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รมยสาร เป็ นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มีกาหนดการพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิ งหาคม
และเดือนกันยายน–ธันวาคม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ นวัตกรรมและองค์ความรู ้ ใหม่ๆ ที่ได้จาก
งานวิชาการและงานวิจยั เกี่ ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพนั ธุ์
บรรณารั ก ษ์แ ละสารสนเทศศาสตร์ ดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ศิ ล ปกรรม ประเพณี ว ฒ
ั นธรรม การ
ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี กฎหมายและการเมืองการปกครอง การพัฒนาสังคมและ
สังคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรี ยนรู ้
บทความทุกเรื่ องในวารสารเล่มนี้ได้ผา่ นการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยสองท่าน โดยผูท้ รงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบชื่อผูน้ ิพนธ์บทความนั้น
(Double-blind peer review) ทั้งนี้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ บทความที่
ส่ งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรื ออยูร่ ะหว่างการพิจารณา
จากผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผูน้ ิพนธ์บทความจะต้องปฏิบตั ิตามระบบการอ้างอิง
เอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรื อบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
รมยสาร อย่างเคร่ งครัด
ส่ งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://rommayasan.bru.ac.th หรื อ
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บรรณาธิการ
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1

Abstract
With the rapid growth of science and technology, the use of technology in language teaching
has created a favorable context for reforming and exploring English language teaching models in
the new age. This trend features the use of audio, visual, and animation effects in the English
language teaching classrooms. In Myanmar and elsewhere in the non-native speaking countries,
English is used as a second or foreign language. With the spread and development of English around
the world, it has become an important means of communication among the people of different
cultures and languages. This talk aims to present how different technology and internet help to teach
language and the benefits as well as the limitations of technologically advanced classrooms.
Moreover, teacher training has great impact on teaching. So, the researcher also finds out whether
the teachers have any training on the use of technology or not. This talk aims to present the use of
technology to English language teaching, some of the important advantages of the use of technology
and to bring out the problems faced by both teachers and learners of English in the context of
Myanmar. Despite some disadvantages of using technology in teaching, technology can be used
effectively in the English language teaching classrooms. Overall, the non-native speakers of English
as language teachers can teach English more efficiently if they use technology.
Keywords: English language teaching, technology, Myanmar context
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Introduction
At present, the role and status of English in Myanmar is higher than ever as it is a medium
of instruction and core curriculum in higher education institutions. As a number of English
learners are growing up, different teaching methods have been used to see the effectiveness of
English language teaching. The use of technology in the form of radio, TV and tape recording has
been there for a long time. Since there are more and more English learners in Myanmar, the
language teachers use a variety of teaching methods for effectiveness of their teaching. One
method involves the use of technology in English language teaching in order to create English
contexts. So it helps the students to get involved and learn according to their interests. It has been
tested effective and has been widely accepted as a tool for English language teaching around the
world.
As the popularity of English is expanding day by day and worldwide, the teachers of
English feel the need of change in their language teaching methods. There are teachers who use the
leading edge of technological and scientific development (Graddol, 1997), but the majority of
teachers in Myanmar still teach in the traditional manner. However, this talk does not claim that
none of these traditional manners are bad or damaging the students. In principle, they are proving
to be useful even today. Here, technology refers to computer-based interactive applications that
use both the hardware and software, allowing people to share their ideas and information. It is a
combination of text, graphics, animation, video and sound.
Technology plays a positive role in improving activities and initiatives of students and
teaching effect in the classrooms. Elaborating on the scope of technology, Higher Education
institutions in Myanmar have already started implementing technology in education, and we also
need to understand that there's no way to stop the evolution of technology; and rather than working
on ways to separate technology from education, we rather need ways to combine them. Thus,
technological innovations should go hand in hand with the growth of English and change the way
in which we communicate.
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Here, according to the survey, 78% of the participants who are university teachers (81%
female) ranging in age from 35-59, state that teachers need to stop following the same old ways of
teaching and they also admit that the world is changing and we need education that enhances that
change. For this reason, it is important for language teachers to be aware of the latest and best
equipment and to have all information of what is available in any given situations. They also
mentioned that only 32% of the university teachers in Myanmar can use technology to create more
colorful and stimulating language classes. According to 64% of the participants, there are many
techniques applicable in various forms to English language teaching situations that now threaten to
undermine the classroom completely as a place of study. There are various reasons why all language
teachers and learners must know how to make use of the new technology. Most importantly, the new
technologies have been discovered and disseminated so quickly that we cannot avoid their attraction
and influence on all of us: both teachers and learners, even both native and non-native speakers of
English.
The benefits of using technology in language learning
As the technology becomes more readily available to all of us, it seems appropriate that the
language teachers should integrate it into their lesson and assessment planning in the same way they
have been doing with video, film and computer-assisted learning strategies. The students are
surrounded by technology and this technology can provide interesting and new approaches to
language teaching because the use of technology for teaching and learning is moving their institution
in the right direction (Healey et. al., 2008). In this way, the teachers of English can take full
advantage of technology to teach English in the non-native speaking countries. The following are
some of the important advantages of the use of technology in the context of Myanmar:
1. Technology motivates students to learn English
The traditional teaching methods are unpopular and less effective in the English language
classrooms. Now technology, with the help of audio, visual and animation effects, motivates the
students to learn English quickly and effectively. In this connection, 75% of the participants says,
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"We also need to take into account that as human beings, we're very visual beings, that what we
see tends to affect our judgment more, and technology helps in bringing that visual aspect to
education. It makes an easy access to information regarding the culture of the target language.
With such features as abundant-information and crossing time and space, technology creates a
real-life or native speaking country context for English language teaching, which greatly cultivates
students’ interest and motivation in learning the language.
2. Technology develops students' communicative competence
It is hard to achieve the goal of learning English language through the traditional teaching
because it hampers the students' capacity to understand the structure, meaning and function of the
language. Such teaching method makes the students passive recipients of knowledge. But, now,
technology has been a great help to integrate teaching and learning and provides the students
greater incentives, carrying for students' future competitiveness at the workplace (Healey et. al.,
2008). The teachers' instructions lead to the students' thought patterns and motivate the students'
emotions. To 71% of the participants, the utilization of technology breaks the monotony of
traditional class teaching and is enjoyable and stimulating. For example, the use of PowerPoint
slides activates students’ thinking and the capacity to comprehend the language. Its audio and
visual effects help them to transform English learning into capacity cultivation. It creates a positive
environment for the classroom activities such as group discussion, subject discussion and
presentations, which can offer more opportunities for communication among students and between
teachers and students. Thus, technology encourages students’ positive thinking and communication
skills in learning the language.
3. Technology widens students' knowledge about the culture of English
The use of technology, connected to the target culture (Graddol, 1997), offers the students
with more information than textbooks, and helps them to be familiar with cultural backgrounds and
real-life language materials, which can attract the students to learning. 67% of the participants said
that the learners not only improve their language ability, but also learn the culture of the target
language. Having the abundant information through the use of technology, the students can be
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equipped with knowledge about the culture of the target language. This brings about an information
sharing opportunity among students and makes them actively participate in the class activities that
help the students to learn the language more quickly and effectively.
4. Technology improves teaching efficiency
Using technology in the language classrooms improves teaching contents and makes the
best of class time. It breaks the teacher-centered traditional teaching method and fundamentally
improves the teachers' teaching efficiency and has become central to language practice (Motteram,
2013). Over 70% of the participants said that for large classes, it is difficult for the students to have
speaking communication, but the utilization of multi-media materializes the face-to-face teaching.
The traditional teaching techniques only emphasize on teachers’ instruction and provide limited
information to the students. But technology goes beyond time and space, and creates more real-life
environment for English teaching. It stimulates students’ initiatives and economizes class time,
providing more information to the students.
Disadvantages of the Use of Technology
There are many disadvantages of using multimedia technology in English language
teaching despite it has facilitated the language teachers to improve their efficiency in teaching. The
following are some of the disadvantages that this study has found in the context of Myanmar:
1. Lack of Communication between Teachers and Students
It is important that there should be a lot of communicative activities in the language
classrooms. The teachers usually teach the students on how to pronounce certain words, to
comprehend the sentences, to improve thought patterns and to express what they have learned.
Though the use of technology in the language classrooms enhances the interest of the students
through audio, visual and textual effects upon the students, it lacks interaction among the students
and between teachers and students. The sound and image of multimedia technology affect the
students' initiative to think and speak. Nearly 70% of the participants responded that the English
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language class turns into a show case and the students are considered only as viewers rather than the
active participants in the classrooms.
2. Lack of Real-Time Teaching
Language teaching requires lots of discussion formed through questions and answers
between teachers and students. The teachers ask real-time questions and guide the students to think
and to build up their capacity to give the answers. For example, "students need to be given
maximum opportunity for authentic social interactions" (England, 2007). However, the teachers,
with the help of technology, prepare the pre-arranged courseware for the language teaching that
lacks real-time effect in the classrooms and the students become unable to give feedback to their
teachers. 71% of the participants mentioned that it ignores the spontaneity in the students' mind
that includes students' thinking, strengthening their learning capacity and solving problems. Thus,
the cultivation of students’ thinking capacity should be the major objective in teaching and using
of multimedia technology. The students should be given opportunities for thinking, analyzing and
exploring their own world.
3. Loss of Students' Logical Thinking
Because of technology in teaching makes the students understand the content easily, but
their abstract thinking would be restricted and thereby their logical thinking would be faded away.
In fact, the process of acquiring knowledge goes through perceptual stage and then rational stage,
"developing critical thinking and autonomous learning while maximizing beneficial interactions"
(Healey et. al., 2008). So the teachers should understand that knowledge of something from
perceptual recognition to rational apprehension is very important in the students' learning process.
Thus, 70% of the participants said that if the students only perceive the images and imagination
shown on the screen, their abstract thinking would be restricted and logical thinking would fade
away.
4. Expensive Way of Conducting Language Classes
Using technology in English language teaching is an expensive way of conducting language
classes, which may not be fulfilled (Healey et. al., 2008). Keeping this fact in mind, the
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administrators and policy makers should not only help language teachers realize "the potential
benefits of technology, and prompt them to learn to use technology in their teaching," but they should
understand the significant role of technology so they foster the learning process by providing the
necessary structure, support, and infrastructure (Healey et. al., 2008). Over time, it tends to result in
higher expenses though it will help create more effective education. The language learning programs
start with expenses that are related to implementing new technologies in education. Therefore, 89%
of the participants mentioned that the expenses usually entail hardware, software, maintenance and
training for at least teachers and students. It is often the case in poorly-funded language classes that
the hardware itself comes in through a one-time grant, with little funding leftover for software,
training and maintenance.
Recommendations
Technology and language teaching have gone hand to hand for a long time and contributed
as teaching tools in the language classrooms. However, technology is still a source of fears and
insecurity for many teachers everywhere in Myanmar despite the latest developments applicable to
language teaching such as websites, online journals, teaching methodology and so on. In this
connection, Healey et. al.(2008) say, "The pace and extent of change in technology for teaching,
however, have made it difficult for many teachers, teacher educators, and administrators to know
how best to employ computers, other forms of digital technology, and the global interaction enabled
by the Internet in language teaching". Myanmar Universities have tried to modernize their
equipment, have spent large amount in technology and have proved the positive effects of integrating
technology to language teaching. Still, there are many teachers in Myanmar who still have no interest
to teach the language with technologies. Here, Motteram (2013) suggests, "There are many different
aspects of technology that hamper education but there are resources that help learning, too". In order
to improve the overall situations and make the language teachers aware of the function of technology
in teaching, the following recommendations have been made.
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1. Teachers should use all possible teaching aids and techniques
Some language teachers tend to depend on entirely on technology in teaching. But the reality
in our context is that technology cannot be replaced by many other teaching methods. According to
the data, in the similar way, it cannot also replace any other forms of teaching methods. The functions
of other traditional forms of teaching instruments are equally important in English language teaching
though technology has its unique advantages in teaching. For example, at our universities, the tape
recorder still plays an important role in playing the listening materials. Thus, the language teachers
are supposed to choose from the appropriate teaching instruments according to the requirements of
the teaching contexts. However, "In the absence of teachers training to use technological tools in the
classroom, EFL students will be unable to learn English as fast and effectively as they could with
technology or as fast and effectively as their fellow students across the globe" (England, 2007). So,
in the non-native English speaking countries, the teachers should integrate technology with the
traditional teaching tools as they can play an important part in the successful English language
teaching.
2. Teachers should not overuse technology
Many teachers believe that the more use of technology may give the better performance in
language teaching. They think that technology may create better class environment, may motivate
the students to participate in the class, and may help students access to the language materials.
Though there are many advantages of using technology in teaching, it should be used as a
supplementary instrument for the language teachers. It is essential to apply traditional teaching tools
to effectively train the students' communicative competence in the classrooms. England (2007)
suggests that teachers should avoid the temptation to use technologies without understanding the
pedagogical implications of using them. If technology is utilized properly in teaching, without being
overused, the students can be able to make full use of listening and speaking materials and develop
their overall language skills. According to the responses of the Myanmar participants, the language
teachers should introduce both traditional teaching instruments and technology to English language
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teaching so that the students can have the overall training on their listening, speaking, reading and
writing skills.
Conclusion
The main purpose of using technology in language teaching is to promote students’
motivation and learning interest in the English language. In the non-native English speaking
context, this can be a practical way to get them involved in the language learning. To achieve this
goal, the language teachers should create a favorable environment for English language teaching,
which should be based on the availability of information and teaching materials. While using
technology in teaching if students are not too dependent on their mother tongue, they should be
motivated to communicate with each other in English. The process of English learning should be
more student-centered and less time-consuming. The language teachers should maintain the
students' communicative competence through technology. In conclusion, the utilization of
technology can fully improve the students’ thinking and practical language skills. This will ensure
and fulfill an effective result of English language teaching. Despite some disadvantages of using
technology in teaching, technology can be used effectively in the English language teaching
classrooms. Overall, the non-native speakers of English as language teachers can teach English
more efficiently if they use technology.
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Abstract
Throughout a study of problems in developing Thai conversation in 01363132 Thai
Conversation in Everyday Life I: with special reference to the students in Kasetsart University
Student Exchange Program (KUSEP), the objectives of this research were to survey the problems
in learning Thai conversation in 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I of those KUSEP
students and to find the way to solve the problems in learning Thai conversation in such the
subject. It was carried out through the qualitative and quantitative research methods. There are
populations totally 96 KUSEP students studying 01363132; 82 students from the first semester and
14 students from the second semester in academic year 2014. The research tools used in this study
were; 1) rating-scale questionnaire 2) structural in-depth interview and 3) participatory
observation. It was found that Thai conversation problems of KUSEP students were; 1) a lack of
confidence 2) inadequate knowledge of Thai vocabulary 3) being worried while having the
practical Thai conversation with their own pairs due to inadequate knowledge and a lack of Thai
conversation skill 4) a lack of practical conversation with others after class and 5) the development
of Thai conversation that mostly used among the students was done by following of the practical
examples of a good Thai conversation via YouTube, movies and television. Moreover, the KUSEP
students’ serious practices of Thai conversation in class under feedback supervised individually
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made the students feel more confident and improve their Thai conversation. Furthermore, field trip
that brought KUSEP students to have the cultural exploration and experience including the
practical conversation with native Thais through such the field trip was also a good way that
helped KUSEP students improve their Thai conversation skill.
Keywords: problems, Thai conversation, KUSEP students
Introduction
Generally, subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I is regarded as one of
the core subjects in Bachelor of Arts Program in Communicative Thai Language for Foreigners
(International Program) Kasetsart University (KU) from 2008 till the present time. Actually, the
objective in opening this subject is to help foreign students practice Thai conversation in the basic
level. The foreign students who have enrolled in this subject come from Bachelor of Arts Program
in Communicative Thai Language for Foreigners (International Program) of Department of Thai
Language, Faculty of Humanities and from those KUSEP students who were studying Bachelor’s
degree and Master’s degree for one or two semesters under management of International Studies
Center (ISC), Kasetsart University. Focusing on the latter, there have been an increase in the
number of KUSEP students who enrolled in class of Thai Conversation in Everyday Life I every
year since 2008 through the thorough bilateral internal cooperation between International Studies
Center and Department of Thai language, Faculty of Humanities, Kasetsart University. As an
important strategy in order to build up, develop practical Thai Conversation skill and increase
numbers of international students from foreign countries to enroll in Kasetsart University,
International Thai Class through subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I has been
opened every semester of academic years in order to serve all the KUSEP students who needed
language psycho-motor domain challenge at Kasetsart University where language practices prove
skills. Especially, it has reasonable reason to open this subject that KUSEP students while or after
learning this subject will be able to make the basic Thai conversation in classes during period of
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study in Kasetsart University. In particularly, they will survive in Thailand by employing this very
basic Thai conversation with other Thai people while staying in Thailand.
As observed generally, Thai class through subject 01363132 Thai Conversation in
Everyday Life I conducted by an instructor and KUSEP students has been managed successfully
and continually. However, there seem to be some problem points regarding the learning subject
01363132 Thai Conversation in Everyday Life I and, truly speaking, the same should be solved,
improved and it should be uplifted to the better level in the Thai conversation learning
management. Therefore, the researcher has focused on a study of problems regarding learning
subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I of KUSEP students and it is strongly
believed that after study, such the concerned problems will meet with the good solution and
development for learning of such the subject as mentioned earlier. Most importantly, the prior
classroom research works in Kasetsart University were only focused on a study of other subjects,
but classroom research about this subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I was not
found (Pimpuang, 2016). Therefore, it is premise of this classroom research work to make an
analytical study of the contents of this profound problems and find viable means to rectify this
situation through a thorough study of the problems in developing Thai conversation in learning
subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I of KUSEP students. By doing so, it will
bear advantages for Thai conversation class management and development that International
Studies Center managed and took care of KUSEP students in Kasetsart University every year.
Research Objectives
1. To survey the problems of learning subject 01363132 Thai Conversation in Everyday
Life I of KUSEP students managed and taken care by International Studies Center, Kasetsart
Universtiy
2. To find and suggest the good way to solve the problems of learning subject 01363132
Thai Conversation in Everyday Life I of KUSEP students managed and taken care by International
Studies Center, Kasetsart Universtiy
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Materials and Research Methodology
This study is a classroom research focused on a study of problems in developing Thai
conversation in learning subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I: with special
reference to the students in Kasetsart University Student Exchange Program (KUSEP). Regarding
the scope of the concerned data, it is collected from 96 KUSEP students, as the research
population, who were studying subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I in the first
and second semester of the academic year 2014 in Kasetsart University. The research was
conducted by a qualitative method within an overall inductive framework. The research tools are
obviously employed in this study namely; 1) rating-scale questionnaire by using of Likert Scale 2)
structural in-depth interview and 3) participatory observation. The methodology used in this study
is as follows:
1. Surveying and collecting the documents concerning the problems learning subject
01363132 Thai Conversation in Everyday Life I of KUSEP students
2. Classifying the collected documents into groups and categories for analysis and
explanation
3. Making the descriptive and analytical writing on the problems of learning subject
01363132 Thai Conversation in Everyday Life I of KUSEP students
4. Presenting the results of the research, concluding remarks and discussion
Research Results
Regarding the results of classroom research as mentioned in the above, they are divided
into three parts namely; results of questionnaire analysis, structural in-depth analysis and
participatory observation analysis. They are as follows:
1. Results of Questionnaire Analysis
According to the results of questionnaire analysis as given in the classroom research, it
was undoubtedly found and all issues concerned were revealed that:
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1.1 About the ages of population concerned in the research, most KUSEP students are
between 20 years of ages and 26 years of ages. All the KUSEP students have the international
experiences in Thailand 10.00 %. They have ever experienced Thai Conversation learning before
entering Thailand 2.00 % and the earlier specified percentage of those KUSEP students who have
experienced Thai conversation learning before entering Thailand, as observed generally, is low.
1.2 For population’s viewpoint towards Thai conversation learning, there are as follows;
firstly, they strongly believed that subject 01363132 Thai conversation in Everyday Life I is useful
very much for them while spending time to stay and study Bachelor’s degree or Master’s degree in
Kasetsart University, and it is regarded as the very necessary communicative tool for KUSEP
students to let them survive in Thailand before leaving Thailand and after completion of the period
of exchange program.
1.3 According to the expression of feelings of population used in the research who are
assigned to prepare dialogues and make a practical Thai conversation in front of class, some
KUSEP students felt shy while speaking out Thai sentences and pronouncing Thai vocabularies.
1.4 For the problems of Thai conversation in everyday life in front of class for
those KUSEP students who prepared dialogues themselves and for those students who did not
prepare dialogues themselves, it was obviously found that for the group of KUSEP students who
prepared dialogues themselves before speaking in front of class, they thought that most of their
problems are slow speaking followed by wrong speaking. On the contrary, for those KUSEP
students who did not prepare dialogues themselves for speaking in front of class, they also thought
that most of their problems are poor vocabularies followed by slow speaking and word order
mistakes in speaking.
1.5 According to the useful suggestions given in the questionnaire, population explicitly
viewed that their important problems of Thai conversation is that there was the incapability in
order to remember all the vocabularies as employed in different dialogues including slow speaking
etc. For the strategic way to solve the concerned problems and provide the right solution are to let
them practice Thai conversation in everyday life for many times, and encouraged and push them to
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speak in Thai with native Thais through several media examples of a good Thai conversation
available in internet.
2. Results of Structural In-depth Interview Analysis
For the results of structural in-depth interview analysis as given in the classroom research,
it was undoubtedly found and all issues concerned were showed that:
2.1 Numbers of KUSEP students who liked to learn Thai Conversation had more
than numbers of those KUSEP students who did not like to learn Thai conversation, and the
important reason of those KUSEP students who liked to learn Thai conversation is obviously
expressed that Thai conversation in everyday life is held as the necessary tool in order to use in
everyday life during the period of study in Kasetsart Universtiy. Especially, Thai conversation in
everyday life is also useful to communicate with native Thai people in different situations, and it
can help them survive till the end of exchange program and leaving Thailand. However, for those
KUSEP students who did not like to learn Thai conversation in everyday life gave the essential
reason that they did not feel confident and, at the same time, they also felt shy while speaking Thai
language with mistakes.
2.2 KUSEP students more than 90 % clearly viewed that instructor, several media
examples via internet such as YouTube, Television and online media etc. including Thai friends
were the important factors to let them enhance Thai Conversation.
2.3 Not only that, KUSEP students more than 90 % also agreed that field trip
before the end of Thai class is also regarded as the important one of the learning methods in order
to bring KUSEP students Thai culture experience and realization. It is strongly believed that it can
help KUSEP students understand Thai language after their practical conversation was done with
native Thai people through the field trip.
2.4 Throughout learning subject 01363132 Thai Conversation in Everyday Life I,
KUSEP students had most of their problems about vocabulary and vocabulary use followed by
Thai grammar mistakes such as word order etc.
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3. Results of Participatory Observation Analysis
According to the results of participatory observation analysis as given in the classroom
research, there are results as follows:
3.1 Regarding the making the practical Thai conversation in front class without KUSEP
students’ preparation, it was clearly found that at the first learning hour, instructor gave Thai
dialogue, demonstrated how to make a Thai conversation and then let KUSEP students make a
practical Thai conversation with instructor along with the dialogue given.
For the learning of Thai conversation in everyday life in week 1-2, some KUSEP students,
as observed generally, felt shy and then they felt more confident to speak out. Furthermore, most
of KUSEP students felt shy and spoke Thai with the problems of unclear Thai pronunciation and
vocabulary number’s limitation.
According to the learning of Thai conversation in everyday life in week 3-14, there are
many practical Thai conversational activities without KUSEP students’ preparation in front of
class, it was absolutely found that in the third time of the practical Thai conversation, most KUSEP
students felt more confident and relaxed, and at the last week of learning hour, KUSEP students
had good behavior to show that they were good at confidence and ability in making Thai
Conversation in everyday life. Even if some of them were not good at confidence and speaking
skill, but they were able to make a Thai conversation comfortably.
3.2 According to the behavior of those KUSEP students who were assigned to prepare
their dialogues to be spoken in front of class before 1 week, it was explicitly found that during 1-3
week, KUSEP students more than 80% were able to make a friend’s greeting in Thai, tell about
numbers and Thai money, introduce themselves and ask the names of other friends, and they were
able to ask about ages as well as the different belongings available in the classroom. In week 4-9,
they felt more comfortable in Thai conversation in everyday life and they can speak out fairly
according to the dialogues as given by instructor. As observed generally, in week 4-9 they can
speak naturally and properly, but vocabulary pronunciation still was a significant problem and it
needed to get the improvement. Then, instructor practiced them to pronounce Thai vocabulary and
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push them to speak Thai out through the thorough native students’ demonstration of Thai
conversation that was provided in class.
Finally, in week 10-15 most of KUSEP students were able to make a Thai conversation
properly and naturally. In particularly, their accents, truly was similar to that of native Thai
students very much.
Conclusion and Discussion
To sum up, the general information regarding the population used in this classroom
research obviously showed that there are 96 KUSEP students who were studying subject 01363132
Thai Conversation in Everyday Life I in the first and second semester of the academic year 2014 at
International Studies Center, Kasetsart University. According to results of the study, it was
obviously found that the problems of KUSEP students on Thai conversation in everyday life are as
follows; 1) they had a lack of confidence in Thai conversation 2) they had an inadequate
knowledge of Thai vocabulary for Thai conversation 3) they felt shy and worried while making the
practical Thai conversation with their own pairs/friends due to the inadequate knowledge and a
lack of Thai conversation skill 4) they had a lack of practical conversation with others after class.
As considered another result of research as mentioned in the above, it seems to accord with
viewpoint of Pongpanich (2011), whose research clearly revealed that most of problems in English
speaking of students are; a lack of confidence which was resulted from their inadequate knowledge
of English language, insufficient amount of vocabulary, and a lack of English communicative
skills in real world communication. Especially, the research also showed that the additional way in
developing Thai conversation skill mostly used among KUSEP students was done by following of
the practical examples of a good Thai conversation via YouTube, movies and television.
Furthermore, the important result was also found that the students’ serious practices of
Thai conversation in class under feedback supervised individually made the students feel more
confident and improve their Thai conversation. This viewpoint is also similar to that of
Pongpanich (2011), whose research undoubtedly revealed that the students’ serious and persistent
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practices under feedback given and supervised individually made the students feel confident and
improve their speaking skill.
To uplift KUSEP students to skilful ability of Thai conversation in everyday life and
cultural experience, a field trip before the end of Thai class that brought students to have the
outside cultural exploration including the practical conversation with native Thais was also held as
a good way not only to help students improved their Thai conversation skill, but also let them
experienced Thai culture that is strongly believed that Thai language can be a bridge for cultural
communication and culture also helped them gain the better understanding of Thai language for
conversation.
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for CAI as well as the O-NET test blueprint were examined. The second phase involved the CAI
design, where Gagne’s 9 Events of Instruction were utilized. The final phase involved the
implementation of the CAI. The findings revealed that the efficiency of the CAI was at 87.03/87.38
which was higher than the specified efficient standard criteria of 80/80. At a 0.001 significance level,
the students' achievement scores increased after the use of the CAI. Based on the findings it was
recommended that Computer Assisted Instruction be implemented for improving the English
performance of students with low proficiency.
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Introduction
English has been taught in Thailand for over a hundred years. At present, it has become a
compulsory subject in every level of Thai education. In order to find out if the quality and equality
of education for Thai students in general reach expected standards, the government has set up a
neutral national organization, The National Institute of Educational Testing Service or NIETS, to
monitor and evaluate the outcomes.
The Ordinary National Educational Test (O-NET) is one of the many national standardized
tests which aims to assess the knowledge and thinking ability of grade 6, 9 and 12 students and
assess their academic proficiency according to the Basic Education Core Curriculum 2008 (B.E
2551), to provide information to the schools to improve their teaching and learning performances,
and to evaluate the quality of education at the national level (National Institute of Educational
Testing Service, 2015).
Thai students are required to pass the O-NET examination to graduate from primary (grade
6), lower secondary (grade 9) and upper-secondary (grade 12) school levels. The students’
knowledge in five subjects: Thai language, mathematics, science, social studies, religion and culture,
and foreign languages, is assessed in this examination (National Institute of Educational Testing
Service, 2015). The O-NET scores are worth 30% toward each school level graduation. In 2015, the
Minister of Education even signed a directive to announce an increase of this percentage to 50%.
Fortunately, academic experts and stakeholders pointed out that it was too idealistic to use such a
proportion, so the required percentage of the O-NET scores is still 30% (Dapong signed an
agreement, 2017). As a matter of fact, students have performed extremely poorly on the O-NET
tests, especially in mathematics and English with scores that have ranked near the bottom year after
year.
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The O-NET scores are important to each school level’s graduation and even more important
to grade 9 students in rural areas of Chiang Mai. This is because these students are generally from
poor families, and if they have low O-NET scores they will not be able to attend a good uppersecondary school. Consequently, after completing the first two level of compulsory education, some
students opt to enter the labor market, while others move to urban centers to engage in other formal
or informal activities as a strategy to help support their families. Some go to vocational schools for
another 3 years of low-cost education before entering the workplace and then become merely semiskilled labourers. These students therefore really need academic support.
The English O-NET scores in English of students in the Educational Opportunity
Expansion Schools, situated in the rural areas, particularly those under the supervision of Chiang
Mai Primary Education Service Area 2, are worse than the average national scores every year, as
illustrated in Table 1.
Table 1
The average English O-NET scores of grade 9 students from the Chiang Mai Primary Education
Service Area 2 compared with all Thai students’ scores in academic years 2014-2017 (total scores
100)
Grade 9 students
Under Chiang Mai Primary
Education Service Area 2
All students in Thailand

2014

Academic Year
2015
2016

2017

28.56

25.60

27.50

30.35

27.46

27.39
30.62

31.80

Source: The National Institute of Educational Testing Service (2017)
As shown in Table 1, the average English scores of students from the Chiang Mai Primary
Education Service Area 2 in the past 4 years were very low and had never reached the national
mean. This problem should therefore be addressed seriously.
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This study focused on improving the English language skills of these grade 9 students with
two expectations. Firstly, English is one of the two subjects that pull the students’ scores down, so
building their English skills is likely to help boost their O-NET scores. Secondly, knowledge of
English will be advantageous for their further study, daily life and future career. If they decide to
end their studies after this school level graduation, English will open the world of opportunities for
them in this changing world.
Studies have shown that Computer Assisted Instruction (CAI) is an effective approach to
teach and learn a foreign language. It is a teaching material which is constructed using theories about
human learning (Alessi &Trollip, 1991: 418). It is a mechanical tutor which never grows tired or
judgmental and allows students to work at an individual pace (Warschauer a Healey, 1998: 57).
Using CAI, students at any English proficiency level benefited, students enhanced their language
skills, and they also have ample opportunities to interact with authentic English language materials
and native speakers of English (Feng, 2012).
There have been studies supporting the use of CAI in ESL and EFL teaching and learning.
Al-Mansour & Al-Shorman (2012), Yuan & Huizhong (2014) and Al-Nafisah (2015) found that
CAI could be used to increase English learning achievement. Additionally, Chartrand (2004) found
that CAI is highly recommended for low-motivated and low-proficient students. Maleki & Ahangari
(2010) revealed that CAI could enhance students’ English reading and writing skills significantly.
Ma (2007) and Naba’h (2012) pointed out that using CAI improved students’ English vocabulary
knowledge and built positive attitudes towards English learning. Furthermore, Park & Son (2009)
studied English teachers’ views on CAI usage and noted that all respondents agreed that CAI was
beneficial to English teaching and learning because it increased students’ interest and attention
through attractive animation, sound and colourful images.
In Thailand, there has also been much research done on using CAI in English language
instruction. The results have indicated a statistically significant effect of CAI on Thai students’
English proficiency, especially on vocabulary retention and English learning attitude (Kanongdet,
2014); Amonsintawee, 2010; Kongkachuai, 2010; Fuangfu, 2009; Anuyahong, 2008; and Taerut,
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2008). Even though a lot of studies have been conducted to increase students’ English learning
achievement, there have only been a few studies of CAI as a tool to help Thai students pass the
national standardized test. Consequently, this investigation intended to construct suitable CAI
materials for improving the rural students’ English O-NET scores by applying the “Gagne’s 9 Events
of Instruction” (Gagne, Briggs & Wager, 1992) in preparing and delivering instructional contents.
Literature Review
“Gagne’s 9 Events of Instruction” (Gagne, Briggs & Wager, 1992) are often used by elearning developers when creating e-learning strategies. The nine events can help build the
framework for an effective learning process. They are beneficial when preparing and delivering
instructional contents. They can also be modified to fit the content and the students’ knowledge.
After completing each step, learners are more likely to be engaged and to retain the skills that they
are being taught. “Gagne’s 9 Events of Instruction” include:
1. Gaining attention (reception)
2. Informing learners of the objective (expectancy)
3. Stimulating recall of prior learning (retrieval)
4. Presenting the stimulus (selective perception)
5. Providing learning guidance (semantic encoding)
6. Eliciting performance (responding)
7. Providing feedback (reinforcement)
8. Assessing performance (retrieval)
9. Enhancing retention and transfer (generalization)
Gagne, Briggs & Wager (1992) refer to this list as methods in the learning sequence and
indicate that these methods are very effective with low ability students or with students who have
little prior knowledge in the particular subject being learned.
It can, therefore, be assumed that applying “Gagne’s 9 Events of Instruction” to the CAI
could provide a perfect tool for boosting rural grade 9 students’ English language skills for the O-
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NET exam, which is vital for their graduation and further study. The success of these disadvantaged
children not only affects them, but also means a lot to their families, community and society at large.
Research Objectives
1. To construct and evaluate the effectiveness of Computer Assisted Instruction (CAI) in
order to prepare grade 9 students of rural Chiang Mai’s schools for the Ordinary National
Education Test (O-NET).
2. To compare the students’ English skills before and after implementation of the CAI.
Research Methodology
1. Population
The population of this research consisted of 965 grade 9 students from 53 Educational
Opportunity Expansion Schools under the supervision of Office of Chiang Mai Primary Education
Service Area 2.
2. Sample and Sampling Procedure
The study was conducted by using Single-group Pretest-Posttest design.
The sampling method began with stratified sampling. The 53 schools from Chiang
Mai Primary Education Service Area 2 were clustered into 5 groups, based on the five districts,
where the schools were located: Mae Rim District, Mae Taeng District, Sa Moeng District, Phrao
District and San Sai District. Then simple random sampling method was adopted. The name of each
school and the number of students was written on a piece of paper and then put into one of five cups,
according to the district where it was located. Each school in each district had a chance to be drawn.
Next, the sample size was calculated using Krejcie and Morgan’s formula (Krejcie & Morgan, 1970).
The suitable sample size was 275 students.
After that the school names were drawn and then 277 students from 12 schools were
randomly chosen. However, only 252 students took both the pretest and posttest and were included
in the process of finding the effectiveness of the CAI. In this case, Hair, Anderson, Black, & Babin
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(2016) suggested that a non-completion rate of 10% was common in educational studies, so a data
set with 10% missing values can be analyzed by the predetermined statistical procedures. As a result,
the sample size of this study was 252 students.
3. Instruments
The instruments utilized in this investigation were categorized into two types:
experimental and data collection instruments.
The experimental instrument was an online Computer Assisted Instruction (CAI) program
for improving the English skills of grade 9 students. A website was designed based on the study of
the students’ competency and needs, the Basic Education Core Curriculum 2008, the O-NET test
blueprint, and the O-NET test items which were used in the last 3 years. The CAI program included
3 units as follows:
Unit 1. Listening and Speaking: This unit was built on English conversations from the daily
life of grade 9 students, focusing on vocabulary, expressions, culture and manners. There were 10
situations.
Unit 2. Writing: This unit promoted students’ writing skills through using correct grammar
and vocabulary. The students took the role of writers and completed passages with words or phrases
that best fit the context.
Unit 3. Reading: This unit focused on English reading comprehension and critical reading.
The passages were about the history of important places in the world, jokes, graphs, and drug labels.
There were 10 passages for the students to read, with questions to answer, vocabulary to learn and
pronunciation practice.
The efficiency criteria used were E1/E2.
E1 = Percentage of mean scores of the students’ correct answers after doing formative
tests (the effectiveness of process).
E2 = Percentage of mean scores of the students’ correct answers after doing the
summative test (the effectiveness of the outcome).
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The designated efficiency criteria of this CAI were 80/80 because English is considered
a difficult subject that requires not only cognitive and academic competencies but also cultural
enrichment. The suitable criteria should therefore not be higher than 80/80.
The data collection instruments consisted of:
1) The English proficiency test, which was the O-NET examination used in academic year
2015 and published online on March 17, 2017 by the National Institute of Educational Testing
Service (NIETS). This test was meant to collect the data about the English competency of the sample
students.
2) A group interview, which was conducted with 67 grade 9 students, in groups of 5-10, to
gather information about their needs and interests in the use of CAI in learning English.
3) A structured interview, which was used to gather information for lesson design. Twelve
grade 9 English teachers and three English teaching experts, teachers’ supervisors, were interviewed
in order to collect information about English language contents, including good learning objectives,
introduction, contents, organization, learning activities, instructional media, exercises, and
assessment.
4) A structured interview, which was used to interview three CAI experts about CAI types
which were suitable for the target students, CAI basic components, structures, hyperlinks, score
reports, fonts, illustrations and graphics, background and reinforcement.
5) English pretest and posttest
The 75 multiple-choice test items of 4 alternatives were constructed and then submitted to
the 3 experts to evaluate using Index of Item Objective Congruence (IOC) and the IOC result was
0.94, which indicated that every item was suitable for the project’s use. The experts also provided
some suggestions for improving the test items. After the test was amended and improved, it was
pilot tested with 30 grade 9 students who did not belong to the sample group. The scores collected
from these students were then analysed to identify the item difficulty and discrimination, using the
5 0 % median split procedure. The difficulty of all the items was within the acceptable range,
from 0.20 to 0.80, and the discrimination was classified as “fair”. Then the Cronbach's Alpha
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Coefficient was adopted to find out a coefficient of reliability. It was found that the tests had
moderate reliability ranging between 0.60 and 0.70. After the item analysis, 50 of the most suitable
items were selected to use with the sample students.
6) A CAI evaluation form adopted from that of the Ministry of Education. The evaluation
criteria of the form included introductions, content design, language use, instructional design,
multimedia design, and interactions.
4. Data Collection Method
The first phase of the project involved a study, where the students’English proficiencies,
interests and needs, as well as the English teachers, teaching experts, and CAI experts’ opinions, and
the O-NET test blueprint were examined. The test focused on language for communication and
language about culture. The total number of selected test items was 50 and the allocated time was
90 minutes.
The 2016 O-NET paper was given to the sample students with an aim to collect data about
their English background knowledge. After that, the structured interviews and CAI design were
carried out.
The data obtained were extracted and later integrated into “Gagne’s 9 Events of
Instruction” in order to create suitable lessons and exercises for the students.
The following nine steps were adapted from Gagne, Briggs and Wager (1992):
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Activities
→ Using attractive animations, sound and
colourful images etc. in the introduction
→ Telling students specific learning objectives

2. Informing the learner of the
objectives
3. Stimulating recall of prior learning → Using questions and exercises to activate
students’ prior knowledge
4. Presenting the learning stimulus → Presenting new information through
multimedia
→ Guiding students to integrate new and prior
5. Providing learning guidance.
knowledge in learning
→ Eliciting students’ responses through text chat
6. Eliciting performance
or instant messaging
→ Providing positive and negative feedback to
7. Providing feedback
students individually
→ Using online objective tests
8. Assessing performance
9. Enhancing retention and transfer → Reviewing the knowledge learned and
transferring knowledge to the next lessons
Figure 1: Implication of Gagne’s 9 Events of Instruction in CAI construction
The second phase involved CAI construction with an incorporation of the data from the
first phase. The software used in this construction consisted of:
1. Adobe Photoshop CS6 for photographs and illustrations
2. Adobe Illustrator CS6 for vector graphics and illustrations
3. Adobe Flash Professional CS6 for 2D animations and multimedia
4. Audio recording software programs for sound recordings
5. Adobe Dreamweaver CS6 for website design

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 31

6. PhpMyAdmin 10 for database management
7. Script PHP for script writing
After the construction process, the website was available on www.onetprep.com.
After having been designed, the CAI was evaluated by three computer education experts
using Likert scales (Likert, 1932), 4.50 – 5.00 = excellent/ 3.50 – 4.49 = good/ 2.50 – 3.49=
average/ 1.50 – 2.49 = fair/1.00 – 1.49 = poor. The result was 4.36 which meant “good”. After the
evaluation, the CAI was revised following the experts’ suggestions.
After trouble-shooting, the CAI was tried out with three students who did not belong to
the sample group and whose English proficiency was at good, fair and poor levels. After this
individual tryout, the CAI was tested in a small-group setting with 9 grade 9 students.
After solving the problems found in the individual and small-group trials, the CAI was ready
to be implemented by the sample group (field tryout). The CAI URL and its user manual were
delivered to the 12 sample schools.
When the data collection was completely finished, a one-day training course was held in
order to introduce the CAI to the participating English teachers of 53 schools from Chiang
Mai Primary Education Service Area 2.
5. Data Analysis
The effectiveness of the CAI (E1/E2) was analyzed for mean and percentage.
The English proficiency test, pretest and posttest scores were analyzed for mean,
percentage, standard deviation and dependent sample t-test.
The item difficulty and discrimination were analyzed using the 50% median split procedure.
The content analysis was applied to analyze the qualitative data from the interviews.
The reliability of the pretest and posttest was analyzed using Cronbach's Alpha Coefficient.
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Research Results
The results of this research were to serve the objectives by utilizing the three phases,
namely: the data collection phase, the CAI construction phase and the evaluation phase regarding
the effectiveness of the CAI.
The CAI construction phase
Table 2
Students’ English proficiency after doing the proficiency test
Skills
Full scores Lowest Highest Mean Percentage
S.D.
Listening and
15
3
13
8.04
53.73
2.16
speaking
Writing
15
3
12
6.78
43.86
2.35
Reading
20
5
16
10.21
53.47
2.79
Total
25.03
50.67
6.27
As shown in Table 2, the students’ English scores from the English proficiency test, which
was the O-NET examination used in the previous academic year, was in the range of 43.86 and
53.57. The highest percentage was on listening and speaking, followed by reading, and the lowest
percentage was on writing skill. The overall percentage indicated that the students’ English skills
were at “very poor level”.
The group interview revealed that the students’ English proficiency was at a very low level.
Fifty percent of them did not know basic vocabulary, such as, “ask”, “answer”, “finish”, “should”,
“question”, “true”, “false” or “correct”. The students also felt that English was important for their
future study, but Thai was more useful to them. They wanted the CAI to be created with more fun
situations. They wanted to practice doing the English O-NET tests as much as they could. After
learning each lesson, they wanted to know their scores to tell how well they did. They thought that
their weakest English skill was reading because they did not know enough lexical items.
The structured interview for English lesson design revealed that the learning objectives
should be relevant to the O-NET test blueprint and the subject strands, learning standards, indicators,
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and outcomes specified in the 2008 Basic Education Core Curriculum. The introduction of lessons
should be interesting and encourage the students to be willing to learn through the use of colourful
images, attractive sound, animations, and multimedia. The lessons should consist of conversation,
reading, writing, vocabulary and grammar. The contents should be divided into several parts in order
to allow students to repeatedly use new words and to increase their vocabulary retention. Orders of
CAI presentation should start with a pretest, unit learning, and a posttest. Each unit should have its
own pretest and posttest. Learning activities should encourage students’ interactions, higher order
of thinking, evaluation and the application of their background knowledge by using a variety of
questions, exercises and activities. Media used in CAI construction should be attractive and related
to the contents. The CAI should also provide students appropriate reinforcement. Unit exercises
should be in different types and allow students to use every English skill in order to show their
learning outcomes and to pass posttests. Learning assessment should consist of a pretest, unit
pre/posttests, and a posttest, which have the same patterns and levels of difficulty as the O-NET.
The main focus of the CAI for the target students is to provide them with opportunities to practice
doing the tests as much as they can, in order to build English and test-taking skills.
After the CAI specialists were interviewed, they suggested that the CAI be an online tutorial
software which provides students an opportunity to practice doing exercises without exposure to
new information. The main elements of the CAI should be introduction, instructions, learning
objectives, pretest, main menus, unit pretest and posttest, lessons, and posttest. The introduction of
the CAI should attract students with cartoons or animations, sound and music. There should be
navigation bars to link to other destination pages. The interaction should be operated by mouse
clicks. Feedback should be given through sounds. There should be assessment of learning
achievements, measurement of the effectiveness of the tests, and accurate assessment criteria. Score
reports should display students’ scores and grades according to a fixed set of predetermined criteria.
Fonts should be the same as the ones used in the O-NET examination, to facilitate slow learners who
have difficulty reading if the fonts are different. Images and graphics should be animated in order to
assist the understanding of the lesson contents. To minimize loading time, image file sizes should
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not be too large. Background screen colour should be in contrast with colours of the texts to facilitate
reading. CAI supports should include conversation, enunciated speech, clean recordings, sounds,
music, animated images, and navigation bars.
The effectiveness of the CAI
1. The effectiveness of the Computer Assisted Instruction (CAI) in order to prepare grade
9 students in rural schools of Chiang Mai for the Ordinary National Education Test (O-NET).
Table 3
The students’ English scores during and after learning through the CAI

Statistics

Formative assessment (E1)

Posttest
(50 points)
(E2)

Unit 1
Unit 2
Unit 3
Total
(15 points)
(15 points) (20 points) (50 points)
Mean
13.09
13.33
17.10
43.52
43.69
Percentage
26.17
26.66
34.20
87.03
87.38
S.D.
1.23
1.00
1.44
2.43
2.14
As shown in Table 3, after doing the unit posttests, the students’ highest scores were from
Unit 3, followed by Unit 2 and the lowest scores were from Unit 1, 34.20%, 26.66% and 26.17%
respectively. The percentages indicated that the scores increased as the students completed each
additional unit.
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Table 4
The effectiveness of the Computer Assisted Instruction (CAI) after the intervention
Sample group
Effectiveness of the CAI
Criteria
Process (E1)
Outcome (E2)
252 students
80/80
87.03
87.38
As shown in Table 4, after the use of the CAI, the students’ formative average score
percentages (E1) were 87.03 and their summative average score percentages (E2) were 87.38. The
scores were both higher than the standard criteria of 80/80. The findings revealed that the CAI was
an effective tool for grade 9 students from the Educational Opportunity Expansion Schools under
the supervision of Office of Chiang Mai Primary Education Service, Area 2.
2. The students’ English learning achievements after doing the pretest and posttest.
Table 5
Students’ pretest scores
Listening&Speaking
Writing
Reading
Total
(15 points)
(15 points)
(20 points)
(50 points)
Mean
8.04
6.78
10.21
25.03
Percentage
53.57
45.21
51.07
50.06
S.D.
2.37
2.40
3.10
7.04
As shown in Table 5, after doing the pretest, the students obtained the highest scores on
listening and speaking, followed by reading, and the lowest skill was writing, 53.57%, 51.07% and
45.21 % respectively. The total average score was 50.06%.
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Table 6
Students’ posttest scores
Listening&Speaking
Writing
Reading
Total
(15 points)
(15 points)
(20 points)
(50 points)
Mean
13.36
13.62
16.67
43.69
Percentage
89.07
90.82
83.33
87.30
S.D.
1.03
0.93
1.33
2.14
As shown in Table 6, after doing the posttest, the students obtained the highest scores on
writing, followed by listening and speaking, and the lowest skill was reading, 90.82%, 89.07% and
83.33% respectively. The total average score was 87.30%.
Pretest and posttest
100
80
60
40
20
0

Listening & Speaking

Writing
Pretest

Reading

Posttest

Figure 2: Comparison of the students’ scores before and after use of the CAI
As shown in Figure 2, the students’ posttest scores on the three skills were higher than
those of their pretest scores. The biggest difference between the pretest and the posttest scores was
on writing, followed by listening and speaking, and the smallest difference was on reading,
45.61%, 35.5% and 32.26%, respectively.
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Table 7
The students’ English learning achievements before and after the intervention
Sample
(252 students)
(SD)
t
(𝑥𝑥̅ )
Pretest
Posttest
English
(𝑥𝑥̅ )
(SD)
(𝑥𝑥̅ )
(SD)
learning
achievement 25.03
7.04
43.69
2.22
-18.66
7.14
-41.46**
** at the significance level of 0.001
As shown in Table 7, there were statistically significant differences, at the significance level
of 0.001, between the students' average achievement average scores before and after the use of the
CAI. This means that through the use of the CAI, the students’ English achievements improved
significantly.
Discussions
From analyzing the data, the results show that the efficiency of the CAI was higher than the
standard criterion of 80/80. One possible reason for this outcome is that the CAI was constructed
systematically. After each step of the development process, the CAI was edited and approved by
computer education specialists and English language teaching experts, who provided comprehensive
suggestions and recommendations for improving the CAI.
Before the intervention, the CAI was also tested and improved methodically both in the
individual tryout, 60/60, and the small-group tryout, 70/70. After being tested and improved several
times, the CAI well suited the sample group. The results of this research project confirm those of
Kanongdet (2014), Amonsintawee (2010), Kongkachuai (2010), Fuangfu (2009), Anuyahong
(2008) and Taerut (2008), revealing that CAI created for improving English learning achievement
has a higher level of effectiveness than a fixed set of predetermined criteria.
In regards to the increase of students' average English achievement scores after the use of
CAI, it is related to Alessi & Trollip’s view (1991, 418) that CAI is a teaching material which is
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constructed using theories about human learning. As well, “Gagne’s 9 Events of Instruction”
(Gagne, Briggs & Wager, 1992) which were incorporated in this research could obviously present,
reinforce and assess the content learned with relation to language learning theories. Gagne’s series
of events follow a systematic instructional design process that shares the behaviorist approach to
learning. Additionally, the focus of Gagne’s concepts is on interactive learning, so it makes CAI an
attractive learning tool for students. In accordance with the results found by Baba, Sale and Zirra
(2017), CAI designed using Gagne’s 9 Events of Instruction provides an appropriate theoretical
framework of a good instructional design. Moreover, Ngussa (2014), Zhu and Kirk (2010), and Kutlu
and Menzi (2013) also applied this theory in a multimedia learning environment and found that it
was a good lesson design for promoting the transfer of knowledge or information from perception
through the various stages of memory.
The results also show that the students had performed the best improvement on writing. A
possible explanation for these results is that the characteristics of the writing test was to assess
students’ knowledge of vocabulary, grammar and language use in writing. Practicing doing the 300
test items enabled the students to gain experience of using various language structures and
vocabulary items. Therefore, they were able to identify the correct answers using learned
grammatical contexts. The study is consistent with Taerut, Pornsrima and Sripairot (2008), Fuangfu
(2009) and Rattamma, Vajarintarangoon and Kultanan (2018) who proved that computer assisted
instruction can be an effective method to teach grammar and vocabulary retention to Thai students.
In addition, the students were asked to complete the writings which were written in response to reallife situations, so they had chances to use English in a meaningful context and could apply their
English knowledge in taking tests. To clarify, the students had repeatedly used essential lexical items
in writing, such as linkers, connectors, relative pronouns, and other useful expressions; for example,
letter openings; “Hi….!”, “Dear….,” “To whom it may concern,” as well as letter closings;
“Sincerely,” “Yours sincerely,” and “Regards, Yours respectfully,”.
Furthermore, each lesson has various ways to help students learn the language, i.e. Thai
translated vocabulary list, pop-up translation when the mouse points to the word(s) and recordings.

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 39

The CAI has animated objects on the screen and provides practical activities, which incorporate
challenges and prompted curiosity. Students can control the pace of their learning and decide what
and how to learn and eventually feel more competent in their learning. The results are consistent
with Naba’h (2012) who discovered that the use of the computer screen accompanied by animation,
video pictures, colors, music and sounds attract students’ attention and empowers faculties of
retention to them. In addition, the self –paced nature of the computerized activities and the superior
visual representation of the material in the software motivated the students to perform significantly
better in the posttest.
It could also be concluded that the use of CAI could improve students’ abilities to learn
English because the CAI enabled them to feel less stressed and more confident in this language
learning situation because they do not need to worry about classroom evaluation. The findings are
in agreement with Jalilifar (2010) who emphasized that in CAI, students actively participate in and,
to some extent, control the building of their knowledge. When students are able to control their
learning pace and content, they feel less stressed and, in turn, feel more confident in their English
language acquisition.
Conclusion
A rapid rise and development of information technology offers effective tools to explore
new teaching models. Using multimedia is an effective tool to create a meaningful context to learn
English. This is specially advantageous in a Thai setting, where students are often feel discouraged,
lack confidence in and fail to commit to academic excellence. Moreover, English teachers will
significantly benefit from this technology, as they are dealing with daily heavy workloads besides
teaching.
Computer Assisted instruction (CAI) can facilitate learning, students’ motivation and
learning interest, which can be a practical way to get them involved in English learning in today’s
world. However, availability of technology and required facilities in schools in the rural areas of
Chiang Mai have still been a problematic issue. The challenge this study encountered was that
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most schools still lack necessary technology and equipment for teaching and learning, and teachers
are not yet fully equipped with the knowledge and skills to integrate technology into their
instructional activities.
This study attempts to serve as a guide to teachers and educators in order to create a CAI
for improving English abilities of rural students. It also aims to provide valuable information
regarding the CAI construction process for students with both low motivation and proficiency.
Additionally, this research serves as a guideline for further research in designing a CAI for rural
students in any kind of education or related fields.
Recommendations
1. Every school in the rural areas should have access to technology and especially to the
Internet in order to promote the use of the CAI in English classes, and to provide the opportunity for
students’ self-learning.
2. Further studies on Computer Assisted Instruction should be conducted for improving
students’ fundamental English skills in rural areas, including: basic English conversation, reading
comprehension and introduction to writing. The researcher also recommends to consider and employ
other innovative technologies including smart phone applications, online learning, as well as online
authentic materials and other mobile learning tools to enhance and facilitate students’ learning.
Acknowledgements
The author is thankful to the National Research Council of Thailand for the financial grant
for this project.

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 41

References
Alessi, S.M. & Trollip, S.R. (1991). Computer based instruction. New Jersey: Prentice Hall.
Al-Mansour, N. S. & Al-Shorman, R. A. (2012). The effect of computer-assisted instruction on
Saudi University students’ learning of English. Journal of King Saud University
Languages and Translation. 24, 51–56.
Al-Nafisah, K. I. (2015). Designing a Computer-assisted Language Learning(CALL) program and
measuring its effect on Saudi EFL learner's achievement in English. In Proceedings of the
International Conference on eBusiness, eCommerce, eManagement, eLearning and
eGovernance. 1, 78-87.
Amonsintawee, S. (2010). The results of computer-assisted instruction on English prepositions
for prathom sueksa four students. (Master’s thesis). Graduate School, Ramkhamhaeng
University.
Anuyahong, B. (2008). The development of computer-assisted language learning English
reading lessons on “the History of Buddha” for grade 10 high school students,
Benjamarajalaya School, Bangkok. (Master’s thesis). Graduate School,
Silpakorn University.
Baba, J., Sale, P. & Zirra, B. (2017). Applying Gagne’s Nine Events in designing a multimedia
programme for teaching elements and principles of design in secondary school. Arts and
Design Studies. 54, 1-8.
Chartrand, R. G. (2004). The effectiveness of using computer assisted instruction in teaching
English as a foreign language in a Japanese secondary school (Fukuoka, Japan). In MA
TESOL Collection, DigitalCollections@SIT (pp. 1-76). Retrieved on January 10, 2018
from
http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1394&context=ipp_collection

42

รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561

Dapong signed an agreement to use the O-NET scores as 30% of school level graduation for lower
secondary and upper-secondary school levels. It will become effective in 2017. (2017).
Matichon Online. Retrieved on February 8, 2017 from
https://www.matichon.co.th/news/29417
Feng, Y. (2012). English Language Teachers' Perceptions of Computer-Assisted Language
Learning. ProQuest Dissertations Publishing. Retrieved on February 8, 2017 from
https://search.proquest.com/docview/1284158433?pq-origsite=gscholar
Fuangfu, S. (2009). Construction of computer assisted instruction lessons for learning English
vocabulary of Mathayom Suksa 1 students. (Independent study). (Master’s thesis).
Graduate School, Chiang Mai University.
Gagne, R., Briggs, L. & Wager, W. (1992). Principles of Instructional Design (4th ed.). Texas:
HBJ College.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2016). Multivariate data analysis (7th
ed.). New York: Pearson Education.
Jalilifar, A. (2010). The effect of cooperative learning techniques on college students’ reading
comprehension. System. 38, 96–108.
Kanongdet, P. (2014). The Development of Computer Assisted Instruction Lesson in English
on Adjective for Mathayomsuksa 1 Students. (Master’s thesis). Graduate School,
Nakhornsawan Rajabhat University.
Kongkachuai, S. (2010). Development of a computer multimedia game-based instruction on
English idioms for the 2nd educational range, Bannakhao School. (Independent study).
(Master’s thesis). Graduate School, King Mongkut's University of Technology Thonburi.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities.
Educational and Psychological Measurement. 30, 607-610.

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 43

Kutlu, M. O. & Menzi, N. (2013). The effect of implementation of internet-based teaching
model considers Gagne's instructional events model in information technology vourse for
primary (elementary) education to academic success and retention. International Journal
of Humanities and Social Science, 3(18), 169-179.
Likert, R. (1932). A Technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology. 140, 1–
55.
Ma, Q. (2007). From monitoring users to controlling user actions: A new perspective on the usercentred approach to CALL. Computer Assisted Language Learning. 20(4), 297-321.
Maleki, N. A. & Ahangari, S. (2010). The impact of computer assisted instruction on improving
Iranian EFL learners' reading comprehension. The Second International Conference on ELearning and E-Teaching (ICELET 2010) (abstract). Retrieved on February 12, 2017,
from http://ieeexplore.ieee.org/document/5708374/?part=1
Naba’h, A. M. A. (2012). The impact of computer assisted grammar teaching on EFL pupils’
performance in Jordan. International Journal of Education and Development using
Information and Communication Technology (IJEDICT). 2012, 8(1), 71-90.
National Institute of Educational Testing Service. (2015). Exam information. Retrieved
on November 12, 2016 from: http://www.niets.or.th/en/catalog/view/2220
Ngussa, B. M (2014). Gagne’s Nine Events of instruction in teaching-learning transaction:
evaluation of teachers by high school students in Musoma, Tanzania. Journal of
Education and Research. 2(7), 189-206.
Park, C. N. & Son, J. B. (2009). Implementing computer-assisted language learning in the EFL
classroom: Teachers' perceptions and perspectives. International Journal of Pedagogies
and Learning. 5(2), 80-101.
Rattamma, K., Vajarintarangoon, K. & Kultanan, P. (2018). The development of computer
assisted instruction for learning English vocabulary of Prathomsuksa 4 students. RMUGRC2018, pp. 961-970. Maha Sarakham: Rajabhat Maha Sarakham University.

44

รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561

Taerut, A., Pornsrima, O. & Sripairot, N. (2008). A Comparison of the third level students’
learning achievement and retention on English structure, foreign language substance
between learning through instructional multimedia computer and conventional teaching.
(Master’s thesis). Graduate School, Srinakharinwirot University.
The National Institute of Educational Testing Service. (2017). Annual Report 2017. Bangkok:
The National Institute of Educational Testing Service (public organization).
Warschauer, M. & Healey, D. (1998). Computers and language learning: an overview. Language
Teaching. 31, 57-71.
Yuan, Y. & Huizhong, S. (2014). Computer Assisted Instruction and digital learning resources
through the lens of Chinese university English learners. British Journal of Education,
Society & Behavioural Science. 4(6), 844-856.
Zhu, P. & Kirk, S. A. (2010). An application of Robert Gagné’s Nine events of Instruction to the
teaching of website localization. Journal of Technical Writing and Communication. 40(3),
337-362.
Author

Panachanok Chanwaiwit
Western Languages Department, Faculty of Humanities and Social Sciences
Chiang Mai Rajabhat University, Thailand
E-mail chanwaiwit@gmail.com

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 45

Impact of Interactive Notebook on the Developing of
Critical Reading Ability of EFL Undergraduate Students
Pitiya Sutheeraphan1 / Dararat Khampusaen 2
M.A. Students, English Program, Khon Kaen University, Thailand
Lecturer, English Program, Khon Kaen University, Thailand

1
2

Abstract
The purposes of this research were to study the impact of using interactive notebook in
critical reading. The samples were intact group composed of 16 Thai EFL Khon Kaen University
students, who were enrolled in English Seminar in Economic and Social Issues in ASEAN course.
The instruments consisted of interactive notebook, and interview. Participants used interactive
notebook to summarize, analyze and synthesize their knowledge after they read texts, news and
articles. The result presented as graphs. There revealed that the participants improve their critical
reading ability by using interactive notebook. After completing the interactive notebook task most
of participants reach the high level of critical reading ability. It is means that the critical reading
ability of the participant were assessed from the interactive notebook tasks that each participants
created at the end of chapter.
Keywords: Critical reading, interactive notebook
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Introduction
In 21st century learning, issues concerning critical thinking ability have been identified as
a deep-rooted problem in the Thai education system. The four basic skills used in the classroom to
achieve proficiency for well-rounded language learners are listening, speaking, reading, and writing.
Reading is a required skill to obtain information from composed writings in English. In EFL, critical
reading is extremely important; however, Thai students rarely engage in this classroom activity.
Many literacy researchers highlight the importance of critical literacy development for college
adolescent readers to maximize and enhance academic success and prepare them for their future
undertakings at the workplace (Conley & Wise 2011; Ippolito, Steele & Samson 2008).
In the Thai EFL context, reading skills are an essential ability for all educational levels. In
fact, critical reading abilities are as important but with less interest by several educators. According
to several studies, however limitation of the English reading ability is found a factor obstructs several
EFL learners to improve their English proficiency. In the Thai EFL context, not only reading abilities
found a serious problem, many students are not independent thinkers and could not appropriately
synthesize the information they have read in English. Being influenced by Thai culture where the
classes are typically monitored by teachers, students are found equipped with limited curiosity or
low motivation to achieve academic goal of their reading.
Of the four language skills used to achieve the English language proficiency (listening,
speaking, reading, and writing. Reading is an important skill for obtaining information from
composed writings in English. In EFL critical reading is an extreme important ability, yet the least
successful ability in reading class. Thai students are found worried and engage so little in class
activities.
Moreover, undergraduate EFL learners have had problems with illustrating their thinking
process while reading. Also, typical Thai classes are criticized as teacher-centered, and many reading
classes ignore the learning activities aiming at helping student readers selects facts, information or
ideas from printed materials. The most general objective of reading activities is for comprehension.
At several times, students are not properly supported to define the meanings transmit by the author,
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nor how do they decide relate the information to previous knowledge and judges their
appropriateness and worth for meeting the learner’s own needs and objectives.
Critical reading begins with the interpretation of the subject based on individual's own life,
accumulation of knowledge, to his/her observations, to his/her views (Orhan, 2007, pp. 49).
According to Ozdemir (2002), critical reading is a skill that should be used throughout life. Critical
reading has been defined as the ability to make judgments and inferences, distinguish between fact
and opinion, and recognize the author's purpose or points of view (Darch & Kameenui, 1987). In
short, critical reading is to actually thinking about the subject, moving beyond what the text
concluded to the point of how the author reached that conclusion and the degree to which that
conclusion is accurate (Wheeler, 2007).
Therefore, it is necessary to all concerned with Thai English curriculum to prepare Thai
people for their practical use in both for academic progression and for career advancement. Most
Thais who learn English as a foreign language have no trouble in reading in Thai, which is their first
language. However limitation of the English reading ability is found a factor obstructs several EFL
learners to improve their English proficiency. A significant number of difficulties which prevent
them to perform the reading task. The success in communication depends largely on number of
language knowledge, for example, EFL learner’s knowledge of English, exposure to English,
attitudes to English language and others.
Interactive student notebooks were created in the 1970s by Lee Swenson and his colleagues
at Aragon High School in California. After the Teachers Curriculum Institute saw the improvement
of instruction that the ISNs made, they officially adopted the idea of an ISN as a teaching tool in
1992 (Teachers’ Curriculum Institute, 1992). Using Interactive notebooks to promote EFL learners’
reading skills have been done in several non-English speaking countries. This is because reading has
been recognized as one of the most important language skill. English as a Foreign Language (EFL)
concerns with developing the necessary components in the reading process for EFL learner how to
establish. It also strives to model this process by specifying these components, and reveals
correlations between them. English is employed to communicate with foreigners, and to gather
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information from textbooks, newspapers, journals, and Internet websites which mostly come from
the English-speaking countries. Even though reading is considered as skill vital learning for learning
new knowledge, it has been discussed as one of the English communicative abilities.
Interactive notebooks are different from notebooks in general meaning, for example, the
purpose behind this tool is to support EFL learners to organize and synthesize information from their
reading texts assigned in class. To use this interactive notebook as a learning tool, students require
other compatible strategies such as note taking, concept mapping, and organization of information.
In addition, interactive notebooks help students practice their research skills from the ways their
brains respond to the texts. They could investigate by themselves how their brains learn best. As a
result, interactive notebooks benefit EFL learners to combing several reading strategies to complete
the task. This is definitely an integrated instructional method to promote student learning. This
reading strategy has been known to many EFL educators as powerful ways to improve students’
reading skills, which is one of the most essential skills in EFL contest as to be further discussed.
Research Objectives
The research objective of this study is to study the impact of using interactive notebook in
critical reading.
Research Methodology
1. Samples
This study used an intact group of participants. There are 16 third year Thai EFL
Khon Kaen University students who enrolled in English Seminar in Economic and Social Issues in
ASEAN course in the academic year 2017. This subject aimed to read more long and complex texts.
Participants needed to comprehend, analyses, apply, synthesize and evaluate the texts and exchange
their knowledge and ideas.
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2. Research Instruments
The instruments of this study were as follows :
2.1 Interactive Notebook
This study investigated the outcomes of the use of interactive notebooks as a tool
in reading texts. Focus was concentrated on participants’ critical reading abilities in synthesizing
texts, articles and news which they subsequently organized meaningfully into their interactive
notebooks. Interactive notebooks were used to help participants to critically read the texts and to
think intuitively about the author’s message and language.
2.2 Interview
Interviews were concerned to obtain students’ feedback toward using interactive
notebooks as a supplementary tool in the EFL course. The researcher asked for permission to record
the interviews which were later transcribed and analyzed to answer the research question. The
interview procedure was adapted from Krueger and Casey’s focus group interview outline (2002).
3. Data Collection
This study investigated how the critical reading ability of Thai EFL students was
affected when they used interactive notebooks as a reading supplement. The researcher instructed
students how to improve their reading ability through the use of interactive notebook tasks.
Moreover, the researcher observed the class and evaluated the learning value of interactive
notebooks and other activities. Participants were interviewed after they had completed the interactive
notebook tasks in the last week. Details of the procedures involved are presented.
4. Data Analysis
As this study aims to study how the Thai EFL students’ critical reading ability is
affected when they use interactive notebook as a reading supplementary . In this study, the researcher
teaches students how to improve their reading ability with interactive notebook task . Moreover, the
researcher observes the class and evaluates the interactive notebook, and other activities. Participants
were did an interview after finished the interactive notebook task in the last week. The following
parts provide details of the involved procedures.
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Research Results
The results were presented according to the research objectives as follows:
1. Interactive Notebook Tasks
Chapter 1: Getting to know ASEAN
In this chapter, students read 4 reading texts related to the introduction to ASEAN
(1) What is the ASEAN? 2) Why ASEAN? 3) ASEAN’s top 10 imports and exports, and 4) Trading
partner of ASEAN) in 2 weeks (6 hours) both inside the classroom and in the out-of-class reading .
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Figure 1: Overall score collected from chapter 1
From the bar graph above, it reveals the overall score collected from chapter one taken from
participants’ interactive notebooks. Participants received high score for level 1 knowledge (20% =
71 score), level 2 comprehension (19% = 67 score), level 3 application (17% = 63 score), level 4
analysis (15% = 54 score), level 5 synthesis (15% = 53 score), and level 6 evaluation (14% = 49
score). In explanation, participants made high score in presenting their critical reading ability from
levels 1 to level 3. These learners were those who could create interactive notebook with a partially
clear and accurate information. Levels 4-6 refer to good to excellent critical reading ability created
with correct summary and details of relevant information from the texts.
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Chapter 2: ASEAN and Education
In this chapter, there were 4 reading texts (1) Quality of higher education in ASEAN, 2)
ASEAN language, 3) ASEAN language English proficiency rankings, 4) EF English Proficiency
Index) in 2 weeks (6 hours) both inside the classroom and in the out-of-class reading .Class activities
included reading practice to promote the learners’ reading comprehension, using context clues, and
critical reading games. One of the reading activities was role-plays. Learners did role-plays by
reading the outside reading texts on their preference and make a group role-plays by using new
information from their reading. Altogether, the learners read approximately 6 reading passages on
the same theme (ASEAN and Education). The scores in the following section was drawn from the
last activity (the interactive notebook task) which required an individual learner to synthesize the
information learnt throughout the two weeks. The following graphic presents the average scores of
their second interactive notebook task.
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Figure 2: Overall score collected from chapter 2
The bar chart above shows the overall scores collected from the reading activity, the
participants’ interactive notebooks. Participants got high score for level 1 knowledge (20% = 72
score), level 2 comprehension (19% = 68 score), level 3 application (18% = 64 score), level 4
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analysis (15% = 55 score), level 5 synthesis (14% = 53 score), and level 6 evaluation (14% = 50
score). In details, the scores were given according to levels of each critical reading ability. In
explanation, participants made high score in presenting their critical reading ability from levels 1 to
level 3. These learners were those who could create interactive notebook task with a partially clear
and accurate information. Levels 4-6 refer to good to excellent critical reading ability created with
correct summary and full details of relevant information from the texts.
Chapter 3: ASEAN and Economy
In this chapter, there were 4 reading texts (1) ASEAN economic growth, 2) Quality of
citizenship, 3) Quality of Nationality Index 4) Which ASEAN economy has the most developed
infrastructure?) in 2 weeks (6 hours) both inside the classroom and the out-of-class reading .Class
activities included reading practice to promote the learners’ reading comprehension and analysis,
using context clues, and critical reading games and role-plays. One of the reading activities was
extended reading. From this activity, learners did presentations by reading the outside reading texts
on their preference and make a presentation using old information from class activities and new
information from their reading. Altogether, the learners read approximately 6 reading passages on
the same theme (ASEAN and Economy).
The scores in the following section were drawn from the last activity (the interactive
notebook task) which required an individual learner to synthesize the information learnt throughout
the two weeks. The following graphic presents the average scores of their third interactive notebook
task.
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Figure 3: Overall score collected from chapter 3
The bar graph above shows the overall scores collected from participants’
interactive notebooks. Participants got high score for level 1 knowledge (18% = 68 score), level 2
comprehension (19% = 65 score), level 3 application (17% = 62 score), level 4 analysis (15% = 63
score), level 5 synthesis (16% = 60 score), and level 6 evaluation (15% = 58 score). In details, the
scores were given according to levels of each critical reading ability. Participants’ scores in level 13 decreased, while the scores between levels to levels 6 rose. These increases were from a more
relevant supporting details and better summaries the provided in interactive notebooks.
Chapter 4: ASEAN and Tourism
In this chapter, there were 4 reading texts (1) The future of ASEAN tourism, 2) Travel
industry in ASEAN, 3) Safety and security in ASEAN, 4) Travel and Tourism Competitiveness Index)
in 2 weeks (6 hours) both inside the classroom and in the out-of-class reading . Class activities
included reading practice to promote the learners’ reading comprehension and, using context clues,
and critical reading games and role-plays. One of the reading activities was extended reading
Learners did presentations by reading the outside reading texts on their preference and make a
presentation using new information from their reading. Altogether, the learners read approximately
6 reading passages on the same theme (ASEAN and Tourism). The scores to be presented in the
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following section was drawn from the last activity (the interactive notebook task) which required an
individual learner to synthesize the information learnt throughout the two weeks. The following
graphic presents the average scores of their forth interactive notebook task.
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62

61

61
60
59
Knowledge

Comprehension

Application

Analysis

Synthesis

Evaluation

Figure 4: Overall score collected from chapter 4
This chart above shows the overall score collected from chapter four taken from
participants’ interactive notebooks. Participants got high score for level 1 knowledge (17% = 63
score), level 2 comprehension (16% = 62 score), level 3 application (16% = 61 score), level 4
analysis (17% = 65 score), level 5 synthesis (17% = 64 score), and level 6 evaluation (17% = 63
score). In details, the scores were given according to levels of each critical reading ability.
Participants got high score in level 4-6 as they could synthesize and evaluate the story as well.
Moreover, participants also decreased the score from level 1-3 as they seemed to devote more on
higher levels of critical reading ability.
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2. Interview
The researcher also conducted an interview with participants to get their feedback after
completing the Interactive notebook tasks. Participants were interviewed in order to acquire their
opinions toward the implication of interactive notebook tasks to enhance their critical reading ability.
The followings are the questions and answers gathered from the interview.
2.1 Do you think interactive notebook improve your critical reading ability? and How?
Interactive notebook improve
reading ability? How?








32%

YES

Reasons for YES
Motivating extended reading
Being a study tool for reviewing, analyzing, comparing, contrasting,
etc.
Improving reading comprehension
Improving relationship with classmates
Thinking more deeply
Practicing communicating through visualization

68%

Reasons for No

NO






Requiring students to read too many texts to
Vocabulary were unfamiliar
Requiring much more time and afford to complete the tasks.
Feeling nervous when asked to join class activities

Figure 5: Overall score collected from interview
The following section presents example quoted from the tape script of participants’
interview.
Positive excerpt

“Absolutely Yes! The interactive notebook helps me to remember what

story is and I can go back to read it anytime”.

“Yes, it’s really help me improve my reading, my critical reading skill.
Negative excerpt

“No, it is boring and waste the time”.
Reasons for NO

Time management
Most of participants agreed that using interactive
notebooks helped improve their

Boring
critical reading ability and made the learning to be hands-on rather than lectures. Moreover,
ProvidingQzwwxecvbnmi
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interactive notebook helped them to remember what story of the text is because they can go back to
read it anytime.
2.2 Do you have any suggestion about using interactive notebook as a tool to improve
critical reading ability?
The following section presents the issues mentioned by the participants regarding
their ideas on improving the tool and activities.
2.2.1 Time management
Tasks took too long time for learner to read and analyze the texts. Moreover, the
class time was too short for participants to create the interactive notebook. In addition, creating the
presentation of their critical ability required them a lot of time, skill, and afford to create beautiful
pages. As a result the teacher should consider the relevancy of time and text for each lessons.
2.2.2 Content
The length and complexity of the text seemed to be burden for the learners. They
complained about reading too long texts which a large number of new and unfamiliar words.
However, participants accepted that they were encourage to read more texts both inside and out of
class to produce the best task for each chapter.
2.2.3 Teaching and learning activities
Learners viewed that there were a variety of learning activity that could make a
reading class be more interesting and enjoyable. Many of them claimed that they loved to do class
activities as these require no peroration. They thought that a variety of assessment techniques
allowed their ability to be assessed more accurately.
Discussion
Critical reading ability of participants was initially between levels 1-3. This indicated that
participants comprehended the texts and applied knowledge and understanding in answering specific
questions. This concurred with results from tests administered by the Thai Ministry of Education,
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indicating high numbers of Thai students nationwide with reading failures and limited abilities,
including vocational students (Rodklai, 2014).
Participants undertook activities and created interactive notebook tasks. Average scores of
critical reading abilities increased from chapter to chapter. Scores improved with active learning and
participating in interesting class activities, reflecting synthesized ideas in the creation of interesting
tasks.
Thus, critical reading ability was improved through the effective and systematic use of
interactive notebooks. Participants moved up to a higher level of critical reading ability as a result
of more engaging reading. To explain, participants were required to further study their reading
beyond the classroom. In total, each student read 24 texts in this project, and the learning activity
involved each student as an active learner who was ready to participate in a variety of pre-, during-,
and post-reading activities. In addition, students undertook some basic and advanced reading
techniques in each chapter. These included previewing, predicting, skimming, scanning, analyzing,
comparing, contrasting and synthesizing. The texts were authentic and of varied length and
complexity. Participants were encouraged to exchange knowledge and information with their peers
and compare their answers after each reading, rather than using a dictionary. Thus, participants read
with purpose and immersed themselves in the activity, thereby resulting in a positive outcome.
Similarly, Wallace (2003) identified three personal reasons for reading which he termed as reading
for survival, reading for learning, and reading for pleasure. Therefore, when participants learn to
read, it is best to set a goal to make the experience more meaningful and interesting.
Conclusion
This research was conducted to evaluate the effects of interactive notebooks on learners’
critical abilities in reading. Learners’ opinions on implementing tasks to help in processing
information were also investigated to review, assess and personalize the knowledge content
presented. Interactive notebooks provide students with the opportunity to add, adjust and review
their notes at a later date. Overall, an interactive notebook is an organizational tool for both teachers
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and students. One aspect of interactive notebooks is that students are required to interact with
information and figure out what it means. When students understand the content, they can explain
the concepts in their own words, apply information to new contexts appropriately and make new
analogies and generalizations (Perkins, 1991).
Similar to other instructional tools, teachers need to weigh the advantages and
disadvantages of interactive notebooks. If used properly, interactive notebooks can be effective
organizational tools for both teachers and students.
Recommendations
Further research is needed in the field of language as mention in chapter 2 they are many
research about interactive notebook in science but there is very little research about the benefits or
limitations of interactive notebooks for develop language ability. Research needs to be done that
directly correlates student achievement levels and success to interactive notebooks. They need to
weigh the advantages and disadvantages of interactive notebooks as they decide when to use them.
When used properly, interactive notebooks can be effective organizational tools for the teacher and
students.
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Abstract
The major purposes of this research were to study and develop the group counseling model
in conducting thesis to meet the educational expectations of graduate students. The specific purposes
were 1) to analyze the educational expectations components 2) to construct a group counseling
model in conducting thesis and 3) to prove the effectiveness of group counseling model in
conducting thesis. The research procedures are quasi – experimental method between one group
pretest – posttest design. The research instruments are 5 rating scales questionnaires, approved by
the experts. The Content Validity Index for Items (I-CVI) between .83 – 1.00 and Content Validity
Index for Scales (S-CVI) at .90. The statistics for data analysis are percentage, mean and standard
deviation. The results were found that; 1) the educational expectations components consisted of
goals, pathways, agency, confidence, and effort and tolerance, 2) The group counseling model
consisted of three major stages: the initial counseling stage, the working stage and the summarizing
stage and 3) the effective of group counseling model in conducting thesis showed that all suited in
propriety, feasibility, congruity and utility.
Keywords: group counseling, educational expectations, graduate students
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Introduction
As the constitution of the Kingdom of Thailand B.E 2550 (2007), part 4 mentioned that
“The State shall implement social, public health, education, and culture policies as follow: …(3) To
develop the quality and standard of all levels of education and all forms of education in conformity
with social and economic changes, to provide a national education plan and a law for national
education development, to provide the development of quality of career teachers and personnel in
education to be able to follow the global change, and also to instill Thai awareness, discipline, public
interested concerns and to believe firmly in democratic form of government with the King as Head
of the State. (Office of the Education Council. 2010)
The heart of National Education Act B.E. 2542 (1999) and amendments (Second National
Education Act B.E. 2545 (2002)), is a move toward student-centered learning and a student-centered
classroom. Specifically, Section 24 of the Education Act outlines what must be done to improve
education performance: 1. arranging learning in line with the students’ interests, aptitudes and
individual differences; 2. training students in thinking abilities, especially critical thinking;
3.organizing learning activities that draw from authentic experiences; and 4. promoting situations
where learners and teachers learn together. In addition to addressing these key issues of education
reform in Thailand, indeed in international education, it also focus on the attention and resources on
the goal of promoting Thai teachers to reach their potential as skilled teachers by using teaching
methods that engage their students with the result that students love to learn through self-discovery.
(Office of the National Education Commission.2011)
Counseling theories are used as a guideline for understanding human nature and to
determine which counseling skills you will use in your counseling sessions such as; 1)
Psychoanalytic Theory: This theory was originally developed by Sigmund Freud (1964). It supports
the idea that unconscious forces drive human actions. A psychoanalytic therapy session includes
skills such as dream analysis, free association, resistance analysis, and transference analysis. Much
of the personality is thought to have developed in childhood and similarities are identified and
explored in the therapeutic relationship. 2) Person-Centered Therapy: This theory is a form of
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psychotherapy originally developed by Carl Rogers. Sometimes also known as Rogerian therapy, it
operates on the assumption that every human being has the ability to fulfill their full potential. A
client-centered approach in the therapeutic relationship involves self-actualization, empathy, and
unconditional positive regard. When practicing person-centered therapy, the client therapist
relationship is very important because the positive interactions are a form of therapy themselves.
The relationship should be supportive and the therapist acts as the client is the expert of their own
life. 3) Cognitive Behavioral Therapy (CBT): CBT is a shorter term approach to the therapeutic
process. This hands-on approach lends its practice to the theory that human problems stem from
faulty patterns of thinking. The counseling process primarily involves the challenge of automatic
thinking and often negative thought patterns. It encourages the client to find logic in their way of
thinking. The counselor plays an important role in in challenging these thoughts, and 4) The Family
Systems Model: Family Systems view all human troubles and conflicts as a familial unit. The theory,
originally developed by Murray Bowen, is focused on the idea that family is the primary source of
emotions and personality. A family system can be present into many forms, including structural,
strategic, and intergenerational. Common techniques used in the therapeutic process include the
creation of a georama, family projection activities, emotional triangles, and the differentiation of
self. This counseling theory is often used in marriage and family counseling sessions. As mentioned,
the counseling is about creating strong relationships with your clients that will empower them to
obtain mental health and to fulfill their goals. Through the use of intentional counseling techniques
and an understanding of human nature developed through counseling theories.
Group counseling provides students with the opportunity to connect with others in a safe,
confidential and supportive space. Groups allow students to share about their experiences,
expectations with others who can understand and relate to their concerns, connect across differences
to learn new perspectives, and experiment with new ideas, behaviors, and ways of being or
interacting. Through group engagement, students develop insights and skills that can be used to work
through the challenges they face and improve their expectation and quality of life.
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Graduate students in all programs are expected to gain expertise in a particular area of study
and, especially in Ph.D. programs, to expand the knowledge of that disciplinary field or to push
disciplinary boundaries through interdisciplinary /collaborative research, by discovering and
pursuing a topic of scholarly inquiry and research. As junior colleagues and professionals-intraining, graduate students will learn to impart disciplinary and interdisciplinary knowledge through
appropriate forms of instruction and publication.
Graduate students are expected to 1) Work within the guidelines provided by the department
to select an appropriate advisor and committee members. This selection should be free of conflicts
of interest or coercive relationships among committee members and with the student that might
preclude a committee member from evaluating student work by academic merit alone. 2) Devote an
appropriate amount of time and energy toward achieving academic excellence and earning the
advanced degree or certificate. Estimated time and effort needed for success in course and research
credit hours is about 4 hours of work per credit per week, including both in-class and out-of-class
activities. A full-time assistantship amounts to an average of 20 hours of work per week, independent
of time spent on courses or tasks related to research credits. 3) Take primary responsibility to inform
themselves of and conduct themselves in accordance with the Graduate School’s policies and
procedures, specific program requirements, and standards of performance established by faculty and
articulated in departmental graduate student handbooks and their respective professional
associations or organizations. Students should locate and review their departmental graduate student
handbook. 4) Take the initiative to ask questions that will promote their understanding of the
academic requirements of their specific graduate program. In addition, students should be
understand the assistantship requirements and seek to fulfill them satisfactorily, and 5) fulfill the
requirements of their programs in a timely manner and participate in the annual progress
review. Each department or program may have different policies regarding time limits to degrees.

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 65

As the mentioned, it has clearly placed the importance of the group counseling in conducting
thesis to meet the educational expectations of graduate students. Also should be proof that this model
can be reach the needs of educational expectations of graduate students, and also apart to fulfill the
quality of counseling, efficiencies of learning and teaching.
Research Objective
1. To analyze the educational expectations components
2. To construct a group counseling model in conducting thesis
3. To prove the effectiveness of group counseling model in conducting thesis
Research Methodology
Samples
Data for this study was obtained through survey method. The sample consisted of 85 Ph.D.
Students at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University and divided into 2 groups; 1) the
experimental group (E) consisted of 11 Ph.D. Students and 2) the control group (C) consisted of 74
Ph.D. Students.
Research Instruments
The research instruments consisted of focus group discussion, one group pretest – posttest
design, 5 rating scales questionnaires, the content validity index for items (I-CVI) between .83 –
1.00 and content validity index for scales (S-CVI) at .90. The statistics for data analysis are
percentage, mean and standard deviation.
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Research Results
The research results were presented according to the research objectives as follows;
4.1 The analysis of the educational expectations components. The results found 5 major
components consisted of; goals, pathways, agency, confidence, and effort and tolerance. Details as
shown in table 1
4.2 The construct of a group counseling model in conducting thesis. The results found 3
major stages; the initial counseling stage, the working stage and the summarizing stage.
4.3 The approval effectiveness of group counseling model in conducting thesis. The results
shown all suited in propriety, feasibility, congruity and utility. Details as shown in table 2
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Table 1
The educational expectations components
Components

GOALS

PATHWAYS

AGENCY

CONFIDENCE

EFFORT &
TOLERANCE

SUM

Index

goals1
goals2
goals3
pathway1
pathway2
pathway3
agency1
agency2
agency3
agency4
Confidence1
Confidence2
Confidence3
Eff&tol1
Eff&tol2
Eff&tol3

k

Min

Max

M

SD

3
1
1
1
8
4
3
1
14
6
4
3
1
3
1
1
1
11
6
2
3
93

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0011

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
0011

3.87
3.57
3.92
4.13
2.90
2.99
2.93
2.79
3.92
4.04
4.06
3.91
3.69
3.01
3.42
2.82
2.77
3.80
4.00
3.64
3.76
9001

0.82
0.99
0.89
1.12
0.77
0.75
0.84
1.12
0.64
0.72
0.70
0.75
1.12
0.89
1.15
1.25
1.05
0.76
0.77
0.97
0.88
1009

Level of
educational
expectations
High
High
High
High
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
High
High
High
High
High
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
High
High
High
High
High
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As shown in table 1, found that the summary levels of educational expectations are in high
level. When considering in each component found 3 components are in high level; agency, goals
and effort and tolerance consequently. While the others components are in moderate level consisted
of; confidence and pathways.
4.2 The construct of a group counseling model in conducting thesis. The results found 3
major stages; the initial counseling stage, the working stage and the summarizing stage. The group
counseling theories and techniques were applied to enhance the group counseling in conducting
thesis.
4.3 The approval effectiveness of group counseling model in conducting thesis. The results
shown all suited in propriety, feasibility, congruity and utility. Details as shown in table 2 and 3
Table 2
The educational expectations of Experimental Group
Educational
Expectations
Components
GOALS
PATHWAYS
AGENCY
CONFIDENCE
EFFORT
&TOLERANCE
SUM

Experimental Group
Pretest
M SD
2.02 179.
2.09 080.
0.42 080.

Posttest
SD Level
294. High
219. Moderate
007. High

Level
High
Low
High

M
2.28
0.70
2.21

2.21 114.
2.09 007.

Low
High

0.71 444. Moderate 0.71 102. Moderate
2.22 008. High 2.22 092. High

0.22 727. Moderate 0.88 0.21

High

After Follow Up
M SD Level
2.28 294. High
0.20 292. Moderate
2.72 209. High

0.84 022. High
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Table 3
The educational expectations of Control Group
Educational
Expectations
Components
GOALS
PATHWAYS
AGENCY

Control Group
Pretest
M SD Level
2.02 194. High
2.14 080. Moderate
0.19 721. High

M
2.09
2.08
0.40

Posttest
SD Level
221. High
201. Low
001. High

After Follow Up
M SD Level
2.71 140. High
2.21 201. Low
0.12 011. High

CONFIDENCE
2.17 121. Moderate 2.10 200. Moderate 0.70 198. Moderate
EFFORT
0.80 404. High 0.99 197. High 0.82 192. High
&TOLERANCE
SUM
0.20 222. Moderate 0.27 229. Moderate 0.17 012. High
As shown in table 2 and 3, found that before the experiment, the overall educational
expectations between the experimental group and the control group were insignificant. When
considering in each component, it was found that goals, pathways, agency, confidence, and effort
and tolerance were insignificant. After the experiment, the overall educational expectations between
the experimental group and the control group were significantly different. When considering in each
component, it was found that pathways, agency, and effort and tolerance were significantly different
whereas goals and confidence were insignificant. After the follow up period, the overall educational
expectations between the experimental group and the control group were significantly different.
When considering in each component, it was found that pathways and agency were significantly
different whereas goals, confidence, and effort and tolerance were insignificant.
After focus group discussion, the experts approved the effectiveness of group counseling
model in conducting thesis. The results shown all suited in propriety, feasibility, congruity and
utility.
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Discussion
The following points based on the research objectives and results were discussed;
1. The analysis of the educational expectations components. The results found 5 major
components consisted of; goals, pathways, agency, confidence, and effort and tolerance. The
discussions of the results are aimed in educational expectations, so their expectations were analyzed
by pretest and posttest and approved by the experts. This is identical to firm that the importance of
the group counseling in conducting thesis to meet the educational expectations of graduate students.
According to McDermott; & Snyder ( )47 :7888claimed that goals, can be sequence in to two parts.
The short term or long term goal is the human needs, but all have to be reach. Snyder; & Lopez.
(2002: 258) said that pathway is the idea to plan to reach the goal. While Nowotny (1989: 57 – 61)
said that expectation is concern to the future by setting target, plan and act, etc.
2. The construct of a group counseling model in conducting thesis. The results found 3
major stages; the initial counseling stage, the working stage and the summarizing stage. The group
counseling theories and techniques were applied to enhance the group counseling in conducting
thesis. By this finding, the discussion of the results should be aimed to the systematic approach in
all process of operations in conducting thesis. All concerns in conducting thesis, such as students,
advisory teams, curriculum and university should be clear in system and process.
3. The approval effectiveness of group counseling model in conducting thesis. The results
shown all suited in propriety, feasibility, congruity and utility. By this finding, the research
procedures are quasi – experimental method between one group pretest – posttest design and follow
up. The result found that the posttest means score was higher than pretest and the students’ attitude
toward the educational expectations were high level. These results are relevant to the statement made
by Gazda (004 : 7841 – ) 001 stated that, the valued of expectations can be found in reflect of
propriety, feasibility, congruity and utility. While Tippawan Kittiporn (1993) stated that group
counseling is the best way to meet the needs and expectations in educational administration, and also
apart to fulfill the quality of counseling, efficiencies of learning and teaching.
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Conclusion
The main purposes of this research were pointed to the importance of the group counseling
in conducting thesis to meet the educational expectations of graduate students. By the introduction,
results and discussions found that counseling theories are used and applied as a guideline for
understanding human nature and to determine which counseling skills you will use in your
counseling sessions. Groups allow students to share about their experiences, expectations with others
who can understand and relate to their concerns, connect across differences to learn new
perspectives, and experiment with new ideas, behaviors, and ways of being or interacting. Graduate
students in all programs are expected to gain expertise in a particular area of study and, especially
in Ph.D. programs, to expand the knowledge of that disciplinary field or to push disciplinary
boundaries through interdisciplinary /collaborative research. Group counseling is the best way to
meet the needs and expectations in educational administration, and also apart to fulfill the quality of
counseling, efficiencies of learning and teaching. The valued of expectations can be found in reflect
of propriety, feasibility, congruity and utility.
Recommendation
The following are some recommendation based on the research results;
1. The finding model developed by researchers can be used by relevant and applied to fit
with the context of students, the graduate school’s policies and also university purposes.
2. For the future studies should be conduct with others level of graduate students such as
master degree, etc.
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การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสั งคมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ วิทยาศาสตร์
โดยใช้ รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐานกับวิธีวฏั จักรการเรียนรู้ 7
ขั้นทีม่ ตี ่ อความสามารถในการโต้ แย้ งและการคิดวิจารณญาณของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ทีม่ แี รงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ต่างกัน
Comparisons of Effects of Learning Socioscientific Issues Using the
Mixed Methods Based on the Problem-Based Learning Method
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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการโต้แย้งหลังเรี ยนประเด็นปั ญหา
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนโดยส่ วนรวมและจาแนกตามแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และรู ปแบบการเรี ยน 2) ศึกษาและเปรี ยบเทียบการคิดวิจารณญาณก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ประเด็นปั ญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนผสมผสานตามวิธี
ปั ญหาเป็ นฐานและแบบวิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น ของนักเรี ยนประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1
โดยรวมและจาแนกตามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และรู ปแบบการเรี ยน 3) เปรี ยบเทียบความสามารถใน
การโต้แ ย้ง และการคิ ด วิ จ ารณญาณหลัง เรี ยนประเด็ น ปั ญ หาทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้
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วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ต่างกันและเรี ยน
โดยใช้รูปแบบการเรี ยนต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนพาณิ ชยกรรม ในระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี จานวน 80 คน จากจานวน 2 กลุ่ม ได้มาโดยการสุ่ มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) นักเรี ยน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองที่ 1 จานวน 40 คน เรี ยนแบบ
ผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐาน และกลุ่มทดลองที่ 2 จานวน 40 คน เรี ยนแบบผสมผสานตามวิธีวฏั
จักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired t-test และ F-test (Two-way
MANCOVA และ ANCOVA) ผลการวิจ ัย พบว่า นัก เรี ย นโดยรวมและจ าแนกตามแรงจู งใจใฝ่
สั ม ฤทธิ์ หลัง เรี ย นประเด็ น ปั ญ หาทางสัง คมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้วิ ท ยาศาสตร์ โดยใช้รู ป แบบ
ผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐานกับรู ปแบบการเรี ยนแบบวิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น มีการพัฒนา
ความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านเพิ่มขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของรู ปแบบการเรี ยนเฉพาะการคิดวิจารณญาณรายด้าน คือด้านการระบุ
ข้อตกลงเบื้องต้น โดยนักเรี ยนที่ มีแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู งที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธี
ปั ญหาเป็ นฐานมีความสามารถมากกว่านักเรี ยนกลุ่มอื่น และมีการคิดวิจารณญาณ โดยรวมและราย
ด้านมากกว่านักเรี ยนที่เรี ยนแบบผสมผสานตามวิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น แต่นกั เรี ยนที่มีการเรี ยน
โดยใช้รูปแบบการเรี ยนต่างกันมีความสามารถในการโต้แย้งไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ประเด็นปั ญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์, วิธีปัญหาเป็ นฐาน, วิธีวฏั จักร
การเรี ยนรู ้ 7 ขั้น, ความสามารถโต้แย้ง, การคิดวิจารณญาณ
Abstract
This research aims to: 1) study the ability to argue after school, social issues related to the
use of science by students 2) study and compare thinking. Social issues related to the use of
science by using the integrated learning model. The baseline and the 7-cycle learning cycle of the
first year students in the Certificate of Vocational Education, and classified by achievement
motivation and learning styles. 3) Comparison of the ability to argue and critical thinking after
problem learning. A study of the relationship between student achievements. Each class uses
different learning styles. The sample is a commercial student. In the first year of the Diploma in
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Accounting, 80 students from the two groups were randomly assigned to the Cluster Random
Sampling. Each group consisted of 40 students. The experimental group consisted of Paired t-test
and F-test (Two-way MANCOVA and ANCOVA). The research findings found that the students
as a whole and as classified according to achievement motivation who learned the socioscientific
issues using the mixed methods based on the problem - based learning method and the 7E –
learning cycle showed developments of argumentation and showed gains in critical thinking
abilities in general and in each aspect from before learning. There were statistical interactions of
achievement motivation with learning model only on critical thinking abilities as a whole and in
the subscale of identifying the preliminary agreement, in which the students with high achievement
motivation who learned the socioscientific issues using the mixed methods based on the
problem - based learning method approach had more argumentation abilities and critical thinking
abilities than other group students, and evidenced more analytical thinking abilities as a whole and
in each aspect than the counterpart students. However, the students with different learning method
did not show different argumentation abilities.
Keywords: socioscientific issues, problem-based learning, 7E-learning cycle, argumentation
abilities, critical thinking
บทนา

การจัดการเรี ย นการสอนวิท ยาศาสตร์ ต้องจัดให้ส อดคล้องกับบริ บ ทของประสบการณ์
มนุษย์โดยเน้นปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริ งแทนการเรี ยนการสอนที่
เริ่ มต้นด้วยแนวคิดและกระบวนการเพื่อการเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั
และเตรี ย มบทบาทของพลเมื อ งที่ ดี ใ นสั ง คมประเทศชาติ ใ นอนาคต สามารถใช้แ นวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในชี วิตประจาวันและกล้าตัดสิ นใจด้วยตนเอง ซึ่ ง
รู ป แบบการสอนดัง กล่ า ว คื อการจัดการเรี ย นการสอนแบบวิท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยีและสั ง คม
(Science Technology and Society : STS)(Pedretti and Hodson,1995; Shamos,1995) เป็ นแนวคิ ด
หนึ่ ง ที่ เ น้น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในชี วิ ต ด้ว ยความเชื่ อ ที่ ว่า การท างานในชี วิต จริ ง มี ม โนมติ แ ละ
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กระบวนการต่างๆมากมายเป็ นพื้นฐานการเรี ยนการสอนจะเริ่ มต้นด้วยสถานการณ์ คาถาม ปั ญหา
หรื อประเด็นที่ครู สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจมโนมติหรื อกระบวนการพื้นฐานหรื ออาจจะ
เริ่ มต้นมาจากคาถามของนักเรี ยนที่มาจากประสบการณ์ของตนเองก็ได้ เพื่อให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้มโนมติ
และทักษะกระบวนการพื้นฐานนัน่ เอง การเรี ยนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม (STS) จะทาให้นกั เรี ยนเห็นว่า มโนมติและกระบวนการนั้นมีประโยชน์ สามารถนาไปใช้ใน
การแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้ นในชี วิตจริ งได้ (Yager, 1996) การเรี ยนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสัง คม (STS) ครู จะมี บ ทบาทในฐานะของผูจ้ ดั สภาพแวดล้อมและอานวยความ
สะดวกให้เกิดการเรี ยนรู ้ (Facilitator) มากกว่าจะเป็ นแหล่งของความรู ้ แต่การจัดการเรี ยนการสอน
ตามแนว STS ที่เน้นผลกระทบของการตัดสิ นใจทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในสังคมไม่สนใจ
ประเด็นด้านจริ ยธรรมที่มีอยู่ในตัวเลื อกเกี่ ยวกับแนวทางและความมุ่งหมาย ทั้งยังไม่พิจารณาใน
เรื่ องของศีลธรรมหรื อการพัฒนาตัวนักเรี ยน แต่การสอน STS มีปัญหาเนื่องจากประเด็นปั ญหา มี
ความหลากหลายไม่เจาะจง จึงไม่มีความสัมพันธ์หรื อเกี่ ย วข้องกับ ตัวผูเ้ รี ยนเพราะมันไกลเกิ น
ชี วิตประจาวันของผูเ้ รี ยนและขาดการมีวิจารณญาณด้านจริ ยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นจึงมีผูเ้ สนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนที่พฒั นามาจาก STS เพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และเน้นในด้าน
จริ ยธรรม และแนวการสอนที่สอดคล้องกับบริ บทดังกล่าว คือ การใช้ประเด็นปั ญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ (Socioscientific Issue : SSI ) ซึ่ งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
การพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีการตัดสิ นใจภายใต้การใช้เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ ใช้ศีลธรรม
และหลักคุ ณธรรมเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ จุดมุ่งหมายหลักของการประยุกต์ใช้ประเด็ น
ปั ญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ ในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คือเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้
การเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่มีความหมายและสอดคล้องกับชี วิตจริ งของผูเ้ รี ยน (Sadler
and Zeidler,2003) ท าให้ผูเ้ รี ย นได้รู้วิท ยาศาสตร์ จ ากสถานการณ์ ใ นชี วิต จริ ง และการสร้ างเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนในหลายๆด้าน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ข้ นั สู ง
ได้แก่การคิดวิจารณญาณการให้เหตุผล ฯลฯ และทักษะในการตัดสิ นใจและลงความเห็ น (Lewis,
2003 )ทักษะและความสามารถในการอภิปรายและการโต้แย้งอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลโดยมีหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และมีหลักฐานประกอบทักษะและการโต้แย้งการตีความหมายเพื่อประเมิ นคุณค่า และ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้อ มู ล และข่ า วสารที่ มี อ ยู่แ ละช่ ว ยเสริ มสร้ า งความเข้า ใจตัว แนวคิ ด ทาง
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วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษา (Sadler & Zeidler, 2003) ทักษะการตั้งคาถามและตอบ
คาถาม (Pedretti, 1999)
การโต้แย้งเป็ นการศึกษาที่เกี่ยวกับการสร้างและการอ้างเหตุผลเพื่อสนับสนุ นข้อกล่าวอ้างที่
นาไปสู่ ข ้อสรุ ป (Zohar & Nemet, 2002, citing Sadler, 2002 : 6; Driver and others, 2000) ซึ่ ง Kuhn
และ Udell (2003) กล่าวว่าการโต้แย้งเป็ นการแสดงความคิดเห็ นที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คน
หรื อ มากกว่าที่มีความเห็ นในการสนทนาไม่ตรงกัน การโต้แย้งโดยใช้ประเด็นปั ญหาทางสังคมที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การใช้วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษาที่ ป ระกอบด้ว ยเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม และมีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างประชาคมวิทยาศาสตร์ และคน
ในสังคมส่ วนใหญ่ ซึ่ งกลุ่มคนที่มีความเห็นแตกต่างกันนี้ พยายามที่จะค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ต้งั อยูบ่ น
พื้นฐานของความเชื่อ ความเข้าใจ และค่านิยมที่แตกต่างถือได้วา่ มีความสาคัญสาหรับการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ ถ้าวิทยาศาสตร์ ได้สอนความรู ้ ในการสร้างสังคมแล้วนั้น การให้เงื่อนไขตามลาดับ
เป็ นเงื่ อ นไขที่ ต้ อ งใช้ ค วามคิ ด ขั้ นสู งจึ ง มี ค วามส าคั ญ กว่ า การฝึ กการโต้ แ ย้ ง โดยทั่ ว ไป
(Simonneaux,2001) ในท้ายที่สุดเป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าหาความรู ้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
อภิ ป รายให้เหตุ ผ ลสร้ า งความเข้า ใจเกี่ ยวกับธรรมชาติ ข องวิทยาศาสตร์ ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเห็ นความ
ซับซ้อนระหว่างวิทยาศาสตร์ สังคมและมนุษย์ (Sadler and Zeidler, 2003)
การคิ ดวิจารณญาณ(Critical Thinking) เป็ นการคิ ดพิจารณาไตร่ ต รองอย่า งมี เ หตุ ผ ลที่ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อการตัดสิ นใจว่าสิ่ งใดควรเชื่ อหรื อก่อนลงมือปฏิบตั ิ (Enis,1985) การคิดวิจารณญาณ
เป็ นความสามารถในการประเมินแนวคิดและข้อสนเทศ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสม โดยการตัดสิ นจากหลักฐานอย่างสมเหตุสมผลสอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา ซึ่ งการคิด
วิจารณญาณมีประโยชน์หลายด้าน คือ สามารถพัฒนานักเรี ยนให้มีทกั ษะที่สาคัญ นาไปสู่ การมีผล
การเรี ยนที่ดีข้ ึน เช่น การมีทกั ษะในการทาความเข้าใจข้อโต้แย้งและความเชื่ อของคนอื่น มีทกั ษะ
ในการพัฒนาและสนับสนุนข้อโต้แย้งและความเชื่อของตนเอง มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี
ช่ วยป้ องกันไม่ให้มีการตัดสิ นใจอย่างโง่ เขลา ช่วยให้มนุ ษย์สามารถคิ ดได้ดว้ ยตนเองในการรับรู ้
เรื่ องราวต่างๆ สามารถเลือกรับข่าวสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับตนเอง
และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Khammanee, 2005)
ในปั จจุบนั พบว่ารู ปแบบการสอน SSI ยังไม่มีวิธีใดที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีที่สุด ส่ วนมาก
การใช้ข้ นั การสอนแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยเลื อกใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย
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เช่น รู ปแบบของ Lin และ Mintzes (2010) วัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขั้น วัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ซึ่ งสามารถพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการคิดขั้นสู ง เช่น การ
คิดวิจารณญาณ การคิดเชิงเหตุผล และการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนได้
ส าหรั บ การเรี ย นแบบวัฏ จัก รการเรี ย นรู ้ 7 ขั้น เป็ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้นให้
นักเรี ยนสามารถใช้วิธีการสื บเสาะหาความรู ้เชิงวิทยาศาสตร์ (Inquiry Approach) ที่ตอ้ งอาศัยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการค้นพบความรู ้หรื อประสบการณ์ อย่างมีความหมายในตัวเอง
สามารถกระตุน้ ให้เด็กมีความสนใจ และสนุ กกับการเรี ยนและยังสามารถปรั บประยุกต์สิ่ ง ที่ ไ ด้
เรี ยนรู ้ไปสู่ การสร้ างประสบการณ์ ของตนเอง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 7 ขั้น เป็ น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นการถ่ายโอนความรู ้ และให้ความสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู ้ เดิม
ของเด็กซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ครู ผูส้ อนละเลยไม่ได้และการตรวจสอบความรู ้พ้ืนฐานเดิมของเด็กจะทาให้ครู
ค้นพบว่านักเรี ยนต้องเรี ยนรู ้ อะไรก่อน ก่อนที่จะเรี ยนรู ้ในเนื้ อหานั้นๆ ซึ่ งจะช่วยให้เด็กเกิดการ
เรี ย นรู ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ข้ นั ตอนการเรี ย นรู ้ ดัง นี้ (Eisenkraft, 2003) ขั้นตรวจสอบความรู ้ เดิ ม
(Elicitation Phase) ขั้น เร้ า ความสนใจ (Engagement Phase) ขั้น ส ารวจและค้น หา (Exploration
Phase) ขั้น อธิ บ าย (Explanation Phase) ขั้น ขยายความรู ้ (Elaboration Phase) ขั้น ประเมิ น ผล
(Evaluation Phase) และขั้นนาความรู ้ไปใช้ (Extension Phase) ซึ่ งรู ปแบบนี้สามารถปรับปรุ งมาใช้
กับการเรี ยน SSI ได้และส่ งเสริ มความสามารถในการโต้งแย้งและความคิดระดับสู งได้ (Pedretti,
1999; Lewis, 2003)
นอกจากนี้ยงั มีรูปแบบการสอนแบบสื บเสาะอีกแบบหนึ่ง คือ การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน(Problem-Based Learning. PBL) เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ฝึกแก้ปัญหาต่างๆ
โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบผลที่ได้จากการฝึ กจะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการคิดอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้กระบวนการและวิธีการหาความรู ้
ทักษะต่างๆและความเข้าใจในปั ญหานั้นมาประกอบกัน เพื่อเป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหา Delisel
(1997) ได้การกาหนดขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ขั้นเชื่อมโยง
ปัญหา(Connecting with the Problem) ขั้นจัดโครงสร้าง(Setting up Structure) ขั้นเข้าพบปั ญหา
(Visiting the Problem) ขั้นทบทวนปั ญหา(Revisiting the Problem) ขั้นผลิตผลงาน (Producing a
Product or Performance) ขั้นประเมินผลงานและแก้ปัญหา (Evaluating Performance and the
Problem) ซึ่ งรู ปแบบนี้สามารถปรับปรุ งมาใช้กบั การเรี ยน SSI ได้
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จากความสาคัญของการเรี ยน SSI และการจัดการเรี ยนการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น
กับแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาและเปรี ยบเทียบการเรี ยน SSI โดย
ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น ที่มีต่อ
ความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิจารณญาณของนักเรี ยนประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ต่างกัน เพื่อจะได้นาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทาง
สาหรับการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการโต้แย้งหลังเรี ยนประเด็นปั ญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนโดยรวมและจาแนกตามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และรู ปแบบการเรี ยน
ต่างกัน
2. เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการคิดวิจารณญาณก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนประเด็นปัญหาทาง
สังคมที่เกี่ ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐานและแบบ
วิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น ของนักเรี ยนประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 โดยรวมและจาแนกตาม
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิจารณญาณหลังเรี ยนประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์ของนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ที่มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ต่างกันและเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนต่างกัน
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental research) ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนใน
การดาเนินการวิจยั ตามลาดับ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ประเภทวิชาพาณิ ชยก
รรม จานวนทั้งสิ้ น 166 คน ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพ
โพนทอง อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
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2. กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ นักเรี ยนพาณิ ชยกรรมในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1
แผนกวิชาการบัญชี จานวน 80 คน จากจานวน 2 กลุ่ม ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2558 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้มา โดยการสุ่ มแบบกลุ่ม
3. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1) รู ปแบบการเรี ยนมี 2 รู ปแบบ ได้แก่ รู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสาน
ตามวิธีปัญหาเป็ นฐาน และรู ปแบบการเรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น
2) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู ง และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ต่า
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความสามารถในการโต้แย้ง และ
การคิดวิจารณญาณ
4. ระยะเวลาในการทดลอง ทาการทดลองกลุ่มละ 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง รวม
18 ชัว่ โมง ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
5. เนื้อหาทีใ่ ช้ ในการวิจัย เรื่ อง อุม้ บุญ, การทาแท้ง และพืช GMOs
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประเด็นปั ญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
การเรี ยนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐานและรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น
2. แบบทดสอบวัดการคิดวิจารณญาณ สาหรับ นักเรี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปี ที่ 1 เป็ นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบโดยใช้สถานการณ์จานวน 40 ข้อ แบ่งออกเป็ น 4 ด้านๆ
ละ10 ข้อ
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการโต้แย้ง เป็ นแบบทดสอบชนิ ด เขี ย นตอบของ
นักเรี ยนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 มี 4 ฉบับ ฉบับละ 4 ข้อ
4. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 จานวน 30 ข้อ
แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ด้านละ 10
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วย
ตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผูว้ ิจยั นาหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปขอความร่ วมมือ
จากผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อศจ.ร้อยเอ็ด เพื่อขออนุ ญาตทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ทาการสุ่ มห้องเรี ยน 2 ห้องให้เป็ นห้องกลุ่ มควบคุ มและกลุ่มทดลองโดยให้
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้การเรี ยนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐานเป็ นกลุ่มทดลอง และนักเรี ยน
ที่เรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น เป็ นกลุ่มควบคุมโดยวิธีการจับฉลาก
ได้นกั เรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี จานวน 80 คน
3. นาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ไปวัดนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ไว้ท้ งั 2 ห้อง แล้ว
นาคะแนนการวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมาแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง คือ นักเรี ยนที่ทาแบบทดสอบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนได้คะแนนตั้งแต่ 51 ขึ้นไป และกลุ่มที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า คือ นักเรี ยนที่ทา
แบบทดสอบวัดแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ได้ค ะแนน 50 คะแนน หรื อ น้อยกว่า และนา
คะแนนทั้ง 2 กลุ่มไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติต่อไป
4. นาแบบทดสอบวัดการคิดวิจารณญาณ ไปทดสอบ (Pretest) กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
โดยใช้การเรี ยนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐาน และรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้
7 ขั้น
5. ดาเนิ นการสอนโดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ อนเองทั้ง 2 กลุ่ม ระยะเวลาที่ใช้สอนเท่ากัน คือ
ใช้เวลากลุ่มละ 9 ชัว่ โมง
การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. นากระดาษคาตอบที่ได้จากการทดสอบวัดความสามารถในการโต้แย้ง หลังการสอน
มาตรวจตามเกณฑ์การให้คะแนน และคานวณหาร้อยละในแต่ละประเด็นปัญหา แล้วนาเสนอในรู ป
ตาราง
2. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิจารณญาณ
มาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3. การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมสองทางแบบพหุ
และความแปรปรวนร่ วมสองทาง โดยทดสอบความเป็ นเอกพัน ธุ์ ข องความแปรปรวน
(Homogeneity of Variance) และความเป็ นเอกพันธุ์ของความชันของการถดถอย (Homogeneity of
Regression Slope) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) และความเป็ นเอกพันธุ์ของ
เมตริ ก ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่ วมของประชากร (Homogeneity of Variance-Covariance
Matrices) และความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนคิดวิจารณญาณ โดยรวมกับการโต้แย้ง
4. ทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน (Post-test) ของ
นักเรี ยนโดยรวม และจาแนกตามผลการเรี ยนต่างกันและรู ปแบบการเรี ยนโดยใช้ Paired t-test
5. ทดสอบความแตกต่ า งของความสามารถในการโต้แ ย้ง และการคิ ด วิ จ ารณญาณ
โดยรวมหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่มีแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ต่างกัน และเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยน
ต่างกันโดยใช้ F-test (Two-Way MANCOVA)
6. การเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดวิจารณญาณ เป็ นรายด้านของนักเรี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ต่างกันและเรี ยนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนต่างกัน โดยใช้ F-test (Two-way ANCOVA)
ผลการวิจัย

1. นักเรี ยนโดยรวมและจาแนกตามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนประเด็น
ปั ญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐาน
กับรู ปแบบการเรี ยนแบบวิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น มีการพัฒนาความสามารถในการโต้แย้ง และ
การคิดวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านเพิ่มขึ้น
2. นักเรี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งหลังเรี ยนประเด็นปั ญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิจารณญาณโดยรวมและ
รายด้านทั้ง 4 ด้านมากกว่านักเรี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า (p<.001)
3. นักเรี ยนที่ เรี ย นประเด็ นปั ญหาทางสัง คมที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้วิท ยาศาสตร์ โ ดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนต่างกันมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณโดยรวมแยกเป็ นรายด้าน 3 ด้านยกเว้น
ด้า นการระบุ ข ้อตกลงเบื้ องต้นแตกต่ า งกัน (p≤.001) โดยนัก เรี ย นที่ เรี ย นแบบผสมผสานตามวิธี
ปัญหาเป็ นฐานมีโดยรวมมากกว่านักเรี ยนที่เรี ยนตามวิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น
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4. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ กับรู ปแบบการเรี ยนต่อการคิดวิจารณญาณ
เป็ นรายด้านทั้งหมด (p<.001) โดยนักเรี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และเรี ยนแบบวิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้
7 ขั้น มีความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิจารณญาณโดยรวม และรายด้านน้อยกว่ากลุ่มสู ง
ของรู ปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐานซึ่ งรู ปแบบการเรี ยนที่ต่างกันและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่แตกต่างกันส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการเรี ยนแตกต่างกันได้
อภิปรายผล
จากการศึกษาและเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนประเด็นปั ญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐานกับการเรี ยนโดยใช้รูปแบบวิธีวฏั จักร
การเรี ยนรู ้ 7 ขั้น ที่ มี ต่ อ ความสามารถในการโต้แ ย้ง และการคิ ด วิ จ ารณญาณของนั ก เรี ยน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ต่างกัน อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. นักเรี ยนประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 โดยรวมและจาแนกตามที่ มีแรงจู ง ใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนประเด็นปั ญหาทางสังคมที่เกี่ ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
รู ปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐานกับการเรี ยนโดยใช้รูปแบบวิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น มี
การพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่ 1- 4 และมีความสามารถในการคิด
วิ จ ารณญาณโดยรวมและเป็ นรายด้า นทั้ง 4 ด้า น เพิ่ ม ขึ้ น จากก่ อ นเรี ย น (p<.001) ซึ่ งบางส่ ว น
สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรี ยนที่ใช้ปัญหาเป็ นฐานในการเรี ยนประเด็นปั ญหาทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ ซึ่ งบางส่ วนสอดคล้องกับการเรี ยนการสอนประเด็นปั ญหา
ทางสังคมที่เกี่ ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรี ยนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐาน
ของนัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยรวม (Akkati, 2015 : 82-83) นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
(Boonnonthae, 2015: 89-90) นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 (Tipsrirach, 2015: 86-87) นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ( Poowanart, 2015: 82-83) และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยรวมและจาแนก
ตามผลการเรี ยนวิทยาศาสตร์ (Chaichuai, 2015: 101-102 ; Maneetong, 2015 : 87-88) ดังนั้นนักเรี ยน
ที่เรี ยนแบบผสมผสานตามวิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น และการเรี ยนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ น
ฐาน จึงสามารถพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาขั้นสู ง ได้แก่ การโต้แย้งและการคิดวิจารณญาณ
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรี ยนได้
2. นักเรี ยนประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งหลัง
เรี ยนประเด็นปั ญหาทางสังคมที่เกี่ ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการโต้แย้งและ
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การคิดวิจารณญาณโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านมากกว่านักเรี ยนมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนต่า (p<.001) ซึ่ งบางส่ วนสอดคล้องผลการศึกษาประเด็นทางสังคมที่เกี่ ยวข้องกับการใช้วิทยา
ศาสตร์ โดยใช้การเรี ยนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6
โดยรวม (Poowanart, 2015: 82-83) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยรวม (Tipsrirach, 2015 : 86-87)
แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยรวม (Boonnonthae, 2015:
89-91) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยรวม (Akkati, 2015 : 82-84)
3. นักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ที่เรี ยนประเด็นปั ญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนต่างกันมี ความสามารถในการคิดวิจารณญาณโดยรวม
แยกเป็ นรายด้าน 3 ด้านยกเว้นด้านการระบุขอ้ ตกลงเบื้ องต้นแตกต่างกัน (p≤.001) โดยนักเรี ยนที่
เรี ยนแบบผสมผสานตามวิธีปั ญหาเป็ นฐานมี ความสามารถในการคิ ดวิจารณญาณวิธีวฏั จัก รการ
เรี ยนรู ้ 7 ขั้นโดยรวมมากกว่านักเรี ยนที่เรี ยนตามวิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น ซึ่งบางส่ วนสอดคล้องกับ
ผลการศึกษากับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยใช้การเรี ยนรู ้แบบปั ญหาเป็ นฐานมีการคิด
วิเคราะห์สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนแบบซิ ปปา (Pakkarraneh, 2013 : 108-111) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โดยใช้ก ารเรี ย นแบบผสมผสานตามวิธี ปั ญ หาเป็ นฐานมี ก ารคิ ดวิเคราะห์ โดยรวมและด้า น
ความสัมพันธ์มากกว่านักเรี ยนทีเ่ รี ยนโดยวิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้ 5 ขั้น (Poowanart, 2015: 82-83)
4. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ กบั รู ปแบบการเรี ยนต่อการคิดวิจารณญาณเป็ น
รายด้านทั้งหมด(p<.001) โดยนักเรี ยนที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และเรี ยนแบบวิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้ 7
ขั้น มีความสามารถในการโต้งแย้งและการคิดวิจารณญาณโดยรวม และรายด้านน้อยกว่ากลุ่มสู ง
ของรู ปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็ นฐาน ซึ่ งบางส่ วนสอดคล้องกับผลการศึกษา (Maneetong,
2015 : 87-88) พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลการเรี ยนและรู ปแบบการเรี ยนต่อความสามารถในการ
โต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะด้านการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการ
สังเกตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนวิชาชี ววิทยาสู ง ที่เรี ยนแบบ
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ผสมผสานตามวิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น มีความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิ งวิพากษ์วิจารณ์
มากกว่านักเรี ยนกลุ่มอื่น (p≤.003)
สรุปผล

จากการมีปฏิสัมพันธ์ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารู ปแบบการเรี ยนที่ต่างกันและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่แตกต่างกันส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการเรี ยนแตกต่างกันได้ ซึ่ ง
ครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ ตอ้ งทาความเข้าใจในเนื้ อหาและวิธีการสอน เพื่อจัดประสบการณ์ให้เหมาะสม
กับนักเรี ยนที่มีความแตกต่างกัน ได้รับความรู ้อย่างน้อยไม่แตกต่างกันมากนัก เพื่อพัฒนาให้เกิดผล
การเรี ยนรู ้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นด้วย
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ครู ค วรส ารวจความสนใจของนัก เรี ย น และมอบหมายให้นัก เรี ย นค้น คว้า
เอกสารสื บค้นข้อมูล โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรู ปแบบตามวิธีวฏั จักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น
และการเรี ย นแบบผสมผสานตามวิ ธี ปั ญ หาเป็ นฐานเพื่ อ กระตุ ้น ความสนใจและส่ ง เสริ ม ความ
รับผิดชอบในการเรี ยน
1.2 นักเรี ยนไม่คุน้ เคยกับการแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผล ดังนั้นครู ควรส่ งเสริ ม
และเพิ่มเนื้อหาและประเด็นเพื่อให้แสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลให้นกั เรี ยนทาอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ ซ้ าอีกครั้ง เนื่ องจากเวลาที่ใช้สอนเพียง 3 สัปดาห์ นักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ยงั ปรับตัวกับการเรี ยนแบบปฏิ บตั ิการมาเป็ นแบบไม่มีปฏิบตั ิการซึ่ งนักเรี ยนต้องใช้เวลา
ระยะหนึ่งในการปรับตัว จึ งควรใช้เวลาในการวิจยั 1 ภาคเรี ยน เพื่อยืนยันหรื อไม่ยืนยันผลการวิจยั
ในครั้งก่อน
2.2 ควรศึกษาความสามารถในการโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหาทางสังคมที่
เกี่ ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ กบั ตัวแปรตามอื่น เช่ น การคิ ดเชิ งเหตุผล การคิดเชิ งสร้ างสรรค์
และการคิดเชิงตรรกะ
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1

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสู ตร คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม มีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อออกแบบและพัฒนาสื่ อและ
ระบบสารสนเทศเกี่ ยวกับการประชาสัมพันธ์ หลักสู ตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างครู แนะแนว จานวน คน ขัสนตอนการวิจยั เริ่ มจากการสอบถาม 25
ข้อมูลของหลักสู ตรที่ประธานสาขาวิชาต้องการให้นาเสนอ จากนัสน าูว้ จิ ยั ทาการเกสบรวบรวมข้อมูล
ความต้องการใช้สื่อและระบบระบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม าล
การวิเคราะห์ ที่สาคัญพบว่า กลุ่ มตัวอย่างต้องการสื่ อที่มีความทันสมัย สามารถทาความเข้าใจใน
เนืส อหาได้ง่าย และใช้ระยะเวลาสัสนในการนาเสนอ ในส่ วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่ม
ตัวอย่างต้องการให้ระบบมีคุณสมบัติดา้ นการนาเข้าข้อมูล ด้านกระบวนการทางาน ด้านการแสดงาล
ข้อมูล และด้านความปลอดภัย ซึ่ งาลการประเมินจากการทดลองใช้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการใช้เวสบแอพพลิเคชัน่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสู ตร ด้าน
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบ ด้านความยากง่ายต่อการใช้ระบบ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล
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และการใช้อินโฟกราฟิ กประชาสัมพันธ์ หลักสู ตร กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้านเนืส อหา การ
บรรยาย และการบันทึกเสี ยง คุณภาพด้านการออกแบบ และด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, การประชาสัมพันธ์หลักสู ตร, การแนะแนว
Abstract
The research of developing the information system to arrange the public relation event
regarding the curriculums of Faculty of Management Science, Pibulsongkram University had the
objectives to design and develop the medias and the information system regarding conducting public
relations for curriculums of Faculty of Management Science to meet the needs of the sample group
of academic consultants accounting for 25 persons. For the research method, firstly, it started with
obtaining the information regarding the curriculums that the Chairman of the program wanted to be
presented. Next, the researcher collected the data regarding the needs to use the media and the
information system for conducting academic advice from the same sample group. Important analysis
results revealed that the sample group needed the modern media that could be understood easily in
terms of the contents. Besides, the presentation should not last long. For developing the information
system, the sample group wanted the system to have the qualities of data import, work process, data
result display and safety. The result of the trial use of the Web Information System Application
revealed that the sample group was satisfied with this application used to arrange the public relation
event regarding the curriculums in terms of the following aspects: efficiency of the system; the
convenience of the system; and safety of the data. Moreover, the group was satisfied with the use of
infographic to do public relations for the curriculums in terms of contents, description and voice
recording, the design qualities and creating motion pictures.
Keyword: management information system, present curriculum, guidance
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ปัจจุบนั ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาเปส นจานวนมากทัสงมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเอกชน เปส นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน ส่ งาลให้เกิดการแข่งขันทาง
การศึกษาตามมา ทาให้แต่ละสถาบันจะมีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจานวนาูเ้ รี ยนเข้าศึกษาให้
เปส นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ หนึ่งในกลยุทธ์ที่นิยมมากที่สุด คือ การเพิ่มความหลากหลายของ
สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก การเปิ ดหลักสู ตรคู่ขนาน และกลยุทธ์อื่นๆ ทาให้ในบางครัสงาูท้ ี่
ต้องการเข้ารับการศึกษาอาจเกิดความสับสนในการเลือก เนื่องจากการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อหรื อ
เกิดจากปั จจัยภายในและภายนอกของแต่ละบุคคลที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน เช่นแรงจูงใจด้าน
อาชีพ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อปรับสภาพความเปส นอยูเ่ หตุจูงใจด้านสังคม ความศรัทธาต่อสถาบัน
(Panjaponsakul, 5007)
เปส นที่ทราบกันดีวา่ การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อเปส นเรื่ องสาคัญ การตัดสิ นใจเลือกศึกษาใน
สาขาวิชาใด นัสนถือได้วา่ เปส นจุดเริ่ มต้นสาคัญต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนัสนการเลือกศึกษา
ต่อจึงเปส นเรื่ องสาคัญและต้องทาอย่างรอบคอบระมัดระวัง าูใ้ ดที่สามารถตัดสิ นใจเลือกศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด บุคลิกภาพของตนเอง าูน้ ส นั มีแนวโน้มที่จะประสบ
ความสาเรส จในชี วติ ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลประกอบอาชีพที่ไม่ เหมาะสมกับตนเองกสจะเกิด
ความเบื่อหน่ายในการทางาน (Tarahiranchote & Tantayanon, 5006) และ (Tongbunsong, 2013) ครู
จึงเปส นบุคคลสาคัญในการช่วยเหลือให้นกั เรี ยนเข้าใจตนเอง และค้นพบศักยภาพของตนเอง
(Kliawthong, 5013) ที่าา่ นมามีงานวิจยั จานวนหนึ่งที่พยายามศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งาลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกศึกษาต่อ เช่น Chaiprasit (5008) ที่พบว่า การตัดสิ นใจด้วยตนเองกับการตัดสิ นใจของบิดา
มารดา มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนเท่า ๆ กัน เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Tunsakul (2007) ที่
พบว่า อิทธิพลที่มีมากที่สุดในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี รองจากชื่อเสี ยงของสถาบัน
คือ บิดามารดา ครู อาจารย์ แต่จากพลวัตการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาเปส นภาระของครู ที่
จะต้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเรส ว และแม่นยาตลอดเวลา Gomontean, Phumiphan and
Ruangsuwan (5016) พบว่า นักเรี ยนและครู มีความต้องการใช้สารสนเทศในระดับมากที่สุด
Wongchana, Wipawin and Wachiraprechapong (5012) พบว่า ครู แนะแนวโรงเรี ยนในจังหวัด
สุ ราษฎ์ธานีมีการใช้สารสนเทศเพื่อกาหนดขอบเขตการศึกษา อาชีพ และพัฒนาบุคลิกภาพมากที่สุด
Saitong (2017) พบว่า โมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี เปส นสื่ อที่ทา
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ให้เข้าใจรายละเอียดของข้อมูลปริ มาณมากๆ ในมุมมองที่น่าสนใจ โดยครู แนะแนวและนักเรี ยนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการนาเสนอข้อมูลหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยในรู ปแบบโมชันอินโฟกราฟิ ก เหตุาล
ดังกล่าวทาให้าวู ้ จิ ยั ต้องการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสู ตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม าูว้ จิ ยั คาดหวังว่าระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึสนนีส
จะเปส นเครื่ องมือที่สาคัญในการพัฒนาแนวทางการศึกษาต่อให้กบั ครู แนะแนว นักเรี ยน หรื อาูท้ ี่
สนใจได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึ ก ษาความต้องการของสาขาวิชาในการนาเสนอและประชาสัมพันธ์หลัก สู ตร คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5. ศึกษาความต้องการใช้สื่อและระบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของครู แนะแนว
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสู ตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4. ศึ ก ษาความคิ ดเหส น ของครู แ นะแนวหลังการใช้ระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการงาน
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรอบแนวคิดการวิจัย
สาขาวิชา

ครู แนะแนว

ความต้องการของสาขาวิชาในการ

ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ

นาเสนอและประชาสัมพันธ์

เพื่อแนะแนวการศึกษา

หลักสูตร

1. เวสบแอพลลิเคชัน่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร
2. อินโฟกราฟิ กประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานีสเปส นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสู ตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม าูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนีส
ประชากร การวิจยั ครัสงนีสใช้ประชากร 2 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์การศึกษา คือ
วัตถุประสงค์ที่ 1: ประชากร ได้แก่ ประธานสาขาวิชา จานวน 10 คน
วัตถุประสงค์ที่ 2, 3, 4: ประชากร ได้แก่ ครู แนะแนว สังกัดสานักงานเขตพืสนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จานวน 57 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ครู แนะแนว สังกัดสานักงานเขตพืสนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
าูท้ าการตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ และทาการส่ งกลับ จานวน 52 คน (ร้อยละ 91.29)
เครื่ องมือการวิจัย
1. แบบสอบถามศึกษาความต้องการของสาขาวิชาในการนาเสนอและประชาสัมพันธ์
หลักสู ตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาหรับประธานสาขาวิชาจานวน
10 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุ รกิจ และสาขาวิชาการ
จัดการธุ รกิจค้าปลีก) หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริ การ) หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) หลักสู ตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) และหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการประยุกต์)
2. แบบสอบถามสาหรับครู แนะแนว สังกัดสานักงานเขตพืสนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ที่าา่ นการตรวจสอบจากาูเ้ ชี่ยวชาญ มีค่า IOC มากกว่า 0.6 มีรายละเอียดดังนีส
- แบบสอบถามความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของครู แนะ
แนว ด้านการนาเข้าข้อมูล ด้านกระบวนการทางาน ด้านการแสดงาลข้อมูล และด้านความปลอดภัย
- แบบสอบถามความต้องการของครู แนะแนวในการใช้สื่อสารสนเทศประชาสัมพันธ์
หลักสู ตร
- แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับครู แนะแนว หลังการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสู ตร และสื่ อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ (อินโฟกราฟิ ก)
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สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย ในการวิจยั ครัสงนีสแบ่งการใช้สถิติเปส น 2 ส่ วน คือ
สถิติที่ใช้กบั ประชากร ได้แก่ ค่าเฉลี่ยประชากร (μ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประชากร (σ) (Vanichbuncha, 2014)
สถิติที่ใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
(Vanichbuncha, 2014)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครัสงนีสาูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีมนุษย์เปส นศูนย์กลางของการออกแบบ (Human
Centred Design: HCD) ซึ่ งแบ่งได้เปส น 2 ประเภท คือ ความต้องการทางกายภาพและความต้องการ
ทางความรู ้ สึกหรื ออารมณ์ ในการออกแบบจะให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของาูใ้ ช้งานและที่
ส าคัญคื อ พฤติ ก รรมการใช้ง านหลากหลายมิ ติ ทัสง จิ ตวิท ยาสภาพแวดล้อมและพฤติ ก รรมอย่า ง
ละเอียด เพื่อ กาหนดกิจกรรมที่เหมาะสมก่อนที่จะดาเนินการออกแบบ (Brown & Long, 2006)โดยมี
รายละเอียดของขัสนตอน ทัสงหมด 6 ขัสนตอนดังนีส

ภาพที่ 2: ทฤษฎีมนุษย์เปส นศูนย์กลางของการออกแบบ (Human Centred Design: HCD)
ที่มา: Thienmongkol and Waring, 2012
ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับหลักสู ตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เพื่อกาหนดประเดสนคาถาม
ระยะที่ 2 การเกสบรวบรวมข้อมูลความต้องการของสาขาวิชา จากประธานสาขาวิชา ใน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
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แนะแนวการศึกษาของครู แนะแนว เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสู ตร โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ระยะที่ 3 วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลเพื่อนาไปใช้เปส นกรอบในการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสู ตร
ระยะที่ 4 ออกแบบและพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การงานประชาสั ม พัน ธ์
หลักสู ตร แบ่งเปส น 2 ขัสนตอนหลักได้แก่ ขัสนตอนการพัฒนาเวสบแอพพลิ เคชัน่ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสู ตร ขัสนตอนการพัฒนาอินโฟกราฟิ ก
ระยะที่ 5 ประเมินคุ ณภาพเวสบแอพพลิเคชัน่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชา
สัมพันธ์หลักสู ตร และอินโฟกราฟิ กประชาสัมพันธ์หลักสู ตร เพื่อหาค่า IOC โดยาูเ้ ชี่ ยวชาญ มีค่า
IOC มากกว่า 0.6
ระยะที่ 6 ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขเวส บ แอพพลิ เ คชั่ น ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การงาน
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตร และอินโฟกราฟิ กประชาสัมพันธ์หลักสู ตร ตามคาแนะนาของาูเ้ ชี่ยวชาญ
ให้สมบูรณ์ จากนัสนนาไปทดลองใช้และสอบถามความความคิดเหสนจากครู แนะแนว หลังการใช้งาน
ทัสง 2 ระบบ
ผลการวิจัย
าลการศึกษา เรื่ องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์ หลักสู ตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม ประกอบด้วย 3 ส่ วน มีรายละเอียดดังต่อไปนีส
ส่ วนที่ 1 าลการวิเคราะห์ความต้องการของสาขาวิชาในการนาเสนอและประชาสัมพันธ์
หลักสู ตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ตารางที่ 1
ผลการวิเคราะห์ ศึกษาความต้ องการของประธานสาขาวิชาในการนาเสนอและประชาสัมพันธ์
หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูล
ระดับความต้องการ


คุณสมบัติอาจารย์
4.10
1.101
มาก
สาขาอาชีพที่ตรงกับสาขาวิชา
4.70
0.68
มากที่สุด
าลงานทางด้านวิชาการ
3.80
0.92
มาก
โครงสร้างหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
4.70
0.48
มากที่สุด
โอกาสในการประกอบอาชีพ
4.70
0.68
มากที่สุด
อธิบายภาพรวมของการเรี ยนการสอน
4.30
0.68
มากที่สุด
อธิ บายกิจกรรม
4.40
0.52
มากที่สุด
ความคาดหวังของหลักสู ตร
4.40
0.70
มากที่สุด
การศึกษาที่สามารถสมัครสอบ
4.30
0.68
มากที่สุด
อธิ บายความรู ้พสนื ฐานของาูส้ มัครสอบ
4.30
0.82
มากที่สุด
รวม
4.37
0.18
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 าลการวิเคราะห์ศึกษาความต้องการของสาขาวิชา ในการนาเสนอและ
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเกสบรวบรวม
ข้อมูลจากประธานสาขาวิชา 10 หลักสู ตร พบว่า าลการวิเคราะห์ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =
4.37,  = 0.18) และเมื่อพิจารณาแยกตามรายด้าน พบว่าประธานสาขามีความต้องการด้านการ
นาเสนอสาขาอาชีพที่ตรงกับสาขาวิชา (  = 4.70,  = 0.68) ด้านโครงสร้างหลักสู ตรและการเรี ยน
การสอน (  = 4.70,  = 0.48) และด้านโอกาสในการประกอบอาชีพ (  = 4.70,  = 0.68) มาก
ที่สุดเท่ากัน รองลงมาคือ การนาอธิ บายกิจกรรม (  = 4.40,  = 0.52) และความคาดหวังของ
หลักสู ตร (  = 4.40,  = 0.70) เท่ากัน ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 ศึกษาความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของครู แนะแนว ด้านการ
นาเข้าข้อมูล ด้านกระบวนการทางาน ด้านการแสดงาลข้อมูล และด้านความปลอดภัย และความ
ต้องการของครู แนะแนวในการใช้สื่อสารสนเทศประชาสัมพันธ์หลักสู ตร โดยการศึกษาเกสบรวบรวม
ข้อ มู ล จากครู แ นะแนวสั ง กัด ส านัก งานเขตพืส น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 39 าู ้ท าการตอบ
แบบสอบถามครบถ้ว นสมบู ร ณ์ และท าการส่ ง กลับ จ านวน 52 คน (ร้ อ ยละ 91.29) ซึ่ งาลการ
วิเคราะห์ ค วามต้องการใช้ระบบสารสนเทศและความต้องการใช้สื่ อสารสนเทศประชาสัมพันธ์
หลักสู ตรเพื่อแนะแนวการศึกษาของครู แนะแนว แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2
ผลการวิเคราะห์ ความต้ องการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของครู แนะแนว ด้ านการ
นาเข้ าข้ อมูล ด้ านกระบวนการทางาน ด้ านการแสดงผลข้ อมูล และด้ านความปลอดภัย
ด้านการนาเข้าข้อมูล
วิธีนาเข้าข้อมูลเปส นระเบียบเข้าใจง่าย
วิธีนาเข้าข้อมูลทาได้อย่างรวดเรส ว
ระบบควรมี Keyword ในการนาเข้าข้อมูล
ระบบควรมีการแยกขอบเขตาูใ้ ช้งาน
ระหว่างครู แนะแนวและนักเรี ยน
ระบบควรมีการออกแบบที่สวยงาม
รวม

𝑥𝑥̅
4.60
4.52
3.62

S.D.
0.64
0.67
0.90

ระดับความต้องการ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.77
3.72
4.25

0.79
0.81
0.76

มากที่สุด
มาก
มาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ด้านกระบวนการทางาน
ความรวดเรส วของระบบในภาพรวม
ระบบสามารถทางานได้บนคอมพิวเตอร์
tablet และมือถือ
มีระบบเตือนเพื่อแจ้งข้อมูลสาคัญ
มีระบบสื บค้นข้อมูลตามต้องการ
มีระบบถามตอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวม
ด้านการแสดงาลข้อมูล
สามารถปรับขนาดตัวอักษรได้
มีการแสดงาลข้อมูลที่สาคัญอย่างชัดเจน
สามารถเลือกพิมพ์ขอ้ มูลที่ตอ้ งการได้ทนั ที
สามารถกาหนดองค์ประกอบบนหน้าจอได้
ตามความต้องการ
มีความสวยงามและอ่านง่าย
รวม
ด้านความปลอดภัย
มีระบบ Log in เข้าใช้งาน
มีระบบ Log out อัตโนมัติหากไม่มีการใช้
งานตามเวลาที่กาหนด
มีระบบระบุตวั ตนด้วย E-mail
มีการแจ้งเตือนการเข้าใช้งานทาง E-mail
รวม
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4.33

0.65

มาก

4.67
4.51
3.86
4.56
4.39

0.71
0.91
0.82
0.70
0.76

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.55
4.62
4.02

0.77
0.80
0.81

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.60
3.85
4.33

0.90
0.89
0.83

มากที่สุด
มาก
มาก

3.87

0.71

มาก

4.61
4.53
4.54
4.31

0.85
0.79
0.89
0.81

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 าลการวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของ
ครู แนะแนว ด้านการนาเข้าข้อมูล ด้านกระบวนการทางาน ด้านการแสดงาลข้อมูล และด้านความ
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ปลอดภัยพบว่า ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของครู แนะแนว ด้านการ
นาเข้าข้อมูลในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.52, S.D. = 0.76) และเมื่อพิจารณาแยกตามรายด้าน
พบว่าครู แนะแนวมีความต้องการให้ระบบควรมีการแยกขอบเขตของาูใ้ ช้งานระหว่างครู แนะแนว
และนักเรี ยน (𝑥𝑥̅ = 4.77, S.D. = 0.79) รองลงมาคือ มีความต้องการให้วธิ ีนาเข้าข้อมูลเปส นระเบียบ
เข้าใจง่าย (𝑥𝑥̅ = 4.60, S.D. = 0.64) ตามลาดับ ด้านกระบวนการทางานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(𝑥𝑥̅ = 4.39, S.D. = 0.76) และเมื่อพิจารณาแยกตามรายด้านพบว่าครู แนะแนวมีความต้องการให้ระบบ
สามารถทางานได้บนคอมพิวเตอร์ tablet และมือถือ (𝑥𝑥̅ = 4.67, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ มีความ
ต้องการให้มีระบบถาม-ตอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (𝑥𝑥̅ = 4.56, S.D. = 0.70) ตามลาดับ ด้านการแสดงาล
ข้อมูลในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.33, S.D. = 0.83) และเมื่อพิจารณาแยกตามรายด้านพบว่า
ครู แนะแนวมีความต้องการให้ระบบมีการแสดงาลข้อมูลที่สาคัญอย่างชัดเจน (𝑥𝑥̅ = 4.65, S.D. =
0.80) รองลงมาคือ มีความต้องการให้ระบบสามารถกาหนดองค์ประกอบบนหน้าจอได้ตามความ
ต้องการ (𝑥𝑥̅ = 4.60, S.D. = 0.90) ตามลาดับ ด้านความปลอดภัยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥̅ =
4.31, S.D. = 0.81) และเมื่อพิจารณาแยกตามรายด้านพบว่าครู แนะแนวมีความต้องการให้มีระบบ
Log out อัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานตามเวลาที่กาหนด (𝑥𝑥̅ = 4.61, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ มี
ความต้องการให้ระบบระบุตวั ตนด้วย E-mail (𝑥𝑥̅ = 4.53, S.D. = 0.79) ตามลาดับ

104 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561

ตารางที่ 3
ผลการวิเคราะห์ ความต้ องการของครู แนะแนวในการใช้ สื่อสารสนเทศประชาสัมพันธ์ หลักสูตร คณะ
วิทยาการจัดการ
สื่ อสารสนเทศประชาสัมพันธ์
S.D. ระดับความต้องการ
𝑥𝑥̅
สามารถทาความเข้าใจเนืส อหาได้ง่าย
4.57 0.71
มากที่สุด
ใช้ระยะเวลาสัสนในการนาเสนอเนืสอหา/
4.51 0.64
มากที่สุด
ประชาสัมพันธ์
เปส นสื่ อที่มีความทันสมัย
4.74 0.81
มากที่สุด
มีเนืสอหาคลอบคลุมรายละเอียดทุกด้าน และมีแหล่ง
อ้างอิงของที่มาอย่างชัดเจน
4.48 0.90
มาก
จัดทาในรู ปแบบของเอกสาร ที่สามารถทาซส าได้
เช่น แา่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
3.68 0.89
มาก
สามารถเายแพร่ าา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ได้
4.49 0.88
มาก
รวม
4.41
0.81
มาก
จากตารางที่ 3 าลการวิเคราะห์ ค วามต้อ งการของครู แ นะแนวในการใช้สื่ อสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.41, S.D. = 0.81) และเมื่อพิจารณาแยก
ตามรายด้านพบว่าครู แนะแนวมีความต้องการใช้ส่ื อประชาสัมพันธ์ที่มีความทันสมัย (𝑥𝑥̅ = 4.74,
S.D. = 0.81) รองลงมาคือ สามารถทาความเข้าใจในเนืสอหาได้ง่าย (𝑥𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.71) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของครู แนะแนวหลังการใช้ เว็บแอพพลิเคชั่นระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานประชาสัมพันธ์ หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความพึงพอใจ
ด้านความยากง่ายต่อการใช้ระบบ
ด้านประสิ ทธิภาพการทางานของระบบ
ด้านประสิ ทธิาลของระบบ
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล
รวม

𝑥𝑥̅
4.56
4.62
4.32
4.54
4.51

S.D.
0.72
0.80
0.78
0.84
0.76

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 าลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครู แนะแนวหลังการใช้เวสบแอพพลิ เคชัน่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสู ตรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥𝑥̅ =
4.51, S.D. = 0.76) และเมื่ อพิ จารณาแยกตามรายด้า นพบว่า กลุ่ มตัวอย่า งมี ความพึงพอใจต่ อด้าน
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบ (𝑥𝑥̅ = 4.62, S.D. = 0.80) รองลงมาคื อ มีความพึงพอใจต่อด้าน
ความยากง่ายต่อการใช้ระบบ (𝑥𝑥̅ = 4.56, S.D. = 0.72) ตามลาดับ
ตารางที่ 5
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของครู แนะแนวหลังการใช้ อินโฟกราฟิ กประชาสัมพันธ์ หลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความพึงพอใจ
คุณภาพด้านการออกแบบ
คุณภาพด้านเนืสอหา การบรรยาย และการ
บันทึกเสี ยง
คุณภาพด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว
รวม

𝑥𝑥̅
4.55
4.71

S.D.
0.71
0.84

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.52
4.59

0.80
0.78

มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 5 าลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของครู แนะแนวหลังการใช้ อินโฟกราฟิ ก
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.59, S.D. = 0.78) และเมื่อพิจารณา
แยกตามรายด้านพบว่าาูต้ อบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจต่ อด้า นเนืส อหา การบรรยาย และการ
บันทึกเสี ยง (𝑥𝑥̅ = 4.71, S.D. = 0.84) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อด้านการออกแบบ (𝑥𝑥̅ = 4.55,
S.D. = 0.71) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 าลจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการงานประชาสัม พันธ์ หลัก สู ต ร คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จากาลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการใช้สื่อสารสนเทศประชาสัมพันธ์หลักสู ตร คณะ
วิทยาการจัดการ าูว้ ิจยั ได้ ได้พฒั นาเวสบแอพพลิเคชัน และอินโฟกราฟิ กประชาสัมพันธ์หลักสู ตร
โดยรายละเอียดแสดงตัวอย่างของหน้าต่างการทางานดังนีส

ภาพที่ 3: แสดงหน้าต่างเวสบแอพลลิเคชัน่ การเข้าใช้งานระบบ (Login)

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 107

ภาพที่ 4: แสดงหน้าต่างเวสบแอพลลิเคชัน่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ภาพที่ 5: แสดงภาพตัวอย่างอินโฟกราฟิ กประชาสัมพันธ์หลักสู ตร คณะวิทยาการจัดการ
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สรุปและอภิปรายผล
หลังจากวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว สามารถนาาลทีได้มาอภิปราย โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญคือเพื่อ
ศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศการแนะแนวหลักสู ตรในการศึกษาต่อกระบวนการวิจยั เริ่ มจาก
การศึกษาถึงเนืสอหา สาระสาคัญในการประชาสัมพันธ์หลักสู ตรต่างๆ าลการวิจยั พบว่า ประธาน
สาขาวิชาทัสง 10 คน มีความต้องการประชาสัมพันธ์ดา้ นการนาเสนอสาขาอาชีพที่ตรงกับสาขาวิชา
ด้านโครงสร้างหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน เปส นสาคัญ เมื่อทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ขัสนตอน
ต่อไปเปส นการสอบถามความคิดเหสนกับาูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ คือ ครู แนะแนว จานวน 52 คน พบว่า
มีความต้องการสื่ อและระบบสารสนเทศที่มีคุณสมบัติต่างๆ ดังนีส 1) ด้านการนาเข้าข้อมูล ระบบควร
มีขอบเขตาูใ้ ช้งานระหว่างครู แนะแนวและนักเรี ยน และระบบควรมีวธิ ีนาเข้าข้อมูลเปส นระเบียบ
เข้าใจง่าย 2) ด้านกระบวนการทางาน ระบบควรทางานได้บนคอมพิวเตอร์ tablet และมือถือ และควร
มีระบบถาม-ตอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านการแสดงาลข้อมูล ระบบควรมีการแสดงาลข้อมูลที่
สาคัญอย่างชัดเจน และสามารถกาหนดองค์ประกอบบนหน้าจอได้ตามความต้องการ 4) ด้านความ
ปลอดภัย ควรมีระบบ Log out อัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานตามเวลาที่กาหนด และมีระบบระบุ
ตัวตนด้วย E-mail นอกจากนีส าตู ้ อบแบบสอบถามมีความต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความ
ทันสมัย สามารถเข้าใจในเนืส อหาได้ง่าย และใช้ระยะเวลาสัสนในการนาเสนอเนืสอหา จากข้อมูล
ดังกล่าว าูว้ จิ ยั จึงทาการออกแบบสื่ อในรู ปแบบอินโฟกราฟิ ก ดังภาพตัวอย่าง 5 สอดคล้องกับ
Tinwirat (2012) กล่าวว่าการใช้อินโฟกราฟิ กจะทาให้ารู ้ ับสารสนเทศเกิดความเข้าใจได้ดีขส ึน ชัดเจน
มากกว่านาเสนอด้วยรู ปแบบตัวอักษรเพียงอย่างเดียว และสอดคล้องกับาลงานวิจยั ของ Thongphet
and Sanrach (2016) ที่กล่าวว่า อินโฟกราฟิ กจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจาข้อมูลที่มีจานวนมาก
เพราะอินโฟกราฟิ กจะมีส่วนประกอบของภาพที่ช่วยอธิบายข้อมูลต่างๆ าลวิจยั ของ Saitong (2014)
พบว่า อินโฟกราฟิ กสามารถนาเสนอและเชื่อมโยงความรู ้ของเนืส อหาได้ โดยอาศัยรู ปแบบการเรี ยน
การสอน ระบบและกระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิ ก เปส นแนวทางในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ซึ่ง
อินโฟกราฟิ กช่วยกระตุน้ ความสนใจ และเปส นสื่ อที่มีบทบาทสาคัญในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ น
ตนเอง และสอดคล้องกับ Saitong (2014) พบว่า โมชันอินโฟกราฟิ กเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี เปส นสื่ อที่ทาให้เข้าใจรายละเอียดของข้อมูลปริ มาณมากๆ ในมุมมองที่น่าสนใจ โดย
ครู แนะแนวและนักเรี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการนาเสนอข้อมูลหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยในรู ปแบบโม
ชันอินโฟกราฟิ กและาูว้ จิ ยั ได้พฒั นาระบบสารสนเทศในรู ปแบบเวสบแอพพลิเคชัน่ ดังภาพตัวอย่างที่
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3, 4 เพื่อให้นกั เรี ยนและครู แนะแนว สามารถเข้าถึงสาระสาคัญ กิจกรรม องค์ความรู ้ รวมทัสงยัง
สามารถสอบถามและติดตามข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของหลักสู ตรซึ่ งเปส นการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการแนะแนวการศึกษา สอดคล้องกับ Wongchana, Wipawin and Wachiraprechapong
(2015) พบว่า ครู แนะแนวโรงเรี ยนในจังหวัดสุ ราษฎ์ธานีมีการใช้สารสนเทศเพื่อกาหนดขอบเขต
การศึกษา อาชีพ และพัฒนาบุคลิกภาพมากที่สุด หลังจากได้มีการทดลองใช้ระบบสารสนเทศที่ถูก
พัฒนาขึสน าูว้ ิจยั ได้ทาการประเมินความพึงพอใจของครู แนะแนวจากกลุ่มตัวอย่าง 52 คน และพบว่า
หลังการใช้เวสบแอพพลิเคชัน่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสู ตร ครู แนะ
แนวมีความพึงพอใจต่อด้านประสิ ทธิ ภาพการทางานของระบบ และด้านความยากง่ายต่อการใช้
ระบบ และหลังการใช้อินโฟกราฟิ กประชาสัมพันธ์หลักสู ตร พบว่าครู แนะแนวความพึงพอใจต่อ
คุณภาพด้านเนืสอหา การบรรยาย และการบันทึกเสี ยง และคุณภาพด้านการออกแบบ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาาลการวิจยั ไปใช้
1.1 หน่ วยงานอื่น ๆ หรื อคณะอื่น ควรนารู ปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เน้นการมีส่วน
ร่ วมภายในองค์กร เนื่องจากจะทาให้สามารถนาเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิง่ ขึสน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัสงต่อไป
2.1 การพัฒนาอิ นโฟกราฟิ กนาเสนอหลัก สู ตร คณะวิทยาการจัดการ สามารถเปส น
ต้นแบบและเปส นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแยกตามหลักสู ตร/สาขาวิชา
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลของสาขาวิชาที่มีความละเอียดมากขึสน
2.2 แบบสอบถามควรจะมี ข ้อ ค าถามปลายเปิ ด และมี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ ให้
กลุ่มเป้ าหมายได้แสดงความเหส น และความต้องการที่เปิ ดกว้าง เพื่อเปส นแนวทางในการพัฒนาและ
นามาข้อมูลมาปรับปรุ งแก้ไขให้ตรงกับความต้องการมากยิง่ ขึสน
5.3 ควรมีการเกสบรวบรวมข้อมูลกับนักเรี ยนที่สอบสัมภาษณ์คดั เลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อระดับปริ ญญาตรี ครู แนะแนว และนักเรี ยนชัสนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ทราบข้อมูลพืสนฐานที่
ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการมากขึสน
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีสมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการรับบริ การห้องสมุดเพื่อส่ งเสริ ม การ
เรี ยนการสอนที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน 2) ความรู ้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของ
ห้องสมุด แนวความคิด เชิงนโยบาย และปัญหาอุปสรรคในการบริ หารและการบริ การห้องสมุด
มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน และ 3) รู ปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน ซึ่ งเปส นการวิจยั แบบาสมาสาน โดยใช้ทส งั การวิจยั เชิง
คุณภาพ และ การวิจยั เชิงปริ มาณ หน่วยการวิจยั คือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ศูนย์กลางนครราชสี มา วิทยาเขตกาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น สกลนคร และสุ รินทร์ ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ประกอบด้วย าูบ้ ริ หารห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 5 คน บรรณารักษ์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จานวน 14 คน และอาจารย์าสู ้ อน จานวน 753 คน เครื่ องมือในการวิจยั
คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม เกสบรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสารวจ วิเคราะห์
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ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยใช้สถิติคา่ ร้อยละ และการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพโดยใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนืสอหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอในรู ปแบบการพรรณนา
ความ าลการวิจยั พบว่า 1) ความต้องการรับบริ การห้องสมุดเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนที่เน้น
กระบวนการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน อาจารย์มีความต้องการด้านด้านสถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์สาหรับ
การสื บค้นและแสวงหาความรู ้มากสุ ด ร้อยละ 52.45 2) บทบาทหน้าที่ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ที่
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน บรรณารักษ์เหสนว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยควรจัดสถานที่ เครื่ องมือ
และอุปกรณ์สาหรับ การสื บค้น/แสวงหาความรู ้มากสุ ด ร้อยละ 78.60 ส่ วนปัญหาอุปสรรคในการ
ให้บริ การของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน คืออาจารย์ไม่มีโอกาสในการ
วางแานร่ วมกับบรรณารักษ์ ร้อยละ 20.00 3) รู ปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์
ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยควรกาหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ ม การเรี ยนรู ้ของ
าูเ้ รี ยนให้ชดั เจนและเปส นรู ปธรรมแบบมีส่วนร่ วม
คาสาคัญ: ห้องสมุดมหาวิทยาลัย, การจัดการเชิงกลยุทธ์, การบริ หารห้องสมุด, กระบวนการเรี ยนรู ้
Abstract
The objectives of this research were to study of 1) needs for library support service of the
university faculty staff who applied the student-centered learning approach in their class’ learning
and teaching, 2) understanding the roles and functions of libraries, policy concepts, and problems of
managing and providing library services to support students’ learning, and 3) strategic management
of university library for learning support. This study used mixed-method research design by
cooperated both the qualitative and quantitative methods. The study was taken place at Rajamangala
University of Technology libraries ; NakhonRatchasima Campus, Kalasin Campus, KhonKaen
Campus, Sakonnakhon Campus, and Surin Campus. The populations of the study were 5 university
library administrators, 14 university librarians, 723 university teachers. The research instruments
used in this study comprised the structured interview and questionnaire. The data was collected
by doing oral interview and survey. The data was analyzed both quantitatively and qualitatively. For
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the quantitative data, it was analyzed by using percentages and index of consistency. For the
qualitative data, it was analyzed by content analysis.
The findings revealed that: 1) the needs for library support service of the university
faculty staff who applied the student-centered learning approach in their class’ learning and
teaching, the lectures had a demand on place, tool, and equipment for searching and seeking
knowledge up to 52.45 percent 2) the roles of university library that promote learning of students,
the librarians agreed that the university library should be provided place, tool, and equipment for
searching/seeking knowledge up to 78.60 percent and problem of barriers in the service of the
university library to promote the learning of students. The teacher has no chance to plan with the
librarian 50.00 percent. 3) the strategic management of university library for learning support
should specify the strategy, vision, mission, objective, goal, and policy of the university library
to enhance students’ learning in an obvious and concrete way. All personnel should have roles in
team work development. Moreover the university libraries should pay more attention on
efficiency of the administration in their own organization.
Keyword: university library, strategic management, library management,
learning process
บทนา

ห้องสมุดเปส นแหล่งเรี ยนรู ้ของสังคมทุกยุคทุกสมัย าูบ้ ริ หารมีบทบาทสาคัญในการบริ หาร

และพัฒนาห้องสมุดภายใต้ความท้าทายและความเปลี่ยนแปลง การบริ หารห้องสมุดยุคใหม่ ของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาาูบ้ ริ หารจึงต้องมีความรู ้ในการพัฒนา นโยบาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาการ
ดาเนินงานและระบบงานห้องสมุด ซึ่งหลักการบริ หารจัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในห้องสมุดต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายมหาวิทยาลัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมี
ความสาคัญในฐานะเปส นแหล่งบริ การความรู ้เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน การวิจยั ของอาจารย์ และ
นักศึกษา Wipawin (2009) กล่าวว่า การบริ หารห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยด้าน
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ทรัพยากรและสื่ อการเรี ยนรู ้ ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโสตทัศน์ และสื่ ออิเลสกทรอนิกส์ การบริ หาร
แหล่งเรี ยนรู ้ หรื อศูนย์การเรี ยนรู ้ มีหลักการที่สาคัญว่ามีสื่อการเรี ยนรู ้ และทรัพยากรสารสนเทศ
ทันสมัยเพียงพอ มีการจัดระบบเปส นหมวดหมู่ และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

ที่เปส นประโยชน์

สาหรับาูใ้ ช้บริ การที่เปส นกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงสารสนเทศได้มากที่สุด หลักการบริ หารห้องสมุดจึง
เปส นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เปส นระบบตามมาตรฐานสากล เพื่อให้าใู ้ ช้เข้าถึงสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเป้าหมายขององค์กร (Wipawin, 2002: 121) ความก้าวหน้า ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทุกแห่ งในประเทศไทยมีาลต่อการพัฒนาทักษะ การรู ้สารสนเทศของ
นักศึกษา ดังนัสน การพัฒนาความพร้อมของแต่ละห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในด้านอาคารสถานที่
ระบบงานการบริ การและกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน และบุคลากรห้องสมุด มีส่วนสนับสนุนให้กระ
บวนการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาสัมฤทธิาลในการพัฒนาทักษะการรู ้สารสนเทศ และทักษะการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต การพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาทักษะการรู ้สารสนเทศ เปส นการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้และาลสัมฤทธิ์ของกระบวนการเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสะท้อนภาพการจัดการ
ทรัพยากรห้องสมุด การสอน การฝึ กอบรมและการบริ การสารสนเทศ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่
ต้องมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดความหมายของการศึกษาไว้ในมาตรา
4 ว่า การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู ้ การฝึ กอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู ้อนั เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรี ยนรู ้ และปัจจัยเกืสอหนุนให้
บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ สาหรับแนวทางการจัดการศึกษาได้กาหนดความเชื่อพืสนฐาน คือ
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า าูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าาูเ้ รี ยนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่ งเสริ มให้าเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเตสมศักยภาพ (National Education Act of B.E. 1999, 1999) หลักการจัดการศึกษาตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 ทาให้สังคมไทยจาเปส นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาทัสงระบบ
และหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการเรี ยนรู ้ โดยให้าเู ้ รี ยนได้ฝึกกระบวนการเรี ยนรู ้จนครบวงจรของ
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การเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) าูเ้ รี ยนได้รับข้อมูลความรู ้ดว้ ยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ของครู าสู ้ อน 2) าูเ้ รี ยนได้
คิดวิเคราะห์จากข้อมูล ความรู ้นส นั 3) าูเ้ รี ยนได้คิดสังเคราะห์และคิดเชื่อมโยงข้อมูลความรู ้นส นั จนสามารถ
สรุ ปเปส นความคิดรวบยอดได้ดว้ ยตนเอง และ 4) าูเ้ รี ยนได้นาความรู ้ที่สรุ ปได้ไปใช้ฝึกทักษะและ
พัฒนาความสามารถในสภาพที่เปส นจริ ง (Tonpong, 2004, cited in Tuamsuk, 2011) กระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ คือกระบวนการทางปัญญาที่พฒั นาบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ สามารถเรี ยนรู ้ได้
ทุกเวลา ทุกสถานที่ เปส นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีความสุ ข บูรณาการเนืสอหาสาระตามความเหมาะสมของ
ระดับการศึกษา เพื่อให้าเู ้ รี ยนได้มีความรู ้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม สาระการ
เรี ยนรู ้สอดคล้องกับความสนใจของาูเ้ รี ยน ทันสมัย เน้นกระบวนการคิด และการปฏิบตั ิจริ ง ได้เรี ยนรู ้
ตามสภาพจริ ง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างไกล เปส นกระบวนการที่มีทางเลือกและแหล่ง
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เปส นกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยมีาเู ้ รี ยน อาจารย์ และาูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ร่ วมจัดบรรยากาศให้เอืสอต่อการเรี ยนรู ้และมุ่งประโยชน์ของาูเ้ รี ยนเปส นสาคัญ (Panichying, 5005 : 24)
จะเหสนได้ว่า กระบวนการเรี ยนรู ้ มีเป้ าหมายสาคัญคือ มุ่งให้าูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่ อง ดังนัสน การสอนโดยการที่ ครู เปส นาูใ้ ห้และาูเ้ รี ยนเปส นาูร้ ับตามเดิ มนัสนย่อมไม่สามารถพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ ของาูเ้ รี ยนได้ าูเ้ รี ยนจาเปส นต้องได้รับการฝึ กฝนให้สามารถเสาะแสวงหาข้อมูล
จาแนกประเภทของข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล และใช้ขอ้ มูลในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ลักษณะสาคัญของาูเ้ รี ยนที่ช่วยให้กระบวนการเรี ยนรู ้ประสบาลสาเรส จคือ
การเปส นาูม้ ีความกระตือรื อร้นสนใจเรี ยนรู ้ จากแหล่ง ต่าง ๆ รักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุด แหล่ง
ความรู ้ และสื่ อต่ าง ๆ ทัสงในและนอกสถานศึ กษา Tuamsuk, Sarawanawong and Kwiecien (5011),
Tuamsuk (5001) กล่าวว่า การจัดการเรี ยน การสอนโดยยึดาูเ้ รี ยนเปส นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ เพื่อให้
าูเ้ รี ยนเกิ ดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง อาจารย์ตอ้ งเปลี่ ยนพฤติกรรมการสอนจากการเปส นาูป้ ้ อน
ความรู ้ฝ่ายเดียว มาเปส นาูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยใช้คาถามกระตุน้ การคิดค้นคว้า เพื่อจูงใจ
ให้นกั ศึกษาอยากตอบ อยากเรี ยน คาถามเปส นเครื่ องมือที่สาคัญในกระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อนาไปสู่
ความคิดของาูเ้ รี ยน นอกจากการใช้คาถามเปส นเครื่ องมือในกระบวนการเรี ยนการสอนแล้ว การแนะนา

120 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561

แหล่งข้อมูลและการใช้แหล่งข้อมูล เพื่อการศึกษาค้นคว้านับว่าเปส นสิ่ งสาคัญเช่นกัน เพราะห้องสมุดเปส น
ปัจจัยที่สาคัญในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ห้องสมุดควรมีการจัดการให้สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ ทัสงในด้าน
การบริ หาร การบริ การ การจัดการทรัพยากรและ สื่ อการเรี ยนรู ้ การจัดบรรยากาศและสิ่ งอานวยความ
สะดวกที่เอืสอต่อการเรี ยนรู ้ รวมไปถึงความร่ วมมือ
ความสาคัญของห้องสมุดในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยนดังกล่าวแล้ว
ห้องสมุดจึงจาเปส นต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยการบริ หารอย่างมีระบบที่ตอ้ งอาศัยวิสัยทัศน์ ของ
าูน้ า และการวางแานอย่างมีขส นั ตอน ที่ทาให้ห้องสมุดบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งต้อง
ได้รับการปฏิรูปให้สามารถเชื่อมโยงบทบาทของตนเข้าสู่ กระบวนการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ของ
สถานศึกษาเช่นเดียวกัน าูใ้ ช้บริ การห้องสมุดจะต้องเปส นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ โดยนัยเดียวกันกับ
“าูเ้ รี ยนเปส นศูนย์กลาง” การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริ หารจัดการและการบริ การของห้องสมุดต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการในการแสวงหาข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง และความต้องการใช้
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของาูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนในสาขาวิชานัสน ๆ และเนื่องจากอาจารย์าสู ้ อนเปส นาูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนดเนืสอหา
กิจกรรมและกระบวนการเรี ยนการสอน ความร่ วมมือระหว่างอาจารย์าสู ้ อนและบรรณารักษ์ในการ
พัฒนาห้องสมุดให้เปส นแหล่งส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้จึงเปส นสิ่ งจาเปส นอย่างยิง่
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จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า แม้หอ้ งสมุดจะพัฒนาทรัพยากร
และการบริ การให้เหมาะสมและทันสมัย ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทัสงในเชิงนโยบาย
และกฎหมาย เทคโนโลยี และความต้องการของาูใ้ ช้ แต่ไม่มีขอ้ มูลที่สะท้อนอย่างชัดเจนว่า
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ได้มีกลยุทธ์หรื อวิธีการอย่างไรในการมีบทบาทด้านการส่ งเสริ มกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยนที่เกิดาลในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
บริ หารจัดการการบริ การเชิงรุ ก การปรับปรุ งโครงสร้างหรื อระบบการทางานที่เอืสอต่อการสนับสนุน
การจัดการเรี ยนการสอน และเอืสอต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนิสิตนักศึกษา รวมไปถึงบทบาท
ด้านความร่ วมมือระหว่างบรรณารักษ์ห้องสมุดกับอาจารย์าสู ้ อน าูว้ จิ ยั ในฐานะที่เปส นอาจารย์ และ
บรรณารักษ์ที่รับาิดชอบงานบริ การห้องสมุด ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของวิสัยทัศน์ การ
วางแาน การบริ หารห้องสมุด การบริ การ ปัญหาและความต้องการใช้บริ การของาูใ้ ช้บริ การ จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน โดยอาศัยข้อมูลจากอาจารย์าสู ้ อน าูบ้ ริ หารห้องสมุด และจาก
บรรณารักษ์ารู ้ ับาิดชอบการบริ การของห้องสมุด โดยา่านกระบวนการวิจยั ที่มีคุณภาพและ มีความ
น่าเชื่อถือในทางวิชาการ จึงทาให้ได้แนวทางที่นาไปสู่ การพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัย ที่มีบทบาท
ในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริ ง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการการรับบริ การจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยของอาจารย์ ที่ใช้วธิ ี การ
สอนแบบเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน
2. เพื่อศึกษาความรู ้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุด แนวความคิด เชิงนโยบาย
และปัญหาอุปสรรคในการบริ หารและการบริ การห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของ
าูเ้ รี ยน ของบรรณารักษ์ และาูบ้ ริ หารห้องสมุด
3. เพื่อศึกษารู ปแบบการจัดการเชิ งกลยุทธ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ
าูเ้ รี ยน

122 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จ ัย นีส เปส นการวิ จ ัย แบบาสานวิ ธี (Mixed method) โดยใช้ ทส ัง การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative method) และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) ซึ่ งจากัดขอบเขตการศึ กษา
เฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสี มา วิทยาเขตกาฬสิ นธุ์
ขอนแก่น สกลนคร และสุ รินทร์
ประชากร คือ าูบ้ ริ หารห้องสมุด บรรณารักษ์ และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสี มา วิทยาเขตกาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น สกลนคร และสุ รินทร์
กลุ่มตัวอย่าง คือ
อาจารย์ ใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขัสนตอน
(Multi-stage Random Sampling) นามากาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ตาราง
การสุ่ มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์ แกน (Yothongyod & Sawasdesun (n.d.)) รวมทัสงสิส น 753 คน เปส น
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลาง นครราชสี มา จานวน 201 คน วิทยาเขต
กาฬสิ นธุ์ จานวน 118 คน วิทยาเขตขอนแก่น จานวน 175 คน วิทยาเขตสกลนคร จานวน 132
คน และวิทยาเขตสุ รินทร์ จานวน 127 คน
าูบ้ ริ หารห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึงาูอ้ านวยการห้องสมุด หัวหน้างาน
ห้องสมุดแต่ละวิทยาเขต จานวน 5 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัย ศูนย์กลางและวิทยาเขต จานวน 14 คน
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
การดาเนินการวิจยั แบ่ง ออกเปส น 3 ระยะ ดังนีส
ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการรับบริ การจากห้องสมุดของอาจารย์ โดยใช้วธิ ีการวิจยั
เชิงปริ มาณ กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เปส นอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนย์กลางนครราชสี มา วิทยาเขตกาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น สกลนคร และสุ รินทร์ เครื่ องมือวิจยั คือ
แบบสอบถาม เกสบรวบรวมข้อมูลโดยใช้วธิ ีการสารวจ และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ
ระยะที่ 2 ศึกษาความรู ้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่หอ้ งสมุด แนวคิดเชิงนโยบาย และ
ปัญหาอุปสรรคในการบริ หารและการบริ การห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน
ของบรรณารักษ์ และาูบ้ ริ หารห้องสมุด 1) กลุ่มาูบ้ ริ หารห้องสมุดมหาวิทยาลัย ศึกษาการจัดการ

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 123

เชิงกลยุทธ์ของห้องสมุด วิสัยทัศน์และการวางแานห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ
าูเ้ รี ยน โดยการสัมภาษณ์ เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ เกสบรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนืสอหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอในรู ปแบบการพรรณนาความ
และ 2) กลุ่มบรรณารักษ์ ศึกษาความรู ้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่หอ้ งสมุด และปัญหา
อุปสรรคในการบริ หารและการบริ การห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน ศึกษา
โดยใช้วธิ ี การวิจยั เชิงปริ มาณ เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม เกสบรวบรวมข้อมูลโดยใช้วธิ ี การ
สารวจ และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ
ระยะที่ 3 การกาหนดรู ปแบบของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน
โดยนาข้อมูลจากการวิจยั ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 มากาหนดรู ปแบบห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน โดยใช้วธิ ีการวิจยั เชิงเชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนืสอหา
(Content Analysis) แล้วนาเสนอในรู ปแบบการพรรณนาความ
ผลการวิจัย
าลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนีส
ความต้ องการบริการห้ องสมุดเพื่อส่ งเสริมการเรียนการสอนที่เน้ นกระบวนการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน
อาจารย์มีความต้องการบริ การห้องสมุดเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนที่เน้นกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ข องาูเ้ รี ย นทุ ก ด้า นในระดับ มาก คิ ดเปส นร้ อยละ 47.38 โดยมี ความต้องการด้านสถานที่
เครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับ การสื บค้น/แสวงหาความรู ้มากที่สุด อยูใ่ นระดับมาก คิดเปส นร้อยละ
25.42 โดยต้องการให้จดั อุปกรณ์และสื่ อการสอนที่เพียงพอ รองลงมาคือ ด้านทรัพยากรและ สื่ อ
การเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับมาก คิดเปส นร้อยละ 47.22 โดยต้องการจัดหาสื่ อการเรี ยนรู ้จากแหล่งอื่น ที่
สอดคล้องกับหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนในรายวิชา และด้านบทบาทของบรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศ อยูใ่ นระดับมาก คิดเปส นร้อยละร้อยละ 41.96 โดยต้องการให้บรรณารักษ์ชส ี แนะสื่ อหรื อ
แหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆที่สอดคล้องกับเนืส อหาวิชาที่สอน
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ความรู ้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุด แนวความคิด เชิงนโยบาย และปั ญหา
อุปสรรคในการบริ หารและการบริ การห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน ของ
บรรณารักษ์ และาูบ้ ริ หารห้องสมุด ความรู ้ ความเข้าใจถึ งบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุด ปั ญหา
อุปสรรคในการ บริ การห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่ง เสริ มการเรี ย นรู ้ ข องาูเ้ รี ย น ของบรรณารั ก ษ์
ความรู ้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดของบรรณารักษ์
บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีความเหสนว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัย ควรมีบทบาท
ในการจัดบริ การเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนของอาจารย์อยูใ่ นระดับมาก คิดเปส นร้อยละ 57.14
โดยเหสนว่าบทบาทด้านสถานที่ เครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับการสื บค้นและแสวงหาความรู ้ ควร
จัดบริ การอยูใ่ นระดับมาก คิดเปส นร้อยละ 78.60 ซึ่งควรจัดให้มีคอมพิวเตอร์เพียงพอสาหรับการ
สื บค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด รองลงมาคือ บทบาทของบรรณารักษ์หรื อนักสารสนเทศ เหสน
ว่าควรสนับสนุนการเรี ยนการสอนของอาจารย์อยูใ่ นระดับมาก คิดเปส นร้อยละ 64.30 ในการให้
คาแนะนาและช่วยสอนนักศึกษาในการสื บค้นสารสเทศเพื่อเพิ่มพูนทักษะการรู ้สารสนเทศ
(Information literacy skills) และบทบาทด้านทรัพยากรและสื่ อการเรี ยนรู ้ควรจัดบริ การอยูใ่ น
ระดับมาก คิดเปส นร้อยละ 50.00 โดยห้องสมุดมหาวิทยาลัยควรจัดเตรี ยมทรัพยากรและสื่ อการ
เรี ยนรู ้ที่มีในห้องสมุดที่สอดคล้องกับหลักสู ตร หรื อการเรี ยนการสอนรายวิชา, จัดหาทรัพยากรและ
สื่ อการเรี ยนรู ้ที่มีในแหล่งอื่น และจัดทาฐานความรู ้ที่สนับสนุนหลักสู ตร หรื อการเรี ยนการสอน
รายวิชารวบรวมไว้ในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของห้องสมุดหรื อมหาวิทยาลัย
ปั ญหาอุปสรรคในการให้ บริ การของห้ องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ของบรรณารักษ์
บรรณารั ก ษ์ ส่ ว นใหญ่ เ หส น ว่ า ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย มี ปั ญ หาในการ
จัดบริ การเพื่อส่ งเสริ มการสอนที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยนอยู่ในระดับปานกลาง คิดเปส น
ร้อยละ 35.70 โดยเหสนว่าปั ญหาด้านอาจารย์าสู ้ อนอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเปส นร้อยละ 42.90 โดย
อาจารย์ไม่มีโอกาสในการวางแานร่ วมกับบรรณารักษ์ รองลงมาคือ ปั ญหาด้านบรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศอยูใ่ นระดับน้อย คิดเปส นร้อยละ 42.87 ซึ่งบรรณารักษ์และนักสารสนเทศไม่มีโอกาสใน
การวางแานร่ วมกับอาจารย์ และ ปั ญหาด้านสภาพของห้องสมุดอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเปส นร้อย
ละ 35.70 โดยเหส นว่าสถานที่ไม่เอืสออานวยต่อการสนับสนุ นการเรี ยนการสอน และ บุคลากรขาด
ความรู ้ความสามารถ ในการาลิตสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆ
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แนวความคิด เชิงนโยบาย ในการบริหารและการบริการห้ องสมุดมหาวิทยาลัยที่
ส่ งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียน ของผู้บริหารห้ องสมุด
าูบ้ ริ หารมีความคิดเหสนว่า ห้องสมุดต้องจัดหาทรัพยากรและสื่ อการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย และต้องคานึ งถึงาูใ้ ช้
เปส นหลัก ทัสงนีส มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายความร่ วมมือที่ชดั เจนในเรื่ องการาลิตสื่ อการเรี ยนการ
สอนระหว่างอาจารย์กบั ห้องสมุดควรมีบทบาทในการาลิต และการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ดิจิทลั เช่น
วิทยานิ พนธ์ าลงานทางวิชาการของอาจารย์ การาลิ ตสื่ อการเรี ย นการสอนร่ วมกับ อาจารย์ (elearning) และเอกสารที่ เปส นลิ ข สิ ท ธิ์ ของมหาวิท ยาลัย และจัดเกสบ ในรู ป แบบคลัง ปั ญ ญา ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของาูใ้ ช้บริ การ สามารถเข้าถึงทรัพยากรและสื่ อ การ
เรี ยนรู ้จากภายในห้องสมุดและภายนอกห้องสมุดา่านทางออนไลน์
ปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการบริการห้ องสมุดมหาวิทยาลัยทีส่ ่ งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้บริหารห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดโครงสร้างการบริ หารห้องสมุด โดยห้องสมุดศูนย์กลาง
คือ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสร้างการบริ หารงานภายใต้มหาวิทยาลัย
โดยตรง ส่ วนห้องสมุดวิทยาเขต คือ งานวิทยบริ การ มีโครงสร้างการบริ หารขึสนตรงกับห้องสมุด
ศูนย์กลาง ซึ่งมีการบริ หารและการดาเนินงานตามนโยบายของห้องสมุดศูนย์กลาง ทาให้

การ

บริ หารและการดาเนินงานของห้องสมุดวิทยาเขตมีขอ้ จากัด ไม่สามารถบริ หารและดาเนินงาน ตาม
นโยบายได้ทุกประเดสน เนื่องจากบริ บทและสภาพแวดล้อมไม่เอืสออานวย ด้านการบริ หารจัดการ
ระบบและครุ ภณั ฑ์ งบประมาณ ทรัพยากรและสื่ อการเรี ยนรู ้ ห้องสมุดศูนย์กลางและห้องสมุด
วิทยาเขตได้ดาเนินการจัดหาและมีการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ด้านโครงสร้างทรัพยากรบุคคล
าูบ้ ริ หารให้ความเหสนว่า าูบ้ ริ หารที่มาจากสายสนับสนุนยังขาดความมัน่ ใจ กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ
ส่ วนการพัฒนาและส่ งเสริ มบุคลากร ห้องสมุดศูนย์กลางและห้องสมุดวิทยาเขต ได้ให้การสนับสนุน
พัฒนาบุคลากรในการอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ เปส นต้น บุคลากรด้านบรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศมีกรอบอัตรายังไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ และบางห้องสมุดไม่มีบุคลากรด้านนีส
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โดยตรงในการดาเนินงานทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ นอกจากนีสบุคลากรส่ วนใหญ่เปส นอัตราจ้าง
ยังไม่ได้รับการบรรจุ ทาให้บุคลากรรู ้สึกขาดความมัน่ คง ขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน
รู ป แบบการจั ด การเชิ งกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนแบบส่ งเสริ ม
กระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียน
มหาวิทยาลัยควรมีรูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบาย ด้านการจัดการเรี ยน การ
สอนแบบส่ งเสริ มกระบวนการการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน และควรกาหนดไว้ในนโยบายทัสงระยะสัสนและ
ระยะยาวของมหาวิทยาลัย โดยห้องสมุดและอาจารย์าูส้ อนมีบทบาทสาคัญในการบูรณาการการ
จัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรและในรายวิชาต่างๆ ซึ่ งห้องสมุดในฐานะแหล่งเรี ยนรู ้ ต้องมี
การพัฒนาทางด้านการบริ หาร ทรัพยากรและสื่ อการเรี ยนรู ้ การบริ การ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเครื อข่ายระบบ e-learning, e-library เพื่อตอบสนองความต้องการของาูใ้ ช้บริ การ สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรและสื่ อการเรี ยนรู ้จากภายในห้องสมุดและภายนอกห้องสมุดา่านทางออนไลน์ และ
พัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความเชี่ ยวชาญทางวิชาชี พ มีความรู ้ ความสามารถในการบริ การ เพื่อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และมีทกั ษะทางด้านภาษาในการรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน นอกจากนีส
าูบ้ ริ หารมีแนวคิดเกี่ ยวกับการจัดการเชิ งกลยุทธ์ว่า ห้องสมุ ดศู นย์กลางและวิทยาเขต ควรมีการ
กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบาย ของห้องสมุดร่ วมกัน มี
การพัฒนาการทางานแบบทีมงาน และห้องสมุดมหาวิทยาลัยต้องปรับโครงสร้างองค์กรโดยเน้น
ประสิ ทธิภาพทางการบริ หารให้มากขึสน
อภิปรายผลวิจัย
ความต้ องการบริการห้ องสมุดเพื่อส่ งเสริมการเรียนการสอนที่เน้ นกระบวนการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน
อาจารย์มีความต้องการให้ห้องสมุดจัดสถานที่ เครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับ การสื บค้น/
แสวงหาความรู ้มากที่สุด ร้อยละ 52.45 โดยจัดให้มีอุปกรณ์และสื่ อการสอน และ การจัดให้มี
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอสาหรับการค้นคว้าภายในห้องสมุด รองลงมาคือ ความต้องการ ด้าน
ทรัพยากรและสื่ อ การเรี ยนรู ้ ร้อยละ 47.22 โดยจัดหาและจัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้จากแหล่งอื่นที่
สอดคล้องกับหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ส่ วนความต้องการและความคาดหวังจากบรรณารักษ์
และนักสารสนเทศ ร้อยละ 41.96 โดยต้องการได้รับการชีสแนะสื่ อหรื อแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ที่
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สอดคล้องกับเนืส อหาวิชาที่สอน และการให้คาแนะนาและช่วยสอนนักศึกษาในการสื บค้นสารสเทศ
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการรู ้สารสนเทศ สอดคล้องกับ Jiaokok, Songsaengchan and Cheunwattana
(5007) ห้องสมุดควรร่ วมมือกับอาจารย์ภาควิชาต่างๆ ในการสอนการรู ้สารสนเทศ โดยกาหนดเปส น
บทเรี ยนเฉพาะเรื่ องเพื่อให้บรรณารักษ์ ไปสอนให้กบั นิสิตเปส นรายกลุ่มตามความเหมาะสม เช่น การ
สื บค้นโอแพค การสื บค้นสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา การสื บค้นฐานข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม
เปส นต้น
บทบาทและหน้ าทีข่ องห้ องสมุด แนวความคิด เชิงนโยบาย และปัญหาอุปสรรคในการบริ หาร
และการบริ การห้ องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน บรรณารั กษ์ และผู้บริ หาร
ห้ องสมุด
บทบาทของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โดยาูบ้ ริ หารและบรรณารักษ์
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน ประกอบด้วย
4 ด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับาลการวิจยั ของ Tuamsuk, Sarawanawong and Kwiecien (5011), Derdkuntod
(5004), Chutosri (5007), Luekanjanavanich (5003) และ Noisopa (5002) คือ 1) ด้านทรัพยากร และสื่ อกร
เรี ยนรู ้ ห้องสมุดควรมีนโยบายการจัดหาและจัดเตรี ยมทรัพยากรและสื่ อการเรี ยนรู ้ที่มี ในห้องสมุด
ให้สอดคล้องกับหลักสู ตร หรื อการเรี ยนการสอนรายวิชา จัดทาฐานความรู ้ที่สนับสนุนหลักสู ตร
หรื อการเรี ยนการสอนรายวิชารวบรวมไว้ในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดหรื อ
มหาวิทยาลัย ซึ่ งสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ในการรับบริ การห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน นอกจากนีสห้องสมุดควราลิตสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง 2) ด้านสถานที่ เครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับการสื บค้นและแสวงหาความรู ้ โดยจัดให้มี
อุปกรณ์และสื่ อการสอน และการจัดให้มีคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอสาหรับการค้นคว้าภายในห้องสมุด
จัดให้มีห้องที่เอืสอต่อการเรี ยนการสอนรู ปแบบต่างๆ ภายในห้องสมุด, จัดให้มีอุปกรณ์และสื่ อการสอน
เพื่อสนับสนุน การสอนในห้องสมุด และจัดทาเครื่ องมือช่วยค้นสารสนเทศที่หลากหลายและมี
ประสิ ทธิ ภาพ 3) ด้านบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์
ในการรับบริ การห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ
าูเ้ รี ยน โดยบรรณารักษ์ควรให้คาแนะนาและช่วยสอนนักศึกษาในการสื บค้นสารสเทศเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการรู ้สารสนเทศ (Information literacy skills) ช่วยเหลืออาจารย์าสู ้ อน ในการจัดเตรี ยม
ทรัพยากรและสื่ อการเรี ยนรู ้ที่มีในห้องสมุด และให้คาแนะนาสื่ อหรื อแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆที่สอดคล้อง
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กับเนืสอหาวิชาที่สอน 4) ด้านการบริ การ ห้องสมุดต้องมีการจัดบริ การแบบเชิงรุ ก โดยเน้นการ
พัฒนาการบริ การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการ
เรี ยนรู ้ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ห้องสมุดควรมีการจัดบริ การสอนหรื อ
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อทักษะการรู ้สารสนเทศแก่นกั ศึกษา มีโครงการและกิจกรรม
ที่เน้นส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน การพัฒนา ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ ที่เปส นระบบชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทัสงต้องมีการสนับสนุนช่วยเหลืออาจารย์ในด้านการสอน
และการวิจยั มีการติดต่อสื่ อสารกับอาจารย์และนักศึกษา เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงให้
มากที่สุด ทัสงภายในห้องสมุดและภายนอกห้องสมุดา่านทางออนไลน์ Wongsilp (2001) ห้องสมุดมี
บทบาทในการกระตุน้ และส่ งเสริ มให้าใู ้ ช้สามารถใช้บริ การได้โดยไม่ตอ้ งมาที่หอ้ งสมุดและ
ประเดสนที่สาคัญคือจัดบริ การต่างๆของห้องสมุดจะต้องเปส นไปตามความต้องการของาูใ้ ช้อย่าง
แท้จริ ง
รู ป แบบการจั ด การเชิ งกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนแบบส่ งเสริ ม
กระบวนการการเรียนรู้ ของผู้เรียน
มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายด้า นการจัด การเรี ยนการสอนแบบส่ ง เสริ ม
กระบวนการการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับาลการวิจยั ของ Tuamsuk, Sarawanawong and
Kwiecien (5011) โดยห้องสมุดและอาจารย์าูส้ อนมีบทบาทสาคัญ ในการบูรณาการการจัดการเรี ยน
การสอนของหลักสู ตรและในรายวิชาต่างๆ ส่ วนการจัดการเชิ งกลยุทธ์ แนวคิดเชิ งนโยบายในการ
บริ หารห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย ส่ ง เสริ ม กระบวนการการเรี ย นรู ้ ข องาูเ้ รี ย น โดยาูบ้ ริ หารเหส น ว่า
ห้องสมุดศูนย์กลางและวิทยาเขต ควรมีการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กล
ยุทธ์ และนโยบาย ของห้องสมุดร่ วมกัน ด้านการจัดการเรี ยนการสอนแบบส่ งเสริ มกระบวนการ
การเรี ย นรู ้ ข องาูเ้ รี ย น การพัฒ นาการท างานแบบที ม งาน และห้อ งสมุ ด มหาวิทยาลัย ต้อ งปรั บ
โครงสร้ า งองค์ก รโดยเน้น ประสิ ท ธิ ภ าพทางการบริ ห ารให้ ม ากขึส น นอกจากนีส การจะพัฒ นา
ห้องสมุดให้มีบทบาทในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในสังคมการเรี ยนรู ้นส นั มิใช่เพียงแต่จะต้องพัฒนาใน
ด้านปั จจัยโครงสร้ า งพืสนฐานของห้องสมุ ดเท่า นัสน แต่จาเปส นอย่างยิ่งที่ ม หาวิทยาลัยต้องก าหนด
นโยบาย แานกลยุทธ์ และมาตรการการดาเนินการที่เปส นรู ปธรรมที่จะาลักดันให้ห้องสมุดมีบทบาท
ในการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ (Chaiyasana, 2008) โครงสร้ างการบริ หารงานห้ องสมุ ดสมัยใหม่ ต้อง
เอืส ออานวยต่ อเจตนารมณ์ ร่วมและการคิ ด อย่า งเปส นระบบให้าูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านในห้อ งสมุ ด เปส นาู ้ริ เ ริ่ ม
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มากกว่ า การตอบสนอง เช่ น การวางแาน การก าหนดเป้ า หมายของการท างานร่ วมกัน
(Buayayakarn, 1998)
รูปแบบการบริ หารห้ องสมุดมหาวิทยาลัยทีส่ ่ งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียน ประกอบด้วย 5
ด้าน คือ ด้ านนโยบายและระบบการบริหาร ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธ์และ
นโยบายด้านการจัดการเรี ยนการสอนแบบส่ งเสริ มกระบวนการการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน และควร
กาหนดไว้ในนโยบายทัสงระยะสัสนและระยะยาวของมหาวิทยาลัย ซึ่ งสอดคล้องกับาลการวิจยั ของ
Tuamsuk, Sarawanawong and Kwiecien (5011) 2) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการาลักดันให้
เกิดการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปส นแหล่งเรี ยนรู ้หลักสาหรับาูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษาเพื่อส่ งเสริ ม
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน ซึ่ งเปส นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ 3) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยควรมีเป้าหมาย กลยุทธ์และ
นโยบายในการจัดบริ การเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยนที่ชดั เจนและเปส นรู ปธรรมทัสงระยะสัสนและ
ระยะยาว Wongsilp (2001) โดยมุ่งเน้นาูร้ ับบริ การเปส นหลัก 4) ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพืสนฐาน
ทัสงทางกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอืสอต่อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
5) ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ต้องปรับโครงสร้างการบริ หารองค์กรโดยเน้นประสิ ทธิภาพทางการ
บริ หารให้มากขึสน Wongsilp (2001) ซึ่งทุกคนต้องในองค์กรมีส่วนร่ วมเพื่อให้เกิดกระบวนการ
บริ การที่ดีในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน และการสนับสนุนการจัดการเรี ยน การสอนของ
อาจารย์ โดยเน้นาูเ้ รี ยนเปส นสาคัญ ซึ่งต้องทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 6) ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกในการส่ งเสริ มและพัฒนาบรรณารักษ์และบุคลากรให้มีความรู ้
ความสามารถและ มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน ซึ่งเปส น
ส่ วนหนึ่งของบทบาทหน้าที่ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ด้ านทรัพยากรและสื่ อการเรียนรู้ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย ต้องจัดการทรัพยากรและสื่ อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายรู ปแบบให้เปส นระบบ ทัสงสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเลสกทรอนิกส์ สื่ อดิจิทลั และการาลิตสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดย
คานึงถึงาูใ้ ช้เปส นหลัก บรรณารักษ์ตอ้ งทางานร่ วมกับอาจารย์าสู ้ อนในการจัดหาทรัพยากรและสื่ อ
การเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรและรายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอน การพัฒนาฐานความรู ้ที่
สนับสนุนหลักสู ตร หรื อการเรี ยนการสอนรวบรวมไว้ในระบบดิจิทลั จัดเกสบในรู ปแบบคลังปั ญญา
ของมหาวิทยาลัย และสามารถเข้าถึงทรัพยากรและสื่ อการเรี ยนรู ้จากภายในห้องสมุดและภายนอก
ห้องสมุดา่านทางออนไลน์ สอดคล้องกับ Choo (2006) และ Choo et al (5008) ว่าพฤติกรรมการ
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ใช้สารสนเทศของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้สารสนเทศที่อยูใ่ นรู ปของสื่ อ
อิเลสกทรอนิกส์มากกว่าสารสนเทศที่อยูใ่ นรู ปของสิ่ งตีพิมพ์ และมีการใช้สารสนเทศอิเลสกทรอนิกส์
จากเวสบไซต์ หรื อ ฐานข้อมูลทัสงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนีสอาจารย์าสู ้ อนมีการใช้
สารสนเทศเพื่อเตรี ยมการสอนมากกว่าการาลิตาลงานทางวิชาการและการวิจยั ด้ านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทีส่ ่ งเสริมการเรี ยนรู้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยควรมีสภาพแวดล้อมเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการ มีพสนื ที่สาหรับการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ ทางวิชาการและวิจยั พืสนที่บริ การที่เน้นการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทนั สมัยสามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ที่หลากหลาย และให้อิสระในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาเรี ยนรู ้ สร้างบรรยากาศที่เอืสอต่อการเรี ยนรู ้ ดึงดูดอาจารย์
และนักศึกษาเข้ามาใช้ห้องสมุดเพื่อพัฒนาส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยนที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองและเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ด้ านบรรณารักษ์ และนักสารสนเทศ ต้องพัฒนาตัวเองอยู่
ตลอดเวลา มีความรู ้รอบตัวและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการช่วยเหลืออาจารย์าสู ้ อน และ
นักศึกษาในการให้บริ การเพื่อส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตร รายวิชา
และการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน โดยเฉพาะบทบาทในการ
สนับสนุนการเรี ยนการสอน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนทักษะการรู ้สารสนเทศ ที่มุ่งเน้น
ให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ เปส นนักกิจกรรมในการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลายและต่อเนื่ อง แก่าใู ้ ช้บริ การ นอกจากนีสตอ้ งมีทกั ษะทางด้านภาษาในการรองรับการ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ด้ านการบริการส่ งเสริมการเรียนรู้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต้องมีการจัดบริ การ
แบบเชิงรุ ก เพื่อนาไปสู่ ศูนย์แห่งการเรี ยนรู ้ (Center of Learning) โดยเน้นการพัฒนาการบริ การ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการเรี ยนรู ้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ควรมีการจัดบริ การสอนหรื อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง หรื อทักษะการรู ้สารสนเทศแก่นกั ศึกษา เนื่องจากการรู ้สารสนเทศเปส นพืสนฐานการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต (Nimon, 2002) มีโครงการและกิจกรรมที่เน้นส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน การพัฒนา
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ที่เปส นระบบชัดเจนและต่อเนื่อง นอกจากนีส
ต้องมีการสนับสนุ นช่วยเหลืออาจารย์ในด้านการสอน และการวิจยั มีการติดต่อสื่ อสารกับอาจารย์
และอานวยความสะดวกในการเข้าถึงให้มากที่สุด ทัสงภายในห้องสมุดและภายนอกห้องสมุด
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การจัดการเชิ งกลยุทธ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยควรกาหนด กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบาย ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ที่ ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของาูเ้ รี ยนให้ชัดเจนและเปส นรู ปธรรมแบบมี ส่วนร่ วม
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านนโยบายและระบบการบริ หาร ด้านทรัพยากรและสื่ อการเรี ยนรู ้ ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ด้านบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ด้านการบริ การ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ข้ อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยและห้องสมุดนาเนืสอหา/หัวข้อจากการวิจยั นีสไปกาหนดกลยุทธ์และนโยบาย
ด้า นการจัดการเรี ย นการสอนแบบส่ ง เสริ ม กระบวนการการเรี ย นรู ้ ข องาูเ้ รี ย นที่ ชัดเจนและเปส น
รู ปธรรม และถ่ายทอดนโยบายและการาลักดันให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการส่ งเสริ ม
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของาูเ้ รี ยน
2. ควรมีการศึกษาข้อมูลกลุ่มนักศึกษาเพิ่มเติม เพื่อที่จะทราบมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับ การ
จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มการรู ้ของาูเ้ รี ยน ความต้องการและความคาดหวังในการรับบริ หาร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และความคิดเหสนเกี่ยวกับบทบาทห้องสมุดมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
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ในห้องเรี ยน และความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ในการจัดการ
เรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่ นวางตัว
ได้เหมาะสมและเป็ นตัวอย่างที่ ดี รองลงมาคือ บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่ นมีเทคนิ คการสอนให้เข้าใจ
ได้ดี และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรี ยนมีความสนใจและตั้งใจเรี ยนกับบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาก
2. รู ป แบบกระบวนการนาภู มิปัญญาท้องถิ่ นด้านดนตรี ให้สถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษา
นาไปปรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ชุมชน การ
จัดทาชุดความรู ้ การสร้างกิจกรรม การขยายผลสู่ ชุมชน และการประเมินผล ซึ่ งรู ปแบบกระบวนการ
ที่ได้จะช่วยให้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ในสถานศึกษามีระบบและมีรูปแบบที่ชดั เจนขึ้น
อีกทั้งยังสอดคล้องกับสภาพของชุมชนซึ่ งจะมีส่วนช่วยพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ในชุมชน
ให้คงอยู่ พัฒนาดีข้ ึนและแพร่ หลาย เพื่อประโยชน์ของชุมชนได้
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้, ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี , การใช้
Abstract
The aims of this research were 1) to study the state of operation to use local knowledge in
music in secondary schools. It studied in the term of feature, teaching and student’s idea about
using the local knowledge in music and 2) to study the model and the process of using the local
knowledge in music to apply in learning management. The samplings of this research were 80
educational administrator, teachers, and students from secondary school. They were corrected by
purposive sampling. The statistics in this survey were percentage, mean, and standard deviation.
The data were present by descriptive statistic.
The results of the research were found that:
1. The state of operation in term of feature is in the moderate level and in the term of
teaching is in the moderate level. The educational administrator and the teacher’s opinions are same.
The achievement of learning basic subject base on music is in unsatisfied level. The cause of this
achievement is the local knowledge strafe who expert in music always teach by practice because they
have more ability in practice. And they have local knowledge from non-formal education. Moreover, it
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shows that music learning management of the local knowledge staff is not in a system and does not
accord with the learning process in the classroom and the student’s opinion about using local
knowledge in term of music to leaning is in the much level. When consider each point of the opinion,
it find that the local knowledge staff is proper and good model. It is in the highest average. Follow by
the local knowledge staff makes it easy to understand with teaching technique the last one are the
intention and interest of students. They are in the least average.
2. The model and the process to use of local knowledge, with the expert person it consists of
social analysis, do handout, create activity, operate with community and evaluation. This model and
process may help to use local knowledge clearly. Moreover, they will accord with the basic
educational curriculum and the social state that develop local knowledge.
Keywords: learning management, local wisdom in music, used
บทนา

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า ในสังคมยุคโลกาภิวฒั น์สังคมที่มนุ ษยชาติผ่านกระบวนการ
แสวงหาความรู ้ จากธรรมชาติ เรี ยนรู ้เพื่อการดารงชีวิตที่คล้อยตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ จนถึงขั้น
การพัฒนาเทคนิ ควิธีการหรื อความรู ้เพื่อการดารงชี วิตอยูเ่ หนื อกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรื อการเอาชนะ
ธรรมชาติ เพราะธรรมชาติ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป ความสั ม พัน ธ์ ข องระหว่ า งมนุ ษ ย์ก ั บ มนุ ษ ย์ที่
เปลี่ ยนแปลงไปนาไปสู่ ปัญหานานัปการ เพราะการละเลยความสมดุ ลของสรรพสิ่ ง ซึ่ งรวมถึ งการ
แสวงหาความรู ้ ที่เน้นความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน จนมนุ ษ ย์มีค วามรู ้ จากัดรู ้ อ ย่างเดี ยว ไม่ส ามารถ
เชื่อมโยงความรู ้ท้ งั มวลเข้าด้วยกันได้ จึงช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งพาคนอื่นหรื อพึ่งพาระบบตลอดไป
เพราะฉะนั้นความรู ้ในบริ บทขององค์ความรู ้น้ ีเป็ นสิ่ งที่ทาให้มนุ ษย์สามารถเชื่อมโยงทุกสิ่ งทุกอย่าง
เข้าด้วยกันและนามาปรับใช้ในชีวิตได้ หรื อระบบการศึกษาที่มีสมดุลแห่งการเรี ยนรู ้จึงมีความสาคัญ
ในการศึ ก ษาพัฒ นาภายใต้สังคมยุค ใหม่ ในปั จจุ บ นั นี้ เป็ นอย่างยิ่ง การพัฒ นาการศึก ษาในระบบ
นาไปสู่ ภาวะขาดสมดุ ล แห่ งการเรี ยนรู ้ ภู มิปั ญญาไทยซึ่ งเป็ นคุ ณค่าแห่ งปั ญญา เป็ นภู มิธรรมแห่ ง
แผ่นดินคู่กบั คนไทยมาตั้งแต่อดี ตถูกละเลยไปมาก และกาลังโน้มเอียงไปสู่ กระแสภูมิปัญญาสากล
นาไปสู่ ก ารพัฒ นาที่ ไม่ ส มดุ ล (Office of the national primary education commission, 1998: p. 36)
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ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 สรุ ปไว้ว่ากาลังอยู่ในสภาวะ “เศรษฐกิจดี
สังคมมี ปั ญ หา การพัฒ นาไม่ ยงั่ ยืน” อาการแสดงออกของปั ญ หาและความไม่ ยงั่ ยืนเมื่ อมองจาก
พัฒ นาการทางภู มิ ปั ญ ญาเป็ นดังนี้ 1) ขาดการยอมรั บภู มิ ปัญ ญาไทย 2) การละเลยและ ละทิ้ง ภู มิ
ปั ญ ญาไทย 3) การรั บ ภู มิ ปั ญ ญาใหม่เข้ามาอย่างขาดความระมัดระวัง 4) ขาดความเชื่ อมัน่ ในภู มิ
ปัญญาของตน 5) ภูมิปัญญาใหม่ทาลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 6) การดารงชีวิตของผูค้ นในยุค
ปั จจุบนั ผิดปกติ 7) ระบบการศึกษาแผนใหม่ละเลยกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านภูมิปัญญาไทย 8) ขาด
นโยบายในการส่ งเสริ มด้านภูมิปัญญาไทย 9) การจัดการศึกษาไม่สามารถขยายโอกาสการสื บทอด
มรดกภูมิปัญญาไทยไว้ได้ และ 10) การบริ หารการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ไม่เอื้อต่อ
การศึกษาสื บทอดภูมิปัญญาไทย
จากปั ญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็ นถึ งปั ญหาหลัก ๆ ที่ทาให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยลด
น้อยลง ดังนี้ 1) การขาดแคลนผูถ้ ่ายทอดภูมิปัญญาไทย เนื่ องจากผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถด้านภูมิ
ปั ญญาถึงขั้นผูท้ รงภูมิปัญญามีอายุมากขึ้นและเสี ยชี วิตเป็ นจานวนมาก คนรุ่ นหลังที่รับการสื บทอด
ต่อมามีจานวนน้อยลง จึงทาให้ขาดแคลนผูถ้ ่ายทอดภูมิปัญญาไทย 2) ผูค้ นส่ วนใหญ่ละเลยละทิ้งไม่
สนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญา ทั้งนี้ เนื่องจากมีความเข้าใจผิดหลงใหลค่านิยมต่อภูมิปัญญาสากลมากขึ้น
และรับภูมิปัญญาสากลเข้ามาอย่างขาดความระมัดระวัง โดยไม่เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย มีผยู ้ อมรับ
ภูมิปัญญาไทยเพียงส่ วนน้อยภายในวงจากัด ภูมิปัญญาไทยจึงถูกดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ค่อยมี
คุณค่าต่อสังคมไทยเท่าที่ควร ในที่สุดจึงพากันละเลยและละทิ้งภูมิปัญญาไทยไปจนเกือบหมดสิ้ น 3)
การจัดการศึกษาในปั จจุบนั แบบขาดดุ ลทางภูมิปัญญา กล่าวคื อ เป็ นการจัดการศึกษาถ่ ายทอดภูมิ
ปั ญญาสากลมากกว่าภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะการศึกษาในระบบได้จดั การศึกษาถ่ายทอดภูมิปัญญา
สากลมากที่ สุดและจัดปานกลางในการศึกษานอกระบบและลดลงมาตามลาดับในการศึกษาตาม
อัธยาศัย 4) ขาดการสร้างสรรค์องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาไทยอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เนื่ องมาจากไม่มีระบบ
การเก็บรวบรวม บันทึก ประมวลผล และการใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ค้นคว้าและ
พัฒนาสร้ างองค์ความรู ้ใหม่บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยอย่างจริ งจัง และ 5) ขาดนโยบายในการ
ส่ งเสริ มด้านภูมิปัญญาไทย ยังไม่พบว่ามีนโยบายหรื อทิศทางในการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ น
ภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับศักยภาพ ปั ญหา และภูมิปัญญาของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้ง
การจัดการศึกษาในปั จจุบนั ขาดความต่อเนื่ องด้านภูมิปัญญาไทย ขาดความสัมพันธ์กบั สถานการณ์
โดยรวมของสังคม ขาดการเชื่ อมโยงอย่างเป็ นองค์รวมกับปั ญหาของประชาชน ตลอดทั้งหน่วยงาน
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ของราชการขาดการประสานกั น ในการจัด การศึ ก ษาด้ า นภู มิ ปั ญญาไทยในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น
(Department of academic affairs, ministry of education, 2003)
ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั เห็นว่าการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรี ยนการสอน
เป็ นเรื่ องที่ทุกฝ่ ายให้ความสาคัญมาโดยตลอดทั้งในอดีตจนถึงปั จจุบนั แต่การดาเนิ นการเพื่อนาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ นมาใช้ในการเรี ยนการสอนในสถานศึกษายังไม่แพร่ หลายนัก และไม่มีรูปแบบที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ เมื่อรู ปแบบการจัดการศึก ษาเปลี่ยนแปลงไปและเน้นความสาคัญของความ
แตกต่างแต่ละท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษารู ปแบบกระบวนการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเฉพาะด้านดนตรี มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านดนตรี
ให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นาไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึ กษาสภาพการดาเนิ นงานการใช้ภูมิปั ญญาท้องถิ่ นด้านดนตรี ในการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. รู ปแบบกระบวนการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ไปปรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึก ษาวิจยั เชิ งประยุก ต์ (Applied Research) และการวิจยั เชิ งปฏิ บ ัติก าร
แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR) โดยมีข้นั ตอนการดาเนินงานวิจยั ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ ผูอ้ านวยการหรื อรอง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ ครู ผสู ้ อน นักเรี ยน และบุคลากรทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้จากการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผูอ้ านวยการหรื อรอง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ และครู ผสู ้ อน จานวน 31 คน และนักเรี ยน จานวน 49 คน
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม มี 3
ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบประมาณค่า (Rating Scale) และคาถามแบบ
ปลายเปิ ด (Open-ended Question) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม โดยมีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ 2) ศึกษาสภาพการดาเนิ นงานการใช้
ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น ด้านดนตรี ในการจัดการเรี ยนรู ้ ใ นสถานศึ ก ษา และ 3) สร้ างรู ปแบบการใช้ภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ให้สถานศึกษานาไปปรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ จากประเด็นการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) แบบมีส่วนร่ วม
3. การเก็ บ ข้อมู ล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ น การเก็บ ข้อมู ล จากแนวคิ ดการจัด การศึ ก ษา การจัดการ
เรี ยนรู ้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั และ
การสร้างแบบสอบถาม รวมถึงการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work) จากการสารวจพื้นที่ที่จะศึกษา
โดยวิธีการแบบเจาะจงและการสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการ นอกจากนี้ ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึ ก (In-depth Interview) โดยเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มู ลส าคัญ (Key Information) เพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมู ล
สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ในสถานศึกษา และการดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ของสถานศึกษา และใช้
วิธีการสนทนากลุ่มแบบมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้ได้มาซึ่ งรู ปแบบการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่และตรวจสอบความถู กต้อง และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Sciences)
for WINDOWS เพื่อหาค่าร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ ย ( X ) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการ
อธิ บายสภาพการดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ และรู ปแบบการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี มาใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา โดยนาเสนอข้อมูลแบบมาตราส่ วนประมาณค่าในรู ปแบบตาราง
และวิเคราะห์ เนื้ อหาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามประเด็น วัตถุ ป ระสงค์ที่
กาหนดไว้
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 และเพศชาย ร้อยละ 43.7 ตาแหน่ง/
สถานภาพ นัก เรี ย น ร้ อ ยละ 61.3 รองลงมาคื อ ครู ผูส้ อน/บุ คลากรสายผูส้ อน ร้ อ ยละ 25.0 รอง
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา ร้อยละ 7.5 และผูอ้ านวยการสถานศึกษา ร้อยละ 6.2 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 สภาพการดาเนินงานการใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ านดนตรีในการจัดการเรียนรู้
ตารางที่ 1
แสดงความคิดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ผ้ ูสอน ด้ านคุณลักษณะ
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการประเมิน
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเชี่ยวชาญ
มีความรู ้ความสามารถ
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นที่ยอมรับ
ในชุมชน
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่และตรงต่อเวลา
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความกระตือรื อร้น
และอุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นผูม้ ีคุณธรรม
จริ ยธรรมอันดีงาม
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นแบบอย่างที่ดี
แก่นกั เรี ยน
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมนุษยสัมพันธ์
และสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี

ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ปรับปรุ ง
3
2
1
25
6
(80.6) (19.4)
22
9
(71.0) (29.0)
27
4
(87.1) (12.9)
28
3
(90.3) (9.7)
20
11
(64.5) (35.5)
27
4
(87.1) (12.9)
23
8
(74.2) (25.8)

X

S.D.

2.80

.40

2.71

.46

2.87

.34

2.90

.30

2.65

.49

2.87

.34

2.74

.44
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อ
ที่
8
9

รายการประเมิน
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาชื่อเสี ยง
และเกียรติคุณของโรงเรี ยน
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยดูแลและรักษา
ทรัพย์สินของโรงเรี ยน

ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ปรับปรุ ง
3
2
1
26
5
(83.9) (16.1)
20
11
(64.5) (35.5)

ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

2.84

.37

2.65

.49

2.78

.40

จากตารางที่ 1 พบว่าความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อน ด้านคุณลักษณะ
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ระดับปานกลาง ( X = 2.78)
ตารางที่ 2
แสดงความคิดเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ผ้ สู อน ด้ านการปฏิ บัติการสอน
ข้ อ
ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
และมีความชัดเจน
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดทาแผน
การเรี ยนการสอน
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเอกสารประกอบ
การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการผลิตและใช้สื่อ
ประกอบการสอน

ผลการประเมิน
ดี
3
20
(64.5)
26
(83.9)
27
(87.1)
26
(83.9)

พอใช้ ปรับปรุ ง
2
1
11
(35.5)
5
(16.1)
4
(12.9)
5
(16.1)

X

S.D.

2.65

.49

2.84

.37

2.87

.34

2.84

.37

ROMMAYASAN 145

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้ อ
ที่
5
6
7
8

รายการประเมิน
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการเรี ยนการสอน
ได้ครบถ้วนตามแผนการสอนที่วางไว้
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสอนสม่าเสมอ
และจัดสอนชดเชยเต็มเนื้อหา
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีวิธีการประเมินผล
ที่เหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน
ดี
3
27
(87.1)
22
(71.0)
25
(80.6)
26
(83.9)

พอใช้ ปรับปรุ ง
2
1
4
(12.9)
9
(29.0)
6
(19.4)
5
(16.1)

X

S.D.

2.87

.34

2.71

.46

2.81

.40

2.84

.37

2.80

.39

จากตารางที่ 3 พบว่าความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อน ด้านการปฏิบตั ิการ
สอน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ระดับปานกลาง ( X = 2.80)
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ตารางที่ 3
แสดงความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับการใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านดนตรี ในการจัดการเรี ยนรู้
ข้อ
ที่
1

2

3

4

5

6
7

รายการประเมิน
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
แต่งกายและใช้ภาษาได้
เหมาะสม
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
วางตัวได้เหมาะสมและเป็ น
ตัวอย่างที่ดี
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
สอนได้ตรงตามรายวิชา
เนื้อหาทันสมัย
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
การเตรี ยมการสอนและตั้งใจ
สอน
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีสื่อการสอน/อุปกรณ์การสอน
เหมาะสม
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีเทคนิคการสอนให้เข้าใจได้ดี
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจ
ได้ชดั เจน

มาก
ที่สุด
5
4
(8.2)

4
21
(42.9)

ปาน
กลาง
3
21
(42.9)

น้อย
ที่สุด
1
-

X

S.D.

3.53

.74

22
(44.9)

25
(51.0)

2
(4.1)

-

-

4.41

.57

8
(16.3)

29
(59.2)

12
(24.5)

-

-

3.92

.64

14
(28.6)

28
(57.1)

3
(6.1)

4
(8.2)

-

4.06

.83

6
(12.2)

18
(36.7)

25
(51.0)

-

-

3.61

.70

19
(38.8)
13
(26.5)

30
(61.2)
17
(34.7)

-

-

-

4.39

.49

19
(38.8)

-

-

3.88

.81

มาก

น้อย
2
3
(6.1)
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้อ
ที่
8

รายการประเมิน

มาก
ที่สุด
5

4

ปาน
กลาง
3

มาก

X

S.D.

2

น้อย
ที่สุด
1

น้อย

บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
สอนสม่าเสมอและใช้เวลาได้
คุม้ ค่า
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นสอน
ได้ตามแผนการที่กาหนดไว้

11
(22.4)

31
(63.3)

7
(14.3)

-

-

4.08

.61

10
(20.4)

20
(40.8)

19
(38.8)

-

-

3.82

.75

10 บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีโครงการสอนในรายวิชา
แจกให้ในช่วงที่เหมาะสม
11 นักเรี ยนได้รับความรู ้จาก
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาก
12 บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความ
คิดเห็น/ซักถาม

10
(20.4)

18
(36.7)

18
(36.7)

3
(6.1)

-

3.71

.87

6
(12.2)

22
(44.9)

15
(30.6)

6
(12.2)

-

3.57

.87

16
(32.7)

26
(53.1)

7
(14.3)

-

-

4.18

.67

13 บรรยากาศในการเรี ยนการสอน
มีชีวิตชีวา
14 นักเรี ยนมีความสนใจและตั้งใจ
เรี ยนกับบุคลากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาก

-

35
(71.4)
19
(38.8)

8
(16.3)
25
(51.0)

6
(12.2)
3
(6.1)

-

3.59

.70

-

3.41

.67

9

2
(4.1)
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

มาก
ที่สุด
5

4

ปาน
กลาง
3

มาก

X

S.D.

2

น้อย
ที่สุด
1

น้อย

15 นักเรี ยนอยากเข้าเรี ยนกับ
บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทุกครั้ง
16 นักเรี ยนจะรี บเข้าเรี ยนใน
รายวิชาที่บุคลากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสอนเสมอ

18
(16.1)

23
(46.9)

8
(36.7)

-

-

4.20

.70

5
(10.2)

29
(46.9)

12
(24.5)

3
(6.1)

-

3.73

.73

17 นักเรี ยนเชื่อว่าบุคลากร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรอบรู ้
ในวิชาชีพเป็ นอย่างดี

14
(22.4)

24
(49.0)

11
(28.6)

-

-

4.06

.72

18 นักเรี ยนมีความเชื่อมัน่
ในประสบการณ์ของบุคลากร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6
(12.2)

30
(61.2)

13
(26.5)

-

-

3.86

.61

3.89

.70

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 4 พบว่าความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก ( X = 3.89)
ตอนที่ 3 รู ปแบบกระบวนการนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านดนตรีให้ สถานศึกษานาไปปรั บใช้ ใน
การจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา
รู ป แบบกระบวนการนาภูมิปั ญญาท้องถิ่ นด้านดนตรี ให้สถานศึ กษานาไปปรับ ใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ชุมชน การจัดทา
ชุ ด ความรู ้ การสร้ า งกิ จกรรม การขยายผลสู่ ชุ ม ชน และการประเมิ น ผล โดยมี แ บบจ าลองการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามแผนภูมิดงั นี้
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การวิเคราะห์ชุมชน
การประเมินผล
ชุ มชน

การขยายผลสู่ ชุมชน

การทาชุดความรู ้

กระบวนการเรียนรู้

การสร้างกิจกรรม
แผนภูมิที่ 1: แสดงกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ทีม่ า: Khunsongkram (2015)
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. สภาพการดาเนินงานการใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านดนตรีในการจัดการเรียนรู้
1.1 ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อน ด้านคุณลักษณะ (ตารางที่ 1) โดย
ภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในเกณฑ์ระดับ ปานกลาง ( X = 2.78, S.D. = 0.40) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ความคิ ดเห็ นที่ มีค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ดคื อ บุ ค ลากรภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น มีค วามกระตื อรื อร้ นและ
อุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน ( X = 2.90, S.D. = 0.30) ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี (90.3) รองลงมา
คือ บุ คลากรภูมิปัญญาท้องถิ่ นมีความรับผิดชอบในหน้าที่และตรงต่อเวลา และบุคลากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 2.87, S.D. = 0.34) ผลการประเมินอยูใ่ น
เกณฑ์ดี (87.1) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมอันดี
งาม และบุ คลากรภูมิปั ญญาท้องถิ่ นช่ วยดู แลและรักษาทรัพ ย์สิ นของโรงเรี ยน ( X = 2.65, S.D. =
0.49) ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดี (64.5)
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1.2 ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อน ด้านการปฏิบตั ิการสอน (ตาราง
ที่ 2) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ( X = 2.80, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเอกสารประกอบการ
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสม และบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของ
ผูเ้ รี ยน ( X = 2.87, S.D. = 0.34) ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดี (87.1) รองลงมาคือ บุคลากรภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น มี ก ารจัด ท าแผนการเรี ยนการสอน บุ ค ลากรภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น มี ก ารผลิ ต และใช้ สื่ อ
ประกอบการสอน และบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน
( X = 2.84, S.D. = 0.37) ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดี (83.9) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ บุคลากรภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน ( X = 2.65, S.D. = 0.49) ผลการประเมินอยูใ่ น
เกณฑ์ดี (64.5)
จากผลการศึกษายังพบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาคความรู ้ ในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐานดนตรี ที่ ใช้บุคลากรภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น อยูใ่ นระดับที่ยงั ไม่น่าพอใจ ผูว้ ิจยั เห็นว่าสาเหตุมาจากบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นทางดนตรี
ใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ภาคปฏิ บตั ิเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะมีความสามารถในทางปฏิบตั ิ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่นามาถ่ายทอดได้รับมาจากการเรี ยนรู ้นอกระบบ นอกจากนี้ ยงั แสดงให้เห็นว่า การจัดการ
เรี ยนรู ้ ของบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่ นทางดนตรี ในสถานศึกษายังไม่เป็ นระบบที่สอดคล้องกับการ
เรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ (Sawangwattanaraksa, 2003: abstract) ที่ ศึ ก ษาวิจ ัย
พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ นาภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น ด้านคติ ความคิ ด ความเชื่ อ มาใช้ในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่นาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ
ประกอบอาชี พในท้องถิ่ นมาใช้ในการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ นาภู มิปัญญา
ท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี มาใช้ในการกาหนดสาระการเรี ยนรู ้รายปี /
รายภาค การจัดทาคาอธิ บายรายวิชา การจัดทาหน่วยการเรี ยนรู ้ การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ปั ญหาการนาภู มิปัญญาท้องถิ่ นมาใช้ในการ
พัฒ นาหลัก สู ตรสถานศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรในโรงเรี ย นไม่ มี เวลาที่ จ ะด าเนิ น การ ขาดการ
ประสานงานระหว่างโรงเรี ยนกับท้องถิ่ น ผูร้ ู ้ ในท้องถิ่ นไม่มี เวลามาร่ วมประชุ ม ทาการสอนหรื อ
ถ่ายทอดความรู ้ และบุคลากรในโรงเรี ยนขาดความรู ้ความเข้าใจในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
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1.3 ความคิดเห็นของนักเรี ยนถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านดนตรี ในการจัดการเรี ยนรู ้
(ตารางที่ 3) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก ( X = 3.89, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นวางตัวได้เหมาะสมและ
เป็ นตัวอย่างที่ดี ( X = 4.41, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเทคนิ คการสอน
ให้เข้าใจได้ดี ( X = 4.39, S.D. = 0.49) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรี ยนมีความสนใจและตั้งใจเรี ยน
กับบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาก ( X = 3.41, S.D. = 0.67)
จากการสัมภาษณ์ บุคลากรภู มิปัญญาท้องถิ่ นเกี่ยวกับสภาพการเป็ นบุคลากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านดนตรี ในการจัดการเรี ยนรู ้ (Mankij, interview, 2015) พบว่า
1) การเข้า มาเป็ นบุ ค ลากรภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น ด้า นดนตรี เนื่ องจากบุ ค ลากรภู มิ ปั ญ ญา
ท้อ งถิ่ น มี อ าชี พ หรื อ ความช านาญเกี่ ย วกับ เรื่ อ งดนตรี แ ละวัฒ นธรรมพื้ น บ้า นที่ มี อ ยู่ใ นชุ ม ชน
นอกจากนี้ยงั ได้รับการติดต่อจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อครู ผสู ้ อน
2) วิธี ก ารสอนของบุ คลากรภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น มีล ัก ษณะการเรี ยนการสอนที่ เน้นการ
สาธิตให้นกั เรี ยนดู แล้วให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ ซึ่งมีท้งั ให้ปฏิบตั ิเป็ นกลุ่มและเป็ นรายบุคคล
3) เหตุ ผลที่ สอนนักเรี ยน ส่ วนใหญ่บุคลากรภู มิปัญญาท้องถิ่ นต้องการสื บทอดความรู ้
ความสามารถของตนให้คนรุ่ นต่อไป และต้องการให้นักเรี ยนมีอาชี พเสริ ม มีความสามารถพิ เศษ
และต้องการทาประโยชน์เพื่อส่ วนรวม
4) การติดตามผลงานของนักเรี ยน ส่ วนใหญ่บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการติดตามอย่าง
ไม่เป็ นทางการ มักใช้วธิ ี การสอบถามจากครู ผูป้ กครอง หรื อติดตามผลงานของนักเรี ยนจากการร่ วม
กิจกรรมในชุมชน เช่น การแสดงพื้นบ้านเนื่องในงานเทศกาลต่าง ๆ
หลังจากทราบสภาพการดาเนิ นงานของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ในการจัดการเรี ยนรู ้
พบปั ญหาการดาเนินการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญดังนี้
1) การจัดการเรี ยนรู ้ยงั ไม่เป็ นระบบ ไม่มีข้ นั ตอนที่ชดั เจน ขาดความต่อเนื่ องเชื่ อมโยง
ระหว่างการเรี ยนการสอนตามปกติกบั ความรู ้ที่ใช้บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งปรากฏจากผลการ
เรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ของผูเ้ รี ยนยังอยูใ่ นระดับต่า
2) การใช้ภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ่ นในการจัดการเรี ยนรู ้ ยงั ไม่ส อดคล้องกับ สภาพของชุ ม ชน
ท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนยังไม่ดีข้ ึน

152 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561

2. รู ปแบบกระบวนการนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านดนตรี ให้ สถานศึ กษานาไปปรั บใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา
รู ปแบบกระบวนการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ให้สถานศึกษานาไปปรับใช้ในการ
จัด การเรี ย นรู ้ ผู ้วิ จ ัย ได้ร่ า งขึ้ น โดยผ่า นการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารกับ ผู ้เชี่ ย วชาญ ประกอบด้ว ย
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ซึ่ งมีแบบจาลอง (แผนภูมิที่ 1) และการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ชุมชน
2.1.1 กาหนดจุดมุ่งหมาย โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพชุ มชน และวิเคราะห์
ศักยภาพและข้อจากัดด้านการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน
2.1.2 กาหนดขอบเขตของข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับสภาพชุ มชน ได้แก่ ประวัติชุมชน
ลักษณะภูมิ ประเทศ ทรัพ ยากรในชุ มชน วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ ฯลฯ และข้อมู ลเกี่ ยวกับ
ประชาชนในชุ ม ชน ได้แ ก่ จานวนและโครงสร้ างของประชากร เช่ น อายุ อาชี พ รายได้ ระดับ
การศึกษา ความสามารถ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปั ญหาและความต้องการเกี่ยวกับการประกอบอาชี พของ
ประชาชนในชุมชน
2.1.3 กาหนดแหล่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับชุ มชน ได้จากการสัมภาษณ์ ประชาชนใน
หมู่บา้ น ได้แก่ ผูม้ ีความรู ้ประสบการณ์ในชุมชน ผูใ้ หญ่บา้ น กานัน ผูส้ ู งอายุ ฯลฯ และข้อมูลเกี่ยวกับ
ประชาชนในชุ ม ชน ใช้แบบสอบถามหรื อแบบสั ม ภาษณ์ เก็ บ ข้อ มู ล กับ ผูน้ าชุ ม ชนหรื อ ตัว แทน
ครัวเรื อนทุกครัวเรื อนในชุมชน
2.1.4 จัด ท าเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ได้แก่ แบบสั ม ภาษณ์ ใช้เพื่ อเก็ บ
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพชุ มชน และแบบสอบถาม ใช้สอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับประชากร ซึ่ งอาจจะเป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ดก็ได้
2.1.5 การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 การจัดทาชุดความรู ้
ผลจากการวิเคราะห์ชุมชนจะทาให้สถานศึกษาค้นพบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ที่
เหมาะสมในการนามาพัฒนาการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา และช่วยส่ งเสริ มให้เป็ นอาชี พ และ
วัฒนธรรมของประชาชนในชุมชน แล้วนามาจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น ซึ่งมีข้นั ตอนการจัดทาดังนี้
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2.2.1 จัดทาระบบข้อมูลพื้นฐาน โดยการศึกษาสภาพปั จจุบนั เศรษฐกิจ และสังคมใน
ท้องถิ่น สภาพของสถานศึกษา นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน และศึกษาหลักสู ตรแม่บท คาอธิ บาย
ของหลักสู ตร
2.2.2 กาหนดความต้องการและความจาเป็ นของท้องถิ่ น โดยจัดอันดับความสาคัญ
ของสิ่ งที่จะพัฒนาหลักสู ตร
2.2.3 กาหนดเป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้ โดยให้สอดคล้องกับสิ่ งที่จะ
เรี ยน
2.2.4 จัดทาคาอธิบายรายวิชา เนื้อหา กิจกรรมที่กาหนดให้เรี ยน
2.2.5 จัดทากาหนดการสอน แผนการสอน คู่มือครู และสื่ อการสอน
2.2.6 ปรับปรุ งและพัฒนา โดยการนาหลักสู ตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปทดลองใช้
ประเมินผล และปรับปรุ งพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์และเหมาะสมยิง่ ขึ้น
2.3 การสร้างกิจกรรม
2.3.1 การจัดการเรี ยนการสอน หลักสู ตรท้องถิ่นที่ได้จดั ทาขึ้นนาสู่ การเรี ยนการสอน
ดังนี้ จัดครู และวิท ยากรเป็ นผูส้ อน จัดหาสื่ อวัสดุ อุปกรณ์ การออกนิ เทศติดตาม ประเมินผล และ
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตร
2.3.2 จัดกิ จกรรมเสริ ม เพื่ อให้การเรี ยนการสอนมีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น ควรจัด
กิ จกรรมเสริ ม หลัก สู ต รที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้านดนตรี ดังนี้ ส ารวจความสนใจของ
นักเรี ยนที่ร่วมกิจกรรมเสริ ม จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมขึ้นในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาเรี ยนรู ้และฝึ กทักษะ
เพิ่มเติม โดยเชิ ญวิทยากรในท้องถิ่ นมาให้ความรู ้ ใช้เวลาว่างที่ในสถานศึกษาและฝึ กปฏิ บตั ิที่บา้ น
ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู ้กบั ชุมชน
2.4 การขยายผลสู่ ชุมชน
เนื่ องจากชุ มชนมี ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านดนตรี อยู่แล้ว เมื่อสถานศึกษานาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ มในสถานศึกษา รวมทั้งได้ปรับปรุ งการดาเนินงาน
ให้เหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั แล้วจึงควรเผยแพร่ สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาร่ วมกันดังนี้
2.4.1 นัก เรี ย นเผยแพร่ ข ้อ มู ล สิ่ ง ที่ ส ถานศึ ก ษาน าภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้านดนตรี ม า
ปรับปรุ งให้ผปู ้ กครองและชุมชนได้ทราบ
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2.4.2 สถานศึกษาทาเอกสารเผยแพร่ ความรู ้เพิ่มเติม เสริ มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ดนตรี ที่กระทากันอยู่
2.4.3 สถานศึกษาส่ งเสริ มการดาเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านดนตรี ของประชาชน
มาร่ วมทากิจกรรมในลักษณะของกลุ่มหรื อชมรม
2.4.4 ประสานงานกับผูน้ าชุ มชนเพื่อจัดตั้งกลุ่มภู มิปัญญาท้องถิ่ นด้านดนตรี โดยมี
การจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม การประชุ มสมาชิ กเพื่อแลกเปลี่ ยนความรู ้ ประสบการณ์ และ
ปรึ กษาแนวทางการดาเนินงานของกลุ่ม การส่ งเสริ มการดาเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจกรรมของกลุ่ม
2.4.5 สถานศึกษาประสานงานกับหน่ วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การสนับสนุ นด้านความรู ้
และงบประมาณในการจัดการ การระดมทุน และการออมทรัพย์
2.5 การประเมินผล
2.5.1 ประเมินผลการเรี ยนการสอน
2.5.2 ประเมินผลการดาเนินโครงการ
สอดคล้องกับ Phoothes (2008: abstract) ที่ศึกษาเรื่ องการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การดาเนิ นงานการใช้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นในการเรี ยนการสอนในความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู อยูใ่ นเกณฑ์ระดับปานกลาง
และการดาเนิ นงานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรี ยนการสอนในความคิดเห็นของนักเรี ยนอยูใ่ น
เกณฑ์ระดับมาก รู ปแบบจาลองที่ น่าจะช่ วยให้การใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นในการเรี ยนการสอนของ
โรงเรี ยนมีระบบและมีรูปแบบที่ชดั เจนขึ้น สอดคล้องกับการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรปกติและ
สอดคล้องกับสภาพของชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ชุมชน
การจัดทาชุดความรู ้ การสร้างกิจกรรม การขยายผลสู่ ชุมชน และการประเมินผล
สรุปผล

ผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี มาใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สรุ ปได้ว่า ความคิดเห็ น
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูส้ อน ด้านคุ ณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง และด้านการ
ปฏิ บ ัติ ก ารสอนอยู่ใ นเกณฑ์ ระดับ ปานกลาง และความคิ ดเห็ น ของนัก เรี ย นถึ ง การใช้ภูมิ ปั ญ ญา
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ท้อ งถิ่ น ด้ า นดนตรี ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ อ ยู่ใ นเกณฑ์ ร ะดับ มาก นอกจากนี้ ยัง พบว่ า ผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู ผูส้ อน มีความ เห็ นสอดคล้องกันว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาคความรู ้ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐานดนตรี ที่ใช้บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นอยูใ่ นระดับที่ยงั ไม่น่าพอใจ ผูว้ ิจยั เห็น
ว่าสาเหตุมาจากบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ใช้วธิ ีการจัดการเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิเป็ นส่ วนใหญ่
เพราะมีความสามารถในทางปฏิ บตั ิ และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางดนตรี ที่นามาถ่ายทอดได้รับมาจาก
การเรี ยนรู ้นอกระบบ นอกจากนี้ยงั แสดงให้เห็ นว่า การจัดการเรี ยนรู ้ของบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านดนตรี ในสถานศึกษายังไม่เป็ นระบบที่สอดคล้องกับการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
สาหรับการใช้บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านดนตรี ในการเรี ยนการสอน พบว่า ไม่มีส่วน
ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนดีข้ ึน แสดงให้เห็ นว่า การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ดนตรี ในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นเพียงเฉพาะบุคคล ไม่ส่งผลถึงชุมชนโดยส่ วนรวม
ผูว้ ิจยั ได้ประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเพื่อหาแนวทางให้สถานศึกษาสามารถนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านดนตรี ไปใช้ในการเรี ยนการสอนให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพต่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่ งร่ างรู ปแบบ
กระบวนการการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จดั ทาขึ้นได้พฒั นาจากแนวคิดการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
กรมวิ ช าการ และน าเสนอร่ า งให้ ผู เ้ ชี่ ย วชาญให้ ข ้อ เสนอแนะและน ามาปรั บ ปรุ ง เป็ นรู ป แบบที่
เหมาะสม รู ปแบบกระบวนการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี ให้สถานศึกษานาไปปรับใช้ในการ
จัด การเรี ย นรู ้ ผู ้วิจ ัย ได้ร่ า งขึ้ น โดยผ่า นการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารกับ ผู ้เชี่ ย วชาญ ประกอบด้ว ย
กระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ชุมชน การจัดทาชุ ดความรู ้ การสร้างกิจกรรม การขยายผล
สู่ ชุมชน และการประเมิ นผล ซึ่ งรู ปแบบกระบวนการที่ได้จะช่วยให้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ดนตรี ในสถานศึกษามีระบบและมีรูปแบบที่ชดั เจนขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับสภาพของชุมชนซึ่ งจะ
มีส่ วนช่ วยพัฒนาภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นด้านดนตรี ในชุ มชนให้คงอยู่ พัฒนาดี ข้ ึ นและแพร่ หลาย เพื่ อ
ประโยชน์ของชุมชนโดยส่ วนรวม
ข้ อเสนอแนะ
1ใ. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้า นดนตรี อ ย่า งเป็ น
รู ปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นต่อไป เช่น
การอบรมสัมมนา การติดตามกากับดูแลการดาเนินงานและประเมินผลอย่างจริ งจัง
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1.2 การใช้ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่ นในการจัดการเรี ยนการสอนจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องให้มี
ความสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2544 และ
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น จึ งควรมีการศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับหลักสู ตร
ท้องถิ่นที่จดั ทาขึ้นให้เป็ นไปตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อติดตามผลการนารู ปแบบที่ได้เสนอในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เพื่อ
ปรับปรุ งให้เหมาะสมตามสถานการณ์และช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป
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Abstract
The purposes of this research were; (1) to study community context: perspective, history,
physical, and biological; and characteristics of community: population, economic, social,
language, belief system, traditions and culture, (2) to study limitations, problems and obstacles to
build the learning society, language and culture diversity of Phetchabun province, (3) to study a
model development of the learning society of sustainable language and cultural diversity in
Phetchabun province and (4) to monitor and evaluate a model development of the learning society
of sustainable language and cultural diversity of Phetchabun province. The population were, native
villagers, hill tribes (Hmong, Lisu, Yao, and Lahu), Chinese people, Nyah Kur (Chao bon), Lao
Phuan people, who live in Phetchabun province, sample were selected by using purposive
sampling. The research tools were the interview form and the observation form, data were
collected by Researchers and staff conducted self-collected data from all groups in every district
that interviewed and to observe the behavior of the participants in the group activities and the
cohabitation between the groups, then the data were analyzed and described. The results of the
research revealed that (1) Community context: perspective, history, physical, and biological; and
characteristics of community: population, economic, social, language, belief system, traditions and
culture found that two communities were deferent from the other; Khek Noi village and Phet dam
village, the areas were the steep mountain, but the rest areas were flat. They were Thai ethnicities,
Thai nationality, Buddhists, Christians and Confucians. The faith was almost the same in
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everywhere, there was just slightly different faith in some groups, especially about believing in the
ghost. Tradition, overall, was almost as same as to each other. There was different in only some
community that they kept some unique tradition for their children. Culture and Restrictions were
the same in terms of community boundaries and educational opportunities, as well as problems in
every community. (2) The limitations, problems and obstacles were the same in terms of
community boundaries, livelihoods, local animal husbandry. Problems and obstacles to build the
learning society of language and cultural diversity. It was lack of Intellectual leaders. The place
had limited space. There were some different social overlaps, the Elderly were ready to build the
learning society, and accommodation, meals, travel and expenses needed (3) A model
development of the learning society of sustainable language and cultural diversity needed a lot of
money for transportation, accommodation, food and much more for overnight activities and 4) To
monitor and evaluate a model development of the learning society of sustainable language and
cultural diversity of Phetchabun province found that Follow up the community groups that the
researcher conducted in groups, they had got knowledge, solved problems and found solutions for
development for their own communities.
Keywords: learning society, language diversity, cultural diversity
Introduction
Phetchabun Province has beautiful scenery, abundant with cereal crops. The people of
various ethnic groups migrated to settle. There is a great diversity of languages and cultures. There
are more than ten groups of languages and cultures (from linguistic maps of ethnic groups in
Thailand, Suwilai and Team, 2004). This is a significant social capital, historic value, wisdom and
knowledge in Southeast Asia. Standard Thai language is the only official language used in every
level of work and in journalism. There are at least three languages in Phetchabun that the crisis are
intense and clear, some will have a chance to decay in this century that are Lao-bon, Lao-ngaew
and Lao-klung. These communities were in a different crisis that they were very weak, Lack of
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confidence, have a disunited group, some big groups have reacted because they are afraid of
overwhelming and loss.
Cultural diversity in each community demonstrate the uniqueness of each community. The
problems and needs of each community were different. Self-help or self-reliance varies from
community to community. It may be similar in nature of social institutions, but cultural life in
institutions is different. This shows that cultural diversity is important in the development work
because country development that neglected the cultural differences and diversity contributed to
the development gap, that’s why some communities do not have the right livelihood, (Somsak
Srisuntisuk, 2000: 29)
Community development in the past, Government pushed the policies and resources;
work, knowledge, management, into the community by developing from top to down. In fact, it
was not like that, because most people in the countryside have knowledge, experience,
consciousness and good understanding of community development, Community development in
the past, government’s guidelines did not meet the needs and real needs of the community and
were the waste of development.
From the existent fact, many organizations have adapted the concepts of community
development in order to meet the real needs by using development policy of the bottom up that is
to let the community think and be involved in the development from the beginning until the last
process of evaluation, the development of learning community or development that focused on
encouraging the community members to think critically to use the knowledge for solving the
problems, to develop the potentials in various aspects, such as economy, society and environment
as well, the results of the current development showed that bringing out one's knowledge from one
subject to the other, it was only useful for a moment, but it cannot build a sustainable learning
process and lead the country to a learning society in the right way. So it needs to change the
strategy to combine the existing knowledge of people in the community with the new knowledge
or technology from outside the community to solve problems by locating the area and needs of the
community.

162 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561

Learning society means a group of people who are aware of the importance, necessity of
learning and have skills and thinking processes to think, analyze and solve the problems,
implementing knowledge to add value and produce the new innovation. The National Research
Council of Thailand (NESDB) started the prototype of the learning community since the year
2007, the aim was to use the knowledge, research, technology and local wisdom in community
development to balance the sufficiency that will affect happiness, warmth of the family, the
intensity of the economy, society as well as the sustainability of the natural resources and
environment of the community.
From the background and importance of the problems, Researcher was interested in a
model development of the learning society of sustainable language and cultural diversity in
Phetchabun province through community participatory process to solve the problems, developed
communities’ potentials in various aspects of economic and social environment, encourage people
in the community to bring knowledge to the implementation of community development.
Research Objectives
1. To study community perspective, history, physical, biological, Characteristics of
community population, economic, social, language, belief system, traditions and culture
2. To study limitations, problems and obstacles to build the learning society, language and
culture diversity in Phetchabun province
3. To study a model development of the learning society of sustainable language and
cultural diversity in Phetchabun province
4. To monitor and evaluate a model development of the learning society of sustainable
language and cultural diversity in Phetchabun province
Research Methodology
This research was a participatory Action Research to build a learning society, sustainable
language and cultural diversity in Phetchabun Province
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The method of conducting research were as follows:
1) population and sample
2) The tools used to collect data
3) Building tools used in research
4) Data Collection
5) Data Analysis
Population and sample
The population were native villagers, Bansadiang villagers, Thai Lom people, the
Chinese, Hill-tribes, Nyah people (Chao-bon) and Lao Phuan. The samples were as follow:
Native Villagers: Bansadiang Moo 3 and Moo 11 of Muang District, Phetchabun province
Thai Lom people: Na-Saeng Village, Moo 5 of Lomsak District, Phetchabun province
Hill tribes Villagers: Khek Noi Village, Khek dam Moo 2, 4, 11 and 12 of Khao Kho District
Chinese: Chinese people in Commercial Area of Lomsak District
Nyah people (Chao bon): Nam Lao Village, Moo 5, Nam Lao Sub-District of Muang District
Lao Phuan: Dongkhui Village, Moo 6 and 13, of Chondaen district
Select a specific sample of people who have good knowledge in language and culture by using
purposive selection.
Research tools
1) the interview form structured with 2 episodes
Episode 1: the general information of the interviewees
Episode 2: a community context
2) the observation form to observe the behavior of the participants in the group activities
and the cohabitation between the groups.
Creating research tools
1) research on research process, Community Contextual Research and Abstracts used as a
guideline to build an interview form and the participatory observation form
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2) study how to live together in the community of each community to guide the formation
of observation.
3 ) construct the observation form based on the data from items 1 -2 and based on the
research objectives.
Data collection
Researchers and staff conducted self-collected data from all groups in every district that
interviewed and run a group activities. (Building a learning society of language and cultural
diversity)
Data Analysis
1) analyzed the interview form then summarized and described
2) analyzed the behavioral observation form then summarized and described
3) observed the group activities of building the learning Society of sustainable language
and culture diversity then analyzed and described
Research Result
Community context of each ethnic group
Researchers and staff conducted self-collected data from all groups from every district has
interviewed and run group activities. The interviews and group behavioral observations were
summarized as follows.
1) Community Context of Native Villagers: Bansadiang Moo 3 and Moo 11
of Muang District
Community context: agricultural areas, cohabitation, the majority of them came from
Lopburi province and from many others areas.
Background: originally from Lomsak district, Thai nationality, Buddhist, lived as a
kinship
Physical characteristics: lowland area, live with many communities, there’s a lot of
roaming, hot weather
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Biodiversity: There was 1 temple in Sadiang sub-district, there a water Reservoir in
Padeang sub-district and group of village herbs.
Economic characteristics: occupations: agricultures, Main dishes: vegetables; bamboo
shoots, pak-wan (kind of vegetable), animal; oxen, buffalo, duck and pig
Social characteristics: most of them did not finish school just because they relied on each
other.
Language: some sound in standard Thai like / t/ , as in a word chock, but in Sadiang
dialect pronounce /s/ as in a word sock
Faith: godfather, shrine of god: Pah-Daeng, Poo-Luang, Poo-Khaeng Maeyaah
Tradition: Thai folk plays like hide and seek ( Son-Aeb) , ( Nang-Phak) ( Nang-Ling)
(Buddha emerge Ceremony), Phra prang hamyard (Buddha Image style) Ramjong (Dancing Style),
Haetian (Candlelight ceremony),
Culture: lived as a kinship, belief in ghost, temperament, buddhist.
Restrictions: lived as a kinship only
Problems & Obstacles: It had the same problem like all communities, especially
children did not care about elderly.
2) Community context of Thai Lom people; Nasaeng village
Community context: agricultural area, cohabitation, the majority of them came from
Lopburi and many other areas.
Background: It’s located in the north of Phetchabun province, bordered with Dansai
district of Loei province, the old name was Muanglom (Felt City), at first there was only single
family, then many of them migrated from Nakhon Ratchasima province.
Physical characteristics: It was a fat area, lived with many communities, transportation
was the cars, and weather was quite cold.
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Biodiversity: It was a cultural source, there were many temples, many small and large
schools and the district administration, and the municipality was in charge of the community
development, and the royal irrigation department supported the water supply.
Economic characteristics: They were farmers, growing tobacco, rice, taro and
vegetables. traditional food was vegetable, curry, vegetable salad, and papaya-salad, there was
trading in the city.
Social characteristics: They wore the traditional folk dress, some got higher education
like master degree, and there was convenient transportation to many provinces such as Loei, Khon
Kaen, Phitsanulok Province, unity community.
Language: Thai language, Lom dialect; a word “hmǎn” in Lom dialect means lucky
Faith: believed in ghosts, there was shrine called “Don Pu Ta” to play respect to, or also
called “Don Tower".
Tradition: making a merit to the house, ordained, bring food to ancestors who passed
away. The rice ceremony after the Buddhist rent. There was making home merit to evict the evil
spirits away from home.
Culture: month 3, there was rice merit, food offerings to the monks in the Buddhist Lent
Festival, sack running games, traditional marriage, and most death body kept at home for 3-6
nights, then there was a reincarnation chant.
Restrictions: no restriction
Problems & Obstacles: flood, drugs, controversy, local politics, wanting to get out of
debt, not getting some political rights
3) Community context of Kheknoi village (hill tribe people)
Community context: an agricultural area
Background: Thai hill tribe “Hmong”, they migrated from Chiang Rai, Phayao and
Nan to live in the boundaries of the three provinces of Phetchabun, Phitsanulok and Loei in 1945
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and was set up as a village under the local administration act of 1932, many villagers grow rice for
sustenance.
Physical characteristics: Kheknoi Sub-district was a cold area throughout the year. The
area was mostly flat, at present, the forest has been destroyed and temperature of Kheknoi had
increased.
Biodiversity: There are two schools, two churches, one waterfall, and one health center,
two hill tribe relief centers, seven child development centers and the Hmong hill tribe center.
Economic characteristics: Main Career, gardening, occupation, trading, handicraft, most
of the foreign workers, a group of women.
Social characteristics: They can rely on each other and adapt themselves to the current
economic and social conditions.
Language: The language used in Kheknoi sub-district is "Hmong", a language that was
similar to Chinese and Thai.
Faith: Spirituality ghost father or mother like Chinese, ghost grandparents, pay
homage 3 times a year, to see the fortune to eat chicken to look at the chicken hips, did the scrape
of chicken.
- If there was a hole in the middle, there would be very good
- If there were 2 holes do not match, there would be very problem
- If there were 2 holes match, there would be a travel very often
- If it wasn’t a good fortune, killed the new chicken or found a new one.
Tradition: Hmong new year held 3-10 days, There were many kinds of dance; flute
dance, threshing basket dance, eat new rice, marriage, next to adult names, the tradition of pulling
the girl to marriage (they made agreement of that first),then did apologize later on.
Culture: It has been the largest Hmong village in Thailand, paid respect to ghosts of
parents or ancestors, they were Christians, protestants, and Buddhists, death body was buried only,
just going to ordained at temple by not necessary to invite any guests to join the ceremony, pray
before going to bed, don’t destroy the forest.
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Restrictions: no restriction
Problems & Obstacles: there’s no communication problems, people speak bilingual,
Hmong and Thai for those who were older than 55, they would speak only Hmong. The children
spoke two languages; Hmong and Chinese, there was a quarrel, drugs, rotten water; food were
pork, chicken, fruit delivered from the city, they didn’t use air-conditioning in every household,
population about 1,300 people.
Expectations: to make local curriculum, but there’s one supported yet, to have an
intellectual to be a leader and plan a new town and community development.
.
4) Community context of Phetdam village (hill tribe people)
Community context: It’s an agricultural area, growing rice, corn fields, and turnips.
Background: migrated from Chiang Mai.
Physical characteristics: The area have been cold all year round. The area is mostly flat.
at present, the forest has been destroyed, causing temperature to increase.
Biodiversity: lived in groups, there were small bus services, and every household have
their own car
Economic characteristics: main occupation; agricultural and animal farm like pig
chicken. Part time job; Trading, Handicrafts
Social characteristics: They relied on each other and adapt themselves to the current
economic and social conditions.
Language: Lisu and Thai language, the reason why people speak Thai because
they had to use it for trading.
Faith: believed in ghost of parents
Tradition: grandson’s gratefulness, marriage
Culture: respect to ghosts of parents or ancestors
Restrictions: no restriction
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Problems & Obstacles: There have been communication problems because the Lisu
communicated with Hmong in different languages, it caused problems between the age of 60 years
and older, because people of this age can speak Lisu Language only, can speak Thai a little, cannot
communicate between Hmong and Lisu, but nowadays, with the changing economic and social
conditions, material advancement has come, standard Thai was necessary to use for
communication.
5) Community Context of Chinese in Municipality of Lomsak
Community context: It was an important commercial area of Lomsak district.
Background: it had been the trading area with a large group. Chinese people came from
China, mostly men, then got married with Thai people, traveled by boat as well as migrated from
China, took the boat to Bangkok and Sampheng, move to Ban Pong, Photharam, and moved the
brothers to Dan Sai District, Lopburi and Taphan Hin district of Phijit province, finally moved to
Lomsak district.
Physical characteristics: It’s flat area, many communities joined together. It’s a trading
area for fabric, food, equipment and spare parts, the weather is quite cold.
Biodiversity: as a cultural source, there were many temples near each other and
many large and small schools, Local government organizations took care and help of develop the
community, there were Irrigation canals help in agriculture.
Economic characteristics: cultivation of vegetables, tobacco, asparagus
traditional and folk-style dishes were noodles and knives, economic status was in a good level to
the best.
Social characteristics: most of them has not been good at writing Thai, some could speak
Thai, wearing traditional folk dress, Thai ethnicity, Buddhist, and some have got doctoral degree,
credited in Taoism, Confucianism, most of them was born in Thailand. There have been 3 people
still being alive, there are about 6,000 Chinese in Lomsak; Chinese, Chaozhou, Hakka and
Hokkien.
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Language: Thai, Lao and speak chinese with chinese people, Chaozhou is a medium
language spoken in Lomsak.
Faith: to worship the Temperament (Shrine of Koksai), believed in ghosts of
grandparents and ancestors, and there have been three shrines.
Tradition: rice agitation, home merit making, ordination, worship to the god, Thai ghost
festival, Chinese ghost festival, Buddhist Rent Day, New Year Festival, Songkran Festival,
Chinese New Year, January 1st, Home Cleaning House, there were 3 days of practice: pay day;
before the end of the year, to buy food before the store closes, day of worship; in the morning, "Pai
lao Eia" was a god worship.to pay respect (make a wai)with meat, boiled pork, chicken, fish (5
pieces of meat) paper of money – gold and traveling day was the new year's day, the second day of
the first month of the year. Cheng Meng Day; “Cheng” means pure and “Meng” means brightness
Culture: The building was a townhouse, a two-stored shop, traditional
Chinese wedding, death body wasn’t kept at home, but was buried at the cemetery, there were
ancestor worship every year.
Restrictions: Chinese people rarely get government privileges.
Problems & Obstacles: drugs, gambling, wanted to have good people to help developing
the trading area as better as it could, and to expand the commercial community.
6) Community context of Ban Nam Lao village (Nyah or Chao bon people)
Community context: It’s an agricultural area, it’s a fertile community, most villagers
were people in the area, the house’s building together, sharing food and relying on each other,
most have been living together as a big family, at present, the economic and social conditions have
changed, the descendants of the village have turned to work in Bangkok or other provinces.
Background: History’s been unknown, living with grandparents since they were born
Physical characteristics: There were deciduous forests, bamboo trees and large trees that
was distributed in different parts of the area.
Biodiversity: There have been a high wooden house, some are single-stored
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houses, home style was vary in many ways, most of them feed the animals for food such as
chicken, pork, etc.
Economic characteristics: The occupation of most villagers was to grow rice and corn.
Social characteristics: They relied on each other, adopt them to the current economic and
social conditions.
Language: Most of them spoke Thai language, there have been just about 50 people who
were 55 years that still used "Chao bon language", unfortunately no one inherited this language,
and most villagers teach their children to speak local Thai or standard Thai that used in Nam Lao
village.
Faith: Most of villagers believed in exorcising ceremony, fortune teller, the officiating of
ceremony called “Rîak Kwǎn or Sùu Kwǎn”, godfather, in addition, being responsible in the farm,
house, and also in the community governance by being a village council, while men were
responsible for housing, the practice of religious rituals and the practice of exorcism, as well as
Thai herbal expert, villagers believe in Buddhism and spiritual.
Tradition: The long tradition of "Nyah or Lao Chao bon people" was Funtrut or Ramtrut
(kind of dance) It was popular during the Songkran festival every year, the ceremony was held
during the night, the ceremony would have to make a full 3 nights, which was to say that the
people in the village went to cut Tontrut (kind of tree) in the forest, it was like a galangal tree, in a
large pile, then danced around that tree, after that hacked that tree by sword to expel evil from the
village.
Culture: lived together as kinship, shared and had a simple life
Restrictions: There was no problem in communicating or using the language
" Nyah or Lao Chao bon people "so far, most of them use Thai as the main language to
communicate and used the language "Chao bon" with only those who can speak that was only old
people aged over 55 years.
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Problems & Obstacles: There was no communication problem, but there was a problem
with the language being lost because no one inherited, most of the Chao bon language was used to
tease children and youth, so the language had not been spoken or taught.
7) Community context of Lao Phuan, Dong Khui village
Community context: most of them were famers.
Background: It was an agricultural area, a farm, a corn field
the original settlers lived with their grandparents, but they were originally on the mountain, and
moved down to the flat area and moved to Taphan Hin district, Phichit province.
Physical characteristics: They were agricultures, lived in a group, not far away from
eachother, traveling quite hard, the weather was cool.
Biodiversity: The house was a high wooden platform, some were concrete singlestored houses, there were many different styles of houses, and temple was the community center.
Economic characteristics: Most of them grew rice, gardening, and young people worked
in the city and the other province, the elderly were at home.
Social characteristics: Thai nationality and Thai race, local food; fermented fish, pickledfish, and grilled fish, Pet; pig and chicken, there have been 2 upper level schools.
Language: most of them speak Lao Phuan, Lao Phuan dialect; the word “board” called
“kradaan”, the word in standard Thai like “Khanomcheen” (kind of noodle) called “Khao Puun”;
“the moon” called “E-girng” called; “mortar” called “Soi”; “Spoon” called “Buang”; “Speak”
called “Wao”.
Faith: Believed in buddhism, followed the Buddha’s teaching, Festivals;
Kathin, Loy krathong, Songkran.
Culture: Traditional Thai style dress, Buddhist Lent, the end of Buddhist Rent, and Kathin
Ceremony held in the temple.
Tradition: lived as a relatives, relied on each other, most of the culture were from the city,
the youth followed that along with their ancestors.
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Restrictions: There’s trouble in communicating.
Problems & Obstacles: There were few and common problems like other community,
that was their descendants did not speak Lao Phuan language ignoring it, and it would be lost from
their society.
4.2 Building the Learning Society of Language and Cultural Diversity
Group Involvement: The more familiar and more intimate, collaborate on well
equipment Arrangement.
Talk and discussion: Some of the ideas were shared by group leaders and pointers in
conversation.
Group activities: everyone had collaborated, Activities were led and offered by leader.
Suggestions: did not dare to give suggestion much, just informed that one wasn’t good at speaking,
but took the advice from the leader. The problems solution: They were rarely interested in solving
the problems, they thought it was the responsibility of the leaders and the government to solve the
problems, It's a habit that just helped and relied on oneself, group leaders made group members
familiarized themselves with each other, then they could discus among the group that focused on
community problems in various areas, to analyze the causes, the real reason that happened today
by providing knowledge and understanding within the group to solve problems and develop
problems associated with the development of the problem in terms of economic, social and
environmental issues, encourage the community members of the group be knowledgeable in many
aspects and integrated knowledge to help promote and solve the problems for further community
development. For problems solutions and community development, they only waited for the
leaders to suggest and follow what they were going to do. Observation of sample behavior, Native
of Sadiang people, Thailom people, Na Saeng Villagers, Hill Tribe people from Kheknoi and Khek
dam villages, Lao Phuan of Dong Khui Village, and Nyah (Chao bon) of Ban Nam Lao village,
activity participation and suggestions, and problems solution were not different in every
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community that were the leaders offered the ideas and all matters, then the groups supported all
them.
Observations of all groups in all communities, they did not have a place to build a learning
society, Children in the community did not pay attention to the local wisdom of the community
and most of the people in the community did not care about it, just let it was as usual, But they did
care of their own livelihood, while running activities to build a learning society of language and
cultural diversity, from all interviews, there was no problems, just there were some agreements to
participate activities.
A model development of the learning society of sustainable language and cultural
diversity of Phetchabun province at Dongkhui village, Dongkhui Sub-district of Chon Dean
District was the most appropriate area.
To build a model development of the learning society of sustainable language and cultural
diversity of Phetchabun province had run at the headman's home during the research period only,
There was no different in the activities of the Dong Khui group during interview because each
group had to travel from far to build the learning society of sustainable language and cultural
diversity in Dong Khui sub-district. It could not build a society of learning the diversity of
language and culture for all groups together.
Limitations and obstacles to build the learning society
The study of community context, to build a model development of the learning society of
sustainable language and cultural diversity of Phetchabun province found that there was no scholar
to help to build learning community seriously, continuously, it’s lack of strong leaders, formal
local leaders, and informal leaders, community leaders rarely focused on building a learning
society, leaders in bureaucracy and community were not able to act as community faith,
government officials in each workplace had very little working relationship, Educational agencies
also could not be intellectual relevance of community etc.
Learning activities that related to the life of the community must be based on the original
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or changing lifestyle in which to improve, If you wanted to change, made sure it's really good to
the community, It's important to not neglect the activities that strengthened the society, so that the
members of the community had the same mind, feeling love, cherish the land and had a strong
commitment to community development, It could not be done by any one agency, either alone or
in the same way as in the past that wasted the country's budget, it also made the community
development promotion delayed and not covered in all contexts.
Evaluation of building a model development of the learning society of sustainable language
and cultural diversity of Phetchabun province
Evaluation of a research project was an important step that could not be neglected, the
results of the evaluation would reflect the progress of the research project and the results of the
past research project as well as the weaknesses, strengths, problems and obstacles of the research
project, It was useful to consider, to seek and to determine how to implement or improve
measurement, this allowed the research project to run smoothly and to achieve the objectives.
After completion of the research project and activities, in order to develop a model
development of the learning society of sustainable language and cultural diversity of Phetchabun
province, the research team had not left the area, but still constantly monitoring and evaluating the
continuity, and the progression of those projects, throughout activities, joined the research team
and the community research team, then approximately 1 month, The results of the discussion were
as follows.
1. Building a model development of the learning society of sustainable language and
cultural diversity was a useful project, things to be considered was what to do for villagers benefit,
not only for one group that invested, but also how to increase the income for community, this is
what the villagers had asked the research team to think of future problems.
2. The unity of the community, community showed to the research team that they had
cooperation, love, harmony, trust in co-operation, and joint problem solving of the community,
better than the first time that conducted research in the area.
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3. The villagers learned together with the research team, including the continuation of
the villagers brought the results of research to solve problems or develop community, focused on
the needs and constraints of the community.
4. The research team should cooperate with the network of community organizations to
develop the project continuously. It was also good for the villagers to develop strength for the
community to solve the problem of poverty, the knowledge of the project should be expanded to
spread the results to personnel and disseminate to the public, and the research team should monitor
the potential impacts on the community.
Conclusion
Research on a model development of the learning society of sustainable language and
cultural diversity in Phetchabun province, population and sample were native villagers,
Bansadiang villagers, Thai Lom people, the Chinese, Hill-tribes, Nyah people (Chao-bon) and Lao
Phuan. The objectives were to study the context of the community, its history, its traditions and its
limitations, problems and obstacles on a model development of the learning society of sustainable
language and cultural diversity in Phetchabun province. And to monitor and evaluate of building
the model development of the learning society of sustainable language and cultural diversity. The
tools were the interview and the observation forms, Analyze the data by summarizing then
described and recommendations were as follows:
Community context
The community context had difference in 2 communities; Khek Noi village
and Phet dam village, the areas were the steep mountain, but the rest areas were flat. They were
Thai ethnicities, Thai nationality, there were Chinese in almost every area at Lomsak district.
There were Buddhists in every community, there were both Buddhists and Christians in some
communities, some Chinese were Buddhists, but some were Confucians. The faith was almost the
same in everywhere, there was just slightly different faith in some groups, especially about
believing in the ghost. Tradition, overall, was almost the same as general Thai tradition, just in
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only some community, there was different that they kept some unique tradition for their children.
Culture was the same, Restrictions were the same, and especially for community boundaries and
educational opportunities. There were the same problems in every community.
Limitations and Problems
The limitations of each community were the same in terms of community
boundaries, livelihoods, local animal husbandry. Problems and obstacles to build the learning
society of language and cultural diversity. It was lack of a good leader who was intellectual. It was
lack of place for group activities to build the learning society in the community because of limited
space. There were some different social overlaps, and some people thought that the traditions were
not related their community. They could join the group to build the learning society, especially the
elderly, but accommodation, meals, travel expenses must be provided, and it required a lot of
money to build and combine the learning society from different group to a single group.
Building a learning society of language and cultural diversity in Phetchabun
province, Thailand
It had to use a lot of money for traveling, providing accommodation, food and
much more for overnight activities to build the learning society of language and cultural diversity
could be in only within the community groups at the time of research, because it had less support
budget, it took part during research period, because after the researcher returned home, everyone
had to make a living for the family, so it had done only in a short time and within their group only.
Monitoring, Evaluating of building the learning society of language and cultural
diversity in Phetchabun province, Thailand
1. Follow up the community groups that the researcher conducted in groups.
They had got knowledge, solved problems and found solutions for development for their own
communities
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2. Bring all community groups together, it required a lot of budget for traveling,
Accommodation, food and medicine, but it had to do so to strengthen communities for sustainable
development.
Recommendations
It is recommended that further studies should be conducted for other community that have
diversity in languages, cultures and other communities that have diversity in wisdom, ethnicity etc.
should also be conducted in order to strengthen the community for sustainable development of the
Community, Region and Nation.
.
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ห่ วงโซ่ คุณค่ าเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตข้ าวกล้อง ในจังหวัดมหาสารคาม
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาห่ วงโซ่ คุณค่าของกลุ่ มผูผ้ ลิ ตข้าวกล้อง ในจังหวัด
มหาสารคาม และ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยการสร้างความเข้ม แข็งให้แก่ กลุ่มผูผ้ ลิ ตข้าวกล้องในจัง หวัด
มหาสารคาม โดยดาเนิ นการศึกษาวิจยั มีกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ กลุ่ มผูผ้ ลิ ตข้าวกล้องในเขตจังหวัด
มหาสารคาม ที่มุ่งเน้นในการผลิ ตข้าวกล้องอินทรี ย ์ ซึ่ งเป็ นข้าวกล้องปลอดสารเคมีจานวน 4 กลุ่ม
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วธิ ี การสนทนากลุ่ม ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมประกอบด้วย ประธานกลุ่มในการสนทนา
จานวน 4 คน ผูว้ ิจยั จานวน 3 คน และผูช้ ่วยวิจยั จานวน 2 คน ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 ชัว่ โมง หลังจาก
การสนทนากลุ่มเรี ยบร้ อย ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ เชิ งเนื้ อหา ผลการศึกษา
พบว่า การสร้ า งความเข้ม แข็ง ของกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตข้า วกล้องตามแนวคิ ด ห่ วงโซ่ คุ ณค่ า ประกอบด้ว ย
กิ จ กรรมหลัก และกิ จ กรรมสนับ สนุ น อัน เกิ ด จากการสร้ า งเครื อข่ า ย, การเรี ยนรู ้ ตลอดจน
กระบวนการบริ หารจัดการภายในกลุ่ม, การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเด็นสาคัญ
คือ การนาเสนอเรื่ องราวที่เชื่อมโยงระหว่างเรื่ องข้าวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทาการตลาด เป็ นปัจจัย
สาคัญที่ช่วยให้กลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้องเพิ่มศักยภาพทางการบริ หารจัดการ รวมถึงสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จนในท้ายที่สุด
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มและสามารถอยูร่ อดต่อไปได้เป็ นอย่างดี
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Abstract

This research aims (1) to study value chain of rice producers and (2) to build up
community strength of rice producers in Mahasarakham province. The research is conducted using
target groups as four rice producers in Mahasarakham province that focus on the organic brown rice
producers. The data collection was conducted by focus groups method which participants include
four leaders of rice producers, three researchers, two assistant researchers and three hours for focus
group discussion. The data analysis performs using content analysis, after the group discussion. The
results found that the build up community strength of rice producers according to the value chain
concept that consist of primary activities and support activities cause of network creating, learning,
internal processing and the supporting from relevant department. Especially, the telling story
combines between rice story and local wisdom for marketing that is important factor to help added
management potential of rice producers. Moreover, it creates competitive ability under uncertainty
environment and the changing consumer behavior and the finally cause the community strength and
survival.
Keyword: rice procedure, value vhain, building up strength, Mahasarakham province
บทนา

ในปี 1980 ได้มีการนาเสนอแนวคิดห่ วงโซ่คุณค่า (Porter, 1980) ซึ่ งแนวคิดนั้นแสดงให้เห็น
ถึงห่ วงโซ่ คุณค่าว่ามีบทบาทสาคัญต่อกลุ่มหรื อองค์การเป็ นอย่างมาก การเพิ่มคุณค่าลงไปในห่วงโซ่
อุปทานของสิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การจะทาให้กลุ่มหรื อองค์การนั้นประสบความสาเร็ จในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทัน ที (Sathitdhiensiri, 2015) แนวคิ ด ของการพัฒ นาห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า คื อ การบริ ห าร
กิจกรรมในแต่ละกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มคุณค่าหรื อประโยชน์ให้กบั สิ นค้า ผลิตภัณฑ์
หรื อบริ ก าร ประกอบด้วย กิ จกรรมหลัก (Primary Activities) โดยเริ่ ม ตั้ง แต่ กิ จกรรมส่ วนต้นน้ า
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กิ จกรรมส่ วนกลางน้ า กิ จกรรมส่ วนปลายน้ า และกิ จกรรมสนับสนุ น (Support Activities) ได้แก่
โครงสร้ า งพื้ นฐานขององค์ก าร การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหา
ทั้งหมดนั้นมีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกันในการทาหน้าที่สนับสนุ นซึ่ งกันและกัน (Eamlaorpakdee,
2012) โดยงานวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาการวิเคราะห์ ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผูผ้ ลิตข้าว
กล้องในจังหวัดมหาสารคาม เนื่ องจากหากกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้องมีการดาเนิ นการตามหลักกิ จกรรม
ส่ วนต้นน้ า กิจกรรมส่ วนกลางน้ า กิจกรรมส่ วนปลายน้ า และกิจกรรมสนับสนุนของห่วงโซ่คุณค่าได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้วนั้นจะสามารถสร้างให้กลุ่มผูผ้ ลิ ตข้าวกล้องมีความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนได้
หรื อไม่ ดังนั้น เพื่อต้องการทราบว่าห่ วงโซ่ คุณค่าจะส่ งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผูผ้ ลิ ต
ข้าวกล้องได้อย่างไร การศึกษาวิจยั ครั้งนี้จึงได้ใช้วธิ ี การสนทนากลุ่ม (Focus groups) ของกลุ่มผูผ้ ลิต
ข้าวกล้อง แล้วนาเสนอผลการวิจยั ในรู ปแบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพในการตีความสรุ ปผล
โดยรู ปแบบการนาเสนอที่ปรากฏในงานวิจยั นี้ จะประกอบไปด้วย การทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องที่
เกี่ ยวข้องกับการวิจยั การออกแบบงานวิจยั โดยใช้การสนทนากลุ่ม โดยคาดว่าผลการวิจยั จะเป็ น
แนวทางในการพัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้องต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง ในจังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง ในจังหวัดมหาสารคาม
การทบทวนวรรณกรรม
ห่ วงโซ่ คุณค่ า (Value chain)
แนวคิด ห่ วงโซ่ คุณค่า (Value chain) แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของกิจกรรมต่างๆ ใน
ห่วงโซ่ อุปทาน (Supply chain) ซึ่ งห่วงโซ่ อุปทานเป็ นกระบวนการในการบูรณาการองค์กรต่าง ๆ ที่
มีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ปและส่ งผ่านสิ นค้าเหล่านั้นให้แก่ผบู ้ ริ โภคคน
สุ ดท้าย (Vogot, 2005) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า โซ่อุปทาน ซึ่งโซ่อุปทานได้รวมเอาต้นทุน เวลา การ
ขนส่ ง การบรรจุและการจัดเก็บทั้งหมดซึ่ งอาจเกี่ยวเนื่ องกับขั้นตอนที่ต่างกันในกระบวนการผลิ ต
เพื่อให้สามารถส่ งมอบสิ นค้าในกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม แนวคิดหนึ่ งที่ เป็ น
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แนวคิดที่โดดเด่นของห่ วงโซ่ อุปทานที่เป็ นส่ วนขับเคลื่อนให้องค์การสามารถที่จะนาศักยภาพมาใช้
ให้เกิ ดความครอบคลุ ม ในกระบวนการตั้ง แต่เริ่ ม ต้น จนกระทัง่ สิ นค้า ถึ ง มื อผูบ้ ริ โภคนั้น ได้แก่
แนวคิด ห่ วงโซ่ คุณค่า ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ ทาให้สภาพแวดล้อมภายในมี ค วามสามารถส าหรั บ การ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันที่ยงั่ ยืน (Hopkins, 2009) เพราะประสิ ทธิ ภาพของการแบ่งปั นสารสนเทศ
และข้อมูลข่าวสารภายในระหว่างองค์กรในห่ วงโซ่ ที่เกี่ยวข้อง จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจที่ดีที่สุดใน
การจัดสรรทรัพยากรให้เข้าสู่ ระบบการพัฒนาเพื่อให้ยากสาหรับการลอกเลี ยนแบบของคู่แข่งขัน
(Fearne, 2008; Fearne & Martinez, 2012) ดังนั้นห่ วงโซ่ คุณค่าจึงมี ความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการ
เพิม่ คุณค่าและสร้างความได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขัน ตามคานิยามของห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง การ
เชื่อมโยงของมูลค่ากิจกรรมในการสร้างสรรค์จากวัตถุดิบพื้นฐานสู่ การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็ จ
และขายให้แก่ ลู ก ค้า ตามแนวคิ ดของ Don and Maryanne (1995) ในขณะเดี ย วกัน ห่ วงโซ่ คุณค่ า
หมายถึง กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ปัจจัยการผลิต โดยเริ่ ม
ตั้งแต่กระบวนการนาวัตถุ ดิบป้ อนเข้าสู่ กระบวนการผลิ ต กระบวนการจัดจาหน่ าย กระบวนการ
จัดส่ งสิ นค้าสู่ ผูบ้ ริ โภค และกระบวนการบริ การหลังการขาย ซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ
Porter (1980) ที่ มองว่า ธุ รกิ จข้าวเป็ นลู ก โซ่ แห่ ง กิ จกรรมที่ส ร้ า งสรรค์คุณค่า ต่อเนื่ องสัมพันธ์ ก ัน
เหมือนกับลูกโซ่ เพื่อส่ งมอบคุ ณค่าทั้งหมดให้กบั ลู กค้า โดยแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนช่วยก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มเป็ นช่วง ๆ นับตั้งแต่การนาวัตถุดิบที่ได้จากผูจ้ ดั จาหน่าย เข้าสู่ กิจกรรมการผลิต จนกระทัง่
ผ่านออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป และสิ้ นสุ ดที่ผจู ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ผบู ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย รวมทั้ง
กิจกรรมการบริ การหลังการขาย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ขา้ วที่สามารถตอบสนองแก่ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
แนวความคิดทีเ่ กี่ยวกับความเข้ มแข็งของชุ มชน
ชุมชนเป็ นรากฐานของประเทศเป็ นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมที่สาคัญในการสร้างความ
เจริ ญก้าวหน้าให้กบั ประเทศ ถ้าฐานรากเข้มแข็งหรื อแข็งแรงแล้ว ประเทศก็จะเจริ ญก้าวหน้าได้อย่าง
เต็มที่ ความเข้มแข็งของชุ มชนจึงได้รับความสนใจและให้ความสาคัญ เป็ นอย่างมาก ดังนั้น ความ
เข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การพึ่งพาตนเอง การเรี ยนรู ้ร่วมกัน การเห็นความสาคัญของการเรี ยนรู ้
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Office of the National Fund for Housing and Urban Communities,
Office of Rajabhat Institutes Council, Ministry of University Affairs, 2003 : 4) ซึ่งมีความสอดคล้อง
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กับแนวคิดของ Taoprasert (2009) ที่วา่ ความเข้มแข็งของชุมชน เป็ นกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันด้วย
จิตสานึ กร่ วมกัน มีบทบาทและขีดความสามารถในการจัดการในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับวิถีชีวิตของ
ตนบนพื้ น ฐานของสิ ท ธิ ร่ ว มกัน อย่า งเท่ า เที ย มและพึ่ ง พาตนเองได้ โดยอาศัย องค์ก ร/กลไก/
กระบวนการ และกิ จกรรมทั้งหลายที่กลุ่มประชาชนจัดขึ้นในลักษณะหุ ้นส่ วนที่ เกิดจากความรัก
ความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน เครื อข่ายในแนวราบและเป็ นองค์รวม โดยที่ชุ มชนจะมีความ
เข้ม แข็ง ตามที่ ค าดหวัง และต้องการได้น้ ัน จะต้องประกอบไปด้วย 4 ประการ ตามแนวคิ ดของ
Poung-ngam (2002 : 4) ดังต่อไปนี้
1. เป็ นชุมชนที่มีสภาพรวมกันเป็ นปึ กแผ่น คือ สมาชิกชุมชนมีศกั ยภาพ มีการพึ่งพาอาศัย
และร่ วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของส่ วนตัวและส่ วนรวม ทั้งด้านอาชี พ วัฒนธรรม ประเพณี
พิธีกรรม การพัฒนาชุมชน และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
2. เป็ นชุมชนที่มีศกั ยภาพที่พ่ ึงพิงตนเองได้ในระดับสู ง โดยมีทุน แรงงาน ทรัพยากร เพื่อ
เป็ นการยังชีพพื้นฐานของครอบครัวตนเอง และการพึ่งพิงภายนอกอยูใ่ นลักษณะที่ชุมชนมีอานาจใน
การจัดการ การเลือกสรร การตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมสู ง
3. เป็ นชุมชนที่สามารถควบคุมและจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ดว้ ยตนเองเป็ นส่ วนใหญ่
โดยอาศัยความรู ้และกลไกภายในชุ มชน กาหนดแนวทางของการแก้ปัญหา โดยอาศัยความร่ วมมือ
ภายในชุมชนเป็ นหลัก
4. เป็ นชุมชนที่พฒั นาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการเรี ยนรู ้สร้าง
ภูมิปัญญาของตนเองในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การบริ หารจัดการ การปกครอง วัฒนธรรม ฯลฯ มี
ผลให้ชุมชนมีความรู ้และความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง และถ่ายทอดความรู ้น้ นั ได้อย่างต่อเนื่อง
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ได้แก่ การมุ่งศึกษาระบบห่ วงโซ่ คุณค่าตั้งแต่การจัดหาวัตถุ ดิบ
จนกระทัง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้องสู่ ผูบ้ ริ โภค ภายใต้กรอบแนวคิดของห่ วงโซ่ อุปทานที่จะนาไปสู่
การ พิจารณาปั จจัยที่สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง
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3. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้อง ในเขตจังหวัดมหาสารคาม
มี จ านวน 6 กลุ่ ม (The Community Development Department of Maha Sarakham Province. 2015)
ผูว้ ิจยั ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 4 กลุ่มตามแนวคิดของ Kitzenger (1995) ที่กล่าวว่า จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 4
คนต่อกลุ่มการสนทนา เพียงพอต่อการดาเนินการจัดสนทนากลุ่มได้ โดยพิจารณาการคัดเลื อกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย
1. กลุ่มข้าวกล้องบ้านสมศรี -หนองโก อาเภอกันทรวิชยั
2. กลุ่มข้าวกล้องบ้านหนองโจด อาเภอเมือง
3. กลุ่มข้าวกล้องบ้านโนนสมบูรณ์ อาเภอเมือง
4. กลุ่มข้าวกล้องกุดรัง อาเภอกุดรัง
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เป็ นประธานกลุ่มข้าวกล้องที่อยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม และ
มุ่งเน้นในการผลิ ตข้าวกล้องอิ นทรี ย ์ ซึ่ งเป็ นข้าวกล้องปลอดสารเคมี และมีประสบการณ์ ในการ
จาหน่ายทั้งในและต่างจังหวัด ตลอดจนเป็ นกลุ่มที่มีความรู ้ เรื่ องข้าวกล้องเป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Kruger และ Casey (2000) ที่กล่าวว่า การสนทนากลุ่มนั้นควรจะประกอบด้วยกลุ่ม
ของคนที่มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกัน (homogeneous)
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) มุ่งศึกษาระบบห่ วงโซ่ คุณค่าตั้งแต่การจัดหาวัตถุ ดิบจนกระทัง่ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ขา้ ว
กล้องสู่ ผูบ้ ริ โภค และปั จจัยที่มีผลต่อการสร้ างความเข้มแข้งให้แก่กลุ่มผูผ้ ลิ ตข้าวกล้องในจัง หวัด
มหาสารคาม ซึ่งมีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1) ผูว้ จิ ยั ได้ร่วมประชุมเพื่อการวางแผน กาหนดประเด็นปัญหาที่สนใจในการศึกษา
2) ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มข้าวกล้องจากสานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด
มหาสารคาม และจากสานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทราบถึงปั ญหาเกี่ ยวกับข้าวกล้อง
เบื้องต้น และดาเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างและตัดสิ นใจเลือกสถานที่สาหรับการจัดสนทนากลุ่มและ
คานวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
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3) ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการลงพื้นที่เบื้องต้นเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการสนทนากลุ่ม พร้ อมทั้ง
ชี้แจงรายละเอียดในหนังสื อยินยอมการเข้าร่ วมโครงการวิจยั ให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ทราบและลง
นาม แสดงความสมัครใจในการเข้าร่ วมการวิจยั
4) การดาเนิ นการสนทนากลุ่มจากประธานกลุ่มข้าวกล้องทั้ง 4 กลุ่ม นาข้อมูลมาวิเคราะห์
ผลการวิจยั อภิปรายและสรุ ปผลการวิจยั
เครื่ องมือในการวิจัย
การด าเนิ น การโดยใช้ ข ้อ ค าถามเป็ นแบบสั ม ภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ า ง (Semi-structured
Interview) ซึ่ งเป็ นข้อคาถามที่ เป็ นลักษณะปลายเปิ ด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ ม ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจยั นี้ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) ประกอบด้วย
ผูว้ จิ ยั จานวน 3 คน และผูช้ ่วยวิจยั จานวน 2 คน ซึ่งมีข้นั ตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การเปิ ดการสนทนากลุ่ม โดยผูด้ าเนินการสนทนา แนะนาผูเ้ ข้าร่ วมและสร้างปฏิสัมพันธ์
เพื่อสร้างความคุน้ เคยและเป็ นประโยชน์ในการดาเนิ นการสนทนา จากนั้นเริ่ มประเด็นการสนทนา
ไปตามลาดับประเด็นคาถามที่กาหนดไว้
2) ระหว่า งด าเนิ น การสนทนากลุ่ ม ผู ช้ ่ ว ยวิจ ัย ท าหน้า ที่ ใ นการจดบัน ทึ กข้อ ความ การ
บันทึกเสี ยงระหว่างการสนทนา และสังเกตพฤติกรรมผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนา ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการ
สนทนากลุ่ม 3 ชัว่ โมง
3) การวิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากดาเนิ นการสนทนากลุ่มเรี ยบร้อยแล้ว ดาเนิ นการถอดเทป
และใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (Content analysis) จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์โดยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซ้ าจากผูร้ ่ วมวิจยั และผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
เพื่อเป็ นการยืนยันความถูกต้อง
4) การรายงานผลการวิจยั และสรุ ปการวิจยั
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ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ซึ่ งเกี่ยวกับกิจกรรมห่วงโซ่ คุณค่าเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้องในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่
1. กิจกรรมส่ วนต้ นนา้
กิจกรรมส่ วนนี้ เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตข้าว พิจารณาตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ขา้ ว การส่ งเสริ มการ
ผลิ ตข้าว การเก็บเกี่ ยวและการตรวจสอบมาตรฐานข้า ว สาหรับกลุ่มผูผ้ ลิ ตข้า วกล้องในจัง หวัด
มหาสารคาม นิยมใช้พนั ธุ์ขา้ ว ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมนิล ข้าวไรท์เบอร์ รี่ และข้าวลืมผัว และ
ให้ความสาคัญต่อกระบวนการปลูกข้าวที่มุ่งเน้นการนาระบบเกษตรอินทรี ยเ์ ข้ามาใช้ในการปลูกข้าว
เป็ นการผลิตข้าวแบบปลอดสารเคมี หรื อที่เรี ยกว่า “ข้าวกล้องอินทรี ย”์ ตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่
นิ ยมทานอาหารสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้น อี กทั้งสามารถจาหน่ ายข้าวในราคาที่สูงขึ้ น และยังส่ งผลให้
ชาวนาหรื อผูป้ ลู กข้าวมีตน้ ทุนที่ลดลง มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้ นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคานึ งถึ ง
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ โดยอาศัยความร่ วมมือจากหน่ วยงานภาครัฐ ได้แก่ สานักงานเกษตร
จังหวัด ในการให้คาแนะนา คาปรึ กษา และความช่วยเหลือ
2. กิจกรรมส่ วนกลางนา้
กิจกรรมส่ วนนี้ เป็ นกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลผลิตข้าว ซึ่ งมุ่งเน้นเรื่ องของการ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์จากข้าว และคานึงเรื่ องคุณภาพของการแปรรู ป การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
โดยได้รับการสนับสนุ น ช่ วยเหลื อ ให้คาปรึ กษาจากหน่วยงานของรัฐในส่ วนของเรื่ องการรับรอง
มาตรฐานของโรงเรื อนที่ใช้สาหรับการจัดเก็บ หรื อทากิ จกรรมการแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ สาหรับการ
แปรรู ปกลุ่มมีผลิ ตภัณฑ์ที่แตกต่างกันตามความถนัดและความสามารถของกลุ่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้
กับข้าวกล้อง ดังเช่น การแปรรู ปเป็ นลักษณะของการกะเทาะเปลือกให้กลายเป็ นข้าวกล้อง และการ
บรรจุหีบห่อด้วยการอัดสุ ญญากาศ, ข้าวกล้องงอก, น้ าข้าวกล้อง, ข้าวกึ่งสาเร็ จรู ป (โจ๊กกึ่งสาเร็ จรู ป),
บัวลอย, ข้าวเกรี ยบ, เจลล้างมือ และที่พอกหน้า เป็ นต้น
3. กิจกรรมส่ วนปลายนา้
กิจกรรมส่ วนนี้ เป็ นกระบวนการพิจารณาระบบตลาดเพื่อเพิ่มคุณค่าทางการแข่งขัน และการ
ส่ งเสริ มการตลาดผลิตภัณฑ์ขา้ ว ซึ่ งผูผ้ ลิตข้าวกล้องในจังหวัดมหาสารคามนั้น มุ่งเน้นการนาเสนอ
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เรื่ องราว วิถีชีวิตที่แสดงความเป็ นตัวตนอย่างแท้จริ งของเกษตรกร ทั้งการแต่งกาย บุคลิกภาพ การ
แสดงความจริ งใจกับผูบ้ ริ โภคเพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ในการตัดสิ นใจซื้ อ นอกจากนี้ มีการสร้างแรง
ดึงดูดความสนใจในการเลือกซื้ อ จากการจัดทาบรรจุหีบห่อที่มีลวดลายสวยงาม และเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์ ผ่านกลยุทธ์การจัดจาหน่ายที่มุ่งเน้น “การเล่าเรื่ องราว (story)” ต่อผูบ้ ริ โภค, อาศัยปาก
ต่อปากของผูบ้ ริ โภค (Word of mount), การสาธิตผลิตภัณฑ์ (Demonstrations) ตลอดจนการพยายาม
หารู ปแบบการนาเสนอที่หลากหลาย และอาศัยการสนับสนุ นจากหน่วยงานภาครัฐในการหาตลาด
ออกงานแสดงสิ นค้า
ตารางที่ 1 ห่ วงโซ่ คุณค่ า (Value Chain) เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตข้ าวกล้ องในจังหวัด
มหาสารคาม
ห่ วงโซ่ คุณค่ า (Value Chain) ของข้ าวกล้อง
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรม
ความเข้ มแข็ง
สนับสนุน
กิจกรรมต้ นนา้ กิจกรรมกลางนา้ กิจกรรมปลาย
นา้
- หน่วยงานที่ให้ - พันธุ์ขา้ วที่มี
- การแปรรู ป
- วิธีการ
โครงสร้ าง
การสนับสนุน
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
จาหน่าย
พืน้ ฐานของกลุ่ม
กระบวนการทุก - ความคาดหวัง - คุณภาพของ - ผลิตภัณฑ์
- การรวมตัวของ
ส่ วนของกลุ่ม
ของกลุ่มข้าว
การแปรรู ป
- การแสดง
สมาชิกกลุ่มข้าว
ผูผ้ ลิตข้าวกล้อง กล้อง
ผลิตภัณฑ์
ความเป็ นตัวตน กล้อง
- คานึงถึง
- ความต้องการ - แนวคิดทางทุน ของกลุ่มข้าว
- การกาหนด
คุณภาพของข้าว ของผูบ้ ริ โภคข้าว สังคม กับทุน
กล้อง โดยผ่าน ข้อตกลงของกลุ่ม
ที่ได้รับการ
ในปัจจุบนั
ทางการเงิน
วิธีการบอกเล่า
รับรอง
- กระบวนการ - ความ
เรื่ องราว (story) การบริหาร
- การถ่ายทอด
ผลิตข้าวโดยไม่ หลากหลายใน - มุ่งเน้นถึง
ทรัพยากรบุคคล
ใช้สารเคมี
การแปรรู ป
วิธีการที่
ผลิตภัณฑ์
แสดงออกถึง
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องค์ความรู ้
ระหว่างกลุ่ม
ผูผ้ ลิตข้าวกล้อง
- การใช้เรื่ องราว
(story) ในการ
ถ่ายทอดและ
จูงใจให้ผซู ้ ้ือเกิด
ความเข้าใจและ
สนใจซื้ อข้าว
กล้อง
- จิตสานึกของ
การเป็ นผูผ้ ลิต
มุ่งเน้นความ
ปลอดภัยในการ
บริ โภค
- ความร่ วมมือใน
การดาเนินงาน
โดยการจัดตั้ง
เป็ นกลุ่มสมาชิก
- ระบบการ
บริ หารจัดการ
ภายในของกลุ่ม
ผูผ้ ลิตข้าวกล้อง
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- การปลูกข้าว
ความจริ งใจ
เน้นประเพณี ตาม
ซื่อสัตย์ในการ
วิถีชีวติ เคารพ
นาเสนอ
พระแม่โพสพ
ผลิตภัณฑ์
พระแม่ธรณี
- จิตสานึกของ
ผูผ้ ลิตข้าวกล้องที่
เน้นถึงความ
ปลอดภัยของ
ผูบ้ ริ โภค
- มาตรฐานการ
รับรองคุณภาพ
สาหรับการผลิต
ข้าวกล้อง
- การสนับสนุนการช่วยเหลือทั้งภายในและระหว่างกลุ่ม
ของหน่วยงานภายนอก
- การสร้างเครื อข่ายระหว่างกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง ใน
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ใน
กระบวนการปลูกข้าวกล้องที่ปลอดสารเคมี ตลอดจนการ
แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ได้รับความนิยม และกลวิธีใน
การนาเสนอ การกระจายสิ นค้าสู่ ผบู ้ ริ โภค

- การคัดเลือก
สมาชิกเข้ามาใน
กลุ่ม
- ผลประโยชน์ที่
จะได้รับของ
สมาชิก
- การจัดประชุม
สาหรับสมาชิก
การพัฒนา
เทคโนโลยี
- การใช้เครื่ อง
อัดสุ ญญากาศใน
การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์
การจัดหาปัจจัย
การผลิต
- การคัดเลือก
พันธุ์ขา้ ว
- หน่วยงาน
สนับสนุน
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4. กิจกรรมสนับสนุน
กิ จกรรมสนับสนุ น ได้แก่ โครงสร้ างพื้นฐานของกลุ่ม การบริ หารทรัพยากรบุ คคล การ
พัฒนาเทคโนโลยี และการจัดหาปั จจัยการผลิต พบว่า การรวมกลุ่มของผูผ้ ลิตข้าวกล้อง เกิดจากการ
สนับสนุ นจากหน่วยงานของภาครัฐ ได้แก่ สานักงานเกษตรจังหวัด และเกิ ดจากความต้องการหา
รายได้เสริ มให้กบั ครอบครัว ชุมชนของตนเอง เป็ นระบบสมาชิกที่มีกระบวนการคัดเลือกสมาชิ กที่
เกิ ด จากความสมัค รใจ ให้ค วามส าคัญ ต่ อ ความเป็ นวัฒ นธรรมของการผลิ ต ข้า ว นั่น คื อ มี ก าร
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน เอาใจใส่ ต่ อ กระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ ใน
ขณะเดียวกันการมีส่วนร่ วมจากหน่ วยงานภายนอก ดังเช่น สานักงานเกษตรจังหวัด ที่เป็ นแหล่งให้
ข้อมู ลเกี่ ยวกับเมล็ดพันธุ์ ขา้ ว การแจกเมล็ดพันธุ์ ในการเพาะปลู กด้วย ตลอดจนการฝึ กอบรมให้
ความรู ้ แ ก่ ผู ผ้ ลิ ต ข้า วกล้อ งอย่ า งถู ก วิธี แ ละประหยัด ต้น ทุ น ซึ่ งกิ จ กรรมเหล่ า นี้ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่
สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม ผู ้ผ ลิ ต ข้า วกล้อ งนั้น สามารถด าเนิ น กิ จ กรรมได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิผล
5. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความเข้ มแข็ง
ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของข้า วกล้อ ง ซึ่ งเป็ นกระบวนการส าคัญ ที่ เ ชื่ อ มโยงกัน และท าหน้ า ที่
สนับ สนุ นซึ่ ง กันและกัน เพื่ อให้เกิ ดการสร้ า งความเข้ม แข็ง ให้ก ับ กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตข้า วกล้อง อันเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดที่กลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้องจะได้รับจากการนาห่ วงโซ่ คุณค่าไปใช้ โดยการสร้างความ
เข้มแข็งให้ก ับกลุ่ มผูผ้ ลิ ตข้า วกล้อง สามารถวัดได้จากปั จจัย 7 ปั จจัย ได้แก่ หน่ วยงานที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนกระบวนการทุกส่ วนของกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง, คานึงถึงคุณภาพของข้าวที่ได้รับการรับรอง
, การถ่ายทอดองค์ความรู ้ระหว่างกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง, การใช้เรื่ องราว (story) ในการถ่ายทอดและจูง
ใจให้ผซู ้ ้ื อเกิดความเข้าใจและสนใจซื้ อข้าวกล้อง, จิตสานึกของการเป็ นผูผ้ ลิต มุ่งเน้นความปลอดภัย
ในการบริ โภค, ความร่ วมมื อในการดาเนิ นงาน โดยการจัดตั้งเป็ นกลุ่มสมาชิ ก, ระบบการบริ หาร
จัดการภายในของกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง ดังตารางแสดงความสัมพันธ์
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั มีประเด็นสาคัญที่ควรอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิจยั จากการศึกษาห่ วงโซ่ คุณค่าของกลุ่มผูผ้ ลิ ตข้าวกล้องในจังหวัดมหาสารคาม
เป็ นการศึกษาที่ทาให้เกิดความเข้าใจระบบกระบวนการดาเนินการของกลุ่มที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นาไปสู่ การส่ งมอบคุณค่าให้กบั ลูกค้าที่มากขึ้น สร้างมูลค่า
ให้กบั กลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง อันจะนาไปสู่ การส่ งมอบคุณค่าให้กบั ลูกค้า และสร้างความเข้มแข็งให้แก่
กลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง ในจังหวัดมหาสารคาม มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Kanchanamukda
(2006) กล่าวว่า การที่กิจการจะสามารถสร้ างความเข้มแข็งได้น้ นั จาเป็ นต้องศึกษา ทาความเข้าใจ
และวิเคราะห์ เกี่ยวกับสายโซ่คุณค่าของกิจการให้รอบคอบ
2. ผลการวิจยั ที่ พ บว่า ปั จจัย ที่ ส ร้ า งความเข้ม แข็ง ให้ก ับ กลุ่ มผูผ้ ลิ ตข้า วกล้อง ในจัง หวัด
มหาสารคามนั้น ประกอบไปด้วย การสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอกที่เกี่ ยวข้อง, การได้รับการ
รับรองคุณภาพของข้าว, การถ่ายทอดองค์ความรู ้ระหว่างกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง, การใช้เรื่ องราว (story)
ในการถ่ายทอดและจูงใจให้ผซู ้ ้ื อเกิดความเข้าใจและสนใจซื้อข้าวกล้อง, จิตสานึกของการเป็ นผูผ้ ลิต
มุ่งเน้นความปลอดภัยในการบริ โภค, ความร่ วมมือในการดาเนินงาน, ระบบการบริ หารจัดการภายใน
ของกลุ่มผูผ้ ลิ ตข้าวกล้อง ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ Tumlangka (2013) ที่พบว่า
ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชน ได้แก่ ปั จจัย ด้า นกระบวนการเรี ย นรู ้ ปั จจัย ด้า นระบบ
เครื อ ข่ า ย ปั จ จัย ด้า นระบบความสั ม พัน ธ์ และปั จ จัย ด้า นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ค่ า นิ ย ม วัฒ นธรรม
ประเพณี
สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง ห่ วงโซ่ คุณค่า เพื่อสร้ า งความเข้ม แข็งของกลุ่ม ผูผ้ ลิ ตข้า วกล้อง ในจัง หวัด
มหาสารคาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาห่ วงโซ่คุณค่าของกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง ในจังหวัดมหาสารคาม
และเพื่อศึกษาปั จจัยการสร้ างความเข้มเข็งของกลุ่ มผูผ้ ลิ ตข้าวกล้อง ในจังหวัดมหาสารคาม จาก
การศึกษาพบว่า การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้องที่อาศัยปัจจัยที่ประกอบด้วย 7 ปัจจัย
ได้แก่ การสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอก, การคานึ งถึงคุณภาพของข้าวที่ได้รับการรับรอง, การ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ ระหว่างกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง, การใช้เรื่ องราว (story) ในการถ่ายทอดและจูงใจ
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ให้แก่ผซู ้ ้ือ, จิตสานึกของการเป็ นผูผ้ ลิต, ความร่ วมมือในการดาเนินงาน และระบบการบริ หารจัดการ
ภายใน โดยพิจารณาความสัมพันธ์ ร่วมกับห่วงโซ่ คุณค่าที่ประกอบด้วยกิ จกรรมหลัก และ กิจกรรม
สนับสนุน สาหรับปั จจัยด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ กลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง การผลิตข้าวกล้องนั้นเกิดจาก
การเรี ยนรู ้ เข้าใจในสภาวการณ์ปัจจุบนั ที่ผบู ้ ริ โภคเริ่ มหันมองถึงสุ ขภาพ เน้นความปลอดภัย จึงส่ งผล
ให้ผูผ้ ลิ ตข้า วกล้องนั้นหันมาปลู กข้าวกล้องอินทรี ย ์ โดยพิจารณาคานึ งถึ งพันธุ์ ขา้ วที่เหมาะสม มี
กระบวนการผลิ ตที่ มี คุณภาพภายใต้ก ารรั บ รองของ GAP, มาตรฐาน อย. และมาตรฐานเกษตร
อิ น ทรี ย ์ สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด การลดค่ า ใช้จ่ า ย และท าให้มี ร ายได้เ พิ่ ม ขึ้ น ด้ว ย อี ก ทั้ง การแปรรู ป
ผลิ ตภัณฑ์น้ นั จะต้องมุ่งเน้นในเรื่ องของคุณภาพคุณประโยชน์ที่ผูบ้ ริ โภคจะได้รับ โดยมุ่งเน้นการ
นาเสนอขายในลักษณะที่ เป็ นการเล่า เรื่ องราว (story) ของข้าว การแสดงความจริ งใจ การสาธิ ต
ตัวอย่างให้แก่ผบู ้ ริ โภค ในด้านปั จจัยระบบเครื อข่ายและปั จจัยด้านระบบความสัมพันธ์จะต้องอาศัย
การสนับสนุ น การช่ วยเหลื อจากเครื อข่ ายทั้งภายในและภายนอก โดยเครื อข่ า ยภายในจะต้องมี
ความสัมพันธ์แบบพี่แบบน้อง อยู่แบบเครื อญาติ มีความยุติธรรม การปฏิบตั ิตามระเบียบของกลุ่ ม
ส่ วนเครื อข่ายภายนอกจะเป็ นการให้ความช่ วยเหลื อและการสนับสนุ นจากหน่ วยงานภาครัฐ ทั้ง
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม สหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สาหรับ
การจัดอบรม การจัดประชุ มความรู ้เกี่ยวกับข้าว การหาแหล่งจาหน่าย การสร้างความสัมพันธ์ของแต่
ละกลุ่ม และการเป็ นหน่วยงานที่สนับสนุนให้กลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่
กาหนด และประการสุ ดท้าย ได้แก่ ปั จจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่ น ค่านิ ยม วัฒนธรรม ประเพณี นั้น
กลุ่มผูผ้ ลิ ตข้าวกล้อง จะต้องมีความรัก ความเข้าใจเกี่ยวกับข้าว เคารพพระแม่โพสพ พระแม่ธรณี
ปลู กข้าวด้วยจิตสานึ ก เอาใจใส่ ขา้ วที่ปลูก ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในแนวคิดพื้นฐานทุนทางการเงิ น
และทุนทางสังคม มุมมองทุนทางการเงิ น เป็ นในแง่ของการทาให้กลุ่มสามารถอยู่รอดได้ ด้วยการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างผลกาไรที่พอเหมาะ ในขณะที่ทุนทางสังคมนั้น เป็ นการคงอยูข่ อง
วัฒนธรรมของข้า ว การท าครอบครั วให้เป็ นครอบครั ว มี ค วามอบอุ่ น ได้อยู่ก ันพร้ อมหน้า การ
ออกจาหน่ายผลิตภัณฑ์จะมุ่งเน้นการแสดงความเป็ นตัวตน ความเป็ นชาวบ้าน และสิ่ งที่ทาให้กลุ่ม
ผูผ้ ลิตข้าวกล้องสามารถสร้างความเข้มแข็งได้อย่างยัง่ ยืน นัน่ คือ การมีความเป็ นอัตลักษณ์ของความ
เป็ นเกษตรกร มีวิธีคิด กระบวนการผลิต และวิธีการดาเนินการด้วยตนเองเป็ นพื้นฐาน มากกว่าการ
ปฏิบตั ิตามกรอบหรื อนโยบายของหน่วยงานราชการที่ให้การส่ งเสริ ม ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็ นปัจจัย
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ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นได้ อันเป็ นประโยชน์สูงสุ ดที่ได้รับหลังจากการวิเคราะห์ห่วง
โซ่ คุณ ค่ า ผลิ ตภัณ ฑ์ข ้า วกล้อง การวิเคราะห์ ห่วงโซ่ คุ ณค่า แสดงให้เห็ นถึ ง ลู ก โซ่ ที่ ป ระกอบด้ว ย
กิ จกรรมย่อย ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของกิ จกรรมหลัก (Primary Activities) และกิ จกรรมสนับสนุ น
(Support Activities) โดยเริ่ มตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ า คือ การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ตั้งแต่พนั ธุ์ขา้ ว
การส่ งเสริ มการผลิตข้าว การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว และการตรวจสอบมาตรฐานข้าว กิจกรรมกลางน้ า
คือ การแปรรู ปเพื่อเพิ่มคุณค่าในด้านการพัฒนาการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ขา้ ว การคานึ งถึงคุณภาพ ใน
ส่ วนของการแปรรู ป และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม กิจกรรมปลายน้ า คือ การพัฒนาระบบ
ตลาดในด้า นการเพิ่ม ขี ดความสามารถในการแข่ง ขัน ผลิ ตภัณฑ์ข ้า วและการส่ ง เสริ ม การตลาด
ผลิตภัณฑ์ขา้ ว จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้องได้เพิ่มคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ขา้ ว
กล้องโดยการนาเข้าวัตถุดิบข้าวกล้องมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่นานาชนิ ด เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร
ในรู ปแบบข้าวกึ่งสาเร็ จรู ป (โจ๊กกึ่งสาเร็ จรู ป) ข้าวกล้องงอก น้ าข้าวกล้อง บัวลอย ผลิตภัณฑ์ขนมขบ
เคี้ยวในรู ปแบบข้าวแต๋ น ข้าวเกรี ยบ ขยายผลถึงการใช้นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ข้าวในอุตสาหกรรมยา
และเครื่ องสาอางค์ เจลล้างมือ และที่พอกหน้า ซึ่งเป็ นการสร้างมูลค่าที่เพิม่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป ควรจะมีการศึกษาในส่ วนของการสร้างความ
ยัง่ ยืนของกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง และมีการศึกษาในส่ วนของมุมมองของผูบ้ ริ โภคที่มีการบริ โภคข้าว
กล้องเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ข องกลุ่ มผูผ้ ลิ ตข้า วกล้อง ตลอดจนศึกษาเกี่ ย วกับ
ผลกระทบของการเข้าร่ วมประชาคมอาเซี ยนที่มีต่อห่ วงโซ่ คุณค่าของกลุ่มผูผ้ ลิตข้าวกล้อง เพื่อเป็ น
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ประสิ ทธิภาพการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปัตตานี
Performance of Pattani Thai Women Empowerment Funds
คณัสนันท์ พละไชย1 / วันพิชิต ศรีสุข2
Khanatsanan Phalachai / Wanpichit Srisuk
สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนาสังคม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
Social Development Administration, Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารกองทุนบทบาทสตรี เก็บ
ข้อมูลจากผูร้ ับทุนอุดหนุ นโครงการ จานวน 9 โครงการ จากทั้งสิ้ น 156 โครงการ ซึ่ งโครงการที่ไม่
สามารถเก็บข้อมูลได้เนื่ องจากผูร้ ับทุนไม่ประสงค์ให้ขอ้ มูล ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพ 1) ด้าน
การวางแผน แต่ละโครงการมีการกาหนดแผนงาน ในการบริ หาร คน เงิน วัสดุ และวิธีการบริ หาร
โครงการไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับระยะเวลาซึ่งพิจารณาได้จากข้อเสนอโครงการ 2) ด้านการ
ปฏิบตั ิ ขาดความต่อเนื่ อง และมิได้มุ่งสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ในโครงการอย่างแท้จริ ง 3) ด้านการ
ตรวจสอบ พบว่า ไม่ มี ก ระบวนการตรวจสอบภายในกลุ่ม รวมทั้ง การตรวจสอบจากหน่ วยงาน
ภายนอก 4) ด้านการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อการพัฒนา ไม่พบว่ามีการดาเนินการในส่ วนนี้
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพการบริ หาร, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , ปัตตานี
Abstract
This study aimed to explore performance of Pattani Thai Women Empowerment Funds.
Data were collected from funds receivers from 9 out of 156 projects since funds receivers of some
projects did not want to provide data. Results of the study based on efficiency showed the following:
1) planning-each project clearly set a plan on management, personal, supplies, and management
method and it was appropriate with time span in accordance with the project proposal; 2)
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implementation-lacked of continuity and did not truly achieve the goal; 3) monitoring-there was no
monitoring within the group and from outside agency; and 3) improvement for development-it was
not found.
Keywords: efficiency in administration, Thai Women Empowerment Funds, Pattani
บทนา

การเกิดขึ้นของ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ” โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญ คือเพื่อเป็ นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่าในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ หรื อสาหรับการส่ งเสริ มและ
พัฒนาไปสู่ การสร้างสวัสดิภาพ หรื อสวัสดิการให้แก่สตรี เป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
และเครื อข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรี ที่ประสบ
ปั ญญาทุกระบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปั ญหาสตรี ในทุกมิติ การคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ สตรี
เป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในงานพัฒนาบทบาทสตรี และแก้ไขปั ญหา
สตรี ขององค์กรต่างๆ การสร้างภาวะผูน้ าสตรี การพัฒนาองค์ความรู ้ คุณภาพชี วิต รวมทั้งสร้ าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี และเป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น
ๆ โดยการนาศักยภาพและความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ซึ่ งนับว่าเป็ นพลังสังคมอย่างหนึ่ ง ที่ยงั
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ ให้มีการนามาใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาและขยาย
ศักยภาพบทบาทสตรี ให้เป็ นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถช่วยนาพาและร่ วมสร้างสังคมไปสู่
ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์ และมีสันติสุขอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กบั ผูช้ าย สาหรับการดาเนินงาน
ดังกล่าว รัฐบาลจะทางานร่ วมกับองค์กรสตรี ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาส
สตรี ในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมพัฒนา เพื่อสตรี ทุกคน โดยความ
ร่ วมมือของหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรี ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อให้
สตรี ทุ ก คนได้ใ ช้ป ระโยชน์จากกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี ในการมี ส่ วนร่ วมสร้ า งสรรค์พ ฒ
ั นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Community Development Department, 2016)
ที่ผ่านมากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการบริ หารจัดการด้วยตัวเองคือ มีคณะกรรมการ
บริ หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แห่งชาติ คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอาเภอ
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และคณะกรรมการระดับตาบล โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอาเภอและระดับตาบลนั้นจะ
มีกระบวนการคัดเลือกภายในหรื อที่เรี ยกว่าเป็ นการคัดเลือกกันเอง โดยมีผวู ้ า่ ราชการในจังหวัดนั้นๆ
เป็ นที่ปรึ กษาโดยตาแหน่ง ซึ่ งเมื่อปล่อยเงิ นกูอ้ อกแล้วนั้นคณะกรรมการจังหวัดจะมีหน้าที่ในการ
ดูแลรับผิดชอบในการติดตามการเรี ยกเก็บเงินเข้าสู่ กองทุนฯ
จากอดีต-ปั จจุบนั โครงการที่ได้รับพิจารณาและได้รับอนุมตั ิเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี จงั หวัดปัตตานี มีจานวน 825 โครงการ สามารถจาแนกประเภทได้ดงั นี้ (Phalachai, 2016: 702713)
ตารางที่ 1
ประเภทของโครงการที่ได้ รับการอนุมัติ
ประเภทโครงการ
พานิชยกรรมและอาชีพบริ การ
เกษตรกรรม
หัตกรรม
คหกรรม
อุตสาหกรรม
ศิลปกรรม
รวม

จานวน
301
227
161
83
51
2
825

ร้ อยละ
36.48
27.52
19.52
10.06
6.18
.24
100

Wongdaree (2013) กล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้
จังหวัดปัตตานี เป็ นเงินจานวน 100,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น 2 ยอด คือ เงินอุดหนุนจานวน
20,000,000 บาทและเป็ นเงินทุนหมุนเวียน อีก 80,000,000 บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุ นโครงการ
และขับเคลื่อนศักยภาพสตรี ภายในจังหวัด และหลังจากขับเคลื่อนงานได้สักระยะหนึ่งกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี เกิดการชะลอตัว เนื่ องจากการปรับเปลี่ยนการบริ หารจัดการจากที่ให้กองทุนพัฒนา
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บทบาทสตรี บริ หารจัดการด้วยตัวเองนั้น ให้รวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็ นกองทุ นพัฒ นา
บทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชนตามมติ จึงทาให้การบริ หารงานเป็ นหน้าที่ของกรมพัฒนาชุมชน
ปี งบประมาณ 2559 เป็ นปี งบประมาณสุ ด ท้า ยที่ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พัฒนา
บทบาทสตรี ทุ ก จัง หวัด ทัว่ ประเทศได้มีบ ทบาทในการบริ หารจัดการ โดยในปี ดัง กล่ า ว กองทุ น
บทบาทสตรี ปัตตานี ได้อนุ มตั ิโครงการให้ขบั เคลื่อนงานในพื้นที่ จานวน 156 โครงการซึ่ งจากการ
สารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปั จจุบนั โครงการทั้งหมดมีท้งั ที่ประสบ
ความสาเร็ จ และล้มเหลวบนเงื่อนไขของอุปสรรคที่แตกต่างหลากหลาย สะท้อนถึ งประสิ ทธิ ภาพ
ของการบริ หารโครงการของผูน้ าสตรี ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ จะศึ กษา ประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
กองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรี จ ัง หวัด ปั ต ตานี ซึ่ งข้อ ค้น พบจะเป็ นการสะท้อ นสภาพการบริ ห าร
โครงการให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็งในการบริ หารทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
และการจัดการ เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขสาหรับผูน้ าสตรี และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการบริ หารโครงการในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จงั หวัดปั ตตานี
วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology)
การวิจัยเชิ งคุณภาพ(Qualitative Research)
ส าหรั บ การก าหนดระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย หรื อกระบวนการวิ ธี วิ จ ัย (Methodology) โดย
กระบวนการวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยเก็ บ ข้อมู ล จากการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จากผูใ้ ห้ข ้อมู ล หลัก (Key
Informants) 9 โครงการ (ที่ประสงค์ให้ขอ้ มูล) ที่รับเงิ นประเภทเงิ นทุนหมุนเวียน จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จงั หวัดปัตตานีปีงบประมาณ 2559
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยการบริ หารโครงการในกองทุนฯ
คน
เงิน
วัสดุ
การจัดการ
แนวคิดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประสิ ทธิภาพการบริ หาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดปัตตานี

ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษา 9 โครงการผู ้รั บ ทุ น จากกองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรี จัง หวัด ปั ต ตานี
ประกอบด้วยโครงการกลุ่มตัดเย็บเสื่ อผ้าสตรี กลุ่มสตรี เลี้ยงเป็ ดไข่ กลุ่มโคขุนเพื่อจาหน่ าย กลุ่ม
เลี้ยงสุ กรพันธุ์ขนุ เพื่อจาหน่าย กลุ่มเลี้ยงแพะเพื่อจาหน่าย กลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้าสตรี กลุ่มต่อยอดผ้าคลุม
บาวาด้วยจักคอม และกลุ่มเลี้ยงโคขุน 2 กลุ่ม
ด้ านการบริหาร
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการบริ หาร โดยพิจารณาจากการใช้ปัจจัยบริ หาร ประกอบด้วย
คน เงิน วัสดุ และการจัดการ เพื่อ การบริ หารโครงการในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จงั หวัดปั ตตานี
ดังนี้
1. คน (Man) ในแต่ละโครงการจะมีสมาชิกอยูด่ ว้ ยกัน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกลุ่ม
รองประธานกลุ่ม และสมาชิ กในกลุ่มจานวน 3 คน ทั้งนี้ ในแต่ละโครงการหรื อแต่ละกลุ่มนั้นจะมี
การบริ หารคนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ งการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบจะขึ้นอยูก่ บั ความถนัดของสมาชิ ก
เพราะโครงการหรื อกลุ่มที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นความต้องการของสมาชิกทุกคน จึงทาให้สมาชิกมีความตะ
หนักและรู ้สึกร่ วมเป็ นเจ้าของโครงการ อีกทั้งสมาชิ กทุกคนสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างเท่าเทียม
กัน เสมือนทุกคนเป็ นผูน้ ากลุ่ม
2. เงิน (Money) แต่ละโครงการหรื อแต่ละกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯที่ไม่
เท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั การเสนอวงเงินขอกู้ ซึ่ งจากทั้ง 9 โครงการ/กลุ่ม มีเพียงกลุ่มต่อยอดผ้าคลุมบาวา
ด้วยจักรคอมเท่านั้นที่ได้รับเงินทุนตามจานวนวงเงินที่เสนอไป ทั้งนี้กลุ่มอื่นๆ ได้รับเงินในจานวนที่
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น้อยกว่าวงเงินที่เสนอไป ทาให้การบริ หารจัดการไม่เป็ นไปตามที่วางแผนงานไว้ ซึ่ งแต่ละกลุ่มเลือก
จะใช้งบประมาณที่ได้รับในการบริ หารจัดการ โดยไม่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ และ
หลายกลุ่มเลือกที่จะนาเงินจานวนดังกล่าวมาสนับสนุ นอาชี พที่แต่ละคนทาอยู่ และมีเพียงบางกลุ่ม
เลือกที่จะเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดาเนินงานต่อไปได้ ซึ่ งทาให้มีผลต่อการบริ หารวัสดุ
(Materials) ซึ่ งจะกล่าวถึงในประเด็นถัดไป
3. วัสดุ (Materials) เนื่องจากงบประมาณที่ขอนั้น ใช้ในการบริ หารตลอดทั้งโครงการ
รวมทั้ง การจัดซื้ อวัส ดุ -อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นโครงการด้วย อี ก ทั้ง ส่ วนใหญ่โครงการที่ ข อรั บ ทุ นเป็ น
โครงการใหม่ทาให้ตอ้ งจัดซื้ อวัสดุ -อุปกรณ์ ใหม่ท้ งั หมด ซึ่ งเป็ นผลดีที่ได้วสั ดุ -อุปกรณ์ในสภาพดี
พร้ อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่มีอุปสรรคคือวัสดุที่จดั ซื้ อมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิ ก
ทาให้สมาชิกต้องแบ่งและปรับเปลี่ยนกันใช้งานตามความเหมาะสม และไม่พบการสนับสนุ นวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานอื่นๆ
4. การบริหารจัดการ(Management) จาแนกพิจารณาโดยใช้แนวคิดวงจรคุณภาพดังนี้
4.1 ด้ านการวางแผน มีการกาหนดเป้ าหมาย แผนการดาเนินโครงการตาม
วัตถุ ประสงค์ อย่างเป็ นขั้นตอน ชัดเจนและรัดกุม โดยใช้วิธีการประชุ มหารื อ เพื่อให้สมาชิ กมี
ความรู ้ ความเข้าใจสอดคล้องกัน สามารถดาเนิ นงานได้ตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ โดยการ
กาหนดแผนงานนั้นสมาชิ กทุกคนในโครงการ/กลุ่มมีส่วนร่ วมในการวางแผนในการบริ หารจัดการ
คน เงิน วัสดุ โดยจะมุ่งไปที่คน เนื่ องจากคนถือว่าเป็ นกาลังสาคัญต่อการขับเคลื่อนงาน ดังนั้นการ
เลือกคนให้เหมาะสมกับงานนั้นถือว่าเป็ นสิ่ งที่สมาชิกในกลุ่มคาถึงเป็ นอับดับแรก โดยสมาชิ กจะ
เป็ นผูเ้ ลื อกภาระงานในโครงการ/กลุ่ ม ด้วยตัว เอง ประการที่ ส องการบริ หารเงิ น มี ก ารก าหนด
แผนการบริ หารค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานโครงการ/กลุ่ม ที่ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเพียงการ
ประชุ ม หารื อ วางแผนการเงิ น ไปที ล ะขั้น ตามความเหมาะสมและสมาชิ ก ในโครงการ/กลุ่ ม
เห็นสมควร มีการทาบัญชี รายรับ -รายจ่าย แต่ไม่ต่อเนื่ อง และไม่เป็ นระบบ เป็ นเพียงการเขีย นใน
ลักษณะตามความเข้าใจ คือ มีรายรับ และมีรายจ่ายเท่านั้นซึ่ งการวางแผนด้านการเงินนี้ พบว่า เป็ น
เพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่ดาเนินการทั้งนี้หลายโครงการ/กลุ่ม มิได้ดาเนินการวางแผนด้านการเงิน และ
ไม่มีการทาบัญชี รายรับ-รายจ่ายแต่อย่างใด เนื่องจากเป็ นการจัดตั้งกลุ่มเพื่อขอกูย้ มื เงินจากกองทุนฯ
เพียงเท่านั้น โดยปั จจัยหลักในการขอกูใ้ นรู ปแบบนี้ คือ การนาเงิ นที่ได้จากการกูย้ ืมมาสนับสนุ น
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อาชี พที่สมาชิกแต่ละคนดาเนินการอยู่ โดยมิได้ดาเนินงานจริ งตามที่ได้เขียนโครงการเพื่อขอรับทุน
เอาไว้ ซึ่ งสมาชิ กส่ วนใหญ่ในกลุ่มเหล่านี้ จะมีความสัมพันธ์กนั อาทิ เครื อญาติ หรื อ เพื่อนบ้านที่
สนิทสนมกันเป็ นอย่างดี ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์สมาชิกที่ขอกูย้ มื เงิน มีประเด็นที่ น่าสนใจ คือ “…ป้า
ขอกูย้ มื เงินไปแต่ได้เงินมาไม่ตรงตามที่ป้าขอ แล้วโครงการที่ป้าเขียนไปเป็ นโครงการเลี้ยงโคขุน ได้
เงินมากลุ่มป้ าก็อยากทานะแต่ซ้ื อโคขุนได้ลูกโคมา 1 ตัวเลี้ยงกัน 5 คนแบบนี้ เสี ยเวลามาก คน 5 คน
เลี้ยงโคตัวเดียวแล้วลองคิดดูวา่ คุม้ ไหม ?...” สมาชิ กอีกท่าน กล่าวว่า “…โครงการนี้ถามว่าดี ไหมดี
มาก เรา 5 คนตั้งกลุ่มมาตอนแรกที่ยงั ไม่ได้เงิ นวาดฝันกันนะแต่ละคนว่าจะทาแบบนานๆ เหมือน
เพื่อนเขา แต่พอได้เงินมาไม่ครบที่ขอเลยเอาเงินมาแบ่งกันให้ต่างคนต่างทา ป้าจาได้ของป้ าเลี้ยงเป็ ด
อยูไ่ ด้ไม่กี่วนั เงินทาคอกเป็ ดไม่พอ เลยต้องเลี้ยงแบบปล่อย แล้วหมามันก็ไล่กดั เป็ ด แรกๆตาย 2 ตัว
วัน หลัง ๆ หมามัน มาเป็ นฝู ง กัด ตาย 5 – 6 ตัว ป้ า ตัด สิ น ใจขายหมด จบไม่ เ ลี้ ย ง...” ซึ่ งจากการ
สัมภาษณ์เป็ นเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่พบอุปสรรคระหว่างการดาเนินโครงการทาให้ตอ้ งยุติการดาเนิ น
โครงการในลักษณะกลุ่มแล้วหันมาทาดาเนินงานเชิงเดี่ยวแทน ในส่ วนที่ไม่ได้ดาเนินงานตั้งแต่แรก
ก็มี ซึ่งสมาชิกเลือกที่จะนาเงินที่ได้จากการกูย้ มื เงินมาแบ่งกันเพื่อที่จะสะดวกและง่ายต่อการบริ หาร
จัดการ และพบว่าการบริ หารจัดการโครงการในลักษณะนี้ จะพบปั ญหาน้อยกว่าการบริ หารงาน
ลักษณะดาเนินงานเป็ นกลุ่ม
4.2 ด้ า นการปฏิ บั ติต ามแผน ในระยะเริ่ มโครงการ พบว่า โครงการมี ก าร
วางแผนงานนั้น มีการดาเนินงานหรื อการปฏิบตั ิเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ แต่เมื่อโครงการดาเนินมา
ได้สักระยะหนึ่งพบว่าการปฏิบตั ิงานนั้นมิได้เป็ นไปตามแผนงานอย่างชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยส่ วนใหญ่แล้ว ไม่ได้ยึดแผนงานที่ได้วางเอาไว้ แต่
ทั้งนี้สิ่งที่พบมากที่สุดในด้านการปฏิบตั ิ คือ ทุกกลุ่มดาเนินงานตามสถานการณ์ที่กลุ่มเผชิญอยู่ โดย
มีการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบการดาเนิ นงานอยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้ แผนที่วางไว้น้ นั จะถูกปรับเปลี่ยนโดย
การประชุมหารื อและมักจะได้ขอ้ ยุติในที่ประชุมเสมอ โดยทุกกลุ่มมักเลือกแนวทางจากในที่ประชุ ม
ไปใช้ในการปฏิบตั ิ งานในสถานการณ์ น้ นั ๆ ที่เผชิ ญอยู่ ในส่ วนของโครงการที่ประสบปั ญหาและ
อุปสรรคมักเลื อกที่จะยุติโครงการในลักษณะกลุ่ม และหันมาบริ หารจัดการเชิงเดียวโดยตนเองเป็ น
หลัก ซึ่ งเทคนิคในการบริ หารของสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีรูปแบบและวิธีการดาเนินงานที่แตกต่าง
กันออกไป เพื่อความอยูร่ อดของงาน
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4.3. ด้ านการตรวจสอบ พบว่า สมาชิ กในโครงการแต่ละโครงการยังให้
ความสาคัญน้อยและยังเป็ นเรื่ องใหม่ของสมาชิกแต่ละกลุ่ม/โครงการ โดยผูว้ ิจยั แบ่งการตรวจสอบ
ในส่ วนนี้ ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การตรวจสอบภายในกลุ่ม และ 2) คือการตรวจสอบจากภายนอก
ดังนี้
1) การตรวจสอบจากภายในกลุ่ม เป็ นการตรวจสอบแผนงานที่ได้
วางเอาไว้ไปสู่ การปฏิ บตั ิ ซึ่ งจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีเพียงส่ วนน้อยที่มี
แผนการดาเนิ นงาน ประกอบกับการปฏิบตั ิหรื อการดาเนิ นงานที่เป็ นไปตามสถานการณ์ที่กลุ่มหรื อ
โครงการเผชิญนั้น ประจักษ์ได้วา่ การตรวจสอบภายในกลุ่มเป็ นไปได้ยากลาบาก รวมถึงสมาชิ กแต่
ละโครงการหรื อแต่ละกลุ่มยังไม่มีความรู ้ และทักษะในการบริ หารเท่าที่ควร จากการสัมภาษณ์จะ
เห็นได้วา่ มีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เป็ นกลุ่มต่อยอดจากงานเดิม ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มใหม่ สมาชิ ก
ใหม่ ผูน้ ากลุ่มคนใหม่ท้งั นี้ทกั ษะและประสบการณ์เหล่านี้ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ยากต่อการนามาปฏิบตั ิ
2) การตรวจสอบจากหน่วยงานหรื อองศ์กรภายนอก พบว่า กลุ่ม
และสมาชิ กเปิ ดโอกาสให้ทุกหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบการดาเนิ นงาน เพราะถือว่าการตรวจสอบ
นั้นจะทาให้กลุ่ มได้มี แนวทางในการดาเนิ น งานต่อไป แต่ท้ งั นี้ พบว่า ไม่มีหน่ วยงานใดเข้า มา
ตรวจสอบหรื อให้การสนับสนุ นแต่อย่างใด โดยสมาชิ กให้ความเห็ นว่าอาจเป็ นเพราะกลุ่ ม หรื อ
โครงการที่ดาเนิ นงานอยู่น้ นั เป็ นโครงการใหม่ ที่ยงั ไม่เข้มแข็งและขาดความน่ าสนใจ จากการ
สัมภาษณ์สมาชิกท่านหนึ่ งกล่าวว่า “…จะให้ใครมาดูงานที่เราทากันละ ขนาดคนในหมู่บา้ นยังไม่รู้
เลยว่าพวกเราทาอะไร…”
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มองถึ งประเด็นที่น่าสนใจจากประเด็นข้างต้น คือ การติดตาม
และการประเมินผลจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่ งมีอยู่ 3 ระดับหลักๆ คือระดับตาบล ระดับ
อ าเภอ และระดับ จัง หวัด ที่ อ าจต้อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบหรื อ วิ ธี ก าร เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ควบคุมดูแล และให้การสนับสนุนได้ทวั่ ถึงทุกโครงการ เป็ นต้น
4.4 ด้ านการปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่อการพัฒนา ในด้านนี้ ถือเป็ นด้านต่อเนื่ อง
จากการตรวจสอบข้างต้น คือเมื่อตรวจสอบแล้วพบปั ญหา ข้อพบพร่ องสมาชิ กสามารถปรั บปรุ ง
แก้ไข เพื่อให้สามารถดาเนิ นงานไปต่อได้ แต่ เมื่อไม่พบกระบวนการตรวจสอบใดๆ จึงไม่พบการ
ดาเนินการในส่ วนนี้ของกลุ่มสตรี ที่ได้รับทุน
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อภิปรายผล
โครงการภายใต้การรับทุนกูย้ ืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซ่ ึ งมีวตั ถุประสงค์ให้สตรี มี
การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ โดยการปล่อยเงินกูย้ มื ให้แก่สมาชิกเพื่อนาไปใช้เป็ นต้นทุนในการสร้าง
กลุ่มสร้ างอาชี พให้แก่ สตรี ซึ่ งทาให้สตรี ได้มีบทบาทในการสร้ างอาชี พ สร้ างความมัน่ คงให้แก่
ครอบครัว รวมถึงบทบาทในการบริ การโครงการ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ขออภิปรายผลในกรอบของปั จจัยการ
บริ หารดังนี้
ด้านคน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (Seuatong, 2015: 14-16) กล่าวว่า คนคือปั จจัยที่
สาคัญที่สุดและจากการศึกษา พบว่า โครงการหรื อกลุ่มทุกกลุ่ม ให้ความสาคัญกับสมาชิ กในกลุ่ม
เป็ นอันดับแรก รวมทั้ง ให้ส มาชิ กมี ความตะหนัก อยู่เสมอว่าสมาชิ ก ทุก คนเป็ นเจ้าของโครงการ
ร่ วมกัน สามารถเสนอความคิดและสามารถเลือกงานตามความถนัดของตนเอง โดยต้องอยูบ่ นความ
เหมาะสมและเห็นชอบจากสมาชิกทุกคน
ด้านการเงิน มีการอนุมตั ิวงเป็ นที่ต่ากว่าวงเงินที่ขอกูย้ มื จากกองทุนฯ ทาให้เงินที่ได้รับไม่
เพียงพอต่อภาระงาน อีกทั้งสมาชิ กแต่ละโครงการเลื อกที่จะไม่ขอรับการสนับสนุ นจากหน่วยงาน
อื่นๆ ที่สามารถยื่นขอกูย้ ืม หรื อขอรับการสนับสนุ น สอดคล้องกับการศึกษาของ Noping (2015)
เรื่ องการประเมินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชุมชนกล้วยกลาง ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง กล่าวว่า ปั จจัยนาเข้าที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานกองทุนคือ งบประมาณที่ได้รับ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกกองทุน และยังกล่าวต่ออีกว่า วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อ
การปฏิ บ ตั ิ ง านของกองทุ น ซึ่ ง สอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาด้า นวัส ดุ ที่ ว่า ต้องนาเงิ นที่ กู้ยืมจาก
กองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี มาเพื่อจัดซื้ อวัสดุ ที่ใช้ในโครงการ ทาให้ได้วสั ดุ ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของสมาชิก
ประเด็นด้านการบริ หารจัดการ โดยพิจารณาจากวงจรการบริ หารของเดมมิ่ง (PDCA) ซึ่ ง
ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อพัฒนา
พบว่า
ด้านการวางแผน มีการวางแผนงานในการบริ หาร คน เงิน วัสดุ ไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม
กับเวลา ตามข้อเสนอโครงการที่เขียนไว้เพื่อยื่นเสนอขอกูย้ ืมเงิน แต่ท้ งั นี้ มิได้ดาเนินการปฏิบตั ิไป
ตามแผนงานที่ ว างไว้ อี ก ทั้ง ขาดการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ต่ อเนื่ อง ด้วยภาระงานที่ เป็ นงานหลัก และ
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อุปสรรคที่เกิ ดขึ้นระหว่างทาโครงการทาให้หลายโครงการต้องยุติการดาเนิ นงานในลักษณะกลุ่ม
และหันมาดาเนิ นงานที่เป็ นงานเดียวเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการบริ หารงานรวมถึงบริ หารเงิน
ในด้านการตรวจสอบ ไม่พบกระบวนการตรวจสอบ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนและไม่ปฏิ บตั ิงาน
ตามแผนทา รวมทั้งไม่พบการตรวจสอบจากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกเช่นกัน ส่ วนด้านการ
ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อการพัฒนาไม่พบว่ามีการดาเนินการ ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยั ของ (Seuatong, 2015)
ศึกษาประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงานกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ที่
พบว่า ระดับความคิ ดเห็ นต่ อประสิ ท ธิ ผลการดาเนิ นงานกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี อาเภอชะอ า
จังหวัดเพชรบุรี ด้านการตรวจสอบ ในภาพรวมอยูร่ ะดับปานกลาง = 3.44 และด้านการปรับปรุ งใหม่
ในภาพรวมอยูร่ ะดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย = 3.45
ข้ อเสนอแนะ(Recommendation)
1 กองทุ น พัฒ นาบทบาทสตรี จ ัง หวัด ปั ต ตานี มี โ ครงการที่ เ ป็ นโครงการต่ อ เนื่ อ งและ
ล้มเหลว ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดโครงการต่อเนื่องและการล้มเหลวของโครงการ
2 โครงการที่ประสบความสาเร็ จในการบริ หารควรมีการศึกษาเพื่อถอดบทเรี ยนรายกรณี
เพื่อเป็ นต้นแบบแก่กลุ่ม/โครงการอื่น ๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ

การศึกษาโมเดลการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัว
บ่งชี้สมรรถนะของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยเป็ นการวิจยั
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสมรรถนะของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อ
สร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ผลการวิจยั พบแนวคิดเชิงทฤษฏี คือ องค์ประกอบหลัก จานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่
สมรรถนะหลัก สมรรถนะความรู ้ สมรรถนะทักษะและสมรรถนะลักษณะชีวติ องค์ประกอบย่อย 14
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริ หาร 3) ภูมิความรู ้ความชานาญ 4) ธรรมาภิบาล
5) ความรู ้เรื่ องวัฒนธรรมทางการเมือง 6) ความรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 7) ความรู ้อย่างมีวสิ ัยทัศน์
8) ทักษะการคิดอย่างผูน้ า 9) ทักษะนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 10) ทักษะการ
บริ หารผลการปฏิบตั ิงาน 11) ทักษะการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีเอกภาพและคุณภาพ 12) แรงขับเพื่อ
ประสบผลสาเร็ จ 13) การมีมนุษยสัมพันธ์ 14) คุณลักษณะส่ วนบุคคลและตัวบ่งชี้ 52 ตัวบ่งชี้
คาสาคัญ: โมเดล, การพัฒนา, ตัวบ่งชี้, สมรรถนะ, ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
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Abstract

Education model developing Indicators competency of northeastern local administrators.
Its purpose is to study the subject. Elements and indicators of performance management, local
administration and the Northeast. Research by a theoretical concept papers related research
capacity of the local government administration. To create a theoretical framework on the
development of performance indicators, the management organization. The findings concepts,
theory is the main component of the 4 elements are core competencies of knowledge.
Competencies, skills and performance characteristics of life Elements, 14 elements: 1) a focus on
achievement, 2) Administration 3) Landscape expertise 4) good governance 5) Knowledge of the
cultural, political, 6) knowingly changed 7) Knowledge is subjective. Landscape 8) thinking skills
leader 9) innovative information and communications technology skills 10) Management skills
performance 11) skill live together in unity and quality 12) propulsion order. Successful 13)
Freight 14), personal attributes and indicators 52 indicators.
Keywords: model, development, indicators, competency, local executive
บทนา

ปัจจุบนั โลกเข้าสู่ สังคมแห่งการสื่ อสารที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การเปลี่ยนแปลงการสื่ อสารดังกล่าว เรี ยกว่า การสื่ อสารไร้พรมแดน “โลก
ไร้พรมแดน”(borderless world) ส่ งผลให้มีการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร วัฒนธรรมจากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ งอย่างรวดเร็ ว จนทาให้เกิดการซึ มซับวัฒนธรรม การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จนพัฒนาไปสู่
การใช้เ ทคโนโลยี ช่ ว ยในการผสมผสานการใช้เ ทคโนโลยี กับ ข้อ มู ล ข่ า วสารเข้า ด้ว ยกัน การ
ผสมผสานดัง กล่ า วต้อ งอาศัย เครื่ อ งมื อ ที่ ท ัน สมัย เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ Information กับ Operational เข้า
ด้วยกันโดยใช้ Internet of things เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ ตที่ ท าหน้า ที่ ใ นการเชื่ อมต่ออุ ป กรณ์ และ
เครื่ องมือต่าง ๆ เช่ น โทรศัพท์มือถื อ รถยนต์ โทรทัศน์ กล้องวงจรปิ ด และอื่น ๆ เข้าด้วยกัน การ
ผสมผสานดังกล่าวทาให้โลกกลายเป็ น “โลกยุคดิจิทลั ” “ Digital world” เป็ นโลกที่เปลี่ยนแปลงวิถี
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ชี วิตของมนุ ษ ย์จากการเคยอาศัย พึ่ ง พากันไปสู่ ก ารพึ่ ง พาเทคโนโลยี มี ค วามเป็ นอิ ส ระทางด้า น
ความคิด อิสระในการใช้ชีวติ
การเปลี่ ย นแปลงอย่า งพลวัตรดัง กล่ าว ท าให้องค์ก รภาครั ฐ ภาคเอกชนทัว่ โลกต้อง
ปรั บ ตัวและปฏิ รู ป การปฏิ บ ัติ ราชการให้เ ข้า กับ บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย เนื่ องจากเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระแสโลกที่เปลี่ ยนแปลงทั้งทางด้านความคิด การ
บริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งเป็ นความต้องการของประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมและเป็ นนโยบาย
ของผูบ้ ริ หารประเทศที่ปรับพลิกฟื้ นบทบาทของรัฐและการบริ หารงานและการบริ การของรัฐให้เท่า
เทียมกับการให้บริ การของภาคเอกชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคโลกาภิวตั น์
การบริ หารงานภาครัฐแนวใหม่ได้รับความสนใจมากขึ้นเป็ นลาดับในฐานะเป็ นเครื่ องมือและกลไก
ของความคิดและการปฏิ บตั ิ ในการปฏิ รูประบบราชการภายใต้ความคิดการจัดระเบียบโลกใหม่
( New World Order) (Office of the Pubic Sector Development Commission, 2001 : 4 ) โ ด ย
สาระสาคัญของการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่น้ นั ได้แก่ ภาครัฐหรื อส่ วนราชการต้องลดบทบาท
การแทรกแซงและจากัดขนาดของรัฐและระบบราชการลง โดยอาศัยกลไกตลาดเข้ามาทาหน้าที่ใน
การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ แทน มีการแปรรู ปรัฐวิสาหกิ จ มีการแปรสภาพหน่ วยราชการให้เป็ น
องค์กรอิสระรู ป แบบใหม่ มี การนาเอาแนวคิ ด วิธีการบริ หารจัดการสมัย ใหม่ที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์ มา
ประยุกต์ใช้ รวมทั้งมุ่งเสริ มสร้างการเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชน ประชาสังคมเข้ามามีบทบาทใน
การจัดการตนเอง เป็ นต้น (Nimpanit, 2007 : 421)
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ใช้อานาจรัฐ ซึ่ งให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่ วมโดยตรง ตามหลักการกระจายอานาจ (Decentralization) ในระบอบประชาธิ ปไตย
ซึ่ งมี ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นที่มาจากอานาจการเมื องและใช้อานาจทางการบริ หาร ที่ ราชการส่ วนกลาง
กระจายอานาจให้ทอ้ งถิ่ นสามารถกาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่ตรงกับความต้องการของ
ชุ มชน และนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม การบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นมี
ความแตกต่างจากองค์กรส่ วนราชการทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค โดยมีลกั ษณะสาคัญ เช่ น มี
อ านาจหน้า ที่ ที่ ห ลากหลาย (Multi- function agency) ผู ้บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น มาจากการเลื อ กตั้ง ของ
ประชาชน (Local election) มีความเป็ นอิสระในอานาจการบริ หารจัดการ (Local autonomy) มีอานาจ
ในการจัดเก็ บ รายได้ (Local Income) นอกเหนื อ จากเงิ น อุ ดหนุ นของส่ วนกลาง ภายใต้บ ริ บ ทที่
เปลี่ยนไป เจตนารมณ์ ของกฎหมายรัฐธรรมนู ญฉบับผ่านประชามติ วันที่ 7 สิ งหาคม 2559 มีความ
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ชัดเจนว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลจะยกฐานะขึ้นไปเป็ นเทศบาลตาบล ซึ่ งกฎหมายต้องการให้
องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น เข้า มามี บ ทบาทในการจัดบริ ก ารสาธารณะมากขึ้ น ดัง เห็ นได้จ าก
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่กว้างขึ้น รวมทั้งมีแผนการการถ่ายโอน
ภารกิ จ การถ่ า ยโอนงบประมาณ และการแก้ไ ขกฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้อง เพื่อให้องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง (Vichairam, 2014 : 3)
การเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามความหมายของสมรรถนะ หมายถึง ผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่ นต้องมีคุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมที่เกิ ดจากการสั่งสมความรู ้ (Knowledge) การเรี ยนรู ้ทกั ษะ
(Know-how) ความสามารถ เจตคติ/ลักษณะนิสัยหรื อบุคลิกภาพต่าง ๆ (Attitude) และคุณลักษณะอื่น
ๆ ที่ทาให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น มีความสามารถเหนือบุคคลอื่น หรื ออาจเป็ นคุณลักษณะที่ทุกคนมีและได้
ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้ าหมายสมรรถนะเป็ นพฤติกรรมที่แฝง
อยู่ภายในของตัวบุ คคลที่ต้องแสดงออกมาด้วยการลงมื อปฏิ บ ตั ิและทาให้เกิ ดความแตกต่า งจาก
บุคคลธรรมดาทาได้ กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นต้องใช้ความสามารถที่มีอยูอ่ ย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการ
บรรลุ ผ ลและวัตถุ ป ระสงค์ต่า ง ๆทัก ษะในการขับ เคลื่ อนองค์ก ร ซึ่ ง จะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารท้อ งถิ่ น
สามารถเผชิญหน้ากับปั ญหาและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้จริ ง
สมรรถนะ (competency) เป็ นทักษะในการทางานที่เพิ่มขีดความสามารถในการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็ นปัจจัยที่ช่วยในการพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยูใ่ นตัวของบุคลากร
เพื่อส่ งผลไปสู่ การพัฒนาองค์กร ดังนั้น สมรรถนะทางการบริ หาร จึงหมายถึง คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่
ภายในตัวของปั จเจกบุคคล ที่ช่วยผลักดันให้ปัจเจกบุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบตั ิงานที่ดีได้ หรื อ
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในงานที่ปัจเจกบุคคลนั้นรับผิดชอบ สมรรถนะเหล่านั้น ได้แก่ ความรู ้
(knowledge) ทัก ษะ(skills) และคุ ณ สมบัติต่า ง ๆ อันได้แก่ เจตคติ / แรงจู ง ใจ ค่ า นิ ย ม จริ ย ธรรม
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอื่น ๆ อาจกล่าวได้วา่ สมรรถนะมีความจาเป็ นต่อบุคคลใน
การทางานให้ประสบความสาเร็ จ มีผลงานได้ตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการทางาน เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตรงตามความต้องการขององค์การที่กาหนดไว้ (Spencer and Spencer,
1993)
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นซึ่ งผูว้ ิจยั ได้มีความสนใจศึกษาสมรรถนะ
ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นพื้นที่ตวั แบบของ
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การศึ ก ษา เพราะเป็ นพื้ นที่ ก ารบริ หารจัดการองค์ก รที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ทั้ง ด้า น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและการท่องเที่ยว ด้านกีฬาและวัฒนธรรม อีกทั้งผูว้ ิจยั ได้มีบทบาทด้าน
การศึกษาและมีความใกล้ชิดกับผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีความเห็นว่าสมรรถนะของ
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ต้องมีสมรรถนะ มีความรู ้ มีทกั ษะ ในแก้ไขปั ญหาองค์กร
ภายใต้ความเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผูบ้ ริ หารที่มีสมรรถนะทางการบริ หารจะเป็ นบุคคล
สาคัญที่จะนาองค์กรให้ไปสู่ ผลสาเร็ จหรื อผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการและสอดคล้องกับบริ บทของ
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงได้
คาถามการวิจัย
มีองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ อะไรบ้างของสมรรถนะผูบ้ ริ หาร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อศึ ก ษาองค์ป ระกอบหลัก องค์ป ระกอบย่อยและตัวบ่ ง ชี้ ส มรรถนะของผูบ้ ริ หาร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
ทาให้ได้องค์ความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้อะไรบ้างของ
สมรรถนะผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้กาหนดพื้นที่เก็บข้อมูล คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ทั้ง 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสี มา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดศรี สะเกษ จังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนม จังหวัดเลย จังหวัด
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ยโสธร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอานาจเจริ และจังหวัด
มุกดาหาร
2. ขอบเขตเนื้อหา
ในการวิจยั ระยะนี้เป็ นการค้นหากรอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีเพื่อให้ได้กรอบแนวคิดการวิจยั
ที่ทนั สมัย ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาปรากฏการณ์และผนวกกับการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ของ
งานวิจยั เพื่อเป็ นการเสริ มความแข็งแกร่ งให้กบั กรอบแนวคิดการวิจยั ในการพัฒนาตัวบ่งชี้
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยสมรรถนะของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก จานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะความรู ้
สมรรถนะทักษะและสมรรถนะลักษณะชีวติ องค์ประกอบย่อย จานวน 14 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริ หาร 3) ภูมิความรู ้ความชานาญ 4) ธรรมาภิบาล 5) ความรู ้เรื่ อง
วัฒนธรรมทางการเมือง 6) ความรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 7) ความรู ้อย่างมีวสิ ัยทัศน์ 8) ทักษะการ
คิดอย่างผูน้ า 9) ทักษะนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 10) ทักษะการบริ หารผลการ
ปฏิบตั ิงาน 11) ทักษะการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีเอกภาพและคุณภาพ 12) แรงขับเพื่อประสบผลสาเร็ จ 13)
การมีมนุษยสัมพันธ์ 14) คุณลักษณะส่ วนบุคคล และตัวบ่งชี้ จานวน 52 ตัวบ่งชี้
วิธีดาเนินการวิจัย
บทความนี้ผเู ้ ขียนได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการ
และบทความวิจยั โดยเริ่ มจากการศึกษาจากการเขียนบทความวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อ
การตีพิมพ์ (Tossamas et al. 2017) ศึกษาจากปรากการณ์ (Phenomena) (Kenaphoom, Sanya. 2014A
: 49-51) จากนั้นค้นหาเนื้ อหาสาระด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ วิธีการคิดเชิงเหตุผล
(Kenaphoom, Sanya. 2014B : 1-19) และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาความลงตัวของ
เนื้อหาสาระ (Kenaphoom, Sanya. 2014D) และตรวจสอบความน่าเชื่ อถือของเนื้อหาสาระโดยวิธี
การบูรณาการระเบียบวิธีที่หลากหลาย (Kenaphoom, Sanya. 2013 : 169-185) การพยากรณ์
ปรากฏการณ์แบบอุปนัย แบบนิรนัย (Chandarasorn, 2014) จากการดาเนินการดังกล่าวผูเ้ ขียนจึงขอ
นาเสนอเชิงพรรณนาความ ดังต่อไปนี้
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1. แนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะ
McClelland (1973 : 1-4) นักจิตวิทยาชั้นนาได้เสนอแนวคิดเรื่ อง “Competency” ซึ่งเป็ น
การมองคนในภาพรวม (Holistic view) กล่าวคือ เป็ นการมองคนทั้งสิ่ งที่ปรากฏเห็นและสิ่ งที่ซ่อน
เร้นภายในซึ่ งมองเห็นได้ยาก และไม่สามารถพิจารณาจากปริ ญญาบัตร หรื อใบรับรอง แต่เป็ นสิ่ งที่
ต้องค้นลึกจึงจะพบ (Yavaprabhas, 2003 : 35)
สมรรถนะ” หรื อ “ขีดความสามารถ” สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะตามแนว
British approach ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประกาศนียบัตรรับรองวิทยาฐานะของพนักงานหรื อ
บุคลากร โดยจะกาหนดจากมาตรฐานผลการปฏิบตั ิงานที่สามารถยอมรับได้ของงานและวิชาชีพนั้น
ส่ วนสมรรถนะตามแนว American approach จะมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากร กาหนดจาก
พฤติกรรมของผูท้ ี่มีผลการปฏิบตั ิงานดี
Boyatzis (1982 : 58) ได้ให้คานิยามว่า สมรถนะ หมายถึง สิ่ งที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลซึ่งถือเป็ น
ตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ขององค์การ และทาให้บุคคลมุ่งมัน่ สู่ ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
Mitrani, Dalziel and Fitt (1992 : 11) กล่าวถึงสมรรถนะว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของ
บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับประสิ ทธิผลหรื อผลการปฏิบตั ิงานในการทางาน ซึ่ งสอดคล้องกับการให้
ความหมายสมรรถนะของ Spencer and Spencer, (1993 p. 9) ไว้วา่ เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อความมีประสิ ทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้และ/หรื อการปฏิบตั ิงานที่ได้ผล
การทางานที่ดีข้ ึนกว่าเดิม นอกจากนี้ Spencer and Spencer, (1993 p. 11) ได้ขยายความหมายของ
สมรรถนะว่าเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญของแต่ละบุคคล (Underlying characteristic) ที่มีความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลจากความมีประสิ ทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้ (Criterion reference) และ/หรื อการปฏิบตั ิงานที่
ได้ผลงานสู งกว่ามาตรฐาน (Superior performance) สามารถอธิ บายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพ
ต่อไปนี้
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ภาพที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งการ
ที่มา: Spencer and Spencer (1993 : 11)
จากภาพแสดงให้เห็นว่า สมรรถนะและผลการปฏิบตั ิงานที่สัมพันธ์กนั จะประกอบด้วย
คุณลักษณะดังนี้
1. แรงจูงใจ (Motive) เป็ นสิ่ งที่บุคคลคิดหรื อต้องการอย่างแท้จริ ง ซึ่งจะเป็ นแรงขับใน
การกาหนดทิศทางหรื อการเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรม หรื อการตอบสนองต่อ
เป้าหมายหรื อการถอยออกไปจากสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้น
2. คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Trait) เป็ นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลและรวมถึง
การตอบสนองของบุคคลต่อข้อมูลหรื อสถานการณ์ที่เผชิญ
3. แนวคิดของตนเอง (Self concept) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม
(Value) และภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (Self image) ซึ่ งจะเป็ นแรงจูงใจที่ทาให้เกิด
พฤติกรรมและทาให้สามารถทานายพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ในช่วงระยะ
สั้น ๆ ได้
4. ความรู ้ (Knowledge) เป็ นขอบเขตของข้อมูลหรื อเนื้อหาเฉพาะด้านที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งครอบครองอยู่
5. ทักษะ (Skill) เป็ นความสามารถในการปฏิบตั ิงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านกายภาพ
การใช้ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ความรู ้กาหนดเหตุผลหรื อ
การวางแผนในการจัดการ
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Zwell (2000 : 26-53) ได้แบ่งและจัดกลุ่มองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็ น 5 กลุ่มใหญ่
ดังนี้

1. สมรรถนะด้านการใฝ่ สัมฤทธิ์ในหน้าที่งาน (Task Achievement Competencies)
ประกอบด้วย การมุ่งในผลลัพธ์ (Results Orientation) การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน (Managing
Performance) อิทธิพล (Influence) ความคิดริ เริ่ ม (Initiative) ประสิ ทธิภาพในการผลิต (Production
Efficiency) ความยืดหยุน่ (Flexibility) นวัตกรรม (Innovation) ความสนใจในคุณภาพ (Concern for
Quality) การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement) ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
(Technical Expertise)
2. สมรรถนะด้านสัมพันธภาพ (Relationship Competencies) ได้แก่ การทางานเป็ นทีม
(Teamwork) การมุ่งมัน่ ในการบริ การ (Service Orientation) ตระหนักรู ้ดา้ นปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล
(Interpersonal Awareness) ความเข้าใจในความเป็ นไปขององค์การ (Organizational Savvy) การ
สร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) ความ
ตั้งใจในการติดต่อสื่ อสาร (Attention to Communication) ความรู ้สึกไวต่อวัฒนธรรม (CrossCultural Sensitivity)
3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Personal Attribute Competencies)
ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์และความจริ ง (Integrity and Truth) การพัฒนาตนเอง (SelfDevelopment) ความสามารถในการตัดสิ นใจ (Decisiveness) คุณภาพในการตัดสิ นใจ (Decision
Quality) การจัดการความเครี ยด (Stress Management) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การ
คิดรวบยอด (Conceptual Thinking)
4. สมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competencies) ประกอบด้วยหน้าที่การ
ทางานหลักที่สาคัญคือ การจัดการโครงการ การนิเทศพนักงาน และการพัฒนาพนักงาน สมรรถนะนี้
ประกอบด้วย การสร้างทีมการทางาน (Building Teamwork) การจูงใจผูอ้ ื่น (Motivation Other) การ
สร้างพลังจูงใจแก่ผอู ้ ื่น (Empowering Others) การพัฒนาผูอ้ ื่น (Developing Other)
5. สมรรถนะด้านความเป็ นผูน้ า (Leadership Competencies) เป็ นสมรรถนะสาคัญ
เฉพาะ ที่ช่วยให้บุคคลนาผูอ้ ื่นไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และภารกิจหลัก
ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
การให้ความสนใจในการประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) การจัดการเปลี่ยนแปลง
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(Change Management) การสร้างความผูกพันต่อองค์การ (Building Organizational Commitment)
การสร้างจุดรวม (Establishing Focus) วัตถุประสงค์ หลักการ และค่านิยม (Purpose, Principle and
Values)
Chareonwongsak (2016) โมเดลสมรรถนะ (Ksl 31220) เป็ นโมเดลเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ นคนที่เต็มไปด้วยศักยภาพและสมรรถนะพร้อมรับรองการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จน
สามารถร่ วมกันพัฒนาประเทศไทยไม่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้ การพัฒนาโมเดล
สมรรถนะ (Ksl 31220) อย่างครบถ้วนทุกองค์ประกอบ จะทาให้คุณกลายเป็ น คนเก่ง โดยเฉพาะการ
เป็ น คนเก่งในยุคโลกาภิวตั น์ ที่ตอ้ งอาศัยการประสานและเชื่อมโยงทั้งศาสตร์และศิลป์ จากมิติองค์
ความรู ้ และลักษณะชีวติ
โมเดลสมรรถนะ ( Ksl 31220) ประกอบด้วยการพัฒนาสมรรถนะในตนเองทั้งหมด 3
ด้าน ได้แก่
1. ด้านความรู ้ ครบ 3 มิติแห่งความรู ้ ประกอบด้วย รู ้ลึก รู ้กว้าง รู ้ไกล
2. ด้านทักษะ 12 หมวดทักษะ ในสังคมแห่งความรู ้และจาเป็ นต้องพัฒนาทักษะต่างๆ ที่
จาเป็ นอย่างน้อย 12 ทักษะ หรื อ 12 S เพื่อให้มีความเก่งในด้านต่างๆ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. เก่งคิด
การพัฒนาทักษะสาคัญ ได้แก่ ทักษะการคิด คือการคิด 10 มิติ ประกอบด้วย การคิดเชิงวิพากษ์
(Critical Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดเชิงเปรี ยบเทียบ
(Comparative Thinking) การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis-type Thinking) การคิดเชิงมโนทัศน์
(Conceptual Thinking) การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) การคิดเชิงอนาคต (Futuristic
Thinking) การคิดเชิงประยุกต์ Applicative Thinking การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และ
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสิ นใจ 2. เก่งสื่ อ โดย
พัฒนาทักษะสาคัญ ได้แก่ ทักษะภาษา และทักษะการสื่ อสาร 3. เก่งงาน โดยพัฒนาทักษะสาคัญ
ได้แก่ ทักษะการจัดการ ตน คน งาน เงิน ทักษะการจัดระบบ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการ
ประกอบการ 4. เก่งคน โดยพัฒนาทักษะสาคัญ ได้แก่ ทักษะการอยูร่ ่ วมกันกับผู ้ ทักษะการสร้าง
เครื อข่าย และทักษะการเป็ นผูน้ า
3. ด้านลักษณะชีวติ ครบ 21 ลักษณะชีวติ ได้แก่ การมีวสิ ัยทัศน์ การมีวนิ ยั การมีความ
มุ่งมัน่ ขยันพากเพียร การเอาจริ งเอาจัง ความอดทน การกระทาดีเลิศทุกเวลา ความรอบคอบ กล้าพูด
และคิดแง่บวกและมีความกล้าหาญ
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จากการศึกษาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉี ยง
เหนือ ผูว้ จิ ยั จึงอาจสรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกระดับต้องมีความสามารถใน
การบริ หารงานในองค์การให้มีประสิ ทธิภาพ กล่าวคือ ต้องมีสมรรถนะซึ่ งสมรรถนะสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คือ สมรรถนะหลัก (Core competency) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่
ผูบ้ ริ หารทุกคนในองค์การจาเป็ นต้องมี ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้บรรลุเป้ าหมายของ
องค์การ อาทิ ความรู ้ดา้ นการบริ หาร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความเชี่ยวชาญและธรรมาภิบาล เป็ นต้น
ประเภทที่ 2 คือ สมรรถนะความรู ้ (Knowledge) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานใน
ตาแหน่งต่าง ๆ ควรมีเพื่อให้งานสาเร็ จและได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ อาทิ ความรู ้วฒั นธรรมทาง
การเมือง การรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและรู ้อย่างมีวสิ ัยทัศน์ ประเภทที่ 3 คือ สมรรถนะทักษะ
(Skill) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ หารทุกคนในองค์การจาเป็ นต้องมี อาทิ ทักษะการคิดอย่างผูน้ า
ทักษะการสื่ อสาร ทักษะการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน และทักษะการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีเอกภาพและ
คุณภาพ ประเภทที่ 4 คือ สมรรถนะลักษณะชีวติ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ หารทุกคนในองค์การ
จาเป็ นต้องมีท้ งั ภายในและภายนอกองค์การ อาทิ แรงขับเพื่อประสบความสาเร็ จ มนุษยสัมพันธ์
และคุณลักษณะส่ วนบุคคล เป็ นต้น
2. แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
การบริ หาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง
ช่วยเหลือ (assist) หรื ออานวยการ (direct) การบริ หารมีความสัมพันธ์หรื อมีความหมายใกล้เคียงกับ
คาว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรื อผูร้ ับใช้ หรื อผูร้ ับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สาหรับความหมาย
ดั้งเดิมของคาว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่ งต่าง ๆ ส่ วนคาว่า การจัดการ(management)
นิยมใช้ในภาคเอกชนหรื อภาคธุรกิจซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อมุ่งแสวงหากาไร (profits)
หรื อกาไรสู งสุ ด (maximum profits) สาหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็ นวัตถุประสงค์
รองหรื อเป็ นผลพลอยได้ (by product) เมื่อเป็ นเช่นนี้ จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
หน่วยงานภาครัฐที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อให้บริ การสาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่ประชาชน การ
บริ หารภาครัฐทุกวันนี้ หรื ออาจเรี ยกว่า การบริ หารจัดการ (management administration) เกี่ยวข้องกับ
ภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การนาแนวคิดผูบ้ ริ หารสู งสุ ด (Chief Executive Officer) หรื อ ซี อีโอ (CEO)
มาปรับใช้ในวงราชการ การบริ หารราชการด้วยความรวดเร็ ว การลดพิธีการที่ไม่จาเป็ น การลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็ นต้น นอกเหนือจากการที่
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ภาครัฐได้เปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนหรื อภาคธุ รกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทาน
โทรศัพท์มือถือ การขนส่ ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ได้ทาประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรื อ
ประชาชนได้เช่นกัน เช่น จัดโครงการคืนกาไรให้สังคมด้วยการลดราคาสิ นค้า ขายสิ นค้าราคาถูก
หรื อการบริ จาคเงินช่วยเหลือสังคม
การบริ หารจัดการ หมายถึง การดาเนินงานหรื อการปฏิบตั ิงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ
และ/หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็ นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึง ของหน่วยงานและ/หรื อบุคคล) ที่
เกี่ยวข้องกับคนสิ่ งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ เช่น (1) การบริ หารนโยบาย
(Policy) (2) การบริ หารอานาจหน้าที่ (Authority) (3) การบริ หารคุณธรรม (Morality) (4) การ
บริ หารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองค์การ (Organizing)
(7) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) (8) การอานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน
(Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงประมาณ (Budgeting) เช่นนี้เป็ นการนา
“กระบวนการบริ หาร” หรื อ “ปัจจัยที่มีส่วนสาคัญต่อการบริ หาร” ที่เรี ยกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ
(PAMS-POSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็ นแนวทางในการให้ความหมาย การบริ หาร หมายถึง การ
ดาเนินงาน หรื อการปฏิบตั ิงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรื อ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง
กับ คน สิ่ งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ เช่น (1) การบริ หารคน (Man) (2) การ
บริ หารเงิน (Money) (3) การบริ หารวัสดุอุปกรณ์ (Material) (4) การบริ หารงานทัว่ ไป
(Management) (5) การบริ หารการให้บริ การประชาชน (Market) (6) การบริ หารคุณธรรม
(Morality) (7) การบริ หารข้อมูลข่าวสาร (Message) (8) การบริ หารเวลา (Minute) และ (9) และการ
บริ หารการวัดผล (Measurement) เช่นนี้ เป็ นการนา “ปั จจัยที่มีส่วนสาคัญต่อการบริ หาร” ที่เรี ยกว่า
9M
Patchayapheuk (1992) มองการบริ หารในลักษณะที่เป็ นกระบวนการโดยหมายถึง
กระบวนการนาเอาการตัดสิ นใจ และนโยบายไปปฏิบตั ิ ส่ วนการบริ หารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวข้องกับ
การนาเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
Dockthaisong (1994) ให้ความหมายว่า การบริ หาร คือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้มี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรื อประเทศ หรื อการจัดการ
เพื่อผลกาไรของทุกคนในองค์การ
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Herbert (1947) กล่าวถึง การบริ หารว่า หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ร่ วมกันดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
Frederick (1980 : 27) ให้ความหมายการบริ หารไว้วา่ งานบริ หารทุกอย่างจาเป็ นต้อง
กระทาโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่ งกาหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้มีวิธีที่ดีที่สุดใน
อันที่จะก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการผลิตมากยิง่ ขึ้นเพื่อประโยชน์สาหรับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
สรุ ปความหมายโดยรวมของการบริ หารจัดการ คือ การใช้ความรู ้ที่เป็ นศาสตร์ และทักษะ
ที่เป็ นศิลป์ ในการนาเอาทรัพยากรการบริ หาร คือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ
มาใช้อย่างเป็ นกระบวนการ มีระบบระเบียบแบบแผน เพื่อสามารถดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมี ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
กระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการบริ หารจัดการประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ
(Organizing) การชักนา (Leading) และการควบคุม (Controlling) (Schermerhorn, Hunt ;& Osborm,
2000 : G-3)
กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ กระบวนการบริ หารการจัดการ หมายถึง
กระบวนการวางแผนดาเนินการ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การชักนา (จูงใจ) และ การควบคุม
การพัฒนารูปแบบการบริ หารจัดการ
การพัฒนา (Development) หมายถึง การทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง การกระทา หรื อการดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดีข้ ึน มีคุณภาพมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการ วิธีการและเทคนิ คที่เป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง อันมีผลทาให้การกระทาหรื อการดาเนิ นงานมีประสิ ทธิภาพ (Efficiently) ประสิ ทธิผล
(Effectively) (Santi Wong, 1996 : 202)
กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ การพัฒนาการจัดการหรื อการพัฒนาความรู ้
ความสามารถในการบริ หารของผูบ้ ริ หารจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
พัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการให้มีคุณภาพที่ เหมาะสม เพื่อบริ หารจัดการทรัพยากรทางการ
บริ หาร (4 M’s) อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล สาหรับสถานศึกษาการพัฒนารู ปแบบการบริ
หารจัดการ จึงเป็ นการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ การบริ หารจัดการให้มีความเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการบริ หาร โดยใช้ทรัพยากรทางการบริ หาร คือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
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อุปกรณ์ และการจัดการ อย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อทาให้การบริ การสาธารณะมี
คุณภาพ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพรู ปแบบการบริหารจัดการ (PDCA)
สาหรับผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ในการบริ หารคุณภาพ เพื่อสร้างความ มัน่ ใจและเป็ น
หลักประกันต่อ ชุมชน และสังคม ได้ตามมาตรฐานความรู ้ ความสามารถ และคุณลักษณะต่าง ๆ เมื่อ
กล่าวถึงการบริ หารงานคุณภาพ คนส่ วนใหญ่จะรู ้จกั วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle) กันเป็ น
อย่างดี คือ วงจร Plan – Do – Check – Act หรื อ PDCA (ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ, 2545 : 12)
ประกอบด้วย 1. การจัดทาและวางแผน (Plan) 2. การปฏิบตั ิตามแผน (Do) 3. การติดตามประเมินผล
(Check) และ4. การกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ที่ทาให้ไม่เป็ นไปตามแผน (Act)
(Mathurosesuwan, 1999 : 23-24)
กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ กระบวนการพัฒนาคุณภาพรู ปแบบการบริ หาร
จัดการคือ การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการบริ หารให้มี
ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ หากนาวงจร PDCA มาใช้ จะมีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามขั้นตอน และ
สาเร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายขององค์กร
3. แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารงานมุ่งผลสั มฤทธิ์
ความสาคัญของการบริหารงานมุ่งผลสั มฤทธิ์
การบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็ นเทคนิควิธีการบริ หารจัดการสมัยใหม่ที่นามาประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริ หารงานภาครัฐ จากเดิมที่ให้ความสาคัญต่อ
ทรัพยากรหรื อปัจจัยนาเข้า (Input) และระเบียบเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้เกิดความถูกต้องโดยหันมาเน้น
ถึงวัตถุประสงค์หรื อสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินงาน ทั้งในแง่ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
(Outcome) และความคุม้ ค่าของเงิน (Value of money)
Meksawan (1996 : 13) ได้ให้ความหมายการบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ว่าเป็ นการบริ หาร
โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์หรื อผลสัมฤทธิ์เป็ นหลักโดยระบบประเมินผลงานที่อาศัยตัวบ่งชี้เป็ นตัว
สะท้อนผลงานให้ออกมาเป็ นรู ปธรรม
Sirisumphand (2006) ได้อธิ บายความหมายของการบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์วา่ เป็ นการ
บริ หารที่เน้นการวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์การดาเนินงานแบบมีส่วน
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ร่ วม ผูบ้ ริ หารแต่ละระดับขององค์การ ต้องยอมรับและคานึงถึงผลงานรวมทั้งต้องให้ความสาคัญกับ
การจัดวางระบบตรวจสอบผลงาน และการให้รางวัลตอบแทนผลงาน
กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ การบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง กระบวนทัศน์
และวิธีการบริ หารงานภาครัฐที่เน้นวัตถุประสงค์การบริ หารงานให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร ทั้ง
ในแง่ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และความคุม้ ค่าของเงิน (Value of money)
การบริ หารงานมุ่งผลสั มฤทธิ์ไปสู่ การปฏิบัติ
Niven (2003 : 38-41) การบริ หารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปสู่ การปฏิบตั มิ ีกระบวนการที่สาคัญ
ที่จะต้องดาเนินการ 2 กระบวนการ คือ 1. กระบวนการกาหนดผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ มี 3
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนภารกิจ (Mission) ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดวิสัยทัศน์ (Visions)
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) 2. กระบวนการวางแผนและนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิให้
ถูกต้อง (do the thing right) แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การสื่ อสารทาความเข้าใจ
ภารกิจ วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายการดาเนิ นงาน ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดเป้าหมายผลผลิตที่จะต้อง
ดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan)ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิการ ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม
กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ การประยุกต์แนวความคิดการบริ หารงานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ไปสู่ การปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น โดยมีกระบวนการที่มุ่งไปสู่ ความสาเร็ จในการ
บริ หาร คือ กระบวนการกาหนดผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ ด้วยการการทบทวนภารกิจ
(Mission) ว่าองค์การ การกาหนดวิสัยทัศน์ (Visions) กาหนดจุดมุ่งหวังสู งสุ ดของการดาเนินงานการ
กาหนดจุดมุ่งหมาย (Goals) ของการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่ การนาแผนไปสู่ การปฏิบตั ิให้ถูกต้อง (do
the thing right)
4. แนวคิดเกีย่ วกับธรรมาภิบาล
ความหมายของธรรมาภิบาล
Kham Chu (2002 : 42 - 43) ธรรมาภิบาล หมายถึง การมีส่วนร่ วม คือ ความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้และการมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้หลักประกันว่าการดาเนินนโยบาย
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยูบ่ นฉันทานุมตั ิ อย่างกว้างขวางของสังคม
Terawekhin (1998 : 6) หมายถึง กระบวนการการปกครองบริ หารที่อาศัยปรัชญาหลักการ
ที่ถูกต้องเอื้ออานวยประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมีประสิ ทธิ ภาพในการแก้ไขปัญหาของ
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สังคมและนามาซึ่งความเจริ ญในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างของหลักการของธรรมรัฐในสมัยโบราณ เช่น
หลักทศพิธราชธรรม
หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริ มให้
ระบบราชการไทยนาหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริ หารราชการแผ่นดิน เพื่อ
ประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบ ด้วย 10 หลัก ได้แก่
หลักการ ตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิ ทธิผล (Effectiveness) หลักประสิ ทธิภาพ/คุม้ ค่า
(Efficiency/ Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus
Oriented) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิ ดเผย/โปร่ งใส
(Transparency) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) และ
หลักนิติธรรม (Rule of Law)
กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ธรรมาภิบาล มีความเชื่อมโยงตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ซึ่งหมายถึง กระบวนการบริ หารราชการและการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรที่อยูใ่ นส่ วน
ราชการนั้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิ ทธิภาพ
เกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐโดยใช้วธิ ีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็ นกรอบหรื อ
แนวทางในการปฏิบตั ิ
5. แนวคิดเกีย่ วกับผู้นาการเปลีย่ นแปลง
ความหมาย
Rounaq (2007 : 2) ภาวะผูน้ า (Leadership) คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งผูน้ า
พยายามที่จะมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูต้ ามจูงใจสมาชิกขององค์การเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
รักษาความสัมพันธ์ดา้ นความร่ วมมือ และด้านการทางานเป็ นทีม ตลอดจนของความร่ วมมือ และ
การสนับสนุนจากภายนอกองค์การ ในการทาความเข้าใจภาวะผูน้ าจึงต้องคานึงถึงสมาชิกด้วย
องค์ประกอบที่สาคัญของภาวะผูน้ า คือ “การแนะนา (guide)” “การชี้นา (direct)” “การมีอิทธิพล
เหนือ (influence)” ดังนั้น ภาวะผูน้ าจึงไม่ใช่การมีพลังอานาจ (power) หรื อ การมีอานาจหน้าที่
(authority) แต่เป็ นการมีวสิ ัยทัศน์ (vision) และมีเป้าประสงค์ (sense of purpose) ผูน้ าการ
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เปลี่ยนแปลงจึงเป็ นผูท้ ี่สามารถแนะนา ชี้นาและมีอิทธิ พลเหนื อผูอ้ ื่นในการนาการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญมาสู่ องค์การซึ่งไม่เพียงโลกภายนอก แต่เป็ นกระบวนการภายในด้วย
Simon and Schuster (1982 : 794.) ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการซึ่ง
ก่อให้เกิดการจูงใจและความผูกพัน การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
ขององค์การ และมุ่งให้บรรลุอุดมการณ์และคุณค่าของผูต้ ามในระดับที่สูงขึ้น
กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ภาวะผูน้ า (Leadership) หมายถึง กระบวนการใช้
อานาจ บารมี ใช้อิทธิ พลที่มีอยูเ่ หนือคนอื่น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามที่ตอ้ งการ อันจะทาให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งในสถานการปกติและ
สถานการไม่ปกติ
รู ปแบบภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
James (1978 : 142) ให้เหตุผลว่าผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนยึดกฎระเบียบ คุณลักษณะ (traits)
และไม่ได้ให้ความสาคัญกับสถานการณ์ (situation) ให้เหตุผลว่าค่านิยมเชิงจริ ยธรรม (moral values)
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเน้นเป้าหมาย (ends) คุณธรรม (moral leaders)
Bernard and Bruce (1994 : 20-22, 29) กล่าวว่าสถานการณ์วกิ ฤตมีความสาคัญ ผูน้ าที่มี
ประสิ ทธิ ผลในสภาพที่วกิ ฤติตอ้ งมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และอยูเ่ หนือสิ่ งที่ผตู ้ ามเห็นตามความ
ต้องการจาเป็ นเร่ งด่วน และตอบสนองแบบเหมาะสม ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่สามารถกระตุน้
ผูต้ ามให้เห็นอุปสรรคและการไม่มีความพร้อมหรื อการขาดการกาหนดเป้าหมายเพื่อมองข้ามความ
สนใจส่ วนตัว และกาหนดทิศทางที่เชื่อมัน่ ได้ เงื่อนไขเชิงสถานการณ์
Bennis and Nanus (1985 : 25) คุณลักษณะของผูน้ าการเปลี่ยนแปลงคือ 4 I ดังนี้
1. การใช้ทุกคนอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) เน้นให้ผนู ้ าเป็ นต้นแบบ (role
model)
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) เน้นจิตวิญญาณทีม (team spirit) จูง
ใจ (motivate) ให้ความหมายและการท้าทาย (provide meaning and challenge)
3. การกระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) เน้นความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (creativity & innovation)
4. การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration) เน้นการเป็ นพี่เลี้ยง
(mentoring)
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Fullan (2008) มีแนวคิดว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยแรงผลักดันในหลายๆด้าน
และหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงซึ่ งมี
องค์ประกอบที่สาคัญ คือ เป้าประสงค์เชิงคุณธรรม (Moral Purpose) การเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
(Understanding Change) การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Building) ความรู ้ (Knowledge) และ
การทาให้เกิดความสามัคคี (Coherence Making) ในกรอบของพลัง (Energy) ความศรัทธาอย่างแรง
กล้า (Enthusiasm) และความหวัง (Hope) สร้างพันธะสัญญาทั้งภายนอกและภายใน
ประเภทของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
James (1978 : 142.) แบ่งประเภทของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง มี 4 ประเภท คือ 1.
ภาวะผูน้ าที่ใช้ปัญญา (Intellectuals) 2. ภาวะผูน้ านักปฏิรูป (Reformer) 3. ภาวะผูน้ าการปฏิวตั ิ
(Revolutionaries) 4. ภาวะผูน้ าแบบวีรบุรุษ (Heroes)
Bernard and Bruce (1994 : 20-22, 29) ได้เสนอภาวะผูน้ า 2 แบบ คือ ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional
Leadership) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นพลวัต (Dynamic) ที่มีความต่อเนื่องกันตามรู ปแบบภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจึงเป็ นกระบวนการที่ผนู ้ าทาให้ผตู ้ ามอยูเ่ หนือความสนใจ
ของตนเอง โดยการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma) การสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) หรื อการ
คานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผูน้ าจะยกระดับวุฒิภาวะและ
อุดมการณ์ของผูต้ ามที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ (achievement) การบรรลุสัจจะการแห่งตน (Selfactualization) ความเจริ ญรุ่ งเรื อง (well-being) ของสังคม องค์การและผูอ้ ื่น
กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เป็ นกระบวนการที่ผนู ้ า
ทาให้ผตู ้ ามอยูเ่ หนือความสนใจของตนเอง โดยการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized
Influence or Charisma) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุน้ การใช้
ปัญญา (Intellectual Stimulation) หรื อการคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล (Individualized
Consideration) ผูน้ าจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผูต้ ามที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
(achievement) การบรรลุสัจจะการแห่งตน (Self-actualization) ความเจริ ญรุ่ งเรื อง (well-being) ของ
สังคม องค์การและผูอ้ ื่น
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6. แนวคิดทีเ่ กี่ยวกับทักษะการคิดอย่างผู้นา
ความหมายของผู้นา
Halpin (2006 : 43) ที่ได้ให้ความหมายผูน้ าไว้ 5 ประการ คือ 1. มีอิทธิ พลต่อคนใน
หน่วยงานมากกว่าผูอ้ ื่น 2. มีบทบาทเหนือผูอ้ ื่น 3. มีบทบาทสาคัญที่สุดในการอานวยการให้
หน่วยงานดาเนินไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ 4. บุคคลที่ได้รับเลือกจากผูอ้ ื่นให้เป็ นผูน้ าและ 5. บุคคลที่
ดารงตาแหน่งผูน้ าหรื อหัวหน้าในหน่วยงาน
Hersey and Blanchard (2009 : 68) ที่เห็นว่าความเป็ นผูน้ าเป็ นกระบวนการใช้อิทธิ พลใน
การปฏิบตั ิงานของบุคคลที่มุ่งสู่ การบรรลุเป้ าหมายภายใต้สถานการณ์ที่กาหนด ถ้าสถานการณ์
เปลี่ยนแปลง ความเป็ นผูน้ าก็ตอ้ งเปลี่ยนตามไปด้วย
Greenberg and Baron ( 2010 : 506) และ Tichi & Cohan (2007 : 35) ที่กล่าวว่า ภาวะผูน้ า
หมายถึง คุณลักษณะของผูน้ าที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เป็ น
ความสามารถที่บุคคลคนหนึ่งมีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม ในอันที่จะทาให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่มหรื อองค์การได้
Stogdill (2004 : 7-15) ที่ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับการเป็ นผูน้ าไว้ คือ ผูน้ าเป็ นศูนย์กลางของ
กระบวนการกลุ่ม เป็ นผูม้ ีโอกาสติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจของกลุ่มสู ง มีบคุ ลิกภาพความสามารถเหนื อบุคคลทัว่ ไป
กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ “ภาวะผูน้ า” (leadership) สรุ ปว่า ภาวะผูน้ าเป็ น
ความสามารถด้านอิทธิ พลต่อบุคคลในกลุ่มเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้าหมาย ใช้กระบวนการสั่ง
การ การมีอิทธิพลต่อผูอ้ ื่น การมีปฏิสัมพันธ์ โดยถ่ายทอดแนวคิดไปสู่ การปฏิบตั ิ ดังนั้นกล่าวได้วา่
ภาวะผูน้ าเป็ นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ ไม่หยุดนิ่งของกระบวนการ 3 อย่าง ที่มีความเกี่ยวเนื่ องและมี
อิทธิ พลต่อกัน ได้แก่ ผูน้ า (leaders) ผูต้ าม (followers) และสถานการณ์ (situations) อันนาไปสู่ การ
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย
บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้นา (leader)
Krech and Ballauhy (2008 : 46) เสนอว่าควรมีบทบาท ดังนี้ 1. ผูน้ าในฐานะผูบ้ ริ หาร 2.
ผูน้ าในฐานะนักวางแผน 3. ผูน้ าในฐานะผูก้ าหนดนโยบาย 4. ผูน้ าในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญ 5. ผูน้ าใน
ฐานะตัวแทนติดต่อกับบุคคลภายนอก 6. ผูน้ าในฐานะผูค้ วบคุมความสัมพันธ์ของสมาชิก ภายใน
กลุ่ม 7. ผูน้ าในฐานะผูใ้ ห้คุณให้โทษ 8. ผูน้ าในฐานะคนกลางหรื อผูต้ ดั สิ น 9. ผูน้ าในฐานะเป็ นบุคคล
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ตัวอย่าง 10. ผูน้ าในฐานะสัญลักษณ์ของกลุ่ม 11. ผูน้ าในฐานะผูแ้ ทนรับผิดชอบ 12. ผูน้ าในฐานะผูม้ ี
อุดมคติ 13. ผูน้ าในฐานะบิดา 14. ผูน้ าในฐานะรับผิดชอบแทน
กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ บทบาทและหน้าที่ของผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นนั้น
ครอบคลุมไปถึง การบริ หารองค์กร การบริ หารงานบุคคล การบริ หารงบประมาณ หรื องานในทุก ๆ
ด้าน บทบาทด้านนักการเมืองท้องถิ่น บทบาทการพัฒนาชุมชน บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทั้งที่แบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ บทบาทในการตัดสิ นใจ บทบาทในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
คุณลักษณะของภาวะผู้นา
Moorhead and Griffin (2007 : 1-26) ที่กล่าวถึง ทฤษฎีคุณลักษณะ เป็ นทฤษฎีที่อธิบายถึง
คุณลักษณะที่ทาให้ผนู ้ ามีลกั ษณะแตกต่างจากผูต้ าม และเป็ นคุณลักษณะที่ทาให้ผนู ้ าปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
Barrow (2008 : 24) ได้สรุ ปสาระสาคัญที่เป็ นลักษณะเฉพาะของผูน้ าที่แตกต่างจากผูต้ าม
มีดงั นี้ 1. บุคลิกภาพของภาวะผูน้ า ประกอบด้วย มีความเป็ นตัวของตัวเอง มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีความยืนหยัดมีความรู ้ และมีความกระตือรื อร้น 2. สังคมของภาวะผูน้ า ประกอบด้วย มีความเป็ น
ตัวของตัวเอง มีความอดทน และมีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น และ 3. กายภาพของภาวะผูน้ า
ประกอบด้วย มีความสู ง รู ปร่ าง ได้สัดส่ วน และมีเสน่ห์
Kouzes and Posner (2004 : 21) วิจยั เพื่อสารวจ ความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผูน้ าผลการวิจยั เกี่ยวกับคุณลักษณะที่สาคัญของผูท้ ี่แสดงความเห็น ประกอบด้วย มีความ
ซื่อสัตย์ มองการณ์ไกล มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสามารถ มีจิตใจเป็ นธรรม
เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนนุ ใจกว้าง มีความฉลาด มีความกล้าหาญ เป็ นที่พ่ ึงได้ มีความตรงไปตรงมา ให้
ความร่ วมมือ มีจิตนาการ ให้ความห่วงใยผูอ้ ื่น มีความสามารถในการตัดสิ นใจ ความทะเยอทะยาน มี
ความภักดี มีวฒ
ุ ิภาวะ ควบคุมตนเองได้ มีความเป็ นอิสระ
กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ คุณลักษณะของผูน้ า คือ คุณลักษณะที่อยูใ่ นตัว
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น มีความเป็ นตัวของตัวเอง มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความยืนหยัดมีความรู ้ เป็ น
นักวางแผน เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ เป็ นผูจ้ ดั การองค์การ เป็ นนักบริ หาร การเปลี่ยนแปลง การกระจายอานาจ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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7. แนวคิดเกีย่ วกับความรู้ อย่างมีวสิ ั ยทัศน์
ความหมายของวิสัยทัศน์
Blubberg and Greenfield (1986 : 227-228) ให้ความหมายว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง
ความสามารถในการมองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั ไปสู่ ภาพที่ตอ้ งการใน
อนาคตได้สาเร็ จ
Panitamai (1995 : 16) ให้ความหมายว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง ผลพวงจากการรู ้คุณค่าของ
บทเรี ยนในอดีต เข้าใจสภาพปัจจุบนั และเตรี ยมการเพื่ออนาคตที่พึงประสงค์ที่มีความเป็ นไปได้
Wisalaphon (1995 : 3) ให้ความหมายว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพขององค์การในอนาคต
เป็ นภาพที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique) ที่ได้พฒั นาแล้ว (Improved) และ สามารถบรรลุถึง
ได้ (Attainable)
กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ วิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นในการที่จะมองเห็นอนาคต หรื อเป้าหมายขององค์การ โดยภาพนั้นมีความเป็ นไปได้ มี
เป้าหมายชัดเจน และสามารถวางแผน กาหนดแนวทางหรื อวิธีการในการปฏิบตั ิที่จะทาใต้องค์การ
ดาเนินภารกิจให้บรรลุเป้ าหมาย ในอนาคตได้ แม่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
องค์ ประกอบของวิสัยทัศน์
Wisalaphon (1995 : 3 ; อ้างอิงมาจาก Manasse 1986) ได้ระบุ องค์ประกอบ 4 ประการ ที่มี
ปฏิสัมพันธ์กนั ของวิสัยทัศน์ของผูน้ า ได้แก่ 1.วิสัยทัศน์ทางองค์การ (Organizational Vision) 2.
วิสัยทัศน์ทางอนาคต (Future Vision) 3. วิสัยทัศน์ทางบุคคล (Personal Vision) 4. วิสัยทัศน์ทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Vision)
Wisalaphon (1995 : 4 ; อ้างอิงมาจาก Braun 1991: 26) ได้เสนอ แนวคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ของบุคคลว่าสามารถแบ่งออกเป็ น 3 มีติ คือ 1. การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulating Vision) (Locke and
Others, 1991 : 53-54) การสร้างวิสัยทัศน์ของผูน้ าได้มาจากวิธีการดังต่อไปนี้ 1)โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 2) โดยกระบวนการจัดกระทาข้อมูล 3) โดยการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตนเองออกมา 4)โดย
การประเมินผลเป็ นระยะ 2. การเผยแพร่ วสิ ัยทัศน์ (Articulating Vision) แบร์ และคนอื่น ๆ (Beare
and Others, 1989 :120-121) กล่าวว่า การเผยแพร่ วสิ ัยทัศน์สามารถกระทาได้ 3 แนวทาง คือ 1) โดย
คาพูด ทั้งโดยการพูดและการเขียน 2) โดยการกระทา
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3) โดยการให้รางวัล 3. การปฏิบตั ิตามวิสัยทัศน์ (Operationalizing Vision) Trethowan (1991:8)
กล่าวว่า เพื่อให้การปฏิบตั ิตามวิสัยทัศน์ได้ผลดี ผูน้ าควรคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้ 1) ต้องแสดงให้เห็นถึง
ความกระตือรื อร้นของตน 2) พยายามสร้างจิตผูกพันให้เกิดขึ้นกับสมาชิก 3) จัดโครงสร้างของ
องค์การให้สอดคล้องต่อการปฏิบตั ิตามวิสัยทัศน์ 4) จัดงบประมาณสนับสนุน 5) มีความเชื่อถือและ
ไว้วางใจในความสามารถของสมาชิก6) อย่ากล่าวอ้างในสิ่ งที่ไม่เป็ นความจริ งเพียงเพื่อหวังให้งาน
สาเร็ จ
กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ที่ดี เริ่ มตั้งแต่วสิ ัยทัศน์
ระดับองค์กร วิสัยทัศน์ระดับบุคคล วิสัยทัศน์ระดับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ทางอนาคต วิสัยทัศน์ที่
เป็ นปัจจุบนั ที่เป็ นอนาคตและเฉพาะเจาะจง
ปัจจัยทีส่ ั มพันธ์ กบั วิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร
Manasse (1986) ได้ศึกษาพบว่า ทักษะหรื อความรู ้ซ่ ึงมีผลต่อการพัฒนาวิสัยทัศน์ของผูน้ า
มี 5 ประการ ดังนี้ 1) ทักษะด้านการจัดกระทาข้อมูล 2) ความรู ้เกี่ยวกับการวินิจฉัยองค์การ 3) ความรู ้
เกี่ยวกับองค์การที่มีประสิ ทธิ ผลและการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อความเป็ นเลิศ 4) ความคิด
สร้างสรรค์ 5) ความตระหนักในตนเอง
Panitamai (1995 : 29) เสนอว่า ผูน้ าที่มีวสิ ัยทัศน์มีลกั ษณะสรุ ปได้ ดังนี้ 1) มีความสามารถ
ทางสติปัญญา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ 2) วางแผนกลยุทธ์ได้ดี 3) คิดแบบนิรนัย รู ้และเข้าใจ
นโยบาย เป้าหมายขององค์การ 4) มีความกระตือรื อร้นในการรับรู ้ และเปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่งใหม่ ๆ
5) สนับสนุนผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพให้บงั เกิดผลสู งสุ ด และเปิ ดใจกว้าง
รับประสบการณ์ใหม่ และ 6) มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทะเยอทะยาน เน้นที่ผลกระทบเชิงสร้างสรรค์
มุ่งหาความสาเร็ จใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา
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กล่าวโดยสรุ ป สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ปัจจัยที่สัมพันธ์กบั วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หาร คือ ปัจจัย
ที่ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ข้อมูลที่เชื่ อถือได้ ความคิด
สร้างสรรค์ มีความรู ้ การแสวงหาความรู ้ การวางแผน และกล้าตัดสิ นใจ
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับโมเดลการพัฒนาตัวบ่งชี้
สมรรถนะของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อผูว้ ิจยั กาหนดกรอบ
แนวคิดจากการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีเอกกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจาก (Chareonwongsak,
2016), (Udorn Uttaro [Makdee], 2014), (Office of the Pubic Sector Development Commission.
(2001a), Terawekhin. (1998), (Zwell, 2000), (Spencer, 1993), (Boyatzis, 1982), และ (McClelland,
1970) ดังแผนภาพ
กรอบแนวคิด
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ัมย์ 2) อเพืงค์
่อเปรี
ยบเทียบความคิ
ดเห็นจของบุ
จัหน่
ดรู ปวยงานที
แบบการบริ
พย์สินที่เหมาะสมของมหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
่มตัวอย่าทงมีาการเก็
่มหาบัหณารจั
ฑิตดรัการทรั
ฐประศาสนศาสตร์
ได้ปฏิบตั ิงานในจั
งหวั
ดบุรีรฏัมพิย์บูลกลุสงคราม
2 กลุบ่ม
่มตัวอย่างบุคลากรมหาวิ
รวบรวมข้
ทยาลัาหนดโควตา
ยราชภัฏพิบูลบุสงคราม
จานวน
220 คน
จากการ
คือ กลุ่มตัอวมูอย่ลาจากกลุ
งที่ตอบแบบสอบถาม
ได้จากการก
คลากรในหน่
วยงานที
่มหาบั
ณฑิต
วิรัเฐคราะห์
องค์ป ระกอบสามารถแบ่
ตัวดแปรความคิ
ดเห็ น200
ของบุคนค ลากรที
ี ต่อรูวปยงาน
แบบการบริ
ประศาสนศาสตร์
ปฏิบตั ิงานในจังงหวั
บุรีรัมย์ จานวน
ใน 10่ มหน่
องค์กร ห าร
จัปกครองส่
ดการทรัพวย์นท้
สินอเชิงถิง่นธุ รจกิานวน
จที่เหมาะสมได้
เป็ น ต2ารวจ
องค์ปจระกอบ
บาล และการบริ
6 แห่ง สถานี
านวน 2ได้แห่แก่ง ธรรมาภิ
สานักงานการไฟฟ้
าจังหวัหดาร
จับุดรการ
นผวนของตั
วแปรทั
13.402ละหน่
ตามลวยงาน
าดับ
ี รัมย์ซึ่งจสามารถอธิ
านวน 1 แห่บายความผั
ง และสานั
กงานอัยการจั
งหวั้งดหมดได้
บุรีรัมย์ร้อจยละ
านวน53.025
1 แห่และ
ง โดยแต่
ใช้แบบสอบถามแห่งละ 20 ฉบับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง
คกาส
าคัญ: บุคลากร,
การบริ
ารจัดจากหน่
การทรัวพยงานที
ย์สินเชิ่เงก็ธุบรข้กิอจมู, ลการวิ
คราะห์
องค์การวิ
ประกอบ
าหนดโควตา
จานวน
10หคน
แห่งเละ
1 คน
เคราะห์
แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.968 ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบความแตกต่างใช้ T-Test และ F-Test ส่ วนข้อมูลที่ได้จากเทคนิค
การสัมภาษณ์ใช้วเิ คราะห์แบบอุปมาน ผลการวิจยั พบว่า ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบแยกตาม
เพศ และหน่วยงานที่สังกัด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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ส่ วนการเปรี ยบเทียบระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สาหรับผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ด้านความรับผิดชอบ บุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาต่อเพื่อนร่ วมงาน และประชาชน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความรับผิดชอบค่อนข้างสู ง สามารถปฏิบตั ิงานได้เต็มที่ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ บุคลากรมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้อย่าง
ดี ทาให้เกิดความร่ วมมือและเกิดการประสานงานที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์อนั ดี และมี
ความสามัคคีกนั ทางาน มีความเต็มใจให้ความช่วยเหลือในงานอื่น ด้านความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงาน บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผน หรื อตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงาน จะทาให้เกิด
ความรู ้สึกที่ดี ตั้งใจและทุ่มเทให้กบั การปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่ มีการช่วยเหลือและร่ วมมือกัน
ทางานด้วยความเต็มใจ และมีการทางานเป็ นทีม ส่ วนข้อเสนอแนะ หน่วยราชการต้องตระหนักถึง
คุณค่าของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของตน โดยการสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อและตรง
กับสายงานที่ปฏิบตั ิ
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพ, การปฏิบตั ิงาน, มหาบัณฑิต
Abstract
This research aimed to 1) study work effectiveness of graduates in a Master of Public
Administration, Buriram Rajabhat University; and 2) compare opinions of the personnel at the
organizations in Buriram province where the graduates worked in. There were two sample groups:
One was a group of answering a questionnaire and the other was a group of taking parts in
interviews. The first group consisted of 200 people selected by setting a quota of personnel in ten
organizations where the graduates worked in i.e.,six local administrative organizations, two police
stations, one Buriram Provincial Electricity Authority, and one Office of Buriram Provincial
Public Prosecution. Twenty questionnaires were used for each organization. The second group
selected from purposive sampling by setting a quota of ten people; one from each organization.
The reliability of the questionnaire was .0968. Frequency, percentage, mean, and standard
deviation were applied to analyze the data. T-test and F-test were also used to make a comparison.
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The data obtained from the interview were analyzed by using analytic induction. The findings
revealed that the overall opinions towards three aspects: responsibility, recognition and working
achievement were at a high level. Having considered each aspect, it was also at a high level.
However, having compared their opinions by genders and organizations, there were no significant
differences in overall and in each aspect. When compared by the educational levels, their opinions
were statistically significant different at .05 in overall and in each aspect. Moreover, the interview
data showed that in the responsibility aspect, the personnel had high responsibility towards oneself
fordoing assigned duties from commanders, and towards colleagues and people in working
effectively. For the recognition aspect, there was an adjustment among colleagues leading to a
good cooperation, collaboration, relationship and unity in working. For the working achievement
aspect, the personnel who participated in planning or making a decision in working would have
good feelings, attention and devotion to work with full cooperation. They would also willingly
help each other in working and had a team-work. For recommendations, government sectors
should realize the value of personnel working in each organization by supporting them to further
their education in line with their fields and interest.
Keywords: effectiveness, working, graduates
บทนา

หน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ล้วนแต่ตอ้ งการที่จะได้
บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทางานในตาแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ
เพื่อต้องการให้หน่วยงานมีผลงาน ด้านการผลิต การบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ผล แต่การทางานของบุคลากร
ที่จะมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่างตามหลักของการบริ หาร เช่น ต้องมี
คนดี คนเก่ง ต้องมีเงินที่เป็ นเครื่ องมือในการทางานอย่างเพียงพอ มีวสั ดุ อุปกรณ์ที่จะสนับสนุนในการ
ทางาน และมีการบริ หารจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสมและดี แต่ผทู ้ ี่จะบริ หารจัดการได้ตามนั้น จะต้องเป็ น
คนที่มีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะและมีประสบการณ์ แต่สิ่งที่เป็ นคุณสมบัติอย่างนั้นมิใช่วา่
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จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมนุษย์เท่านั้น แต่ส่วนที่จะทาให้เกิดขึ้นได้คือ การเรี ยนรู ้หรื อเรี ยกว่าการ
พัฒนาบุคลากรหรื อพัฒนาบุคคล หรื อปัจจุบนั จะเรี ยกว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นการปรับเปลี่ยนที่สาคัญในสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์การ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นการปรับเปลี่ยน
กาลังคนทุกระดับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การในปัจจุบนั และโดยเฉพาะในอนาคต
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทัว่ ไปที่ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์การ เมื่อมีความจาเป็ น
ในการเปลี่ยนแปลงได้รับการพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว กระบวนการในการพิจารณาความต้องการในการ
พัฒนาก็เริ่ มขึ้น คาถามที่ตอ้ งการถามก็คือ ความต้องการในการพัฒนามีอะไรบ้าง มีเหตุผลอะไรในการ
พัฒนา วัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาจจะกาหนดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความสามารถของผูบ้ ริ หาร หรื ออาจ
กาหนดวัตถุประสงค์กว้าง ๆ เพื่อปรับปรุ งทักษะการบริ หารและการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การ
หลังจากกาหนดวัตถุประสงค์แล้ว ขั้นต่อไปควรพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมที่จะใช้ดาเนินการโครงการ
พัฒนาให้ประสบผลสาเร็ จ วิธีการสื่ อที่จะนามาใช้มีอยูห่ ลากหลาย การตัดสิ นใจเลือกวิธีการและสื่ อในการ
พัฒนาขึ้นอยูก่ บั ลักษณะและเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยปกติแล้วการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตอ้ งได้รับการประเมินต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงเป็ นไปอย่างเหมาะสมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ (Kheawying, 2007: 183) การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม มี 3 วิธี คือ การศึกษาต่อ การฝึ กอบรม และการพัฒนาตนเอง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ น
กิจกรรมที่พฒั นาบุคคล 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา (Education) ด้านการฝึ กอบรม (Training) และด้านการ
พัฒนาตนเอง (Development) ซึ่งด้านการพัฒนาจะเน้นการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองที่ตนเองอยากจะ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งวิธีการพัฒนาตนเองทั้ง 3 วิธี มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ด้านการศึกษาต่อ (Education) เป็ นการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ ที่อยูใ่ นวงกว้าง มุง่ ประสบการณ์หลายอย่างให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อส่ งเสริ ม
ให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบให้ดียงิ่ ขึ้น การศึกษาต่อ
เป็ นการส่ งเสริ มให้บุคลากรมีโอกาสได้เพิ่มวุฒิสูงขึ้น โดยความมุ่งหวังประกาศนียบัตร ปริ ญญาบัตรหรื อ
วุฒิการศึกษา รวมถึงการฝึ กฝนภาษา การรับคาแนะนาก่อนเข้าศึกษาและอบรมการศึกษาดูงานที่เป็ นส่ วน
หนึ่งของการศึกษานั้นด้วย 2) ด้านการฝึ กอบรม (Training) เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับงาน การเพิ่มพูน
ฝี มือ ความชานาญ และการเพิ่มพูนทัศนคติที่ดีในการทางานเป็ นกระบวนการที่จดั ตั้ง โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการที่จะพัฒนาบุคคลให้มีความรู ้ใหม่ ๆ มีความชานาญในการปฏิบตั ิงานมีเจตคติที่ดีในการทางาน และ
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงานให้เป็ นไปในทิศทางที่ตอ้ งการ เป็ นกิจกรรมที่ทาให้เกิดการ
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เรี ยนรู ้ในชัว่ ระยะเวลาหนึ่งอย่างมีระบบแบบแผน เพื่อความเป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลในการทางาน 3) ด้านการพัฒนาตนเอง (Development) เป็ นขบวนการเรี ยนด้วยตนเองเรี ยนโดยอาศัย
ความช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกน้อยที่สุด ตนเองจะเป็ นผูค้ วบคุมการเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นการ
มุ่งเน้นระบบการเรี ยนรู ้ ให้บุคคลสามารถดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
โดยการเพิ่มพูนความรู ้ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ไปตามวัตถุประสงค์ ไม่วา่ จากการศึกษา
หรื อการฝึ กอบรมก็ตาม การพัฒนาต้องการให้บุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ บุคคลได้เรี ยนรู ้และมีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานเพือ่ วัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง โดยมุ่งให้เรี ยนรู ้
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ และเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เป็ นไปตามต้องการ ทาให้คนมีความรู ้
ความสามารถและทักษะในการทางานดีข้ ึน ยังจะส่ งผลให้ผลงานสู งขึ้น ซึ่งย่อมจะนาผลสาเร็ จมาสู่
หน่วยงานด้วยเป็ นส่ วนรวม (Thieanphut, 2000 : 29)
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ ได้เปิ ดทาการเรี ยนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 จนถึงปัจจุบนั ได้ผลิตมหาบัณฑิต
ออกไปรับใช้ทางสังคมแล้วไม่ต่ากว่า 10,000 คน ในจานวนนั้นได้กระจายไปทางานในองค์กรต่าง ๆ
โดยเฉพาะในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน แต่ในปี การศึกษา 2559 ทางสาขาวิชาไม่
สามารถเปิ ดรับได้ เพราะผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กาหนดไว้จึงจะเห็นได้วา่ การดาเนินการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนี้ประสบปัญหา จึงชะลอที่จะ
ปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่ รับนักศึกษาใหม่ แต่ในช่วงที่มีการรอช่วงจังหวะเวลานั้น ทางสาขาวิชาจึงเห็นว่า
สมควรที่จะศึกษาถึงประสิ ทธิภาพการทางานของมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ที่จบไปแล้ว และปฏิบตั ิงานในหน่วยงานตามที่กล่าวแล้วนั้น มีผลของการปฏิบตั ิหน้าที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงไร เพื่อจะได้เป็ นข้อมูลในการนาเสนอ
เพื่อขอปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่ในโอกาสต่อไป
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว สาขาวิชาจึงได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บตั ิ งานมหาบัณฑิ ตต่าง ๆ ในหน่ วยงานของจังหวัดบุ รีรัมย์ เพื่อหาข้อมู ลและแนวทางการปรับปรุ ง
หลักสู ตรในโอกาสต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานที่มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ ได้
ปฏิบตั ิงานในจังหวัดบุรีรัมย์
สมมุติฐานของการวิจัย
บุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานที่ที่มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ ปฏิบตั ิงานในจังหวัด
บุรีรัมย์ ที่มีเพศ มีระดับการศึกษา และมีหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์
2. ทาให้ทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานเดียวกันกับมหาบัณฑิ ตรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. เป็ นสารสนเทศในการน าไปปรั บปรุ งหลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ ระดับบัณฑิ ตศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมทั้งวิธีการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนี้ในอนาคต
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร ได้แก่ บุ คลากรในหน่ วยงานที่ มหาบัณฑิ ตรัฐประศาสนศาสตร์ ปฏิ บตั ิงานใน
จังหวัดบุรีรัมย์
2. กลุ่มตัวอย่ าง เนื่องจากการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน โดยใช้เครื่ องมือในการ
วิจยั 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบเทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถาม เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ลักษณะผสมผสาน
จึงแบ่งกลุ่มตัวอย่าง เป็ น 2 กลุ่ม คือ
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2.1.1 กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้แบบสอบถาม ได้จากการก าหนดโควตา จานวน 200 คน
ใน 10 หน่วยงาน ดังนี้
2.1.1.1 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 6 แห่ง จานวน 120 คน
2.1.1.2 สถานีตารวจ จานวน 2 แห่ง จานวน 40 คน
2.1.1.3 สานักงานการไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 20 คน
2.1.1.4 สานักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 20 คน
รวมทั้งสิ้ น จานวน 200 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างใช้เทคนิ คการสัมภาษณ์ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยการกาหนดเป็ นโควตา (Quata) จานวน 10 คน จาก 10 หน่วยงานที่เก็บข้อมูลแห่ งละ 1 คน ซึ่ งเป็ น
ระดับผูบ้ ริ หารของหน่วยงานนั้น ๆ
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2
ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ในกรณี แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ และตอนที่ 2 ประสิ ทธิภาพของการ
ปฏิบตั ิงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของบุคลากร มี
ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า แบ่งเป็ น 5 ระดับ แบบสอบถามได้มีการตรวจสอบคุณภาพ มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.968 ส่ วนแบบสัมภาษณ์มีลกั ษณะเป็ นแบบมีโครงสร้างโดยกาหนดประเด็นหรื อข้อ
คาถาม ซึ่งเป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด (Open – ended Form)
4. การเก็บรวบรวมข้ อมู ล การเก็ บรวบรวมข้อมู ล กรณี แบบสอบถามผูว้ ิจยั ท าหนังสื อจาก
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขออนุ ญาตส่ งแบบสอบถามไปยังนายกองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น ผูก้ ากับการสถานี ตารวจ หัวหน้าสานักงาน เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่ มตัวอย่าง แบบสอบถาม จานวน 200 ฉบับ เก็บ
รวบรวมมาได้ 200 ฉบับ คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ส่ วนการใช้เทคนิ คการสั มภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการ
สัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง โดยมีการจดบันทึกและบันทึกเทปไว้ทุกกรณี และทุกคน
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลในกรณี ขอ้ มูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั
ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
5.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
เสนอข้อมูลเป็ นตารางแสดงจานวนและร้อยละ
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5.2 ผลการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บ ัติ งานมหาบัณ ฑิ ตรั ฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าเฉลี่ย และหาส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแยกเป็ นราย
ข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม นาเสนอข้อมูลเป็ นตารางประกอบคาอธิบาย
5.3 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงาน
มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จาแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ Ttest Independent
5.4 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงาน
มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จาแนกตามระดับการศึกษาและหน่วยงานที่
สังกัด วิเคราะห์โดยใช้ F-test
5.5 วิเคราะห์ ข ้อมู ลเกี่ ยวกับความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่ น ๆ ที่ เป็ นค าถามปลายเปิ ด
เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บตั ิ งาน ใช้การวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา โดยจัดคาตอบเข้าประเด็นเดียวกัน
แล้วสรุ ป
สาหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์โดยการตีความในรู ปของการวิเคราะห์เชิ ง
เนื้ อหา หรื อตี ความสร้ างข้อสรุ ปแบบอุ ปมาน โดยน าประเด็นย่อยมาพิ จารณาความเหมื อนกัน ความ
แตกต่างกัน และความสัมพันธ์กนั มาหาข้อสรุ ปแล้วบรรยายวิเคราะห์เป็ นความเรี ยง เพื่อหาข้อสรุ ป
ผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ องประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการวิ เคราะห์ ป ระสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บ ัติ งานมหาบั ณ ฑิ ตรั ฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ น
ระดับมากเช่นกัน โดยเรี ยงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งไปหาต่า ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสาเร็ จใน
การปฏิบตั ิงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ตามลาดับ
2. ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของบุ คลากรเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บ ัติ งาน
มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
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3. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงาน
มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและ
รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนนอกนั้น แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงาน
มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัดโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของการ
ปฏิบตั ิงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แต่ละด้านมีดงั นี้ 1) ด้านความ
รับผิดชอบ บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อตนเองในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาต่อเพื่อน
ร่ วมงาน และประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความรับผิดชอบค่อนข้างสู ง สามารถปฏิบตั ิงานได้เต็มที่
และมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนาความรู ้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน จนเกิดประสิ ทธิภาพต่อตนเองและ
องค์กร 2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือบุคลากรมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้อย่างดี ทาให้เกิด
ความร่ วมมือและเกิดการประสานงานที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์อนั ดี และมีความสามัคคีกนั
ทางาน มีความเต็มใจให้ความช่วยเหลือในงานอื่นนอกเหนือจากงานประจา เคารพและให้เกียรติซ่ ึงกันและ
กัน สามารถดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุ ขทั้งการปฏิบตั ิหน้าที่การทางาน และการดาเนินชีวติ ส่ วนตัว และ
3) ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผน หรื อตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงาน
จะทาให้เกิดความรู ้สึกที่ดี ตั้งใจและทุ่มเทให้กบั การปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่ มีการช่วยเหลือและร่ วมมือ
กันทางานด้วยความเต็มใจ และมีการทางานเป็ นทีม ปฏิบตั ิงานได้ตามระยะเวลาที่กาหนด และมีความรอบ
รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้องดี
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน มีประเด็นที่น่าสนใจที่ผวู ้ จิ ยั จะขออภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
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อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าบุคลากรแต่ละคนได้รับการอบรมสั่งสอนจากคณาจารย์ใน
ขณะที่เรี ยนระดับมหาบัณฑิตว่า ถ้าได้รับมอบหมายงานให้ทาในหน้าที่การงานจากผูบ้ งั คับบัญชา
แล้วไม่ทิง้ งาน ไม่ปล่อยปละละเลยให้งานนั้นเกิดความเสี ยหายโดยได้ทางานนั้นด้วยความตั้งใจ
เต็มใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจทางานจนได้รับความสาเร็ จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล สมความมุ่งหวังตั้งใจของผูบ้ ริ หาร และบรรลุเป้ าหมายขององค์กร บุคลากรได้รับการ
ยอมรับนับถือจากเพื่อนร่ วมงาน จากผูบ้ งั คับบัญชาว่า เป็ นบุคคลที่น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ
เมื่อมอบหมายงานใดให้แล้ว จะเป็ นบุคคลที่มีความรับผิดชอบไม่เหลวไหล ไม่ปล่อยให้งาน
เสี ยหาย จนเป็ นผลกระทบมาถึงเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาและองค์กร เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานใน
องค์กรตามบทบาทหน้าที่ หรื องานที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาจะได้รับความสาเร็ จตามที่
ได้รับมอบหมาย และตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ในที่สุดมหาบัณฑิตจะได้รับการยก
ย่องชมเชย รวมทั้งการได้รับรางวับความดี ความชอบจากผูบ้ ริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชาที่เหนือขึ้นไป
ซึ่งเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sanwanram (2015) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตาบลในเขตอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผล
การศึกษาพบว่า ระดับความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตาบลในเขตอาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Karunwibun (2016)
ได้ศึกษาเรื่ องผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการจัดการกระบวนการระบบสารสนเทศทางบัญชีที่มีต่อ
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานทางบัญชีของธุ รกิจเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า ผูบ้ ริ หารฝ่ ายบัญชีธุรกิจ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิ ทธิภาพการจัดการ
กระบวนการระบบสารสนเทศทางบัญชี โดยรวมและเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
2.1 จากผลการวิจยั ด้านความรับผิดชอบ พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้
เป็ นเพราะบุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่หรื อปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเพื่อนร่ วมงาน มีโอกาสหรื ออิสระในการตัดสิ นใจการดาเนินงานได้อย่างเต็มที่ มี
ความรับผิดชอบต่อผูม้ าติดต่องาน รับผิดชอบต่ออุปกรณ์เครื่ องมือของทางราชการ และที่สาคัญคือ
รับผิดชอบต่อเวลา ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรสุ ดา ดุสิตรัตนกุล (2557)
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เฉพาะกรณี ของบุคลากรส่ วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร
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มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิ ทธิภาพในการทางาน ด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ในงาน
อยูใ่ นระดับมาก
2.2 จากผลการวิจยั ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ทั้งนี้เป็ นเพราะบุคลากรได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่ วมงาน จากผูบ้ งั คับบัญชาว่า เป็ น
บุคคลที่น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ เมื่อมอบหมายงานใดให้แล้ว จะเป็ นบุคคลที่มีความรับผิดชอบไม่
เหลวไหล ไม่ปล่อยให้งานเสี ยหาย ความมีน้ าใจต่อเพื่อร่ วมงานมีการแต่งตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
การพูดจาดี ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของปริ ศนา พิมพา (2559) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปั จจัยด้าน
การยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2.3 จากผลการวิจยั ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ทั้งนี้เป็ นเพราะบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรตามบทบาทหน้าที่ หรื องานที่ได้รับ
มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาจะได้รับความสาเร็ จตามที่ได้รับมอบหมาย และตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร จนได้รับการยกย่องชมเชย รวมทั้งการได้รับรางวับความดี ความชอบจาก
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชาที่เหนือขึ้นไป มีความเอาใจใส่ งานในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมาย
แล้วผลงานมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิตรลดา Sriboonruang
(2013) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิ ทธิภาพการทางานบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็ จ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการอภิปรายผล ได้ดงั นี้
3.1 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงาน
มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้เป็ นเพราะความ
คิดเห็นของบุคลากรไม่วา่ จะเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิงมีความรู ้สึกที่เหมือนกัน กล่าวคือ การ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคลที่มีความสามารถ และความพร้อม ซึ่งพยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการ
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ปฏิบตั ิงานของตนอย่างคล่องแคล่ว ด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบตั ิงานให้เสร็ จทันเวลา
รวดเร็ ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกล่าวได้วา่ บุคคลจะมีประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ต้อง
เกิดจากความขยันหมัน่ เพียร มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ในงานพร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์ และ
ภักดีต่อองค์กร งานจะประสบความสาเร็ จได้ตามเป้ าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้หรื อดียงิ่ ขึ้น จาก
เหตุผลดังกล่าว จึงทาให้ความคิดเห็นประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Petchkhump (2012) ได้ศึกษาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพ
การบริ หารการเงินของชุมชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองกระโดน อาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารเงินทุนของชุมชน
ประกอบด้วย โครงสร้างชุมชน คนในชุมชน นโยบายชุ มชนและสิ่ งแวดล้อมในชุมชน ผลการ
ทดสอบทางสถิติ ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในชุมชนมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการเงินขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลหนองกระโดน ไม่แตกต่างกัน
3.2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน
มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จาแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจยั ครั้งนี้
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ การที่ได้ขอ้ สรุ ปเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะระดับการศึกษาแต่ละระดับมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นต่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ที่มี
ประสบการณ์การทางาน ความรู ้ ความสามารถที่แตกต่างกัน ย่อมต่างกันไป ดังนั้น จึงทาให้ความ
คิดเห็นของบุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจยั
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของปาริ ฉตั ร ศรี ตนไชย (2554) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 จังหวัด
พิษณุ โลก ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับ
ตาแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และรายได้ (ต่อเดือน) แตกต่างกัน มีความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวม ด้านประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน ด้านประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และ
ด้านพฤติกรรมในการทางานของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 จังหวัด
พิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะว่า มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเฉพาะคณาจารย์ได้ปลูกฝังให้มหาบัณฑิตนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่น ความไว้วางใจต่อเพื่อนร่ วมงาน
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และผูบ้ งั คับบัญชา ส่ วนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 อาจยังมองว่าความสาเร็ จใน
การปฏิบตั ิงาน ด้านประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน ด้านประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และด้าน
พฤติกรรมในการทางาน ผูบ้ ริ หารอาจยังใช้หลักการบริ หารงานแบบเดิม ทาให้คุณภาพการทางาน
ต่างกัน จึงทาให้ผลการวิจยั แตกต่างกัน
3.3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน
มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด โดย
ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจยั ครั้งนี้
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ การที่ได้ขอ้ สรุ ปเช่นนี้ หน่วยงานที่สังกัดแต่ละหน่วยงานมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สถานีตารวจ หน่วยงานราชการอื่นที่
แตกต่างกัน ย่อมต่างกันไปตามภารกิจหลัก อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ดังนั้น
จึงทาให้ความคิดเห็นของบุคลากรแต่ละหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thitikunrat (2013) ได้ศึกษาประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ซันไชน์อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ผลการศึกษาพบว่า
ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานและตาแหน่งงานต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากการใช้ เทคนิคการสั มภาษณ์ พบว่า
ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงานมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงนามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
4.1 ด้านความรับผิดชอบ บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อตนเองในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาต่อเพื่อนร่ วมงาน และประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น
บุคลากรควรมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อนร่ วมงาน และองค์กร สามารถปฏิบตั ิงานได้เต็มที่
และมีประสิ ทธิ ภาพ นาความรู ้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบตั ิงานจนเกิดประสิ ทธิ ภาพต่อตนเองและ
องค์กร เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Laokham (2013: 4) กล่าวถึง ความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทเพื่อปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การไว้วา่ การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน และมีอานาจในการ
ตัดสิ นใจได้อย่างเต็มที่ การได้รับการยอมรับจากองค์การว่าตนมีความรู ้
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มีความสามารถ และได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ผลงานของตนมีความสาคัญต่อการสาเร็ จหรื อ
ความล้มเหลวขององค์การ
4.2 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ บุคลากรมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้
อย่างดี ทาให้เกิดความร่ วมมือและเกิดการประสานงานที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์อนั ดี
และมีความสามัคคีกนั ทางาน ดังนั้น บุคลากรควรมีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดี มีการพูดจา
ดี ความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่น ผูร้ ่ วมงาน และผูบ้ ริ หาร เหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎี
ความต้องการของ Maslow (1970: 46 cited in Lorsuwannarat, 2003: 52-53) ได้ต้งั สมมติฐาน
เกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ดา้ นความต้องการในการได้รับการยอมรับ (Esteem Needs) คือ
ความต้องการความมัน่ คง ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ ซึ่ งจะนาไปสู่ ความรู ้สึกเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง ความเข้มแข็ง และการนาความสามารถมาใช้ประโยชน์ให้กบั สังคม ถ้าขาดการตอบสนอง
ต่อความต้องการนี้ อาจทาให้เกิดความรู ้สึกต่าต้อย หรื อไร้คุณค่า
4.3 ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน บุคลากรมีส่วนร่ วมการวางแผน การตัดสิ นใจ
ในการปฏิบตั ิงาน ทาให้เกิดความรู ้สึกที่ดี มีความตั้งใจและทุ่มเทให้กบั การปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่
ช่วยเหลือและร่ วมมือกันทางานด้วยความเต็มใจ ปฏิบตั ิงานได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนั้น
บุคลากรควรมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง กล้าคิดกล้าทา มีความคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมในที่ทางานให้ได้อย่างรวดเร็ ว ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็ นที่รักและชื่นชม
ของคนรอบข้าง ความมีระเบียบวินยั ตรงเวลา ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่ งครัด มีความ
ซื่อสัตย์ และช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้ประสบความสาเร็ จคนดี มีน้ าใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Mccleland ( 1975: 147 cited in Ramasute, 2002: 90) แมคเคล็ลแลนด์ได้เสนอความต้องการที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ได้แก่ ความต้องการความสาเร็ จ คือ ความต้องการความสาเร็ จ (Need
for Achievement) ผูท้ ี่มีความต้องการความสาเร็ จสู งจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเลือก
ทางานที่มีลกั ษณะท้าทายให้บงั เกิดผลดี เป็ นบุคคลที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว ดังนี้ชอบสถานการณ์ที่
ทาให้ตนมีโอกาสได้รับผิดชอบต่อผลงานที่ออกมาโดยตรง จึงไม่ชอบงานที่สถานการณ์เอื้อให้เกิด
ความสาเร็ จได้โดยบังเอิญ เพราะถือว่าทาให้ตนพลาดโอกาสที่จะเรี ยนรู ้ต่อการสร้างความสาเร็ จด้วย
ตนเองชอบตั้งเป้าหมายการทางานในระดับที่ยากปานกลาง มีความเสี่ ยงแต่อยูใ่ นวิสัย คาดว่าจะ
สาเร็ จได้ ทั้งนี้เพราะเห็นว่าความสาเร็ จที่มาจากเป้าหมายง่าย ๆ ไม่มีประโยชน์อะไร ขณะเดียวกันถ้า
กาหนดเป้ าหมายยากเกินไป
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ก็อาจพบความสาเร็ จได้นอ้ ยมาก ความเสี่ ยงต่อความสาเร็ จจึงเป็ นเครื่ องจูงใจสาหรับผูม้ ีความ
ต้องการความสาเร็ จสู ง ต้องการได้ขอ้ มูลป้ อนกลับจากการทางานของตน ทั้งนี้เพราะต้องการใช้
ข้อมูลป้ อนกลับที่ได้ เพื่อการปรับปรุ งกลยุทธ์ที่จะให้บรรลุเป้ าหมายเพื่อประกันความสาเร็ จในคราว
ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จ ัยได้สรุ ปเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บ ัติ งานมหาบัณฑิ ตรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังต่อไปนี้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 จากการศึกษาประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จึงควรรักษาสิ่ งดี ๆ นี้ไว้ โดยส่ วนราชการควรตระหนักถึงการแสดงให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานที่
ปฏิบตั ิงานมีคุณค่าอย่างยิง่ ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนส่ งเสริ มให้บุคลากรที่ยงั ขาดโอกาสในการศึกษา ได้
ศึกษาต่อตรงกับสายงานทีบ่ ุคลากรนั้น ๆ ปฏิบตั ิในหน่วยงาน ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องควรมีการ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการบริ หารและเน้นการมีส่วนร่ วมภายใน
องค์กรให้มากยิง่ ขึ้น มีการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน หรื อจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากร เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการจัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบ วินยั การปฏิบตั ิงาน
ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรปฏิบตั ิตนได้ตามระเบียบวินยั ขององค์กรอย่างเคร่ งครัด
1.2 จากการศึกษาประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงานมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ แต่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาควรรับฟังความคิดเห็นและให้ความสาคัญกับบุคลากรให้มากขึ้น ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องควรสร้างวัฒนธรรมในการยกย่องชมเชยพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดีจากหัวหน้างาน
เพื่อนร่ วมงาน อย่างสม่าเสมอ ในทุกระดับ ทุกหน่วยงาน เพื่อทาให้บุคลากรที่มีผลปฏิบตั ิงานดีได้รับการ
ยอมรับมากขึ้น และมีความรู ้สึกว่าผลงานที่ทามีคุณค่าต่อหน่วยงาน ทาให้มีกาลังใจที่ทางานให้ดีข้ ึน และ
เป็ นการกระตุน้ ให้ผทู ้ ี่ไม่ได้รับการยกย่องชมเชยให้พยายามสร้างผลการทางานที่ดี เพื่อให้ได้รับการยกย่อง
ชมเชยในโอกาสต่อไป
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1.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ พบว่า ควรมีการประเมินการปฏิบตั ิงาน
ของมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสิ่ งสาคัญเพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ดังนั้น ผูบ้ ริ หาร
ควรมีการจัดทาคู่มือการประเมินการปฏิบตั ิงานพร้อมทั้งเกณฑ์มาตรฐานสากลและชี้แจงทาความเข้าใจใน
รายละเอียด ผูบ้ ริ หารควรมีความชัดเจนของหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และผูป้ ระเมินมี
ความรู ้ความเข้าใจในระบบการประเมิน และยังมีการนาผลการประเมินมาปรับปรุ งเพื่อพัฒนาองค์การให้ดี
ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้ปรับกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิงานให้มุ่งเน้นผลลัพธ์และผลผลิตตามเป้าหมายของ
องค์กรได้
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรส่ งเสริ มให้มี การศึ กษาวิจยั เพื่ อศึ กษาวิจยั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บ ัติงานของ
พนักงานในองค์กรของรัฐและเอกชน รวมถึ งปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่
หรื อพนักงานของหน่วยงานและองค์กรนั้น ๆ
2.2 ควรใช้การวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาเชิงลึกถึงประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน ให้เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานกับปั จจัยอื่น ๆ เช่น ความผูกพันต่อองค์กร
ความเครี ยดในการทางาน ความยุติรรมในการทางาน ขวัญและกาลังใจในการทางาน
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1

บทคัดย่อ
งานวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
จัดรู ปแบบการบริ หารจัดการทรัพย์สินที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 220 คน จากการ
วิเคราะห์ องค์ป ระกอบสามารถแบ่ งตัวแปรความคิ ดเห็ นของบุ ค ลากรที่ มี ต่อรู ป แบบการบริ ห าร
จัดการทรัพ ย์สินเชิ งธุ รกิจที่ เหมาะสมได้เป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ธรรมาภิบาล และการบริ หาร
จัดการ ซึ่งสามารถอธิ บายความผันผวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 53.025 และ 13.402 ตามลาดับ
คาสาคัญ: บุคลากร, การบริ หารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจ, การวิเคราะห์องค์ประกอบ
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Abstract
The purpose of this research aimed to analyze the exploratory factors affecting the
appropriate model of property administration of Pibulsongkram Rajabhat University. The samples
were 220 personnel from Pibulsongkram Rajabhat University. Regarding to the elements analysis
showed that the variables of opinions of the personnel towards the model of business property
administration were divided into 2 factors; good governance and management. These could
explain the volatility of all variables for 53.025 and 13.402 in respectively.
Keyword: personnel, business asset management, factors analysis
บทนา

การเปิ ดเสรี แ ละเพิ่ ม โอกาสทางด้า นการศึ ก ษาท าให้ นัก ศึ ก ษามี ท างเลื อ กในการเรี ย น
ที่มากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ งมีการปรับตัว และเปิ ดหลักสู ตรเพื่อรองรับความต้องการใช้
บัณฑิตในระดับท้องถิ่ น จนถึงระดับประเทศ สถาบันการศึกษาอีกจานวนไม่นอ้ ยตัดสิ นใจยกระดับ
องค์กรของตนเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อการบริ หารจัดการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เป็ นผลดีต่อผูเ้ รี ยน
แต่ในทางกลับกันหลายสถาบันทางการศึกษาจาเป็ นต้องทาการปรับตัว เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขัน
ที่ ท วีค วามรุ น แรงมากขึ้ น ซึ่ ง Office of the Education Council (2003) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งรู ป แบบการ
บริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ พบประเด็นปั ญหาที่สาคัญในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ
การบริ ห ารงานการเงิ น เนื่ องจากแหล่ งที่ ม าของเงิ น ทุ น จากงบประมาณของรั ฐลดลง ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายคงที่ หรื อมี แนวโน้มมากขึ้ น มหาวิทยาลัยต่างๆตระหนักดี ว่าความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองด้านงบประมาณเป็ นสิ่ งส าคัญ จึงได้ต้ งั หน่ วยงานขึ้นมารั บผิดชอบด้านการบริ หารจัดการ
ทรั พ ย์สิ น เพื่ อ การจัด หารายได้แ ละผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์สิ น ของมหาวิ ท ยาลัย โดยตรง เช่ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
และมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ อี ก หลายแห่ ง เป็ นต้น การเสริ ม สร้ างความมั่น คงทางการเงิ น จึ ง เป็ น
ยุทธศาสตร์ สาคัญของการบริ หารมหาวิท ยาลัยทุกแห่ ง เช่ นเดี ยวกันกับมหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบู ล
สงคราม
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อย่างไรก็ตามการตัดสิ นใจเพื่อดาเนิ นนโยบายสาคัญให้สาเร็ จได้น้ นั การมีส่วนร่ วมและ
การยอมรับ จากบุ ค ลากรถื อ เป็ นแรงผลัก ดัน ส าคัญ ที่ จะท าให้โครงการนั้น เกิ ดขึ้ น ได้อย่างยัง่ ยืน
ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั ซึ่ งเป็ นคณะทางานของโครงการศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการทรัพย์สินเชิงธุ รกิจที่
เหมาะสมของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บู ล สงคราม จึงได้ทาการออกแบบสอบถามเพื่ อระดมความ
คิดเห็ นของบุ ค ลากรทั้งสายวิช าการและสายสนับ สนุ น เป็ นข้อมู ล ส าคัญ เพื่ อใช้ในการวิเคราะห์
องค์ป ระกอบปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจัด ตั้ง รู ป แบบการบริ ห ารจัด การทรั พ ย์สิ น ที่ เหมาะสมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็ นของบุค ลากรที่ มีต่อการจัดรู ป แบบการบริ หารจัดการทรัพ ย์สิ น
ภาพรวมที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. วิ เคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการจัด รู ป แบบการบริ ห ารจัดการ
ทรัพย์สินที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดรู ปแบบการบริ หาร
จัดการทรัพย์สินภาพรวมที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนาข้อมูลที่ได้มาทา
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ เพื่อจัดกลุ่มของตัวแปรที่มอี ิทธิพลต่อการจัดรู ปแบบโครงสร้าง
องค์กรที่เหมาะสมในอนาคต
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ องค์ประกอบเชิ งสารวจปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดรู ปแบบการบริ หารจัดการทรัพย์สินที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 ตัว แปรอิ ส ระ (Independent Variables) ได้ แ ก่ คิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ การ
จัดรู ปแบบการบริ หารจัดการทรัพย์สินภาพรวมที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจยั เชิ งปริ มาณครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุ นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีอายุการทางานในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้น
ไป เพื่อให้ประชากรของงานวิจยั เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจในบริ บทของมหาวิทยาลัย จานวน 485
คน แบ่งออกเป็ นบุคลากรสายวิชาการ 242 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 243 คน
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจาก
สู ตร Taro Yamane (1973) ที่ ระดับ ความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และความคลาดเคลื่ อน 0.05
ได้
เท่ า กับ 220 คน และคณะผู ้วิจ ัย ใช้วิ ธี ก ารคัด เลื อ กตัว อย่า งแบบแบ่ ง ชั้น ภู มิ (Stratified Random
Sampling) โดยแบ่งประชากรที่จะศึกษาเป็ นกลุ่ม ๆ แยกตามคณะและหน่วยงาน และใช้การจัดสรร
ขนาดของตัว อย่า งในแต่ ล ะชั้น ภู มิ แ บบการจัด สรรแบบสั ด ส่ ว น (Proportional Allocation) แล้ว
ดาเนินการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย สัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จาแนกตามคณะ / หน่วยงาน
จานวนประชากร
จานวนกลุ่ม
คณะ / หน่วยงาน
รวม
สาย
สาย
ตัวอย่าง
วิชาการ สนับสนุน
คณะครุ ศาสตร์
57
26
83
38
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
23
12
35
16
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20
7
27
12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47
3
50
23
คณะวิทยาการจัดการ
36
6
42
19
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59
10
69
31
บัณฑิตวิทยาลัย
2
2
1
สานักงานอธิการบดี
156
156
71
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
2
2
1
ส านั ก วิ ท ยบ ริ การและเทคโน โลยี
14
14
6
สารสนเทศ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
5
5
2
รวม
242
243
485
220
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งมีข้ นั ตอนการ
สร้างแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิจานวน 5 ท่าน และ
คานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยคัดเลือกข้อคาถามที่
มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 - 1.00 (Cronbach, 1970) ซึ่ งมีค่าความเที่ยงตรงสู งและสามารถนาไปใช้ได้
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4. นาแบบสอบถามที่ได้หลังจากการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาแล้ว มาทาการทดสอบ
ความเชื่ อ ถื อ ได้ข องแบบสอบถาม (Try Out) จ านวน 30 ชุ ด เพื่ อ วิ เคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970) ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.93 แสดงว่าแบบสอบถามที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลฉบับนี้มีค่า
ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งที่สามารถนาไปใช้ได้ (Pallant, 2001)
5. จัดทาแบบสอบถามฉบับจริ ง เพื่อนาไปเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการทรัพย์สินเชิงธุ รกิจ
ที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมจาแนกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย
ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านกฎระเบียบ และด้านการเงินและงบประมาณ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ นของ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ พิ บู ล สงคราม จ านวน 220 ชุ ด ในช่ ว งเดื อ นมี น าคม - พฤษภาคม 2559
ซึ่ งได้รับกลับมาครบถ้วนทั้ง 220 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ประกอบด้ ว ย สถิ ติ พ รรณนา (Descriptive
Statistics) บรรยายลักษณะข้อมู ลของประชากร โดยการแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้ อยละ
(Percentage)
ส่ วนที่ 2 สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ประกอบด้วย ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล
ส่ วนที่ 3 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดรู ปแบบการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เพื่อสารวจจานวนองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ ด้วยทดสอบค่าสหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรื อไม่ ด้วยค่าดัชนี KaiserMeyer-Olkin measure of sampling adequacy: KMO และสกั ด องค์ ป ระกอบด้ ว ยการวิ เคราะห์
ส่ วน ประกอบส าคั ญ principal components analysis ห ลั ง จากนั้ นจะท าการตั ด สิ น จ าน วน
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องค์ประกอบด้วยเกณฑ์ค่าไอเกนมากกว่าหนึ่ง ด้วยวิธีหมุนแกนองค์ประกอบแบบตั้งฉาก (Varimax
Rotation) กาหนดไว้ที่ 0.05
ผลการวิจัย
ผลการศึกษา การดาเนินการเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั ทาการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างจานวน
220 คน ทาการตรวจสอบความถูกต้องและสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นบุคลากร
สายวิชาการ จานวน 110 คน (ร้อยละ 50) บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 110 คน
(ร้อยละ 50)
มีประสบการณ์การทางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5-10 ปี มากที่สุด จานวน 87 คน คิด
เป็ นร้อยละ 39.50 รองลงมามีประสบการณ์การทางาน 11-15 ปี , 21 ปี ขึ้นไป และ 16-20 ปี มีจานวน
55, 51 และ 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00, 23.20 และ 12.30 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 รู ปแบบการบริ หารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามในภาพรวม
รู ป แบบการบริ ห ารจัดการทรัพ ย์สิ น เชิ งธุ รกิ จที่ เหมาะสมของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิ บู ล
สงครามในภาพรวม จาแนกออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้าน
กฎระเบียบ และด้านการเงินและงบประมาณ ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั ได้พฒั นามาจากการสังเคราะห์เอกสาร
การสัมภาษณ์ และจากการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบการบริ หารจัดการทรัพย์สินเชิ งธุรกิจที่
ดี จานวน 6 แห่ ง ได้แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ผลการวิเคราะห์
ดังนี้
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ตารางที่ 2
แสดงค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อรู ปแบบการ
บริ หารจัดการทรั พย์ สินเชิ งธุรกิจที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม
รู ปแบบการบริ หารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจ
ด้านนโยบาย
ด้านโครงสร้าง
ด้านบุคลากร
ด้านกฎระเบียบ
ด้านการเงินและงบประมาณ
รวม

3.25
3.15
3.28
3.46
3.55
3.34

S.D.
0.64
0.60
0.56
0.66
0.52
0.47

แปลผล
ค่อนข้างเห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วยอย่างยิง่

จากตารางที่ 2 พบว่า บุ คลากรมี ค วามคิดเห็ นต่อรู ป แบบการบริ หารจัดการทรัพ ย์สิ นเชิ ง
ธุ รกิ จที่ เหมาะสมของมหาวิท ยาลัย ฯ ในภาพรวมว่า เห็ นด้วยอย่างยิ่ง ( = 3.34, S.D. = 0.47) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านบุคลากร ด้านกฎระเบียบ และด้านการเงินและงบประมาณ บุคลากร
มี ค วามคิ ด เห็ น โดยเห็ น ด้ว ยอย่ า งยิ่ ง ( = 3.28, S.D. = 0.56, = 3.46, S.D. = 0.66 และ = 3.55,
S.D. = 0.52 ตามล าดับ ) ในขณะที่ ด้า นนโยบาย และด้านโครงสร้ าง บุ ค ลากรมี ค วามคิ ด เห็ น ว่า
ค่อนข้างเห็นด้วย ( = 3.25, S.D. = 0.64 และ = 3.15, S.D. = 0.60 ตามลาดับ)
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ตารางที่ 3
แสดงค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อรู ปแบบการ
บริ หารจัดการทรั พย์ สินเชิ งธุรกิจที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม และจาแนกเป็ นรายด้ าน
ตัวแปร
Pol1 1.

Pol2
Str1 2.

Str2

Man1 3.

Man2

ความคิดเห็นต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินเชิงธุ รกิจ
ด้านนโยบาย
1.1 บริ หารจัดการทรัพย์สินให้เกิดรายได้ในเชิ ง
ธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 เชื่ อมโยงกับการจัดการศึกษา และเป็ นการ
สร้างชื่อเสี ยงให้กบั มหาวิทยาลัย
ด้านโครงสร้าง
2.1 มีการจัดตั้งหน่วยงานสานักงานบริ หาร
จัดการทรัพย์สิน มีฐานะเทียบเท่ากอง และเป็ น
หน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัย โดยมีสาย
งานบังคับบัญชาที่ข้ ึนตรงต่ออธิการบดี
2.2 ทาหน้าที่ประสานการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินเชิงธุ รกิจของแต่ละหน่วยงาน/
โครงการ
ด้านบุคลากร
3.1 มีการแบ่งบุคลากรเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
ระดับนโยบาย(คณะกรรมการ) ระดับบริ หาร
และระดับปฏิบตั ิการ
3.2 บุคลากรระดับบริ หารต้องมีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ดา้ นการบริ หารธุรกิจ หรื อการ
จัดการ

S.D.

แปลผล

3.20 0.72

ค่อนข้างเห็นด้วย

3.30 0.66

เห็นด้วยอย่างยิง่

3.11 0.66

ค่อนข้างเห็นด้วย

3.18 0.64

ค่อนข้างเห็นด้วย

3.21 0.62

ค่อนข้างเห็นด้วย

3.35 0.69

เห็นด้วยอย่างยิง่
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ความคิดเห็นต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการ
ตัวแปร
ทรัพย์สินเชิงธุ รกิจ
Rule 4. ด้านกฎระเบียบ
มีขอ้ บังคับ ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบตั ิที่
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจที่
ชัดเจน
Mon1 5. ด้านการเงินและงบประมาณ
5.1 มีการบริ หารจัดการเงินรายได้และรายจ่าย
ที่ชดั เจน
Mon2 5.2 มีการจัดทาแผนงานงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
Mon3 5.3 เมื่อมีรายได้ตอ้ งนาส่ งมหาวิทยาลัย
Mon4 5.4 มีการทาบัญชี การรายงาน และการ
ตรวจสอบทุก ไตรมาสและประจาปี
รวม
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S.D.

แปลผล

3.46 0.66

เห็นด้วยอย่างยิง่

3.51 0.64

เห็นด้วยอย่างยิง่

3.53 0.58

เห็นด้วยอย่างยิง่

3.57 0.57
3.60 0.54

เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วยอย่างยิง่

3.34 0.47

เห็นด้วยอย่างยิง่

จากตารางที่ 3 พบว่า บุ คลากรมี ค วามคิดเห็ นต่อรู ป แบบการบริ หารจัดการทรั พ ย์สิ นเชิ ง
ธุ รกิจที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมว่า เห็นด้วยอย่างยิง่ ( = 3.34, S.D.= 0.47) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านกฎระเบียบ และด้านการเงินและงบประมาณ มีความคิดเห็ นว่า เห็น
ด้วยอย่างยิ่งทุกด้าน โดยด้านกฎระเบียบ คือ มีขอ้ บังคับ ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการทรัพย์สินเชิ งธุ รกิจที่ชดั เจน ( 3.46, S.D.= 0.66) ด้านการเงินและงบประมาณ มี
การบริ ห ารจัด การเงิ น รายได้แ ละรายจ่ า ยที่ ชัด เจน ( = 3.51, S.D.= 0.64) มี ก ารจัด ท าแผนงาน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ( = 3.53, S.D.= 0.58) เมื่ อมี รายได้ต้องนาส่ งมหาวิท ยาลัย ( 3.57,
S.D.= 0.57) และมีการทาบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบทุกไตรมาสและประจาปี ( = 3.60,
S.D.= 0.54) ส่ วนด้านนโยบาย มีความเห็นว่า เห็ นด้วยอย่างยิ่งกับการเชื่ อมโยงกับการจัดการศึกษา
และเป็ นการสร้างชื่อเสี ยงให้กบั มหาวิทยาลัย ( = 3.30, S.D.= 0.66) และมีความเห็นว่า ค่อนข้างเห็น
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ด้วยกับการบริ หารจัดการทรัพย์สินให้เกิดรายได้ในเชิ งธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ( = 3.20, S.D.=
0.72) ด้านโครงสร้าง มีความเห็ นว่า ค่อนข้างเห็ นด้วยทุกด้าน คือ มีการจัดตั้งหน่ วยงานสานักงาน
บริ หารจัดการทรัพย์สิน มีฐานะเทียบเท่ากอง และเป็ นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัย โดยมีสาย
งานบังคับบัญชาที่ ข้ ึนตรงต่ออธิ การบดี ( = 3.11, S.D.= 0.66) และทาหน้าที่ประสานการบริ หาร
จัดการทรั พ ย์สิ น เชิ งธุ รกิ จของแต่ ล ะหน่ วยงาน/โครงการ ( = 3.18, S.D.= 0.64) ด้านบุ ค ลากร มี
ความเห็ น ว่า เห็ น ด้วยอย่างยิ่ง กับ บุ ค ลากรระดับ บริ ห ารต้องมี คุ ณ วุฒิ และประสบการณ์ ด้านการ
บริ หารธุรกิจ หรื อการจัดการ ( = 3.35, S.D.= 0.69) และมีความเห็นว่า ค่อนข้างเห็นด้วยกับการแบ่ง
บุคลากรเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย(คณะกรรมการ) ระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิการ ( =
3.21, S.D.= 0.62)
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ เพื่อสารวจจานวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ในแต่ละ
องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์แสดงตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 4
แสดงผลการวิเคราะห์ ด้วยสถิติ KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.

.864
1664.549
55
.000

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่า Kaiser-Meyer-Olkin ใช้วดั ความเหมาะสมของข้อมูล ใน
การใช้ เทคนิ ค Factor Analysis ในที่ น้ ี ได้ ค่ า เป็ น .864 ซึ่ งมากกว่า 0.6 สรุ ป ได้ว่ า ข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่
เหมาะสมที่จะใช้เทคนิ ค Factor Analysis และการทดสอบด้วย Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า
สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงแบบ Chi-Square = 1664.549 ค่า Significance = .000 น้อยกว่า .05 จึง
ปฏิเสธ H0 นัน่ คือ ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กนั จึงสามารถใช้ Factor Analysis ในการวิเคราะห์
ต่อไปได้ (Burns, 1990)
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ตารางที่ 5
แสดงค่าสถิติสาหรับการอธิ บายความผันแปรในแต่ละองค์ประกอบ
Component
1
2
3

Total
5.833
1.474
.878

Initial Eigenvalues
% of Variance
53.025
13.402
7.982

Cumulative %
53.025
66.427
74.409

จากตารางที่ 5 เมื่ อพิจารณาค่าความผันแปร หรื อความแปรปรวนทั้งหมดในตัวแปรเดิ มที่
สามารถอธิ บ ายได้โ ดย Factor หรื อ Eigen Value จะพบว่า มี เพี ย ง Factor หรื อ Component ที่ 1 2
เท่านั้นที่มีค่า Eigen value มากกว่า 1 ดังนั้นควรจัดตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาดทั้งหมดออกเป็ น
2 องค์ประกอบ โดยทั้ง 2 องค์ประกอบสามารถความผันแปรของการจัดตั้งรู ปแบบการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินที่เหมาะสมได้ ร้อยละ 66.427 และเมื่อพิจารณาความสามารถอธิบายความผันแปรซึ่ งแสดง
ออกมาในรู ปของร้ อยละ (% of Variance) พบว่า Factor 1 สามารถอธิ บายความผันแปรทั้งหมดได้
มากที่สุด (ร้อยละ 53.025) รองลงมาคือ Factor 2 (ร้อยละ 13.402)
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ตารางที่ 6
แสดงค่า Factor loading เมื่อมีการหมุนแกนปั จจัยโดยวิธี Varimax
Rotated Component
Matrix
pol1
pol2
str1
str2
man1
man2
Rule
mon1
mon2
mon3
mon4

Component
1
.478
.594
.075
.247
.199
.456
.787
.870
.892
.795
.829

2
.588
.658
.837
.834
.731
.753
.279
.211
.181
.180
.204

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Factor loading เปลี่ ยนแปลงไปเมื่ อเที ยบกับ ค่ า
Factor loading ก่อนการหมุนแกนด้วยวิธี Varimax Rotation ส่ งผลทาให้ค่า Factor loading ของบาง
Factor มีค่ามากเมื่อเทียบกับของ Factor ดังนั้นจึงควรจัดให้
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร คือ rule, mon1, mon2, mon3, mon4
องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร คือ pol1, pol2. str1, str2, man1, man2
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อภิปรายผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งรู ปแบบการบริ หารจัดการทรัพย์สินที่
เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถจาแนกปั จจัยออกได้เป็ น 2 องค์ประกอบ
ออก ได้แก่ “ธรรมาภิบ าล” ซึ่ งสามารถอธิ บายความผันแปรทั้งหมดได้มากที่ สุด (ร้ อยละ 53.025)
สอดคล้องกับแนวคิดของ Leftwich (1993) ที่ได้แสดงความคิดเห็นว่าองค์กรควรสร้างความยุติธรรม
ซึ่ งหมายถึ งการปฏิ บตั ิต่อกันระหว่างกลุ่ มต้องเป็ นไปด้วยความยุติธรรมตามกฎเกณฑ์ที่บญ
ั ญัติไว้
หรื อตกลงเห็นพ้องต้องกันตามแนวทางสันติ และธรรมาภิบาลนี้เอง หมายถึงการที่บุคลากรส่ วนรวม
ต่างต้องมุ่งไปสู่ ก ารสร้ างประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลให้เกิ ดขึ้ นกับ องค์ก รในทุ กกระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะนาไปสู่ การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ผลการวิเคราะห์น้ ียงั สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Keawvila & Sooksawang (2013) ที่ พบว่าหน่ วยงานควรมีหลักนิ ติธรรมในการออกคาสั่งและ
มอบหมายหน้าที่พร้อมทั้งชี้แจงภาระการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละส่ วนอย่างชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ หลักความโปร่ งใสหน่วยงานควรมีระบบการตรวจสอบภายในตามภารกิ จของแต่ละ
หน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพสู งโดยอาจจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผล
และให้พนักงานมีส่วนร่ วมในคณะกรรมการ หลักการมีส่วนร่ วม ควรส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วม
ชี้ แจงปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น งานเพื่ อ น าข้อ คิ ด เห็ น ของพนัก งานมาใช้ร่ว มพิ จารณาการ
ตัดสิ น ใจในแผนงานต่ างๆ นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน กับ Sangpuwong
(2003) ที่ ท าการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษาได้รับ รางวัล พระราชทานศึ ก ษาเฉพาะกรณี
โรงเรี ย นวัดลานคา ผลการศึ ก ษาปั จจัย ด้านการบริ หารสถานศึ ก ษาตามหลัก ธรรมาภิ บาลในการ
บริ หารเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่ทาให้องค์กรได้รับรางวัลพระราชทาน เช่นเดียวกันกับ Jenwithi (2008) ที่
ทาการศึกษาและพบว่า การปฏิ บตั ิตามหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี
ความสั มพันธ์ ท างบวกกับประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรี ยนอยู่ในระดับสู งอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 และผลการศึกษาของ Khunthongjan (2005) ที่พบว่าบรรษัทภิบาล หรื อธรรมาภิบาล
มีความสัมพันธ์ กบั ปั จจัยที่ มี ผลต่ อการดาเนิ นงานของผูป้ ระกอบการ ซึ่ งสอดคล้องกับ ข้อมู ลจาก
องค์การสหประชาชาติและบริ ษทั ที่ปรึ กษาชั้นนาของโลกต่างก็พบว่าการมีธรรมาภิบาลมีผลต่อธุรกิจ
หลายประการเช่นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีและชื่ อเสี ยงให้กบั องค์การ ทาให้ง่ายต่อการเข้าถึงแหล่ง
ทุ น หรื อสถาบั น การเงิ น เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น Kiatsurayanont (2006) และ
องค์ประกอบที่ 2 “การบริ หารจัดการ” ซึ่ งสามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้มากที่สุด (ร้อยละ
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13.402) จากผลการวิเคราะห์ ใ นภาพรวมแสดงให้ เห็ น ว่าบุ ค ลากรในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิ บู ล
สงครามมีความตระหนักในเรื่ องธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่ วม มากกว่าการบริ หารจัดการ ดังนั้น
ในการจัดตั้ง องค์ก รเพื่ อบริ ห ารจัด การทรั พ ย์สิ น ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บู ล สงคราม ผูม้ ี ส่ วน
เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญกับ ระบบธรรมาภิบาลในการบริ หารงานและตรวจสอบอี กทั้งยังต้อง
สร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการเพื่อให้องค์กรเป็ นที่ยอมรับและสามารถขับเคลื่อน
นโยบายไปได้อย่างต่อเนื่อง
สรุ ปผล

จากการศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดตั้งรู ปแบบการบริ หารจัดการทรัพย์สินที่
เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นบุคลากร
สายวิชาการ มีจานวน 110 คน (ร้อยละ 50) เท่ากับบุคลากรสายสนับสนุ น ที่มีจานวน 110 คน (ร้อย
ละ 50) เป็ นผูม้ ีป ระสบการณ์ การทางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ลสงคราม 5-10 ปี มากที่สุ ด มี
จานวน 87 คน (ร้อยละ 39.50) รองลงมามีประสบการณ์การทางาน 11-15 ปี , 21 ปี ขึ้นไป และ 16-20
ปี มี จานวน 55, 51 และ 27 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.00, 23.20 และ 12.30 ตามล าดับ และมี ค วาม
คิดเห็นต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการทรัพย์สินเชิงธุ รกิจที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมว่า
เห็ น ด้วยอย่างยิ่ง ( = 3.34, S.D.= 0.47) เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบุ ค ลากร ด้านกฎ
ระเบียบ และด้านการเงินและงบประมาณ บุคลากรมีความคิดเห็ นโดยเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( = 3.28,
S.D. = 0.56 = 3.46, S.D. = 0.66 และ = 3.55, S.D. = 0.52 ตามลาดับ) ในขณะที่ด้านนโยบาย
และด้านโครงสร้าง บุคลากรมีความคิดเห็น ว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ( = 3.25, S.D. = 0.64 และ =
3.15, S.D. = 0.60 ตามล าดับ ) และผลการวิ เคราะห์ ก ารจ าแนกองค์ป ระกอบ พบว่า ควรจัด ให้
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร คือ rule, mon1, mon2, mon3, mon4 (ดู ตารางที่ 6
ประกอบ) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆจึงตั้งชื่ อองค์ประกอบนี้ ว่า “ธรร
มาภิบาล” องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร คือ pol1, pol2, str1, str2, man1, man2 (ดู
ตารางที่ 6 ประกอบ) ซึ่ งเป็ นตัว แปรด้ า นการบริ หารจัด การองค์ ก รเป็ นส่ วนใหญ่ จึ ง ตั้ง ชื่ อ
องค์ป ระกอบว่า “การบริ หารจัดการ” ซึ่ งองค์ประกอบธรรมาภิบาล สามารถอธิ บายความผันแปร
ทั้งหมดได้มากที่สุด (ร้อยละ 53.025) รองลงมาคือ องค์ประกอบการบริ หารจัดการ (ร้อยละ 13.402)
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การจัดตั้งองค์กรเพื่อบริ หารทรัพ ย์สิ นของมหาลัยราชภัฏ พิบู ลสงคราม หน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องควรออกแบบให้องค์กรมีระบบธรรมาภิ บาลที่ดี มีความโปร่ งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้
และให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการร่ วมคิดร่ วมตัดสิ นใจเพื่อให้องค์กรเป็ นที่ยอมรับซึ่ งจะส่ งผล
ดีในการขับเคลื่อนองค์กรในเชิงรู ปธรรมต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรนาผลการศึกษาที่ ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ ไปทาการศึ กษาเชิ งลึ กแบบมี ส่วนร่ วม
เช่ น การทา Focus Group การทา Discussion ซึ่ งจะช่วยทาให้ได้ขอ้ มูลสาคัญ แนวคิด ทัศนคติ และ
ความเป็ นไปได้ที่ มีค วามละเอี ยดมากยิ่งขึ้ นเป็ นประโยชน์ต่อการจัดโครงสร้ างองค์กรของหน่ วย
บริ หารจัดการทรัพย์สินเชิงธุ รกิจที่จะเกิดในอนาคต
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บทคัดย่อ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเป็ นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญเหมาะสมที่จะนามาเป็ นฐาน
ของการเรี ยนรู ้ในโครงการบูรณาการการเรี ยนการสอน การวิจยั บริ การวิชาการและการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่ งเป็ นการบูรณาการการเรี ยนการสอนระหว่างรายวิชา และบูรณาการกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยให้กลุ่มนักศึกษาต่างชั้นปี ร่ วมกันเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือร่ วมใจนอกห้องเรี ยนกับ
ชุมชน แสวงหาความรู ้และนาเสนอองค์ความรู ้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ทาให้ได้ผลงานแบบทาง
สถาปั ตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์อาคารและใช้ประโยชน์จากอาคาร กระบวนการเรี ยนรู ้น้ ีทาให้
นักศึกษาเกิดความกระตือรื อร้นมากกว่าการเรี ยนการสอนแบบเดิม ชุมชนมีความพึงพอใจผลงาน
ตระหนักถึงความสาคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น อันเป็ นเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้ยงั คงดารงอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ โครงการ
ประเมินความสาเร็ จของโครงการบูรณาการการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการและการ
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี ที่ 5
มีวตั ถุประสงค์ในการประเมิน 2 ประการ คือ เพื่อประเมินผลความสาเร็ จของโครงการตามตัวชี้วดั
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ของโครงการ และเสนอแนวทางในการปรับปรุ งการดาเนินโครงการในปี ต่อไป ทาการประเมินโดย
อาศัยแนวคิดการประเมินผลตาม CIPP Model ของสตัฟเฟิ ลบีม ทาการประเมินระหว่างโครงการ
และประเมินหลังสิ้ นสุ ดโครงการ ซึ่งอาศัยเครื่ องมือได้แก่ แบบประเมิน และประเด็นคาถามในการ
จัดเวทีสรุ ปบทเรี ยน โดยเทคนิค A.A.R. ทาการประเมินจากกลุ่มนักศึกษา จานวน 29 คน กลุ่ม
อาจารย์ผสู ้ อน จานวน 5 คน และกลุ่มชุมชนเจ้าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จานวน 120 คน ผลการ
ประเมินสรุ ปได้วา่ โครงการมีความสอดคล้องตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินผลผลิต จากตัวชี้วดั
เชิงปริ มาณ จานวน 6 ตัว ผลการประเมิน บรรลุ 6 ตัว ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ จานวน 8 ตัว ผลการ
ประเมิน บรรลุ 8 ตัว
คาสาคัญ: สถาปัตยกรรม, สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น, การอนุรักษ์, การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ,
การประเมิน
Abstract
Vernacular architecture is a product of the cultural heritage which is suitable to be used as
a base for learning project; the integrated program of teaching, research, academic service and
preservation of art and culture Architectural Technology of Program, Faculty of Industrial
Technology, Buriram Rajabhat University. The integrated project of teaching and the missions of
the university for applying research methods were carried out to create learning process for
university students of different academic years to have classroom outside and cooperative learning
with the community, gain knowledge, and propose knowledge of vernacular architecture to create
an architectural contribution towards conserving buildings and use of the buildings. This leaning
process gote the students engaged in the learning process more than the old teaching method. The
people in the community had the satisfaction of overall works which realized the importance of the
vernacular architectures, and they were inspired to conserve the vernacular architectures in order to
strengthen the communities to maintain its local identity through globalization. The evaluation of
the 5 th year successful integration of teaching project, research, outreach and preservation of art
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and culture of the Architectural Technology program, Buriram Rajabhat University aims to
evaluate two aspects of the project: to evaluate the successful indicators of the project, to propose
ways to improve the project in the following years. The CIPP Model was utilized to evaluate the
process. The evaluation was in line with the tools such as observation, evaluation, and questions in
the forum concluded the lesson by using AAR assessment of 29 students, 5 teachers and 120
persons in community about the vernacular architecture. The results revealed that the project was
consistent with the basis of indicators number 5.2 to assess the quality of education required by the
Office of the Higher Education Act of 2014. Moreover, the evaluation results output consisted of
six indicators of quantitative and 8 indicators of quality. All these indicators were achieved.
Keyword: architecture, vernacular architecture, conservation, integrated learning, evaluation
บทนา

กรอบคิดที่สาคัญของการเรี ยนรู ้ระดับอุดมศึกษา คือเน้นกิจกรรมการเรี ยนที่กระตุน้ ให้
นักศึกษาให้ความสาคัญต่อทรัพยากรในชุมชน ในทุกรู ปแบบทั้งทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ประจาชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฯลฯ นักศึกษาจะเข้าใจร่ วมกันว่าการให้ความสาคัญกับชุมชนไม่ใช่เพียงการเกิดสานึกที่ดีเท่านั้น
แต่จะต้องนาเอาประเด็นปั ญหาของชุมชนเข้ามาเป็ นโจทย์ในการเรี ยนรู ้ตลอดหลักสู ตรและการวิจยั
โดยนักศึกษาต้องมีบทบาทในการเรี ยนแบบลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ผ่านการคิดวิเคราะห์ดว้ ย
กระบวนการวิจยั ที่มีประสิ ทธิภาพแล้ว คุณลักษณะเหล่านี้จะติดตัวนักศึกษาไปตลอด เมื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานก็จะดารงตนได้อย่างมีวิจารณญาณ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยไม่ละทิ้ง
การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ทาให้ได้กาลังคนที่มีความสามารถทางความคิดและมีฝีมือจานวนมาก
พอที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาชาติได้ เพราะงานวิจยั จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศช่ วยยกระดับขีดความสามารถในเชิงแข่งขัน พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และสังคมของคนในประเทศอย่างยัง่ ยืน (Sirisumphan, 2013: 1-5) ดังนั้น มหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นไม่ควรสอนและผลิตบัณฑิตสาเร็ จรู ป เพื่อออกไปเป็ นลูกจ้าง แต่ควรสอนและสร้าง
บัณฑิตให้คิดประกอบสัมมาชีพตามความถนัดให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในฐานทรัพยากร ธรรมชาติ
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ฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้และกลับไปร่ วมพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนวิธีคิดจากพึ่งพาคนอื่น เป็ นผูพ้ ่ ึงพาตนเองและเป็ นตัวของตัวเองได้ (Bamai, 2016: 266) และ
จากแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์ (Constructivism) ของวีก็อทสกี้ (Vygotsky) และเปี ยเจท์ (Pigager)
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) ของ ซี มัวร์ เพ
เพอร์ท (Seymour Papert) เป็ นปรัชญาและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่มีหลักสาคัญ คือผูเ้ รี ยนต้องสร้าง
ความรู ้เอง ผูส้ อนเป็ นผูช้ ่วยโดยจัดหาข้อมูลข่าวสารที่มีความหมายให้แก่ผเู ้ รี ยน หรื อให้โอกาส
ผูเ้ รี ยนได้คน้ พบด้วยตนเอง และเป็ นผูล้ งมือกระทา เป็ นกระบวนการสร้างความรู ้ความเข้าใจที่เกิด
จากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาศัยปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม ได้ประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงกับความรู ้เดิม
ของผูเ้ รี ยน และเกิดการปรับความรู ้เดิมกับประสบการณ์ใหม่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีความหมาย
(Atsawasowan et al, 2013: 83) โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ (Learning Integration) อาจจัด
ได้ 2 ลักษณะ คือการบูรณาการเชื่ อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาในกลุ่มประสบการณ์ หรื อรายวิชา
เดียวกัน และการ บูรณาการระหว่างวิชา ซึ่ งเป็ นการเชื่อมโยงหรื อรวมศาสตร์ ตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้น
ไปภายในหัวเรื่ อง (Theme) เดียวกันเป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้ความรู ้ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์
หรื อความรู ้ในวิชาต่าง ๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไป เพื่อแก้ปัญหาหรื อการแสวงหาความรู ้ความเข้าใจใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในลักษณะโครงงาน การเชื่อมโยงความรู ้ และทักษะระหว่างวิชาต่าง ๆ จะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ลึกซึ้ง ไม่ใช่เพียงผิวเผินและมีลกั ษณะใกล้เคียงกับชีวติ จริ งมากขึ้น เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย (Munkoom et al. 2001, cited in Tunjitanon & Junoisuwan, 2013:
183) จากแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดการพัฒนากรอบแนวคิดของการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม ซึ่ งเป็ นการบูรณาการระหว่างรายวิชาในกลุ่มเนื้ อหาและบูรณา
การพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยใช้การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ โดยมี
กรอบแนวคิดของรู ปแบบกระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
จากกรอบคิดดังกล่าว สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม ซึ่งเป็ นหน่วยหนึ่งในการจัดการ
เรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงควรนาเอาประเด็นปั ญหาของชุมชนเข้ามาเป็ นโจทย์ในการ
เรี ยนรู ้ตลอดหลักสู ตรและการวิจยั โดยนักศึกษาต้องมีบทบาทในการเรี ยนแบบลงมือปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเองในชุมชนผ่านการคิดวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการวิจยั จึงเห็นว่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ได้แก่ สิ ม
อีสาน หรื ออุโบสถพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ เป็ นพื้นฐานที่สาคัญของประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและเป็ นองค์ประกอบส่ วนสาคัญของวิถีชีวติ บ่งบอกถึงนัยสาคัญของลักษณะรู ปแบบทาง
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ศิลปะในชีวติ ประจาวันของประชากรและเป็ นมรดกสาหรับอนาคตของคนรุ่ นต่อไป (Chinwat,
2004: 102) แต่สถานการณ์ในปัจจุบนั พบว่า ปั จจัยสาคัญต่อการคงอยูข่ องสิ มอีสาน คือการ
ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดแรงจูงใจต่อการอนุรักษ์ของคนในชุมชนท้องถิ่น (Prajonsant, 2006: 127128) หากมีการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการระหว่างรายวิชา และบูรณาการกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ทั้งการวิจยั บริ การวิชาการและการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาร่ วมกันเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน แสวงหาความรู ้ นาเสนอองค์ความรู ้โดยการทางานร่ วมกัน
ของนักศึกษาต่างชั้นปี ที่รวมคนรวมความสามารถหรื อทักษะที่หลากหลายในลักษณะการเรี ยนรู ้แบบ
บูรณาการ (Integrated learning) แบบร่ วมมือร่ วมใจ (Cooperative learning) มุ่งหวังผลให้เกิด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และยังผลให้เกิดการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและเกิด
แรงจูงใจต่อการอนุรักษ์ของคนในชุมชนท้องถิ่นต่อไป ดังนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปั ตยกรรมจึง
เริ่ มดาเนินการโครงการบูรณาการการเรี ยนการสอน การวิจยั บริ การวิชาการและการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2555 จนถึงปี การศึกษา 2/2559 ซึ่งเป็ น
การดาเนินการเป็ นปี ที่ 5 เพื่อพัฒนานักศึกษา และได้ผลงานจากการศึกษาสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น เช่น
แบบทางสถาปัตยกรรม หุ่นจาลอง ประวัติอาคารและสื่ อนาเสนอข้อมูลอาคารนาไปสู่ การสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าของอาคารให้กบั ชุมชน ส่ งผลต่อแก้ปัญหาการทาลายอาคาร ในระยะยาวจะทาให้
เกิดกระบวนการอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นให้ดารงอยูอ่ ย่างมีชีวติ ชีวาและเกิดแนวทางจัดการ
สถาปั ตยกรรมเชิงวัฒนธรรม หรื อเชิงการท่องเที่ยวต่อไป อันเป็ นการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนที่ยงั คงดารงอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ จากการดาเนินการดังกล่าว
จาเป็ นต้องมีการประเมินความสาเร็ จของโครงการเพื่อติดตาม ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วดั ของ
โครงการ และนาผลมาพิจารณาตัดสิ นใจในการดาเนินโครงการต่อไป หรื อสมควรยุติ หากมีปัญหา
อุปสรรคจะได้นามาเสนอแนวทางในการพัฒนาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสาเร็ จของโครงการบูรณาการการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชา
การและการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมตามตัวชี้วดั ของ
โครงการ
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่
นักศึกษา อาจารย์ ชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประเมินโดยอาศัยแนวคิดการประเมินผลตาม CIPP Model ของสตัฟเฟิ ลบีม ทาการประเมิน
ระหว่างโครงการและประเมินหลังสิ้ นสุ ดโครงการ ซึ่งอาศัยเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่
แบบประเมินโครงการสาหรับนักศึกษา อาจารย์ผสู ้ อน และชุมชน และประเด็นคาถามในการจัดเวที
สรุ ปบทเรี ยน โดยเทคนิค A.A.R. ทาการประเมินจากกลุ่มนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปั ตยกรรม ชั้นปี ที่ 2-3 ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2/2559 รวมจานวน 29 คน กลุ่ม
อาจารย์ผสู ้ อน จานวน 5 คน และกลุ่มชุมชนเจ้าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จานวน 120 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่า
ร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ผลงาน และความสาเร็ จของ
โครงการใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) คือค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยการคานวณหาค่าความถี่แบบสองทาง
(Crosstabs) และคานวณเปรี ยบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Chi-Square) ด้วยวิธีของ
เปี ยร์สัน (Pearson) การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจหรื อความ
คิดเห็นระหว่างกลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วมต่อโครงการ ที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of variance : ANOVA) รวมทั้งการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั สรุ ป
ประเด็นความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ผลการประเมินด้ านบริบท พบว่า โครงการเป็ นการบูรณาการทั้งด้านการเรี ยนการสอน 6
รายวิชา 5 อาจารย์ผสู ้ อน การวิจยั ของอาจารย์ 2 โครงการ การบริ การวิชาการแก่สังคม และทานุ
บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม จากกรณี ศึกษา 1) วิหารวัดกลางนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
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2) อุโบสถวัดโพธิ์ทอง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 3) กุฏิวดั จาปาทอง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 4)
อุโบสถวัดสนวนใน อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
1) การนาเสนอผลการศึกษาสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นแก่ชุมชนทั้ง 4 โครงการ และมอบแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของอาคารให้แก่ชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการอนุ รักษ์อาคาร ดังภาพที่ 1-4
2) สารวจอาคาร จัดทาเอกสารประวัติ และแบบทางสถาปัตยกรรม หุ่ นจาลอง ส่ งมอบให้แก่
วัดเพื่อใช้ในการบูรณะอาคารต่อไป ดังภาพที่ 1-4อีกทั้งส่ งแบบทางสถาปัตยกรรมแก่สานักศิลปากร
ที่ 12 นครราชสี มา เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่อไป
กิจกรรมในโครงการจึงมีความสอดคล้องตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ในประเด็นที่ 3 ระบุให้มี
การจัดการเรี ยนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริ การทางวิชาการทางสังคมและการทานุ
บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเกณฑ์การประเมินระบุให้มีระบบ กลไกไปสู่ การปฏิบตั ิ มีการประเมิน
กระบวนการ มีการปรับปรุ งพัฒนากระบวนการ และมีผลจากการปรับปรุ งเห็นชัดเจนเป็ นรู ปธรรม

ภาพที่ 1: บรรยากาศในวันประเมินความสาเร็ จของโครงการโดยชุมชน วัดกลางนางรอง
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ภาพที่ 2: บรรยากาศในวันประเมินความสาเร็ จของโครงการโดยชุมชน วัดโพธิ์ทอง

ภาพที่ 3: บรรยากาศในวันประเมินความสาเร็ จของโครงการโดยชุมชน วัดจาปาทอง
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ภาพที่ 4: บรรยากาศในวันประเมินความสาเร็ จของโครงการโดยชุมชน วัดสนวนใน
ผลการประเมินปัจจัยป้ อน มีดงั นี้
1) ใช้งบประมาณจานวน 143,484 บาทซึ่งอยูภ่ ายในวงเงินที่ต้งั ไว้ตามแผน
2) การมีบุคลากรเข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรมทั้ง 4 กลุ่ม แต่จานวนบุคคลภายในชุมชนเข้าร่ วม
รับฟังการนาเสนอผลงานและตอบแบบสอบถาม จานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 ต่อพื้นที่ ซึ่ งเป็ นไปตามที่
วางแผนไว้ ดังตารางที่ 1

294 รมยสาร

ตารางที่ 1
จานวนและร้ อยละของกลุ่มการมีส่วนร่ วมกับโครงการ
ที่
กลุ่มการมีส่วนร่ วมกับ
จานวน (คน)
โครงการ
1 ชาวบ้านชุมชนวัดกลางนางรอง
42
2 ชาวบ้านชุมชนสนวนใน
29
3 ชาวบ้านชุมชนวัดจาปาทอง
36
4 ชาวบ้านชุมชนวัดโพธิ์ทอง
15
5 อาจารย์
6
6 นักศึกษา ชั้นปี ที่ 2
14
7 นักศึกษา ชั้นปี ที่ 3
13
155
รวม
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ร้อยละ
27.00
19.00
23.00
100
4.00
9.00
8.00
100

3) มีวสั ดุที่ใช้จริ งมากกว่าที่จดั หาให้ ไม่มีความเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานจัดทาหุ่ นจาลอง
ทาให้สาขาวิชามีการจัดซื้ อวัสดุโดยใช้งบประมาณจากสาขาวิชา และจากงานวิจยั
4) โครงการใช้ระยะเวลาดาเนินการจริ ง 12 สัปดาห์ ล่าช้ากว่าแผนไป 4 สัปดาห์ เนื่องจาก
ความรับผิดชอบของนักศึกษาบางคนส่ งผลต่อผลงานของกลุ่ม
5) โครงการได้จดั หาเทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวน 8 โปรแกรมโดยมีการเรี ยน
การสอนการใช้งานแก่นกั ศึกษาก่อนดาเนินโครงการ มีความเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน แต่พบ
ปัญหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของนักศึกษามีความสามารถไม่เพียงพอต่อการประมวลผล
ผลการประเมินกระบวนการ ระหว่างการติดตามการดาเนินงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ประจาสัปดาห์และเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ พบจุดเด่น ดังนี้
1) สานึกดี: เป็ นการเรี ยนรู ้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กบั นักศึกษา เห็นประโยชน์ของการเรี ยน
การสอนแบบบูรณาการจึงมีความตื่นตัวที่เรี ยนรู ้ในชุมชนเป็ นการเรี ยนแบบมีความหมายเพราะเห็น
การนาไปใช้ประโยชน์ สร้างสานึกรักถิ่นให้เกิดขึ้น มีความตั้งใจที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพมากกว่า
การเรี ยนแบบเดิม
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2) มีความรู้ : เกิดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทักษะทางวิชาชีพด้านการนาเสนอ
ทางสถาปัตยกรรมที่ตอ้ งอาศัยทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเกิดทักษะนาเสนอ
ผลงานแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาต่างชั้นปี และชุมชนโดยอาศัยทักษะการสื่ อสารทั้งภาษาไทย
ภาษาถิ่น
3) คู่คุณธรรม: สร้างทักษะการทางานจริ ง เช่น การวางแผนงาน ความเป็ นผูน้ า กล้า
แสดงออกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มนุษยสัมพันธ์ สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่ นพี่รุ่น
น้อง การปรับตัวกับคนในพื้นที่ การเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ และวัฒนธรรมจากคนในชุมชน การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า สร้างวัฒนธรรมการทางานแบบมีส่วนร่ วม และการทางานเพื่อส่ วนร่ วม
4) นาชุ มชนพัฒนา: โครงการเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่มีภูมิปัญญา ผูร้ ู ้ในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
ในการจัดการเรี ยนการสอน เกิดการอนุ รักษ์ ถ่ายทอด สื บสาน ทาให้ นักศึกษา สามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู ้สากล ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น หวงแหน
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สร้างองค์ความรู ้ที่เป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด
ผลการประเมินผลผลิต จากตัวชี้วดั เชิงปริ มาณ จานวน 6 ตัว ผลการประเมิน บรรลุ 6 ตัว
ได้แก่
1) จานวนโครงการบูรณาการไม่นอ้ ยกว่า 3 โครงการหรื อกรณี ศึกษาต่อปี การศึกษา ในปี นี้
ดาเนินการจานวน 4 พื้นที่
2) นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดครบถ้วน
3) จานวนผลงานไม่นอ้ ยกว่า 3 ชิ้นงานต่อโครงการ ในปี นี้ดาเนินการได้จานวนผลงานไม่
น้อยกว่า 7 ชิ้นงานต่อโครงการ
4) มีการรับรองการใช้ประโยชน์จากงานอย่างน้อย 2 ใน 3 โครงการ หรื อการนาผล
การศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 2 ใน 3 โครงการ ในปี นี้ดาเนิ นการมอบแบบทางสถาปั ตยกรรม
หุ่นจาลองและป้ายข้อมูลเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ท้งั 4 โครงการ
5) คณาจารย์เขียนบทความทางวิชาการหรื อเสนองานวิจยั ต่อยอดไม่นอ้ ยกว่า 1 เรื่ อง ในปี นี้
ได้มีผลงานบทความวิจยั จานวน 1 เรื่ อง
6) จานวนคนในชุมชนหรื อสาธารณชนเข้าชมผลงานหรื อนิทรรศการ ไม่นอ้ ยกว่า 30 คนต่อ
โครงการ
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ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ จานวน 8 ตัว ผลการประเมิน บรรลุ 8 ตัว ได้แก่
1) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการในภาพรวมมากกว่าการจัดการเรี ยน
การสอนแบบเดิมในระดับมาก
2) ผลการประเมินการพัฒนาตามตัวบ่งชี้หลักตาม T.Q.F.ในระดับดี โดยเฉพาะทักษะด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม และตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย (สานึกดี มีความรู ้ คู่คุณธรรม นา
ชุมชนพัฒนา) ได้ในระดับมากที่สุด
3) คุณภาพของผลงานอยูใ่ นระดับไม่ต่ากว่า C ในปี นี้ผลงานของนักศึกษาอยูใ่ นระดับ A มี
จานวน 2 กลุ่มผลงานอยูใ่ นระดับ B+ มีจานวน 1 กลุ่ม ผลงานอยูใ่ นระดับ B มีจานวน 1 กลุ่ม
4) ชุมชนมีความพึงพอใจในโครงการในภาพรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06)
5) ชุมชนหรื อสาธารณชนที่เข้าชมผลงานหรื อนิทรรศการมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผลงานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12)
6) นักศึกษา คณาจารย์และชุมชน ความตระหนักถึงความสาคัญของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) และมีแรงจูงใจในการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.19) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ผลความคิดเห็นจากการประเมินของชุมชนในพืน้ ที่ดาเนินการปี ที่ 1-5
โครง
การ
ปี ที่
1
Mean
S.D.
แปลผล
2
Mean
S.D.
แปลผล
3
Mean
S.D.
แปลผล
4
Mean
S.D.
แปลผล
5
Mean
S.D.
แปลผล

ชุมชนสามารถนา
ชุมชนตระหนักถึง
สนับสนุนให้มีการเรี ยนการสอนแบบ
ผลงานของโครงการ ความสาคัญของ
บูรณาการที่ใช้สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น
ไปใช้ประโยชน์ได้ สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น เป็ นฐานต่อไป
4.31
4.28
4.21
0.75
0.73
0.76
มาก
มาก
มาก
4.53
4.69
4.62
0.62
0.54
0.53
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
4.53
4.66
4.69
0.58
0.60
0.57
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
4.69
4.71
4.71
0.50
0.53
0.51
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
4.25
4.18
4.25
0.81
0.80
0.74
มาก
มาก
มาก

ที่มา : Fangviang et al (2013: 45), Fangviang et al (2014: 47), Fangviang et al (2015: 43),
Sangsukda et al (2016: 59-60) และ Prajonsant et al (2017: 58)
จากตารางที่ 2 ภาพรวมของโครงการถือเป็ นโครงการที่มีผลผลิตและผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์ เห็นควรพิจารณาดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนตามความมุ่งหวังของ
โครงการที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิจยั สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นได้รับการ
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อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ อันเป็ นผลมาจากความตระหนักถึงคุณค่า ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของ
ชุมชนจนเกิดแรงจูงใจและการอนุ รักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอย่างมีส่วนร่ วม ซึ่ งเมื่อนาผลการ
ประเมินโครงการในปี ที่ 1-5 มาพิจารณาในประเด็นสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ชุมชนสามารถนา
ผลงานของโครงการไปใช้ประโยชน์ได้ 2) ชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น
และ 3) สนับสนุนให้มีการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการที่ใช้สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นเป็ นฐานต่อไป
พบว่า มีผลการประเมินในระหว่างระดับมาก ถึงมากที่สุด
เมื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยการคานวณหาค่าความถี่แบบสองทาง (Crosstabs)
และคานวณเปรี ยบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Chi-Square) ด้วยวิธีของเปี ยร์สัน
(Pearson) ตามรายการแสดงผลความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจาแนกตามคุณลักษณะของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ดังนี้
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลงานของนักศึกษาใน
ระดับมากที่สุด เป็ นกลุ่มชาวบ้านชุมชนวัดโพธิ์ ทอง คิดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมาเป็ นกลุ่มนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 50 และกลุ่มชาวบ้านชุมชนสนวนใน คิดเป็ นร้อยละ 47.60
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลงานของนักศึกษาไม่ข้ ึนอยูก่ บั กลุ่มการมีส่วนร่ วมกับ
โครงการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้เกิดความตระหนักถึง
คุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนในระดับมากที่สุด เป็ นกลุ่มอาจารย์ คิดเป็ นร้อยละ 57.10
รองลงมาเป็ นกลุ่มนักศึกษา ชั้นปี ที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 50 และกลุ่มชาวบ้านชุมชนวัดโพธิ์ ทอง คิดเป็ น
ร้อยละ 46.70
ความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของ
ชุมชน ไม่ข้ ึนอยูก่ บั สถานะของผูต้ อบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนในระดับมากที่สุด เป็ นกลุ่มอาจารย์ คิดเป็ นร้อยละ 57.10
รองลงมาเป็ นกลุ่มชาวบ้านชุ มชนวัดจาปาทอง คิดเป็ นร้อยละ 51.40 และนักศึกษา ชั้นปี ที่ 3 คิดเป็ น
ร้อยละ 50
ความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชน
ไม่ข้ ึนอยูก่ บั กลุ่มการมีส่วนร่ วมกับโครงการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากผลงาน
ของนักศึกษาในระดับมากที่สุด เป็ นกลุ่มนักศึกษา ชั้นปี ที่ 2 คิดเป็ นร้อยละ 61.10 รองลงมาเป็ นกลุ่ม
ชาวบ้านชุมชนวัดจาปาทอง คิดเป็ นร้อยละ 51.40 และชาวบ้านชุมชนวัดสนวนใน คิดเป็ นร้อยละ
57.10 เท่ากับกลุ่มอาจารย์
ความคิดเห็นว่าชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษา ไม่ข้ ึนอยูก่ บั กลุ่มการมี
ส่ วนร่ วมกับโครงการของผูต้ อบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลงานของนักศึกษา ความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทา
ให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชน ความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้
เกิดแรงจูงใจในการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชน และความคิดเห็นว่าชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษา ไม่ข้ ึนอยูก่ บั การมีส่วนร่ วมกับโครงการของผูต้ อบไม่วา่ จะเป็ น
กลุ่มนักศึกษา กลุ่มอาจารย์ผสู ้ อน และกลุ่มชาวบ้านทั้ง 4 ชุมชนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ หรื อความคิดเห็น
ระหว่างกลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วมต่อโครงการ ที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis
of variance : ANOVA) ดังนี้
1) เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อผลงานของนักศึกษาระหว่างกลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วมต่อ
โครงการ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อผลงานของนักศึกษา ในกลุ่มที่มีส่วน
ร่ วมกับโครงการ พบว่า กลุ่มต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อผลงานของนักศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของ
สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชน ระหว่างกลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วมต่อโครงการ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้เกิดความตระหนักถึง
คุณค่าของสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนในกลุ่มที่มีส่วนร่ วมกับโครงการ พบว่า กลุ่มต่าง ๆ มี
ความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนระหว่างกลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วมต่อโครงการ
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
อนุรักษ์สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชน ในกลุ่มที่มีส่วนร่ วมกับโครงการ พบว่า กลุ่มต่าง ๆ มีความ
คิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นว่าชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษา
ระหว่างกลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วมต่อโครงการ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นว่าชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากผลงาน
ของนักศึกษา ในกลุ่มที่มีส่วนร่ วมกับโครงการ พบว่า กลุ่มต่าง ๆ มีความคิดเห็นว่าชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลงานของนักศึกษา ความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทา
ให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชน ความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้
เกิดแรงจูงใจในการอนุ รักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชน และความคิดเห็นว่าชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษา ของผูต้ อบทั้งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มอาจารย์ผสู ้ อน และกลุ่มชาวบ้าน
ทั้ง 4 ชุมชนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ผลของประเมินความสาเร็ จของโครงการบูรณาการการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การ
วิชาการและทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปี ที่ 5 สามารถนาประเด็นผลกระทบมาอภิปรายผล ได้ ดังนี้
1) ผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอน จากการดาเนิ นโครงการทาให้ผเู ้ รี ยนมีความ
กระตือรื อร้นใฝ่ รู ้ต่อการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายเป็ นโจทย์จริ งในพื้นที่ชุมชน มีความมุ่งมัน่ ที่จะเรี ยนรู ้
ศึกษา ค้นคว้า เกิดทักษะทางวิชาชีพทั้งการสารวจ รังวัด เขียนภาพร่ าง เขียนแบบอาคารด้วย
คอมพิวเตอร์ จัดทาแบบนาเสนอทางสถาปั ตยกรรม จัดทาหุ่นจาลอง ออกแบบจัดทาแผ่นภาพนาเสนอ
ผลงาน การจัดนิทรรศการ การทาสื่ อวีดิทศั น์ การนาเสนอผลงานด้วยวาจาต่อสาธารณชน อันแสดงถึง
ทักษะทางปั ญญา คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบทั้งการรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อกลุ่ม ต่อชุ มชน พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่ นพี่รุ่นน้องสามารถ
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ทางานเป็ นทีม พัฒนาความเป็ นผูน้ า กล้าแสดงความคิดเห็น พัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกด้านอย่าง
ก้าวกระโดด โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากรุ่ นพี่รุ่นน้อง เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม และคนในท้องถิ่น อีกทั้ง
เกิดทักษะด้านคุณธรรม จริ ยธรรม กล่าวคือ รู ้สึกสานึกรักถิ่นภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น หวงแหน
สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งการให้บณั ฑิตเป็ นผูม้ ีสานึกดี มี
ความรู ้คู่คุณธรรม นาชุมชนพัฒนา และเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเรี ยนการสอนแบบเดิม จากการประเมิน
ตนเองของนักศึกษาระบุวา่ มีความตั้งใจที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพ มากกว่าการเรี ยนแบบเดิม
กล่าวคือ ในการดาเนิ นโครงการปี ที่ 1 นักศึกษาพึงพอใจในระดับมาก (Mean = 4.00, S.D. = 0.73) การ
ดาเนินโครงการปี ที่ 2 นักศึกษาพึงพอใจในระดับมาก (Mean = 3.86, S.D. = 0.57) การดาเนินโครงการ
ปี ที่ 3 นักศึกษาพึงพอใจในระดับมาก (Mean = 4.05, S.D. = 0.83) การดาเนินโครงการปี ที่ 4 นักศึกษา
พึงพอใจในระดับมาก (Mean = 4.44, S.D. = 0.58) และการดาเนินโครงการปี ที่ 5 นักศึกษาพึงพอใจใน
ระดับมาก (Mean = 4.13, S.D. = 0.71) (วิสาข์ แฝงเวียงและคณะ, 2556: 31 , วิสาข์ แฝงเวียงและคณะ,
2557: 36, วิสาข์ แฝงเวียงและคณะ, 2558: 35, ปิ ยชนม์ สังข์ศกั ดาและคณะ, 2559: 46 และสมบัติ
ประจญศานต์และคณะ, 2560: 56) สอดคล้องกับแนวคิดของ ยุทธศาสตร์ ถาปาลบุตร (2546: 221) ถึง
กระบวนการเรี ยนการสอนแบบผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นการร่ วมกันทางานส่ งเสริ มกันให้
ทางานสาเร็ จและสนุกสนานนาไปสู่ การสร้างสรรค์มากกว่าการถูกกดดันหรื อบังคับให้ทางานซึ่ง
ก่อให้เกิดงานที่ไม่พฒั นาทั้งเนื้อหาและผูท้ างาน หรื อการศึกษาของมณฑล จันทร์แจ่มใส (2558: 115)
ที่ใช้การเรี ยนการสอนสถาปั ตยกรรมแบบใช้ชุมชนเป็ นฐานให้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะที่แตกต่างไป
จากเดิม จะเห็นได้วา่ การแสวงหาความรู ้ผา่ นกระบวน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้อนั
หลากหลาย หรื อจากคาแนะนาของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผูเ้ รี ยนนามาวิเคราะห์
ร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในกลุ่ม ร่ วมมือปฏิบตั ิ ลองผิดลองถูก แก้ปัญหาในบริ บทด้วยวิธีการที่
เหมาะสม เมื่อสาเร็ จผูเ้ รี ยนย่อมเกิดความปี ติ มีพลังปั ญญา มีพลังแห่งการร่ วมมือร่ วมใจ และสามารถ
เก็บเทคนิควิธีการที่สาเร็ จไว้เป็ นประสบการณ์ในคลังความรู ้ของตนทั้งเชิงเนื้อหา กระบวนการ และ
บริ บทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาลักษณะเดียวกันหรื อประยุกต์สู่การแก้ปัญหาอื่นต่อไป (Prajonsant,
2008: 132) ซึ่งกระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการเป็ นการเรี ยนรู ้แบบรู ้จริ ง สอดคล้องกับแนวคิดของ
Panit (2014: 102) เนื่องจากนักศึกษาต้องเรี ยนรู ้ทกั ษะย่อย ๆ ของเรื่ องนั้นจนทาได้อย่างเป็ น
อัตโนมัติ เรี ยนรู ้วธิ ีประกอบทักษะย่อยเข้าเป็ นชุดที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละบริ บทเพื่อ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะหรื อสถานการณ์น้ นั ๆ โดยมีการติดตามให้ขอ้ มูลย้อนกลับเป็ น
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ระยะ ๆ ทั้งการประเมินความถูกต้องของผลงาน ความชานาญในงานและลักษณะนิสัยในการทางาน
(Chowakiratipong, 1992 cited in Khemmani, 2007: 103) กระบวนการดังกล่าวจึงสะท้อนถึงการ
ระบบอุดมศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการเพิ่มพื้นที่การเรี ยนรู ้ในแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม สมรรถนะ
พื้นฐานร่ วมกันที่ขา้ มพ้นความรู ้วชิ าการที่เป็ นแท่งให้เป็ นความรู ้และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว
รู ้และเห็นคุณค่าของพหุ ลกั ษณ์พหุวฒั นธรรม (Board of Education, 2008: 19-20) ทาให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏได้ทาหน้าที่เป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง
2) ผลกระทบต่อชุมชน
ผลของการดาเนินโครงการ มีส่วนช่วยสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักถึงคุณค่าของ
สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยการศึกษาและเผยแพร่ ให้คนในชุมชนได้รับรู ้ขอ้ มูลทาง
ประวัติศาสตร์ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมสอดคล้องกับแนวคิดของ อานันท์ ปัณยารชุน ที่กล่าวถึง
ความสาคัญของประชาชนในพื้นที่ต่อการอนุรักษ์วา่ เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทโดยตรงในการที่จะอนุ รักษ์
พัฒนา หรื อทาลายมรดกนั้น ๆ จึงควรหาแนวทางที่จะพัฒนาประชาชนในพื้นที่น้ นั ๆ ไปพร้อมกัน
โดยต้องมีประชาชนที่มีสานึ กในความผิดชอบ รู ้ผดิ รู ้ถูก สานึกแล้วต้องเป็ นห่วงเป็ นใย รู ้ร้อนรู ้หนาว
ไม่ดูดายแล้วต้องมีพนั ธะที่มุ่งมัน่ มีส่วนร่ วมในการลงมือ มีการจัดการที่ดีพอเพียงที่จะประสานการ
อนุรักษ์เข้ากับการพัฒนา (Cultural Environment Fund, 2005) จึงเห็นได้วา่ การสร้างทัศนคติ
จิตสานึกในประวัติความเป็ นมาของตนเอง ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น มาตุภูมิที่ส่งผลต่อการ
สื บสานมรดกวัฒนธรรมไปถึงลูกหลานเป็ นสิ่ งสาคัญ ถ้าท้องถิ่นขาดหายไปเสี ยซึ่งความภาคภูมิใจ
หรื อจิตสานึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความมีตวั ตน การอนุ รักษ์ดงั กล่าวก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
(Suksawat, 2002: 45-70) ซึ่งการดาเนินการจะให้เห็นผลอย่างยัง่ ยืนต้องดาเนินการต่อเนื่องและ
ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และองค์กรในชุมชนให้มีส่วนร่ วมกันในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
สรุปผลการวิจัย
โครงการบูรณาการการเรี ยนการสอน การวิจยั บริ การวิชาการและการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่น ปี ที่ 5 มีผลการประเมินบรรลุตวั ชี้วดั เชิงปริ มาณ จานวน 6
ตัว และบรรลุตวั ชี้วดั เชิงคุณภาพ จานวน 8 ตัว ผลกระทบของโครงการทาให้เกิดสานึกดี มีความรู ้
คู่คุณธรรม นาชุมชนพัฒนา และเมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
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ผลงานของนักศึกษา ความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นของชุมชน ความคิดเห็นว่าโครงการนี้ทาให้เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ของชุมชน และความคิดเห็นว่าชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษา ไม่ข้ ึนอยูก่ บั การ
มีส่วนร่ วมกับโครงการของผูต้ อบไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มนักศึกษา กลุ่มอาจารย์ผสู ้ อน และกลุ่มชาวบ้านทั้ง
4 ชุมชนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจ ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
1. หลักสู ตร/สาขาวิชาควรดาเนินโครงการบูรณาการฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลความ
ยัง่ ยืนตามความมุ่งหมายของโครงการทั้งการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา การสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นให้เกิดขึ้นกับชุมชน และการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์
สถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นอย่างสร้างสรรค์
2. ควรมีการนาเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practices) ของหลักสู ตรต่อที่ประชุมวิชาการ
เพื่อขยายผลให้หลักสู ตรอื่นประยุกต์วธิ ีดาเนิ นการโครงการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในต่อไป
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National Qualifications Framework for Higher Education
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1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2) วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันและพัฒนาความตรงของโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จานวน 143 คน เครื่ องมือในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม ได้ค่า IOC=0.825-9.504, ค่าอานาจจาแนกรายข้อ = 0.632-1.254, ค่าความเชื่อมัน่ =
0.820-0.945 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิผลการจัด
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การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 2) โมเดลการวัดตัวแปรแฝงประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วย χ2 = 57.676, df = 41,
χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 โดยมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของ ตัวแปรสังเกตได้อยูร่ ะหว่าง 0.623-0.992 และมีนยั สาคัญทุกค่าที่ระดับ
.01 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่าสู งสุ ดคือ ทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดา้ นการรู ้คิด
และด้านความรู ้สึก ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั พบว่า ตัวแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
สามารถทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้ร้อยละ 43.10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรแฝงทัศนคติที่ดี
ต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ร้อยละ 33.00 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และตัวแปรแฝงทั้ง 2 ตัวแปรสามารถร่ วมกันทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ 52.60 % อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
คาสาคัญ : ประสิ ทธิผลการจัดการศึกษา, มาตรฐานคุณวุฒิ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Abstract
This study aimed: 1) to investigate a degree of effectiveness in educational management
based on the frameworks for qualifications at the undergraduate level with public administration
major in Sakon Nakhon Rajabhat University, 2) to analyzed the Confirmatory Factors and develop
the consistency of factors influencing toward effectiveness in educational management based on
the frameworks for qualifications at the Bachelor Degree in Public Administration in Sakon
Nakhon Rajabhat University. A sample used in the study was freshmen, sophomores and juniors
with their major in public administration at Sakon Nakhon Rajabhat University totaling 143
students. A questionnaire of five-Likert type rating scales (with IOC =0.825-9.504, discrimination
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power (r) = 0.632-1.254, validity co-efficient = 0.820-0.945) was used to collect the data. Statistics
used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product
moment correlation coefficient confirmatory factor analysis (CFA). Findings of the study revealed
as follows. 1) The effectiveness of educational management based on the frameworks for
qualifications at the undergraduate level with public administration major in Sakon Nakhon
Rajabhat University as a whole was at high level. 2) Model of latent variable measure of
effectiveness in educational management according to the bachelor degree in public
administration. Be consistent with the empirical data. Based on the consistency index include χ2 =
57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR
= 0.035. The factor loadings of the observed variables were between 0.623-0.992 and statistically
significant at .01. the attitude toward public administration in effective domain and cognitive
domain, respectively. Latent variables, satisfaction with education can be predict the effectiveness
of education management according to the bachelor degree in public administration, 43.10% were
statistically significant at the .01 level. The attitude toward public administration can be predict the
effectiveness of educational management according to the bachelor degree in public
administration, 33.00% were statistically significant at .01 level. And the two latent variables
could predict the effectiveness of educational management according to the bachelor degree.
Public administration was 52.60% at the .01 level of significance.
Keyword: effectiveness in educational management, frameworks for qualifications, public
administration
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พันธกิจหลักที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษาหรื อมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็ นขุมปั ญญา ของ
สังคมที่เป็ นพันธกิจที่ยอมรับในระดับสากลมี 4 ประการ คือ 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อ
พัฒนากาลังคนในระดับสู งให้กบั สังคม ประเทศชาติ 2) การวิจยั เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู ้ สู่ ความ
เป็ นเลิศทางวิชาการ 3) การบริ การทางวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงให้สังคม
เจริ ญก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในสังคม โดยใช้วชิ าการขั้นสู งเป็ นพื้นฐาน 4) การทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็ นเอกลักษณ์แห่งชาติไทย (Ma-un, 2016) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.
2558 ได้กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์คือ 1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวติ ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนา
นิสัยและการปฏิบตั ิตนตามศีลธรรม 2) มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรื อสภาพ
ปั ญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 4) สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับ
ฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ และ 5) มีประสิ ทธิภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมีความรู ้ความสามารถ
ใช้เครื่ องมือในทางสถิติข้นั พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจยั ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิ การฉบับดังกล่าวยังได้กาหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม 2) ด้าน
ความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5)
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ผลนั้น ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องควรบริ หารจัดการอย่างรอบด้าน
ตามวัฏจักรการศึกษา ได้แก่ หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และการวัดและการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ นอกจากนี้ยงั ต้องคานึงถึง ทรัพยาการการเรี ยนการสอน การให้บริ การของเจ้าหน้าที่ รวมถึง
การเสริ มสร้างทัศนคติที่ดีของผูเ้ รี ยนต่อสาขาวิชาหรื อหน่วยงานที่จดั การศึกษาด้วย จากการศึกษา
ของ Ma-un (2016: p. 171) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้แก่ 1) คุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยน เช่น ความแตกต่างระหว่างบุคลิกของผูเ้ รี ยน ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในอดีต และความรู ้ความ
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาที่กาลังจะเรี ยน 2) บริ บทในการเรี ยนรู ้ เช่น การบริ หารจัดการหลักสู ตร
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และรายวิชารวมทั้งลักษณะและประเภทของหลักสู ตร และ 3) ลักษณะและวิธีการของอาจารย์ผสู ้ อน
เช่น บุคลิกภาพ คุณลักษณะ ประสบการณ์ และคุณวุฒิของอาจารย์ผสู ้ อน รู ปแบบและวิธีการสอน
และวิธีการบริ หารจัดการรายวิชา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สกลนคร จากสังเกตการณ์ของผูว้ จิ ยั ในฐานะอาจารย์ผสู ้ อนพบว่า ผลการจัดการศึกษา ยังไม่
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายเท่าที่ควรในหลายประการ เช่น คุณภาพของนักศึกษา อาจารย์มีภาระ
งานสอนมากและไม่สอดคล้องกับจานวนนักศึกษา แหล่งค้นคว้าเพิ่มเต็มสาหรับนักศึกษามีนอ้ ย
ขาดเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนประจาสาขาวิชา งบประมาณไม่เพียงพอ อัตรา การลาออกระหว่างเรี ยน
ของนักศึกษา และการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั ของอาจารย์ยงั มีนอ้ ย และวิสัยทัศน์ในการบริ หาร
จัดการ เป็ นต้น เหล่านี้ ล้วนเป็ นดัชนีช้ ีให้เห็นว่าประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาขององค์การยังไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี้หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร มีจานวนผูส้ นใจสมัครเข้าเรี ยนเป็ นอันดับที่หนึ่ง ของมหาวิทยาลัยทุกปี จาก
ประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั ในฐานะอาจารย์ผสู ้ อน พบว่า ประสิ ทธิ ผลการจัดการเรี ยนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษายังอยูใ่ นระดับน้อย ตรงกันข้ามกับจานวนนักศึกษาที่มีมาก จึง
สมควรปรับปรุ งและหาแนวทางพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ผลเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว และผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่ามีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องศึกษาวิจยั โมเดลปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เพื่อยกระดับประสิ ทธิผลในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนครเพิ่มมากขึ้น และส่ งผลต่อมาตรฐานของหลักสู ตรด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยน และคะแนน
ประกันคุณภาพการศึกษาภาพรวมเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันและพัฒนาความตรงของโมเดลปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) ผูว้ จิ ยั กาหนดขั้นตอนและ
รายละเอียดในการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่
2 และชั้นปี ที่ 3 จานวน 482 คน (ข้อมูลจากสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560) โดยใช้วธิ ีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้รูปแบบตารางของ Krejcies and Morgan (1973 cited in Kitpredaborisut, 1997) สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3
จานวน 143 คน โดยอาศัยการสุ่ มตัวอย่างข้อมูลโดยใช้หลักความน่าจะเป็ นด้วยวิธีการสุ่ มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified sampling) และการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple sampling) (Vanichbanja, 1999)
2. เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็ น 5 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี ประสบการณ์เรี ยนวิชาวิจยั
และประสบการณ์ทาวิจยั มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนที่ 2 ข้อมูลประสิ ทธิผลการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นมาตร
วัดประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับคือ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์ ทรัพยากรการเรี ยนการสอน และการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัด
ประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับคือ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ทัศนคติที่ดีต่อหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า (Rating
scales) 5 ระดับคือ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปาน
กลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ตามลาดับ
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3. การหาคุณภาพของเครื่ องมือสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้ 1) สร้างเครื่ องมือ
วิจยั จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 2) นาไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)
ของเครื่ องมือ โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอดคล้องรายข้อ (Items objective congruence-IOC) 3. นา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ที่ไม่จดั อยูใ่ นกลุ่มประชากร จานวน 30 คน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .875
นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์เพื่อหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination power) ของแบบสอบถาม
โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item total correlation) โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่า
อานาจจาแนกตั้งแต่ .235 ขึ้นไป (Pengsawat, 2010) โดยสรุ ปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อคานวณหาค่าสถิติ โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่
ตามวิธีของ Cronbach (Cronbach’s coefficient alpha) ซึ่ง Hair et al. (2006) ค่าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .875 ตัวแปร เมื่อพิจารณาค่าความเชื่อมัน่ ของแต่ละตัวแปรพบว่า
ประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .816
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .815 ทรัพยากรการ
เรี ยนการสอนค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .764 การให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .935
ทัศนคติ ที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .791
4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการดังนี้ 1) ทาหนังสื อบันทึกข้อความถึงคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ช้ นั ปี ที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2/2559 2) ดาเนินการแจกแบบสอบถาม
ตามแผนที่กาหนดไว้ โดยผูช้ ่วยวิจยั ออกเก็บข้อมูลกับนักศึกษาเป้าหมายตามห้องต่าง ๆ ในช่วงที่ไม่
มีการเรี ยนการสอน ใช้เวลาห้องละประมาณ 30 นาที 3) รวบรวมข้อมูลกลับคืนมาและตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของแบบสอบถาม 4) ลงรหัสข้อมูลในโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติ ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2) การวิเคราะห์ระดับประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อการ
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จัดการเรี ยนการสอน ทรัพยากรการเรี ยนการสอน และการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ และทัศนคติที่ดี
ต่อหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ (Kitpredaborisut, 2010)
3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการพัฒนาความตรงของโมเดลปัจจัย ที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผูว้ จิ ยั ใช้การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM)
4) สมมติฐานการวิจยั ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ประกอบด้วย การจัดการ
เรี ยนการสอนของอาจารย์ ทรัพยากรการเรี ยนการสอน การให้บริ การของอาจารย์ และทัศนคติที่ดีต่อ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย การรู ้คิด ความรู ้สึก และความพร้อมแสดงออก มี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) คุณธรรมจริ ยธรรม 2) ความรู ้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
ผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลไว้ 3 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นเพศชาย จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.60 เป็ นเพศหญิง จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.40 กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 1 จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.30 รองลงมาเป็ นชั้นปี ที่ 3 จานวน 48
คน คิดเป็ นร้อยละ 33.60 และชั้นปี ที่ 2 จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.20 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ประสิ ทธิ ผลการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
̅ =3.733, S.D.=0.540) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ภัฏสกลนคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝒙𝒙
̅ =4.062, S.D.=0.526) รองลงมาคือ ด้านทักษะ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านคุณธรรมจริ ยธรรม (𝒙𝒙
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̅ =3.997, S.D.=0.497) ด้านความรู ้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(𝒙𝒙
̅ =3.711, S.D.=0.502) ด้านทักษะทางปัญญา (𝒙𝒙
̅ =3.685, S.D.=0.561) และด้านทักษะการคิด
(𝒙𝒙
̅ =3.551, S.D.=0.618) ตามลาดับ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี (𝒙𝒙
ส่ วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ในการวิจยั ครั้งนี้กาหนดสัญลักษณ์ไว้ดงั นี้
SAT แทน ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา, SAT1 แทน ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยน
การสอนของอาจารย์, SAT2 แทน ทรัพยากรการเรี ยนการสอน, SAT3 แทน การให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่, ATT1 แทน ทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , EFF แทน ประสิ ทธิผลการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, EFF1 แทน ด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม, EFF2 แทนด้านความรู ้, EFF3 แทน ด้านทักษะทางปัญญา, EFF4 แทน ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, EFF5 แทน ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา กับ
ประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พบผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ ระหว่ าง ความพึงพอใจต่ อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ทรั พยากรการเรี ยนการสอน การให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่ และทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารั ฐประศาสน
ศาสตร์ กับประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารั ฐประศาสน
ศาสตร์
SAT1 SAT2 SAT3 ATT1 ATT2 ATT3 EFF1 EFF2 EFF3 EFF4 EFF5
Mean 3.941 3.836 3.838 4.127 3.156 4.202 4.062 3.711 3.685 3.997 3.551
S.D.
.529 .544 .610 .543 .490 .535 .526 .502 .561 .497 .618
SAT1 1
SAT2 502.** 1
SAT3 .508** .631** 1
ATT1 .447** .486** .442** 1
ATT2 .439** .499** .451** .708** 1
ATT3 .420** .440** .450** .698** .737** 1
EFF1 .378** .343** .383** .409** .383** .451** 1
EFF2 .401** .390** .388** .427** .371** .475** .571** 1
EFF3 .351** .448** .521** .382** .408** .504** .546** .643** 1
EFF4 .413** .377** .439** .401** .409** .565** .607** .611** .620** 1
EFF5 .376** .364** .444** .442** .371** .474** .597** .601** .661** .596** 1
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) ซึ่ง
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทุกตัวแปรอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสู งสุ ดเท่ากับ .737 และค่าต่าสุ ดเท่ากับ .343 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั ทุกตัว และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ร่วมทั้งหมด และ
เป็ นไปตามเกณฑ์ของ Hair et at. (2010) อธิ บายว่า ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรอิสระไม่ควร
เกิน 0.80 ซึ่ งถ้าเกิน 0.80 ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิด multicollinearity ดังนั้น จากงานวิจยั นี้ซ่ ึงมีค่าน้อย
กว่า 0.80 ถือว่าไม่เกิด Multicollinearity จึงสามารถนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานได้
สาหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผูว้ จิ ยั กาหนดสมมติฐานไว้ ว่า "ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนการศึกษา และทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ " การวิเคราะห์
ข้อมูลในส่ วนนี้พบผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบของความพึงพอใจต่ อการจัดการศึกษา และทัศนคติที่ดีต่อ
สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ ที่มผี ลต่ อประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์
ตัวแปรแฝง

ตัวแปรสั งเกตได้

Factor
loadings(λ)
0.623

S.E.

Z-test

R2

ความพึงพอใจต่อ 1.การจัดการเรี ยนการสอนของ
0.059 10.532* 0.388
การจัดการศึกษา อาจารย์ (SAT1)
(SAT)
2.ทรัพยากรการเรี ยนการสอน
0.839
0.037 22.763* 0.704
(SAT2)
3.การให้บริ การของเจ้าหน้าที่
0.854
0.036 23.772* 0.729
(SAT3)
ทัศนคติที่ดีต่อ 1.ด้านการรู ้คิด (ATT1)
0.992
0.020 44.963* 0.849
สาขาวิชารัฐ
2.ด้านความรู ้สึก (ATT2)
0.868
0.026 33.552* 0.753
ประศาสนศาสตร์ 3.ด้านความพร้อมแสดงออก
0.865
0.027 32.431* 0.748
(ATT)
(ATT3)
ประสิ ทธิผลการ 1.คุณธรรมจริ ยธรรม (EFF1)
0.766
0.041 18.620* 0.858
จัดการศึกษาตาม 2.ความรู ้ (EFF2)
0.770
0.040 19.273* 0.593
มาตรฐานคุณวุฒิ 3.ทักษะทางปัญญา (EFF3)
0.796
0.037 21.293* 0.633
ระดับปริ ญญาตรี 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
0.808
0.036 22.432* 0.654
(EFF)
บุคคลฯ (EFF4)
5.ทักษะการคิดเชิงตัวเลขฯ (EFF5) 0.781
0.039 20.316* 0.611
(χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977,
SRMR = 0.035)
จากตารางที่ 2 พบว่า โมเดลการวัดตัวแปรแฝงประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วย χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df =
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1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 โดยมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยูร่ ะหว่าง 0.623-0.992 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่าสู งสุ ดคือ ทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดา้ นการรู ้คิด และ
ด้านความรู ้สึก ตามลาดับ
นอกจากนี้ ตัวแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้
3 ตัวแปรคือ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ทรัพยากรการเรี ยนการสอน การ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที่ สามารถทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ร้อยละ 43.10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ตัวแปรแฝงทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร้อยละ 33.00 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรแฝงทั้ง 2 ตัวแปรคือความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
และทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สามารถร่ วมกันทานายประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ 52.60 % อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 อธิ บายได้วา่ นักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์มาก
ทรัพยากรการเรี ยน การสอนมีเพียงพอ การให้บริ การของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม และมีทศั นคติที่
ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มาก จะส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังภาพที่ 1
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การจัดการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์
ทรัพยากรการเรี ยน
การสอน
การให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่
การรู้คิด
ความรู้สึก
ความพร้อมแสดงออก

.623

ความพึงพอใจต่อ
การจัดการศึกษา

.839

1.คุณธรรมจริ ยธรรม
.431

.526
.766

.854

ประสิ ทธิผล
การจัดการศึกษา

.630

.922
.868
.865

ทัศนคติที่ดีต่อ
สาขาวิชารัฐฯ
ประศาสน
ศาสตร์

.330

.770
.796

2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา

.808

.781

4.ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลฯ
5.ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขฯ

(χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA = 0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977,
SRMR = 0.035)
ภาพที่ 1: โมเดลปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อภิปรายผล
ผลการวิจยั ที่พบในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการวิจยั ที่พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ทรัพยากรใน
การจัดการเรี ยนการสอน การให้บริ การของเจ้าหน้าที่ และทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ สามารถทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Khongchuay
(2012) รู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นปั จจัยเชิงสาเหตุ ที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ผลการวิเคราะห์พบว่า
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ค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลทุกเส้นทางของปัจจัยภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร วัฒนธรรมองค์การ ความพึง
พอใจในงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรยากาศองค์การ ไปยังประสิ ทธิผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคใต้ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดได้แก่ บรรยากาศองค์การ รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์การ
ความพึงพอใจในงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ตามลาดับ และปัจจัยเชิง
สาเหตุท้ งั 5 ปัจจัยสามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิ ทธิผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคใต้ ได้ร้อยละ 70 นอกจากนี้ยงั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Primprai et al (2005) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพ
การสอนและปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราชโดยศึกษา 4 ด้านคือด้านบุคคลด้านสถานที่ดา้ นสื่ อวัสดุดา้ นงบประมาณผลการวิจยั
พบว่า 1) ด้านบุคคล พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านบุคคลอยูใ่ นระดับมาก และระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการเรี ยนการสอนของอาจารย์ทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
โดยทั้งสองด้านนี้จะมีความสอดคล้องกันคือวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผสู ้ อนนาจะส่ งผลให้อาจารย์มี
ความรู ้เรื่ องเทคนิควิธีการสอน มีการชี้แจงแผนการสอนอธิ บายจุดประสงค์การเรี ยนและเกณฑ์การ
วัดผลประเมินผลให้นกั ศึกษาทราบมีเทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรี ยนที่หลากหลายมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหารวมทั้งพึงพอใจในบุคลิกของอาจารย์ผสู ้ อน 2) ด้านสถานที่ พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจด้านสถานที่ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางนักศึกษาที่มีความพึงพอใจมากกับสถาน
ที่ต้ งั ของอาคารและจานวนเก้าอี้ในห้องเรี ยนส่ วนความพึงพอใจที่มีต่อโรงฝึ กงานนักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับต่างๆ 3) ด้านสื่ อวัสดุ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านสื่ อวัสดุอยูใ่ นระดับปาน
กลางสิ่ งที่นกั ศึกษาพึงพอใจมากที่สุดคือความทันสมัยของสื่ อที่ใช้สอนส่ วนที่นกั ศึกษามีความพึง
พอใจในลาดับสุ ดท้ายคือความเพียงพอของเครื่ องจักรต่อจานวนนักศึกษา ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า
ปั จจัยทั้ง 4 ปัจจัยนี้มีผลกระทบต่อนักศึกษาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะปัจจัยทัศนคติที่ดีต่อ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่สามารถทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี ได้มากกว่าปั จจัยอื่น ๆ คือทานายได้ 54.20 % ดังนั้นจึงมีความสาคัญที่สุดเป็ นอันดับ
แรกในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา
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สรุปผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั พบผลดังนี้ 1) ประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 2) โมเดลการ
วัดตัวแปรแฝงประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากดัชนี ความ
สอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วย χ2 = 57.676, df = 41, χ2/df = 1.40, P-Value=.0437, RMSEA =
0.053, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.035 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้อยู่
ระหว่าง 0.623-0.992 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่าสู งสุ ดคือ
ทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดา้ นการรู ้คิด และด้านความรู ้สึก ตามลาดับ นอกจากนี้
ยังพบว่า ตัวแปรแฝงความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา สามารถทานายประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ร้อยละ 43.10 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรแฝงทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถ
ทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ได้ร้อยละ 33.00 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรแฝงทั้ง 2 ตัวแปรสามารถ
ร่ วมกันทานายประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้ 52.60 % อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
ข้ อเสนอแนะ
1. ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ อาจารย์ผสู ้ อน ควรปรับปรุ งการจัด
การศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี และด้านทักษะทาง
ปั ญญา รวมถึงการเสริ มสร้างให้นกั ศึกษาเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจาก
ผลการวิจยั นี้พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ๆ
2. ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ผสู ้ อน ควรใช้โมเดล
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ควบคู่กบั การ
เสริ มสร้างทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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3. ควรใช้วธิ ีศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึก โดยใช้แหล่งข้อมูลที่
หลากหลายเชิงสามเส้า เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย และการสังเกตการณ์ เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ อง “การปรับปรุ งแนวทางพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ อันเนื่องมาจากปั ญหาการตีความ
ในดุลพินิจของศาล เปรี ยบเทียบกฎหมายต่างประเทศ” มีวตั ถุประสงค์ในการวิเคราะห์ปัญหา
เกี่ยวกับการใช้การตีความในกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ ซึ่งเริ่ มจากการวิเคราะห์
บทบัญญัติเกี่ยวกับความหมายของคดีคา้ มนุษย์ ดุลพินิจการกาหนดค่าสิ นไหมทดแทน หลักการใหม่
เกี่ยวกับการให้ขอ้ มูลที่สาคัญและเป็ นประโยชน์ในการปราบปรามการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
ตลอดจนแนวทางการนาระบบไต่สวนมาปรับใช้ในการแก้ไขคาฟ้องและพิจารณาคดีลบั หลังจาเลย
ผลการวิจยั พบว่า 1) การตีความถึงความหมายของคดีคา้ มนุษย์ ไม่ครอบคลุมถึงผูก้ ระทาความผิดที่มี
การซื้อบริ การทางเพศ 2) การกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่เหยือ่ คดีคา้ มนุษย์ ยังเป็ นหลักเกณฑ์
ใหม่ที่ให้ศาลทาหน้าที่กาหนดในเชิงรุ ก แต่ยงั ไม่มีแนวทางปฏิบตั ิที่แน่นอน 3) การกาหนดดุลพินิจ
ของศาลในการกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่เหยือ่ ยังไม่มีแนวทางที่ชดั เจนแน่นอน 4) การตรวจ
ฟ้องและสื บพยานลับหลังจาเลยยังไม่เป็ นไปตามแนวทางในระบบไต่สวน ผูเ้ ขียนได้เสนอแนะ
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แนวทางในการปรับปรุ งไม่วา่ ในแง่ความชัดเจนของตัวบทกฎหมายซึ่งให้รวมถึงผูก้ ระทาผิดที่มีการ
ซื้อบริ การทางเพศ และแนวทางในการพิจารณาให้มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของการประกาศใช้กฎหมายเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ: การตีความ, ค้ามนุษย์
Abstract
The objective of this study, “Improving the Judicial Approach in Human Trafficking
Criminal Procedure Law through revised Interpretation at the Discretion of the Court,
a Comparative Study between Thailand and Foreign Countries” is to analyze the issues concerning
the application and interpretation of human trafficking criminal procedure law. To conduct the
study, extensive analysis was completed in both Thai and foreign textbooks, laws and papers, in
specifically: the provision regarding the definition of human trafficking, discretion in the
assessment of compensation, the new principle of giving essential and useful information in order
to suppress the commission of the human trafficking offence as well as guide lines to apply the
inquisitorial system to the amendment of plaint and the trial in absentia. The results show that 1)
the interpretation of the definition of the human trafficking case does not cover a person who
purchase sexual services, 2) The assessment of compensation to the victim of human trafficking is
considered a new regulation which pushes responsibility to the court to take initiative, but there is
yet to be a precedent standard references or solid practice for the regulation, 3) The exercise of
judicial discretion to assess compensation to the victim does not have a standard practice nor
guidance and 4) Lawsuit verification and taking evidence in absentia does not conform to the
standard practice of the inquisitorial system. In addition to the results of the study, the
recommendation is to improve and clarify the practice of such issues as provided in this study,
including the mentioned legal provision which should bind the sex buyer and the explicit principle
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of trial of the said case in order to achieve the purpose of law enforcement which is to effectively
prevent and suppress human trafficking crimes.
Keywords: interpretation, human trafficking
บทนา

ในปัจจุบนั กฎหมายค้ามนุษย์ของไทยมีพระราชบัญญัติปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
เป็ นกฎหมายที่ปรับใช้ในปัจจุบนั ซึ่งในอดีตการดาเนินการพิจารณาคดีจะใช้ระบบกล่าวหาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องด้วยการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเป็ นปั ญหาที่กระทบ
ต่อสิ ทธิ มนุษยชน เป็ นอันตรายต่อเสถียรภาพความมัน่ คงทางสังคม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
ประเทศ หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร่ งด่วน นอกจากจะส่ งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ
และความมัน่ คงของรัฐแล้ว ยังส่ งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
อีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้การป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
คดีความที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณาพิพากษาอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม สมควรให้มี
กฎหมายพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. 2559 ขึ้น (พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้
มนุษย์ พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 46 ก. ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559)
พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีมนุษย์ พ.ศ. 2559 เป็ นการเปลี่ยนระบบการพิจารณาคดีใน
ศาลจากเดิมใช้ระบบกล่าวหา เปลี่ยนมาใช้ระบบไต่สวน เพื่อให้การดาเนินคดีคา้ มนุษย์มีความ
รวดเร็ วและเป็ นธรรม ตลอดจนการคุม้ ครองเหยือ่ จากการค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยเป็ น
กฎหมายที่ประกาศใช้ข้ ึนใหม่ ส่ งผลให้การทาความเข้าใจตัวบทกฎหมายยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ
ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาและวิเคราะห์ในหลักการและเนื้อหาสาระของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์
ตลอดจนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นของการบังคับใช้กฎหมาย โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับหลักกฎหมาย
ของต่างประเทศ เพื่อค้นหาแนวทางการตีความและการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลตามเจตนารมณ์การประกาศใช้กฎหมาย
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาวิเคราะห์การตีความนิยามความหมายของคดีคา้ มนุษย์
2. สร้างแนวทางการใช้ดุลพินิจศาลในการกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนในคดีที่เกี่ยวกับวิธี
พิจารณาคดีคา้ มนุษย์
3. วิเคราะห์ปรับใช้บทบัญญัติในการพิจารณาข้อมูลที่สาคัญและเป็ นประโยชน์ในการใช้
ดุลพินิจในการลงโทษ
4. วิเคราะห์ปัญหาในการตรวจฟ้องและการสื บพยานวิธีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ในระบบไต่สวน
วิธีการวิจัย
งานวิจยั นี้ใช้การวิจยั เชิง คุณภาพ (Qualitative research) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เอกสาร
(Documentary research) ซึ่งผูว้ จิ ยั จะศึกษามุ่งเน้นถึงการตีความและการนากฎหมายวิธีพิจารณา
การค้ามนุษย์มาปรับใช้ โดยเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศและศึกษากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติดเพื่อนามาวิเคราะห์ถึงปัญหาช่องว่างและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ผลการวิจัย
เนื่องจากกฎหมายวิธีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์เป็ นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งได้มีการออก
พระราชบัญญัติเมื่อปี 2559 ทาให้การนามาปรับใช้เกิดปั ญหาขึ้นและอาจส่ งผลให้ต่อทั้งผูเ้ สี ยหาย
หรื อจาเลยไม่ได้รับความเป็ นธรรมหรื อกฎหมายที่ออกมารวมทั้งการตีความไม่สอดคล้องกับหลัก
สากลหรื อนานาประเทศดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเป็ น 4 หัวข้อคือ
หัวข้ อที่ 1. ความหมายของคดีค้ามนุษย์
ตามพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 3 บัญญัติวา่ ใน
พระราชบัญญัติน้ ี
คดีคา้ มนุษย์ หมายความว่า คดีที่มีขอ้ หาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่วา่ จะมีขอ้ หาความผิดอื่นรวมอยูด่ ว้ ยหรื อไม่ก็ตาม
ความในวรรคหนึ่งมิให้รวมถึง
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(1) คดีที่อยูใ่ นอานาจศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
(2) คดีที่อยูใ่ นอานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
จากบทบัญญัติดงั กล่าว คดีคา้ มนุษย์ ก็คือ คดีที่มีขอ้ หาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ เว้นแต่หากมีคดีคา้ มนุษย์ และคดีที่อยูใ่ นอานาจของศาลอาญาคดี
ทุจริ ตหรื อศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลชั้นที่พิจารณาคดีจะต้องปรับใช้วธิ ี พิจารณาของศาลอาญา
คดีทุจริ ตฯ หรื อวิธีพิจารณาของศาลเยาวชนฯ แล้วแต่กรณี เนื่องจากไม่ใช่คดีคา้ มนุษย์ หากมีขอ้
โต้แย้งว่าคดีใดเป็ นคดีคา้ มนุษย์หรื อไม่ จะต้องส่ งเรื่ องให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตามวิธี
พิจารณาคดีคา้ มนุษย์ ฯ มาตรา 6 (Office of the Judiciary, 2017)
เมื่อกรณี เป็ นเช่นนี้ แล้ว การทาความเข้าใจปัญหาว่าคดีใดเป็ นคดีคา้ มนุษย์หรื อไม่ จึงเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่ตอ้ งพิจารณาเป็ นลาดับแรก ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 มาตรา 6 บัญญัติวา่ ผูใ้ ดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นธุ ระจัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรื อส่ งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่
อาศัย หรื อรับไว้ซ่ ึงบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อานาจโดยมิ
ชอบ หรื อโดยให้เงินหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผปู ้ กครองหรื อผูด้ ูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผปู ้ กครอง
หรื อผูด้ ูแล ให้ความยินยอมแก่ผกู ้ ระทาความผิด ในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแลหรื อ
(2) เป็ นธุ ระจัดหา ซื้ อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรื อส่ งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่
อาศัย หรื อรับไว้ซ่ ึ งเด็ก ผูน้ ้ นั กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
การใช้การตีความบทบัญญัติขา้ งต้น ศาลฎีกาได้เคยตัดสิ นคดีโดยมีคาพิพากษาฎีกาที่
1341/2554 ตีความไว้วา่ บุคคลผูเ้ ป็ นธุ ระจัดหา ล่อไป หรื อพาไปเพื่อการอนาจาร ผูน้ ้ นั กระทา
ความผิดฐานค้ามนุษย์ ส่ วนบุคคลผูซ้ ้ือและร่ วมประเวณี กบั เหยือ่ จากการค้ามนุษย์ ไม่ถือว่ากระทา
ความผิดผิดฐานค้ามนุษย์เนื่องจากศาลไทยเห็นว่าบุคคลผูซ้ ้ือบริ การทางเพศไม่ถือว่าเป็ นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ดังคาพิพากษาฎีกาที่คาพิพากษาฎีกาที่ 777/2556และคาพิพากษาฎีกาที่
932/2555 โดยสรุ ปได้ตวั อย่างดังนี้
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กรณี แรก จาเลยโทรหาเด็กหญิง น. ให้หาเด็กให้หน่อย เด็กหญิง น. และนายชินกรจึงพา
ผูเ้ สี ยหายซึ่ งอายุไม่เกิน 15 ปี มาขายบริ การทางเพศให้แก่จาเลย โดยยืนรอบริ เวณหน้าโรงแรม จาเลย
ในฐานะผูซ้ ้ื อบริ การทางเพศตกลงซื้อบริ การทางเพศในราคา 1,200 บาท และเป็ นผูข้ บั รถมารับ
ผูเ้ สี ยหายพาเข้าไปในโรงแรม เพื่อร่ วมประเวณี จาเลยมีเจตนาเพียงต้องการร่ วมประเวณี เท่านั้น เมื่อ
ไม่ปรากฏว่าจาเลยร่ วมรู ้เห็นกับการที่เด็กหญิง น. หลอกลวงผูเ้ สี ยหาย จึงรับฟังไม่ได้วา่ จาเลยสมคบ
กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์กบั เด็กหญิง น. และนายชินกร
กรณี ที่สองนางสาวดรุ ณีพรากผูเ้ สี ยหายอายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไปเสี ยจากนางอานวย
ผูด้ ูแล และพาไปที่กุฏิวดั ซึ่ งจาเลยพักอาศัยอยู่ จาเลยให้ธนบัตรสี ม่วงกับนางสาวดรุ ณี แล้วออกไป
ปล่อยให้จาเลยกระทาชาเราผูเ้ สี ยหาย พฤติการณ์ที่จาเลยรับตัวผูเ้ สี ยหายไว้และกระทาชาเรา ไม่
ปรากฏว่าจาเลยรับตัวผูเ้ สี ยหายเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแต่อย่างใด การกระทาของจาเลยจึง
ไม่เป็ นความผิดฐานค้ามนุษย์
ในส่ วนของกฎหมายระหว่างประเทศพบว่าการนิยามความผิดฐานค้ามนุษย์ของไทย นามา
จากการกาหนดนิยามคาว่า “การค้ามนุษย์” ในข้อ 3 ของพิธีสาร พาเลร์โม หรื อ Palermo Protocol ที่
นานาประเทศลงนามในปี ค.ศ.2000 (United Nation, 2004) ดังนี้ การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา
การขนส่ ง การส่ งต่อ การจัดให้อยูอ่ าศัย หรื อการรับไว้ซ่ ึงบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรื อด้วยการใช้
กาลัง หรื อด้วยการบีบบังคับในรู ปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง
ด้วยการใช้อานาจโดยมิชอบ หรื อด้วยการใช้สถานะความเสี่ ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรื อ มี
การให้หรื อรับเงินหรื อผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผูม้ ีอานาจควบคุมบุคคล
อื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึง
การแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี ของบุคคลอื่น หรื อการแสงประโยชน์ทางเพศในรู ปแบบอื่น
การบังคับใช้แรงงานหรื อบริ การ การเอาคนลงเป็ นทาสหรื อการกระทาอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็ น
ทาส การทาให้ตกอยูใ่ ต้บงั คับ หรื อการตัดอวัยวะออกจากร่ างกาย
จากคานิยามดังกล่าว การค้ามนุษย์จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่ วนคือ
1. การกระทา หมายความถึง การกระทาที่เป็ นธุ ระจัดหา ล่อไป ขนส่ ง พามาจากหรื อส่ งไป
ยังที่ใดที่หนึ่ง จัดให้อยูอ่ าศัย หรื อรับไว้ซ่ ึ งบุคคล (Limparangsri, 2016: 224)
2. วิธีการ ได้แก่ การใช้อุบายหลอกลวง บังคับ ชักจูง ยุยง ส่ งเสริ ม ขู่เข็ญ ใช้กาลัง
ประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย ใช้อานาจครอบงา ผิดคลองธรรม หรื อ ข่มขืนใจ
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3. วัตถุประสงค์ คือ เพื่อแสงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผูเ้ สี ยหาย เช่น การนาตัวไปเพื่อแสง
หาประโยชน์ทางเพศ เพื่อการอนาจารหรื อทาการค้าประเวณี เอาตัวลงเป็ นทาสหรื อมีฐานะคล้ายทาส
กดขี่บงั คับใช้แรงงานหรื อบริ การและตัดอวัยวะ (Worachatdecha, 2015: 2)
นอกจากการกาหนดนิยามของการค้ามนุษย์แล้วในพิธีสารยังได้มีการกาหนดเพิ่มเติมคือ
1. พิธีสารในส่ วน Annex II ข้อ 3 (b) ระบุวา่ ความยินยอมของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ไม่
สามารถถูกหยิบยกขึ้นเป็ นประเด็นหรื อข้ออ้างที่จะทาให้การกระทานั้นๆ ไม่เป็ นการค้ามนุษย์ หาก
ว่ามีการใช้วธิ ี การอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่ได้กล่าวข้างต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของผูเ้ สี ยหาย
จากการค้ามนุษย์
2. พิธีสาร ข้อ 3 (c) ให้ถือว่าการจัดหา การขนส่ ง การส่ งต่อ การจัดให้อยูอ่ าศัย หรื อการรับ
ไว้ซ่ ึงเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เป็ น “การค้ามนุษย์” แม้วา่ จะไม่มี
การใช้วธิ ีการใดๆ ที่กล่าวไว้ขา้ งต้น และ
3. พิธีสาร ข้อ 3 (d) เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
จากบทนิยามการค้ามนุษย์ สานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime หรื อ UNODC) อธิ บายว่ากรณี
ดังต่อไปนี้ถือว่าเป็ นการค้ามนุษย์
กรณี แรกบุคคลซึ่งถูกจัดหามาและส่ งไปทางานประเทศอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจาก
โรงงานและต้องทางานตลอดเวลา โดยมีเวลาพักเพียงเล็กน้อย
กรณี ที่สอง การบังคับให้แต่งงาน โดยการใช้กาลังข่มขู่ บีบบังคับหรื อทาร้ายร่ างกาย โดยมี
จุดประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศและหรื อเพื่อเอาเป็ นทาส
กรณี ที่สาม สมาชิกในครอบครัวกระทาอาชญากรรม เด็กผูห้ ญิงจากครอบครัวถูกส่ งให้ไป
เป็ นทาสหรื อส่ งไปเพื่อชดใช้หนี้สิน การกระทาผิดนี้รวมถึงการรับหรื อส่ ง เพื่อวัตถุประสงค์หา
ประโยชน์ในทางเพศ หรื อการใช้แรงงาน หรื อการเอาเป็ นทาส
กรณี ที่สี่ แอนนิตา้ หญิงสาวอายุ 23 ปี อาศัยอยูท่ ี่เอเชียกลาง ต้องการไปทางานต่างประเทศ
ต่อมาวันหนึ่งเห็นประกาศจากทางหนังสื อพิมพ์รับสมัครไปทางานเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาของ
ประเทศเธอ แอนนาไปสมัครงานและได้รับเลือกไปต่างประเทศ มีผชู ้ ายนาเธอไปพักใน
อพาร์ ทเมนท์ซ่ ึ งมีผหู ้ ญิงคนอื่นพักอยูจ่ านวนหลายคน เธอถามว่าผูห้ ญิงทั้งหมดนี้จะไปทางานที่
ร้านอาหารใช่ไหม พวกเขาหัวเราะและคนหนึ่งพูดว่า ร้านอาหาร คุณไม่ได้ไปทางานที่ร้านอาหาร
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คุณจะต้องไปทางานกลางคืน แอนนาถูกควบคุมตัวอยูห่ กเดือนและถูกบังคับให้คา้ ประเวณี จากนักค้า
มนุษย์ผซู ้ ่ ึ งซื้อเธอมาไม่กี่ร้อยดอลลาร์ พวกเขาบอกหล่อนว่าเธอเป็ นหนี้พวกเขาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าที่
พักอาศัยและค่าอาหาร พวกเขาทาร้ายเธอเมื่อเธอปฏิเสธที่จะค้าประเวณี
กรณี ที่หา้ B เดินทางไปที่ต่างประเทศไปหมู่บา้ นที่เขารู ้วา่ ยากจนมากและมีครอบครัวใหญ่
เขาบอก C ซึ่ งเป็ นแม่ของเด็กชาย D อายุ 9 ปี ว่าเขามีงานให้เด็กชาย D ทา เขาจะสอนความรู ้เกี่ยวกับ
งานให้ท้งั หมด มีที่กินอยูแ่ ละมีที่พกั อาศัยให้ และมีค่าจ้างให้ดว้ ย B จ่ายเงินให้ C จานวน 20 ดอลลาร์
เป็ นค่าตัวเด็ก หลังจากนั้น B นาตัวเด็กชาย D ไปทางานที่โรงงานของ A โดยเด็กชาย D ต้องทางาน
โดยมีเด็กชายที่อายุมากกว่าสองคนสัง่ ให้ทา เขาได้รับอาหารปริ มาณน้อย และเขานอนใต้เครื่ องจักร
และเขาได้รับค่าจ้างเป็ นเงิน 1 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์
เมื่อพิเคราะห์กรณี ตวั อย่างศึกษาข้างต้น พบว่าส่ วนใหญ่แล้วการค้ามนุษย์จะเกิดกับ
ครอบครัวที่ยากจนและเกี่ยวข้องกับการออกไปทางานต่างประเทศ เพื่อหวังรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
ส่ งผลให้มีผเู ้ สี ยหายตกเป็ นเหยือ่ การค้ามนุษย์ประเภทการบังคับใช้แรงงานและการค้าประเวณี เป็ น
จานวนมาก นอกจากนี้กรณี เด็กที่อายุไม่เกินสิ บแปดปี ตกเป็ นเหยือ่ การค้ามนุษย์จะได้รับความ
คุม้ ครองเป็ นอย่างมาก โดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นผูจ้ ดั หา ผูน้ าพา ผูใ้ ห้ที่พกั อาศัย ตลอดจนผูร้ ับเด็ก
ไว้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น การบังคับใช้แรงงาน การค้าประเวณี
การอนาจาร แสวงหาประโยชน์ในทางเพศ ไม่วา่ เด็กนั้นจะยินยอมหรื อไม่ก็ตาม ถือว่าเป็ นผูก้ ระทา
ความผิดฐานค้ามนุษย์
สาหรับกฎหมายไทยความผิดฐานค้ามนุษย์น้ นั ไม่รวมถึงบุคคลผูซ้ ้ื อเด็กมาเพื่อร่ วมประเวณี
ซึ่ งในจุดนี้อาจทาให้การคุม้ ครองเด็กไม่สอดคล้องกับพิธีสารพาเลร์ โมและแนวทางขององค์กร
UNODC ซึ่งต้องการคุม้ ครองเด็กให้ไม่ตกเป็ นเหยือ่ การค้ามนุษย์ เนื่องจากตราบใดที่ยงั มีผซู ้ ้ื อบริ การ
ทางเพศจากเด็กอยู่ การปราบปรามการค้ามนุษย์ในเด็กย่อมเป็ นไปได้ยาก ผูเ้ ขียนขอเสนอแนะให้ มี
การตีความให้ผซู ้ ้ื อบริ การทางเพศจากเด็กจะต้องรับผิดในความผิดฐานค้ามนุษย์ดว้ ย ไม่วา่ เด็กจะ
ยินยอมหรื อไม่ก็ตาม
หัวข้ อที่ 2. ข้ อพิจารณาเกีย่ วกับการใช้ ดุลพินิจกาหนดค่ าสิ นไหมทดแทน
ในอดีตเหยือ่ จากการค้ามนุษย์มีสิทธิเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนได้ตาม พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 35บัญญัติวา่ ในกรณี ที่ผเู ้ สี ยหายมีสิทธิและประสงค์
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ที่จะเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงานอัยการเรี ยก
ค่าสิ นไหมทดแทนแทนผูเ้ สี ยหายตามที่ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
การเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญาหรื อจะ
ยืน่ คาร้องในระยะใดระหว่างที่คดีอาญากาลังพิจารณาอยูใ่ นศาลชั้นต้นก็ได้
คาพิพากษาในส่ วนที่เรี ยกค่าสิ นไหมทดแทน ให้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งคาพิพากษาใน
คดีอาญาและในกรณี ที่ศาลสั่งให้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ให้ถือว่าผูเ้ สี ยหายเป็ นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
และให้อธิบดีกรมบังคับคดีมีหน้าที่ดาเนินการบังคับคดีตามคาพิพากษาในกรณี น้ ีดว้ ย
ในการดาเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง และการบังคับคดี
ตามวรรคสามมิให้เรี ยกค่าธรรมเนียมและให้นาความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามา
บังคับใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ ี
เมื่อผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิ และประสงค์ที่จะเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทน พนักงาน
อัยการจะเป็ นผูเ้ รี ยกค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ สี ยหาย ตามที่ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย การเรี ยกค่าสิ นไหม
ทดแทนนี้ พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญาหรื อจะยืน่ คาร้องในระยะเวลาใด ระหว่างที่
คดีอาญานั้นกาลังพิจารณาอยูใ่ นศาลชั้นต้น กรณี ศาลสั่งให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้ถือว่า
ผูเ้ สี ยหายเป็ นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา และให้อธิ บดีกรมบังคับคดีมีหน้าที่ดาเนินการบังคับคดีตามคา
พิพากษา โดยการกาหนดค่าสิ นไหมทดแทน จะพิจารณารวมถึงเหตุที่ได้รับความเสี ยหาย หรื อได้รับ
อันตรายแก่ชีวติ ร่ างกาย จิตใจ เสรี ภาพ ชื่อเสี ยง ทรัพย์สิน หรื อสิ ทธิ อย่างหนึ่งอย่างใด ตลอดจน
ความเสี ยหายอื่นที่สามารถคานวณเป็ นเงินได้ (Worachatdecha, 2015: 169)
นอกจากนี้ผเู ้ สี ยหายในคดีคา้ มนุษย์ยงั สามารถเรี ยกเอาค่าสิ นไหมทดแทนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ได้ และผูเ้ สี ยหายยังสามารถขอรับค่าตอบแทนความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาผิดทางอาญาของผูอ้ ื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดนั้น ได้ที่กรมคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพ หรื อสานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
มาตรา 17 และมาตรา 18 โดยคณะกรรมการจะกาหนดให้ผเู ้ สี ยหายได้รับค่าตอบแทนเพียงใดหรื อไม่
ก็ได้ โดยคานึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทาความผิด และสภาพความเสี ยหายที่
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ผูเ้ สี ยหายได้รับ รวมทั้งโอกาสที่ผเู ้ สี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายโดยทางอื่นด้วย (Office
of the Judiciary, 2017)
ต่อมาภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. 2559 ได้วาง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนไว้ดงั นี้
มาตรา 13 บัญญัติวา่ การเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนแทนผูเ้ สี ยหายตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับฟ้องคดีอาญาหรื อจะยืน่ คาร้อง
เพื่อเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนเพิ่มเติมได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก่อนที่ศาลจะมี
คาวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ถึงแม้ไม่มีคาขอให้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง หากศาลมีคาพิพากษาลงโทษจาเลย
ศาลจะสั่งในคาพิพากษาคดีอาญาให้จาเลยใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหายตามจานวนที่
เห็นสมควรก็ได้ คาสั่งดังกล่าวไม่กระทบถึงสิ ทธิของผูเ้ สี ยหายในอันที่จะฟ้องจาเลยเป็ นคดีแพ่งเพื่อ
เรี ยกเอาค่าสิ นไหมทดแทนในส่ วนที่ยงั ขาดอยู่
มาตรา 14 บัญญัติวา่ นอกจากการให้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามมาตรา 13 แล้ว ถ้าปรากฏว่า
ในการกระทาความผิดมีการกระทาทารุ ณกรรม หน่วงเหนี่ยวกักขัง ทาร้ายร่ างกาย หรื อกดขี่ข่มเหง
โดยขาดมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงต่อผูเ้ สี ยหาย เมื่อศาลมีคาพิพากษาให้จาเลยชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหาย ให้ศาลมีอานาจสั่งให้จาเลยจ่ายค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นได้ตามที่
เห็นสมควร โดยคานึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ เช่น ความรุ นแรงของความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ผลประโยชน์
ที่จาเลยได้รับฐานะทางการเงินของจาเลย ตลอดจนประวัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ของจาเลยประกอบด้วย
มาตรา 15 บัญญัติวา่ คาพิพากษาในส่ วนที่เกี่ยวกับค่าสิ นไหมทดแทนและค่าเสี ยหายเพื่อการ
ลงโทษ ให้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งคาพิพากษาคดีอาญา และในกรณี ที่เกี่ยวกับค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษ ให้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งคาพิพากษาในคดีอาญา และในกรณี ที่ตอ้ งมีการ
บังคับคดีให้ถือว่าผูเ้ สี ยหายเป็ นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ในการนี้ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ดาเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผเู ้ สี ยหายตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อบังคับคดีให้เป็ นไปตามคาพิพากษา
ในการดาเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนตามมาตรา 13 ตลอดจนการ
บังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง
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จากบทบัญญัติขา้ งต้นนั้น การเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนตามกฎหมายใหม่น้ นั พนักงานอัยการ
จะขอรวมไปกับคาฟ้ องคดีอาญา หรื อในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ได้ท้งั นี้ไม่ตดั สิ ทธิ ของ
ผูเ้ สี ยหายที่จะยืน่ คาร้องเพื่อเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนเพิ่มเติมได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ก่อนที่ศาลจะมีคาสั่งวินิจฉัยคดี แม้ไม่มีคาขอให้ใช้ค่าสิ นไหมทดแทน หากศาลมีคา
พิพากษาลงโทษจาเลย ศาลจะสั่งในคาพิพากษาคดีอาญาให้จาเลยใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหาย
ตามจานวนที่เห็นสมควรก็ได้คาสั่งดังกล่าวไม่กระทบถึงสิ ทธิของผูเ้ สี ยหายในอันที่จะฟ้องจาเลยเป็ น
คดีแพ่งเพื่อเรี ยกเอาส่ วนที่ยงั ขาด (Pranitphonlakrang, 2016)
อย่างไรก็ดีถา้ ปรากฏว่าในการกระทาความผิด มีการทารุ ณกรรม หน่วงเหนี่ยวกักขัง ทาร้าย
ร่ างกาย หรื อ กดขี่ข่มเหงโดยขาดมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงต่อผูเ้ สี ยหาย ศาลมีอานาจสั่งให้จาเลยจ่าย
ค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นได้ โดยคานึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ เช่น ความรุ นแรงของความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้น ผลประโยชน์ที่จาเลยได้รับ ฐานะทางการเงินของจาเลย ประวัติการกระทาความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของจาเลย ทั้งนี้คาพิพากษาในส่ วนที่เกี่ยวกับค่าสิ นไหมทดแทนและค่าเสี ยหาย
เพื่อการลงโทษ ให้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งคาพิพากษาในคดีอาญา
ในกรณี ที่ตอ้ งมีการบังคับคดี ให้ถือว่าผูเ้ สี ยหายเป็ นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาโดยกระทรวง
พัฒนาสังคมฯ หน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผเู ้ สี ยหายเพื่อบังคับคดีให้เป็ นไปตามคาพิพากษา โดย
ดาเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนตลอดจนการบังคับคดีผเู ้ สี ยหายจะได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมทั้งปวง (Thabattanont, 2017)
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกฎหมายใหม่กบั หลักการในอดีต มีขอ้ พิจารณาดังนี้
1. ผูม้ ีอานาจยืน่ คาร้อง พนักงานอัยการจะเป็ นผูม้ ีสิทธิ ร้องขอเหมือนกัน แต่กฎหมายใหม่ลด
ขั้นตอนโดยพนักงานอัยการไม่จาต้องรอข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ก็สามารถมีสิทธิขอรวมไปในคดีอาญาหรื อยื่นคาร้อง
ก่อนศาลชั้นต้นมีคาพิพากษา นอกจากนี้กฎหมายใหม่ยงั กาหนดให้กรณี ศาลมีคาพิพากษาลงโทษ
จาเลย ศาลจะสัง่ ในคาพิพากษาคดีอาญาให้จาเลยใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหายตามจานวนที่
เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ไม่กระทบสิ ทธิของผูเ้ สี ยหายที่จะฟ้องจาเลยเป็ นคดีแพ่งเพื่อเรี ยกเอาค่าสิ นไหม
ทดแทนในส่ วนที่ยงั ขาดอยู่
2. ค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษ ในอดีตไม่มีการกาหนดหลักการนี้ไว้ ผูเ้ สี ยหายจึงไม่สามารถ
เรี ยกค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษได้ แต่กฎหมายใหม่กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ศาลมีอานาจสั่งให้จาเลย
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จ่ายค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ ที่กฎหมาย
กาหนดไว้
3. ในส่ วนของคาพิพากษานั้นจะเหมือนกัน กล่าวคือคาพิพากษาในส่ วนที่เกี่ยวกับค่า
สิ นไหมทดแทนให้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งคาพิพากษาในคดีอาญา และในกรณี ที่ตอ้ งมีการบังคับคดี
ให้ถือว่าผูเ้ สี ยหายเป็ นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา ในการดาเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรี ยกค่าสิ นไหม
ทดแทนตลอดจนการบังคับคดี ผูเ้ สี ยหายให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ส่ วนข้อแตกต่างก็คือ ในอดีต
มีการกาหนดให้อธิบดีกรมบังคับคดีมีหน้าที่ดาเนินการบังคับคดีตามคาพิพากษาในกรณี น้ ีดว้ ย ส่ วน
ในกฎหมายใหม่กาหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ดาเนินการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผเู ้ สี ยหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อ
บังคับคดีให้เป็ นไปตามผลของคาพิพากษา
สาหรับการพิจารณาเรื่ องค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อเยียวยาผูเ้ สี ยหายในกฎหมายต่างประเทศมี
การวางแนวทางดังนี้
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติขอ้ 25 (2) (United Nations,
2004) กาหนดให้รัฐภาคีสร้างกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้ผไู ้ ด้รับความเสี ยหายจากการกระทา
ความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึงสามารถได้รับชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนและการเยียวยา
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติขอ้ 14 กาหนดให้รัฐภาคีให้
ความสาคัญในการพิจารณาคืนทรัพย์สินซึ่ งได้มาจากการก่ออาชญากรรมที่รัฐภาคได้ริบไว้ หรื อ
ทรัพย์สินที่ได้ริบไว้ให้แก่รัฐภาคีที่ร้องขอ เพื่อให้รัฐผูร้ ้องขอสามารถชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่
เหยือ่ อาชญากรรม
พิธีสารพาเลร์โมข้อ 6(6) กาหนดให้รัฐภาคีตอ้ งรับประกันว่ากฎหมายภายในของรัฐนั้น มี
มาตรการซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ได้รับค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหาย
จากบทบัญญัติดงั กล่าว สานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC) วางหลักเกณฑ์ในการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนของเหยือ่ อาชญากรรมไว้
ดังนี้
1. การใช้สิทธิเพื่อเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของเหยื่อจะต้องง่ายและไม่เป็ นการสร้างภาระ
2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรี ยกร้องหรื อดาเนินการให้ได้รับค่าสิ นไหมทดแทน
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3. ค่าสิ นไหมทดแทนจะต้องเหมาะสมกับความร้ายแรงซึ่ งเหยือ่ ได้รับจากการค้ามนุษย์ใน
บางกรณี อาจจะต้องนาค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษมาปรับใช้ดว้ ย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงโทษ
ผูก้ ระทาความผิดอย่างร้ายแรง การคิดค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษจะต้องพิจารณาเชื่อมโยงกับความ
ร่ ารวยของผูก้ ระทาความผิด
4. ระบบกฎหมายภายในต้องรับประกันว่าเหยือ่ ได้รับค่าสิ นไหมทดแทนแน่นอน
นอกจากนี้ยงั วางหลักเกณฑ์วา่ การคานวณสิ นไหมทดแทนนั้นจะต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 1. ค่าจ้างที่ไม่ได้รับ 2. ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 3. ค่าจ้างที่ถูกหักจากการฉ้อฉล หรื อ
จ่ายเป็ นค่าที่พกั ค่าเดินทางหรื อค่ารักษาความปลอดภัย 4. ค่าธรรมเนียมที่ผดิ กฎหมายซึ่งจ่ายให้ผู ้
เป็ นธุระจัดหาหรื อตัวแทนหางานหรื อเพื่อการลักลอบเข้าเมืองหรื อค่าขนส่ ง 5. ค่าปรับที่นกั ค้ามนุษย์
อ้างขึ้นว่าเหยือ่ ประพฤติตวั ไม่ดี 6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 7. ค่าสู ญเสี ยโอกาสขณะที่ตกเป็ น
เหยือ่ 8. ค่าความเสี ยหายทางร่ างกายและจิตใจ 9. การปฏิบตั ิอย่างไร้มนุษยธรรม (UNOC Antihuman trafficking manual for criminal justice practitioners Module 13, 2009: 10)
เมื่อวิเคราะห์หลักการในกฎหมายไทยเปรี ยบเทียบกับหลักการของต่างประเทศแล้ว พบว่า
หลักการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีคา้ มนุษย์ฯ นั้น นาหลักการส่ วน
ใหญ่มาจากแนวทางของ UNODC ทั้งแนวทางการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใน
คดีอาญา และการบังคับคดีให้เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ตลอดจนการนาหลักค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษมา
ปรับใช้ แต่เพื่อความสมบูรณ์ในการใช้การตีความ ผูเ้ ขียนขอเสนอการนาหลักคิดค่าคานวณค่า
สิ นไหมทดแทนของสานักงานฯ มาปรับใช้ คือ ต้องคานึงถึงหลักการที่ UNODC ให้แนวทางไว้ 9
ประการดังกล่าว ส่ วนในเรื่ องค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษนั้น นอกจากพิจารณาความร้ายแรงของการ
กระทาตามที่กฎหมายกาหนดไว้แล้ว สมควรต้องพิจารณาความร่ ารวยของผูก้ ระทาความผิด ซึ่ งได้
รับมาจากการค้ามนุษย์ประกอบด้วย ตลอดจนความเพียงพอต่อการเยียวยาสภาพร่ างกาย จิตใจ และ
การป้องกันไม่ให้เหยือ่ กลับเข้ามาสู่ วงจรการค้ามนุษย์อีกครั้งหนึ่งเป็ นสาคัญ
หัวข้ อที่ 3. การพิจารณาข้ อมูลทีส่ าคัญและเป็ นประโยชน์ อย่างยิง่ ทีศ่ าลจะใช้ ดุลพินิจลดโทษน้ อยกว่า
ทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ได้
พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 20 บัญญัติวา่ ในคดีคา้ มนุษย์ ถ้า
ศาลเห็นว่าผูก้ ระทาความผิดผูใ้ ดได้ให้ขอ้ มูลที่สาคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการปราบปราม
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การกระทาผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ต่อพนักงานฝ่ ายปกครอง
หรื อตารวจ หรื อพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูน้ ้ นั น้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่าที่กาหนดไว้สาหรับ
ความผิดนั้น
ในคดีคา้ มนุษย์ ถ้าศาลเห็นว่าผูก้ ระทาความผิดใดได้ให้ขอ้ มูลที่สาคัญและเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ในการปราบปรามการกระทาความผิดต่อเจ้าพนักงาน ศาลจะใช้ดุลพินิจลงโทษผูน้ ้ นั น้อยกว่า
อัตราโทษขั้นต่าที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นก็ได้
การปรับใช้บทบัญญัติดงั กล่าว จึงเกิดปั ญหาว่าข้อมูลที่สาคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ที่
เข้าหลักเกณฑ์เป็ นเช่นไร ผูว้ ิจยั เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 20 วิธีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ฯ เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 บัญญัติวา่ ถ้าศาลเห็นว่า
ผูก้ ระทาความผิดผูใ้ ดได้ให้ขอ้ มูลที่สาคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อตารวจ หรื อพนักงานสอบสวน ศาล
จะลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่าที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นก็ได้และเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกับกฎหมายเยอรมัน พ.ร.บ. ยาเสพติด (BtMG) ซึ่งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 1982
มาตรา 31 บัญญัติวา่ ศาลสามารถใช้ดุลพินิจลดโทษ (ตามมาตรา 49 Abs. 2 ประมวลกฎหมายอาญา
เยอรมัน) หรื อยกเว้นโทษ (ตามมาตรา 29 Abs. 1, 2, 4 หรื อ 6) หากผูก้ ระทาความผิด 1. ด้วยความ
สมัครใจเปิ ดเผยความรับรู ้ที่เป็ นการสนับสนุนอันสาคัญที่จะทาให้ความผิดที่เขามีส่วนร่ วมในการ
กระทาผิดนั้นได้รับการเปิ ดเผยออกมา 2. ด้วยความสมัครใจเปิ ดเผยความรับรู ้ของผูก้ ระทาผิดแก่
หน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (มาตรา 29 Abs. 3,
29a Abs. 1, 30a Abs. 1) ซึ่งตนได้รับรู ้มาถึงแผนการดังกล่าวยังอยูใ่ นช่วงเวลาที่จะสามารถขัดขวาง
การกระทาความผิดดังกล่าวได้
ด้วยเหตุน้ ี ในการตีความถ้อยคา “ข้อมูลที่สาคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการปราบปรามการค้ามนุษย์...” สามารถนาหลักเกณฑ์ตาม
มาตรา 100/2 ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฯ และ มาตรา 31 พระราชบัญญัติยาเสพติดของ
กฎหมายเยอรมันมาปรับใช้ ซึ่ งมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
กรณี มาตรา 100/2 ศาลไทยตีความว่า ข้อมูลที่ให้น้ นั จะต้องเป็ นข้อมูลที่เจ้าพนักงานไม่รู้มา
ก่อน เช่น คาพิพากษาฎีกาที่ 7872/2551 และ คาพิพากษาฎีกาที่ 526/2551ที่วนิ ิจฉัยว่า การซุ กซ่อน
เมทแอมเฟตามีโดยการฝังดิน หรื อซ่ อนไว้ในหม้อหุงข้าวและคาพิพากษาฎีกาที่ 4143/2554 ประชุม
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ใหญ่คาพิพากษาฎีกาที่ 6287/2553คาพิพากษาฎีกาที่ 2049/2551 ซึ่งเจ้าพนักงานตารวจไม่สามารถรู ้
ได้เลย หากจาเลยไม่ให้ขอ้ มูล แต่หากวางไว้ในที่เปิ ดเผย เจ้าพนักงานสามารถรู ้ได้จากการตรวจค้น
จากการสอบสวนหาข่าว ก็ถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่สาคัญ เช่น ซ่อนไว้ในตูเ้ สื้ อผ้าในห้องน้ าวางไว้ใน
ห้องน้ า เป็ นต้น
นอกจานี้ขอ้ มูลดังกล่าวจะต้องเป็ นประโยชน์จนค้นพบสิ่ งผิดกฎหมายที่ซุกซ่อนอยู่ หรื อ
สามารถจับกุมผูก้ ระทาความผิดอื่นมาลงโทษได้ เช่น คาพิพากษาฎีกาที่ 1904/2551และ 2769/2550
จาเลยเป็ นสายลับช่วยล่อซื้ อจนจับกุมผูก้ ระทาความผิดได้ ข้อมูลที่จาเลยให้สามารถจับกุมพ่อค้าใหญ่
รายใหญ่ได้ เป็ นต้น คาพิพากษาฎีกาที่ 3072/2553 คาพิพากษาฎีกาที่ 4419/2551 8971/2551
2495/2550 หากข้อมูลที่ให้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าสามารถจับกุมผูก้ ระทาความผิดอื่นมาลงโทษได้ ก็
ไม่ถือว่าเป็ นประโยชน์
ในส่ วนของกฎหมายเยอรมัน พ.ร.บ. ยาเสพติด (BtMG) มาตรา 31 มีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(หมายเหตุทา้ ยคาพิพากษาฎีกาที่ 2777/2547 โดย แสงวิโรจน์พฒั น์)
1. การให้ขอ้ มูลนั้นต้องเป็ นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เคยรู ้มาก่อน ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อแต่
เพียงบางส่ วน และต้องเพียงพอที่จะนาไปสู่ การปราบปรามการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องได้ เช่น
ข้อมูลที่เปิ ดเผยมานั้นสามารถนาไปสู่ การจับกุมผูก้ ระทาความผิดรายอื่นได้
2. การให้ขอ้ มูลจะต้องเป็ นการให้ขอ้ เท็จจริ งที่จบั ต้องได้ เช่น การระบุชื่อผูร้ ่ วมกระทา
ความผิด หรื อการเปิ ดเผยถึงการมีส่วนร่ วมในการกระทาความผิดของผูร้ ่ วมกระทาความผิด การบอก
แหล่งที่ซ่อนของยาเสพติด เป็ นต้น การให้ขอ้ มูลในลักษณะที่เป็ นข้อสันนิษฐานใดๆ ไม่ถือว่าเป็ น
การเพียงพอ
3. การให้ขอ้ มูลต้องเป็ นไปโดยสมัครใจ
4. การให้ขอ้ มูลต้องมีความเหมาะสมที่จะนาไปสู่ การปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ จากการให้ขอ้ มูลของผูก้ ระทาความผิดจะต้องทาให้สามารถระบุตวั ผู ้
สงสัยว่าได้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และต้องสามารถพิสูจน์การกระทาความผิดของผูต้ อ้ ง
สงสัยได้ดว้ ย
5. การให้ขอ้ มูลต้องสามารถทาให้การกระทาความผิดที่ยงั ไม่เปิ ดเผยได้รับการเปิ ดเผย หรื อ
การกระทาความผิดที่เปิ ดเผยแล้วได้รับการเปิ ดเผยมากยิง่ ขึ้น
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6. แม้วา่ ข้อมูลที่ถูกเปิ ดเผยนั้นจะมีความเหมาะสมก็ตาม แต่การที่ผกู ้ ระทาความผิดจะได้รับ
การลดโทษก็ยงั อยูใ่ นดุลพินิจของศาล
หัวข้ อที่ 4. ปัญหาการตรวจฟ้ องและสื บพยานลับหลังจาเลยในระบบไต่ สวน
การตรวจฟ้องในคดีคา้ มนุษย์ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ฯ มาตรา 23 บัญญัติวา่ ฟ้อง
ต้องทาเป็ นหนังสื อมีขอ้ ความตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในกรณี ที่ศาลเห็นว่าฟ้ องไม่ถูกต้อง ให้ศาลมีคาสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง
การฟ้องคดีคา้ มนุษย์ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อและต้องบรรยายฟ้องให้ครบตามที่กาหนดไว้ในตาม
มาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการกล่าวหาว่า จาเลยกระทาความผิด
ฐานค้ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ. ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ไม่วา่ จะมีขอ้ หาความผิด
อื่นรวมอยูด่ ว้ ยหรื อไม่ก็ตาม ในกรณี ที่ศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง ศาลมีอานาจสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้
ถูกต้อง ม. 23 ซึ่ งประเด็นปั ญหาในเรื่ องแก้ฟ้องนั้นมีขอ้ พิจารณาว่าหากฟ้องขาดองค์ประกอบ
ความผิด ศาลมีอานาจสั่งให้โจทก์แก้หรื อไม่
ข้อพิจารณาปัญหาข้างต้น ผูเ้ ขียนเห็นว่า หลักการแก้ฟ้องนั้นสมควรต้องนาประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161 บัญญัติวา่ ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ศาลสั่ง
โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง หรื อยกฟ้องหรื อไม่ประทับฟ้องมาปรับใช้ ทั้งนี้ตามพ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีคา้
มนุษย์ฯ มาตรา 23 บัญญัติวา่ ในกรณี ที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อบังคับดังกล่าว ให้นาบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาปรับใช้บงั คับเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติขา้ งต้น หากมีการนาเอาคาฟ้ องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมายืน่ ต่อศาล
โดยเฉพาะการบรรยายฟ้องขาดองค์ประกอบความผิด สมควรที่ศาลต้องพิพากษายกฟ้องเสี ยตั้งแต่ตน้
โดยสั่งงดการพิจารณาแล้วทาความเห็นและคาพิพากษาโดยองค์คณะผูพ้ ิพากษาไปตามขั้นตอนของ
การชี้ขาดตัดสิ นคดี เนื่องจากไม่มีความจาเป็ นอันใดที่จะต้องประทับฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาเป็ นเหตุ
ให้จาเลยต้องอยูใ่ นอานาจศาลเป็ นที่เดือดร้อน การตรวจฟ้ องจึงเท่ากับเป็ นการคุม้ ครองจาเลยผู ้
บริ สุทธิ์มิให้ถูกกลัน่ แกล้ง โดยไม่จาเป็ นจะต้องรอให้จาเลยร้องขอ อันเป็ นไปในทานองเดียวกับศาล
ฎีกาวางหลักว่า ความผิดฐานค้ามนุษย์จะต้องเป็ นการกระทา “เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 4 บัญญัติวา่ แสวงหา

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 345

ประโยชน์โดยมิชอบ หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิต หรื อเผยแพร่
วัตถุ หรื อสื่ อลามก แสวงหาประโยชน์ทางเพศในรู ปแบบอื่น การเอาคนลงเป็ นทาส การนาคนมา
ขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรื อบริ การ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้าหรื อการอื่นใดที่คล้ายคลึง
กันอันเป็ นการขูดรี ดบุคคล ไม่วา่ บุคคลนั้นจะยินยอมหรื อไม่ก็ตาม ดังนั้น ฟ้องโจทก์ตอ้ งบรรยายให้
ครบองค์ประกอบความผิดดังกล่าวด้วย หากบรรยายไม่ครบถ้วน ถือว่าไม่กระทาความผิดฐานค้า
มนุษย์ (Wayuparb, 2000: 44)
สาหรับการสื บพยานลับหลังจาเลยในคดีคา้ มนุษย์ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ฯ มาตรา
33 บัญญัติวา่ การพิจารณาและสื บพยานในศาล ให้ทาโดยเปิ ดเผยต่อหน้าจาเลย
เมื่อศาลเห็นเป็ นการสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็ นไปโดยไม่ชกั ช้า ศาลมีอานาจพิจารณา
และสื บพยานลับหลังจาเลยได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) จาเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสื บพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่ วยหรื อมีเหตุ
จาเป็ นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจาเลยมีทนายและจาเลยได้รับอนุ ญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการ
พิจารณาและสื บพยาน
(2) จาเลยเป็ นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผูจ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว
แต่ยงั จับตัวมาไม่ได้
(3) จาเลยอยูใ่ นอานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้ว แต่ยงั จับตัวมา
ไม่ได้
(4) ในระหว่างพิจารณาหรื อสื บพยาน ศาลมีคาสัง่ ให้จาเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุ
ขัดขวางการพิจารณา หรื อจาเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
จากบทบัญญัติดงั กล่าว โดยหลักแล้วการพิจารณาและสื บพยานในคดีคา้ มนุษย์ตอ้ งทา
เปิ ดเผยต่อหน้าจาเลย อย่างไรก็ดีศาลจะมีอานาจพิจารณาและสื บพยานลับหลังจาเลยได้ ก็คือ 1.จาเลย
ไม่อาจมาฟังการพิจารณาและสื บพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นอันไม่อาจก้าว
ล่วงได้ เมื่อจาเลยมีทนายและจาเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและสื บพยาน 2.
จาเลยเป็ นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผูจ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว แต่ยงั จับตัวมา
ไม่ได้ 3. จาเลยอยูใ่ นอานาจศาลแล้ว แต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้ว แต่ยงั จับตัวมา
ไม่ได้ 4. ในระหว่างพิจารณาหรื อสื บพยาน ศาลมีคาสั่งให้จาเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุ
ขัดขวางการพิจารณา หรื อจาเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
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นอกจากการสื บพยานลับหลังจาเลยตามพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์แล้ว ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็บญั ญัติหลักการดังกล่าวไว้ดว้ ยตามมาตรา 172 บัญญัติวา่ การ
พิจารณาและสื บพยานในศาล ให้ทาโดยเปิ ดเผยต่อหน้าจาเลย เว้นแต่บญั ญัติไว้เป็ นอย่างอื่น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทวิ บัญญัติวา่ ภายหลังที่ศาลได้
ดาเนินการตามมาตรา 172 วรรค 2 แล้ว เมื่อศาลเห็นเป็ นการสมควร เพื่อให้การดาเนินการพิจารณา
เป็ นไปโดยไม่ชกั ช้า ศาลมีอานาจพิจารณาและสื บพยานลับหลังจาเลยได้ในกรณี ดงั่ ต่อไปนี้
(1) ในคดีมีอตั ราโทษจาคุกอย่างสู งไม่เกินสิ บปี จะมีโทษปรับด้วยหรื อไม่ก็ตาม หรื อในคดีมี
โทษปรับสถานเดียว เมื่อจาเลยมีทนายและจาเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและ
การสื บพยาน
(2) ในคดีที่จาเลยหลายคน ถ้าศาลพอใจตามคาแถลงของโจทก์วา่ การพิจารณาและการ
สื บพยานตามที่โจทก์ขอให้กระทาไม่เกี่ยวแก่จาเลยคนใด ศาลจะพิจารณาและสื บพยานลับหลังจาเลย
คนนั้นก็ได้
(3) ในคดีที่มีจาเลยหลายคน ถ้าศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสื บพยานจาเลยคนหนึ่งๆ ลับ
หลังจาเลยคนอื่นก็ได้
ในคดีที่ศาลพิจารณาและสื บพยานตาม (2) หรื อ (3) ลับหลังจาเลยคนใด ไม่วา่ กรณี จะเป็ น
ประการใด ห้ามมิให้รับฟังการพิจารณาและการสื บพยาน ที่กระทาลับหลังนั้นเป็ นผลเสี ยหายแก่
จาเลยคนนั้น
การพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ตามกฎหมายที่บญั ญัติข้ ึนใหม่ เป็ นการพิจารณาในระบบไต่สวนหา
ข้อเท็จจริ ง มิใช่ระบบกล่าวหาอย่างคดีธรรมดา ระบบนี้จะช่วยให้ศาลมีบทบาทในการแสวงหา
ข้อเท็จจริ งได้อย่างเต็มที่ ผูพ้ ิพากษาทาหน้าที่เป็ นผูแ้ สวงหาพยานหลักฐานด้วยตนเอง โดยไม่จาต้อง
พิจาณาจากัดแต่เฉพาะพยานหลักฐานที่ใช้ในการกล่าวหาฟ้องร้อง ส่ งผลให้การดาเนินคดีอาญาใน
คดีคา้ มนุษย์ มีลกั ษณะแตกต่างไปจากการดาเนิ นคดีอาญาปกติที่วา่ ไม่จาเป็ นต้องดาเนินกระบวน
พิจารณาต่อหน้าจาเลยแต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่ องจากศาลจะทาหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริ งในคดี โดยอาจ
ไต่สวนหาข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรอยูแ่ ล้ว (Ratta-amarit, 1991:
69)
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส แม้จะยึดหลักทัว่ ไปว่าในการพิจารณา
คดีอาญาจะต้องกระทาเปิ ดเผยต่อหน้าจาเลย แต่มีขอ้ ยกเว้นให้อานาจศาลในการพิจารณาคดีโดยไม่มี
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ตัวจาเลยได้ กรณี การพิจารณาคดีแบบ “Contumace” ได้แก่ ความผิดร้ายแรงที่ผกู ้ ระทาอาจได้รับโทษ
จาคุกตลอดชีวิต แล้วจาเลยได้รู้ถึงการถูกดาเนินคดีในศาลโดยมีการแจ้งให้ทราบเรี ยบร้อยแล้ว ต่อมา
จาเลยหลบหนีหรื อย้ายที่อยูจ่ นไม่สามารถตามตัวได้ ศาลจะต้องทาการประกาศอย่างเปิ ดเผยโดยการ
ส่ งหมายเรี ยกไปยังถิ่นที่อยูท่ ี่แน่นอนของจาเลยและปิ ดประกาศไว้ที่ทาการเทศบาลและที่ทาการของ
ศาล รวมทั้งการประกาศในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น เพื่อเรี ยกตัวจาเลยมาดาเนินคดีในศาลภายใน 10 วัน
หลังจากนั้นหากจาเลยไม่มาปรากฏตัวต่อศาล ศาลก็ดาเนิ นคดีโดยไม่มีตวั จาเลยได้
สาหรับคดีที่มีจาเลยหลาย จาเลยผูห้ ลบหนีจะเป็ นผูเ้ ดียวที่ถูกพิจารณาโดยกระบวนการ
พิจารณาแบบไม่มีตวั จาเลย ตามมาตรา 627 โดยในส่ วนของการพิพากษาคดีศาลไม่อาจใช้เหตุ
ลดหย่อนผ่อนโทษกับการพิจารณาคดีกรณี น้ ีได้ อีกทั้งจาเลยที่ไม่มาปรากฏตัวจะอยูใ่ นสถานะผู ้
หลบหนี ซึ่ งอาจถูกยึดทรัพย์ให้ตกเป็ นของแผ่นดินและถูกตัดสิ ทธิ ในความเป็ นพลเมืองและต้องห้าม
ที่จะใช้สิทธิในทางศาล (Moungsong, 2007: 38)
ส่ วนในกฎหมายสหรัฐอเมริ กา รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริ กาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 บัญญัติวา่
“ในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาทุกคดี ผูถ้ ูกกล่าวหามีสิทธิจะได้รับการพิจารณาคดีที่รวดเร็ วและ
โดยเปิ ดเผย โดยคณะลูกขุนที่เป็ นกลางของรัฐและของเขตที่การกระทาความผิดอาญานั้นได้เกิดขึ้น
ซึ่งรัฐหรื อเขตดังกล่าวจะต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บงั คับใช้อยูบ่ ญั ญัติวา่ การกระทาเช่นนั้น
เป็ นความผิด ผูถ้ ูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งถึงลักษณะและมูลแห่งข้อกล่าวหา มีสิทธิ ที่จะ
เผชิญหน้ากับพยานฝ่ ายที่ปฏิปักษ์ มีสิทธิที่จะนาสื บพยานที่จะเป็ นประโยชน์แก่คดีของตนและมี
สิ ทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐในการจัดหาทนายความ”
สิ ทธิของจาเลยในการได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิ ดเผยในกฎหมายสหรัฐอเมริ กาศาลสู งสุ ด
วินิจฉัยวางหลักว่า หลักในเรื่ องการพิจารณาคดีโดยเปิ ดเผยเป็ นหลักประการสาคัญที่จะทาให้การ
พิจารณาคดีของศาลเป็ นไปโดยบริ สุทธิ์ ยุติธรรม และสาธารณชนทัว่ ไปสามารถตรวจสอบได้ แต่ใน
บางครั้งอาจเป็ นการจาเป็ นที่ศาลย่อมมีอานาจสั่งห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง ประชาชน
ทัว่ ไปและสื่ อมวลชนเข้าร่ วมฟังการพิจารณาเพื่อเป็ นหลักประกันว่ากระบวนการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลเป็ นไปโดยบริ สุทธิ์ยตุ ิธรรม เช่น คุม้ ครองพยาน รักษาความลับของทางราชการ เพื่อความ
สงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน (Wichitcholchai, 1995: 96)
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สาหรับข้อยกเว้นให้ศาลสามารถสื บพยานลับหลังจาเลยได้ ในกรณี จาเลยหายตัวไปหรื อไม่
มาศาลระหว่างการพิจารณาคดีโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ถือว่าจาเลยสละสิ ทธิในการพิจารณาและ
สื บพยานต่อหน้าจาเลย
กรณี จาเลยถูกสั่งให้ออกจากห้องพิจารณา หากจาเลยขัดขวางการพิจารณา ซึ่งเป็ นวิธีการ
สุ ดท้ายที่ศาลจะใช้ในการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ตัวอย่างเช่น ในคดีอาญาจาเลยข่มขู่และด่าว่าศาล
ในระหว่างการพิจารณาคดี ศาลฎีกาให้เหตุผลว่า “...มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่การดาเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีอาญาในสหรัฐอเมริ กาจะต้องมีศกั ดิ์และสิ ทธิ์ ดาเนินกระบวนพิจารณาไปด้วยความมี
ระเบียบเรี ยบร้อย จาเลยผูม้ ีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างมากในห้องพิจารณาสมควรได้รับบทลงโทษ
...”
ตัวอย่างคดีกรณี จาเลยไม่ยนิ ยอมมาปรากฏตัวที่ศาลหรื อมีเหตุอื่นที่ไม่สามารถปรากฏตัวได้
ในปี ค.ศ. 1977 เฮเลน “ฮอลลี่” แม็ดดักส์ อายุ 30 ปี ซึ่งมีฐานะร่ ารวยได้หายตัวไปจากบ้าน
ขณะอาศัยอยูใ่ นเมืองฟิ ลาเดลเฟี ยกับแฟนหนุ่มชื่อ นายไอรา ไอฮอน อดีตผูน้ ากลุ่มฮิปปี้ นายไอฮอน
อ้างว่าเธอหายตัวออกจากบ้านเพื่อไปซื้อของและไม่กลับมา หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี ครึ่ ง เจ้า
พนักงานตารวจพบศพของเธอในตูเ้ สื้ อผ้าของนายไอฮอน เขากล่าวอ้างว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และได้รับ
การประกันตัวไป บุคคลที่มีชื่อเสี ยงในเมืองฟิ ลาเดเฟี ยเชื่อว่านายไอฮอน ผูร้ ักสันติภาพและมีจิตใจดี
ไม่ได้เป็ นผูก้ ระทาความผิด เมื่อวันพิจารณาคดีมาถึง นายไอฮอนหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
ทางการไม่สามารถจับตัวได้ ในปี ค.ศ. 1993 พนักงานอัยการเกรงว่าความทรงจาของพยานจะหายไป
จึงขอให้มีการพิจารณาคดีลบั หลัง ศาลพิพากษาว่านายไอฮอนมีความผิดฐานฆ่าผูอ้ ื่น ต่อมาในปี ค.ศ.
1977 เจ้าพนักงานตารวจจับตัวนายไอฮอนซึ่ งเปลี่ยนชื่อใหม่วา่ ยแมลลอนได้ที่ประเทศฝรั่งเศส ผล
การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือของนายแมลลอนตรงกับนายไอฮอนทนายของเขาคัดค้านการส่ งตัว
กลับไปดาเนินคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยอ้างว่า สหรัฐอเมริ กาดาเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญา
ที่ไม่เป็ นธรรมเนื่องจากยอมให้มีการพิจารณาคดีลบั หลังจาเลยได้และสหรัฐอเมริ กายังมีโทษประหาร
ชีวติ และไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงของประเทศภาคพื้นยุโรปว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน ศาลฝรั่งเศสเห็นด้วย
กับข้อโต้แย้งจึงมีคาสั่งปฏิเสธที่จะส่ งตัวกลับมาดาเนินคดีในสหรัฐอเมริ กา เจ้าหน้าที่รัฐบาล
สหรัฐอเมริ กาประท้วงคาตัดสิ นที่กล่าวหาว่าการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาของสหรัฐอเมริ กา
ไม่เป็ นธรรม เพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาของศาลฝรั่งเศส สภาแห่งรัฐฟิ ลาเดเฟี ยได้ออกกฎหมายพิเศษ

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 349

เพื่อที่จะให้นายไอฮอนได้รับการพิจารณาคดีใหม่ ในปี ค.ศ. 2001 ศาลฝรั่งเศสจึงมีคาสั่งให้ส่งตัวนาย
ไอฮอนกลับไปดาเนินคดีในสหรัฐอเมริ กาต่อไป (Moungsong, 2007: 27-28)
ดังนี้ การพิจารณาคดีลบั หลังจาเลยจึงเป็ นข้อยกเว้นหลักการพิจารณาคดีเปิ ดเผยต่อหน้า
จาเลย ซึ่งเป็ นหลักการสาคัญในการคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพของจาเลยการใช้การตีความจึงต้องทาอย่าง
เคร่ งครัด เพื่อเป็ นหลักประกันว่าจาเลยจะได้รับความเป็ นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
อภิปรายผลการวิจัย
พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. 2559 เป็ นกฎหมายที่มีวธิ ีพิจารณาคดีในระบบ
ไต่สวนแตกต่างจากกฎหมายส่ วนใหญ่ในประเทศไทยที่ใช้ระบบกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา การบังคับใช้ตอ้ งอาศัยการตีความโดยหากมีปัญหาก็ยงั ต้องกลับไปอิงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การตีความในนิยามและกระบวนการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวนี้จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ เช่น การเสนอนิยาม "ผูเ้ สี ยหาย" ในงานของกัมปนาท ณ วิชยั (Na
Vichai, 2009) หรื อ มาตรการพิเศษในการรวบรวมพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับค้ามนุ ษย์กรณี
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในงานของรุ่ งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์ (Jampitayakorn, 2008) หรื อการ
เพิ่มเติมฐานความผิดให้ครอบคลุมบุคคลในกระบวนการค้ามนุษย์ซ่ ึงมีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายเป็ น
ทอดๆ ให้ชดั เจนในงานของ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล (Viriyaguekul, 2016) เป็ นต้น โดยในงานวิจยั นี้
ขยายและชี้ให้เห็นขอบเขตที่ควรมีความชัดเจนมากขึ้นในวิธีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ในขั้นตอนศาล
ตั้งแต่นิยามของคดีคา้ มนุษย์ อานาจศาลในการแก้ฟ้อง การกาหนดข้อยกเว้นที่ชดั เจนในการพิจารณา
คดีลบั หลังจาเลยเพื่อเป็ นการปกป้องสิ ทธิของจาเลยจากผูพ้ ิพากษาที่แสวงหาหลักฐานได้เองใน
ระบบไต่สวน รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับดุลพินิจเกี่ยวกับกาหนดค่าสิ นไหมในขั้นตอนพิพากษาคดีและ
การลดโทษกรณี ที่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อคดี
บทสรุป

จากการศึกษาและวิเคราะห์การใช้การตีความกฎหมายพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้
มนุษย์ พ.ศ. 2559 รวมตลอดถึงการใช้บงั คับกฎหมายดังกล่าว สรุ ปได้วา่
1) ปั ญหาเกี่ยวกับการตีความว่าคดีอย่างไรคือคดีคา้ มนุษย์ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่ องการ
ตีความว่าผูซ้ ้ื อบริ การทางเพศจากเด็ก ไม่ถือว่ากระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ เป็ นอุปสรรคต่อการ
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ปราบปรามการค้ามนุษย์ในเด็กเป็ นอย่างมาก เนื่องด้วยหากผูซ้ ้ื อบริ การทางเพศรับโทษไม่หนัก ก็
ยังคงมีผซู ้ ้ื อบริ การอยู่ วงจรการค้ามนุษย์ก็ไม่มีทางสิ้ นสุ ด ตราบใดที่ยงั มีผซู ้ ้ือก็ยอ่ มต้องมีผขู ้ าย จึง
ควรเปลี่ยนการใช้การตีความให้ครอบคลุมลงโทษผูซ้ ้ือบริ การทางเพศจากเด็กให้เป็ นคดีคา้ มนุษย์
ด้วย
2) ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่เหยื่อคดีคา้ มนุษย์ ศาลจะต้องเพิ่ม
บทบาทเชิงรุ กในการกาหนดค้าสิ นไหมทดแทนให้แก่เหยื่อ แม้วา่ จะไม่มีการยืน่ คาร้องต่อศาลก็ตาม
ประกอบกับศาลจะต้องมีการปรับใช้หลักกฎหมายในเรื่ องค่าสิ นไหมทดแทนเชิงลงโทษ เพื่อเยียวยา
ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ สี ยหายในเชิงรุ ก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปราบปรามวงจรค้ามนุษย์และ
ช่วยเหลือผูเ้ สี ยหายไปในคราวเดียวกันสาหรับปั ญหาการใช้หลักการใหม่เพื่อเป็ นคุณกับจาเลยที่ให้
ข้อมูลสาคัญ
3) แนวทางการตีความว่าอย่างไรเป็ นข้อมูลที่สาคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ที่ศาลจะใช้
ดุลพินิจลดโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด สมควรนาแนวทางของการตีความมาตรา 100/2 ของ
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาปรับใช้ตีความว่า จะต้องให้ขอ้ มูลโดยสมัครใจและ
ข้อมูลนั้นเจ้าพนักงานของรัฐไม่เคยรู ้มาก่อน พร้อมทั้งเจ้าพนักงานรัฐใช้ขอ้ มูลจับตัวผูก้ ระทา
ความผิดฐานค้ามนุษย์มาลงโทษได้
4) ส่ วนปั ญหาประการสุ ดท้ายเกี่ยวกับการตรวจฟ้องและสื บพยานลับหลังจาเลย โดยเฉพาะ
การแก้ไขกรณี ฟ้องขาดองค์ประกอบความผิด เสนอแนะให้ศาลพิพากษายกฟ้อง ไม่ควรให้โจทก์มี
โอกาสแก้ฟ้องใหม่ได้ สาหรับการสื บพยานลับหลังจาเลย เพื่อให้สอดคล้องกับการนาระบบไต่สวน
มาปรับใช้ ศาลสมควรนามาใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะกรณี คดีที่จาเลยหลบหนี ศาลสามารถ
นาการพิจารณาคดีลบั หลังจาเลยมาใช้ได้เมื่อมีการใช้การตีความบทบัญญัติของกฎหมายตามที่ได้
เสนอแนะแล้ว ก็จะทาให้การใช้การตีความพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. 2559
เป็ นไปอย่างเป็ นธรรมและสามารถป้องกันและปราบปรามวงจรค้ามนุษย์ในประเทศไทยได้อย่างมี
ประสิ ทธิผล ตลอดจนสร้างความเป็ นธรรมแก่คู่ความในคดีคา้ มนุษย์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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Abstract
The objectives of this research were threefold: 1) to study the level of transformational
leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness of local administrative
level of transformational
organizations (henceforth LAOs) in Nakhon Phanom province; 2) to study the influences of
of local administrative
structural
udy the influences
of relationships of transformational leadership, organizational culture, and good
governance on the effectiveness of LAOs in Nakhon Phanom province; and 3) to explore ways to
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enhance
; and 3) to explore
waysthetotransformational leadership, organizational culture, good governance, and
effectiveness of LAOs in Nakhon Phanom province. The samples were 377 executives and staff
governance, and
members
e 377 executives
and staffselected through a stratified random sampling from 104 LAOs across Nakhon Phanom
province
in the fiscal year 2015. Out of the 377 samples, 12 were conveniently selected for an inOs across Nakhon
Phanom
depthforinterview.
eniently selected
an in- A questionnaire with statements of five Likert-type rating scales was used to
the quantitative data, and a structured interview was used to collect the quantitative data.
ting scales wascollect
used to
The statistical
lect the quantitative
data. tools used for analyzing the quantitative data included descriptive statistics,
Pearson's correlation, and path analysis. Content analysis was performed to analyze the
escriptive statistics,
quantitative data from the in-depth interview. The results were as follows: 1) transformational
ed to analyze the
leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness of the LAOs in Nakhon
ws: 1) transformational
of the LAOs inPhanom
Nakhonprovince were at a high level; 2)transformational leadership, organizational culture, and
governance
organizational good
culture,
and had the direct effects on the effectiveness of the LAOs, the variables with
indirect
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with effects were transformational leadership and organizational culture, and the proposed

lture, and the proposed
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structural equation model comprising four factors-transformational leadership, organizational
culture, good governance, and effectiveness of the LAOs in Nakhon Phanom province-had
goodness of fit with the empirical data; and 3) transformational leadership could be enhanced
through intellectual stimulation, organizational culture through adaptability and mission-oriented
cultures, and good governance through accountability and cost-effectiveness. The three causal
factors could account for 33 per cent of the effectiveness of the LAOs in Nakhon Phanom
province.
Keywords: Transformational leadership, Organizational culture, Good governance, Effectiveness
Introduction
Corruption and vested interests are widespread in Thailand in both private and public
sectors. The discernible consequences of those fraudulent acts include retraction in social and
economic development of the country and the negative perception of foreign investors towards
Thailand. Corruption and vested interests in administrative tend to be on the rise and this yields
negative impacts on the achievement of the implementation of the good governance principles in
Thailand (Udomkijmongkol et al, 2010).
This serious problem of corruption and vested interests needs to be addressed urgently,
and it is generally accepted that for the purpose of the progress and development of local Thailand,
the personnel affiliated with local administrative organizations (LAO) have a very significant role
to play. The personnel of local administrative organizations are duty-bound to perform their duties
relevant to public services. They are therefore expected to have a high level of leadership which
spells pivotal for the achievement of their work which typically involves management,
development, and interactions with internal and external parties. And one form of such effective
leadership the LAO staff members need to up skill is transformational leadership.
The transformational leadership qualities the administrators and staff of an LAO need to up
skill include idealized influence, intellectual stimulation, inspiration provision, and awareness of
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individual differences. These dimensions of transformational leadership involve organizational
culture in terms of involvement, unity, adaptability, and mission. However, the general public are
the most important stakeholders who can help in an indication of the success or failure in the
management and service delivery of an LAO. In this regard, an LAO can be effective and wellestablished only when it is given support and cooperation from the people. With strong support
and cooperation among people and LAO executives and staff, sustainable development in any
aspects of the country is on the horizon (Puang- ngnam, 2014). To this effect, an LAO with
transformational leadership, appropriate organizational culture and good governance has positively
direct effects on the wellbeing of the people under its jurisdiction (Piyaselo, 2011).
As a researcher who has been in close contact with LAOs in Nakhon Phanom province, the
author of the present study found it urgent to carry out a study on the influence of transformational
leadership, organizational culture, and good governance on the effectiveness of local
administrative organizations. It was expected that the results from this study would help in the
establishment of sustainable development for the local administrative organizations in the
province, which in turn add to further development of the country as a whole.
Research Objectives
The objectives of this study were three fold: 1) to study the level of transformational
leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness of LAOs in Nakhon
Phanom province; 2) to study the influence of structural relationships of transformational
leadership, organizational culture, and good governance on the effectiveness of LAOs in Nakhon
Phanom province; and 3) to explore the in-depth data pertaining to ways to enhance the
transformational leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness of LAOs
in Nakhon Phanom province.
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Research Methodology
Populations and samples
The research method adopted for this study was a combination of quantitative and qualitative
aspects. The population of this study was 6,557 full-time staff members affiliated with 104 local
administrative organizations in the fiscal year 2017 across Nakhon Phanom province (the data was
derived from Office of Local Administrative Promotion, 2015). Drawing on the stratified random
sampling, the author consulted Krejcie & Morgan's (as cited in Sincharu, 2012) table to determine
the sample size and eventually managed to get 377 samples for the quantitative data aspect. The
qualitative data aspect of this study was collected through an in-depth interview with 10 experts
conveniently selected for the purpose of this study. Out of the 12 informants, 5 were national
experts in the fields of good governance for the local administrative organization, local
development administrative, and political science for local development administrative. Another 5
were executives in the LAOs in Nakhon Phanom province.
Data collection tools
1. A questionnaire
A questionnaire was used to collect the quantitative data. The questionnaire, constructed by
the researcher based on a systematic process of constructing a questionnaire, comprised 3 parts:
Part I was a check-list for the demographic data of the respondents. Part II contained 73 closeended statements about the opinions of the respondents towards transformational leadership,
organizational culture, and good governance in local administrative organizations in
Nakhon Phanom province. Part III contained 20 close-ended statements about the
effectiveness of local administrative organizations in Nakhon Phanom province. Part II and II of
the questionnaire were of a five Likert-type rating scale, ranging from strongly agree=5, agree = 4,
uncertain = 3, disagree - 2, and strongly disagree = 1. To determine the validity and reliability of
the questionnaire, 5 experts in the related fields were asked for a helping hand in checking Index of
Item-Objective congruence in the questionnaire (IOC = 0.80-1.00 = acceptable). The draft
questionnaire with feedback and comments from the experts were revised and administered for a
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tryout to 30 respondents who were not the samples in this study. The tried-out questionnaire was
analyzed for reliability, and based on Cronbach's alpha reliability test, the alpha coefficient of 0.96
was calculated for the questionnaire, rendering it reliable for use in the present study.
2. A structured in-depth interview
To collect the qualitative data for the present study, a structured in-depth interview was used.
The interview was meant to probe the ways to enhance the level of transformational leadership,
organizational culture, good governance, and effectiveness of local administrative organizations in
Nakhon Phanom province. The probing points in the questionnaire were synthesized from the
results of the quantitative data analysis in which the items with the average score lower than the
total average score were selected.
Data analysis
1. The data from the questionnaire were analyzed quantitatively, using descriptive statistics –
percentage, mean, and standard deviations.
2. The analysis of Pearson's correlation was performed to measure the relationships between
local administrative organizations and the three variables - leadership, organizational culture, and
good governance.
3. Path analysis was performed to determine the direct and indirect effects of the effectiveness
of the LAOs in Nakhon Phanom province.
4. Content analysis was conducted to analysis the qualitative data derived from the in-depth
interview.
Research Results
1. Demographic information of the respondents
Most of the 377 respondents were male (61%), while 147 were females (39%). More than half
of the respondents had an average age of 41-50 years (50.90%). There were 144 respondents with
over 50 years of age (38.20%). Thirty respondents reported their ages of 31-40 years (8%). The
rest of the respondents were of average age between 21-30 (2.90%).
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In terms of the marital status, most of the respondents (63.70%), were married while only 69
(18.30%) informants were single. Those with either widow or widower status were reported to be
43 (11.40%). 4.80% of the respondents were divorced, and those who reported themselves as
estranged wife or husband accounted for 1.80%.
On educational background, 176 (46.70%) of the respondents were Bachelor's degree holders.
156 (41.40%) of them were Master's degree holders. Those with lower-than-Bachelor's degree
education were 28 (7.40%). However, 17 respondents (4.50%) had doctorates.
In terms of yearly income, most of the respondents (232/61.50%) earned more than 300,000
baht a year. 110 (29.20%) of them had yearly incomes of 200 000 - 300 000 baht. Those with 100
000 - 200 000 year incomes were 33 (8.80%) in number. Only 2 respondents (00.50%) reported
their yearly incomes of lower than 100 000 baht.
In terms of affiliations, it was found that half of the respondents (193/51.20%) were affiliated
with Municipality. 94 (24.9%) of them were affiliated with Sub-district administrative
organizations. 90 (23.90%) were affiliated with provincial administrative organizations.
And in terms of employment status, more than half (207/ 54.90%) of the respondents were
permanent civil servants. 99 (26.30%) of them were in executive classifications. Those with
statuses relating to legislation were 71 (18.80%).
2. Results in relation to the research objectives
2.1 The first objective of this research was to study the levels of transformational leadership,
organizational culture, good governance, and effectiveness of LAOs in Nakhon Phanom province.
The analysis of the questionnaire data revealed that:
2.1.1 On the whole, the levels of transformational leadership, organizational culture, good
governance, and effectiveness of the LAOs in Nakhon Phanom were high. In detail, it was found
that the means of all the variables regarding the transformational leadership were at a high level,
ranging from the highest mean of 4.31 for motivation stimulation, 4.27 for idealized influence,
4.27 for awareness of individual differences, and 4.18 for intellectual stimulation, respectively.
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2.1.2 The average mean for organizational culture variables were also at a high
level, ranging from the highest mean of 4.23 for unity, 4.18 for involvement culture, 3.34 for
mission-oriented culture, and 3.24 for adaptability culture, respectively.
2.1.3 The average mean of the qualities of good governance was high. To this extent,
the highest mean was for the rule of law (3.95, followed by integrity (3.84), involvement
(3.81), transparency (3.79), cost-effectiveness (3.71), and accountability (3.64), respectively.
2.1.4 The average mean for the organizational effectiveness was also at a high level,
ranging from effectiveness of job performance (3.91), followed by organizational development
(3.83), effectiveness of plan implementation (3.82), and service quality (3.79), respectively.
Variable
Transformational leadership
Organizational culture
Good governance
Organizational effectiveness

Mean
4.26
3 75
3 79
3 84

S.D.
.60
61
59
63

Level
High
High
High
High

2.2 To study the influence of structural relationships of transformational leadership,
organizational culture, and good governance on the effectiveness of LAOs in Nakhon Phanom
province was the second objective in this research. The path analysis revealed that the direct
effects were found in transformational leadership (Beta=0.06, p-value<0.01), organizational
culture (Beta=0.09, p-value<0.01), and good governance (Beta=0.89). The indirect effects were
found in transformational leadership (Beta=0.62, p-value<0.01) and organizational culture
(Beta=0.29, p- value<0.01) mediated through variables : organizational culture and good
governance. The total effects on the effectiveness of LAOs in Nakhon Phanom province were seen
in three variables: transformational leadership (Beta=0.068, p- value<0.01), organizational culture
(Beta=0.038, p-value<0.01), and good governance (Beta=0.089, p-value<0.01).
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The proposed structural equation model in this study comprised four factors-transformational
leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness of local administrative
organizations in Nakhon Phanorn province, and it was found that the proposed model was in a
good fit with the empirical data.
3. Ways to enhance transformational leadership, organizational culture, good governance,
and effectiveness of the local administrative organizations in Nakhon Phanom province as derived
from the in-depth interview included the following points: transformational leadership could be
enhanced through intellectual stimulation, organizational culture through adaptability and missionoriented culture, and good governance could be improved through accountability and costeffectiveness. The three causal factors could account for 33 per cent of the effectiveness of the
local administrative organizations in Nakhon Phanom province.
Discussion
The major findings in this study can be discussed as follows. That all the observed variablestransformational leadership, organizational culture, and good governance that had influences on
the effectiveness of local administrative organizations in Nakhon Phanom province-had high mean
scores was consistent with Inlee and Singpan's (2015) findings which reported the similar effects
of the causal factors affecting the achievements of primary educational institutions.
The findings in this study pertaining to the intellectual stimulation as one of the ways to
enhance the effectiveness level of the staff of LAOs in Nakhon Phanom province as a result of a
high level of transformational leadership were in consistence with Sincharoen, Paai, Koolnaphado,
and Tritilanut (2013) who studied the effects of a training session to enhance the level of
transformational leadership of the directors of community health centers across Thailand focusing
on three variables - idealized influence, inspiration stimulation, intellectual stimulation, and
awareness of individual differences. The researchers found that the directors who received the
training reported a high level of transformational leadership, and that the proposed causal model
was excellently fitted with the empirical data. Nanthamutcha, Bao- ngeon and Kajasit (2015) also
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reported the similar results of her study investigating the expected performance of the executives
affiliated with the Office of Basic Education Commission that influenced the management of
secondary education under the ASEAN educational declaration.
In order to improve the effectiveness of the LAOs in Nakhon Phanom province, the results in
this study indicated that three dimensions of organizational culture needed to be urgently
emphasized: adaptability culture, mission-oriented culture. These findings showed quite good
congruence with the study by Na Ayutthaya (2013) which reported that the staff members of local
municipalities were to be transparent, accountable, and co-responsible in an implementation of any
public services with the emphasis on unity culture and mission-oriented culture. In the same vein,
Punthai (2009) reported the direct effects of transformational leadership, adaptability culture in a
workplace, training activities, and self-development activities on job performance of state
enterprise employees, highlighting the transformational leadership as being the strongest factor,
followed training activities, and adaptability- oriented work culture.
In the realm of the good governance of LAOs in Nakhon Phanom province, accountability and
cost-effectiveness were the main focuses to be enhanced. And these findings were in line with
Pornpontham (2014) who found that in implementing the rule of law, integrity, transparency,
involvement culture, adaptability culture, and mission-oriented culture for the sake of effective job
performance of the staff of LAOs in Thailand, transparency needed to be stressed.
In the realm of ways to enhance the level of transformational leadership, the results of this
study suggested that the LAOs in Nakhon Phanom province needed to focus more on intellectual
stimulation, adaptability culture, mission-oriented culture, accountability, and cost-effectiveness.
In this regard, Bass (1993) posited that transformational leadership was vital in the development of
an organization. In like manner, Denison (2003) affirmed that with adaptability culture, missionoriented culture, and involvement culture, an organization is sure to be effectively administered,
and eventually, World Bank (2004) attributed the effectiveness of the financial stability of an
organization to the principles of accountability and cost- effectiveness.
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Conclusion
The results were as follows:
1. Transformational leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness
of the LAOs in Nakhon Phanom province were at a high level.
2. Transformational leadership, organizational culture, and good governance had the direct
effects on the effectiveness of the LAOs, the variables with indirect effects were transformational
leadership and organizational culture, and the proposed structural equation model comprising four
factors-transformational leadership, organizational culture, good governance, and effectiveness of
the LAOs in Nakhon Phanom province-had goodness of fit with the empirical data.
3. Transformational leadership could be enhanced through intellectual stimulation,
organizational culture through adaptability and mission-oriented cultures, and good governance
through accountability and cost-effectiveness. The three causal factors could account for 33 per
cent of the effectiveness of the LAOs in Nakhon Phanom province.
Recommendations
1. Local administrative organizations should make their business to enhance the level of
transformational leadership among their staff members, particularly executive staff, by
emphasizing intellectual stimulation. This can be achieved by integrating a variety of information
with action plans for the sake of the best performance of their due duties.
2. LAOs should encourage their staff of all levels to adapt themselves to the fast-changing
environment both within and outside of their organizations in order to enhance the level of
adaptability and mission-oriented cultures.
3. The dimensions of accountability and cost-effective of the good governance should be
enhanced by means of putting a more emphasis on enthusiastic performance of duties on the part
of the LAOs staff, and the cost-effective use of the state resources.
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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะและคุ ณ ธรรมของพนัก งานดี เ ด่ น
ที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) 2) เพื่อถอดแบบคุณลักษณะและคุณธรรมของ
พนักงานดี เด่นที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และ 3) เพื่อนาเสนอรู ปแบบการ
พัฒนาพนักงานดีเด่นด้วยการถอดแบบคุณลักษณะและคุณธรรมของพนักงานดี เด่นที่ปฏิบตั ิงานใน
บริ ษ ทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ ใช้แบบสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
สัม ภาษณ์ ผูใ้ ห้ข ้อมู ล สาคัญ จานวน 29 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการผูค้ ดั เลื อก
พนักงานดีเด่น จานวน 10 คน พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่ได้รับรางวัลดี เด่น จานวน 14 คน และ
พนักงานต้อนรั บภาคพื้ นดิ นที่ไ ด้รับรางวัลดี เด่น จานวน 5 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการวิจยั มีดงั นี้
1. การศึกษาคุณลักษณะและคุ ณธรรม พบว่า มีบุคลิ กภาพดี มีมนุ ษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม มี
กิริยามารยาทดีมาก มีความประพฤติปฏิบตั ิงานในระดับดีเยีย่ ม ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจิตใจเป็ น
กุศล มีเมตตามาก เป็ นมิตรไมตรี กบั ทุกคน ขยันขันแข็งกระตือรื อร้นในการทางาน ใฝ่ รู ้พฒั นาตนเอง
ให้ดูดีอยูเ่ สมอทั้งด้านจิตใจและด้านบุคลิกภาพ
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2. การถอดแบบคุ ณลักษณะและคุ ณธรรม พบว่า มี 8 รู ปแบบ ประกอบด้วย 1) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ พัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ 2) ด้านการบริ การที่ดี สร้างความประทับใจด้วยเสน่ห์แบบ
ไทย 3) ด้านความเชี่ ยวชาญในอาชี พ รอบรู ้ ท้ งั ด้านภาษาศาสตร์ โภชนาการ ความปลอดภัย การ
บริ การที่เป็ นเลิศ 4) ด้านความยึดมัน่ ชอบธรรม ภักดีต่อองค์การ ทางานด้วยหลักแห่งความถูกต้อง 5)
ด้านการทางานเป็ นทีม เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี ให้ความร่ วมมือกับทีมงานเป็ นอย่างดี 6) ด้านหลัก
คุณธรรมด้านการครองตน ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ประยุกต์หลักคุณธรรมกับตนเองได้อย่าง
ลงตัว 7) ด้านคุณธรรมในการครองคน มีเมตตาต่อผูอ้ ื่นสู ง สามารถครองใจผูอ้ ื่นด้วยการยอมรับ 8)
ด้านคุ ณธรรมในการครองงาน มีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน มีความริ เริ่ มสร้ างสรรค์และพัฒนาให้
เกิดเป็ นรู ปธรรม
3. รู ปแบบการพัฒนาพนักงานดี เด่นด้วยการถอดแบบคุ ณลักษณะและคุ ณธรรม พบว่า
หลักไตรสิ กขาเป็ นหลักการพื้นฐานที่มีความสาคัญเชิงพุทธ ได้แก่ การพัฒนาด้านศีล เน้นการพัฒนา
พฤติกรรมทางกายและวาจา ก่อให้เกิดทักษะและบุคลิกภาพที่ดี การพัฒนาด้านสมาธิ หรื อ การพัฒนา
จิตใจ ก่อให้เกิดสมาธิช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทางาน ส่ วนการพัฒนาด้านปั ญญา เป็ นการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นขั้น สู ง สุ ด และมี ค วามส าคัญ สู ง สุ ด ช่ ว ยพัฒ นาความรู ้ ทัก ษะ และความคิ ด
สร้างสรรค์
คาสาคัญ: การถอดแบบ, คุณลักษณะ, คุณธรรม, พนักงานดีเด่น, บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน),
พัฒนาบุคคลากร, สู่ ความเป็ นเลิศ
Abstract
The objectives of this research are to: 1) study attributes and traits of outstanding
employees; 2) reproduce; and 3) to present a synthesized model for developing Thai Airways
International Public Company (TG) outstanding employees. It is a qualitative research using indepth interview for collecting data from 29 respondents with 10 members of employee selection
panel, 14 outstanding flight attendants and 5 outstanding ground customer services. Descriptive
analysis is used for analyzing data. The research findings showed that:
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1. Attributes and traits of outstanding TG employees has smart character, excellent
relationship, good manner, good behavior, punctuality, honesty, generosity, compassion,
friendliness to all, hard-working, knowledge seeking for mental and personal development, and high
performance.
2. Eight models of reproduction of attributes and traits of outstanding employees: 1)
Achievement and Motivation Model: good development of their own job; 2) Service Mind Model:
Thai service mind, and excellent service; 3) Expertise Model: demonstrates professionalism in
linguistics, nutrition, first aid, security system, and excellent services; 4) Integrity Model: having
integrity, loyalty, fair and transparent performance, as role model; 5) Team Work Model:
demonstrate good leadership, good employee, and co-operation; 6) Moral Selfness Management
Model: demonstrate good conduct as role model and ability of applying Budhadhamma; 7) Moral
Public Management Model: have compassion to others, being accepted and praised by others; and
8) Moral Work Management Model: have high performance, responsibility, creativity, and tangible
development.
3. Irrespective of models, it found that the Buddhism Tri-fold trainings were important basic
principles that includes the development in “Silã (B=Behavior)”, the development of physical and
mental behaviors, resulting in producing the good skill and good personality; the development in
“Samãdhi or the mental development (M=Mind)” reproducing good work attitude; development of
“Pañya or wisdom development (W=Wisdom) critical to HR development of knowledge, skills and
creative thinking.
Keyword: attributes, traits, outstanding employees, Thai Airways, excellent performance
บทนา

ธุรกิจอุตสาหกรรมการบินพาณิ ชย์เป็ นหนึ่งในธุ รกิจที่สาคัญของทุกประเทศ เนื่ องจากมีส่วน
สาคัญต่อการส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในยุคปัจจุบนั การดาเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมการบินพาณิ ชย์ทวั่ โลกต่างต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจผันผวน การแข่งขันที่รุนแรง
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เช่นนี้ทาให้สายการบินทุกสายจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อการอยูร่ อด และรักษาความเป็ นที่หนึ่งทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลกเมื่อวิเคราะห์ตามเกณฑ์การพิจารณาความสามารถในการบริ การพิจารณา
จากคุณสมบัติการบริ การของสายการบินจากมุมมองของผูโ้ ดยสาร (Holloway, 2002) ซึ่ง
ประกอบด้วยคุณสมบัติดา้ นการให้บริ การ (Supply Side Characteristic) หรื อการปฏิบตั ิต่อผูโ้ ดยสาร
จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริ การของพนักงานส่ วนหน้า (Front Line Employee) และคุณสมบัติ
ด้านความต้องการ (Demand Side Characteristic) จะพิจารณาจากความสามารถในการตอบสนอง
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ เกณฑ์ดงั กล่าวทาให้ธุรกิจสายบินต้องปรับตัวอย่างสม่าเสมอ
โดยเฉพาะพนักงานผูใ้ ห้บริ การผูโ้ ดยสารภาคพื้น (Ground staff) และพนักงานผูใ้ ห้บริ การผูโ้ ดยสาร
บนอากาศ (Flight Attendants) เนื่องจากเป็ นผูใ้ กล้ชิดกับผูโ้ ดยสารโดยตรง จึงสามารถส่ งผ่านความ
น่าเชื่อถือ ความเชื่อมัน่ และส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้กบั ผูร้ ับบริ การ
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจดาเนินธุ รกิจในด้านการบินพาณิ ชย์ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติที่ดาเนินกิจการแข่งขันกับต่างประเทศใน
ธุรกิจการบินโลก จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความเป็ นเลิศเพื่อ
สร้างความเป็ นเลิศให้กบั องค์การ แต่เมื่อวิเคราะห์จากผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา พบว่าไม่เป็ นไป
ตามเป้ าที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ต่างๆทั้งความไม่สงบทาง
การเมืองในหลายประเทศ การฟื้ นตัวอย่างเชื่ องช้าของสภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลก และการแข่งขันด้าน
ธุรกิจการบินที่ทวีความรุ นแรงในภูมิภาคเอเชียบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) จึงได้ออก
มาตรการเร่ งด่วนเพื่อปรับปรุ งการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนปฏิรูป โดยรักษาระดับ
มาตรฐานคุณภาพการให้บริ การและความปลอดภัยไว้ (Thai Airways International Public Company
Limited, 2015) จากสภาวะการแข่งขันทางด้านธุรกิจการบินที่เพิ่มสู งขึ้น พนักงานถือเป็ นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์การ โดยเฉพาะพนักงานที่มีฝีมือหรื อเป็ นพนักงานดีเด่น
ของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ งถือเป็ นพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีและมีศกั ยภาพสู ง
บริ ษทั จึงมีความพยายามที่จะพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้เป็ นพนักงานที่มีผล
การปฏิบตั ิดีเด่น ตลอดจนความพยายามที่จะจูงใจและรักษาพนักงานที่มีผลงานดีให้มีความรู ้สึก
ผูกพัน และมีความปรารถนาที่จะอุทิศตนในการทางานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของบริ ษทั
โดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เป็ นตามเป้าหมายของบริ ษทั ที่ตอ้ งการรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริ การจึงควรทาการศึกษาเรื่ อง “การถอดแบบคุณลักษณะและคุณธรรมพนักงานดีเด่นบริ ษทั การ
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บินไทย จากัด (มหาชน)” เพื่อใช้เป็ นรู ปแบบในการสรรหาคัดเลือกพนักงานดีเด่น และเป็ นแนวทาง
ในการรักษาพนักงานที่มีศกั ยภาพสู ง สร้างผูน้ ารุ่ นใหม่ ตลอดจนใช้ศกั ยภาพของพนักงานเหล่านั้น
ในการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงให้กบั องค์การ ซึ่งจะส่ งผลดีให้บริ ษทั มีการเจริ ญเติบโต พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในทางธุรกิจการบินได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและคุณธรรมของพนักงานดีเด่น ที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั การบินไทย
จากัด (มหาชน)
2. เพื่อถอดแบบคุณลักษณะและคุ ณธรรมของพนักงานดีเด่น ที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั การบิน
ไทย จากัด (มหาชน)
3. เพื่อนาเสนอรู ปแบบการพัฒนาพนักงานดีเด่น ด้วยการถอดแบบคุณลักษณะและคุณธรรม
ของพนักงานดีเด่นที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษา การถอดแบบคุ ณลักษณะและคุ ณธรรมของพนักงานดี เด่ น บริ ษทั การบินไทย
จากัด (มหาชน) ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก
(In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informant) จานวน 29 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
และคณะกรรมการผูค้ ดั เลื อกพนักงานดีเด่น จานวน 10 คน พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่ได้รับ
รางวัลดีเด่น จานวน 14คน และพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินที่ได้รับรางวัลดีเด่น จานวน 5 คน จากนั้น
นามาสังเคราะห์เป็ นรู ปแบบเบื้องต้น (Basic Model) ก่อนที่จะนาเสนอกรรมการที่ปรึ กษาเพื่อขอคา
ชี้แนะแล้วนาเสนอต่อเวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) เพื่อยืนยันคุณลักษณะและคุณธรรม
ของพนักงานดีเด่น : บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ให้มีความสมบูรณ์ สุ ดท้ายจึงนาคุณลักษณะ
และคุณธรรมของพนักงานดี เด่น : บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ได้นาเสนอต่อเวทีป ระชา
พิจารณ์ (Public Hearing) เพื่อหาข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งคุ ณลักษณะและคุณธรรม
ของพนักงานดีเด่นบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ให้เป็ นมาตรฐานก่อนที่จะนาเสนอผลงานวิจยั
ต่อสาธารณะในลาดับต่อไป
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ผลการวิจัย
1. คุ ณ ลัก ษณะและคุ ณ ธรรมของพนัก งานดี เ ด่ น บริ ษัท การบิ น ไทย จ ากัด (มหาชน)
มีดงั นี้
1.1 พนักงานดีเด่นของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นพนักงานดีเด่น
มีบุคลิกภายนอกที่ดี แต่งกายถูกระเบียบ สะอาด สุ ภาพ ตรงต่อเวลา และเป็ นแบบอย่างที่ดี มีความ
เป็ นผูน้ าทางวิชาการ มีจิ ตสานึ กในการให้บริ การ เป็ นผูม้ ีบุคลิ กภายในที่ดีกล่าวคือเป็ นผูท้ ี่มีจิตใจที่
งดงาม มีเจตคติที่ดี เป็ นคนใจเย็น อารมณ์ดี มีทศั นคติที่ดี มองโลกในแง่ดี มีจิตเมตตากรุ ณา มีความ
ปรารถนาดี ต่อลู ก ค้า และเพื่อนร่ วมงานด้วยความจริ ง ใจ เป็ นผูท้ ี่ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ส ง่ า งามและเป็ น
แบบอย่างที่ดีดา้ นบุคลิกภาพทางกาย รู ้จกั ดูแลรักษาสุ ขภาพทางกายให้แข็งแรงสมส่ วนดูดี สง่างาม
ทั้งรู ปร่ าง หน้าตา รวมถึ งเป็ นผูท้ ี่รู้จกั แต่งกายให้เหมาะสมดูดีกบั สถานที่ และการแต่งเครื่ องแบบที่
ถูกต้องเรี ยบร้อยตามกฎระเบียบเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนพนักงานในการปฏิบตั ิหน้าที่ อันส่ งผลให้
เกิ ดภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข ององค์ก ารรวมถึ ง ความน่ า เชื่ อถื อ ความศรั ท ธาของลู ก ค้า และหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องด้านบุคลิกภาพทางสังคม พนักงานดีเด่นเป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ จริ งใจ
1.2 การถอดแบบคุณลักษณะและคุณธรรมของพนักงานดีเด่นบริ ษทั การบินไทย
จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 8 รู ปแบบ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริ การที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ ย วชาญในงานอาชี พ การยึดมัน่ ในความถู ก ต้องชอบธรรมและจริ ย ธรรม การท างานเป็ นที ม
คุณธรรมด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน
1.3 รู ปแบบการพัฒนาพนักงานดีเด่นด้วยการถอดแบบคุณลักษณะและคุณธรรม
ของพนักงานดี เด่ นที่ ปฏิ บตั ิ งานในบริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) ได้แก่ หลักไตรสิ กขาเป็ น
หลักการพื้นฐานที่มีความสาคัญเชิงพุทธ ประกอบด้วย การพัฒนาด้านศีล (B = Behavior) การพัฒนา
ด้านสมาธิ หรื อ การพัฒนาจิตใจ (M = Mind) และการพัฒนาด้านปัญญา (W = Wisdom)
2. รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะพนักงานดีเด่น ประกอบด้วย
2.1 รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะพนักงานดีเด่นด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่า
พนัก งานดี เด่ นมี ค วามมุ่ ง มัน่ จะปฏิ บ ตั ิ ง านให้ดีหรื อเกิ นมาตรฐานที่ มี อยู่ มี ค วามตั้ง ใจในการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในทุกด้าน
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2.2 รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะพนักงานดีเด่นด้านการบริ การที่ดี พบว่า พนักงาน
ดีเด่นของบริ ษทั การบินไทยมีความตั้งใจมุ่งมัน่ และความพยายามสู งเพื่อให้เกิ ดความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานในทุกจุดบริ การ ให้มีสมรรถนะที่ดีเยีย่ มในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
2.3 รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะพนักงานดีเด่นด้านการสั่งสมความเชี่ ยวชาญใน
งานอาชีพ พบว่า เป็ นผูม้ ีความสนใจ ใฝ่ รู ้ สั่งสมประสบการณ์ที่ดี ผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
2.4 รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะพนักงานดีเด่นด้านการยึดมัน่ ในความชอบธรรม
และจริ ยธรรม พบว่า พนักงานดี เด่นของบริ ษทั การบินไทย เป็ นผูม้ ีการดารงตนอยู่ในความถูกต้อง
ชอบธรรมและประพฤติปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสง่างาม ทั้งถูกต้องตามกฎหมาย
2.5 รู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะพนัก งานดี เ ด่ น ด้า นการท างานเป็ นที ม พบว่า
พนักงานดีเด่นของบริ ษทั การบินไทยเป็ นผูท้ ี่มีความตั้งใจมุ่งมัน่ แน่ วแน่ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น
ด้วยความรักความสามัคคีความเป็ นมิตรไมตรี ความมีน้ าใจและแบ่งปัน ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
3. การนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่ วมกับการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
3.1 การครองตน พบว่า พนักงานดีเด่นใช้หลักธรรมที่ใช้ในการครองตน คือหลัก
ฆราวาสธรรม ประกอบด้ว ย (1) สั จ จะ คื อ ความจริ ง ซื่ อ ตรง ซื่ อ สั ต ย์ จริ ง ใจ พู ด จริ ง ท าจริ ง
(2) ทมะ คือ ฝึ กตน ปรับปรุ งตน ปรับตัว และแก้ไขปรับปรุ งตน (3) ขันติ คือ อดทน อดทนต่อการทา
การงาน และ (4) จาคะ คือ เสี ยสละ เอื้อเฟื้ อ เกื้อกูล ช่วยเหลือบาเพ็ญประโยชน์
3.2 ด้านการครองคน พบว่า พนักงานดีเด่นใช้หลักธรรมพรหมวิหาร4ในการติดต่อ
สั ม พัน ธ์ ก ับ ผู อ้ ื่ น ได้เ ป็ นอย่า งดี สามารถสร้ า งความเข้า ใจอัน ดี ก ับ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาเพื่ อ นร่ ว มงาน
ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา สร้ า งความรั ก ความสามัค คี ด้ว ย (1) เมตตา คื อ ความปรารถนาดี มี ไ มตรี
(2) ความกรุ ณ า คื อ อยากช่ ว ยเหลื อ ผู อ้ ื่ น (3) มุ ทิ ต า คื อ ความเบิ ก บานพลอยยิน ดี ก ับ ผู อ้ ื่ น และ
(4) อุเบกขา คือ มองตามความเป็ นจริ ง
3.3 ด้านการครองงาน พบว่า หลักธรรมที่พนักงานดีเด่นใช้ในการครองงานคื ออิ ทธิ
บาท 4 ซึ่ งจะก่อให้เกิดความบรรลุความสาเร็ จอย่างงดงาม คือ (1) ฉันทะ คือ ความพอใจในงาน (2)
วิริยะ คือมีความเพียรในการทางาน (3) จิตตะ เอาใจใส่ งาน (4) วิมงั สา พิจารณารอบคอบด้วยปัญญา
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่าคุ ณลักษณะและคุณธรรมของพนักงานดี เด่น ที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 1) มีบุคลิกภายนอกที่ดี กล่าวคือ การแต่งกายถูกระเบียบ
สะอาด สุ ภาพ ตรงต่อเวลา และเป็ นแบบอย่างที่ดี มีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ มีจิตสานึ กในการ
ให้บริ การ 2) เป็ นผูม้ ี บุคลิ กภายในที่ดีกล่าวคือเป็ นผูท้ ี่มี จิตใจที่ งดงาม มีเจตคติ ที่ดี เป็ นคนใจเย็น
อารมณ์ดี มีทศั นะคติที่ดี มองโลกในแง่ดี มีจิตเมตตากรุ ณา มีความปรารถนาดี ต่อลูกค้าและเพื่ อน
ร่ วมงานด้วยความจริ งใจ 3) เป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกภาพที่สง่างามและเป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นบุคลิกภาพทาง
กาย รู ้จกั ดูแลรักษาสุ ขภาพทางกายให้แข็งแรงสมส่ วนดูดี สง่างามทั้งรู ปร่ าง หน้าตา รวมถึงเป็ นผูท้ ี่
รู ้ จกั แต่งกายให้เหมาะสมดูดีกบั สถานที่ และการแต่งเครื่ องแบบที่ถูกต้องเรี ยบร้อยตามกฎระเบียบ
เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนพนักงานในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ คุ ณลักษณะและคุณธรรมดังกล่าวข้า งต้น
ส่ งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การรวมถึงความน่าเชื่อถือ ความศรัทธาของลูกค้าและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1. การพัฒ นาสมรรถนะพนัก งานเชิ งพุ ท ธ บู ร ณาการของพนัก งานต้อ นรั บ ที่ ไ ด้รั บ การ
คัดเลือกเป็ นพนักงานดี เด่นบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ใน 5 ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริ การที่ดี การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ การยึดมัน่ ในความถู ก ต้องชอบธรรมและ
จริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Duangchatom (2016), Pratniwat
(2016), Puangkham (2008) และ Inpan (2011) ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพัฒนาทัก ษะการท างานของ
บุคลากรในหน่ วยงาน และสมรรถนะและคุ ณลักษณะเชิ งพฤติกรรมของบุคลากรสายสนับ สนุ น
วิชาการในองค์กร พบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรดังกล่าว คือการทางานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ การ
บริ การที่ดี การมีคุณธรรมและจริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีม
2. การนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาบูรณาการร่ วมกับการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่ องบินให้เป็ นพนักงานดีเด่น ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่
2.1 การครองตน ตามหลักฆราวาสธรรม ประกอบด้วย (1) สัจจะ คือ ความจริ ง
ซื่ อตรง ซื่ อสัตย์ จริ งใจ พูดจริ ง ทาจริ ง (2) ทมะ คือ ฝึ กตน ปรับปรุ งตน ปรับตัว และแก้ไขปรับปรุ ง
ตน (3) ขันติ คือ อดทน อดทนต่อการทาการงาน และ (4) จาคะ คือ เสี ยสละ เอื้อเฟื้ อ เกื้อกูล ช่วยเหลือ
บาเพ็ญประโยชน์ซ่ ึ งสอดคล้องกับ Phra Dharmakosacarya (2006) ได้กล่าวว่า นักบริ หารต้องรู ้ จกั
ความเด่นและความด้อยของตนเอง เพื่อจะได้ทางานที่เหมาะสมกับความสามารถของตน
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2.2 การครองคน พบว่า พนัก งานดี เด่ นใช้หลัก ธรรมพรหมวิหาร4ในการติ ดต่ อ
สั ม พัน ธ์ ก ับ ผูอ้ ื่ น ได้เ ป็ นอย่า งดี สามารถสร้ า งความเข้า ใจอัน ดี ก ับ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาเพื่ อ นร่ ว มงาน
ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา สร้ า งความรั ก ความสามัค คี ด้ว ย (1) เมตตา คื อ ความปรารถนาดี มี ไ มตรี
(2)กรุ ณา คื อ อยากช่ ว ยเหลื อ ผู ้อื่ น (3) มุ ทิ ต า คื อ ความเบิ ก บานพลอยยิ น ดี ก ั บ ผู ้อื่ น และ
(4) อุ เบกขา คื อ มองตามความเป็ นจริ ง ซึ่ ง สอดคล้องกับ Phra Dharmakosacarya (2006) ที่ ไ ด้ใ ห้
ความหมายของการครองคนว่ า ความรอบรู ้ เ กี่ ย วกับ คนร่ วมงาน นั ก บริ หารต้ อ งรู ้ ว่ า ใครมี
ความสามารถด้านใด เพื่อจะได้ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
2.3 การครองงาน พบว่า หลักธรรมที่พนักงานดีเด่นใช้ในการครองงานคืออิทธิ บาท
4 ซึ่ งสอดคล้องกับ Chuchat (2013) ได้เสนอรู ปแบบพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม ด้านการครองงาน ตาม
หลักอิทธิบาทธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความบรรลุความสาเร็ จอย่างงดงาม คือ (1) ฉันทะ คือ ความพอใจ
ในงาน (2) วิริยะ คือมีความเพียรในการทางาน (3) จิตตะ เอาใจใส่ งาน (4) วิมงั สา พิจารณารอบคอบ
ด้วยปัญญา
สรุ ปผล

จากผลการศึ กษา พบว่า คุ ณลักษณะและคุ ณธรรมของพนักงานดี เด่นที่ปฏิบตั ิ งานใน
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้แก่ การมีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยีย่ ม มีกิริยามารยาทดี
มาก มี ค วามประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ง านในระดับ ดี เ ยี่ย ม ตรงต่ อ เวลา ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี จิ ต ใจเป็ นกุ ศ ล
มีเมตตามาก เป็ นมิตรไมตรี กบั ทุกคน ขยันขันแข็งกระตือรื อร้นในการทางาน ใฝ่ รู ้พฒั นาตนเองให้ดูดี
อยู่เสมอทั้งด้านจิ ตใจและด้านบุ คลิ กภาพ เป็ นผูม้ ีศกั ยภาพสู งโดยมีคุณลักษณะและคุ ณธรรมของ
พนักงานดี เด่น 8 รู ปแบบ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริ การที่ดี การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงาน
อาชีพ การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม การทางานเป็ นทีม คุณธรรมด้านการครอง
ตน การครองคน และการครองงานซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาพนักงานดีเด่นได้แก่ หลักไตรสิ กขาที่เป็ น
หลักการพื้นฐานสาคัญเชิ งพุ ทธ ประกอบด้วย การพัฒนาด้านศี ล (B = Behavior) การพัฒนาด้าน
สมาธิ หรื อ การพัฒนาจิตใจ (M = Mind) และการพัฒนาด้านปัญญา (W = Wisdom)
การน าหลัก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนามาบู ร ณาการร่ ว มกับ การพัฒ นาสมรรถนะ
พนักงานสามารถนามาบูรณาการเข้ากับหลักการครองตน ประกอบด้วย (1) สัจจะ คือ ความจริ ง
ซื่ อตรง ซื่ อสัตย์ จริ งใจ พูดจริ ง ทาจริ ง (2) ทมะ คือ ฝึ กตน ปรับปรุ งตน ปรับตัว และแก้ไขปรับปรุ ง
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ตน (3) ขันติ คือ อดทน อดทนต่อการทาการงาน และ (4) จาคะ คือ เสี ยสละ เอื้อเฟื้ อ เกื้อกูล ช่วยเหลือ
บาเพ็ญประโยชน์หลักการครองคน โดยใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย (1) เมตตา คือ
ความปรารถนาดี มีไมตรี (2) กรุ ณา คือ อยากช่วยเหลือผูอ้ ื่น (3) มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดี
กับผูอ้ ื่น และ(4) อุเบกขา คือ มองตามความเป็ นจริ งหลักการครองงาน โดยใช้อิทธิ บาท 4 ก่อให้เกิด
ความบรรลุความสาเร็ จอย่างงดงาม คือ (1) ฉันทะ คือ ความพอใจในงาน (2) วิริยะ คือ มีความเพียร
ในการทางาน (3) จิตตะ เอาใจใส่ งาน (4) วิมงั สา พิจารณารอบคอบด้วยปัญญา
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 กาหนดคุ ณลักษณะของพนักงานดีเด่นบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ให้เชื่ อมโยง
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริ ษทั
1.2 สร้างความแข็งแกร่ งในการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ตระหนักถึงการให้ความสาคัญแก่
ลู กค้า เสริ มสร้ างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูก พันต่ อ
องค์กร เพื่อให้พนักงานทางานอย่างเต็มศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรสู่ ความเป็ นเลิศ
1.3 ควรส่ งเสริ มให้มีการนาความรู ้จากพนักงานดีเด่นของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานจริ ง
2. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
2.1 จัดทาแผนงานพัฒนาสมรรถนะพนักงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
2.2 จัด กิ จ กรรม/โครงการพัฒ นาสมรรถนะและคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมกับ พนัก งาน เพื่ อ
เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพพนักงาน เช่น การฝึ กอบรม การเข้าค่ายจริ ยธรรม การสอนงานจากพนักงาน
ดีเด่น เป็ นต้น
2.3 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาพนักงานบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ให้เพียงพอ
ในแต่ละปี เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
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รู ปแบบการจัดการการท่ องเทีย่ วเชิงวิปัสสนากรรมฐานในพืน้ ที่
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
Model of Tourism Management towards Buddhist Meditation in
the Area of Khon Kean and Mahasarakham Provinces
ฉลอง พันธ์ จันทร์ 1
Chalong Phanchan

สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Religion and Local Wisdom Development Program, Faculty of
Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University
1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ กษาหลักการปฏิ บ ตั ิ วิปัสสนากรรมฐาน และรู ป แบบการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน กรณี ของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม เป็ น
การศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ด้วย
การสุ่ มตัวอย่า งอย่า งง่ า ยและวิเคราะห์ ข ้อมูลด้วยสถิ ติพ รรณนาได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิจยั เชิ งคุณภาพ เป็ นการประชุมกลุ่มย่อยกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 30
ท่าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึ กร่ วมกับการสังเกตแบบมีส่วนรวม และนาข้อมูลทั้งสองส่ วนมา
วิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจ ัย พบว่า ในพื้ น ที่ จ ัง หวัด ขอนแก่ น และจัง หวัด มหาสารคาม มี ห ลัก การปฏิ บ ตั ิ
วิปัสสนากรรมฐานที่สาคัญ 4 ประเภท คือ 1) ยุบ -พอง 2) พุทโธ 3) เคลื่อนไหว และ 4) โกเอนก้า
สาหรับการท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่นมีความโดดเด่นด้านหลักสู ตร
ทั้งสาหรับชาวไทยและหลักสู ตรนานาชาติ และในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคามมีหลักสู ตรเฉพาะชาว
ไทยเท่านั้น ซึ่ งทั้ง 2 แห่ง มีปฏิทินการปฏิบตั ิวปิ ั สสนากรรมฐานที่หลากหลายตั้งแต่ 3 ถึง 30 วัน และ
มีรูปแบบการจัดการ 2 อย่าง คือ รู ปแบบการจัดการโดยคณะกรรมการทั้งฝ่ ายสงฆ์และฝ่ ายฆราวาส
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และรู ปแบบการจัดการแบบ “บวร” โดยใช้ระบบค่านิ ยมองค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
คาสาคัญ: การจัดการ, การท่องเที่ยว, วิปัสสนากรรมฐาน, พุทธศาสนา, ร้อยแก่นสารสิ นธุ์
Abstract
This research aims to study the concept of Buddhist meditation practice and model of
tourism management towards Buddhist meditation in the area of Khon Kaen and Mahasarakham
provinces. The research was completed by applying mixed research method. The quantitative
analysis was done by using questionnaire from 400 samples with simple sampling. The data were
analyzed using descriptive statistics: percentage, mean, and standard deviation. For qualitative
research, an analysis was conducted by using data attained from focus- group meeting with 30
participants, by using in-depth interviews and participatory observation. Both data were analyzed
for content and data with descriptive statistics.
There were 4 findings in the important concept of Buddhist meditation practice in the area
of Khon Kaen and Mahsarakham provinces: 1) “Yub-Phong”, 2) “Bud-dho”, 3) “Movement” and
4) “Go-enka. The Buddhist meditation tourism in the area of Khon Kaen province is unique for both
Thais and international programs. But in the area of Mahasarakham province, There is only Thais
program. Both have a calendar of Buddhist meditation practice ranging from 3 to 30 days. There are
two types of management styles, the one managed by the clergy and secular committees and the
"corporate" system by using the core value system consisted of vision, philosophy, goals, and
objectives.
Keywords: management, tourism, Buddhist meditation, Buddhism, Roi-Kean-Sara-Sin
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ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็ นภูมิภาคที่มีความโดดเด่น และมีความหลากหลายด้านคติความ
เชื่ อ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึ งความสาคัญของภูมิภาคอีสาน ถ้า
แม่น้ าโขงเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ดินแดนอีสานก็ประดุจดังหัวใจของภูมิภาค ถ้ามองอีสานในมิติทาง
อารยธรรม สามารถกล่าวได้วา่ อีสานมีแอ่งอารยธรรมใหญ่ ๆ 2 แห่ง กล่าวคือ แอ่งสกลนครและแอ่ง
โคราช (Vallipodom, 2546. 3) ในเชิ งโบราณคดี ธวัช ปุณโณทก สะท้อนให้เห็ นว่า ภาคอีสานเป็ น
แหล่ ง สะสมวัฒ นธรรมมาตั้ง แต่ ส มัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ จนถึ ง สมัย ประวัติ ศ าสตร์ ซ่ ึ งอาจแบ่ ง
ออกเป็ นยุคสมัยได้หลายยุค และจากการศึกษาเนื้ อหาสาระของศิลาจารึ กอีสานสมัยไทย-ลาวในช่วง
สมัยอิทธิ พลอาณาจักรล้านช้างของธวัช ปุณโณทก (Punnotok, 2551: 3-4) พบว่าพุทธศาสนาในภาค
อีสานบริ เวณแอ่งสกลนครนั้นเจริ ญรุ่ งเรื องมาก ภาคอีสานจึงเป็ นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางพุทธ
ศาสนาทั้งในด้านอารยธรรม ตานาน ประเพณี ปั จจุบนั กระแสการพัฒนาประเทศมีแนวโน้มในการ
ส่ งเสริ มในการเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมในท้องถิ่ นหรื อวิถีไทย ตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่ งชาติ
2555-2559 และยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวแห่ งชาติ 2560-2564 ชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งของการท่องเที่ยว
เชิ งวัฒนธรรม เช่ น การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพและการท่องเที่ยวเชิ งศาสนา เป็ นต้น ซึ่ งถือว่าเป็ นการ
ท่ อ งเที่ ย วทางเลื อ กหรื อ การท่ อ งเที่ ย วแบบเฉพาะ (Strategic and Planning Division, 2560: 25)
สาหรับภาคอีสานเมื่อมองในมิติการท่องเที่ยว จึงถูกทาให้เป็ นจุดขายทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในนาม “อีสานแหล่งเรี ยนรู ้อู่อารยธรรม”
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามจัดอยู่ในกลุ่มภาคอีสานตอนกลางประกอบด้วย
จังหวัดร้ อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสิ นธุ์ หรื อที่รู้จกั ในนามกลุ่ม “ร้ อยแก่นสารสิ นธุ์” ที่มี
มรดกทางวัฒนธรรมอยูม่ ากมาย ปั จจุบนั วัดและสานักปฏิบตั ิธรรม เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกเชิ ง
คุณภาพอีกประเภทหนึ่ งที่เป็ นเป้ าหมายของนักท่องเที่ยว ซึ่ งในแต่ละปี มีประชาชนทั้งในพื้นที่ นอก
พื้นที่ และชาวต่างชาติจานวนมากให้ความสนใจเดินทางเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ไหว้พระ สวด
มนต์ รวมถึงการปฏิบตั ิธรรม/วิปัสสนากรรมฐานในภาคอีส าน โดยเฉพาะในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่น
และมหาสารคาม งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาแบบมุ่งเป้ าด้านการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เชิ งสาธารณะสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงอีสานตอนเหนือ
และอีสานตอนล่างตามแนวคิดเส้นทาง East-West Corridor ในพื้นที่ภาคอีสานต่อไป

382 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาหลัก การปฏิ บ ัติ วิปั ส สนากรรมฐานในพื้ น ที่ จ ัง หวัด ขอนแก่ น และจัง หวัด
มหาสารคาม
2. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการจัด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วิ ปั ส สนากรรมฐานในพื้ น ที่ จ ัง หวัด
ขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย นี้ เป็ นการวิ จ ั ย แบบผสมผสานทั้ งเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative) และปริ มาณ
(Quantitative) โดยการวิจยั เชิงคุณภาพนั้น ประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสาร (Documentary study)
เกี่ ยวกับแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั 2) การศึกษาภาคสนาม (Field work) เป็ นการศึกษาจากการประชุม
กลุ่มย่อยแบบมีส่วนร่ วม (Participatory focus group) กับชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ จานวน 30 คน ประกอบด้วย เจ้าอาวาสและตัวแทนวัด จานวน 5 คน ตัวแทนภาครัฐ จานวน 10
คน ตัวแทนชุมชน จานวน 10 และตัวแทนภาคเอกชน จานวน 5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interviews schedule) ทั้งมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การสังเกต (Observation) ทั้งแบบมี
ส่ วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ส่ วนการวิจยั เชิงปริ มาณ เป็ นการ
เลื อกกลุ่ ม ตัวอย่า งของนัก ท่ องเที่ ย ว จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้เลือกตัวแทนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน จานวน
2 แห่ง คือวัดโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และวัดขุนพรหมดาริ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เป็ นพื้นที่ศึกษา เพราะวัดทั้ง 2 แห่งเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐ เอกชน
และประชาชนทัว่ ไป
สาหรับกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั เชิงปริ มาณในครั้งนี้มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยว
เชิ งวิปัสสนากรรมฐานในจัง หวัดขอนแก่นและจัง หวัดมหาสารคามจากสถิ ติการลงทะเบี ย นเข้า
ปฏิ บ ตั ิ ธ รรมที่ วดั โพธิ์ จัง หวัดขอนแก่ น และวัดขุนพรหมดาริ จัง หวัดมหาสารคาม ตั้ง แต่เ ดื อ น
มกราคม 2556 – ธันวาคม 2557 จานวนทั้งสิ้ น 1,564,554 คน ขนาดของตัวอย่างของนักท่องเที่ยวที่
คานวณได้เท่ากับ 399.95 คน โดยเก็บข้อมูลจริ ง 400 คน ด้วยการใช้สูตรคานวณการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากรที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5
ตามสู ตรของ Taro Yamane (1967) ดังนี้
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โดย

n = ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้
N = จานวนประชากรที่ทราบค่า
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (allowable error)

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเน้นการใช้แนวคิดในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์
การสังเกตและการประชุ มกลุ่มย่อย ส่ วนข้อมูลเชิ งปริ มาณ เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา
ได้แก่ การใช้ค่าเฉลี่ ย ค่าร้ อยละ และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นรายข้อในแต่ละด้านและเฉลี่ ย
รวมทุกด้าน ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50=เห็นด้วยน้อยที่สุด 1.51-2.50=เห็นด้วยน้อย 2.51-3.50=เห็นด้วย
3.51-4.50=เห็นด้วยมาก และ 4.51-5.00= เห็นด้วยมากที่สุด และนาเสนอผลการวิจยั แบบวิเคราะห์
ด้วยสถิติชิงพรรณนาพร้อมการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
แนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แนวคิ ดทุ นทางวัฒนธรรม
แนวคิดการจัดการการท่อเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม และแนวคิดธรรมภาคปฏิบตั ิ ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั จะนาแนวคิ ด
ทั้งหมดไปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ และสัง เคราะห์ ข ้อมูลพร้ อมทั้ง อภิป รายผล
การศึกษา
1. แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) คาว่า “ทุน” หมายถึง ของเดิมหรื อเงินเดิมที่
มีไว้ เพื่อประโยชน์ให้งอกงาม เช่น มีความรู ้ เป็ นทุนมีเงิ นเป็ นทุน; เงินหรื อทรัพย์สินอื่นๆ ที่ต้ งั ไว้
ส าหรั บ ด าเนิ น กิ จ การเพื่ อ หาผลประโยชน์ (Royal Philosophers, 2542: 534) ทุ น อาจหมายถึ ง
ทรัพย์สิน เงินทอง บ้านเรื อน หรื อทุนอาจอยูใ่ นรู ปแบบอื่นๆ อาทิ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนทาง
เศรษฐกิจ เป็ นต้น และทุนทางวัฒนธรรมถือว่าเป็ นทุนประการหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณค่า ภูมิปัญญา
เป็ นต้น ในขณะที่ Throsby (2001: 46) ได้นิยามทุนทางวัฒนธรรมว่า หมายถึงสิ นทรัพย์ที่มีการฝังตัว
สะสม และให้คุณค่าทางวัฒนธรรมนอกเหนื อจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั โดยได้แบ่ง
ทุนวัฒนธรรมเป็ น 2 ประเภท คือ 1) ทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
วัด เป็ นต้น 2) ทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ เป็ นทุนที่อยู่ในรู ปของทรัพย์สินทางปั ญญา ได้แก่
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ความคิด ความเชื่ อและค่านิ ยม เป็ นต้น ส่ วนปิ แอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) (1986: 241) กล่าวว่า
“ทุน” คือ มรดกที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนรู ปได้ มีลกั ษณะทั้งที่สัมผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้ บูร์ดิเยอ ได้แบ่งทุ นออกเป็ น 4 ลักษณะ คือ 1) ทุนทางเศรษฐกิ จ (Economic capital) ได้แก่
รายได้ ทรั พ ย์สิ น เงิ นทอง เป็ นต้น ซึ่ ง ทุ นประเภทนี้ เป็ นทุ นที่ ส ามารถคิ ดค านวณเป็ นปริ ม าณที่
แน่ นอนได้และสามารถระบุ รูปแบบได้อย่างแน่ นอน 2) ทุนทางสังคม (Social capital) หมายถึ ง
“เครื อข่ายทางสังคม” ซึ่ งอาจรวมทั้งเครื อข่ายประเภทกลุ่ม หรื อเพื่อนร่ วมอาชี พ เป็ นต้น 3) ทุนทาง
สัญลักษณ์ (Symbolic capital) หมายถึง สถานภาพ ชื่อเสี ยง เกียรติยศ เป็ นต้น ที่ทาให้เจ้าของทุนเกิด
ความได้เปรี ยบหรื อเกิดประโยชน์ต่าง ๆ แก่ตนเอง 4) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) หมายถึง
องค์ความรู ้ ความชานาญ การศึกษา เป็ นต้น บูร์ดิเยอได้แบ่งทุนทางวัฒนธรรมเป็ นสามกลุ่ม ได้แก่ 1)
ขั้นเป็ นรู ปเป็ นร่ าง (Embodied state) ได้แก่ ทุนที่อยูใ่ นรู ปของการแสดงออกของร่ างกายและจิตใจที่
คงทนถาวร อาทิ ความสามารถหรื อความรอบรู ้ที่จะพูดหรื อตัดสิ นงานทางด้านศิลปะ เป็ นต้น 2) ขั้น
เป็ นชิ้ นเป็ นอัน (Objectified state) ทุ นทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรู ป แบบของวัตถุ ที่ เป็ นปั จเจกบุ ค คล
ครอบครองเป็ นเจ้า ของ อาทิ หนังสื อ ชี ดี งานเขียน เครื่ องมือ งานศิ ลป์ เป็ นต้น และ 3) ขั้นเป็ น
สถาบั น (Institutionalized state) หมายถึ ง ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการยอมรั บ จากสถาบั น อาทิ
ประกาศนี ยบัตร หนังสื อรับรอง เป็ นต้น ดังนั้น ทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็ นสิ่ งที่มีมูลค่าและให้คุณค่า
ต่อวิถีชีวิตของสังคม แต่ทุนทางวัฒนธรรม มีความเป็ นนามธรรมหรื อพลวัตร (Dynamic) สู ง ซึ่ ง
สามารถเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดข้ามสังคม กลุ่มคน สถานที่ และเวลาได้ตลอด
2. แนวคิดการจัดการการท่ องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม (Management of Cultural Tourism) การ
จัดการการท่องเที่ ยว หมายถึ ง การกระทาอย่างมี เป้ าหมายที่ สอดคล้องกับหลักการหรื อแนวคิ ดที่
เหมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง สภาพที่ แท้จริ ง รวมทั้ง ข้อจากัดต่ าง ๆ ของสั ง คมและสภาพแวดล้อม รา
ไพพรรณ แก้วสุ ริยะ (Rumpaipan Keawsuriya, 2547: 3-4) ได้กาหนดหลักการการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนตามหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ 1) อนุ รักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using
Resource Sustainable) หมายถึ ง ผู ้รั บ ผิ ด ชอบการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วต้อ งมี วิ ธี ก ารจัด การใช้
ทรัพยากร ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยูอ่ ย่างดั้งเดิมอย่างเพียงพอ 2) ลดการ
บริ โภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจาเป็ น กับการลดการก่อของเสี ย (Reducing Over-Consumption
and Waste) ผูร้ ั บผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ ยวต้องร่ วมกันวางแผนกับผูเ้ กี่ ยวข้องจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 3) รักษาและส่ งเสริ มความหลากหลายของธรรมชาติสังคม
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และวัฒนธรรม (Maintain Diversity) ผูร้ ับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องวางแผนขยายฐานการ
ท่องเที่ยว โดยการรักษาและส่ งเสริ มให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูเ่ ดิม โดย
การเพิ่มคุ ณค่า และมาตรฐานการบริ การ 4) ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating Tourism
into Planning) ผูร้ ั บ ผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ย วไม่เพียงแต่ท างานตามแผนที่ วางไว้ แต่ ต้อง
ประสานแผนการพัฒนา กับหน่ วยงานอื่นที่ เกี่ ยวข้อง 5) ต้องนาการท่องเที่ ยวขยายเศรษฐกิ จใน
ท้องถิ่น (Supporting Local Economy) ผูร้ ับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องประสานงานกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องส่ งเสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
โดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่ น นาไปประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการขายการ
ท่องเที่ยว 6) การมี ส่วนร่ วม การสร้ างเครื อข่ายพัฒนาการท่องเที่ ยวกับท้องถิ่ น (Involving Local
Communities) ผู ้รั บ ผิ ด ชอบการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วควรร่ ว มท างานกับ ท้อ งถิ่ น แบบองค์ร วม
(Participation Approach) โดยเข้าร่ วมทาในลักษณะหน่วยงานร่ วมจัด นอกจากนั้นยังต้องประสาน
เครื อข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วย 7)
หมัน่ ประชุ ม และปรึ กษาหารื อกับผูเ้ กี่ ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Consulting Stakeholders
and the Public) ผูร้ ับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องประสานกับพหุ ภาคี ได้แก่ ชุ มชนหรื อ
ประชาคมในพื้นที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กลุ่มผูป้ ระกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา
สถาบันการศาสนา หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ 8) การพัฒนาบุคลากร (Training Staff)
การให้ความรู ้ การฝึ กอบรม การส่ งพนักงานดูงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ มีแนวคิด
และวิธีปฏิบตั ิในการพัฒนาการท่องเที่ยว 9) การจัดเตรี ยมข้อมูลคู่มือบริ การข่าวสารการท่องเที่ยวให้
พร้ อม (Marketing Tourism Responsibly) ผูร้ ั บ ผิดชอบการพัฒนาการท่ องเที่ ย วจะต้องร่ ว มกับ
ผูเ้ กี่ ย วข้องจัดเตรี ย มข้อมู ล ข่า วสารการท่องเที่ ย ว เช่ น คู่มื อการท่องเที่ ย ว คู่ มื อการตลาด การ
ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ นเอกสารแผ่ น พับ หนัง สื อ คู่ มื อ วีดี โ อ แผ่น ซี ดี ร อม เป็ นต้น 10) ประเมิ น ผล
ตรวจสอบ และวิ จ ัย (Undertaking Research) ในธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ผู ้รั บ ผิ ด ชอบการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบการจะต้องมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจยั
อย่างสม่าเสมอ โดยการสอบถามผูใ้ ช้บริ การโดยตรง หรื อการวิจยั ตลาดการท่องเที่ยว เพื่อทราบผล
ของการบริ การนามาปรับปรุ งและแก้ไขการจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. แนวคิ ด ธรรมภาคปฏิบั ติ (Buddhist Meditation) การปฏิ บ ตั ิ ธรรมในพุท ธศาสนา แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) สมถกรรมฐานและ 2) วิปัสสนากรรมฐาน พระธรรมปิ ฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)
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(Dhammapitaka, (P.A.Payatto), 2546: 853) ให้ความหมายว่า สมถะ คือวิธีทาใจให้สงบ จนตั้งมัน่
เป็ นสมาธิ ถึ งขั้นได้ฌาน 2) วิปัสสนา คือ การเห็นแจ้งหรื อวิธีทาให้เกิดการเห็ นแจ้ง เป็ นการอบรม
ปั ญญาให้เกิ ดความเห็ นแจ้ง รู ้ ชัด เรี ยกว่า ญาณ ((Dhammapitaka, (P.A.Payatto), 2538: 305-306.)
ส่ วนคาว่า “กรรมฐาน” แปลว่า ที่ต้ งั แห่งการทางานของจิต หรื อที่ให้จิตทางาน สมถกรรมฐานแบ่ง
ออกเป็ น 40 อย่าง โดยแบ่งออกเป็ น 7 หมวด เช่น หมวดอนุสสติ 10 ประกอบ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ
และสังฆานุ สติ เป็ นต้น ส่ วนวิปัสสนา แปลว่า การเห็นแจ้ง หรื อวิธีทาให้เกิ ดการเห็นแจ้ง เป็ นข้อ
ปฏิบตั ิในการฝึ กฝนอบรมปั ญญาให้เกิดความเห็ นแจ้งรู ้ชดั สิ่ งทั้งหลายตรงต่อสภาวะของมัน ความรู ้
ความเข้าใจถูกต้องที่เกิดเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในการปฏิบตั ิน้ นั เรี ยกว่า ญาณ คือความหลุดพ้นเป็ นอิสระที่
แท้จริ งอย่างยัง่ ยืนถาวร
จากการศึกษาแนวคิดที่นามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ถือว่าเป็ นการทบทวนแนวคิดการวิจยั เพื่อ
ใช้เป็ นกรอบในการศึกษาเชิ งพื้นที่การวิจยั ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม โดยผูว้ ิจยั จะ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเป็ นเครื่ องมือประกอบในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูล พร้อมทั้งนาข้อมูลเหล่านั้นมาอภิปรายผลและจัดทาเป็ นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย
1. จากการศึ กษาข้อมู ลพื้นฐานเชิ งปริ มาณของนักท่องเที่ ยวเชิ งวิปัสสนากรรมฐาน กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน สามารถสรุ ปได้ ดังนี้ นักท่องเที่ยวส่ วนมากเป็ นเพศหญิงมากว่าเพศชายคิด
เป็ นร้อยละ 60.50 และร้ อยละ 39.50 ตามลาดับ มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ส่ วนมากมีสถานภาพ
แต่ ง งาน นัก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นมากส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และส่ ว นมากเป็ นเกษตรกร
รองลงมาคื อ ข้า ราชการ/พนัก งานของรั ฐ ส่ ว นมากมี ร ายได้ต่ อ เดื อ นต่ า กว่า 15,000 บาท ซึ่ ง
วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวคือ การไหว้พระ และปฏิบตั ิธรรม/วิปัสสนากรรมฐานคิดเป็ นร้อย
ละ 41.50 และ 10.50 ตามลาดับ โดยใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1-3 วัน ถึง 3-5 วัน คิดเป็ นร้อยละ 56
และ 28.5 ตามลาดับสาหรับพาหนะในการเดิ นทาง คือ รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 68.20 และ
นักท่องเที่ยวส่ วนมากเดินทางมากับเพื่อนและครอบครัวคิดเป็ นร้อยละ 29.50 และ 32.80 ตามลาดับ
ส่ วนแรงจูงใจของการท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐานในแต่ละสถานที่ส่วนใหญ่มาจากวิธีการสอน
และแนวคิดการปฏิบตั ิธรรมคิดเป็ นร้ อยละ 33.75 และบรรยากาศร่ มรื่ น ร้อยละ 33.25 รองลงมาคือ
ความเคร่ งครัดในการปฏิบตั ิธรรม ร้อยละ 15.50
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2. หลักการปฏิ บตั ิ วิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่ จงั หวัดขอนแก่ นและจัง หวัดมหาสารคาม
พบว่า มี 4 ประเภท คือ 1) ยุบ-พอง 2) พุทโธ 3) เคลื่อนไหว และ 4) โกเอนก้า หลักการปฏิบตั ิที่ 1 คือ
“ยุบ-พอง” มีวดั และศูนย์ปฏิบตั ิธรรมที่สาคัญ จานวน 3 แห่ง โดยแบ่งออกเป็ นวัด จานวน 2 แห่ ง คือ
วัดโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และวัดขุนพรหมดาริ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และเป็ น
ศูนย์การปฏิบตั ิธรรม จานวน 1 แห่ ง คือ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมสวนเวฬุวนั อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หลักการปฏิบตั ิแบบยุบ-พอง ถือว่าเป็ นรู ปแบบการปฏิบตั ิที่ถูกนามาใช้โดยศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยยึดหลักตามแบบการสอนและการสอบอารมณ์ของพระธรรมธีรราช
มหามุนี (โชดก ญาณสิ ทฺธิ) ซึ่ งท่านเป็ นผูน้ าวิชาการวิปัสสนามาจากประเทศพม่า โดยจัดปฏิบตั ิตาม
แนวมหาสติปัฏฐานสู ตร 4 คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนา
สติปัฏฐาน และธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เน้นกาหนดอิริยาบถ 2 ส่ วน คือ อิริยาบถใหญ่ ได้แก่ การ
เดิ น ยืน นั่ง และนอน และอิริยาบถย่อย ได้แก่ อาการเคลื่ อนไหวย่อยๆ (Prkru-Bavanapodhikun,
2501: 44) เช่ น ในขณะบริ โภคอาหาร การดื่ม การเคี้ยว การมอง การฟั ง เป็ นต้น สาหรับการฝึ กจะ
เน้นการเดินจงกรม 6 ระยะ เช่น “ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ” “ยกหนอ เหยียบหนอ” และ “ยกหนอ
ย่างหนอ เหยียบหนอ” เป็ นต้น ส่ วนการภาวนาใช้วิธีการกาหนดแบบ “ยุบ-พอง” เช่ น ขณะที่ทอ้ ง
พองขึ้นกาหนดบริ กรรมในใจว่า “พองหนอ” ขณะที่ทอ้ งแฟบลงกาหนดบริ กรรมในใจว่า “ยุบหนอ”
เป็ นต้น
สาหรับหลักการปฏิ บตั ิกรรมฐานแบบที่ 2 คือ “พุทโธ” ที่สาคัญมีปรากฏในพื้นที่จงั หวัด
ขอนแก่นเท่านั้น คือ วัดป่ าแสงอรุ ณ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หลักการปฏิบตั ิน้ ีสืบทอดมาจาก
หลวงปู่ เสาร์ กันตสี โล และหลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต ถือว่าเป็ นพระวิปัสสนาจารย์สายวัดป่ า ซึ่ งมีกระจา
ยอยูท่ วั่ ไปในพื้นที่อีสาน แต่ส่วนมากกระจายอยูใ่ นพื้นที่อีสานตอนบน และเป็ นที่รู้กนั ในนาม “พระ
วัดป่ า” นั่นเอง โดยกาหนดการบริ กรรม “พุทโธ” ตามลมหายใจเข้าออก คื อ หายใจเข้าภาวนาว่า
“พุท-” หายใจออกภาวนาว่า “โธ” และใช้วธิ ี การกาหนดอิริยาบถต่างๆ เช่นเดียวกับแนวคิดข้างต้น แต่
ใช้คาว่า “พุทโธ” แทนการภาวนาว่า “ยุบ-พอง” เช่น เวลาเดินจงกรมขณะยกเท้าขาวเดินให้ภาวนาว่า
“พุท-“ ขณะยกเท้าซ้ายเดินให้ภาวนาว่า “โธ” ส่ วนเวลาหยุดให้ภาวนาว่า “หยุดอยู่ ๆ” เป็ นต้น
หลักการปฏิบตั ิแบบที่ 3 คือ “เคลื่อนไหว” ปรากฏในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่นเท่านั้น คือ วัด
โมกขวราราม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใช้วธิ ีการฝึ กปฏิบตั ิตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จิตต
สุ โภ โดยยึดหลักการเจริ ญสติแบบเคลื่อนไหว 3 ประการ คือ 1) กาหนดการเคลื่อนไหวอิริยาบถตาม
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ธรรมชาติและการสร้ างจังหวะเคลื่ อนไหว 2) กาหนดความนึ กคิ ดปรุ งแต่งเรื่ องราวต่างๆ และ 3)
กาหนดการรู ้สึกตัวอยู่กบั การเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถทุกจังหวะและให้รู้เท่าทันการเคลื่อนไหวนั้น
การกาหนดการเคลื่อนไหวแบ่งออกเป็ น 4 อิริยาบถ คือ นัง่ เดิน ยืน และนอน โดยการใช้จงั หวะการ
กาหนดอิริยาบถสาหรับท่านัง่ จานวน 15 จังหวะ เช่น จังหวะที่ 1 เอามือวางไว้ที่ขาทั้งสองข้างและ
หยุดให้มีสติเข้าไปรู ้ จังหวะที่ 2 พลิกมือขวาตะแคงขึ้น จังหวะที่ 3 ยกมือข้างขวาขึ้ นให้ขนานกับ
ลาดับตัวถึงระดับหน้าอกแล้วหยุดขณะที่เคลื่ อนมือข้างขวายกขึ้นถึงระดับหน้าอกและหยุดให้มีสติ
ซึ่ งทุกอิริยาบถให้รู้สึกตัวในขณะเคลื่อนไหวเสมอ เป็ นต้น เมื่อปฏิบตั ิครบ 1 รอบ คือ 15 จังหวะแล้ว
ผูป้ ฏิ บตั ิจะต้องทาในรอบใหม่ต่อไปอีกให้ต่อเนื่ องกันไปโดยวิธีเดียวกันนี้ จนกว่าจะเห็นสมควรจึง
พลัดเปลี่ยนการปฏิบตั ิในอิริยาบถอื่นๆ ส่ วนการเดินจงกรมไม่ใช้การบริ กรรมใดๆ ในขณะก้าวเดิน
ซ้าย-ขวา เพียงแต่ให้มีสติกาหนดรู ้อยูก่ บั เท้าซ้ายและขวาเท่านั้น ข้อสาคัญคือ ให้มีสติรู้สานึ กอยู่ทุก
ขณะที่เคลื่ อนไหวเปลี่ ยนเท้าหมุนกลับจนกระทัง่ ถึงยืนหยุดอยู่ เมื่อหมุนกลับตัวหยุดจนได้ที่แล้วก็
เริ่ มจงกรม การปฏิ บตั ิแบบเคลื่ อนไหวที่มีความโดดเด่นในปั จจุบนั เช่น พระไพศาล วิสาโล และ
พระเอนก เตชวโร เป็ นต้น
ส่ วนหลักการปฏิบตั ิแบบที่ 4 คือ “โกเอนก้า” มีปรากฏในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่นเท่านั้น คือ
ที่ศูนย์ปฏิบตั ิวปิ ัสสนากรรมฐาน “ธรรมสุ วรรณา” อาเภอหนองเรื อ จังหวัดขอนแก่น การปฏิบตั ิน้ ีถูก
พัฒนาขึ้นโดยสัตยา นารายัน โคเอ็นก้า (S.N. Goenka) ซึ่ งเป็ นชาวพม่าเชื้อสายอินเดีย โดยการศึกษา
การปฏิบตั ิวปิ ั สสนากรรมฐานจากอาจารย์ อูบาขิ่น ต่อมาท่านนามาพัฒนาเป็ นหลักสู ตรสาหรับการ
อบรมวิปัสสนากรรมฐานสาหรับผูส้ นใจทัว่ ไปและแพร่ กระจายไปทัว่ โลก การปฏิบตั ิน้ ียดึ ตามหลัก
อานาปานสติ คือการมีสติกาหนดลมหายใจเข้า-ออก โดยโกเอนก้าได้เน้นให้เห็นว่า อานาปานสติ
เป็ นวิธีการปฏิบตั ิที่สามารถเข้าใจและปฏิบตั ิได้ดว้ ยการสังเกตลมหายใจที่ผา่ นเข้า-ออกตามธรรมชาติ
สาเหตุที่ใช้ลมหายใจก็เพราะเป็ นสิ่ งที่เป็ นธรรมชาติไม่แบ่งแยกเป็ นลัทธินิกาย ไม่เกี่ยวข้องกับ
พิธีกรรมใดๆ ทั้งสิ้ น การปฏิบตั ิแบบนี้มุ่งที่ “การมองดูสิ่งต่างๆ ตามความเป็ นจริ ง” ซึ่งเป็ นวิธีการ
ชาระจิตที่เป็ นสากล เป็ นวิทยาศาสตร์ ไม่มีการแบ่งแยกเป็ นลัทธิ นิกาย และเป็ นแก่นคาสอนของ
พระพุทธเจ้า (Goenka, 2014: 1) เป็ นที่น่าสนใจว่า การปฏิบตั ิตามแนวคิดนี้ จะไม่มีพิธีกรรมการไหว้
พระสวดมนต์ หรื อพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ ทั้งสิ้ น การปฏิบตั ิตามแนวคิดนี้จึงมีชาวต่างชาติและต่าง
ศาสนาเข้ามาปฏิบตั ิในแต่ละหลักสู ตรเป็ นจานวนมาก ซึ่ งแบ่งออกเป็ นระยะเวลาตั้งแต่ 3 วัน 10 วัน
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20 วัน 30 วัน และ 45 วัน โดยผูเ้ ข้าปฏิบตั ิจะถูกแยกให้อยูค่ นเดียวและไม่ได้รับอนุ ญาตให้พูดคุยกัน
กับผูเ้ ข้าปฏิบตั ิคนอื่นๆ ยกเว้นเวลาฟังธรรมบรรยายในห้องปฏิบตั ิรวม
สาหรับข้อมูลเชิ งปริ มาณ พบว่า จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง สามารถจาแนกตาม
หลักการปฏิบตั ิที่นกั ท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐานนิยมปฏิบตั ิ คือ พุทโธ คิดเป็ นร้อยละ 47.25 ยุบพอง ร้ อยละ 23.75 เคลื่ อนไหว ร้อยละ 17.50 และโกเอนก้า ร้อยละ 11.50 ส่ วนจานวนและร้อยละ
ของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามจานวนวันที่เข้าปฏิบตั ิ คือ ใช้เวลาในการปฏิบตั ิธรรมจานวน 1-3 วัน คิด
เป็ นร้อยละ 56 รองลงมาคือ 4-5 วัน ร้อยละ 28.5 นักท่องเที่ยวส่ วนมากมาเที่ยวและปฏิบตั ิธรรมเป็ น
ครั้ งแรก ร้ อยละ 34.70 จานวน 2-5 ครั้ ง ร้ อยละ 34.20 และ 6-10 ครั้ ง ร้ อยละ 3.50 และเข้า มา
ท่องเที่ยวพร้อมปฏิบตั ิธรรมเป็ นประจา ร้อยละ 27.50 ส่ วนมากเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ
68.20 รองลงมา คือเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทาง ร้อยละ 19.50 ที่เหลื อมีท้ งั รถไฟ เครื่ องบิน
และรถเช่ า สาหรับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดในการเข้าปฏิ บตั ิธรรมในแต่ละแห่ ง คือ
หลักการปฏิ บตั ิและวิธีการสอน คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.75 ความเคร่ งครัดในการปฏิ บตั ิธรรม ร้ อยละ
15.50 ชื่ อเสี ยงของวัดหรื อสถานปฏิบตั ิธรรม ร้อยละ 9.50 บรรยากาศภายในวัดหรื อสถานปฏิ บตั ิ
ธรรมมีความร่ มรื่ น ร้อยละ 33.25 และชื่อเสี ยงของพระผูส้ อนการปฏิบตั ิธรรม ร้อยละ 8
3. รู ปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิ งวิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่นและจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า วัดโพธิ์โนนทันมีระบบการจัดการในรู ปแบบคณะกรรมการทั้งฝ่ ายสงฆ์และฝ่ าย
ฆราวาสประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน ชุ มชน และนักวิชาการ ซึ่ งมีระบบค่านิ ยมองค์กร (Core
Value) คือ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิ จ เป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์ และนโยบายที่ชดั เจน และ
สะท้อนให้เห็นศักยภาพในการบริ หารจัดการด้านการเผยแผ่ มีความพร้อมในการสื่ อสารผ่านหนังสื อ
ธรรม ซี ดีธรรม สถานีวิทยุ เว็บไชต์ เฟสบุ๊ค และมีพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู ้ท้ งั ทางโลกและทาง
ธรรม และมีหลักสู ตรและโครงการการอบรมวิปัสสนากรรมฐานและคุณธรรมจริ ยธรรมตลอดทั้งปี
ซึ่ งมีระยะเวลาตั้งแต่ 3-30 วัน รวมทั้งการเปิ ดสอนหลักสู ตรวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ โดยทาเป็ น
ปฏิทินการปฏิบตั ิธรรมที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิ ง
ปริ มาณ เรื่ องการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมในระดับมากเท่ากับ
4.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.69 โดยมีขอ้ สังเกต คือ การจัดการที่มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด
ประกอบด้วย หลักสู ตรการอบรมและปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.62 ค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐานที่ 0.77 แผนการปฏิบตั ิงานอบรมและปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.60
ส่ ว นรู ป แบบการปฏิ บ ัติ วิปั ส สนากรรมฐาน มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มากเท่ า กับ 4.46 ค่ า
เบี่ ยงเบนมาตรฐานที่ 0.60 เอกสาร หนังสื อ ซี ดีธรรมะ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.46, และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.74 และความพร้ อมของบุคลากรในการจัดอบรมและปฏิ บตั ิวิปัสสนากรรมฐาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.60
สาหรั บพื้นที่ ในจังหวัดมหาสารคาม คือ วัดขุนพรหมดาริ มี ระบบการจัดการในรู ป แบบ
คณะกรรมการโดยการจัดตั้งเป็ นศูนย์ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานและทูตศีลธรรมซึ่ งมีจุดเด่นที่การมี
ส่ วนร่ วมของชุ มชนทุกภาคส่ วน โดยเน้นการจัดการตามแนวคิดแบบ “บวร” (Prkru-Sarakitprayut,
2558: 10) แต่ไม่มีความชัดเจนในเรื่ องของค่านิ ยมองค์กร (Core Value) ซึ่ งการจัดการตามรู ปแบบ
ข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของศักยภาพการจัดการในเชิงปริ มาณ เรื่ องการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมในระดับมากเท่ากับ 4.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.77
และศัก ยภาพการจัด การทั้ง หมดมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก คื อ หลัก สู ต รการอบรมและปฏิ บ ัติ
วิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.71 แผนการปฏิบตั ิงานอบรม
และปฏิบตั ิวปิ ั สสนากรรมฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.60 ส่ วนรู ปแบบ/แนว
ทางการปฏิ บตั ิ วิปัส สนากรรมฐาน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.13 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานที่ 0.75 เอกสาร
หนังสื อ ซี ดีธรรมะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.74 และความพร้อมของบุคลากร
ในการจัดอบรมและปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.81
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถนามาอภิปรายผลตามแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
ดังนี้
1. หลัก การวิปั ส สนากรรมฐานที่ ส าคัญซึ่ ง ปรากฏในพื้นที่ จงั หวัดขอนแก่ นและจัง หวัด
มหาสารคาม พบว่า มีหลักการปฏิบตั ิที่สาคัญทั้งหมด 4 อย่าง คือ “ยุบ-พอง”, “พุทโธ”, “เคลื่อนไหว”
และ “โกเอนก้า” ถ้าวิเคราะห์หลักการปฏิบตั ิเหล่านี้ตามแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมของปี แอร์ บูร์ดิเยอ
และThrosby ถือว่าเป็ น “สิ นทรัพย์ที่มีการฝังตัว” สะสมและให้คุณค่าที่เหนื อจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพราะ เพราะทั้งสองท่านจัดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็ นทุนที่สัมผัสไม่ได้ ซึ่ งเป็ นทุนที่อยู่ในรู ปแบบ
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ของทรัพย์สินทางปัญญา แต่ไม่ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า คาว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ตามแนวคิดทุนทาง
วัฒนธรรมที่เขาเสนอนี้ มีความหมายว่าอย่างไร ในทัศนะของผูว้ ิจยั มองว่า ถ้าคาว่าทรั พย์สินทาง
ปั ญ ญามี ค วามหมายครอบคลุ ม ถึ ง ค าว่า “ลิ ข สิ ท ธิ์ ” ตามที่ ใ ช้แ ละเข้า ใจในปั จ จุ บ นั ผู ว้ ิจ ัย เห็ น ว่า
หลักการปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐาน เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาที่ทุกคนสามารถเป็ นเจ้าของได้ ซึ่ งมี
ความหมายที่แย้งกับปิ แอร์ บูร์ดิเยอ และ Throsby เพราะหลักการปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานที่พบใน
งานวิจยั นี้ถือว่าเป็ น “ลิขสิ ทธิ์ สาธารณะ” เท่านั้น แต่ปิแอร์ บูร์ดิเยอแบ่งทุนออกเป็ น 4 ลักษณะและ 1
ใน 4 คือ ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) และแบ่งทุนดังกล่าวออกเป็ น 3 กลุ่ม ซึ่งทุนทั้ง 3 กลุ่ม
เหล่านี้มีความสอดคล้องกับทุนที่ปรากฏในพื้นที่ เช่น ทุนที่อยูใ่ นรู ปแบบของวัตถุที่เป็ นปั จเจกบุคคล
ครอบครอง เช่ น หนัง สื อธรรมะ ซี ดี เป็ นต้น และทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการยอมรั บ จากสถาบัน เช่ น
ประกาศนี ยบัตรและหนังสื อรับรอง เป็ นต้น จะเห็นว่าทุนเหล่านี้มีความสาคัญสาหรับนักท่องเที่ยว
เชิ งวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐ ที่สามารถใช้ทุนเหล่านี้ เป็ น
หลักฐานในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
เมื่อวิเคราะห์ ตามแนวคิดธรรมภาคปฏิบตั ิ พบว่า หลักการปฏิ บตั ิมีความหลากหลายถึง 4
อย่าง แต่สามารถสังเคราะห์ หลักการปฏิ บตั ิท้ งั หมดลงในหลักปฏิ บตั ิแบบสมถ กรรมฐาน หมวด
อนุ สติ 10 คือ หลักการปฏิบตั ิแบบ “ยุบ-พอง”, “โกเอนก้า” จัดเข้าได้กบั ข้อที่ 9 คือ “อานาปานสติ”
หมายถึง สติกาหนดลมหายใจเข้าออก ส่ วนหลักการปฏิบตั ิแบบ “พุทโธ” จัดเข้ากับข้อที่ 1 คือ “พุทธา
นุสติ” หมายถึงการระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพิจารณาคุณของพระพุทธเจ้า และในกรณี การกาหนด
ลมหายใจเข้า “พุท” หายใจออก “โธ” จัดเป็ นอานาปานสติดว้ ย
เป็ นที่น่าสังเกตว่า หลักการปฏิบตั ิแบบ “เคลื่อนไหว” มีความแตกต่างออกไปจากหลักการ
ปฏิ บตั ิขา้ งต้น อย่างน้อย ได้ช้ ี ให้เห็ นในความต่างของวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบตั ิ “การเจริ ญสติ
แบบเคลื่อนไหว” (Dynamic Meditation) ซึ่ งทวีวฒั น์ ปุณฑริ กวัฒน์ (Taweewat Puntrikawat, 2556:
5) นักวิชาการด้านศาสนาให้ทศั นะว่า หลักการปฏิบตั ิแบบเคลื่อนไหว (ตามคาสอนของหลวงพ่อ
เทียน จิตตสุ โภ) นั้นอยู่นอกเหนื อธรรมเนียมและคัมภีร์ เพราะเน้นความรู ้สึกตัว (สติ) และการเห็น
โลกตามที่เป็ นจริ ง เนื่ องจากคัมภีร์และธรรมเนี ยมเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งของความคิด ดังนั้นคาสอน
เรื่ องการเจริ ญสติแบบเคลื่อนไหวของท่าน ซึ่ งชี้ตรงไปยังความรู ้สึกตัวเหนื อความคิดนั้น จึงเป็ นสิ่ งที่
เกี่ ยวข้องกับคัมภี ร์และธรรมเนี ยมน้อยมาก ในทัศนะนี้ คาสอนของหลวงพ่อเทียนไม่เข้ากับธรรม
เนี ยมพุทธศาสนาของไทย ซึ่ งเน้นหนักในเรื่ องพระไตรปิ ฎกและขนบประเพณี แต่ในทัศนะของ
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ผูว้ ิจยั เห็ นว่า หลักการปฏิ บตั ิแบบ “เคลื่อนไหว” สามารถสังเคราะห์เข้าได้กบั หลักสมถกรรมฐาน
หมวด “อนุสสติ 10” โดยพิจารณาจากเนื้อหา (Context) ของการฝึ กสติในอิริยาบถนัง่ และยืน เพียงแต่
ใช้เทคนิคซึ่ งเปลี่ยนไปจากการบริ กรรมหรื อการฝึ กแบบเดิมที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั อาทิ การกาหนด
ลมหายใจเข้า-ออก เป็ นต้น มาพิจารณาที่อิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยแทน เพราะสามารถเอาสติไป
สังเกตหรื อตามรู ้ได้ง่ายกว่าการใช้สติกาหนดลมหายใจ แต่อย่างไรก็ตามเป้ าหมายของการฝึ กปฏิบตั ิ
แบบเคลื่อนไหวก็เน้นไปที่การฝึ กปฏิ บตั ิ เพื่อให้รู้เท่าทันสติ ซึ่ งจะใช้เป็ นฐานสาคัญในการพัฒนา
ปั ญญาหลักการปฏิบตั ิเหล่านั้น สามารถนามาสร้างเป็ นแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนากรรมฐาน
ของกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสิ นธุ์” ได้ ซึ่ งแนวคิดนี้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ Liew Penwong,
2557: 8) ที่เสนอยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวในภาคอีสานตอนกลางไว้วา่ การสร้างภาพลักษณ์และการ
สร้างแบรนด์จงั หวัดเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนกลางเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ งประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ผูท้ ี่
มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและประโยชน์ทางวิชาการ
2. ส่ วนรู ปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิ งวิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่นและ
จัง หวัด มหาสารคาม ท าให้เ ห็ น ศัก ยภาพในการบริ ห ารจัด การในรู ป แบบของโครงสร้ า งคณะ
กรรมการบริ หารวัด หรื อศู นย์ป ฏิ บ ตั ิ ธ รรม เป็ นต้น แต่ เมื่ อวิเคราะห์ ผ่า นแนวคิ ดการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะเห็นว่า วัดโพธิ์ มีระบบการบริ หารจัดการสอดคล้องตามหลักการตามที่รา
ไพพรรณ แก้วสุ ริยะ (Keawsuriya, 2004: 3-4) เสนอไว้ คือ มีลกั ษณะอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่าง
พอดี การมีส่วนร่ วมของชุ มชน หน่วยงานภายนอก การพัฒนาบุคลากร มีแหล่งบริ การข่าวสาร และ
การประเมิ นผล ตรวจสอบ และวิจยั อย่างเป็ นระบบ แต่มีขอ้ ที่ น่าสังเกตคือ สถานที่ ท่องเที่ ยวเชิ ง
วิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม คือ วัดขุนพรหมดาริ มีองค์ประกอบไม่ครบตามที่รา
ไพพรรณ แก้วสุ ริยนั เสนอไว้ จะอย่างไรก็ตาม จากผลการวิจยั สามารถทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้
มองเห็ นข้อด้อยตรงนี้ จากผลการค้นพบนี้ ทาให้ชุมชนในพื้นที่ได้จดั ตั้งเครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิ ง
วิปัสสนากรรมฐานแบบมีส่วนร่ วมขึ้นทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย
ภาครั ฐ เอกชนและผูป้ ระกอบการ ผูน้ าชุ ม ชน และกลุ่ ม อาชี พ ต่ า งๆ ภายในชุ ม ชน โดยก าหนด
บทบาท หน้าที่ของแต่ละฝ่ ายอย่างชัดเจน ที่สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้น
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บทสรุ ป

พระพุทธศาสนาถื อว่าเป็ น “ทุน” ทางวัฒนธรรมที่ สาคัญอย่างยิ่งทั้งต่อวิถีชีวิตและจิ ตใจ
เป็ นทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งที่ สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ข องชุ มชนในภาคอี สาน โดยเฉพาะ
แนวคิดการปฏิบตั ิธรรมหรื อวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เข้าถึงเป้ าหมายสู งสุ ดของชีวิต ในทัศนะของ
Samuvanich (1997) เรี ยกทุนเหล่านี้ วา่ “ทุนคงคลัง” หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัฒนธรรมคงคลัง”
(Cultural Stock) ซึ่ งมีมูลค่าทั้งทางเศรษฐกิ จและคุณค่าทางวัฒนธรรมหรื อคุณค่าทางจิตใจ ทุนทาง
วัฒ นธรรมเหล่ า นี้ ฝั่ ง ตัว อย่า งแนบแน่ น ในวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น อี ส านทั้ง ด้า นวิ ถี ชี วิ ต จิ ต ใจ และ
ศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้น ซึ่ ง Grisworld (2004) กล่าวว่า ทุนทางวัฒนธรรมดังกล่ าวสามารถน าไป
ลงทุนได้เช่นเดียวกับทุนทางเศรษฐกิจอื่นๆ หรื อสามารถนาไปแปรรู ปเป็ นทุนทางเศรษฐกิจได้ หรื อ
สามารถเพิ่มมูลค่าได้ท้งั ทางวัตถุและจิตใจ การนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมาพัฒนาอย่าง
สร้ า งสรรค์โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น จึ ง เป็ นแนวทางหนึ่ ง ที่ ส ามารถตอบสนองการ
ท่องเที่ยววิถีไทยในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างยัง่ ยืน

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รัฐโดยหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวและพระพุทธศาสนาควรสนับสนุ นและ
เสนอให้ “ภูมิปัญญาการปฏิ บัติวิปัสสนากรรมฐาน” เป็ นมรดกแห่งชาติ
2. ในภาคอีสานตอนกลางจากเดิมมี “กลุ่มท่ องเที่ยวเส้ นทางไดโนเสาร์ ” เท่านั้น กระทรวง
การท่องเที่ ยวและกี ฬาควรประกาศและหนุ นเสริ มให้กลุ่มร้ อยแก่นสารสิ นธุ์เป็ น “กลุ่มท่ องเที่ยว
เส้ นทางวิ ปัสสนากรรมฐาน” เพิ่มขึ้น ซึ่ งจะทาให้เห็ นมิติของการท่องเที่ยวจากอารยธรรมในภาค
อีสานครบทุกด้าน
3. รัฐและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ควรจัดทาเว็บไซต์วิปัสสนากรรมฐานด้วยภาษา ที่มีความ
หลากหลาย เช่น ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส เป็ นต้น เพื่อประโยชน์สาหรับผูต้ อ้ งการ
ปฏิบตั ิธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยร่ วมมือกับนักวิจยั นักวิชาการและผูร้ ู ้ในพื้นที่ในการจัด
กระทาข้อมูลอย่างครบวงจร
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ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
เนื่ องจากงานวิจยั นี้ มีพ้ืนที่ในอีสานตอนกลาง หรื อกลุ่ มจังหวัด “ร้ อยแก่ นสารสิ นธุ์ ”กลุ่ม
ดัง กล่ า วสามารถพัฒ นาทรั พ ยากรทางศาสนาและสถานปฏิ บ ัติ ธ รรมที่ มี อ ยู่ภายในพื้ นที่ ใ ห้เป็ น
“ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนาและวิ ปั ส สนากรรมฐานในภาคอี ส าน” (Hub Location of
Religious and Buddhist Meditation Tourism in the Northeast of Thailand) โดยเฉพาะจัง หวัด และ
อากาศ และสามารถเชื่ อมโยงการท่องเที่ยวขยายวงกว้างภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม
CLMV ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรื อกลุ่ มอนุ ภูมิภาคลุ่ มน้ าโขง (Greater
Mekong Sub-region) ซึ่ งมีวฒั นธรรมทางศาสนาคล้ายคลึงกันได้
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของงานวิจยั เรื่ อง “แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งศาสนา
และวิปัสสนากรรมฐานในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม” ซึ่ งได้รับการสนับสนุ น
จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช) และสานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ปี
พ.ศ. 2557 ภายใต้แผนงานวิจยั เรื่ อง “โครงการแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมใน
พื้นที่อีสานตอนกลาง: กรณี จงั หวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม”
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไบโพล่าร์ เชิงพุทธบูรณาการ
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สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Buddhist Studies, Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
1,2

บทคัดย่อ

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็ นการวิจยั เอกสารโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาสาเหตุและการรักษาโรคไบโพล่าร์ 2) ศึกษาหลักพุทธธรรมที่จะ
นามาประยุกต์ดูแลผูป้ ่ วยโรคไบโพล่าร์ 3) ศึกษาแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคไบโพล่าร์ เชิงพุทธ
บูรณาการ ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุโรคนี้เกิดจากการทางานที่ผดิ ปกติของสมอง อาการสาคัญของ
โรคนี้คืออาการแบบซึ มเศร้า(depression)และอารมณ์ดีผิดปกติ(mania)สาเหตุทางพระพุทธศาสนาคือ
ธาตุท้ งั 4ไม่สมดุล หลักพุทธธรรม ที่จะนามาประยุกต์ดูแลผูป้ ่ วยโรคไบโพล่าร์ ใช้ธรรมโอสถที่
เหมาะสมกับผูป้ ่ วยไบโพล่าร์ คือ อภิณหปัจจเวกขณ์ 5, สติปัฏฐาน 4 และ อายุวฒั นธรรม 5 แนว
ทางการดูแลผูป้ ่ วยโรคไบโพล่าร์ เชิงพุทธบูรณาการ ด้วยยาจิตเวชและจิตบาบัด ควบคู่กบั การใช้
หลักธรรมในการพิจารณาร่ างกายตนเองว่าเป็ นเพียงธาตุ 4 ที่ประกอบกันขึ้นมาเท่านั้นเพื่อใช้ชีวติ อยู่
ในสังคมอย่างปรกติสุขที่สาคัญผูท้ ี่ใกล้ชิดหรื อผูท้ ี่ดูแลต้องให้โอกาสและมองผูป้ ่ วยด้วยความเข้าใจ
เห็นใจเสมอ โดยไม่มีอคติใดๆ ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคไบโพล่าร์ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
คาสาคัญ: แนวทางดูแลผูป้ ่ วย, โรคไบโพล่าร์, พุทธบูรณาการ
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Abstract

This thesis aims to : 1) to study the causes and guidelines for treatment of bipolar
disorder, 2) to study the concepts of Buddhist doctrine to be applied for treatment of patients with
biphasic disease, and 3) to study the Bipolar Patients Care for Integrative Buddhist Practices. This
is a qualitative research done by studying data from the Tipitaka, Current Medical Documentation
including academic texts. The results of the study showed that : The causes of this disease are
caused by abnormal brain function. Symptoms of this disease are Depression and Mania that are
also a treatment for drug and psychotherapy. The concepts of Buddhist doctrine which are applied
for treatment of patients with biphasic disease can be done together. The reason is that it is suitable
for patients with bipolar disorder. Things need to be regularly considered, the Fourth Noble Truths
and the Things conducive to long life. Bipolar Patients Care for Integrative Buddhist Practices
With psychiatry and psychotherapy. As with the use of the principle of self-determination as the
only element that only consists of four to live in a normal society, happy, important people or
caregivers have to give the opportunity and look at patients with the same. Always sympathetic
without any prejudice. Patients with bipolar disorder cannot be cured.
Keywords: patient care, bipolar, Buddhist integration
บทนา

ในธรรมบทกล่าวว่าการได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ก็นบั ว่ายาก การดารงชีวติ อยูข่ องเหล่าสัตว์ก็
นับว่ายาก การที่จะได้ฟังสัทธรรมก็นบั ว่ายาก การที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบตั ิข้ ึนก็ยิ่งยาก
(Dh.25/182/90) และการได้เกิ ดเป็ นมนุ ษย์น้ นั บุคคลต้องได้ด้วยความพยายามมาก ด้วยกุศลมาก
พระพุทธเจ้าทรงอุปมาความยากในการเกิดเป็ นมนุ ษย์ไว้วา่ ในมหาปฐพีกว้างใหญ่สุดจะประมาณ มี
เต่าตาบอดอยูต่ วั หนึ่ ง ทุกๆ หนึ่งร้อยปี จะโผล่ข้ ึนมาบนผิวน้ า 1 ครั้ง และในมหาปฐพีมีบุรุษโยนห่วง
ที่ที่มีรูเดียวลงไปลมก็พดั ห่วงไปตามที่ต่างๆ โอกาสที่เต่าตาบอดจะโผล่หวั ขึ้นมา แล้วเอาหัวสอดเข้า
ไปในห่ ว งพอดี มี ค วามยากเพี ย งใด โอกาสที่ จ ะได้เ กิ ด เป็ นมนุ ษ ย์น้ ัน มี ค วามยากยิ่ ง กว่ า (SII
19/118/631) การที่มนุ ษย์จะได้อตั ภาพ ย่อมถือว่าอยูใ่ นโอกาสที่เต่าตาบอดโผล่หัวขึ้นมาพ้นน้ าแล้ว
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เอาหัวสอดเข้าไปในห่วงพอดี เช่นเดียวกับการเกิดมามีอาการครบ 32 นั้นยากยิง่ กว่าความเป็ นอยู่ของ
สัตว์เป็ นการยาก ในอิ นทริ ย วรรค โรคสู ตร กล่ า วว่า สัตว์ผูอ้ ้า งว่า ตนเองไม่มี โรคทางกายตลอด
ระยะเวลา 1 ปี บ้าง 2 ปี บ้าง 3 ปี บ้าง 4 ปี บ้าง 5 ปี บ้าง 10 ปี บ้าง 20 ปี บ้าง 30 ปี บ้าง 40 ปี บ้าง 50 ปี บ้าง
แม้ยงิ่ กว่า 100 ปี บ้าง ยังพอมีอยู่ แต่สัตว์ผจู ้ ะกล่าวอ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางใจตลอดระยะเวลาแม้ครู่
เดียว หาได้โดยยาก ยกเว้นท่านผูห้ มดกิเลสแล้ว (A.II 21/157/217) โดยนัยนี้ พระพุทธเจ้าเห็นความ
เกี่ยวเนื่องของโรคทางใจและโรคทางกายที่มีอยูก่ บั สัตว์ท้ งั หลาย
อย่างไรก็ตามโรคหรื อการเจ็บป่ วยจากความไม่สมดุลตามเรื อนธาตุเกิดของแต่ละธาตุมี
ผลทั้งทางใจและทางกาย การไหลเวียนของออกซิ เจนหรื อลมที่อยูใ่ นปอดโดยกระแสโลหิ ต ทุกเซล
ในร่ า งกายมี ธาตุ ลม การหายใจอยู่ทุ ก ๆ ขณะเป็ นปั จจัย ที่ ทาให้ชี วิตดารงอยู่ไ ด้ร่างกายของสัตว์
ทั้งหลาย ส่ วนหนึ่ งประกอบด้วยธาตุลมการขาดความสมดุลของธาตุลมมี 6 ชนิด คือ ลมพัดขึ้นเบื้อง
บน ลมพัดลงเบื้องต่า ลดพัดอยูใ่ นท้อง ลดพัดอยูใ่ นไส้ ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ ลมหายใจ
เข้า ออกซึ่ งเป็ นไปภายในเฉพาะตัว (Phra Buddhakosa, 2011) ที่ มี อ ยู่ใ นทุ ก อณู เ ซลของร่ า งกาย
พลังงานไหลเวียนเป็ นปั จจัยสาคัญของชี วิต และเป็ นเครื่ องบ่งชี้ ถึงสุ ขภาวะของมนุ ษย์ โครงสร้ าง
หลักที่เป็ นพื้นฐานสาคัญของลมหายใจผูป้ ่ วย ด้วยโรคที่เกิ ดจากธาตุลมทางานไม่สม่ าเสมอ มักจะ
เจ็บป่ วยด้วยระบบการไหลเวียนโลหิ ต และระบบประสาท (Sapcharoen, 2001) ในการสู บฉี ดโลหิ ต
ไปเลี้ยงสมองและส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายจึงทาให้เกิ ดผิดปกติทางระบบประสาทหรื อเป็ นอารมณ์
สองขั้วขึ้นมาได้หรื อที่เรี ยกว่าโรคไบโพล่าร์ โรคนี้ที่สาคัญเมื่อเป็ นแล้วก็จะพัฒนาเป็ นโรคซึ มเศร้า
ในลาดับถัดมาและเป็ นผลทาให้เกิ ดการฆ่าตัวตายในที่สุดทุกอย่างสัมพันธ์กนั ทั้งระบบโครงสร้ าง
เพราะมนุษย์และสัตว์ตอ้ งมีลมหายใจตลอดเวลา แม้เสี ยชีวติ แล้วธาตุลมก็ยงั คงเป็ นธาตุเดียวที่อยูด่ ว้ ย
ตลอดเวลา ที่ร่างกายยังไม่ยอ่ ยสลายไป
จากหลัก ฐานข้อ มู ล ของส านัก นโยบายและยุท ธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข เมื่ อ
พิจารณาจานวนผูป้ ่ วยทางจิตจากการสารวจทัว่ ประเทศ พบว่า มีผปู ้ ่ วยทางจิตแยกเป็ นผูป้ ่ วยจิ ตเภท
พฤติ ก รรมแบบจิ ต เภท เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสถิ ติ ผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลในโรคภาวะ
แปรปรวนทางจิ ตและพฤตกรรม ตัวเลขคนไทยมี ปัญหาสุ ขภาพจิ ตสู งถึ ง 10 ล้านคน ขณะที่ ใ น
จานวนนี้มีโรค "ไบโพลาร์ " ที่มีการคาดการณ์ไว้เช่นเดียวกันว่าขณะนี้มีคนเป็ นโรคนี้สูงถึง 1 ล้านคน
แล้ว และยังถือว่าเป็ นตัวเลขที่สูงเป็ นอันดับ 2 ของปั ญหาสุ ขภาพจิตของคนไทยทุกวันนี้ (Bureau of
Policy and Strategy Ministry of Public Health, 2013 - 2015)
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ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของผูป้ ่ วยโรคภาวะแปรปรวนทางจิ ต
และพฤตกรรมโรคอารมณ์สองขั้วกลุ่มเดียวกับอารมณ์ซึมเศร้าและโรคอารมณ์แปรปรวน จิตเภท มี
อัตราสู งขึ้นมากจะเห็นได้ว่าผูป้ ่ วยด้วยโรคซึ มเศร้ามีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีผูป้ ่ วยมาจากหลาย
สาเหตุที่ทาให้เป็ น สภาวะส่ วนหนึ่ งมาจากโครงสร้างของร่ างกาย และความเครี ยด ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่
สังคมไทยต้องให้ความสาคัญเพราะโรคซึ มเศร้าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิ จและสังคม ครอบครัว
ชุมชน และประเทศชาติถา้ ผูป้ ่ วยไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีจะเป็ นต่อเนื่ องเรื้ อรังถึงขั้นฆ่าตัวตายมาก
ขึ้นตามสถิติขา้ งต้นทาให้ในอนาคตประชากรของประเทศจะมีผปู ้ ่ วยด้วยโรคอารมณ์สองขั้วหรื อโรค
ไบโพล่าร์มากขึ้นตามลาดับ
โรคไบโพล่ า ร์ เป็ นสิ่ งที่ ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึกษาแนวทางในการดู แลเชิ งพุ ทธบู รณาการ
เพราะมองเห็ นผลกระทบโดยตรงที่จะเกิ ดขึ้นกับบุคคลทัว่ ไปในอนาคต เพราะถ้าไม่ป้องกันหรื อ
แก้ไ ขในสิ่ ง ที่ เ ป็ นอยู่ก็ จ ะท าให้ ป ระชากรเป็ นโรคนี้ มากขึ้ น บุ ค คลากรของประเทศจะเป็ นโรค
หวาดระแวงไม่ทราบว่า ตนเองที่ เครี ยดเป็ นโรคนี้ หรื อไม่ การเสนอแนวทางการรักษาผูป้ ่ วยโรค
ไบโพล่าร์ จึงเป็ นแนวคิดที่ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะทาเพื่อการมีชีวติ ปรกติสุขของบุคคลทัว่ ไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั ญหาและสาเหตุโรคไบโพล่าร์
2. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่จะนามาประยุกต์ดูแลผูป้ ่ วยโรคไบโพล่าร์
3. เพื่อศึกษาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโรคไบโพล่าร์ เชิงพุทธบูรณาการ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีข้นั ตอนการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ
พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539
2. ศึกษาค้นคว้าวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source)
ได้แก่ คัมภีร์อรรถกถา ตาราเอกสารทางการแพทย์แผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย ตารานักจิตเวช
รวมทั้งตาราเอกสารเชิงวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้ มูลโดยลาดับ สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
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ผลการวิจัย

พบว่าโรคไบโพล่าร์ หรื ออารมณ์แปรปรวนสองขั้ว ผูท้ ี่เป็ นต้องมีอารมณ์คุม้ ดีคุม้ ร้าย ใน
ทัศ นะทางพระพุ ท ธศาสนา แบ่ ง โรคออกเป็ นสองชนิ ด คื อ โรคทางกายและโรคทางใจ (AII
21/157/217) โรคไบโพล่าร์ หรื ออารมณ์แปรปรวนสองเป็ นโรคทางใจชนิดหนึ่ง และยังเห็นว่าร่ างกาย
ของมนุษย์เป็ นแหล่งก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หากธาตุท้ งั 4 คือธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม ธาตุไฟ อยูใ่ น
สภาวะสมดุ ลร่ างกายก็จะเป็ นปกติ และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าธาตุท้ งั 4 เสี ยสมดุ ล จะทาให้
ร่ างกายเจ็บป่ วยได้ (D.III 11/317/306-307) ลักษณะของโรคโดยปกติของมนุ ษย์มกั มีอารมณ์ที่เป็ น
พื้นฐานคือ อารมณ์ที่มีความสุ ข และอารมณ์ที่ไม่มีความทุกข์ อารมณ์ที่มีความสุ ขได้แก่ อารมณ์สด
ชื่น รู ้สึกสุ ข มองโลกในแง่ดี ซึ่งตรงข้ามกับอารมณ์ที่ไม่มีความทุกข์ ซึ่งเป็ นอารมณ์ปกติของมนุ ษย์ที่
ใคร ๆ ก็รู้จกั แต่การมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว มักเกิดขึ้นตามสภาวะแวดล้อม จะมากน้อยขึ้นอยูก่ บั
สภาพจิตใจ ผูท้ ี่เป็ นโรคนั้น จะมีอารมณ์ที่เกินกว่าปกติมาก และนานเกินกว่าจะอธิ บายด้วยเหตุ จาก
สภาวะที่ ม ากระทบ ดัง นั้นจึ ง สรุ ป ได้ว่า อาการที่ส าคัญของโรคอารมณ์ แปรปรวนสองขั้ว คื อ มี
ความรู ้สึก สุ ขมากเกินไป หรื อ ทุกข์มากเกินไป นานเกินไป เช่น นานเป็ นอาทิตย์ๆ หรื อ เป็ นเดือนๆ
โดยไม่มีเหตุผล กระทัง่ มีผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตของผูน้ ้ นั ได้ ความหมายของคาว่าไบโพล่าร์
หรื อ โรคอารมณ์สองขั้ว คือโรคที่ผูป้ ่ วยมีการแสดงออกของความผิดปกติทางอารมณ์ โดยมีความ
ผิดปกติ ใ นระยะพลุ่งพล่ านฟุ้ ง เฟ้ อ สลับ กับระยะซึ ม เศร้ า ซึ่ ง เป็ น ๒ ขั้วที่ ตรงข้า มกัน โดยทัว่ ไป
อารมณ์ รู้สึกจะมีท้ งั ปกติ ครื้ นเครง และซึ มเศร้ า เมื่อมีความแปรปรวนทางอารมณ์ เกิ ดขึ้ น สิ่ งที่
ตามมาคือบุคคลนั้นจะสู ญเสี ยความสามารถในการมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นรวมทั้งการเข้าสังคมและ
การทางานจะเสี ยไปด้วย (Pruksachartkhonakorn, 1991:383)
อภิปรายผล

สาเหตุของโรคไบโพล่าร์หรื ออารมณ์สองขั้ว ก็เช่นเดียวกับโรคทางจิตอื่นๆ ที่ยงั ไม่ทราบ
สาเหตุที่แน่นอน เชื่ อว่าสาเหตุมาจากปั จจัยหลายๆ อย่างร่ วมกัน ทั้งด้านชี วภาพ จิตใจ และสังคม
ปั จจุ บนั มี หลักฐานที่สนับสนุ นว่ามีการทางานที่ผิดปกติของสมองส่ วนลิ มบิก ซึ่ งควบคุ มอารมณ์
เสมือนมีการชักทางอารมณ์ แทนที่จะชักกระตุกตามร่ างกาย กลับทาให้อารมณ์ แกว่งขึ้นลงรุ นแรง
โรคนี้ ตอบสนองดี ต่อยากันชักด้วยเช่ นกันเพราะมีปัญหาในสมองคล้ายคลึ งกัน มีหลาย ๆ ปั จจัยที่
น่าจะเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะวิกลจริ ต มีปัจจัยเกี่ยวข้องจากความผิดปกติของเนื้อสมอง การทางาน
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ของสมอง และสารสื่ อประสาทต่าง ๆ ในสมอง รวมถึงพันธุกรรม ร่ วมกับปั จจัยด้านจิตใจ เช่น ความ
ขัดแย้งในจิตใจ และกลไกทางจิตที่ใช้ ซึ่ งผูป้ ่ วยมักมีหลายปั จจัยร่ วมกันในการเกิ ดปั ญหาดังกล่ า ว
นอกจากนี้ ยังเกี่ ยวข้องจากปั ญหาโรคทางกาย เช่น โรคทางสมองบางชนิ ด เช่น เนื้ องอกในสมอง
ลมชัก หรื อจากยาหรื อสารเสพติดบางชนิด เช่น แอมเฟตามีน จะกระตุน้ ให้เกิดอาการวิกลจริ ตได้ แต่
ภาวะวิกลจริ ตที่เกิดจากโรคทางกายหรื อยาหรื อสารเสพติดมักจะดีข้ ึน เมื่อรักษาโรคทางกายต้นเหตุ
หรื อหยุดการใช้ยาและสารเสพติด (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University.,
1997: 262-263)
ลักษณะของผูป้ ่ วยโรคไบโพล่าร์ คือ คนไข้มีอารมณ์ที่ผดิ ปกติ ไม่วา่ จะซึ มเศร้าหรื อร่ าเริ ง
เกินเหตุท้ งั ระดับความรุ นแรง และระยะเวลาจนก่อให้เกิ ดผลกระทบ โดยแสดงความผิดปกติ ท าง
คาพูด ความคิด ร่ างกายและพฤติกรรม ถึงขั้นที่ผปู ้ ่ วยรู ้สึกว่ารบกวนจิตใจตนเอง มีอาการเครี ยด คิด
มาก หรื อรบกวนผูอ้ ื่นและสังคม โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar disorders) จะมีท้ งั อาการเมเนีย (คลุม้
คลัง่ ) และภาวะซึ มเศร้ารุ นแรง โดยส่ วนใหญ่จะมีอารมณ์ซึมเศร้าแล้วเปลี่ยนเป็ นเมเนี ยจาแนกตาม
อาการที่เป็ น ที่สาคัญที่สุดคือการฆ่าตัวตาย (Hales, D. & Hales, R. M.D., 2003: 40).
ภาวะแทรกซ้อนของโรคไบโพล่าร์ เพิ่มความเสี่ ยงในการป่ วยเป็ นโรคอื่น ๆ ตามมา เช่น
โรคความผิดปกติดา้ นการกิ น โรคความผิดปกติทางจิต โรคไมเกรน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรค
สมาธิ ส้ ัน ภาวะอ้วน (Interview with Prof. Dr. Nantika tavichachart, February 9, 2018) นอกจากนี้
พฤติกรรมหรื ออาการที่ เกิ ดจากอารมณ์ แปรปรวนมัก จะก่ อปั ญหาให้ก ับชี วิตผูป้ ่ วยอยู่เสมอ เช่ น
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยน การทางานและการตัดสิ นใจแย่ลง เกิด
ความผิดพลาดจากการตัดสิ นใจ มีปัญหาทางการเรี ยน การงาน การเงิน มีปัญหาการติดสุ ราหรื อยา
เสพติด ปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนมีความคิดหรื อพยายามฆ่าตัวตาย
การอยูร่ ่ วมกันของผูป้ ่ วยโรคไบโพล่าร์ ผูป้ ่ วยสามารถกลับมาเป็ นซ้ าได้ หากไม่ได้รับการ
รักษาหรื อติดตามดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่ งสามารถกลับมาเป็ นซ้ าได้ถึง 80-90% กลุ่มเสี่ ยง ได้แก่ ผูท้ ี่มี
ญาติเป็ นโรคซึ มเศร้ าหรื อเป็ นโรคไบโพลาร์ มีวงจรการรับประทานอาหาร การนอนที่ผิดปกติ มี
เหตุการณ์ พ ลิ ก ผันของชี วิต ตลอดจนมี ก ารใช้สารเสพติ ด การรั กษาด้วยการรั บประทานยาอย่า ง
ต่อเนื่ องจึงสาคัญที่สุด ทั้งนี้ ผูป้ ่ วย ญาติ และสังคม จะอยูร่ ่ วมกันได้อย่างไรนั้น จาเป็ นต้องมีความรู ้
และความเข้า ใจเกี่ ย วกับ กับ โรคและการรั ก ษา โดยผูป้ ่ วยเองก็ต้องรั บ ประทานยาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
สม่าเสมอ พบแพทย์ตามนัด ดูแลตัวเอง ห้ามอดนอน หลี กเลี่ยงเครื่ องดื่ มชู กาลัง กาแฟ ห้ามใช้สาร
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เสพติด สุ รา แอลกอฮอล์ และ อย่าเครี ยด ขณะที่ ญาติและคนใกล้ชิด ก็ตอ้ งดูแลให้ผปู ้ ่ วยรับประทาน
ยาและปฏิบตั ิตามแผนการรักษา รวมทั้ง หลีกเลี่ยงปั จจัยกระตุน้ ให้เกิดอาการกาเริ บ ให้กาลังใจ และ
มี ก ารสื่ อสารที่ ดีใ นครอบครั ว ตลอดจน สัง คม ก็ ต้องเข้า ใจ ให้โอกาส และลดอคติ มองผูป้ ่ วย
ไบโพลาร์ ไม่ต่างจากจากผูป้ ่ วยโรคอื่นๆ ที่สามารถรักษาได้ ซึ่ งจะช่วยให้ผูป้ ่ วยเข้าสู่ กระบวนการ
รักษาและใช้ชีวิตได้อย่างมี ความสุ ขเช่ นเดี ยวกับประชาชนทัว่ ไป ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะส่ งผลกระทบ
มากมายทั้งต่อตัวผูป้ ่ วยและคนรอบข้าง บางท่านก่อหนี้สินมากมาย บางท่านใช้สารเสพติด บางท่าน
ต้องออกจากงานหรื อโรงเรี ยน บางท่านทาผิดกฎหมาย และที่รุนแรงที่สุด คือฆ่าตัวตายหรื อทาร้ าย
ผูอ้ ื่น และถ้าเป็ นหลายๆ ครั้ง อาการครั้งหลังจะเป็ นนานและถี่ ข้ ึน ปั จจัยที่กระตุน้ ที่ทาให้ผูป้ ่ วยมี
โอกาสกลับเป็ นซ้ าได้ คือความเครี ยดจากเหตุการณ์ ในชี วิตประจาวันและโรคอารมณ์สองขั้วหรื อ
โรคไบโพล่าร์ เป็ นความผิดปกติทางอารมณ์ ผูท้ ี่เป็ นจะมีอารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ชัดเจน 2 แบบ แบบแรกมีลกั ษณะอารมณ์และพฤติกรรมออกเป็ นแบบซึ มเศร้า (Depression) แบบที่
สองมีลกั ษณะคึกคักพลุ่งพล่านซึ่ งเรี ยกว่าแมเนี ย (mania) (Hales, D. & Hales, R. M.D., 2003:1) จะ
เห็นว่าผูท้ ี่เป็ นโรคนี้ จะมีอารมณ์ เปลี่ ยนแปลงไปจากปกติเป็ นช่วง ๆ โดยเป็ นแบบซึ มเศร้ าตามด้วย
ช่วงเวลาที่เป็ นปกติดี จากนั้นอีกเป็ นปี อาจเกิดอาการแบบ แมเนียขึ้นมา บางคนอาจเริ่ มต้นด้วยอาการ
แบบ แมเนี ย ก่อนก็ได้ และไม่จาเป็ นต้องตามด้วยอาการด้านตรงข้ามเสมอไป เช่น อาจมีอาการแบบ
ซึ มเศร้ า ปกติ ซึ มเศร้ า แมเนี ย ซึ่ งอาการเหล่านี้ จะส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตของผูป้ ่ วยทั้งใน
ด้านการงาน การประกอบอาชีพ ความสัมพัน ธ์กบั บุคคลอื่น และการดูแลตนเองอย่างมาก ทาให้ไม่
สามารถดาเนินชีวติ ประจาวันได้อย่างเป็ นปกติ
วิธีการรักษาโรคไบโพลาร์ คือ
1) การใช้ยากลุ่มควบคุมอารมณ์ เช่น ยาลิเทียมคาร์บอเนต ยาควบคุมการชัก หรื อยารักษา
อาการโรคจิ ต ส่ วนใหญ่จาเป็ นต้องรั บประทานยาไปนานหลายปี เนื่ องจากเป็ นโรคที่เรื้ อรั ง และ
กาเริ บได้บ่อย เมื่อเป็ นครั้งแรกมีโอกาสกาเริ บถึงร้อยละ 60 -80 ในเวลา 5 ปี ต่อมา
2) จิ ตบาบัด นิ ยมใช้จิตบาบัดแบบประคับ ประคอง แนะแนวทางแก้ไขหรื อปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อม บุคลิกหรื อทักษะการมีความสัมพันธ์ที่ดีและครอบครัวบาบัด พบว่าการรักษาด้วยจิต
บาบัดปรับปรุ งแก้ไขสภาพจิตใจการอยูร่ ่ วมกันในสังคมและปั ญหาความขัดแย้งร่ วมไปด้วยและช่วย
เสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้ผูป้ ่ วยได้เพื่ อลดอัตราการก าเริ บของโรคได้มาก (Hales, D. & Hales, R.
M.D., 2003: 27-28)
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หลักธรรมที่จะนามาประยุกต์รักษาผูป้ ่ วยโรคไบโพล่าร์ สภาวะทางจิตและพฤติก รรม
ของมนุษย์อนั เป็ นสภาวะที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้ ง คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ ในขณะนั้น ๆ ตลอดจน
สภาพของจิตใจในขณะนั้น ๆ อันเป็ นผลเนื่องมาจากความคิดที่ปรุ งแต่งขึ้นมานามรู ป คือ ภาวะของ
ร่ างกายและจิตใจทุกส่ วนที่อยูใ่ นสภาพที่สอดคล้อง และปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อตอบสนองในแนวทางของ
วิญญาณที่เกิ ดขึ้นตามความคิด จึงทาให้ป่วยเป็ นโรคไบโพล่าร์ คือโรคทางใจได้ การที่จะรักษานั้น
ต้องนาหลักธรรมมาพิจารณาเพื่อให้รู้สึกตัวตลอดเวลา หลักธรรมที่เกี่ ยวข้องกับโรคไบโพล่าร์ ที่
ผูป้ ่ วยพิจารณาได้ขณะเป็ นโรคไบโพล่าร์ ที่อาการยังอยูใ่ นระดับน้อย เพราะความรู ้สึกขณะนั้นจะทา
ให้มีสติดีข้ ึน เข้าใจธรรมชาติมากขึ้นและรู ้จกั ปล่อยวางมากขึ้น ซึ่ งหลักธรรมที่นามาประยุกต์ในการ
รักษาผูโ้ รคไบโพล่าร์ประกอบด้วย อภิณหปัจจเวกขณ์ 5, อายุวฒั นธรรม 5 และสติปัฏฐาน 4
แนวทางการรั ก ษาผูป้ ่ วยโรคไบโพล่ า ร์ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนาโดยใช้ห ลัก ธรรม
อภิณหปั จจเวกขณ์ 5 หมายถึ ง การพิจารณาฐานะ 5 ประการเนื อง ๆ ได้แก่ ความแก่ ความเจ็บไข้
ความตาย การพลัดพรากจากสิ่ งที่รักที่พอใจ และความที่บุคคลมีกรรมเป็ นของตน ทากรรมใดไว้ดี
หรื อชัว่ จะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้น (A.III 22/57/99) อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 เป็ นหลักความจริ งที่ทุก
ท่านจะต้องแก่ชรา ต้องเจ็บป่ วย ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากของรักและต้องรับผลแห่งการกระทาที่
ตนเองได้ท าเอาไว้อย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ พระพุท ธศาสนา ถื อว่า เป็ นหลัก ความจริ ง ที่ ทุ ก คนควร
พิจารณา ความจริ งที่ การใช้หลักธรรมมาอภิณ หปั จจเวกขณ์ 5 ประยุกต์ในเชิ งพุทธบูรณาการดู แล
รักษาโรคไบโพล่าร์ หมายถึง การนาหลักอภิณหปั จจเวกขณ์ 5 มาปฏิบตั ิในชี วิตประจาวัน ในการ
พิจารณาถึงสภาพความเป็ นจริ งความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก มีกรรมเป็ น
ของตน พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่ควรพิจารณาเนื่ อ ง ๆ แก่ภิกษุท้ งั หลายว่าฐานะ 5 ประการนี้
อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรื อบรรพชิ ตควรพิจารณาเนื องๆ 5 ประการคือ 1) สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรื อ
บรรพชิ ต ควรพิจารณาเนื องๆ ว่า เรามีความแก่เป็ นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 2) เรามีความ
เจ็บไข้เป็ นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 3) เรามีความตายเป็ นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตาย
ไปได้ 4) เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้ น 5) เรามีกรรมเป็ นของตน เป็ นทายาทแห่ง
กรรม มีกรรมเป็ นกาเนิ ด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พ่ งึ จักทากรรมใด ดีก็ตาม ชัว่ ก็ตาม เราจะ
เป็ นผูร้ ับผลของกรรมนั้นหลัก ความจริ งที่ทุกคนควรพิจารณา 5 ข้อ นี้ เป็ นสิ่ งที่ผูม้ ีชีวิตตามอายุขยั
จะต้องได้ประสบทุกคน ไม่มีใครจะหลีกหนี ได้พน้ ต่างกันแต่วา่ ช้าหรื อเร็ วเท่านั้นเมื่อรู ้กฎความจริ ง
ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเช่นนี้ ทุกท่านไม่ควรประมาท ควรหมัน่ พิจารณาอยู่เป็ นประจา
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เพื่อทาใจให้ยอมรับความจริ งไว้ก่อน เมื่อเหตุการณ์ใน 5 ข้อนี้ เกิดขึ้นจะได้ไม่ตอ้ งฝื นกฎธรรมชาติ
ความทุ กข์เกิ ดได้น้อย หรื อไม่เกิ ดเลย เพื่อไม่ให้มวั เมาประมาทสาหรั บความประมาทนั้นคือการ
ปล่อยเสี ยซึ่ งสติ ไม่ระลึกตรึ กตรอง มองพิจารณา ปล่อยให้จิตน้อมไปทางอกุศล เช่น ทางความโลภ
โกรธ หลง เป็ นต้น ไม่ให้ไปทางกุศลซึ่งมีทาน ศีล ภาวนา เป็ นต้น
อายุวฒั นธรรม 5 ในฐานะเป็ นธรรมสนับสนุนให้มีอายุยนื ที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเป็ นข้อปฏิบตั ิที่เกื้อกูลแก่อายุ ที่มีความสอดคล้องกับหลักไตรสิ กขา และแนวทาง
การรักษาสุ ขภาพหรื อภาวะที่เป็ นสุ ขแบบองค์รวมให้กบั ระบบของชีวติ ทั้ง 4 ด้าน เป็ นแนวคิดหรื อ
หลักปฏิบตั ิที่เชื่อมโยงวิถีการดาเนินชีวติ ที่ดีงามและถูกต้องตามกฎธรรมชาติเข้ากับประโยชน์สุขอัน
เป็ นจุดมุ่งหมายของชีวิตได้อย่างสอดคล้องกัน หลักอายุวฒั นธรรมมี 5 ประการ คือ 1) สปฺปายการี
สร้างสัปปายะ คือทาอะไร ๆ ให้เป็ นที่สบายเกื้อกูลแก่สุขภาพ 2) สปฺปาเย มตฺ ตญฺ ญู แม้ในสิ่ งที่สบาย
นั้นก็รู้จกั ประมาณ ทาแต่พอดี 3) ปณิ ตโภชี บริ โภคสิ่ งที่ยอ่ ยง่าย (เช่น เคี้ยวให้ละเอียด) 4) กาลจารี
ประพฤติตนให้เหมาะสมในเรื่ องเวลา เช่น รู ้จกั เวลา ทาถูกเวลา ทาเป็ นเวลา ทาพอเหมาะแก่เวลา
5) พฺรหฺ มจารี รู ้จกั ถือพรหมจรรย์ตามควร (A.III 22/125/205)
สติ ปั ฏ ฐาน 4 หมายถึ ง ธรรมเป็ นที่ ต้ งั ของสติ ข้อปฏิ บ ตั ิ มี ส ติ เป็ นประธาน การตั้ง สติ
กาหนดพิจารณาสิ่ งทั้งหลายให้รู้เห็ นเท่าทันตามความเป็ นจริ ง การมีสติกากับดูสิ่งต่าง ๆ และความ
เป็ นไปทั้งหลาย โดยรู ้เท่าทันตามสภาวะของมัน ไม่ถูกครอบงาด้วยความยินดียนิ ร้าย ที่ทาให้มองเห็น
เพี้ยนไปตามอานาจกิเลส ประเภทของสติปัฏฐาน แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. พิจารณาเห็นกายในกายภายในเนื องๆ อยู่ พิจารณาเห็นกายในกาย ภายนอกเนืองๆ อยู่
พิจารณาเห็ นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเนื องๆ อยู่ มีความเพียรมี สัมปชัญญะ มีสติ กาจัด
อภิชฌาและโทมนัสเสี ยได้ในโลก
2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในเนืองๆ อยู่ พิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาภายนอก
เนืองๆ อยู่ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กาจัดอภิชฌาและโทมนัสเสี ยได้ในโลก
3. พิ จารณาเห็ นจิ ตในจิ ตภายในเนื องๆ อยู่ พิจารณาเห็ นจิ ตในจิ ตภายนอกเนื องๆ อยู่
พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกเนืองๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกาจัดอภิชฌา
และโทมนัสเสี ยได้ในโลก
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4. พิจารณาเห็ นธรรมในธรรมภายในเนื องๆ อยู่ พิจารณาเห็ นธรรมในธรรมภายนอก
เนื องๆ อยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในและภายนอกเนื องๆอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มี
สติ กาจัดอภิชฌาและโทมนัสเสี ยได้ในโลก (Vbh. 35/355/306)
การเสนอแนวทางในการรักษาผูป้ ่ วยด้วยหลักธรรมจึงเป็ นวิธีที่พ ระพุทธเจ้าได้นามา
รักษาโรค โดยเฉพาะโรคทางใจนั้น พระองค์ได้ตรัสรู ้และมีความรอบรู ้ธรรมทั้งปวง และทรงมีพระ
กรุ ณาอันยิง่ ใหญ่ ต่อผูท้ ี่ประสบกับความทุกข์ท้งั ทางกาย และทางใจ ในคัมภีร์พระไตรปิ ฎกได้ระบุไว้
ว่า พระพุทธองค์ทรงเป็ นผูเ้ ยียวยาโรคคือ กิเลส ให้แก่สัตว์โลก และเป็ นผูร้ ักษาพยาบาลชาวโลกทั้ง
ปวง ปุถุชนซึ่ งมี จิตใจอันหนาไปด้วยกิเลสได้ถือว่าเป็ นผูม้ ีโรคทางใจกันทั้งนั้น แล้วแต่ว่าใครจะมี
โรคทางใจมากน้อยเพียงใด ยกเว้นผูท้ ี่ฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทัง่ หลุดพ้นเป็ นพระอรหันต์เท่านั้น
(A.II 21/157/217) พระพุทธเจ้าทรงเห็นความสาคัญของผูร้ ักษาพยาบาล เพราะการได้ผพู ้ ยาบาลที่ดี
และมี ค วามช านาญทาให้โรคหายได้เร็ วขึ้ น ดัง ที่ พ บว่า ทรงอนุ ญาตให้หมอชี วกเป็ นหมอประจา
พระองค์และรักษาพระสาวกในสานักของพระองค์ด้วย พระองค์ทรงบัญญัติคุณสมบัติของภิก ษุผู ้
เป็ นอุปัชฌาย์ ผูเ้ ป็ นพระนิสสัย และผูม้ ีสามเณรเป็ นอุปัฏฐากจะต้องเป็ นผูท้ าการพยาบาลไข้ได้หรื อ
สามารถหาผูพ้ ยาบาลแทน ได้ทรงบัญญัติให้ภิกษุตอ้ งพยาบาลไข้ซ่ ึ งกันและกัน หากภิกษุรูปใด ไม่
พยาบาลต้องอาบัติทุกกฎ (A.V. 24/34-36/84-87) สมัยพุทธกาล มีพุทธวิธีในการรักษาผูป้ ่ วยพระ
พุทธองค์เสด็จเยี่ยม และพยาบาลภิกษุไข้ ภารกิจอันสาคัญที่พระพุทธเจ้าทรงถือปฏิบตั ิอยูเ่ นืองๆ คือ
การเสด็จไปเยีย่ มภิกษุอาพาธตามศาลาโรงไข้ (คิลานศาลา) หรื อตามที่พกั อาศัย เช่น “สมัยหนึ่ง พระผู ้
มีพระภาคเจ้า..... เข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู.่ ..ได้ตรัสถามพระมหากัสสปะดังนี้ วา่ กัสส
ปะ เธอยังสบายดีหรื อ ยังพอเป็ นอยูไ่ ด้หรื อ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่กาเริ บขึ้นหรื อ อาการทุเลาปรากฏ
อาการไม่กาเริ บไม่ปรากฏหรื อ” (S.IV 18/74-75/66-68) บางครั้งพระองค์ทรงพยาบาลภิกษุ ไข้ด้วย
พระองค์เอง ครั้งหนึ่ งพระองค์เสด็จเยี่ยมภิกษุ ที่โรงไข้ (คิลานศาลา) ทรงพบภิกษุรูปหนึ่งอาพาธถูก
ทอดทิ้งนอนจมอุจจาระไม่มีใครพยาบาล พระองค์รักษาพยาบาล ดังพุทธดารัสว่า “อานนท์เธอไปตัก
น้ ามา เราจะอาบน้ าให้ภิกษุน้ ี ” พระอานนท์ทูลสนองพระดารัสแล้วตักน้ ามาถวาย พระผูม้ ีพระภาค
ทรงราดน้ า ท่านพระอานนท์ขดั สี พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงประคองศีรษะขึ้น ท่านพระอานนท์ยกเท้า
วางบนเตียง (Vin 5/365/240) ดังนั้นการดูแลเอาใจใส่ ผูป้ ่ วยไบโพล่าร์ จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับญาติ
ครอบครัวผูป้ ่ วยที่ตอ้ งคอยดูแลผูป้ ่ วยไบโพล่าร์ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบตั ิมา
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การประยุกต์หลักธรรมในการดูแลผูป้ ่ วยไบโพล่าร์ ทางการแพทย์ปัจจุบนั หลักธรรมที่
ส าคัญเพื่ อให้เกิ ดก าลัง ใจในการยอมรั บ และรั ก ษาผูป้ ่ วยทางจิ ตและแปรปรวนทางอารมณ์ หรื อ
ไบโพล่าร์ คือ อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 เพื่อผูป้ ่ วยยอมรับและเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตและยอมที่จะเข้า
รับการบาบัดรักษาโรคไบโพล่ า ร์ และ อายุวฒั นธรรม 5 เป็ นข้อปฏิ บตั ิ ที่ เกื้ อกูลแก่ อายุ ที่มีความ
สอดคล้องกับหลักไตรสิ กขา และแนวทางการรั กษาสุ ข ภาพ นอกจากนี้ พระพุทธเจ้าทรงบัญ ญัติ
คุ ณ ธรรมหรื อ ข้อ ปฏิ บ ัติ ส าหรั บ ผู ป้ ่ วยที่ พ ยาบาลได้ง่ า ยมี 5 ประการ คื อ 1) ท าความสบาย 2) รู ้
ประมาณในความสบาย 3) ฉันยา 4) บอกอาการไข้ตามความเป็ นจริ งแก่พยาบาลไข้ที่มุ่งประโยชน์
คือ บอกอาการไข้ที่กาเริ บว่ากาเริ บ อาการไข้ที่ทุเลาว่าทุเลา อาการไข้ที่ทรงอยูว่ ่าทรงอยู่ 5) เป็ นคน
อดทนความรู ้สึกทางกายที่เกิดขึ้น เป็ นทุกข์แสนสาหัส กล้าแข็ง เผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ แทบ
จะคร่ าชีวติ (Vin. 5/366/241-243)
สรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ แนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคไบโพล่าร์ เชิ งพุทธบูรณาการ
นั้น ใช้หลัก ธรรมในการดู แลรั ก ษาที่แตกต่างกันตามลัก ษณะอาการต่ า งๆ ของผูป้ ่ วยในขณะที่
เกิ ดขึ้นนั้น มุ่งเน้นให้เกิ ดความสมดุ ลทางร่ างกาย เช่น การรักษาโดยใช้ตวั ยา การใช้ธรรมะในการ
รักษาโรค การรั กษาอาการป่ วยด้วยการพิจารณาสภาพร่ า งกายและจิ ตใจด้วยความเป็ นจริ ง แบบ
ธรรมชาติ การควบคุมการรับประทานอาหาร ปรับประพฤติกรรม ซึ่ งหลักการเหล่านี้สามารถควบคุม
โรคไบโพล่าร์ ได้ และมีหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาเป็ นคาสอนที่มุ่งประโยชน์โดยตรง
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินชี วิตประจาวัน หลักธรรมที่เข้าถึงสภาวธรรมของโรคไบโพล่าร์ เห็น
ความจริ งของโรคไบโพล่าร์ และยอมรับความจริ งเพื่อบาบัดรักษาต่อไป หลักธรรมที่สาคัญได้แก่
อภิณหปัจจเวกขณ์ 5, อายุวฒั นธรรม 5 และ สติปัฏฐาน 4 เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงพุทธบูรณาการรักษา
ผูป้ ่ วยโรคไบโพล่าร์ จากพุทธกาลมาสู่ ปัจจุบนั และได้มีการพัฒนารู ปแบบของการประยุกต์ดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยโรคไบโพล่าร์ ในรู ปแบบต่าง ๆ
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นารู ปแบบใหม่หรื อองค์ความรู ้ใหม่ เชิงพุทธบูรณาการ โดยการ
ประยุกต์หลักธรรม อภิณหปั จจเวกขณ์ 5, อายุวฒั นธรรม 5 และ สติปัฏฐาน 4 ในการดูแลรักษาโรค
ไบโพล่าร์ ตามอาการของผูป้ ่ วยและตามวัตถุประสงค์ในการใช้ในชี วิตประจาวันแบบยัง่ ยืนได้ดงั ที่
กล่าวมาแล้ว
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1. การสวดมนต์ การปฏิบตั ิสมาธิ บูรณาการกับการดูแลรักษาในทางการแพทย์ เช่น บท
สวดมนต์เช้า-เย็น บทสวดพระคาถาชินบัญชร บทสวดโพชฌังคปริ ตร เป็ นต้น หลังจากสวดมนต์ไป
ได้ระยะเวลาหนึ่ง จิตใจจะเงียบสงบลง ซึ่งเป็ นจุดประสงค์ของการเจริ ญสมาธิ นนั่ เอง ช่วยปลดปล่อย
ความเครี ยดและช่วยพัฒนาการใช้ชีวติ ให้เป็ นปกติส่งผลให้สุขภาพดีข้ ึนด้วย
2. การสนทนาธรรมบูรณาการกับการดูแลรักษาในทางการแพทย์ การสนทนาธรรมเป็ น
การเรี ยนรู ้ ธรรมะที่เกื้ อกูลต่อการสร้ างสุ ขภาพ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพแล้วนามาปฏิ บตั ิ
ควบคู่กบั การปฏิบตั ิตามหลักการแพทย์และการสาธารณสุ ขด้วย โดยปรึ กษาหรื อซักถาม แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้จากผูม้ ีความรู ้ดา้ นพุทธธรรม และหรื อด้านการแพทย์และการสาธารณสุ ข หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
อื่นๆ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการในปริ มาณพอประมาณ
3. การควบคุมอารมณ์บูรณาการกับการดูแลรักษาในทางการแพทย์ การยึดหลักทางสาย
กลางตามหลักพุทธธรรม การรู ้จกั คลายเครี ยด เมื่อมีสิ่งกระทบให้เกิดอารมณ์ โดยใช้สติสัมปชัญญะ
และเจริ ญสมาธิสม่าเสมอ การปฏิบตั ิตนตามวงรอบของชีวิตประจาวัน ผสมผสานการเรี ยนรู ้ จนเป็ น
นิสัย มีวนิ ยั ประจาตนอย่างมีดลุยภาพกับการทางานของอวัยวะสาคัญของร่ างกายทาให้มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติ ที่สมบูรณ์และยัง่ ยืน
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเสริ มสร้างความผาสุ กทางจิตวิญญาณ
ของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุ กทางจิตวิญญาณของ
ผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา และ 3) เพื่อนาเสนอรู ปแบบการเสริ มสร้างความผาสุ กทางจิตวิญญาณ
ของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา เป็ นการวิจยั แบบผสมวิธีดว้ ยวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณและวิจยั เชิ ง
คุณภาพ แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 ศึกษาการเสริ มสร้างความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุ
ตามหลักพุทธจิตวิทยา ระยะที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุ
ตามหลักพุทธจิตวิทยา และระยะที่ 3 นาเสนอรู ปแบบการเสริ มสร้างความผาสุ กทางจิตวิญญาณของ
ผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา ประชากรที่ศึกษา คือ ผูส้ ู งอายุในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ แนวค าถามในการสั ม ภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข ้อมู ล เชิ ง ปริ ม าณด้ว ย
ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งซ้อน สาหรับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้ อหาและการสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย ผลการวิจยั สรุ ป
ได้ดงั นี้
1. ความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา ประกอบด้วย 1)
ความรู ้ สึกต่อชี วิต คู่ชีวิต บุตรหลานหรื อบุคคลสาคัญของชี วิต 2) ความผาสุ กในสิ่ งที่เป็ นปั จจุบนั
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และ 3) ความผาสุ กในการมีศาสนายึดมัน่ การเสริ มสร้างความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุ มี 2
ด้าน คือ 1) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ประกอบด้วย 1.1) การใช้เวลาในการทากิจกรรมร่ วมกัน
ของสมาชิกในครอบครัว 1.2) การพูดคุย ปรึ กษาหารื อ และตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญ ต่างๆ ของสมาชิ ก
ในครอบครัว 1.3) การแสดงออกซึ่ งความรั กและความเอื้ออาทรกัน ทั้งทางกาย วาจา และใจของ
สมาชิกในครอบครัว 1.4) การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว และ 2)
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธ
จิตวิทยา พบว่า 1) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก (  = 4.31) เมื่อ
พิ จารณาเป็ นรายด้า นพบว่า ด้า นที่ มี ระดับ ค่า เฉลี่ ย ระดับสู งสุ ด คื อ การพู ดคุ ย ปรึ ก ษาหารื อและ
ตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัว 2) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก (  = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อมีระดับค่าเฉลี่ยระดับสู งสุ ด คือ การ
ให้ความสาคัญกับความรู ้สึกของเพื่อนเสมอ จากการวิเคราะห์ตวั แปรอิสระทั้ง 4 ตัว ประกอบด้วย ด้าน
การพูดคุยปรึ กษาหารื อหรื อตัดสิ นในเรื่ องสาคัญต่าง ๆ ด้านความสาคัญกับเพื่อน ด้านการใช้เวลาใน
การทากิจกรรมร่ วมกันของสมาชิก และด้านการแสดงออกซึ่งความรัก มีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสู ง
คื อ .787 และตัวแปรอิ ส ระทั้ง 4 ตัว อธิ บ ายความผันแปรที่ เกิ ดขึ้ นของระดับ ความผาสุ ก ทางจิ ต
วิญญาณ ได้ร้อยละ 61.9
3. รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งความผาสุ ก ทางจิ ต วิญ ญาณของผูส้ ู ง อายุต ามหลัก พุ ทธ
จิตวิทยา มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยที่เอื้อต่อความผาสุ กทางจิตวิญญาณ 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน 2) แนวทางการเสริ มสร้างความผาสุ ก
ทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุ 8 แนวทาง คือ 1) แนวทางส่ งเสริ มให้สมาชิ กในครอบครัวรับประทาน
อาหารร่ วมกันอย่างสม่ าเสมอ 2) แนวทางส่ งเสริ มให้สมาชิ กในครอบครั วทางานบ้านร่ วมกัน 3)
แนวทางส่ งเสริ มให้สมาชิ กในครอบครัวท ากิ จกรรมนันทนาการร่ วมกัน 4) แนวทางส่ งเสริ ม ให้
สมาชิ กในครอบครัวออกกาลังกายและเล่นกีฬาร่ วมกันกับผูส้ ู งอายุ 5) แนวทางสนับสนุ นสมาชิกใน
ครอบครัวพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้านร่ วมกับผูส้ ู งอายุ 6) แนวทางส่ งเสริ มให้สมาชิกในครอบครัวพา
ผูส้ ู ง อายุไ ปเยี่ยมญาติ มิ ตรและเพื่ อนต่ างจัง หวัด 7) แนวทางสนับ สนุ นสมาชิ ก ในครอบครั วร่ วม
พิธีกรรมหรื องานบุญในโอกาสต่างๆ เพื่อให้ผูส้ ู งอายุมีการนาหลักพุทธธรรมมาเป็ นหลักในการ
ด าเนิ น ชี วิ ต และ 8) แนวทางส่ ง เสริ ม ให้ส มาชิ ก ในครอบครั ว ท ากิ จกรรมบ าเพ็ญ ประโยชน์ ต่อ
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สาธารณะ และ 3) การประยุกต์หลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ในด้านความรู ้สึกต่อชี วิต ด้านความผาสุ กในสิ่ ง
ที่เป็ น ด้านความผาสุ กในศาสนาที่ยดึ มัน่
คาสาคัญ: รู ปแบบการเสริ มสร้างความผาสุ กทางจิตวิญญาณ, ผูส้ ู งอายุ, หลักพุทธจิตวิทยา
Abstract

The purposes of this research were 1) to study factors to towards the spiritual well-being
of the elder in Buddhist Psychology, 2) to study level of the spiritual well-being of the elder in
Buddhist Psychology, 3) to propose a promoting model of the spiritual well-being of the elder in
Buddhist Psychology. Mixed methods research was used for research design including quantitative
research and qualitative research and was divided into three phases of studying. The first phase was
factors towards the spiritual well-being of the elder. The second phase was level of the spiritual wellbeing of the elder in Buddhist psychology, and the third phase was guidelines to enhance the spiritual
well-being of older on Buddhist Psychology.The population of this research was elders in Buriram
Province. Interview questions and questionnaires were used for research tools.Quantitative data was
analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
Content analysis and analytic induction were used for qualitative data. The research results were as
follows:
1. Factors found two factors consisted of 1) the aspect of spiritual well-being factor of
elder which were 1.1) feeling towards life, partner and children, 1.2) the well-being of the current
being, 1.3) the well-being of a religious adherence. 2) The aspect of family relationship factor which
were 2.1) spend time on doing activity within the family, 2.2) discuss and decide important matters
with the family members, 2.3) express love and generosity to family members with body, verbal and
mind, 2.4) practice appropriate roles of family members, and 2.5) have relationship with friends.
2. Level of a spiritual well-being of elder on Buddhist psychology indicated that 1) an
overall average for level of a spiritual well-being of elder was high level (  = 4.35). Considering
in each aspect showed that the highest level was shown in two aspects which were the aspect of
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feeling towards life, partner and children, and the aspect of the well-being of a religious adherence.
2) The overall average for level of a family relationship was high level (  = 4.31). Considering in
each item showed that the highest level was shown in two items which were always give an
important feeling to friends and they were trusting each other. Analysis of the four independent
variables, the scores were discussed, discussed, or judged on important issues. Score on the time
spent doing activities together members. And the expression of love. The 787 independent variables
explain the variation of the degree of spiritual well-being by 61.9 percent.
3. An encouragement model of spiritual well-being of elder on Buddhist psychology
consisted 3 components. The first component was two factors support spiritual well-being which
were family relationship and friend relationship. The second component was to apply bass of
meritorious action on the aspect of feeling towards life, the well-being of present life, and the wellbeing of religious respect. The third component consisted of eight guidelines which were ( 1)
guideline to promote family members having meal together, (2) guideline for promoting family
members joining housework, ( 3) guideline for promoting family members joining hobby, ( 4)
guideline of promoting family members doing exercise and playing sport with elders, (5) guideline
for supporting family members to relax outside with elders, (6) guideline for promoting family
members to take elder visiting relatives and friends, (7) Guideline of supporting family members to
join in religious ceremony that would help elders to apply Dhamma in daily life, and 8) guideline
for promoting family members to join in volunteer activities.
Keyword: model of promoting the spiritual well-being, the elder, Buddhist psychology

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

บทนา

ROMMAYASAN 417

การทาให้ชีวิตของผูส้ ู งอายุในช่วงระยะเวลาที่เหลื ออยู่ เพื่อเป็ นการพักผ่อน และได้ทา
ตามความต้องการของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพักผ่อนอย่างมีความสุ ข การได้ปลดปล่อยภาระ
และการปล่อยวาง ปรุ งแต่งใจให้มีธรรม 5 อย่าง คือ “ 1) ปราโมทย์ มีความร่ าเริ งเบิกบานใจ 2) ปี ติ
ความอิ่มใจ 3) ปั สสัทธิ ความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจ 4) สุ ข โล่งโปร่ งใจ 5) สมาธิ สงบใจตั้งมัน่ ไม่
มีอะไรมารบกวน เป็ นการปรุ งแต่งจิตใจให้เกิดความเจริ ญงอกงามในธรรม”
ความผาสุ กทางจิตวิญญาณถือเป็ นมิติที่สาคัญมากมิติหนึ่ งในการดู แลสุ ขภาพแบบองค์
รวมเป็ นความรู ้ สึกส่ วนลึกภายในจิตใจของบุ คคลที่แสดงถึ งภาวะสงบ เป็ นสุ ข มีความเข้มแข็งใน
จิตใจยอมรับความจริ ง มีเป้ าหมายในชี วิต มี ความหวัง ยอมรั บ และพึงพอใจในสิ่ งที่เป็ นอยู่ รู ้ สึก
มัน่ ใจในความสัมพันธ์กบั สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ หรื อสิ่ งที่ตนยึดเหนี่ยว ผูส้ ู งอายุที่มีความผาสุ กทางจิตวิญญาณ
จะเป็ นผูท้ ี่ใช้สติ และจิตสานึ กในการพิจารณาปั ญหาที่เกิ ดขึ้น ยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยู่ มองเห็นชี วิต
ตนเองมีคุณค่า และสามารถยอมรับความจริ งของสภาพร่ างกายที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ผูท้ ี่มีความผาสุ ก
ทางจิตวิญญาณจะเป็ นผูท้ ี่เห็นความหมายและเป้าหมายในชี วิต มีความเมตตากรุ ณา มีความสุ ขอันล้ า
ลึก รู ้จกั มอบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้แก่ผูอ้ ื่น และรับรู ้ได้วา่ ตนเองก็เป็ นผูไ้ ด้รับความรัก สามารถ
เข้าถึงพระรัตนตรัยหรื อพระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ ความผาสุ กทางจิตวิญญาณจึงมีผลดีต่อสุ ขภาพทางกาย ทาง
จิต และทางสังคม หากผูส้ ู งอายุมีความตระหนักรู ้ในตนเอง คือมีการทาความรู ้จกั และเข้าใจความรู ้สึก
ของตนเองว่าตนเองขณะนี้มีความรู ้สึกอย่างไรและต้องทาความเข้าใจว่าทาไมถึงเป็ นเช่นนั้น รู ้จุดเด่น
จุดด้อยของตนเอง และสามารถควบคุมจัดการกับตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เปิ ดใจกว้าง
ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่นมากขึ้น มีการยอมรับได้ต่อการเจ็บป่ วยและการเสื่ อมลงของสภาพ
ร่ า งกายก็ จะทาให้ผูส้ ู ง อายุสามารถยอมรั บ การเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นได้ จะท าให้ผูส้ ู งอายุ
ปรั บ ตัว ในการด าเนิ น ชี วิ ต ได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข การมองโลกในแง่ ดี เป็ นการมี ท ัศ นะเชิ ง บวกกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าการไม่ประสบผลสาเร็ จเป็ นการล้มเหลวเพียงชัว่ คราว
เท่านั้น ส่ วนสิ่ งดีๆ นั้นจะเกิดขึ้นเสมอจะไม่มวั แต่กล่าวโทษตนเองว่าเป็ นสาเหตุของความล้มเหลว
นั้นๆ มีกาลังใจที่ทาฝ่ าฟั นอุปสรรคต่อไปจนสาเร็ จลุล่วงไป ดังนั้นการมองโลกในแง่ดีจึงน่าจะเป็ น
ปั จจัยหนึ่ งที่ช่วยให้ผูส้ ู งอายุมีความหวัง มองสถานการณ์ ในเชิ งบวก สามารถปรับเปลี่ ยนความคิ ด
และทัศนคติไปตามสถานการณ์ต่างๆของชีวิตได้อย่างเหมาะสมความพึงพอใจในชีวติ เป็ นสิ่ งที่บ่งชี้
ว่ า ผู ้สู ง อายุ ส ามารถด ารงชี วิ ต ได้อ ย่า งราบรื่ น มี ค วามสุ ข หากผู ้สู ง อายุ ป รั บ ตัว ได้ท ัน กับ การ
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เปลี่ ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ เข้ามาในชี วิตได้ดี ก็จะ
สามารถดาเนิ นชี วิตได้อย่างมีความสุ ข เกิดความพึงพอใจในชี วิต แต่ถา้ ไม่พร้ อมที่จะเรี ยนรู ้ ใ นสิ่ ง
ใหม่ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิดความลาบากในการปรับตัว ผูส้ ู งอายุบางคนจะ
คิดว่าตนเองไร้ค่า ไร้ความสามารถมองภาพตนเองในเชิงลบ สิ่ งเหล่านี้มีอิทธิ พลต่อสภาพจิตใจของ
ผูส้ ู งอายุมาก เนื่องจากผูส้ ู งอายุบางคนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตนเอง และ
สภาพแวดล้อมได้ ส่ งผลทาให้ผสู ้ ู งอายุน้ นั มีความพึงพอใจในชีวติ ต่า จนอาจจะเกิดผลร้ายต่อจิตใจทา
ให้เกิดปัญหาทางจิตขึ้นได้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเรื่ องรู ปแบบการเสริ มสร้างความผาสุ ก
ทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยาในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนาผลการวิจยั ในครั้งนี้ มา
แก้ไขสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุในสังคมไทยได้อย่างยัง่ ยืน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการเสริ ม สร้ า งความผาสุ ก ทางจิ ต วิ ญ ญาณของผูส้ ู ง อายุ ตามหลัก พุ ท ธ
จิตวิทยา
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธ
จิตวิทยา
3. เพื่อนาเสนอรู ปแบบการเสริ มสร้างความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุตามหลัก
พุทธจิตวิทยา
วิธีการดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการเสริ มสร้ างความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา
เป็ นการวิจยั แบบผสมวิธีดว้ ยวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณและวิจยั เชิงคุณภาพ แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือระยะที่ 1
ศึ ก ษาการเสริ ม สร้ า งความผาสุ ก ทางจิ ต วิญ ญาณของผูส้ ู ง อายุต ามหลัก พุ ท ธจิ ต วิท ยา ระยะที่ 2
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา และระยะที่
3 นาเสนอรู ปแบบการเสริ มสร้ า งความผาสุ กทางจิ ตวิญญาณของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิ ต วิทยา
ประชากรที่ศึกษา คือ ผูส้ ู งอายุในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แนวคาถามใน
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การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มู ลเชิ งปริ มาณด้วยค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย
สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา สรุ ปผล
ตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1. ศึ ก ษาการเสริ ม สร้ างความผาสุ ก ทางจิ ต วิ ญ ญาณของผู้ สู ง อายุ ต ามหลั ก พุ ท ธ
จิตวิทยา
ปั จจัยที่ มีผลต่อความผาสุ กทางจิ ตวิญญาณของผูส้ ู งอายุในจังหวัดบุรีรัมย์คือ ความ
ผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุประกอบด้วย ความรู ้สึกต่อชีวติ คู่ชีวติ บุตรหลานหรื อบุคคลสาคัญ
ของชี วิต ความผาสุ กในสิ่ งที่ เป็ น ความผาสุ กในการมีศาสนายึดมัน่ ครอบสัมพันธ์ในครอบครั ว
ประกอบด้วยการใช้เวลาในการทากิจกรรมร่ วมกันของสมาชิ กในครอบครัว การพูดคุย ปรึ กษาหารื อ
และตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัว การแสดงออกซึ่ งความรักและความเอื้ อ
อาทรกัน ทั้งทางกาย วาจา และใจของสมาชิ กในครอบครัว การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม
ของสมาชิกในครอบครัว และความสัมพันธ์กบั เพื่อน
2. วิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่ อความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุตามหลักพุทธ
จิตวิทยา
ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว เมื่อแยกเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านที่ 1 ด้านการใช้เวลาในการทากิจกรรมร่ วมกันของสมาชิ กในครอบครัวพบว่า
ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านการใช้เวลาในการทากิจกรรมร่ วมกันของสมาชิกในครอบครัว
ของผูส้ ู งอายุ โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อมีระดับค่าเฉลี่ ยระดับ
สู งสุ ด คือ สมาชิ กในครอบครัวทางานบ้าน ทาความสะอาดบ้าน หรื อทากับข้าวร่ วมกัน เป็ นต้น
รองลงมาคื อ สมาชิ กในครอบครั วออกกาลังกาย และเล่นกี ฬาประเภทต่างๆ ร่ วมกัน สมาชิ ก ใน
ครอบครัวพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้านร่ วมกัน เช่น เที่ยว ฟั งเพลง ดูหนัง เที่ยวพิพิธภัณฑ์ และข้อมี
ระดับค่าเฉลี่ยระดับต่าสุ ด คือสมาชิกในครอบครัวร่ วมพิธีกรรมหรื องานบุญในโอกาสต่างๆ เช่น งาน
แต่งงาน งานบวช งานศพ เป็ นต้น
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ด้านที่ 2 ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้านการพูดคุย ปรึ กษาหารื อ และตัดสิ นใจใน
เรื่ องสาคัญต่างๆ ของสมาชิ กในครอบครั วพบว่า ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านการพู ดคุ ย
ปรึ กษาหารื อ และตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัวของผูส้ ู งอายุ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อมีระดับค่าเฉลี่ยระดับสู งสุ ด มี 2 ข้อ คือ เมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้น สมาชิกในครอบครัวจะประนีประนอม หรื อตกลงกันได้ และสมาชิกในครอบครัวต่างคนต่าง
ทาตามความพอใจของตนเอง รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่ วมช่วยกัน ในการตัดสิ นใจ
เรื่ องที่สาคัญของครอบครัวเช่น การกูย้ มื เงิน การเรี ยน การซื้อของสาคัญ เป็ นต้น เมื่อมีปัญหา สมาชิก
ในครอบครัวจะพูดคุ ยกันจนได้ทางออกที่พอใจ และข้อมีระดับค่าเฉลี่ยระดับต่ าสุ ด คือสมาชิ กใน
ครอบครัวรู ้สึกสนิทกับคนนอกบ้านมากกว่า
ด้านที่ 3 ด้านการแสดงออกซึ่งความรักและความเอื้ออาทรกัน ทั้งทางกาย วาจา และ
ใจของสมาชิ กในครอบครัวพบว่า ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านการแสดงออกซึ่ งความรัก
และความเอื้ออาทรกัน ทั้งทางกาย วาจา และใจของสมาชิกในครอบครัว ของผูส้ ู งอายุ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อมีระดับค่าเฉลี่ยระดับสู งสุ ด คือ สมาชิกในครอบครัว
แสดงออกถึงความรัก ความห่ วงใย และเอื้ออาทรต่อกันด้วยคาพูดและการปฏิบตั ิอยู่เสมอ เช่น ไหว้
ผูใ้ หญ่ ลูบหัวลูก กอด หอม และสัมผัสอย่างอ่อนโยน รองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ สมาชิกใน
ครอบครัวให้กาลังใจซึ่ งกันและกันในการดาเนิ นชีวิต ด้วยคาพูดหรื อการกระทาที่ก่อให้เกิดกาลังใจ
และเมื่อมีปัญหาหรื อข้อขัดแย้งภายในครอบครัวสมาชิ กในครอบครัวร่ วมกันที่เกิ ดขึ้น รองลงมาคือ
สมาชิ กในครอบครัวมีการพูดคุ ยกันด้วยเหตุผล และข้อมีระดับค่าเฉลี่ ยระดับต่าสุ ด คือสมาชิ กใน
ครอบครัวให้ความเคารพนับถือซึ่ งกันและกัน
ด้านที่ 4 ด้านการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม ของสมาชิกในครอบครัวพบว่า
ระดับ ความสั ม พันธ์ใ นครอบครั ว ด้า นการปฏิ บตั ิ ตามบทบาทหน้าที่ที่ เหมาะสม ของสมาชิ กใน
ครอบครัว ของผูส้ ู งอายุที่ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ ข้อมีระดับค่าเฉลี่ยระดับสู งสุ ด คือ สมาชิ กในครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระซึ่ งกันและกัน เช่น ลูก
ช่ วยแม่ขายของ หรื อ สามีภรรยาช่ วยกันทางานบ้าน เป็ นต้น รองลงมา คือ บุคคลในครอบครัวให้
ความเคารพซึ่ งกันและกัน สมาชิ กในครอบครัวมีส่วนร่ วมในการกาหนดกฎระเบียบหรื อข้อตกลง
ภายในบ้าน (  =และข้อมีระดับค่าเฉลี่ยระดับต่าสุ ด คือสมาชิกในครอบครัวร่ วมกันรับผิดชอบงาน
ของครอบครัว เช่น เลี้ยงลูก งานบ้าน ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนพบว่า
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ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน ของผูส้ ู งอายุที่ตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อมี ระดับค่าเฉลี่ ยระดับสู งสุ ด คือ ฉันให้
ความสาคัญกับความรู ้สึกของเพื่อนเสมอ รองลงมา คือ เพื่อจะไว้ใจฉันเมื่อมอบหมายงานให้ฉนั ทา
รองลงมาคือ ฉันเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนมีปัญหา และข้อมีระดับค่าเฉลี่ยระดับต่าสุ ด คือเมื่อ
เพื่อนมีปัญหาฉันยินดีให้ความช่วยเหลือ
ความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น ด้า นที่ มี ร ะดับ ค่ า เฉลี่ ย ระดับ สู ง สุ ด มี 2 ด้า น คื อ ด้า นที่ 1
ความรู ้ สึกต่อชี วิต คู่ชีวิต บุตรหลานหรื อบุคคลสาคัญของชี วิต และด้านที่ 3 ความผาสุ กในการมี
ศาสนายึดมัน่ หมายถึ ง ความสุ กที่ มีเกิ ดจากการปฏิ บตั ิตามคาสอนของศาสนา และด้านที่มีระดับ
ค่าเฉลี่ ยระดับต่ าสุ ด คือ ด้านที่ 2 ความผาสุ กในสิ่ งที่เป็ นปั จจุบนั หมายถึง ความผาสุ กในปั จจุบนั ที่
เป็ นอยู่ เมื่อแยกเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านที่ 1 ความรู ้สึกต่อชีวิต คู่ชีวติ บุตรหลานหรื อบุคคลสาคัญของชีวิตพบว่า ผูส้ ู งอายุ
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนมากมีระดับความผาสุ กทางจิตวิญญาณด้านความรู ้สึกต่อชี วิต คูช่ ีวิต บุตร
หลานหรื อบุคคลสาคัญของชี วิต ข้อที่ 3 ท่านรู ้ สึกว่าคู่ชีวิต บุตรหลาน หรื อบุคคลที่สาคัญที่สุดใน
ชีวติ ของท่านต้องการท่าน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาคือ ท่านรู ้สึกว่าคู่ชีวติ บุตรหลาน หรื อบุคคล
สาคัญที่สุดในชี วิตของท่าน ยังต้องพึ่งพาท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม มีค่าเฉลี่ ย
ระดับมาก ท่านรู ้ สึกว่าท่านยังมีความต้องการที่จะทาสิ่ งต่างๆ เพื่อตนเอง และท่านรู ้ สึกว่าท่านยัง
ต้องการทาประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปอีก มีระดับค่าเฉลี่ยระดับมา ตามลาดับ
ด้านที่ 2 ความผาสุ กในสิ่ งที่เป็ นปั จจุ บ นั โดยภาพรวมมีค่า เฉลี่ ย ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยระดับสู งสุ ด คือ ท่านรู ้สึกว่าชี วิตเป็ นประสบการณ์ที่ดีงาม
อย่างหนึ่ ง รองลงมาคือ ท่านรู ้สึกว่าอนาคตมีความมัน่ คง ท่านรู ้สึกว่าชีวิตตนเองมีความหมาย และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับต่าสุ ด คือ ท่านรับรู ้วา่ ตนเองมีค่าเมื่อได้ช่วยเหลือคนอื่น
ด้านที่ 3 ด้านความผาสุ กในการมีศาสนายึดมัน่ ระดับความผาสุ กทางจิตวิญญาณด้าน
ความผาสุ กในการมีศาสนายึดมัน่ ของผูส้ ู งอายุที่ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยระดับสู งสุ ด คือ การมีศาสนาเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
สามารถทาให้ท่านมีความสุ ขได้ รองลงมาคือ หลักธรรมของศาสนาทาให้ท่านมองโลกตามความ
เป็ นความจริ งมากขึ้น และท่านรู ้สึกอิ่มใจสบายใจที่ได้ตกั บาตรหรื อทาบุญตามประเพณี และข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยระดับต่าสุ ด 2 ข้อเท่ากัน คือ การปฏิบตั ิธรรมช่วยให้ท่านมีชีวิตที่สงบและไม่วา้ วุน่ และท่าน
มีความศรัทธาในศาสนาและเชื่อว่าทาดีได้ดี
จากการวิเคราะห์ตวั แปร ด้านการพูดคุยปรึ กษาหารื อหรื อตัดสิ นในเรื่ องสาคัญต่าง ๆ
ด้านความสาคัญกับเพื่อน ด้านการใช้เวลาในการทากิจกรรมร่ วมกันของสมาชิ ก และด้านการแสดงอ
อกซึ่ งความรัก มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสู ง คือ .787 และตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว อธิ บายความผัน
แปรที่เกิดขึ้นของระดับความผาสุ กทางจิตวิญญาณ ได้ร้อยละ 61.9
3. 3. รู ปแบบการเสริ ม สร้ างความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธ
จิตวิทยา
รู ปแบบการเสริ มสร้างความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา
มี 3 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ 1) ปั จ จัย ที่ เ อื้ อ ต่ อ ความผาสุ ก ทางจิ ต วิญ ญาณ 2 ปั จ จัย คื อ ปั จ จัย ด้า น
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และด้านความสั มพันธ์กบั เพื่อน 2) แนวทางการเสริ มสร้างความผาสุ ก
ทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุ 8 แนวทาง คือ 1) แนวทางส่ งเสริ มให้สมาชิ กในครอบครัวรับประทาน
อาหารร่ วมกันอย่างสม่ าเสมอ 2) แนวทางส่ งเสริ มให้สมาชิ กในครอบครั วทางานบ้านร่ วมกัน 3)
แนวทางส่ งเสริ มให้สมาชิ กในครอบครั วท ากิ จกรรมนันทนาการร่ วมกัน 4) แนวทางส่ งเสริ ม ให้
สมาชิกในครอบครัวออกกาลังกายและเล่นกีฬาร่ วมกันกับผูส้ ู งอายุ 5) แนวทางสนับสนุนสมาชิกใน
ครอบครัวพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้านร่ วมกับผูส้ ู งอายุ 6) แนวทางส่ งเสริ มให้สมาชิกในครอบครัวพา
ผูส้ ู ง อายุไ ปเยี่ยมญาติ มิ ตรและเพื่อนต่ างจัง หวัด 7) แนวทางสนับ สนุ นสมาชิ ก ในครอบครั วร่ วม
พิธีกรรมหรื องานบุญในโอกาสต่างๆ เพื่อให้ผูส้ ู งอายุมีการนาหลักพุทธธรรมมาเป็ นหลักในการ
ด าเนิ น ชี วิต และ 8) แนวทางส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว ท ากิ จกรรมบ าเพ็ญ ประโยชน์ ต่อ
สาธารณะ และ 3) การประยุกต์หลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ในด้านความรู ้สึกต่อชีวิต ด้านความผาสุ กในสิ่ ง
ที่เป็ น ด้านความผาสุ กในศาสนาที่ยดึ มัน่
อภิปรายผลการวิจัย
ความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุ คือ ความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุ
ประกอบด้วย ความรู ้สึกต่อชี วิต คู่ชีวิต บุตรหลานหรื อบุคคลสาคัญของชี วิต ความผาสุ กในสิ่ งที่เป็ น
ความผาสุ ก ในการมี ศ าสนายึ ด มั่น ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผาสุ ก ทางจิ ต วิ ญ ญาณของผู ้สู ง อายุ
ประกอบด้วย 2 ปั จจัย คือ 1) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวประกอบด้วย การใช้เวลาในการทา

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 423

กิจกรรมร่ วมกันของสมาชิ กในครอบครัว การพูดคุย ปรึ กษาหารื อ และตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญต่างๆ
ของสมาชิกในครอบครัว การแสดงออกซึ่ งความรักและความเอื้ออาทรกัน ทั้งทางกาย วาจา และใจ
ของสมาชิกในครอบครัว การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว และ2)
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนสอดคล้องกับ Boonruangrat (2008) พบว่า ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยมีความผาสุ กทาง
จิตวิญญาณสู งกว่าผูท้ ี่มีอายุมาก ผูท้ ี่มีโรคประจาตัวมีความผาสุ กทางจิตวิญญาณสู งกว่าผูไ้ ม่ มี โรค
ประจาตัว ผูท้ ี่อาศัยอยู่รวมกันมีความผาสุ กทางจิตวิญญาณสู งกว่าผูท้ ี่อยู่เพียงลาพัง และผูท้ ี่เข้าร่ วม
กิจกรรมมีความผาสุ กทางจิตวิญญาณสู งกว่าผูท้ ี่ไม่เข้าร่ วมกิจกรรม มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01, .05 ตามลาดับ ด้านความสุ ขพบว่า ผูท้ ีมีอายุมากมีความสุ ขกว่าผูท้ ี่มีอายุนอ้ ย
และผูไ้ ม่มีโรคประจาตัวมี ค วามสุ ขกว่าผูท้ ี่ มี โรคประจาตัว เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องความสุ ข อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 ปั จจัยที่สามารถทานายความผาสุ กทางจิตวิญญาณได้คืออายุ อย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ด้า นความสุ ข ปั จจัย ที่ ส ามารถท านายได้คื อ โรคประจ าตัว อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 ความผาสุ กทางจิตวิญญาณและความสุ ขในผูส้ ู งอายุมีความสัมพันธ์กนั
ในเชิงบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุโดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่ มีระดับค่าเฉลี่ ยระดับสู งสุ ด มี 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1
ความรู ้ สึกต่อชี วิต คู่ชีวิต บุตรหลานหรื อบุคคลสาคัญของชี วิต และด้านที่ 3 ความผาสุ กในการมี
ศาสนายึดมัน่ หมายถึ ง ความสุ กที่มีเกิ ดจากการปฏิ บตั ิตามคาสอนของศาสนา และด้านที่มีระดับ
ค่าเฉลี่ ยระดับต่าสุ ด คือ ด้านที่ 2 ความผาสุ กในสิ่ งที่เป็ นปั จจุบนั หมายถึง ความผาสุ กในปั จจุบนั ที่
เป็ นอยู่ เมื่อแยกเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านที่ 1 ความรู ้สึกต่อชีวติ คู่ชีวติ บุตรหลานหรื อบุคคลสาคัญของชีวติ พบว่า ผูส้ ู งอายุ
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนมากมีระดับความผาสุ กทางจิตวิญญาณด้านความรู ้สึกต่อชีวิต คู่ชีวิต บุตร
หลานหรื อบุคคลสาคัญของชี วิต ข้อที่ 3 ท่านรู ้ สึกว่าคู่ชีวิต บุตรหลาน หรื อบุคคลที่สาคัญที่สุดใน
ชีวติ ของท่านต้องการท่าน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก รองลงมาคือ ท่านรู ้สึกว่าคู่ชีวติ บุตรหลาน หรื อบุคคล
สาคัญที่สุดในชี วิตของท่าน ยังต้องพึ่งพาท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ ใดๆ ก็ตาม มีค่าเฉลี่ ย
ระดับมาก ท่านรู ้สึกว่าท่านยังมีความต้องการที่จะทาสิ่ งต่างๆ เพื่อตนเอง และท่านรู ้ สึกว่าท่านยัง
ต้องการทาประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปอีก มีระดับค่าเฉลี่ยระดับมาก ตามลาดับ
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ด้านที่ 2 ความผาสุ กในสิ่ งที่เป็ นปั จจุบนั โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยระดับสู งสุ ด คือ ท่านรู ้สึกว่าชี วิตเป็ นประสบการณ์ที่ดีงาม
อย่างหนึ่ ง รองลงมาคือ ท่านรู ้สึกว่าอนาคตมีความมัน่ คง ท่านรู ้สึกว่าชี วิตตนเองมีความหมาย และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับต่าสุ ด คือ ท่านรับรู ้วา่ ตนเองมีค่าเมื่อได้ช่วยเหลือคนอื่น
ด้านที่ 3 ด้านความผาสุ กในการมีศาสนายึดมัน่ ระดับความผาสุ กทางจิตวิญญาณด้าน
ความผาสุ กในการมีศาสนายึดมัน่ ของผูส้ ู งอายุที่ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยระดับสู งสุ ด คือ การมีศาสนาเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
สามารถทาให้ท่านมีความสุ ขได้ รองลงมาคือ หลักธรรมของศาสนาทาให้ท่านมองโลกตามความ
เป็ นความจริ งมากขึ้น และท่านรู ้สึกอิ่มใจสบายใจที่ได้ตกั บาตรหรื อทาบุญตามประเพณี และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับต่าสุ ด 2 ข้อเท่ากัน คือ การปฏิบตั ิธรรมช่วยให้ท่านมีชีวิตที่สงบและไม่วา้ วุน่ และท่าน
มีความศรัทธาในศาสนาและเชื่อว่าทาดีได้ดี สอดคล้องกับ Boonruangrat (2008) พบว่า
1) ปั จจัย ที่ เกี่ ยวข้องกับความผาสุ กทางจิ ตวิญญาณพบว่า ผูท้ ี่ มี อายุน้อยมี ความ
ผาสุ กทางจิตวิญญาณสู งกว่าผูท้ ี่มีอายุมาก ผูท้ ี่มีโรคประจาตัวมีความผาสุ กทางจิตวิญญาณสู งกว่าผูไ้ ม่
มีโรคประจาตัว
2) ลักษณะที่พกั พบว่าผูท้ ี่อาศัยอยูร่ วมกันมีความผาสุ กทางจิตวิญญาณสู งกว่าผูท้ ี่
อยูเ่ พียงลาพัง
3) การเข้าร่ วมกิ จกรรมพบว่าผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมมีความผาสุ กทางจิตวิญญาณสู ง
กว่าผูท้ ี่ไม่เข้าร่ วมกิจกรรม มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .05 ตามลาดับ
ด้านความสุ ข พบว่ า ผู ้ที มี อ ายุ ม ากมี ค วามสุ ข กว่ า ผู ้ที่ มี อ ายุ น้ อ ย และผู ้ไ ม่ มี โ รค
ประจาตัวมีความสุ ขกว่าผูท้ ี่มีโรคประจาตัว เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องความสุ ขอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ. 01 ปั จจัยที่สามารถทานายความผาสุ กทางจิตวิญญาณได้คืออายุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ด้านความสุ ขปั จจัยที่สามารถทานายได้คือโรคประจาตัว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.
01 ความผาสุ ก ทางจิ ต วิ ญ ญาณและความสุ ข ในผู ส้ ู ง อายุ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ในเชิ ง บวก อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
Kanthamunได้ศึ ก ษาความผาสุ ก ทางจิ ตวิญญาณของผูส้ ู ง อายุโรคมะเร็ ง ปอด กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งปอดอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
มหาราชนครเชี ยงใหม่ จานวน 90 ราย ผลการวิจยั พบว่า 1. ผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งปอดมีคะแนนความ
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ผาสุ ก ทางจิ ตวิญญาณโดยรวมอยู่ใ นระดับ สู ง เมื่ อพิ จารณาในแต่ ล ะด้า นของความผาสุ ก ทางจิ ต
วิญญาณ พบว่า ด้านการมีความสุ ข ความสงบ ที่เกิดจากความดี ความไม่เห็นแก่ตวั มีพรหมวิหาร 4
อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความรู ้ สึกเบิกบานกับการทาหน้าที่และการใช้ชีวิต และด้านการมี สติ
สมาธิ ปั ญญา อยูใ่ นระดับสู ง 2. ผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งปอดมีวิธีการปฏิ บตั ิเพื่อช่ วยให้เกิดความผาสุ ก
ทางจิตวิญญาณ คือ
1) ปฏิบตั ิตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ การเชื่ อในกฎแห่ งกรรม การเชื่ อ
ในกฎไตรลักษณ์ สวดมนต์ไหว้พระ ทาบุญ ศึกษาธรรมะ ทาสมาธิ
2) การท ากิ จ กรรมเพื่ อ ผ่อ นคลาย ได้แ ก่ ดู แ ลบุ ต รหลาน การท างานอดิ เ รก
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูป้ ่ วยคนอื่นๆ
3) การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เช่น การสะเดาะเคราะห์
แนวทางในการเสริ มสร้างความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา
ในจังหวัดบุรีรัมย์
1) แนวทางส่ งเสริ มให้สมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารร่ วมกันอย่างสม่าเสมอ
คือการหาเวลาในการรับประทานอาหารร่ วมกันการรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้ อมตากันเป็ น
ประจา สามารถช่ วยแก้ปัญหาในหลายๆ เรื่ องของครอบครั วมานักต่ อนัก เพราะมื้ออาหารท าให้
บรรดาสมาชิ กในบ้านได้มีเวลาให้กนั ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ รวมถึงพูดถึงปั ญหาของแต่ละคนอีก
ด้วย
2) แนวทางที่สมาชิ กในครอบครัวทางานบ้านร่ วมกันนั้นคือการทางานบ้านร่ วมกัน
ของสมาชิกในครอบครัวโดยให้ผสู ้ ู งอายุทากิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุได้มีส่วนร่ วมในการ
กิจกรรมนั้น
3) แนวทางที่สมาชิ กในครอบครัวทากิจกรรมนันทนาการร่ วมกันคือการทากิจกรรม
นันทนาการไม่ว่าจะเป็ นการดู โทรทัศน์ พาผูส้ ู งอายุไปท่องเที่ยว หรื อฟั งดนตรี ร่วมกันกับผูส้ ู งอายุ
แนวทางการให้สมาชิ กในครอบครั วออกกาลังกายและเล่นกี ฬาร่ วมกันกับผูส้ ู งอายุคือสมาชิ กใน
ครอบครัวพาผูส้ ู งอายุออกกาลังกายที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ
4) แนวทางที่สมาชิ กในครอบครัวพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้านร่ วมกับผูส้ ู งอายุคือการ
พาผูส้ ู งอายุไปทาบุญไหว้พระ หรื อสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุมีจิตใจที่สบาย
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5) แนวทางที่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว พาผู ้สู ง อายุ ไ ปเยี่ ย มญาติ มิ ต รและเพื่ อ นฝู ง
ต่างจังหวัดคือการนาผูส้ ู งอายุไปเยี่ยมญาติมิตรและเพื่อนฝูงต่างจังหวัดในโอกาสที่เหมาะสม และ
คานึงถึงสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ
6) แนวทางที่สมาชิ กในครอบครัวร่ วมพิธีกรรมหรื องานบุญในโอกาสต่างๆ เพื่อให้
ผูส้ ู งอายุมีการนาหลักพุทธธรรมอันได้แก่ หลักคาสอนหรื อแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็ นหลัก
ในการดาเนินชีวติ เพราะหลักการดาเนิ นชีวิตในทางพระพุทธศาสนามีคาสอนที่เหมาะกับช่วงวัยของ
บุคคล
7) แนวทางที่สมาชิ กในครอบครัวทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะคือการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ทาให้สมาชิกในครอบครัวการใช้เวลาในการทากิ จกรรมร่ วมกันกับ
ผูส้ ู งอายุเพื่อให้ผูส้ ู งอายุรู้สึกว่ามีค่าและมีประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมสอดคล้องกับ นงเยาว์
กันทะมูล ได้ศึกษาความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งปอด กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ ง ปอดอายุ 60 ปี ขึ้ นไปที่เข้ารั บการรักษาในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ จานวน 90 ราย ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูส้ ู ง อายุโรคมะเร็ ง ปอดมีค ะแนนความผาสุ กทางจิ ตวิญญาณโดยรวมอยู่ใน
ระดับสู ง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของความผาสุ กทางจิตวิญญาณ พบว่า ด้านการมีความสุ ข ความ
สงบ ที่เกิดจากความดี ความไม่เห็นแก่ตวั มีพรหมวิหาร 4 อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านความรู ้สึกเบิก
บานกับการทาหน้าที่และการใช้ชีวติ และด้านการมีสติ สมาธิ ปั ญญา อยูใ่ นระดับสู ง
2. ผูส้ ู ง อายุโ รคมะเร็ ง ปอดมี วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความผาสุ ก ทางจิ ต
วิญญาณคือ
1) ปฏิบตั ิตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ การเชื่อในกฎแห่ งกรรม การ
เชื่อในกฎไตรลักษณ์ สวดมนต์ไหว้พระ ทาบุญ ศึกษาธรรมะ ทาสมาธิ
2) การทากิ จกรรมเพื่อผ่อนคลาย ได้แก่ ดู แลบุตรหลาน การทางานอดิ เรก
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูป้ ่ วยคนอื่นๆ
3) การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เช่น การสะเดาะเคราะห์ และสอดคล้อง
กับ Chaichanawirote (2000) พบว่ า ผู ้สู ง อายุ มี ค วามผาสุ ก ทางจิ ต วิ ญ ญาณอยู่ใ นระดับ สู ง เมื่ อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว
ภาวะสุ ขภาพ และการปฏิ บตั ิธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุ กทางจิตวิญญาณ อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และสามารถร่ วมกันทานาย ระดับความผาสุ กทางจิ ตวิญญาณของ
ผูส้ ู งอายุได้ตามลาดับ คือ สัมพันธภาพในครอบครัว ภาวะสุ ขภาพ และการปฏิบตั ิธรรม โดยปั จจัยทั้ง
3 ด้าน สามารถร่ วมกันทานายความผาสุ กทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ร้อยละ 58
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 รัฐบาลควรให้การสนับสนุนในการกาหนดนโยบายให้เอื้อต่อการรับผูส้ ู งวัยในเรื่ อง
ของสภาพทางร่ างกาย เพื่อให้ผสู ้ ู งวัยสามารถอยูร่ ่ วมกับครอบครัว ชุมชน อย่างมีความสุ ข
1.2 ควรมีการประสานความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุ นให้ผูส้ ู ง
วัยสามารถเข้าถึงสิ่ งอานวยความสะดวก ได้โดยไม่ยากลาบากนัก
1.3 ประชากรสู งวัยมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้ น ควรจัดจัดอบรมความผาสุ กทางจิ ตวิญญาณ
ให้แก่ประชาชนที่มีมาตรฐาน นอกเหนือจากเงินบริ จาคภาคเอกชน
1.4 ภาครั ฐควรมีการประสานความร่ วมมื อกับสถานพยาบาลที่อยู่ในท้องถิ่ น เพื่อการ
บูรณาการองค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตให้แก่ผสู ้ ู งวัย
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรออกแบบการวิจยั เพื่อการดาเนิ นชี วิตแนวพุทธของผูส้ ู งวัยไทยแบบบูรณาการกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรี ยนรู ้ระหว่างผูส้ ู งวัยและคนครอบครัวเพื่อเสริ มสร้ างความผาสุ ก
ทางจิตวิญญาณของผูส้ ู งอายุ
2.2 ควรวิจยั และพัฒนารู ปแบบการดาเนิ นชี วิ ตอย่างพอเพียงของผูส้ ู งวัยไทยตามแนว
พุทธธรรมเพื่อเสริ มสร้างความผาสุ กทางจิตวิญญาณแบบพุทธบูรณาการ
2.3 ควรมีการวิจยั เชิงสารวจเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาศูนย์ความผาสุ กทาง
จิตวิญญาณของผูส้ ู งวัยในยุค 4.0
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บทคัดย่อ

กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธจิตวิทยาของชาว
พุทธจังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกออกเป็ น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศีล เป็ นการพัฒนาตนใน
เบื้องต้นที่ตอ้ งใช้อินทรี ยส์ ังวรให้ถูกต้อง ทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ บนพื้นฐานของฉันทะและปั ญญา
ขั้นตอนที่ 2 คือสมาธิ แบ่งออกเป็ น 2 ประการคือ 1) การพัฒนาคุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมความดี
งามต่ า งๆ ให้ เ กิ ด มี ข้ ึ น และ 2) การพัฒ นาสมรรถภาพจิ ต ขั้น ตอนที่ 3 คื อ ด้ า นปั ญ ญา มี
กระบวนการพัฒนา คือ การพัฒนาการรับรู ้ประสบการณ์และเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องตามความ
เป็ นจริ ง การพัฒนาการคิดพิจารณาวินิจฉัยอย่างมีวิจารณญาณ มีโยนิโสมนสิ การ คือ รู ้จกั วิเคราะห์
แยกแยะ สื บสาวเหตุ ปัจจัย การรู ้ จกั คิ ด และฉลาดในวิธีการที่จะนาไปสู่ จุดหมาย และสามารถนา
ความรู ้ ที่มีอยู่มาเชื่ อมโยงสร้ างเป็ นความรู ้ความคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความรู ้ แจ้ง
แห่งความจริ งของโลกและชีวติ
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คาสาคัญ: กระบวนการสร้างแรงจูงใจการพัฒนาตน, ชาวพุทธ, หลักพุทธจิตวิทยา
Abstract

The process of building self-development motives of Buddhists based on Buddhist
psychology of Buddhists of Buriram Province had divided into 3 steps. The first step was moral
development (Sila) means basic of self-development should be practiced Sense-Restraint correctly
on aspiration and intellect. The second self-developing process was concentration (Smadhi) and can
divided into 2 sections; 1) development of spiritual quality 2) development of spiritual. It should
develop for receiving experience and realized environment correctly without being distort and bias,
development the method of considering judgmentally, using true wisdom without dominating
defilements having Yonisomanasikan for understanding and considering’ or know how to criticize,
distinguish and investigate the cause and the result. Moreover, one should be able to create true
knowledge and connected to new body of knowledge in order to solve problem and create the true
knowledge of world and life.
Keyword: process of building self-development motivation, Buddhists, Buddhist psychology
บทนา

การพัฒนาตนด้วยพุทธจิตวิทยานี้ เป็ นแกนหลักในการพัฒนาตนที่ดีทาให้มนุษย์ประสบ
ผลสาเร็ จในการดารงชี วิต และการใช้จิตวิทยาก็สาเร็ จอย่างแท้จริ ง เป็ นตัวแรงจูงใจที่ดี เป็ นการ
เกื้อกูลต่อชี วิตและสังคม พระพุทธศาสนาถือว่าจิตนั้นมีพลังในการควบคุมกาย แต่ถึงอย่างนั้นจิตก็
ไม่ได้เป็ นเอกเทศจากกายเพราะจิตกับกายต้องทางานแบบอิงอาศัยซึ่ งกันและกัน ในแง่อภิธรรมจิต
มนุษย์หรื อสัตว์มีความละเอียดอ่อนสามารถจาแนกประเภทได้อย่างหลากหลาย ฉะนั้นการพัฒนาจิต
พัฒนากายให้รู้จกั สารวมระวังการกิน การอยู่ การเสพบริ โภควัตถุ มนุ ษย์ดารงชี วิตอยูไ่ ด้ดว้ ยการ
บริ โภคปั จจัยสี่ คือ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็ นแนวทางพุทธจิตวิทยาที่จาเป็ น
อย่างยิ่งต่อมนุ ษย์ทุกเผ่าพันธุ์ ต้องพึ่งพาปั จจัยทั้งสี่ อย่างนี้ จึงจะดารงชี วิตอยู่ได้แม้แต่พระภิกษุ ผูท้ ี่
ออกปฏิบตั ิ ต้องพึ่งปั จจัยสี่ จึงจะดารงชี วิต เพื่อปฏิบตั ิธรรมตามคาสอนของพระพุทธองค์ได้ ดัง
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พุทธพจน์ที่ทรงตรัสไว้ในวนปั ตถสู ตรว่า มนุ ษย์ดารงชี วิตอยู่ได้ด้วย อาหารเป็ นเครื่ องยังชี พ มี
เสื้ อผ้าปิ ดบังร่ างกายมิให้เกิดความละอาย สถานที่อยู่อาศัยบังแดดและหลบฝน อาศัยยารักษาโรค
ยามเจ็บป่ วยไข้ บรรพชิตก็มีความจาเป็ นต้องมีในสิ่ งเหล่านี้ เมื่อออกบรรพชาแล้วย่อมเกิดขึ้นได้โดย
ไม่ยาก หากเราไม่ได้ออกจากเรื อนบรรพชาเป็ นบรรพชิ ตเพราะเหตุแห่ งเครื่ องนุ่งห่ ม อาหาร ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค เมื่อเป็ นเช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปอยูอ่ าศัยบุคคลนี้ สติที่ยงั ไม่ปรากฏจิตที่ยงั ไม่ต้ งั
มัน่ อาสวะที่ยงั ไม่สิ้นและเราก็ไม่บรรลุธรรมอันเป็ นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยงั ไม่ได้บรรลุ
ภิกษุรูปนั้นควรพิจารณาถึงบุคคลผูเ้ ป็ นเช่นนั้น แล้วควรกราบลาไปแสวงหาอาจารย์คนใหม่เสี ยและ
ไม่ควรติดตามบุคคลปรนนิ บตั ิบุคคลนั้นเลย ยิ่งกว่านั้น จิตใจมนุ ษย์ที่ยงั ไม่ต้ งั มัน่ คือ ยังเต็มด้วย
กิเลส ตัณหา และราคะเป็ นจิตที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาทางด้านพุทธจิตวิทยาช่วยมนุษย์ในการแก้ไข
ปั ญหาให้ได้ทุกขั้นตอน หมายถึงต้องมีการฝึ กฝนอบรมบ่มเพาะให้จิตเบาบางจากตัณหา มานะ ทิฐิ
ดังที่พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า “ตัณหา มานะ ทิฐิ 3 ตัวนี้ แหละที่เป็ นแรงจูงใจ สาคัญ
อยู่เบื้ องหลัง ความเป็ นไปในสังคมมนุ ษ ย์ ความต้องการอานาจ ทรั พ ย์ และยึดถื อในลัทธิ นิยม
อุดมการณ์ความเชื่อถือ” หากนาเอาพุทธจิตวิทยามาใช้อย่างถูกวิธีการ กิเลส 3 ตัวนี้ก็จะลดน้อยถอย
ลงไป กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธจิตวิทยา และศึกษาคา
สอนของนักปราชญ์ทางศาสนา สรุ ปว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเป็ นเรื่ องราวของจิตวิทยา
แทบทั้งสิ้ นเพราะเป็ นหลักธรรมที่เยีย่ วยาจิตใจให้หายจากโรคทางจิต มนุษย์การดารงชีวติ ของมนุษย์
เป็ นระบบ และระบบการด ารงชี วิ ต อยู่ ดี ข องชี วิ ต นั้ น ต้อ งมองให้ ค รบทั้ง 3 ด้ า น หรื อ 3
องค์ประกอบ คือ 1) ชี วิตหรื อตัวมนุ ษย์ 2) สังคม และ 3) สิ่ งแวดล้อม การพัฒนามนุ ษย์ด้วย
จิตวิทยานี้แหละ เป็ นแกนหลักในการพัฒนามนุษย์ที่ดีทาให้มนุษย์ประสบผลสาเร็ จในการดารงชีวิต
และการใช้จิตวิทยาก็สาเร็ จอย่า งแท้จริ ง เป็ นตัวแรงจู งใจที่ ดี เป็ นการเกื้ อกูล ต่ อชี วิตและสัง คม
พระพุทธศาสนาถือว่าจิตนั้นมีพลังในการควบคุมกาย สิ่ งที่เป็ นแรงจูงใจที่แท้จริ ง คือ ตัณหา มานะ
ทิฐิ 3 ตัวนี้ แหละที่เป็ นแรงจูงใจ สาคัญอยู่เบื้องหลังความเป็ นไปในสังคมมนุ ษย์ ความต้องการ
อานาจ ทรัพย์ และยึดถือในลัทธิ นิยมอุดมการณ์ความเชื่ อถือ ถึงแม้วา่ จิตวิทยาตะวันตกมีความคิด
ต่างก็จริ ง แต่เน้นความสาคัญของประสบการณ์ส่วนบุคคล ในแง่ของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน
ของความคิ ด อารมณ์ หรื อทัศ นะต่ อ โลกของบุ ค คลนั้น ก็ ต าม มี ก ารเปรี ยบเที ย บจิ ต วิ ท ยา
พระพุทธศาสนากับนักจิตวิทยาตะวันตก แต่ก็เป็ นศึกษาหากระบวนการที่แท้จริ ง และมีนกั จิตวิทยา
บางท่านคัดค้านว่าการบาบัดของแนวคิดจิ ตวิทยาตะวันตกนั้น ไม่อาจนามาเปรี ยบเทียบกับพุทธ
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จิ ตวิท ยาทางพระพุท ธศาสนาได้ เนื่ องจากเกิ ดจากฐานความคิ ดคนละแบบ พุ ท ธจิ ตวิท ยาทาง
พระพุทธศาสนาจึงเป็ นแรงจูงใจในการฝึ กอบรมมนุษย์ ให้ประสบผลสาเร็ จในการดารงชีวิต และ
จิตมัน่ คงถาวร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธจังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธ จังหวัด
บุรีรัมย์
3. เพื่อนาเสนอกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาของ
ชาวพุทธจังหวัดบุรีรัมย์
วิธีการดาเนินการวิจัย
กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธจิตวิทยาเป็ นการ
วิจยั แบบผสมวิธี กลุ่มเป้ าหมายได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยการเลือก
แบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก (Purposeful Sampling) ในขนาดที่เพียงพอต่อการได้มา
ซึ่ งข้อมูลสาคัญเชิ งลึ ก ซึ่ งกาหนดคุณสมบัติผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน ๓๒ รู ป/คน ประกอบด้วย
นักวิชาการด้านจิตวิทยา จานวน ๓ รู ป/คน นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จานวน ๗ รู ป/คน
และผูส้ ู งอายุ ผูน้ าชุ มชน ผูน้ าทางด้านจิตวิญญาณในชุ มชน จานวน ๒๒ รู ป/คน กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาคือ ชาวพุทธในอาเภอกระสัง จานวน 384 คน โดยการสุ่ มอย่างง่ายด้วยตารางของ Krejcie and
Morgan เครื่ องมือที่ใช้ในวิจยั คือ แนวคาถามในการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามที่เป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วย
น้อย เห็ นด้วยน้อยที่ สุ ด มี ค่า ความเชื่ อมัน่ เท่า กับ 0.86 วิเคราะห์ ข ้อมู ล เชิ ง ปริ ม าณโดยใช้ก ารหา
ค่า ความถี่ ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ ข ้อมู ล เชิ ง คุ ณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องกระบวนการสร้ างแรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลัก
พุทธจิตวิทยา สรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1. ศึ กษาแรงจู งใจในการพัฒนาตนตามแนวคิดจิ ตวิทยาและพระพุทธศาสนาของชาว
พุทธ จังหวัดบุรีรัมย์
แรงจูงใจในการพัฒนาตนตามแนวคิดจิตวิทยาและพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า การพัฒนาตนเองเพื่อการดาเนิ นการปรับปรุ งเสริ มสร้ างความรู ้ ความสามารถและทักษะใน
ด้านต่างๆ เพื่อช่ วยในการปฏิบตั ิงานที่ตนได้รับมอบหมาย มีประสิ ทธิ ภาพ และการพัฒนาตนเอง
เป็ นการเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมให้เกิ ดการตื่นรู ้ อยากเรี ยนรู ้ อยู่ตลอดเวลา และพร้ อมที่จะทัน ต่ อ
กระแสการเปลี่ยนแปลง
2. ระดับแรงจูงใจในการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธ จังหวัดบุรีรัมย์
ระดับแรงจูงใจในการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธจังหวัดบุรีรัมย์โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีการพัฒนาตนด้านศีลมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.20) รองลงมาคือการพัฒนา
ตนด้านสมาธิ (  = 4.19) และด้านปัญญา (  = 4.03) ตามลาดับ ระดับแรงจูงใจในการพัฒนาตนตาม
หลักพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธอาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านศีล พบว่า อยูใ่ นระดับมาก โดยท่าน
มีความตั้งใจที่จะฝึ กฝนตนเองให้ทนั กับเหตุการณ์ ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ท่านมีความ
เสี ยสละเพื่อส่ วนร่ วม ด้านสมาธิ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก โดยมีท่านพัฒนาตนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้
ที่ต่อเนื่องตลอดชี วิตมีค่าสู งสุ ด รองลงมาคือท่านรู ้จกั ประยุกต์หลักธรรมมาใช้ในการพัฒนาตน และ
ท่านใช้สติในการแก้ไขปั ญหาอยู่เสมอ และด้านปั ญญา พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีท่านมี ความ
ตั้งใจในการพัฒนาตนอยูเ่ สมอมีค่าเฉลี่ยสู งสู ด รองลงมาคือท่านพัฒนาตนให้เชื่อมัน่ ในตนเอง
3. สั งเคราะห์ กระบวนการสร้ างแรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุ ทธ
จิตวิทยาของชาวพุทธ จังหวัดบุรีรัมย์
กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธจิตวิทยาของชาว
พุทธจังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกออกเป็ น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1รักษาศีล เป็ นการพัฒนา
ตนในเบื้องต้นที่ตอ้ งใช้อินทรี ยส์ ังวรให้ถูกต้อง ทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ บนพื้นฐานของฉันทะและ
ปั ญญา เมื่อดูฟังเป็ นก็จะใช้เพื่อหาความรู ้ หาคุณประโยชน์ใส่ ตนเอง ก็จะก่อให้เกิดปั ญญา ขั้นตอนที่
2 คือทาสมาธิ แบ่งออกเป็ น 2 ประการคือ 1) การพัฒนาคุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมความดีงามต่างๆ
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ให้เกิดมีข้ ึน เช่น เมตตา กรุ ณา กตัญญูกตเวที คารวะ หิ ริโอตตัปปะ ซึ่ งหล่อเลี้ยงจิตใจงอกงาม และ
เป็ นพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม และ 2) การพัฒนาสมรรถภาพจิต ได้แก่ ความสามารถ เข้มแข็ง
มัน่ คง มี ประสิ ทธิ ภาพของจิ ต เช่ น ฉันทะ (ความใฝ่ รู ้ ใฝ่ ดี ใฝ่ ทา) ความเพียร (วิริยะ) ความขยัน
(อุตสาหะ) ความอดทน (ขันติ) ระลึกนึกได้ทนั ตื่นตัว ควบคุมตนได้ (สติ) มัน่ คง แน่วแน่ ใสสงบอยู่
ตัว ของจิ ต (สมาธิ ) มี ค วามไม่ ป ระมาท พร้ อ มที่ จ ะใช้ ปั ญ ญา ขั้น ตอนที่ 3 คื อ ปั ญ ญา มี
กระบวนการพัฒนา คือ การพัฒนาความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่สดับตรับฟั งหรื อศึกษาเล่าเรี ยน และรับ
การถ่ า ยทอดศิ ล ปวิ ท ยา และข้อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพัฒ นาการรั บ รู ้
ประสบการณ์และเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง การพัฒนาการคิดพิจารณาวินิจฉัย
อย่างมีวิจารณญาณ มีโยนิ โสมนสิ การ คือ รู ้จกั วิเคราะห์ แยกแยะ สื บสาวเหตุปัจจัย การรู ้จกั คิด และ
ฉลาดในวิธี ก ารที่ จะนาไปสู่ จุดหมาย และสามารถนาความรู ้ ที่ มีอยู่ม าเชื่ อมโยงสร้ างเป็ นความรู ้
ความคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความรู ้แจ้งแห่งความจริ งของโลกและชีวติ
อภิปรายผล

การเสนออภิปรายผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
แรงจูงใจในการพัฒนาตนตามแนวคิดจิตวิทยาและพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า การพัฒนาตนเองเพื่อการดาเนิ นการปรับปรุ งเสริ มสร้างความรู ้ ความสามารถและทักษะใน
ด้านต่างๆ เพื่อช่ วยในการปฏิ บตั ิ งานที่ ตนได้รับมอบหมาย มีประสิ ทธิ ภาพ และการพัฒนาตนเอง
เป็ นการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อยู่ตลอดเวลา และพร้ อมที่จะทันต่อกระแสการ
เปลี่ ย นแปลงสอดคล้อ งกับ Phramaha Burana Chatametho (Phonok) (2000) พบว่า กระบวนการ
เรี ยนรู ้ของมนุษย์เกิดจากรับจาคิดรู ้อารมณ์ท้ งั หลายทางสื่ อภายใน 6ประการเท่านั้นนอกจากนี้แล้วไม่
มีเหตุเกิ ดต่างกันอยู่ที่ว่าอารมณ์ ที่รับเข้ามานั้นผูร้ ับรู ้จกั แยกแยะผิดถูกชัว่ ดี ได้มาน้อยเพียงใดเพราะ
ปัจจัยที่ทาให้แยกแยะนั้นมีมากและส่ วนมากเป็ นปัจจัยหลอกทาให้หลงผิดได้ง่ายมนุษย์โดยส่ วนมาก
จึงตกอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของสื่ อผลพวงที่ได้รับรู ้จากสื่ อจึงครองมนุษย์ไม่ให้เกิดการพัฒนาได้เต็มที่ท้ งั
ที่เครื่ องมือพัฒนามนุ ษย์ก็คือ “สื่ อ” นัน่ เอง Wanaphoot (1996) พบว่า พื้นฐานของแนวคิดจิตวิทยา
เชิงรู ้คิดและแนวคิดผ่านตัวตน โดยเชื่อว่าจิตมีอยูจ่ ริ ง แต่ปรากฏอยูเ่ ป็ นขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทางจิตและกาย จึงเป็ นภาวะของผลการทางานประสานกัน
อย่างผสานต่อเนื่อง รู ปแบบของแนวคิดพุทธจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนาเรี ยกว่า จิตวิทยาขันธ์ 5
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ประกอบด้วย 1) การรับรู ้ คือ อายตนะภายใน และอายตนภายนอกทั้ง 6 2) อารมณ์ การคิด การ
จา และความรู ้สึกตัว คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 3) การเรี ยนรู ้ คือ ปฏิจจสมุปบาท
(เหตุ – ปั จจัย) 4) การมีอิสระทางจิ ต คือ ชี วิตที่ดี 2 ระดับ คือ ระดับโลกี ยธรรม และระดับ
โลกุตรธรรม และ Watthanaboot (2012) พบว่า
1. สภาพการนาพุทธญาณวิทยา (ไตรสิ กขา) ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน
พบว่า บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับความเข้าใจและระดับการประยุกต์ใช้พุทธญาณวิทยา (ไตรสิ กขา)
ในมิติของศีล 5 อยู่ในระดับมาก ส่ วนระดับความเข้าใจและระดับการประยุกต์ใช้พุทธญาณวิทยา
(ไตรสิ กขา) ในมิติของศีล 8 สมาธิ และปั ญญา อยูใ่ นระดับน้อย
2. การบูรณาการระหว่างพุทธญาณวิทยาและตัวแบบ KSM ในการสร้างและพัฒนา
ทุนมนุ ษย์ในองค์กรมหาชน พบว่า หากองค์กรระดับมหาชน มีหลักการบริ หารโดยใช้ตวั แบบบูรณา
การพุทธญาณวิทยาและตัวแบบ KSM ในการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรเอกชนในมิติของ
ความมุ่งมัน่ การทางานหนัก การมองอนาคตเด่นชัด ความรับผิดชอบ การประสานงาน การมี จิต
นวัตกรรมความชานาญ ความซื่ อสัตย์ ความเสี ยสละ ความมีระเบียบวิ นยั และการจัดการที่ดี ทันกาล
มีกาไรสู งจะมีแนวโน้มส่ งผลให้การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรศึกษาสู งขึ้นด้วย และจากขั้นตอนที่ 1
ในการศึกษาสภาพการนาพุทธญาณวิทยา (ไตรสิ กขา) ในการพัฒนาทุนมนุ ษย์ในองค์กรมหาชน
สามารถสรุ ปองค์ประกอบที่สามารถนามาพัฒนาตัวแบบการบูรณาการพุทธญาณวิทยา เพื่อสร้างและ
การพัฒนาทุนมนุ ษย์ในองค์กรมหาชน ประกอบด้วย ศีล 5 ทุกข์ นิ โรธ ความมุ่งมัน่ การทางานหนัก
การมองอนาคตเด่นชัด ความรับผิดชอบ การประสานงาน การมีจิตนวัตกรรม ความชานาญ ความ
ซื่อสัตย์ความเสี ยสละ ความมีระเบียบวินยั และการจัดการที่ดี
3. สัมฤทธิ ผลของการประเมิ นการนาตัวแบบที่ ได้จากการบู รณาการระหว่า งพุท ธ
ญาณวิทยาและตัวแบบ KSM เพื่อสร้างและพัฒนาทุนมนุ ษย์ในองค์กรมหาชน พบว่า การสร้างและ
พัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา (ไตรสิ กขา) และตัวแบบ KSM เป็ นวิธีการพัฒนาคนตาม
แนวทางของพรพุทธศาสนา ซึ่ งมี 2 วิธีคือ วิธีก ารไตรสิ กขา และวิธีการภาวนา ที่จะก่อให้เกิดการ
สร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ของแต่ละองค์กร เพื่อที่จะผลักดันให้องค์กรเกิ ดการพัฒนาด้านคุณธรรม
และจริ ยธรรมจนก่อให้เกิดลักษณะของบุคลากรที่เป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุ ข
ระดับแรงจูงใจในการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาของชาวพุท ธจังหวัดบุรีรัมย์โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีการพัฒนาตนด้านศีลมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (  = 4.20) รองลงมาคือการพัฒนา

438 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561

ตนด้านสมาธิ (  = 4.19) และด้านปัญญา (  = 4.03) ตามลาดับ ระดับแรงจูงใจในการพัฒนาตนตาม
หลักพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธอาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านศีล พบว่า อยูใ่ นระดับมาก โดยท่าน
มีความตั้งใจที่จะฝึ กฝนตนเองให้ทนั กับเหตุการณ์ ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ท่านมีความ
เสี ยสละเพื่อส่ วนร่ วม ด้านสมาธิ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก โดยมีท่านพัฒนาตนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้
ที่ต่อเนื่องตลอดชี วิตมีค่าสู งสุ ด รองลงมาคือท่านรู ้จกั ประยุกต์หลักธรรมมาใช้ในการพัฒนาตน และ
ท่านใช้สติในการแก้ไขปั ญหาอยู่เสมอ และด้านปั ญญา พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีท่านมีความ
ตั้ง ใจในการพัฒนาตนอยู่เสมอมี ค่า เฉลี่ ย สู ง สู ด รองลงมาคื อ ท่ า นพัฒนาตนให้เชื่ อมั่นในตนเอง
สอดคล้องกับ วันชัย สุ ขตาม พบว่า
1. แนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาทุนมนุ ษย์ตามหลักพุทธธรรม พบว่า เป็ นแนวคิดที่
สามารถผลักดันให้ทุนมนุษย์ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งผลลัพธ์และ
ผลประกอบการจะออกมาเป็ นที่น่าพอใจ ด้วยการศึกษา การฝึ กอบรม โดยใช้หลักทางศาสนาเข้าไป
ประยุกต์ใช้ อันได้แก่ หลักพุทธธรรม ภาวนา 4 ไตรสิ กขา การใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 จริ ต 6 รวมทั้ง
การพิจารณากลุ่มผูร้ ับเข้าการพัฒนาทุนมนุษย์ดว้ ยการมองหลักการต่างๆ จากบัว 4 เหล่า อันเป็ นการ
พิจารณาคุณสมบัติในการเรี ยนรู ้ของบุคคลทางพุทธศาสนา
2. หลักการพัฒนาทุนมนุ ษย์และผลกระทบของโลกาภิวตั น์ที่มี ต่อการพัฒนาทุน
มนุ ษย์พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เชิงพุทธจะต้องเป็ นการพัฒนาที่ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์กบั บริ บท
ของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองซึ่งกระแสโลกาภิวตั น์รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ก็
เข้ามามีอิทธิ พลต่อทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและภาคการศึกษา อย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ งในทางบริ หาร
ทัว่ ไปก็จะเป็ นไปตามกลไกของทฤษฎีระบบซึ่ งนักพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโลกาภิวตั น์จะต้องนาการ
วางแผนพัฒนาทุนมนุ ษย์ท้ งั ระดับกว้าง อันได้แก่ ระดับองค์การและระดับบุคคล โดยเมื่อองค์การมี
วิสั ย ทัศ น์ใ นการพัฒนาทุ นมนุ ษ ย์วิถี พุ ท ธการพิ จารณาจะแบ่ง ปั น 2 ระดับ คื อ การพัฒนาระดับ
องค์การ(Organizational Development) และการพัฒนาในระดับบุคคล (Individual Development)
3. แนวทางและวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์วถิ ีพุทธในยุคโลกาภิวตั น์ พบว่า การพัฒนา
ทุนมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 กระบวนทัศน์ในการ
จัดการเพื่อพัฒนาให้อยูใ่ นระดับโลกิยธรรม ตามผลการวิจยั อันได้แก่ การพัฒนาด้วย ITUK ดังนี้ I คือ
Intelligence awareness การตระหนักรู ้ และคิ ดแบบทัว่ ถึ งอย่างชาญฉลาด T คือ Think การคิดแบบ
ถู กต้องอันเป็ นสัมมาทิฏฐิ U คือ Understand การเข้าใจปั ญหาอย่างถ่องแท้ และ K คือKnowledge
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เป็ นการค้นหาความจริ งด้วยปั ญญา และระดับที่ 2 กระบวนทัศน์ในการจัดการเพื่อพัฒนาให้อยู่ใน
ระดับโลกุตตรธรรม พุทธวิธีในการพัฒนาทุนมนุ ษย์ตามหลักพระพุทธศาสนามี จุดมุ่งหมายที่จะ
จัดการคนให้เป็ นทั้งคนเก่งและคนดี (วิชชาจรณสัมปั นโน) กระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เชิงพุทธ จะมีค่านิยมตามที่พุทธธรรมกาหนดกล่าวคือการมีชีวติ อันประเสริ ฐ มีปัญญารู ้ความจริ งตาม
ความเป็ นจริ ง พัฒนาตนเองให้มีภพภูมิที่ดีกว่าเดิม ตามผลการวิจยั คือ LETS อันได้แก่ L คือ Learning
เป็ นการให้ ก ารเรี ย นรู ้ แ ก่ บุ ค คล E คื อ Experience เป็ นการให้ บุ ค คลสั่ ง สมทัก ษะจนก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์ T คือ Training เป็ นการฝึ กอบรมบุคคลเพื่อก่อให้เกิดความรู ้ ท้ งั ในงานและนอกงาน
และ S คือ Seminar เป็ นการเติมเต็มความรู ้ให้บุคคลที่จะก่อให้เกิดความรู ้เพิ่มขึ้น โดยมีจุดประสงค์
ในการพัฒนาเพื่อพัฒนาตนเองจากสภาพของปุถุช นซึ่ ง มี อวิชชาครอบงาอยู่สู่ อริ ยบุ คคลสาหรับ
ผลลัพ ธ์ ก ารพัฒ นาสู ง สุ ด ที่ จ ะได้คื อ การสู่ ภ าวะนิ พ พาน พุ ท ธธรรมมี ห ลัก การที่ ค รอบคลุ ม ทั้ง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลในสั ง คม (การพัฒ นาศี ล ) การพัฒ นาจิ ต ใจให้ มีสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี มี
สมรรถภาพจิตสู งขึ้น จิ ตมีคุณภาพมากขึ้น (การพัฒนาสมาธิ ) และพัฒนาไปสู่ ระดับการเข้าถึงสัจ
ธรรม (การพัฒนาปั ญญา) และสอดคล้องกับ ฌาน ตรรกวิจารณ์ ได้วิจยั เรื่ อง “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงพุทธ” ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิ งพุทธจะมีพุทธธรรมเป็ นฐานคิดใน
การพัฒนา โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรี ยนรู ้และอริ ยมรรคมีองค์ 8
เป็ นแนวคิดทฤษฎี ที่ใช้ในการพัฒนา โดยมีเป้ าหมายการพัฒนา 2 ระดับ คือ ระดับโลกิ ยธรรม และ
ระดับโลกุตรธรรม ส่ วนปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่ อที่ว่า มนุ ษย์สามารถพัฒนาได้
พุทธธรรมมีเป้ า หมายที่การพัฒนาปรับ ปรุ งมนุ ษย์ ใช้ปัญหาของมนุ ษย์ คือ “ทุกข์” เป็ นตัวตั้ง ใช้
หลักธรรม อริ ยสัจ 4 เป็ นหลักคิดในการพัฒนา และมีการคิดเชิงระบบ สาหรับเป้าหมายในการพัฒนา
นั้นจะมีสามประการ คือ (1) ทาให้มนุ ษย์มีความรู ้ความสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดีมีประสิ ทธิภาพ (2)
มีจริ ยธรรมคุณธรรมในการดารงชีวติ และ (3) พัฒนาไปสู่ ระดับสู งสุ ด คือ การพ้นทุกข์อย่างสิ้ นเชิง สู่
ภาวะนิ พพานหรื อนิ โรธ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เชิ งพุทธ มี 3 องค์ประกอบการพัฒนา คือ การ
พัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่มและการพัฒนาในระดับองค์การ เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ตามแนวทางพุ ท ธมี ป ฏิ สัม พันธ์ ก ับ บริ บ ทจึ ง ท าให้องค์ก ารที่ เป็ นระบบใหญ่ ต้องมี เป้ า หมายของ
องค์การที่เศรษฐกิ จแบบพอเพียง มีพุทธเศรษฐศาสตร์ เป็ นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวน
ทัศน์การพัฒนาที่ประกอบด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนาเพื่อผลงาน กระบวนทัศน์การพัฒนาเพื่อการ
เรี ยนรู ้ กระบวนทัศน์การพัฒนาโลกิ ยธรรมและกระบวนทัศน์การพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การ
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พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในระดับบุคคล และระดับองค์การจะมีตวั แบบในการพัฒนา ซึ่ งสามารถใช้
เป็ นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธได้ดว้ ย
กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธจิตวิทยาของชาว
พุทธจังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกออกเป็ น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศีล เป็ นการพัฒนาตนใน
เบื้องต้นที่ตอ้ งใช้อินทรี ยส์ ังวรให้ถูกต้อง ทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ บนพื้นฐานของฉันทะและปั ญญา
เมื่อดูฟังเป็ นก็จะใช้เพื่อหาความรู ้ หาคุณประโยชน์ใส่ ตนเอง ก็จะก่อให้เกิดปั ญญา ได้คุณภาพชี วิตที่
ดี ข้ ึน ขั้นตอนที่ 2 คื อสมาธิ แบ่งออกเป็ น 2 ประการคือ 1) การพัฒนาคุ ณภาพจิ ต ได้แก่ คุ ณธรรม
ความดีงามต่างๆ ให้เกิ ดมีข้ ึน เช่น เมตตา กรุ ณา กตัญญูกตเวที คารวะ หิ ริโอตตัปปะ ซึ่ งหล่อเลี้ยง
จิ ตใจงอกงาม และเป็ นพื้ นฐานของพฤติ ก รรมที่ ดีง าม และ 2) การพัฒนาสมรรถภาพจิ ต ได้แก่
ความสามารถ เข้มแข็ง มัน่ คง มีประสิ ทธิ ภาพของจิต เช่น ฉันทะ (ความใฝ่ รู ้ ใฝ่ ดี ใฝ่ ทา) ความเพียร
(วิริยะ) ความขยัน (อุตสาหะ) ความอดทน (ขันติ) ระลึกนึกได้ทนั ตื่นตัว ควบคุมตนได้ (สติ) มัน่ คง
แน่วแน่ ใสสงบอยูต่ วั ของจิต (สมาธิ ) มีความไม่ประมาท พร้อมที่จะใช้ปัญญา ขั้นตอนที่ 3 คือ ด้าน
ปัญญา มีกระบวนการพัฒนา คือ การพัฒนาความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่สดับตรับฟังหรื อศึกษาเล่าเรี ยน
และรับการถ่ ายทอดศิ ลปวิทยา และข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาการรั บรู ้
ประสบการณ์และเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง การพัฒนาการคิดพิจารณาวินิจฉัย
อย่างมีวิจารณญาณ มีโยนิ โสมนสิ การ คือ รู ้จกั วิเคราะห์ แยกแยะ สื บสาวเหตุปัจจัย การรู ้จกั คิด และ
ฉลาดในวิธี ก ารที่ จะนาไปสู่ จุดหมาย และสามารถนาความรู ้ ที่ มีอยู่ม าเชื่ อมโยงสร้ า งเป็ นความรู ้
ความคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความรู ้แจ้งแห่งความจริ งของโลกและชีวติ
สอดคล้องกับ ฌาน ตรรกวิจารณ์
พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เชิ งพุทธจะมีพุทธธรรมเป็ นฐานคิดในการพัฒนา
โดยมีพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยา การเรี ยนรู ้และอริ ยมรรคมีองค์ 8 เป็ นแนวคิด
ทฤษฎี ที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นา โดยมี เ ป้ า หมายการพัฒ นา 2 ระดับ คื อ ระดับ โลกิ ย ธรรม และระดับ
โลกุตรธรรม ส่ วนปรัชญาในการพัฒนานั้นตั้งอยู่บนความเชื่ อที่ว่า มนุ ษย์สามารถพัฒนาได้ พุทธ
ธรรมมีเป้าหมายที่การพัฒนาปรับปรุ งมนุษย์ ใช้ปัญหาของมนุษย์ คือ “ทุกข์” เป็ นตัวตั้งใช้หลักธรรม
อริ ยสัจ 4 เป็ นหลักคิดในการพัฒนา และมี การคิดเชิ งระบบ สาหรับเป้ าหมายในการพัฒนานั้นจะมี
สามประการ คื อ (1) ท าให้มนุ ษ ย์มี ความรู ้ ค วามสามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ดีมี ประสิ ทธิ ภาพ (2) มี
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จริ ยธรรมคุณธรรมในการดารงชีวิต และ (3) พัฒนาไปสู่ ระดับสู งสุ ด คือ การพ้นทุกข์อย่างสิ้ นเชิ ง สู่
ภาวะนิพพานหรื อนิโรธ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ มี 3 องค์ประกอบการพัฒนา คือ
การพัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุ่มและการพัฒนาในระดับองค์การ เพื่อให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ตามแนวทางพุทธมีปฏิสัมพันธ์กบั บริ บทจึงทาให้องค์การที่ เป็ นระบบใหญ่ตอ้ งมี
เป้ าหมายขององค์การที่เศรษฐกิจแบบพอเพียง มีพุทธเศรษฐศาสตร์ เป็ นแนวทางของระบบเศรษฐกิจ
มีกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ประกอบด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนาเพื่อผลงาน กระบวนทัศน์การ
พัฒนาเพื่อการเรี ยนรู ้ กระบวนทัศน์การพัฒนาโลกิยธรรมและกระบวนทัศน์การ
พัฒนาระดับ โลกุ ตรธรรม การพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นระดับบุ คคล และระดับ
องค์การจะมีตวั แบบในการพัฒนา ซึ่ งสามารถใช้เป็ นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธได้ดว้ ย โดยสรุ ปเนื้อความที่เกี่ยวข้องได้วา่ สาเหตุที่ทาให้มนุษย์ที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นเกิ ด
จากกิเลสหรื อตัณหาซึ่ งอยูใ่ นจิตของมนุษย์อนั จะผลักดันให้มนุษย์เกิดความต้องการความปรารถนา
จึงกระทากรรม (แสดงพฤติกรรม) ต่างๆออกมาตามแรงผลักดันของกุศลเจตสิ กและอกุศลเจตสิ กเมื่อ
บุคคลแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมด้านใดด้านหนึ่งย่อมมีผลแห่งพฤติกรรมนั้นและผลนั้นย่อมมีอิทธิ พล
ต่อวิถีชีวิตบุคคลในชาติน้ ี (ปั จจุบนั ) และชาติหน้า (อนาคต) การกระทาของมนุ ษย์เป็ นมรรคาที่ จะ
นาไปสู่ สุคติและทุคติการกระทาดีย่อมมีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตที่เป็ นความสุ ขการกระทาที่เป็ นความชั่ว
ย่อมมีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตที่เป็ นความทุกข์พุทธปรัชญาเถรวาทให้ความสาคัญต่อการกระทาที่เป็ นไป
เพื่อความพ้นทุกข์โดยดาเนิ นตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไป และวันชัย สุ ข
ตาม ได้วจิ ยั เรื่ อง “การพัฒนาทุนมนุษย์วถิ ีพุทธในยุคโลกาภิวตั น์”ผลการวิจยั พบว่า
1. แนวคิ ดเกี่ ย วกับ การพัฒนาทุ นมนุ ษ ย์ตามหลัก พุท ธธรรม พบว่า เป็ นแนวคิ ด ที่
สามารถผลักดันให้ทุนมนุ ษย์ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งผลลัพธ์และ
ผลประกอบการจะออกมาเป็ นที่น่าพอใจ ด้วยการศึกษา การฝึ กอบรม โดยใช้หลักทางศาสนาเข้าไป
ประยุกต์ใช้ อันได้แก่ หลักพุทธธรรม ภาวนา 4 ไตรสิ กขา การใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 จริ ต 6 รวมทั้ง
การพิจารณากลุ่มผูร้ ับเข้าการพัฒนาทุนมนุษย์ดว้ ยการมองหลักการต่างๆ จากบัว 4 เหล่า อันเป็ นการ
พิจารณาคุณสมบัติในการเรี ยนรู ้ของบุคคลทางพุทธศาสนา
2. หลัก การพัฒนาทุ นมนุ ษ ย์และผลกระทบของโลกาภิ ว ตั น์ ที่มี ต่ อการพัฒ นาทุ น
มนุษย์พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะต้องเป็ นการพัฒนาที่ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์กบั บริ บท
ของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองซึ่ งกระแสโลกาภิวตั น์รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ก็
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เข้ามามีอิทธิ พลต่อทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและภาคการศึกษา อย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ งในทางบริ หาร
ทัว่ ไปก็จะเป็ นไปตามกลไกของทฤษฎีระบบซึ่ งนักพัฒนาทุนมนุ ษย์ในยุคโลกาภิวตั น์จะต้องนาการ
วางแผนพัฒนาทุนมนุ ษย์ท้ งั ระดับกว้าง อันได้แก่ ระดับองค์การและระดับบุคคล โดยเมื่อองค์การมี
วิสัย ทัศ น์ ใ นการพัฒนาทุ นมนุ ษ ย์วิถี พุท ธการพิจารณาจะแบ่ ง ปั น 2 ระดับ คื อ การพัฒนาระดับ
องค์การ (Organizational Development) และการพัฒนาในระดับบุคคล (Individual Development)
3. แนวทางและวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์วถิ ีพุทธในยุคโลกาภิวตั น์ พบว่า การพัฒนาทุน
มนุ ษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 กระบวนทัศน์ในการ
จัดการเพื่อพัฒนาให้อยูใ่ นระดับโลกิยธรรม ตามผลการวิจยั อันได้แก่ การพัฒนาด้วย ITUK ดังนี้ I คือ
Intelligence awareness การตระหนักรู ้ และคิ ดแบบทัว่ ถึ งอย่างชาญฉลาด T คือ Think การคิดแบบ
ถู กต้องอันเป็ นสัมมาทิฏฐิ U คือ Understand การเข้าใจปั ญหาอย่างถ่องแท้ และ K คือKnowledge
เป็ นการค้นหาความจริ งด้วยปั ญญา และระดับที่ 2 กระบวนทัศน์ในการจัดการเพื่อพัฒนาให้อยู่ใน
ระดับโลกุตตรธรรม พุทธวิธีในการพัฒนาทุนมนุ ษย์ต ามหลักพระพุทธศาสนามี จุดมุ่งหมายที่จะ
จัดการคนให้เป็ นทั้งคนเก่งและคนดี (วิชชาจรณสัมปันโน) กระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
เชิงพุทธ จะมีค่านิยมตามที่พุทธธรรมกาหนดกล่าวคือการมีชีวติ อันประเสริ ฐ มีปัญญารู ้ความจริ งตาม
ความเป็ นจริ ง พัฒนาตนเองให้มีภพภูมิที่ดีกว่าเดิม ตามผลการวิจยั คือ LETS อันได้แก่ L คือ Learning
เป็ นการให้ ก ารเรี ย นรู ้ แ ก่ บุ ค คล E คื อ Experience เป็ นการให้ บุ ค คลสั่ ง สมทัก ษะจนก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์ T คือ Training เป็ นการฝึ กอบรมบุคคลเพื่อก่อให้เกิ ดความรู ้ ท้ งั ในงานและนอกงาน
และ S คือ Seminar เป็ นการเติมเต็มความรู ้ให้บุคคลที่จะก่อให้เกิดความรู ้เพิ่มขึ้น โดยมีจุดประสงค์
ในการพัฒนาเพื่อพัฒนาตนเองจากสภาพของปุถุช นซึ่ ง มี อวิชชาครอบงาอยู่สู่ อริ ยบุ คคลสาหรั บ
ผลลัพ ธ์ ก ารพัฒ นาสู ง สุ ด ที่ จ ะได้คื อ การสู่ ภ าวะนิ พ พาน พุ ท ธธรรมมี ห ลัก การที่ ค รอบคลุ ม ทั้ง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลในสั ง คม (การพัฒ นาศี ล ) การพัฒ นาจิ ต ใจให้ มี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี มี
สมรรถภาพจิ ตสู งขึ้น จิตมี คุณภาพมากขึ้ น (การพัฒนาสมาธิ ) และพัฒนาไปสู่ ระดับการเข้าถึ งสัจ
ธรรม (การพัฒนาปัญญา)
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) รัฐบาลควรให้การสนับสนุ นในการกาหนดนโยบายให้เอื้อต่อกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธอาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์อยูเ่ พื่อให้เกิดความสุ ขอย่างยัง่ ยืน
2) ควรมี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ระหว่า งภาครั ฐ และเอกชนในการสนับ สนุ น
กระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธอาเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3) รัฐบาลควรจัดงบประมาณช่ วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกระบวนการสร้ าง
แรงจูงใจในการพัฒนาตนของชาวพุทธตามหลักพุทธจิตวิทยาของชาวพุทธอาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ให้แก่ชาวพุทธที่มีมาตรฐาน นอกเหนือจากเงินบริ จาคภาคเอกชน
2. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1) การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษากระบวนการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนตาม
หลักพุทธจิตวิทยา ซึ่งแบบสอบถามต้องคานึกถึงองค์ประกอบที่จะเป็ นตัวชี้วดั การสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนได้จริ ง นอกจากนี้ ควรมี การปรั บปรุ ง และพัฒนาแบบสอบถามต่อไปทั้งในด้า นข้อ
คาถาม หรื อแม้แต่การพัฒนาแบบสอบถามตามองค์ประกอบด้านอื่นๆ
2) ผลการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ในเชิ งปริ มาณและการเก็บข้อมูลเชิงคุ ณภาพ ด้วย
การสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิและการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ทราบปั จจัยในกระบวนการสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนและนาผลการวิจยั ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระดับการพัฒนาตนต่อไป
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาแรงจูงใจในการพัฒนาตนแบบบูรณการองค์รวม
2) ควรศึกษานวัตกรรมการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนแบบพุทธจิตวิทยา
3) ควรศึกษาศูนย์เสริ มสร้างแรงจูงใจในการพัฒ นาตนแบบพุทธจิตวิทยาในศตวรรษ
ที่ 21
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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมผสานการวิจยั เชิ งปริ มาณและการวิจยั เชิ งคุ ณภาพโดยมี
วัตถุ ประสงค์ 1) เพื่ อศึ ก ษาการบริ หารสถานศึ ก ษาตามแนววิถี พุทธ 2) เพื่ อศึ ก ษาผลการบริ หาร
สถานศึ ก ษาตามหลักไตรสิ กขาของโรงเรี ยนวิถีพุท ธสานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึ กษา
จังหวัดสุ รินทร์ เขต 1 และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขา
ในโรงเรี ยนวิถีพุทธสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุ รินทร์ เขต 1 และ 3
ผลการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขาในโรงเรี ยนวิถีพุทธชั้นนาจังหวัดสุ รินทร์ มี
ผลสาเร็ จ 3 ประการ คือ 1) ผลสาเร็ จตามจุดเน้นด้านอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนวิถีพุทธมีคุณภาพโดย
รวมอยู่ในระดับดี เยี่ยม และผลการประเมินความคิดเห็ นของบุ คลากรในสถานศึ กษาและความพึง
พอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีต่อผลสาเร็ จตามจุดเน้นด้านอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนวิถีพุทธ โดยรวม
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก 2) ผลสาเร็ จตามผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. โดยรวมมี
คุ ณ ภาพอยู่ใ นระดับ ดี ม าก และผลการประเมิ นความคิ ด เห็ นของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
คุณภาพการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขาโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก 3) ผลสาเร็ จ
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ของการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขา พบว่าสถานศึกษามีทรัพยากรทางการบริ หารทุกด้าน
อย่างพอเพียงและมีการบูรณาการหลักไตรสิ กขาในด้านกระบวนการบริ หารเป็ นไปตามหลัก ของ
ไตรสิ กขา ชุมชนได้รับประโยชน์จ ากการพัฒนาโรงเรี ยนวิถีพุทธ และผลการประเมินความคิดเห็ น
ของบุคลากรในสถานศึกษาและความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยน โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ
ดีมาก
แนวทางพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขาในโรงเรี ยนวิถีพุทธจังหวัด
สุ ริ น ทร์ คื อ สถานศึ ก ษาต้อ งรั ก ษาอัต ลัก ษณ์ ใ ห้ ค งอยู่อ ย่า งยัง่ ยื น ต่ อ ไป ในด้า นกายภาพ ด้า น
พฤติกรรม ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ด้านการส่ งเสริ มวิถีพุทธ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้นาแนวทางพัฒนาตามมาตรฐานที่ นาเสนอไว้ในด้านคุ ณภาพผูเ้ รี ย น ด้านการจัด
การศึกษา ด้านการสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ด้านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา และด้านมาตรการ
ส่ งเสริ ม มาใช้เป็ นแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา3) แนวทางพัฒนาด้านการ
บริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขาด้านสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม
ให้เป็ นไปตามหลักของศีล ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นกัลยาณมิตร จัดกิจกรรมพัฒนาด้านสมรรถภาพ
จิต คุ ณภาพจิต สุ ขภาพจิ ต จัดกิ จกรรมพัฒนาปั ญญาของบุคลากรและนัก เรี ย นอย่างต่อเนื่ อ งด้า น
ชุ มชน สถานศึกษาและสถาบันในชุ มชน ร่ วมกันแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นในชุมชน อนุ รักษ์ และสื บสาน
วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามของชุมชน
คาสาคัญ: การบริ หาร, ไตรสิ กขา, โรงเรี ยนวิถีพุทธ
Abstract
This research is mixed between quantitative and qualitative research which aimed
to 1) study the administration school of principle the threefold training of Buddhist school
office elementary, 2) study the results of the way administration school of principle the
threefold training of Buddhist school office elementary, Surin province, area one and three,
3) study the development of the way administration school of principle the threefold training
of Buddhist school office elementary Surin province, area one and three.
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The results of the administration school of principle the threefold training of Buddhist
school office elementary were found three ways. 1) The overall of achievement of the emphasis on
the identity of Buddhist schools was found at an excellent quality. The results of the evaluation of
the opinions of the school personnel and the satisfaction of the students' parents towards the success
of the school that emphasized on the identity of the Buddhist school, were found at a very good
quality. 2) The overall of an assessment of the Office for National Education Standards and Quality
Assessment was found at a very good quality. And the results of the evaluation of the opinions of
the personnel in educational institutions on the quality of the way administration school of principle
the threefold training of Buddhist school office elementary were found at a very good level. 3) The
success of the way administration school of principle the threefold training of Buddhist school office
elementary was found that the school had sufficient administrative resources and had integrated the
principle the threefold training in the administrative process in accordance with the principles of the
threefold training. The community has benefited from the development of the way administration
school of principle the threefold training of Buddhist school office elementary in Surin province.
The overall results of the evaluation of the opinions of the school personnel and the satisfaction of
the students' parents were found at a very good quality.
The development of the way administration school of principle the threefold training of
Buddhist school office elementary in Surin province was found that the school have to maintain its
identity in a sustainable manner through the physical side, behavior, daily activities in Buddhist
holiday and the promotion of Buddhist way. The quality of educational administration of educational
institutions would be developed according to the standards proposed in the quality of learners
through educational administration, the creation of a learning society, the identity of the school, and
the measures to promote using as a guideline to improve the quality of educational administration
of educational institutions. The way administration school of principle the threefold training of
schools into the physical and social environment in accordance with the principles of the precepts.
The school administrator would be a good person. It should be organized activities to develop mental
capacity, mental quality and mental health. It should continuously be developed the intellectual
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development of personnel and students. Community, schools and institutions in the community
could be solved problems in the community, preserved and maintained the good culture of their
community as well.
Keywords: administration, threefold training, Buddhist school
บทนา

แนวคิ ด การบริ หารสถานศึ ก ษาตามหลัก ไตรสิ ก ขามี ค วามส าคัญ ต่ อ การบริ หาร
สถานศึกษาเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากสถานศึกษาเป็ นสิ่ งที่สร้ างขึ้นมาโดยมีเป้ าหมายให้เป็ นแหล่ง
สาหรับฝึ กฝนพัฒนาคนให้มีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักของไตรสิ กขาที่มีมาแต่
เดิมคือมีเป้ าหมายในการพัฒนาคนให้มีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้นในการบริ หารสถานศึกษาที่
จะทาให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว จึงควรนาแนวคิดการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขา มาเป็ น
หลักในการบริ หารสถานศึกษา โดยบูรณาการเข้าไว้ในปรัชญา วิสัยทัศน์พนั ธกิจ หลักสู ตร นโยบาย
เป้ าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษาอันจะเป็ นกลไกขับเคลื่อนสาคัญที่ทาให้สถานศึกษาดาเนิน
ก้าวหน้าไปสู่ การพัฒนาที่สมบูรณ์ ได้ การนาเอาหลักไตรสิ กขามาใช้บูรณาการเข้ากับการบริ หาร
สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร ระบบบริ หาร อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม สื่ อและ
แหล่งการเรี ยนรู ้ อุปกรณ์การศึกษา สาธารณู ปโภคพื้นฐาน สวัสดิการ บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่
เป็ นกัลยาณมิตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และงบประมาณ เป็ นต้น ก็จะทาให้การบริ หารสถานศึกษา
ได้รับผลสาเร็ จสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์พนั ธกิจ หลักสู ตร นโยบายเป้ าหมาย และกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาที่กาหนดไว้ได้
การบริ หารสถานศึกษาในช่วงที่ผา่ นมานั้นได้ประสบกับปั ญหาหลายด้าน เช่นขาดการ
นาเอาแนวคิดการบริ หารการศึกษาตามหลักไตรสิ กขา มาเป็ นใช้เป็ นหลักในการ กาหนด ปรัชญา
วิสัยทัศน์พนั ธกิ จ หลักสู ตร นโยบายเป้ าหมาย กลยุทธ์ อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ ในการบริ หาร
สถานศึกษา จึงไม่สามารถทาให้มีกลไกสาคัญที่จะนาพาให้ดาเนิ นก้าวหน้าไปสู่ การพัฒนาที่สมบูรณ์
ได้ไ ม่ ส ามารถน าเอาหลัก ไตรสิ ก ขามาปรั บ ใช้ก ับ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาด้า นต่ า ง ๆ ซึ่ งได้แ ก่
บุคลากร ระบบบริ หาร อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ อุปกรณ์การศึกษา
สาธารณูปโภคพื้นฐาน สวัสดิการ บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็ นกัลยาณมิตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
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และงบประมาณ เป็ นต้นและไม่สามารถ ผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล แนวทางดาเนิ นงานจัด
การศึกษา ภายใต้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้ได้รับผลสาเร็ จที่สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ หลักสู ตร นโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์ อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาที่กาหนด
ไว้ได้
สถานการณ์ ใ นสั ง คมปั จจุ บ ั น นี้ ดู น่ า เป็ นห่ ว งอย่ า งยิ่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ นวิ ก ฤตทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาความเสื่ อมถอยในด้านศีลธรรมของคน ทั้งในระดับนักการเมือง ข้าราชการ หรื อคน
ใน แวดวงอาชี พ อื่ นๆ ภาพที่ เห็ นชัดเจนและเป็ นข่า วอยู่ทุ ก วัน ก็คื อการทุ จริ ตคอรั ป ชั่น การก่ อ
อาชญากรรม การเสพและการค้า ยาเสพติ ด ซึ่ งแพร่ ร ะบาดในกลุ่ ม เยาวชนไทย ตั้ง แต่ ร ะดับ
ประถมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา ปั ญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนดังกล่าว ทุกคนต่างลงความเห็น
ตรงกันว่า เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังในด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมอย่างยัง่ ยืน คือ อาจจะมีอยูบ่ า้ งแต่
เป็ นแบบฉาบฉวย ไม่เกิดผลที่ถาวรในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่
การเป็ นบัณฑิ ตที่ มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ มีสติ ปั ญญา มีความรู ้ มีศีลธรรม
และมีวฒั นธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
พระพุทธศาสนาจึ งมีหลักคาสอนที่เหมาะแก่ จริ ตนิ สัยของบุคคลในการฝึ กฝน พัฒนา
ตนเองในหลายระดับ คื อ ตั้งแต่ในระดับศีลธรรม กุศลกรรมบถ และในระดับสัจธรรมชั้นสู ง อัน
หมายถึง มรรคมีองค์ 8 ในอริ ยสัจ 4 ประการ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาฝึ กฝนอบรมปุถุชนซึ่ งมีชีวิตที่ระคนอยู่
ด้วยความอยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็ น ให้มีความสามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่าง ปกติสุข
มี สัม มาชี พ รู ้ จกั การดาเนิ นชี วิตตามมรรควิธี ก็ด้วยการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของตนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 4 ประการ ได้แก่
1. กายภาวนา คือ การพัฒนาฝึ กฝนอบรมกาย หมายถึง พัฒนาอินทรี ยท์ ้ งั ห้า ได้แก่ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ให้มีอินทรี ยส์ ังวร ความสารวมในอินทรี ย ์ รู ้จกั ระมัดระวังรักษาตนไม่ให้ก่อโทษทาง
กาย และต้องรู ้จกั ปรับตนเองให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม
2. สี ลภาวนา คือ การพัฒนาด้านศีล ความประพฤติเรี ยบร้อยดีงาม มีระเบียบวินยั มีกติกา
ทางสังคมร่ วมกัน อย่างน้อยที่สุดในระดับชาวบ้านก็คือศีลห้าข้อ เพื่อป้ องกันความเดือดร้อนเสี ยหาย
แก่ ค นอื่ น การไม่ ล่ ว งละเมิ ด ในสิ ท ธิ ข องคนอื่ น และให้ส ามารถอยู่ร่ ว มกัน อย่า งเกื้ อ กู ล รั ก ษา
ผลประโยชน์ของส่ วนรวม ประเทศชาติไว้ได้
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3. จิตตภาวนา คือ การฝึ กฝนอบรมจิตใจให้มีความมัน่ คง เข้มแข็ง มีความเจริ ญไพบูลย์
ด้วยคุณธรรมทั้งปวง เช่น ฝึ กฝนตนให้มีความรัก ความเมตตาต่อสรรพสัตว์ พัฒนาจิตใจของตนให้มี
ความสงสารอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ที่ลาบาก กาลังประสบกับความทุกข์นานาประการอยู่ใน
สังคมยุคปั จจุบนั และฝึ กฝนจิตใจของตนให้มีความผ่องใส เบิกบาน ดาเนินชีวติ ด้วยความสุ ขใจ
4. ปั ญญาภาวนา คื อ การพัฒนาฝึ กฝนอบรมตน จากการได้ศึก ษา เล่ า เรี ย น การสดับ
ตรับฟังมามาก และการลงมือปฏิบตั ิตามทฤษฎีที่ศกึ ษามาแล้วนั้น ให้เกิดประโยชน์ต่อตน และคนอื่น
ส่ วนปัญญาในระดับสู ง หมายถึง การรู ้ตามสภาพของสังขารทั้งหลายที่มาปรุ งแต่งกันเข้า แล้วรู ้จกั ละ
ปล่อยวางสังขารเหล่านั้นเสี ยด้วยปั ญญา คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ (ความ
ดาริ ชอบ) โดยมีเหตุปัจจัยให้เกิด 2 ทางคือ ปั ญญาที่เกิดจากผูอ้ ื่นชักจูง ปั ญญาที่เกิดจากการรับฟั งจาก
สื่ อต่าง ๆ บุคคลที่เป็ นกัลยาณมิตร และการใคร่ ครวญด้วยปั ญญาของตนเอง
พระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงความทุกข์ของมนุษย์เอาไว้วา่ เป็ นสภาพที่ทนได้ยากสภาพที่
จะคงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถู กบี บคั้นด้วยความเกิ ดขึ้ น และความแตกสลาย เนื่ องจากสรรพสิ่ ง ต้อง
เป็ นไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่ข้ ึนต่อตัวมันเอง ความรู ้สึกที่ไม่สบาย กล่าวคือ ทุกขเวทนา ได้แก่ ความไม่
สบายกาย คือ ทุกข์กาย ความไม่สบายใจ คือ ทุกข์ใจ (Phra Dhammapidok (P.A. Payutto), 1995: 77)
ซึ่ งมนุ ษย์เรามีความทุกข์มาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ทาให้ตอ้ งหาหนทางแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้น
เพื่อตนเองจะอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข โดยแบ่งวิธีการแก้ปัญหาความทุกข์ไว้ 2 ด้าน คือ
1. ความทุกข์ทางกาย เช่น ความเจ็บป่ วย หรื อโรคภัยต่าง ๆ เป็ นต้น ความทุกข์ทางกายนี้
สามารถแก้ไขได้ดว้ ยวิธีทางการแพทย์
2. ความทุกข์ทางใจ เช่น ความไม่สบายใจ คับแค้นใจ ขุ่นข้องใจ โศกเศร้าเสี ยใจ เป็ นต้น
สังคมปั จจุบนั จึงเกิดเรื่ องหนักใจแก่สังคมไทยทัว่ ไป ไม่นอ้ ยไปกว่าปั ญหาด้านอื่นๆ นัน่
คือ เมื่อโลกมีความเจริ ญด้านวัตถุมากยิ่งขึ้นเท่าใด ความเจริ ญด้านจิตใจของมนุ ษย์ในสังคมกลับมี
ความเสื่ อมถอยลง เพราะความนิ ยมในวัตถุ จนเรี ยกได้วา่ คนในปั จจุบนั ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของวัตถุ
นิยม (Buddhatasa Bhikkhu (1999 : 45-47) เพราะแทบไม่มีกิจกรรมใดๆ ในโลกนี้ ซึ่ งจะไม่อิงอาศัย
สิ่ งอ านวยความสะดวกด้ า นวัต ถุ เ ลย อย่ า งเช่ น เครื่ องอ านวยความสะดวกด้ า นสื่ อสาร มี
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ คอมพิ ว เตอร์ อิ น เตอร์ เ น็ ต โทรทัศ น์ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง เป็ นต้น แต่ เ มื่ อ วัต ถุ
เจริ ญก้าวหน้าไปเท่าใด ด้านจิตใจของมนุ ษย์ก็สับสนวุ่นวายมาเป็ นเท่าตัว เพราะการไม่สามารถจะ
พัฒนาตนให้รู้ทนั ต่อสภาพความจริ ง จึงตกเป็ นทาสวัตถุ เหล่ านั้นได้ง่าย และยังทาให้เกิ ดปั ญหาที่

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 453

ตามมาต่าง ๆ คือ การบูชาวัตถุเงินทอง การบูชาคนมีฐานะร่ ารวย การบูชาคนมีอานาจ คนสมัยนี้ชอบ
ความสุ ขทางกาย ทางเนื้ อหนัง ความสุ ขปั จจุบนั เฉพาะหน้าโดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะพัฒนาตนให้อิสระ
จากเรื่ องเหล่านี้ มีแต่จะแสวงหาเพิ่มเติมไม่มีความอิ่ม แม้พระพุทธองค์ ก็ตรัสเตือนไม่ให้เพลิดเพลิ น
ด้วยอานาจแห่งตัณหาความอยาก ดังตรัสไว้วา่ โลกพร่ องอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ ไม่รู้จกั อิ่ม เป็ นทาสแห่ งตัณหา
(Phra Rajjavoramuni (P.A. Payutto), 1986 : 49)
ดัง นั้น พระพุ ท ธเจ้า จึ ง ตรั ส แยกมนุ ษ ย์ออกเป็ น 4 จาพวก ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้เบื้ องต้นว่า
ปั ญ ญาของแต่ ล ะบุ ค คลนั้น ต่ า งกัน ไป แต่ ห ากปฏิ บ ัติ ต ามหลัก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา เช่ น
ไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ และปั ญญา สิ่ งเหล่านี้ นบั ว่าเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาปลูกฝังศีลธรรมทั้ง
ด้านความประพฤติ ด้านจิตใจ และด้านปั ญญา (Phra Thepvadi (P.A. Payutto), 2000 :680)ในการ
ป้ องกันและส่ งเสริ มให้สังคมมนุ ษย์สามารถดาเนินชี วิตไปอย่างมีคุณภาพ เป็ นกระบวนการขัดเกลา
ให้ตณ
ั หาเบาบางลงไป เพื่อให้ตนและสังคมดาเนิ นไปได้ด้วยดี แม้หลักพุทธธรรมอื่ นๆ ที่นามา
ประยุกต์ใช้กบั ชี วิตประจาวันแล้ว ก็ย่อมส่ งผลดีเช่ นเดียวกัน เช่น หลักทิศ 6 ทาให้คนรู ้จกั บทบาท
และหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบตั ิต่อกันอย่างสมดุล ทาให้เกิดจิตสานึกที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตน
การปลู ก ฝั ง ศี ล ธรรมนั้น ควรปลู ก ฝั ง ที่ จิ ตใจก่ อ นจึ ง จะได้ผลดี ดัง พระพุท ธดารั ส ว่า
“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็ นหัวหน้า มีใจเป็ นใหญ่ สาเร็ จด้วยด้วยใจ คนจะทาดี พูดดี หรื อทาชัว่ พูดชัว่ ก็
ล้วนมาจากใจทั้งสิ้ น” ต่อจากนั้นการแสดงออกภายนอกที่เป็ นพฤติกรรมทางกายและวาจา เป็ นผล
ติดต่อกันไปดังลูกโซ่ มีขอ้ น่าสังเกตอยูว่ า่ พฤติกรรมที่ถูกอานาจของจิตใจถ่ายทอดออกมานั้น มีผล 2
อย่าง คือ พฤติกรรมฝ่ ายดี ให้คุณต่อชีวิต เรี ยกว่า กุศลกรรม และ พฤติกรรมฝ่ ายเลว ให้โทษต่อชี วิต
เรี ยกว่า อกุศลกรรม กล่าวคือ บุคคลผูพ้ ฒั นาเรี ยกว่าผูม้ ีบุญมีกุศล และบุคคลผูไ้ ม่พฒั นาตนเองเลย
ท่านเรี ยกว่า ผูข้ าดบุญขาดกุศล ดังนักประพันธ์ท่านหนึ่งได้รวบรวมและเรี ยบเรี ยงไว้วา่ “เกิดมาเพียร
ก่อสร้างความดี แก่เฒ่ากุศลมีเสาะบ้าง เจ็บป่ วยพยาธิมว่ั ทัว่ กันนา ตายแต่กายชื่อยั้งชัว่ ฟ้าดินสลาย อัน
วัวควายตายเล่ าเหลื อเขาหนังช้า งตายยัง เหลื องาเป็ นศัก ดิ์ ศรี คนเราตายเหลื อไว้แต่ชั่วดี บรรดามี
ประดับไว้ในโลกา” (Phra Phipitdhammasundara, 1996 : 80)
หลัก ไตรสิ ก ขา มี ค วามส าคัญ ต่ อ การบริ หารสถานศึ ก ษาเป็ นอย่ า งมาก เนื่ อ งจาก
สถานศึกษาเป็ นสิ่ งที่สร้างขึ้นมาโดยมีเป้ าหมายให้เป็ นแหล่งสาหรับฝึ กฝนพัฒนาคนให้มีความเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักของไตรสิ กขาที่มีมาแต่เดิมคือมีเป้ าหมายในการพัฒนาคนให้
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มีความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้นในการบริ หารสถานศึกษาที่จะทาให้บรรลุ เป้ าหมายดังกล่าว จึง
ควรนาแนวคิดการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขา มาเป็ นหลักในการบริ หารสถานศึกษา โดย
บู ร ณาการเข้า ไว้ใ นปรั ช ญา วิสั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ หลัก สู ต ร นโยบาย เป้ า หมาย และกลยุทธ์ ของ
สถานศึกษาอันจะเป็ นกลไกขับเคลื่ อนสาคัญที่ทาให้สถานศึ กษาดาเนิ นก้าวหน้าไปสู่ การพัฒนาที่
สมบูรณ์ได้ การนาเอาหลักไตรสิ กขามาใช้บูรณาการเข้ากับการบริ หารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ
ผูว้ ิจยั เห็นว่าหากได้ทาการวิจยั เรื่ อง แนวทางการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขา
ในโรงเรี ยนวิถีพุทธ สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดสุ รินทร์ เขต 1 และ 3ดังกล่าว จะทา
ให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัจจุบนั ผลของการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขา และ
แนวทางพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขาในโรงเรี ยนวิถีพุทธชั้นนาจังหวัดสุ รินทร์
เขต 1 และ 3 ซึ่ งสามารถใช้เป็ นฐานข้อมูลในการนาไปแก้ปัญหาและพัฒนาการบริ หารสถานศึ กษา
ตามหลัก ไตรสิ ก ขาในจัง หวัด สุ ริ นทร์ และในที่ อื่ น ๆ ที่ มี บ ริ บ ทใกล้เ คี ย งกัน ได้ เมื่ อ เห็ น ถึ ง
ความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าวจึงมีความสนใจทาวิจยั เรื่ องนี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริ หารสถานศึกษาตามแนววิถีพุทธ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลัก ไตรสิ ก ขา ของโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุ รินทร์ เขต 1 และ 3
3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขาในโรงเรี ยนวิถี
พุทธสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุ รินทร์ เขต 1 และ 3
ขอบเขตของการวิจัย
ศึ ก ษาแนวคิ ดและทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้องการบริ หารสถานศึ ก ษาตามหลัก ไตรสิ ก ขา ของ
โรงเรี ยนวิถีพุทธสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุ รินทร์ เขต 1 และ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ชิงลึก การสังเกตพฤติกรรมและการสนทนากลุ่ม
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก2) แบบ
สังเกตพฤติกรรม 3) แบบคาถามสนทนากลุ่ม
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้ างแบบสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก แบบสังเกตพฤติ กรรม และแบบคาถามสนทนากลุ่ ม มี
ขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและกอบแนวคิดในการวิจยั
เกี่ยวกับรู ปแบบการปลูกฝังศีลธรรมแก่นกั ศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุ รินทร์ เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิ งลึก แบบสังเกตพฤติกรรม
และแบบคาถามสนทนากลุ่ม
2) ข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าจากขั้นตอนที่ 1 มาสร้ างประเด็นคาถามแบบสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก แบบ
สังเกตพฤติกรรม และแบบคาถามสนทนากลุ่ม
3) นาแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและแบบสนทนากลุ่มไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา
4) แก้ไขแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสนทนากลุ่ม ตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนา
แล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน ๓ ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องตามเนื้อหา ภาษา และ
ความสอดคล้องเกี่ยวกับประเด็นคาถาม
5) นาแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและแบบสนทนากลุ่ม ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะไปปรึ กษา
อาจารย์ที่ปรึ กเพื่อขอคาแนะนา
6) ปรับปรุ งแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและแบบสนทนากลุ่มตามอาจารย์ที่ปรึ กษา ก่อน
นาไปเก็บข้อมูล
ผลการวิจัย

การวิจยั เรื่ อง ผลของการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ ก ขาในโรงเรี ยนวิถี พุ ทธ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 และ 3เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน
การวิจยั เชิ งปริ มาณและการวิจยั เชิ งคุณภาพเข้า ด้วยกันโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั
ศึกษาผลการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขา และศึกษาแนวทางพัฒนาการบริ หารสถานศึกษา
ตามหลักไตรสิ กขาในโรงเรี ยนวิถีพุทธจังหวัดสุ รินทร์ สพป. เขต 1 และ 3
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วิธีดาเนินการวิจัย ได้มีการสารวจเอกสารและรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ต่อจากนั้นได้
กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย และสร้างเครื่ องมือการวิจยั ขึ้นมา 3 แบบ คือ แบบบันทึ กการสั งเกต ใช้สังเกต
และบัน ทึ ก ข้อ มู ล สภาพปั จ จุ บ ัน ของโรงเรี ยนวิ ถี พุ ท ธชั้ นน าในจัง หวัด สุ ริ นทร์ แ ละบุ รี รั ม ย์
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 2 ชุ ด คือ ชุ ดที่ 1 ใช้ถามความคิดเห็ น
ของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้ หลักไตรสิ กขา ชุดที่ 2 ใช้ถามความ
พึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนที่มีต่อการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิ กขา ของโรงเรี ยนวิถี
พุทธในจังหวัดสุ รินทร์และ แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ครู เกี่ยวกับปัญหาและ
แนวทางพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขาในโรงเรี ยนวิถีพุทธชั้นนาจังหวัดสุ รินทร์
เครื่ องมื อวิจยั ที่ ส ร้ า งขึ้ นได้ผ่า นการตรวจสอบคุ ณภาพ โดยคณะกรรมการควบคุ ม วิท ยานิ พ นธ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และตรวจสอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป ต่อจากนั้นจึงได้นาเครื่ องมือที่ผา่ น
การตรวจสอบแล้วไปใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล เมื่ อได้ข ้อมู ล มาแล้วก็นามาตรวจสอบความ
ถู กต้อง ต่อจากนั้นจึ งได้นาไปสู่ การวิเคราะห์ ขอ้ มูล สรุ ปผล และเขียนรายงานการวิจยั ตามลาดับ
สาหรับข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนามาสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
แนวทางพัฒนาการบริ หารสถานศึ ก ษาตามหลัก ไตรสิ ก ขาโรงเรี ย นวิถี พุ ทธจัง หวัด
สุ รินทร์ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดในบทนี้มีขอ้ ค้นพบที่น่าสนใจสรุ ปได้ดงั นี้
1. แนวทางพัฒนาด้านอัตลักษณ์โรงเรี ยนวิถีพุทธ สรุ ปได้ 5 ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ
2) ด้านพฤติกรรม นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร 3) ด้านกิจกรรมประจาวันพระ 4) ด้านการส่ งเสริ มวิถีพุทธ
และ 5) ด้านการเรี ยนการสอน
1) ด้านกายภาพโดยภาพรวมสถานศึกษาได้จดั ให้มีพระพุทธรู ปบริ เวณหน้าโรงเรี ยน มี
พระพุทธรู ปประจาห้องเรี ยน มีพระพุทธศาสนสุ ภาษิตวาทะธรรม พระราชดารัสติดตามที่ต่างๆ มี
ความสะอาด สงบ ร่ มรื่ น มีหอ้ งพระพระพุทธศาสนา หรื อลานธรรม ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 100%
ซึ่ งทุกโรงเรี ยนดาเนิ นการได้ประสบผลสาเร็ จอย่างดี คิดเป็ นร้อยละ 100 ยกเว้นโรงเรี ยนบ้านหนอง
ติ้ว ดาเนิ นการด้านกายภาพได้ป ระสบผลสาเร็ จคิ ดเป็ นร้ อยละ 85.75 เนื่ องจากยังมิ ได้ติดตั้ง ป้ า ย
โรงเรี ยนวิถีพุทธ
แนวทางพัฒนา ด้านกายภาพนี้สถานศึกษาใดที่ได้จดั ดาเนินการได้ครบถ้วนตามจุดเน้น
ด้า นอัตลัก ษณ์ โรงเรี ย นวิถี พุท ธแล้วจะต้องรั ก ษาให้ค งอยู่อย่า งยัง่ ยืนต่ อไป ส าหรั บ รู ป แบบป้ า ย
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โรงเรี ยนวิถีพุทธหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกาหนดรู ปแบบให้เป็ นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีความเป็ นเอกภาพ
2) ด้านพฤติกรรม นักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมสถานศึกษาจัดดาเนินการให้มีตวั
บ่งชี้ ดา้ นพฤติกรรมนักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หารได้ครบถ้วน คิดเป็ นร้อยละ 100 กล่าวคือ เป็ นผูร้ ักษาศีลห้า
ยิม้ ง่าย ไหว้สวย กราบงาม ก่อนรับประทานอาหารมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดงั ไม่
หก ไม่เหลือ เป็ นผูป้ ระหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และสิ่ งของ มีนิสัยใฝ่ รู ้สู้สิ่งยาก แต่มีบางโรงเรี ยนใน
เรื่ องของการรั ก ษาศี ล ห้า และก่ อนรั บ ประทานอาหารมี ก ารพิ จารณาอาหารยัง ท าได้ไ ม่ค รบถ้วน
สมบูรณ์
แนวทางพัฒนา คือ ตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับข้อรักษาศีลห้าในปั จจุบนั สถานศึกษาได้มีบุคคลที่เป็ น
แบบอย่างที่ดีถือว่าเป็ นแนวทางการพัฒนาในด้านนี้ การพัฒนาเพิ่มเติมคือจัดกิจกรรมส่ งเสริ มเชิดชู
เกียรติคนดีเหล่านี้ เพื่อเผยแพร่ ต่อไป สาหรับตัวบ่งชี้ เรื่ องข้อการพิจารณาอาหารแนวทางพัฒนา คือ
ทุกโรงเรี ยนควรมีป้ายที่มีขอ้ ความพิจารณาอาหารพิมพ์ให้อ่านง่ายนามาติดไว้ในที่เหมาะสมในโรง
อาหารก็จะทาให้นกั เรี ยนกล่าวคาพิจารณาอาหารได้ง่ายยิง่ ขึ้น
3) ด้านกิจกรรมประจาวันพระ โดยภาพรวมสถานศึกษาส่ วนใหญ่ได้จดั ดาเนินการให้มี
ตัวบ่งชี้ดา้ นกิจกรรมประจาวันพระประสบผลสาเร็ จคิดเป็ นร้อยละ 75 กล่าวคือ บางสถานศึกษาได้จดั
ให้มีกิจกรรมใส่ เสื้ อสี ขาวทุกคน ทาบุญใส่ บาตร ฟังเทศน์ รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน
ยังมิได้ดาเนินการ มีการสวดมนต์แปลในวันพระ แต่บางสถานศึกษาได้จดั กิจกรรมดังกล่าวสัปดาห์
ละหนึ่งวันและจัดในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา แนวทางพัฒนา ผูว้ จิ ยั นาเสนอ 2 แนวทาง คือ (1)
สถานศึ ก ษาก าหนดวันในการจัด กิ จกรรมเอง ข้อ ดี คื อ ท าให้มี กิ จ กรรมดัง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ภายใน
สถานศึกษาและสถานศึกษาดาเนิ นการได้ง่ายขึ้น ข้อด้อย คือ การจัดกิจกรรมดังกล่าวอาจจะไม่ตรง
กับวันพระตามชื่อของกิจกรรมที่กาหนดไว้ (2) หน่วยงานระดับสู งขึ้นไปที่สถานศึกษาสังกัดเป็ นผู ้
กาหนดวันให้จดั กิจกรรม ข้อดีคือ ทาให้มีกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาและสถานศึกษา
จัดกิ จกรรมดังกล่าวได้ตรงกับวันพระเป็ นไปตามชื่ อของกิจกรรมที่กาหนดไว้ ข้อด้อย คือ การจัด
กิ จกรรมดังกล่ าวทาให้เกิ ดความยุ่งยากกับสถานศึกษาในการจัดตารางสอนและการจัดกิ จกรรม
ประจ าวัน ตัว บ่ ง ชี้ บางตัว น่ า จะน าออกไป เช่ น การรั บ ประทานอาหารมัง สวิรั ติ ใ นมื้ อ กลางวัน
เนื่ องจากพระพุทธศาสนาเองก็ให้อิสระกับบุคคลที่จะปฏิบตั ิต่อเรื่ องนี้อยูแ่ ล้ว จึงไม่จาเป็ นต้องนามา
เป็ นตัวบ่งชี้ในเรื่ องนี้ก็ได้
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4) ด้านการส่ งเสริ มวิถีพุทธ โดยภาพรวมพบว่าสถานศึ กษาส่ วนใหญ่ดาเนิ นการได้
ประสบผลสาเร็ จ คิดเป็ นร้ อยละ 100 ยกเว้นโรงเรี ยนบ้านหนองติ้วดาเนิ นการได้ คิดเป็ นร้ อยละ
87.50 คือ ยังมีอาหารขยะขายภายในโรงเรี ยน ส่ วนสถานศึกษานอกนี้ ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรี ยน
ไม่ดุด่านักเรี ยน ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวันโฮมรู มเพื่อสะท้อนความรู ้สึกเช่นความรู ้สึกที่ได้
ทาความดีครู ผูบ้ ริ หาร และนักเรี ยน มีสมุดบันทึกความดี ครู ผูบ้ ริ หาร และนักเรี ยนสอบได้ธรรมะ
ศึกษาตรี เป็ นอย่างน้อย บริ หารจิต เจริ ญปัญญาก่อนการประชุมทุกครั้ง มีพระมาสอนอย่างสม่าเสมอ
แนวทางพัฒนา คือ สถานศึกษาควรจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาเรื่ องนี้ โดยนาโครงการ
ไม่ให้มีอาหารขยะขายในโรงเรี ยนบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษาในปี การศึกษา
ต่อไป ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแจ้งให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายรับทราบ พร้อมทั้งขอความร่ วมมือให้ลง
มือปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนดไว้ร่วมกัน
5) ด้านการเรี ยนการสอน โดยภาพรวมทุกสถานศึกษาได้จดั ให้มีกิจกรรมด้านการเรี ยน
การสอนครบทุกตัวบ่งชี้ คิดเป็ นร้อยละ 100 เช่น มีการบริ หารจิต เจริ ญปั ญญา ก่อนเข้าเรี ยน เช้าและ
บ่าย ทั้งครู และนักเรี ยน บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่ มสาระและในวันสาคัญทางพุทธศาสนา ครู พา
นักเรี ยนทาโครงงานคุ ณธรรม กิจกรรมจิตอาสา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครู ผูบ้ ริ หาร และนักเรี ยนทุกคน
ไปปฏิบตั ิศาสนกิจที่วดั เดือนละ 1 ครั้ง มีวดั เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ครู ผูบ้ ริ หาร และนักเรี ยนทุกคนเข้าค่าย
ปฏิ บตั ิธรรมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งแนวทางพัฒนาคือ สถานศึกษาจะต้องรักษาตัวบ่งชี้ ดา้ นการเรี ยน
การสอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสรุ ปได้ 6 ด้าน 1) ด้านคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม 2) ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน 3) ด้านการจัดการศึกษา 4) ด้านการ
สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ 5) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และ 6) ด้านมาตรการส่ งเสริ ม
1) ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสรุ ปได้ดงั นี้ คือ (1) ระดับ
การศึ กษาปฐมวัย พบว่า ผลการดาเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
รวม คิดเป็ นร้อยละ 90.21 และได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.51 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
เยีย่ ม (2) ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็ นร้อยละ 89.54 คะแนน และได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.51 จากเต็ม 5 คะแนน มี
ระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก จึงสรุ ปได้วา่ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ใน
ระดับการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี เยี่ยม และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยู่ใน
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ระดับดีมาก แนวทางพัฒนา ให้นาเอาแนวทางพัฒนาใน ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ด้านการจัดการศึกษา
ด้านการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และ ด้านมาตรการส่ งเสริ ม มาใช้
เป็ นแนวทางก็จะทาให้ได้แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมต่อไป
2) ด้า นคุ ณ ภาพผู เ้ รี ย น สรุ ป ได้ดัง นี้ คื อ (1) ระดั บ การศึ ก ษาปฐมวัย พบว่า ผลการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็ นร้อยละ 95.15 และได้
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.76 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม (2) ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พบว่า ผลการดาเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็ นร้อยละ
89.06 และได้คะแนนเฉลี่ ยรวม 4.45 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก จึงสรุ ปได้ว่า
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ในระดับการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ
ดีเยี่ยม และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก หากจะพัฒนาต่อ สถานศึกษาควร
กาหนดแนวทางพัฒนาด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งสองระดับดังนี้
แนวทางพั ฒ นาคื อ (1) ระดั บการศึ กษาปฐมวั ยพัฒ นาในมาตรฐานที่ 4 คื อ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมหรื อโครงงานให้เด็กปฐมวัยได้สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ฝึ กการคิด สรุ ปความรู ้
จากการคิ ด ฝึ กให้เด็ก รู ้ จกั ฟั งและตั้ง คาถามเพื่อหาเหตุ ผล ส่ ง เสริ ม ให้เด็กรู ้ จกั สรุ ปความคิ ดรวบ
ยอดจากประสบการณ์เรี ยนรู ้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (2) ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พัฒนาในมาตรฐานที่
3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมฝึ กให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่ อง มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ น
ระบบคิ ดสร้ า งสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปั ญหาได้อย่า งมี ส ติ ส มเหตุ ผ ล มาตรฐานที่ 5 สถานศึ ก ษาจัด
กิจกรรมพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
3) ด้านการจัดการศึกษา สรุ ปได้ดงั นี้ คือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวัย พบว่า ผล
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็ นร้อยละ 90.46 และ
ได้คะแนนเฉลี่ ยรวม 4.52 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี เยี่ยม (2) ระดับการศึ กษาขั้น
พืน้ ฐาน พบว่า ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็ น
ร้อยละ 90.16 และได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.51 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม จึงสรุ ป
ได้วา่ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม หากจะพัฒนาต่อ สถานศึกษาควรกาหนดแนวทาง
พัฒนาด้านการจัดการศึกษาทั้งสองระดับดังนี้
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แนวทางพัฒนาคือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวัย ที่ตอ้ งพัฒนาต่อไป คือ สถานศึกษา
จะต้องรักษาคุณภาพของมาตรฐานดังกล่าวให้คงอยูก่ บั สถานศึกษาอย่างยัง่ ยืนต่อไป 2) ระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ที่ตอ้ งพัฒนาต่อไป คือ มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
4) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ สรุ ปได้ดงั นี้ คือ (1) ระดับการศึกษา
ปฐมวัย พบว่า ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็ น
ร้อยละ 87.86 และได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.39 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก (2) ระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยรวม คิดเป็ นร้อยละ 87.50 และได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.36 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่ น
ระดับดีมาก จึงสรุ ปได้วา่ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ในภาพรวม ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมากหากจะพัฒนาต่อสถานศึกษาควรกาหนด
แนวทางพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ท้งั สองระดับดังนี้
แนวทางพั ฒนา(1) ระดับการศึ กษาปฐมวัย แนวทางพัฒนา คือสถานศึกษา สร้ าง
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้เช่น กาหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นสังคม
แห่ งการเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย มีสื่อ อุปกรณ์และห้องปฏิบตั ิการเหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัย 2) ระดับการศึกษา
ขั้นพื น้ ฐาน คื อ สถานศึ กษาสร้ างและพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของ
สถานศึ ก ษา รวมทั้ง ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ ง จัด ให้ มี กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งบุ ค ลากรภายใน
สถานศึกษา กับสถานศึกษาอื่น ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกีย่ วข้อง
5) ด้านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้ คือ (1) ระดับการศึ กษาปฐมวัย
พบว่า ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็ นร้อยละ
87.77 และได้ค ะแนนเฉลี่ ย รวม 4.36 จากเต็ม 5 คะแนน มี คุ ณภาพอยู่ใ นระดับ ดี ม าก (2) ระดับ
การศึ กษาขั้นพื น้ ฐาน พบว่า ผลการดาเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยรวม คิดเป็ นร้อยละ 82.80 และได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.14 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก จึงสรุ ปได้วา่ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาในภาพรวม ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี คุ ณภาพอยู่ในระดับดี มากหากจะพัฒนาต่ อสถานศึ กษาควรก าหนด
แนวทางพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาทั้งสองระดับดังนี้
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แนวทางพัฒนา คือ(1) ระดับการศึกษาปฐมวัย แนวทางพัฒนา คือสถานศึกษาจัดทา
โครงการ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ผู เ้ รี ย นบรรลุ ต ามเป้ า หมายวิ สั ย ทัศ น์ ปรั ช ญา และจุ ด เน้น ของ
สถานศึกษาปฐมวัย เช่น จัดทาโครงการพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตร สอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางปฏิ รูปการศึ กษาเพื่อยกระดับคุ ณภาพการศึ กษาระดับปฐมวัยให้สู งขึ้ น (2) ระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน คือ สถานศึกษาจัดทาโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรั ชญา และจุ ดเน้นของสถานศึกษา มีโครงการหรื อกิ จกรรมที่ สนับสนุ นความเป็ นอัต
ลักษณ์ ที่หลากหลาย ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู บุคลากรอื่น ๆ และนักเรี ยน ได้ร่วมกันปฏิ บตั ิตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6) ด้านมาตรการส่ งเสริ มสรุ ปได้ดงั นี้ คือ (1) ระดับการศึกษาปฐมวัย พบว่า ผล
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็ นร้อยละ 86.51 และ
ได้คะแนนเฉลี่ ยรวม 4.33 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มาก (2) ระดับการศึ กษาขั้น
พืน้ ฐาน พบว่า ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็ น
ร้อยละ 87.20 และได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.36 จากเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มาก จึงสรุ ป
ได้วา่ ด้านมาตรการส่ งเสริ มในภาพรวม ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
คุณภาพอยูใ่ นระดับดีมากหากจะพัฒนาต่อสถานศึกษาควรกาหนดแนวทางพัฒนาด้านมาตรการการ
ส่ งเสริ มทังสองระดับดังนี้
แนวทางพั ฒ นา คื อ (1) ระดับการศึ กษาปฐมวัยสถานศึ กษา จัดโครงการกิ จกรรมส่ งเสริ ม
สนับสนุ นตามนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย เช่น จัดโครงการดู แลช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยน ครู ประจาชั้นควร
วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ ตามเป้ าหมายที่กาหนด ครู ควรได้รับ
การพัฒนาด้านการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสู ตรปฐมวัยอย่างต่อเนื่ อง (2) ระดับการศึกษา
ขั้นพื น้ ฐาน แนวทางพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม คือ ครู และบุคลากรในสถานศึกษาทา
ความเข้าใจเกี่ ยวกับนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิ รูปการศึกษาให้ชัดเจน สถานศึ กษาจัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิ รูปการศึกษา โดยขอ
ความร่ วมมือกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้เข้ามามีส่วนร่ วมเพื่อให้การดาเนิ นการบรรลุ นโยบาย
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา3 ด้านการบริ หารสถานศึกษาตามหลักไตรสิ กขาสรุ ปได้ 2
ด้าน คือ 1) ด้านสถานศึกษา และ 2) ด้านชุมชุม
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1) ด้านสถานศึกษาพบว่าโรงเรี ยนวิถีพุทธ มีการบริ หารสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิ กขา ทาให้สถานศึกษามีจุดแข็งที่สาคัญ ดังนี้ (1) ด้ านศีล คือบุคลากร ผูบ้ ริ หาร ครู เป็ นผูม้ ีวิถี
ชีวิตสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีความซื่ อสัตย์
จริ งใจในการทางาน มีความเข้าใจถูกต้องในพระรัตนตรัย มีโครงสร้างการบริ หาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าประสงค์ ยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่มีความชัดเจนสามารถนามาใช้ใน
การปฏิ บ ัติ ใ ห้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ได้จ ริ ง มี ก ารจัด อาคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล้ อ มที่ ดี หลัก สู ต ร
สถานศึกษาได้มีการบูรณาการหลักพุทธธรรมในทุกกลุ่มสาระ มีการใช้สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ที่มีอยู่
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีอุปกรณ์การศึกษา มีสาธารณู ปโภคพื้นฐานและสวัสดิการ และมี
งบประมาณ (2 ) ด้ านสมาธิ คือ บุคคลกร นักเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องในสถานศึกษา เป็ นผูม้ ีสมรรถภาพ
จิต มีคุณภาพจิต และสุ ขภาพจิตที่ดี เป็ นผูค้ ิดเก่ง คิดได้มาก เห็นได้จากการคิดโครงการและกิจกรรม
ขึ้นมาพัฒนาสถานศึกษาจานวนมาก เป็ นผูม้ ีความกตัญญู ตอบแทนคุณ มีจิตอาสา เอื้อเฟื้ อ เผื่อแผ่
แบ่งปั น ทางานและเรี ยนรู ้อย่างตั้งใจ มีความขยัน อดทน เป็ นผูม้ ีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่ าเริ ง เบิกบาน
อยูอ่ ย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง (3) ด้ านปั ญญา คือ บุคลากรในสถานศึกษา เป็ นผูม้ ีศรั ทธาและความ
เข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย รู ้เท่าทันเหตุการณ์ แก้ปัญหาชี วิตและทางานด้วยสติปัญญา ผูเ้ รี ยน มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
มี ค วามรู ้ และทัก ษะที่ จาเป็ นตามหลัก สู ตรจุ ดที่ ค วรพั ฒนา ด้ านศี ล เช่ น ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สถานศึ ก ษาบางแห่ ง ยัง ขาดการปฏิ บ ัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามผัง การใช้อ าคารสถานที่ แ ละ
สภาพแวดล้อมที่ได้กาหนดไว้ จึงทาให้ขาดระเบียบและขาดความสวยงามไม่เป็ นไปตามหลักของศีล
สถานศึกษาบางแห่ งยังมีอาหารขยะขายให้นกั เรี ยนนาไปบริ โภคซึ่ งอาหารเหล่านี้ไม่สนองตอบสุ ข
ภาวะตามหลักโภชนาการ ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแท้และไม่เป็ นไปตามหลักของศีล ด้านสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ยังมีบุคลากรและนักเรี ยนส่ วนน้อยที่ขาดความเคารพต่อกฎ ระเบียบ วินยั ด้ านสมาธิ เช่น
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาบางแห่ ง มี ก ารเร่ ง รี บ พัฒนาเพื่อยกระดับ คุ ณภาพการศึ ก ษาให้สู ง ขึ้ น ท าให้
บุคลากรส่ วนน้อยในสถานศึกษาบางคนรู ้สึกอึดอัด และมีความกดดัน เนื่ องจากเป็ นผูป้ รับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก ด้ านปั ญญา เช่น บางสถานศึกษาบุคลากรบางคนยังไม่มี
วุฒิทางด้านธรรมศึ กษา สมรรถภาพของปั ญญาระดับต่าง ๆ คือ ในระดับสัญญา ระดับทิ ฏฐิ และ
ระดับญาณ ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป
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แนวทางพัฒ นา คื อ 1) ด้ า นศี ล เช่ น ด้า นสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ ต้อ ง
วางแผนการใช้อาคารสถานที่ให้เป็ นไปตามผังการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ได้กาหนด
ไว้ ให้เป็ นไปตามหลักของศีล จัดระบบการนาสิ นค้าเข้ามาจาหน่ายให้นกั เรี ยนให้สนองตอบสุ ขภาวะ
ตามหลักโภชนาการ และเป็ นไปตามหลักของศีล กล่าว คือ สถานศึกษาต้องปฏิบตั ิให้เกื้อกูลต่อหลัก
ปาริ สุทธิศีล 4 ข้อที่วา่ “อาชีวปาริ สุทธิศีล” ความบริ สุทธิ์แห่งอาชวะ คือ เลี้ยงชีวติ ในทางที่ชอบ ส่ วน
ผูเ้ รี ยนเองต้องปฏิบตั ิให้เกื้อกูลต่อหลักปาริ สุทธิ ศีล 4 ข้อที่วา่ “ปั จจัยสันนิสิตศีล” ศีลเกี่ยวกับปัจจัย 4
คือ การพิจารณาใช้สอยปั จจัยสี่ ให้เป็ นไปตามความหมายและประโยชน์ที่แท้จริ ง ไม่บริ โภคด้วย
ตัณหา เป็ นต้น ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ยังมีบุคลากรและนักเรี ยนส่ วนน้อยที่ขาดความเคารพ
ต่ อกฎ ระเบี ย บ วินัย ดัง นั้นสถานศึ กษาควรมี กิจกรรมสาหรั บ ฝึ กบุ ค ลากรและนักเรี ย นส่ วนน้อย
เหล่านี้เพื่อให้มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ วินยั 2) ด้ านสมาธิ เช่น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาบางแห่ งมีการ
เร่ งรี บพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นทาให้บุคลากรส่ วนน้อยในสถานศึกษาบางคน
รู ้สึกอึดอัด และมีความกดดัน เนื่องจากเป็ นผูป้ รับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กาลังขึ้นได้ค่อนข้างยาก
ดัง นั้น ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรเปิ ดใจหาโอกาสให้มี ก ารปรึ ก ษาพู ด คุ ย กับ บุ ค ลากรอย่ า งเป็ น
กัลยาณมิตร ลดช่ องว่างระหว่างกันให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาด้านสมรรถภาพจิต ด้านคุ ณภาพจิต และ
ด้านสุ ขภาพจิต (3) ด้ านปั ญญา เช่น บางสถานศึกษาบุคลากรบางคนยังไม่มีวุฒิทางด้านธรรมศึกษา
สถานศึกษาควรมีโครงพัฒนาบุคลากร เช่น จัดการอบรมธรรมศึกษาให้กบั บุคลากรและนักเรี ยนเพื่อ
ส่ งสอบธรรมศึกษาในทุกปี การศึ กษา และมี โครงการหรื อกิ จกรรมพัฒนาสมรรถภาพของปั ญญา
ระดับต่าง ๆ คือ ในระดับสัญญา ระดับทิฏฐิ และระดับญาณ ให้มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
2) ด้า นชุ ม ชน พบว่า โรงเรี ย นวิถี พุ ท ธ มี ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลัก
ไตรสิ กขา ได้ส่งผลทาให้ชุมชนมีจุดแข็งที่สาคัญดังนี้ (1) บ้ าน คือ สถาบันครอบครัว ในชุ มชนที่ส่ง
บุตรหลานเข้ามาเรี ยนในโรงเรี ยนวิถีพุทธ มีสมาชิกที่เป็ นคนดีไม่ยงุ่ เกี่ยวกับอบายมุขเพิ่มขึ้น ชุมชนมี
สมาชิ กที่ดีไม่จบั กลุ่มมัว่ สุ มก่อความเดือดร้อนให้กบั ชุมชนไว้ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้น (2) วัด คือ สถาบันทางศาสนาในชุ มชนได้ศาสนทายาทที่เป็ นคนดี ไว้ช่วยเหลื องานวัด และ
ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น (3) ราชการ คือ ส่ วนราชการหรื อองค์การของ
รัฐต่าง ๆ ที่อยูใ่ นชุมชนได้สมาชิกในชุมชนที่เป็ นคนดี ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับอบายมุข มีจิตอาสา ไว้ช่วยเหลือ
งานราชการเพิ่มมากขึ้นโรงเรี ยนวิถีพุทธได้รบั ความไว้วางใจ เชื่อมัน่ ศรัทธา และได้รับความร่ วมมือ
จากชุมชนเพิ่มมากขึ้น จุดที่ควรพัฒนา บางโรงเรี ยนการขยายผลตามแนววิถีพุทธเข้าไปในชุมชนยังมี
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อุปสรรคอยูม่ าก เนื่ องจากพื้นฐานการเลี้ยงดูสมาชิ กของผูน้ าในครอบครัว คนในชุมชนบางส่ วนติด
อบายมุขเป็ นต้น
แนวทางพัฒนา คือสถานศึกษาสามารถประสานความร่ วมมือกับสถาบันในชุ มชน เช่น บ้าน
วัด ราชการ (บวร.) โดยนาตัวอย่า งโรงเรี ย นที่ ด าเนิ นการประสบผลส าเร็ จ มาเป็ นตัว แบบ เช่ น
โรงเรี ยนบ้านหนองติ้ว อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่ วมกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยนได้จดั ทา
โครงการให้นกั เรี ยนเชิ ญชวนผูป้ กครองเลิ กเหล้า โครงการนี้ เป็ นการเริ่ มต้นที่ดี คือได้เห็ นบทบาท
ของโรงเรี ยนวิถีพุทธในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนโดยการให้นกั เรี ยนได้เข้าไปมีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรมโดตรง โรงเรี ยนบ้านหนองรักษ์ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับวัดป่ าสุ ข
สมบูรณ์ สนับสนุ นให้เยาวชน จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อพัฒนาชุ มชน เพื่อแก้ปัญหาในชุ มชน และร่ วม
อนุ รักษ์ สื บสานวัฒนธรรมประเพณี ร่วมกับชุ มชน มีแผนพัฒนาชุ มชนอย่างเป็ นรู ปธรรม คือ บ้าน
วัด และราชการ ต่างก็ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรี ยนวิถีพุทธและเกิ ดสมานฉันท์ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการวิจยั พุทธวิธีในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หลักไตรสิ กขา เพื่อนาผลมาใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
ควรมีการวิจยั ผลของการบริ หารองค์กรโดยใช้หลักไตรสิ กขาเปรี ยบเทียบกับแนวคิดการ
บริ หารองค์กรโดยใช้ศาสตร์ สมัยใหม่
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง “ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ” มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ เรื่ องโกศามฺ พกวัสตุและเพื่อศึกษาวิเคราะห์
เนื้ อหาที่ปรากฏในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ เรื่ องโกศามฺ พกวัสตุ ที่คล้ายคลึงและแตกต่างกับ
พระวินยั ปิ ฎกของนิกายเถรวาทเพื่อนาเสนอสถานการณ์ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ใน
สมัยพุทธกาลก่อให้เกิดความบาดหมางขยายไปในเหล่าพุทธบริ ษทั อย่างกว้างขวาง ซึ่ งความขัดแย้ง
ดังกล่ าว เกิ ดจากทิ ฏฐิ (ความเห็ น) และความประพฤติที่แตกต่างกัน จนนาไปสู่ การตัดสิ นคดี ของ
พระพุทธเจ้า ในการลงโทษกลุ่มภิกษุผกู ้ ่อความขัดแย้งและเหล่าบริ วารในที่สุด
ผลจากการศึ กษาพบว่า การศึกษาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบจากคัมภีร์ฝ่ายสันสกฤตและบาลี
นอกจากทาให้รู้เนื้ อหาเรื่ องความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัส
ตุแล้ว ได้พบว่ามีความสอดคล้องกันด้านเนื้ อหาของทั้ง 2 คัมภีร์ใน 3 ประเด็น คือ 1. มูลเหตุความ
ขัดแย้งกันของภิกษุชาวเมืองโกศามพี 2. พุทธานุญาตให้สงฆ์ลงโทษภิกษุชาวเมืองโกศามพี 3. ความ
สอดคล้องของเนื้ อหากับฉบับภาษาบาลี และมีความแตกต่างจากฉบับภาษาบาลีใน 3 ประเด็น คือ 1)
แตกต่ า งด้ า นรู ปแบบการประพัน ธ์ 2) เนื้ อ หาที่ ข าดหายไป 3) การแต่ ง เนื้ อ หาเพิ่ ม เติ ม เช่ น
พระพุทธเจ้าไม่เสด็จกลับมาเมืองโกศามพีเป็ นเวลานานถึง 12 ปี เป็ นต้น
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คาสาคัญ: ความขัดแย้ง, ภิกษุชาวเมืองโกศามพี, มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ
Abstract
The study entitled “The Conflicts of monks who stayed at Kosambi in
Mulasarvastivadavinayavastu” aimed to transliterate and to translate the just mentioned Buddhist
Sanskrit text of Sarvastivadin sect in order to compare the similarity and the difference between
this text and Tipitaka of Early Theravada Buddhism. The study presented the conflicts of monks
who stayed at Kosambi in Buddha’s lifetime made the dissension expanded to all Buddhists
widely. Such conflict was arisen from Ditthi (Opinion) and differently behavior, which finally led
to Buddha’s permission for punishing groups of bhikkhu who caused the conflicts and their
fellows.
From the analysis study comparing with Sanskrit and Pali scripture, not only knowing about
the Conflicts of monks who stayed at Kosambi in Mulasarvastivadavinayavastu, but also finding the
content relation of the 2 scriptures in 3 aspects: 1) the causes of the conflicts of KosambiBhikkhu,
2 ) Buddha’s permission for monks to punish to Kosambibhikkhu, and 3 ) The comparision of
contents from Pali version. Also, it was found that the Mulasarvastivadavinayavastu is different from
the Pali version in 3 aspects: 1) The differences on the composition style, 2) The lost of some
contents, 3) The composition of more contents such as The Buddha did not return to Gosampi for
12 years.
Keywords: conflict, monks residing in Kosambika, Mulasarvastivadavinayavastu
บทนา

การที่สมาชิกในสังคมทุกระดับจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ขนั้น ทุกฝ่ ายจะต้องมีความเห็ นใจ
กัน มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน ต้องเป็ นผูม้ ีใจกว้างยอมรับฟัง
ค าแนะนาของบุ ค คลอื่ นเพื่ อนามาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้อบกพร่ องต่ า งๆให้ดีข้ ึ น การดาเนิ นชี วิตตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา ย่อมก่อให้เกิดความร่ มเย็นแก่สังคม ทาให้เข้าใจความหมายของชี วิต
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สามารถอยู่ภายใต้สังคมเดี ยวกันได้อย่างไม่มีปัญหา (Kanchanapimai, 2010: 68) และสิ่ งสาคัญอี ก
ประการหนึ่ง คือ ต้องปราศจากความขัดแย้ง
ความขัดแย้งมักเกิ ดจากความคิดเห็ นไม่ตรงกัน และนาไปสู่ การประพฤติ ปฏิ บตั ิ ในเรื่ อง
ต่างๆที่แตกต่างกัน เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้น ความโลภ ความโกรธเกลียดชัง และความหลง จะส่ งผล
กระทบต่อ คู่ขดั แย้ง และเพราะอาศัยความโลภ โกรธ และความหลงเข้ามาเกี่ยวข้อง ความขัดแย้งจะ
เพิ่มความเข้มข้นรุ นแรงยิ่งขึ้น จนไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อคู่ขดั แย้งแก่งแย่งแข่งขันกัน ความโลภ
ของแต่ละฝ่ ายจะถูกปลุกเร้าให้เพิ่มขึ้น เมื่อผลประโยชน์ถูกคุกคาม ความโกรธย่อมเกิดขึ้น เกิดการดู
ถูกเหยียดหยามกันด้วยอานาจความโกรธ ส่ งผลให้คู่ขดั แย้งมีมุมมองที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมต่อกัน ทา
ให้มีโทสะมากขึ้น โดยแสดงออกมาเป็ นความโกรธเกลียดต่อผูท้ ี่สบประมาทหรื อวิจารณ์ตน (Visalo,
Phra, 1995: 58-59)
ดังนั้น ความขัดแย้งจึงนับว่าเป็ นอันตรายต่อความสงบสุ ขของทุกองค์กรในสังคม ไม่เว้น
แม้กระทัง่ องค์กรพระพุทธศาสนา สถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆในอดีตนั้น ส่ งผลให้ความเชื่ อมัน่
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเกิดความเสื่ อมถอยลงอย่างชัดเจน บรรดาเหตุการณ์ความขัดแย้งที่นาไปสู่
การแตกความสามัคคีในสมัยพุทธกาล คือ การทะเลาะกันของภิกษุชาวเมืองโกศามพี (บาลีใช้คาว่า
โกสัมพี : ปัจจุบนั เหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถานในหมู่บา้ นเล็กๆชื่ อ โกสัม (Kosam) ริ ม
ฝั่ ง แม่น้ า ยมุ นา ห่ า งจากเมื องอัล ลาหะบาด ไปทางทิ ศ ตะวันตกเฉี ย งใต้ ประมาณ 59 กิ โลเมตร)
(Kusalasai, 2002: 72) จนภิกษุแตกออกเป็ น 2 ฝ่ าย แม้วา่ ช่วงเวลาดังกล่าวพระพุทธเจ้ายังคงทรงพระ
ชนม์ชีพอยูก่ ็ตาม ในช่วงแรกของความขัดแย้ง พระพุทธองค์ทรงพยายาม ไกล่เกลี่ย ตักเตือนให้ภิกษุ
ที่เป็ นคู่ขดั แย้งมีความเอื้ออาทร ให้อภัยและหันกลับมาสามัคคีกนั แต่ไม่เป็ นผล ในที่สุด พระพุทธ
องค์ตอ้ งเสด็จออกจากเมืองโกศามพีไปประทับในเขตเมืองศราวัสตี (บาลี ใช้คาว่า สาวัตถี : นคร
หลวงของแคว้นโกศล แคว้นโกศลตั้งอยูร่ ะหว่างภูเขาหิ มาลัยกับแม่น้ าคงคาตอนกลาง อาณาเขตทิศ
เหนื อจดเทือกเขาเนปาล ทิศตะวันออกจดแคว้นกาสี ต่อกับแคว้นมคธ ทิศใต้และทิศตะวันตกจด
แม่น้ าคงคา, เมืองสาวัตถีเป็ นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าประทับ
จาพรรษาที่เมืองนี้มากที่สุด รวมถึง 25 พรรษา ปั จจุบนั เรี ยกว่า สะเหต-มะเหต (Sahet-Mahet) ล่าสุ ด
ได้ร้ื อฟื้ นชื่ อในภาษาสันสกฤตขึ้ นมาใช้ คือ ศราวัสตี (P. A. Payutto. 2009: 444-445) ซึ่ งหลักฐาน
ดังกล่ าว มีปรากฏในพระไตรปิ ฎกฉบับภาษาบาลี นอกจากนั้น ยังปรากฏในฉบับภาษาสันสกฤต
เรื่ องโกศามพกวัสตุ ในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ อีกชิ้นหนึ่งด้วย
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คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ เป็ นคัมภีร์พระวินยั ของนิกายมูลสรวาสติวาท ซึ่ งแตกแขนง
ออกมาจากนิ ก ายสรวาสติ วาท วินัย ของนิ ก ายนี้ มี เหลื อ อยู่แต่ใ นส านวนแปลภาษาทิ เบตเท่ า นั้น
ส านวนจี น มี แ ปลบางส่ วน (Mahamakuta Rajavidyalaya Foundation. 1993: 69, 85) มี เ นื้ อหา
สอดคล้องกับพระวินัยปิ ฎกของฝ่ ายเถรวาท โดยศาสตราจารย์ เอส เลวี่ (S. Levi) สันนิ ษฐานว่า
“คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ น่าจะถูกแต่งขึ้นก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 3 หรื อพุทธศตวรรษที่ 8 แต่
แต่งไม่เสร็ จ” และไม่ปรากฏว่าเกิดที่ใด เวลาใด ใครเป็ นผูแ้ ต่ง แต่สันนิษฐานว่า น่าจะรจนาขึ้นในราว
คริ สต์ศตวรรษที่ 5-6 (Vagci, 1967: XIII) ภาษาที่ใช้เป็ นภาษาสันสกฤตแบบพุทธ คือ สันสกฤต
พันทาง (Hybrid Sanskrit) หรื อสันสกฤตผสมกับภาษาบาลี (Mixed Sanskrit) ซึ่ งเป็ นภาษาสันสกฤต
ที่ใช้ในการบันทึกหลักธรรมคาสอนและเรื่ องราวทางพระพุทธศาสนาของ 2 นิกาย คือ นิกายสรวา
สติวาท และนิ กายมหายาน (Sarapadnuek, 1993: 147) สาเหตุที่ใช้ภาษาสันสกฤตบันทึกคาสอน
น่ า จะมาจากอาจารย์ค นแรกของนิ ก ายนี้ คื อ ท่า นราหุ ล ภัท ร ซึ่ ง เกิ ดในวรรณะกษัตริ ย ์ ดัง นั้น จึ ง
เลือกใช้ภาษาสันสกฤตอันเป็ นภาษาของผูเ้ กิดในวรรณะสู งบันทึกคาสอน (Pothinanta, 2000: 296;
Moonsarn, 2009: 11)
ปั จจุบนั การศึกษา และแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตในประเทศไทย ยังไม่
แพร่ หลายนัก จากความสาคัญทั้งด้านเนื้ อหาและประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานของคัมภีร์ ดังนั้น ผูว้ ิจยั
จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาค้นคว้าและแปลคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ จากภาษาสันสกฤต
เป็ นภาษาไทย พร้อมทั้งเปรี ยบเทียบกับคัมภี ร์วินยั ปิ ฎกภาษาบาลี ของนิ กายเถรวาทด้วย หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ เรื่ องโกศามพกวัสตุ
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้ อหาที่ปรากฏในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ เรื่ องโกศามพกวัสตุ
พร้อมทั้งศึกษาลักษณะที่คล้ายคลึง แตกต่างจากพระวินยั ปิ ฎกของนิกายเถรวาท
ขอบเขตของการศึกษา
การวิจยั เรื่ อง “ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ”
ผูว้ ิจยั ใช้คมั ภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ฉบับภาษาสันสกฤต อักษรเทวนาครี ซ่ ึ งมี ศีตางศุเศขร วากจิ
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( SitamsusekharVagci ) เป็ นบรรณาธิ การ ตี พิมพ์เผยแพร่ ในปี ค.ศ.1967 เฉพาะส่ วนที่ ว่าด้วยเรื่ อง
โกศามพกวัส ตุ เปรี ยบเที ย บเนื้ อ หาส่ ว นที่ ต รงกัน และแตกต่ า งกัน ในพระวิ นั ย ปิ ฎก โดยใช้
พระไตรปิ ฎกฉบับสยามรัฐ ภาษาบาลี และภาษาไทย พ.ศ. 2525 เป็ นหลัก
วิธีดาเนินการศึกษา
การวิ จ ัย นี้ เป็ นการวิ จ ัย เอกสาร (Documentary Research) มี ข้ ัน ตอนด าเนิ น การศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้
1. ปริ วรรตคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ เรื่ องโกศามพกวัสตุ จากอักษรเทวนาครี เป็ น
อักษรไทย
2. แปลความคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ เรื่ องโกศามพกวัสตุ จากภาษาสันสกฤตเป็ น
ภาษาไทย
3. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4. จัดลาดับและเรี ยบเรี ยงข้อมูลที่ได้รับ
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายผลการศึกษา
6. สรุ ปผลการศึกษาและนาเสนอผลการศึกษา
ผลการศึกษา
จากการวิจยั เรื่ อง “ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินย
วัสตุ” โดยผูว้ จิ ยั ปริ วรรต และแปลคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ เรื่ องโกศามพกวัสตุ จากอักษร
เทวนาครี เป็ นอักษรไทย รวบรวม ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง จัดลาดับ และเรี ยบเรี ยงข้อมูล นา
ข้อมูลที่ได้รับมาศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับพระไตรปิ ฎกฉบับภาษาบาลี ปรากฏผลการศึกษา 3
ประเด็นหลัก ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะนาเสนอไปตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ต่อการรับรู ้
ของสาธารณชน
2. ความสอดคล้องด้านเนื้ อหาเรื่ องความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวา
สติ- วาทวินยวัสตุกบั ฉบับภาษาบาลี
2.1 มูลเหตุความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพี
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2.2 พุทธานุญาตให้สงฆ์ลงโทษภิกษุชาวเมืองโกศามพี
2.3 ความสอดคล้องด้านเนื้อหาที่ชดั เจนตรงกับฉบับภาษาบาลี
3. ความแตกต่างด้านเนื้ อหาเรื่ องความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวา
สติ-วาทวินยวัสตุกบั ฉบับภาษาบาลี
3.1 ภาษาและรู ปแบบการประพันธ์
3.2 เนื้อหาที่ขาดหายไปจากคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ
3.3 เนื้อหาที่แต่งเพิ่มเติมเข้ามาในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ
1. ความขัดแย้ งของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ต่ อการรั บรู้
ของสาธารณชน
ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุเกิดขึ้นในคราวที่
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่โฆษิตาราม (บาลี ใช้คาว่า โฆสิ ตาราม ชื่ อวัดสาคัญในกรุ งโกสัมพี ครั้ ง
พุทธกาล พระพุทธเจ้าเคยประทับหลายครั้ง เช่น คราวภิกษุชาวโกสัมพี มีความแตกแยกกัน) (P. A.
Payutto, 2009: 55) โดยภิกษุรูปหนึ่ งไม่ปรากฏชื่ อ เป็ นผูท้ รงความรู ้ในพระไตรปิ ฎก และมีบริ วาร
มาก แต่ประพฤติผดิ วินยั ได้เดินทางมาจากเมืองไวศาลี (บาลีใช้คาว่า เวสาลี นครหลวงของแคว้นวัชชี
ปั จ จุ บ ัน คื อ หมู่ บ ้า น Basrah ในจัง หวัด มุ ซัฟ ฟรปุ ร ะ (Muzaffarpur) รั ฐ พิ ห าร) (Kusalasai, K & R,
2002: 72: 67) เมื่อเดินทางมาถึงเมืองโกศามพี ภิกษุชาวเมืองไวศาลี รูปนี้ ได้เข้าไปหาภิกษุชาวเมือง
โกศามพีซ่ ึ งเป็ นเพื่อนกัน เมื่อพบปะทักทายกันแล้ว ได้สาธยายพระสู ตร พระวินยั และพระอภิธรรม
ต่อกัน แต่ภิกษุท้ งั 2 รู ป ต่างแจ้งว่าพระสู ตร พระวินยั และพระอภิธรรม ที่อีกฝ่ ายสาธยายอยู่น้ นั ไม่
ถูกต้อง ต่างฝ่ ายต่างไม่ยอมรับคาแนะนา มีความเห็นว่าสิ่ งที่ตนสาธยายนั้นถูกต้อง เกิดการทะเลาะกัน
ขึ้น ภิกษุในเมืองโกศามพีจึงแตกเป็ น 2 ฝ่ ายตามความเห็นอาจารย์ของตน
ต่อมาภายหลัง ภิกษุชาวเมืองไวศาลีผมู ้ ีลูกศิษย์จานวนมาก ได้เข้าไปทากิจในห้องส้วม และ
เหลือน้ าค้างไว้ในขัน ภิกษุชาวเมืองโกศามพีเข้าไปในห้องส้วมภายหลัง เห็นขันมีน้ าเหลืออยู่ จึงนา
เรื่ องดังกล่าวไปบอกศิษย์ของตนว่า ภิกษุชาวเมืองไวศาลี เหลื อน้ าที่ใช้แล้วไว้ในขันวางไว้ในห้อง
ส้วม และร่ วมกันโจทย์อาบัติต่อภิกษุชาวเมืองไวศาลี แต่เธอก็ไม่ยอมรับว่าเป็ นอาบัติ และเห็นว่าตน
ถูกยกวัตร (การเพิกถอนสิ ทธิ อานาจ หน้าที่ ไม่ให้เสมอกับคนอื่น ในที่น้ ี รวมถึงการโจทย์อาบัติดว้ ย)
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(Thitayano, 2008: 89) โดยไม่เป็ นธรรม ไม่มีเหตุผล ความขัดแย้งกันของภิกษุท้ งั 2 ฝ่ ายจึงทวีความ
รุ นแรงขึ้นอีกครั้งด้วยสาเหตุดงั กล่าว
พวกภิกษุ จึงนาเรื่ องดังกล่าวไปกราบทู ลพระพุทธเจ้าแม้ว่าพระพุทธองค์จะส่ งทู ตไปแจ้ง
หรื อเสด็จไปด้วยพระองค์เอง เพื่อห้ามไม่ให้ภิกษุท้ งั 2 ฝ่ ายทะเลาะกัน ก็ไม่เป็ นผล เมื่อพระผูม้ ีพระ
ภาคเจ้าไม่อาจทาให้ภิกษุท้งั 2 ฝ่ ายปฏิบตั ิตามคาสั่งได้ จึงเหาะขึ้นบนท้องฟ้ า โดยไม่มีผใู ้ ดเห็น เสด็จ
ไปสู่ เมื อง ศราวัส ตี ประทับ อยู่ที่ เชตวัน อารามของอนาถปิ ณฑทะ เป็ นเวลานานถึ ง 12 ปี เหล่ า
พราหมณ์ คฤหบดี ชาวเมืองโกศามพี เมื่อไม่ได้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าด้วยปั จจัย 4 เป็ นเวลานาน จึง
ปรึ กษากันว่า จะลงโทษภิกษุที่เกิ ดความขัดแย้งกันทั้ง 2 ฝ่ าย โดยการไม่พูดคุยด้วย ไม่ถวายอาหาร
บิณฑบาต เมื่อภิกษุเหล่านั้นลาบากด้วยบิณฑบาตจึงสานึกถึงความผิดของตน จึงเดินทางไปเมือง
ศราวัสตี เพื่อให้พระพุทธเจ้ายกโทษให้
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิ กา ผูอ้ ยูใ่ นเมืองศราวัสตี ประกอบด้วย พระอานันทะ (โอรสของ
พระเจ้าอมิโตทนะ ซึ่ งเป็ นน้องชายของพระเจ้าสุ ทโธทนะ พระมารดาของท่านนามว่ากี สาโคตมี
หลังจากอุปสมบท ได้ฟังโอวาทจากพระปุณณมันตานี บุตร ได้บรรลุ โสดาบัน หลังจากนั้นได้รับ
หน้าที่เป็ นผูค้ อยดูแลรับใช้พระพุทธเจ้า และได้รับการยกย่องว่าเป็ นเลิศกว่าผูอ้ ื่น 5 ด้าน คือ 1. ทรงจา
พุทธวจนะได้มากที่สุด 2. เป็ นผูม้ ีสติ 3. เป็ นผูม้ ีแนวทางในการจาพุทธวจนะ 4. เป็ นผูม้ ีความเพียร 5.
เป็ นพุ ท ธอุ ปั ฏ ฐากผูเ้ ลิ ศ ท่ า นบรรลุ พ ระอรหัต ขณะเอนตัว ลงนอนในช่ ว งท าสั ง คายนาครั้ งแรก
นิพพานเมื่ออายุได้ 120 พรรษา) (Vannapok, 2005: 51-53) พระนางมหาประชาปติเคาตมี (บาลีใช้คา
ว่า มหาปชาบดี โคตมี : พระเถรี สาคัญองค์หนึ่ ง เดิ มเป็ นธิ ดาคนยากจนในเมืองสาวัตถี แต่ได้เป็ น
สะใภ้เศรษฐี นางมีบุตรชายหนึ่งคน ต่อมา บุตรชายตาย นางเสี ยใจมาก อุม้ บุตรไปในที่ต่างๆเพื่อหายา
แก้ให้ฟ้ื น กระทัง่ ไปพบพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสอนด้วยอบายและประทานโอวาทจนนางบรรลุ
โสดาปั ตติผล และบวชในสานักนางภิกษุณี วันหนึ่ งนัง่ พิจารณาเปลวประทีปที่จุดไว้ในอุโบสถจน
บรรลุพระอรหัต ได้รับการยกย่องว่าเป็ นผูเ้ ลิศด้านห่มจีวรเศร้าหมอง) (P. A. Payutto, 2009: 23) และ
เศรษฐีชื่ออนาถปิ ณฑทะ (บาลีใช้คาว่า อนาถปิ ณฑิก : อุบาสกคนสาคัญสมัยพุทธกาล เดิมชื่ อสุ ทตั ต์
เป็ นเศรษฐีในเมืองสาวัตถี ต่อมาได้นบั ถือพระพุทธศาสนาและบรรลุโสดาปั ตติผล มีศรัทธาแรงกล้า
สร้างวัดพระเชตวันถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ที่เมืองสาวัตถี นอกจากอุปถัมภ์บารุ งพระภิกษุ
สงฆ์แล้ว ยังได้สงเคราะห์คนยากไร้อนาถามากมายเป็ นประจา จึงได้ชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ แปลว่า “ผูม้ ี
ก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา” ได้รับยกย่องว่าเป็ นเลิศในหมู่ทายกฝ่ ายอุบาสก) (P. A. Payutto. 2009: 487)
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เมื่อรู ้ข่าวว่าเหล่าภิกษุผกู ้ ่อความขัดแย้งกาลังเดินทางมาสู่ เมืองศราวัสตี จึงเข้าไปทูลถามถึงข้อที่ควร
ปฏิ บตั ิต่อภิกษุเหล่านั้น พระพุทธเจ้า ตรัสว่า ไม่ควรสนทนา ไม่พูดคุ ย ไม่พบปะ ไม่เหลี ยวมอง ไม่
ไหว้ ไม่ ใ ห้ท านคื อบิ ณ ฑบาต และควรจากัดขอบเขต ศยนาสนะภิ กษุ ผูก้ ่ อความขัดแย้งชาวเมื อง
โกศามพี
เมื่อภิกษุผกู ้ ่อความขัดแย้งสานึ กผิดแล้ว พระพุทธเจ้าจึงทรงให้หมู่สงฆ์รับภิกษุผถู ้ ู กยกวัตร
กลับเข้าหมู่ด้วยด้วยวิธีญตั ิ จตุรถกรรมวาจา (บาลี ใช้คาว่า ญัตติ จตุ ตถกัมม : กรรมมีญตั ติ เป็ นที่ 4
ได้แก่ สังฆกรรมที่สาคัญ มีการอุปสมบทเป็ นต้น ซึ่ งเมื่อตั้งญัตติแล้ว ต้องสวดอนุสาวนา คือ ประกาศ
ขอมติจากสงฆ์ 3 หน เพื่อให้สงฆ์ในที่ประชุมนั้นมีเวลาพิจารณาหลายเที่ยว ว่าจะอนุมตั ิหรื อไม่) (P.
A. Payutto, 2009: 89)
2. ความสอดคล้ องด้ านเนื้อหาเรื่ องความขัดแย้ งของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคัมภีร์ มูลสร
วาสติ- วาทวินยวัสตุ กับ ฉบับภาษาบาลี
2.1 มูลเหตุความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพี
มูลเหตุความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ที่
ปรากฏเนื้ อหาสอดคล้องกับฉบับ ภาษาบาลี คื อ มีมูลเหตุมาจากการที่ ภิกษุโจทย์อาบัติกนั เพราะ
สาเหตุการเหลื อน้ าสาหรับชาระล้างในห้องส้วมค้างไว้ในขัน ซึ่ งภิกษุฝ่ายโจทย์มีความเห็นว่า ภิกษุผู ้
เข้าห้องส้ วมแล้วเหลื อน้ าค้างไว้ในขัน ต้องเป็ นอาบัติทุกกฎ แต่ภิกษุผูถ้ ู กโจทย์ ไม่ยอมรั บว่าเป็ น
อาบัติ และถูกโจทย์ดว้ ยความไม่เป็ นธรรม สาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทาให้ความขัดแย้งขยายวง
กว้างขึ้น คือ หัวหน้าของภิกษุชาวเมืองโกศามพีผกู ้ ่อความขัดแย้งกันทั้ง 2 ฝ่ าย ต่างยึดถือความคิดเห็น
ของตนเองเป็ นใหญ่ และการมีบริ วาร ลูกศิษย์เป็ นผูส้ นับสนุนจานวนมาก ต่างฝ่ ายต่างไม่เอื้อเฟื้ อต่อ
กัน ส่ งผลให้สถานการณ์บานปลายออกไป
2.2 พุทธานุญาตให้สงฆ์ลงโทษภิกษุชาวเมืองโกศามพี
การลงโทษที่ พระพุทธเจ้าทรงอนุ ญาตให้สงฆ์รวมถึ งอุ บาสกอุบาสิ กาทาแก่ภิกษุ
ชาวเมืองโกศามพี นั้น คือ การไม่สนทนา ไม่พูดคุย ไม่พบปะ ไม่เหลียวมอง ไม่ไหว้ ไม่ให้ทานคือ
บิณฑบาต และการจากัดขอบเขตเสนาสนะ การลงโทษด้วยวิธีการดังกล่าว เรี ยกว่า นิ คหกรรม คือ
การลงโทษตามพระธรรมวินยั , สังฆกรรมประเภทลงโทษผูท้ าความผิด (P. A. Payutto, 2009: 165)
และเมื่อตรวจสอบถึ งความผิดที่ ภิกษุชาวเมืองโกศามพีได้กระทาแล้วนั้น จะต้องถู กลงโทษ 2 วิธี
ด้วยกัน คือ 1. ตัชชนี ยกรรม กรรมที่สงฆ์ทาการตาหนิ โทษภิกษุผกู ้ ่อความทะเลาะวิวาท ก่ออธิ กรณ์
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ในสงฆ์ เป็ นผูม้ ีอาบัติมาก และ 2. อุกเขปนี ยกรรม การลงโทษที่สงฆ์ทาแก่ภิกษุผูต้ อ้ งอาบัติแต่ไม่
ยอมรับหรื อไม่ทาคืน มีความเห็นชัว่ ร้าย โดยการไม่ให้สมโภคกับสงฆ์ คือ ไม่ให้ฉันร่ วม ไม่ให้อยู่
ร่ วม ไม่ให้มีสิทธิเสมอกับภิกษุท้งั หลาย (P. A. Payutto, 2009: 101-557)
2.3 ความสอดคล้องด้านเนื้อหาที่ชดั เจนตรงกับฉบับภาษาบาลี
เนื้ อ หาเรื่ อ งความขัด แย้ง ของภิ ก ษุ ช าวเมื อ งโกศามพี ใ นคัม ภี ร์ มู ล สรวาสติ - วา
ทวินยวัสตุ และเนื้ อหาจากพระไตรปิ ฎกฉบับภาษาบาลี ที่แสดงให้เห็ นอย่างชัดเจนว่า น่าจะนาเค้า
โครงหลักมาจากแหล่งเดียวกัน คือ การนานิทานแทรกและนิทานคาถา เรื่ องเดียวกัน คือทีฆาวุกุมาร
ในฝ่ ายภาษาบาลี และทีรฆิลสู ตร ในฝ่ ายภาษาสันสกฤต มาแสดงไว้ท้งั 2 คัมภีร์ ดังตัวอย่าง
นิทานคาถาฝ่ ายบาลี
น หิ เวเรน เวรานิ
สมฺ มนฺ ตีธ กุทาจน
อเวเรน จ สมฺ มนฺ ติ
เอส ธมฺ โม สนนฺ ตโน ฯ
(Vinayapitaka mahavagga Vol. 2, 247/336)
นิทานคาถาฝ่ ายสั นสกฤต
น หิ ไวเรณ ไวราณิ
ศามฺ ยนฺ ตี ห กทาจน |
กฺษานฺ ตฺยา ไวราณิ ศามฺ ยนฺ ติ
เอว ธรฺ มะ สนาตนะ ||
(Vagci, S. 1967: 1.264)
คาแปล
ในกาลไหนๆ เวรทั้งหลาย ไม่สงบระงับเพราะเวรเลย |
เวรทั้งหลาย สงบระงับด้วยความอดกลั้น นี้เป็ นธรรมอันนิรันดร์ ||
3. ความแตกต่ างด้ านเนื้อหาเรื่ องความขัดแย้ งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูล-สรวา
สติ- วาทวินยวัสตุกบั ฉบับภาษาบาลี
3.1 ภาษาและรู ปแบบการประพันธ์
เป็ นที่ชดั เจนว่า มีความแตกต่างด้านภาษาที่ใช้ในการประพันธ์ เรื่ องความขัดแย้ง
ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุกบั ฉบับภาษาบาลี โดยคัมภีร์มูลสรวา

476 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561

สติ - วาทวิ น ยวัส ตุ ใช้ภ าษาสั น สกฤตแบบพุ ท ธ คื อ สั น สกฤตพัน ทาง (Hybrid Sanskrit) หรื อ
สันสกฤตผสมกับภาษาบาลี ภาษาปรากฤต (Mixed Sanskrit) ซึ่ งใช้ในการรจนาหลักธรรมคาสอน
และเรื่ องราวทางพระพุทธศาสนา ตามที่แสดงแล้วในตอนต้น ส่ วนรู ปแบบการประพันธ์ มี ความ
แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รู ปแบบการประพันธ์ เป็ นแบบผสมกันระหว่างร้อยกรองผสมกับร้ อยแก้ว โดยใช้
บทร้อยกรองเป็ นบทนาเข้าเรื่ องราว หรื อ อุทเทสคาถา ซี่ งในคัมภีร์น้ ี ใช้คาว่า อุทฺทานมฺ (uddanam)
(Charernnaew, 2013: 34) เป็ นลักษณะการนาเฉพาะคาที่เป็ นประเด็นสาคัญมาวางไว้ตน้ เรื่ อง ใน
รู ปแบบของร้อยกรองเพื่อแสดงให้เห็นว่า ต่อไปนี้จะกล่าวถึงเรื่ องนี้ๆ เช่น
(โกศามฺ พกวสฺ ตุนิ) อุทฺทานมฺ |
โกศามฺ พกานา กลโห นานาวาทศฺจภิกฺษุภะ|
ปาเฐวิวทมานานา ทีรฺฆิกสฺ ย จ จาริ กา ||1||
ภฺ ฤคุศฺจลวณาคาเรรกฺษิโต วนษณฺ ฑหสฺ ตินา |
อนิรุทฺธศฺเจติ กฺฤตฺ วา ศฺราวสฺ ตฺยา วฺยปุ ศามฺ ยติ ||2||
(Vagci, 1967: 1,259)
อุทาน (เรื่ องภิกษุชาวเมืองโกศามพี) |
ความวุน่ วาย และการถกเถียงกัน เกิดแก่ภิกษุชาวเมืองโกศามพี |
พวกภิกษุทะเลาะกันในเรื่ องธรรมวินยั เป็ นเวลานาน ||1||
พระมุนี อันช้างตัวอยูใ่ นราวป่ าคุม้ ครองแล้ว ในเรื อนอันงดงาม |
พระอนิรุทธเถระ มาจากเมืองศราวัสตี ทาให้ความวุน่ วายสงบลง ||2||
ต่อจากอุทานคาถา จะใช้บทร้อยแก้วในการนาเสนอเนื้อหาหลักเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น
พุทฺโธ ภควานฺ โกศามฺ พฺยา วิหรติ โฆษิตาราเม | เตน ขลุ สมเยน โกศามฺ พโก ภิกฺษุวฺรฺยาโฑ
วิกฺรานฺ ตะ สู ตฺรธโร วินยธโร มาตฺ ฤกาธระ | พหวศฺ จาศย ภิกฺษวะ สหายกา วฺยาฑาวิกฺรานฺ ตาะวินยธรา
มาตฺ ฤกาธราะ | ไวศาลยา ไวศาลโก ภิกฺษุวฺรฺยาโฑวิกฺรานฺ ตะ สู ตฺรธโร วินยธโร มาตฺ ฤกาธระ พหวศฺ
จาสฺ ย ภิกฺษวะ สหายกา วฺยาฑาวิกฺรานฺ ตาะสู ตฺรธรา วินยธรา มาตฺ ฤกาธราะ | (Vagci, S. 1967: 1.259)
พระผูม้ ีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยูท่ ี่โฆษิตาราม เมืองโกศามพี| ได้ฟังมาว่า สมัยนั้น ภิกษุผู ้
ทรงความรู ้ในพระสู ตร ผูท้ รงความรู ้ในพระวินยั ผูท้ รงความรู ้ในพระอภิธรรม ประพฤติล่วงละเมิด

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 477

พระวินยั | ภิกษุผปู ้ ระพฤติล่วงละเมิดพระวินยั ผูท้ รงความรู ้พระวินยั ผูท้ รงความรู ้พระอภิธรรม รู ป
นั้น มีพวกมาก | ภิกษุผูป้ ระพฤติล่วงละเมิดพระวินยั ผูท้ รงความรู ้ในพระสู ตร ผูท้ รงความรู ้ในพระ
วินยั ผูท้ รงความรู ้ในพระอภิธรรม เป็ นผูก้ ว้างขวาง อยูใ่ นเมืองไวศาลี ภิกษุผทู ้ รงความรู ้ในพระสู ตร
ผูท้ รงความรู ้ในพระวินยั ผูท้ รงความรู ้ในอภิธรรม รู ปนั้น มีพวกมาก |
3.2 เนื้อหาที่ขาดหายไปจากคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ
เนื้อหาที่ไม่ปรากฏในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ แต่ปรากฏในฉบับภาษา
บาลี ได้แก่
1. ไม่ปรากฏเนื้อหานิทานแทรก เรื่ องทีฆาวุกุมาร โดยละเอียดเหมือนในฉบับภาษา
บาลี มีเพียงการนานิทานคาถาจากเรื่ องดังกล่าวมาแสดงไว้
2. ไม่ปรากฏเหตุ การณ์ ที่พระพุทธเจ้า เสด็ จไปพบพระภคุ ณ หมู่บา้ นพาลกโลณ
การกคาม และพระสารี บุตร ถามถึง ธรรมวาทีวตั ถุ 18 ประการ
3. ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงตาบลปาริ เลยยกะ และได้รับการดูแล
รับใช้โดยช้างชื่อปาริ เลยยกะ
3.3 เนื้อหาที่แต่งเพิ่มเติมเข้ามาในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ
สาหรับเนื้ อหาส่ วนที่แต่งเพิ่มเติมเข้ามาในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ แต่ไม่
ปรากฏในฉบับภาษาบาลี ได้แก่
1. คัมภี ร์มูลสรวาสติ วาทวินยวัสตุ กล่าวถึ งภิ กษุ รูปหนึ่ งไม่ปรากฏชื่ อ เป็ นผูท้ รง
ความรู ้ในพระไตรปิ ฎก และมีบริ วารมาก แต่ประพฤติผิดวินยั เดินทางมาจากเมืองไวศาลีและเป็ นคู่
ขัดแย้งกับภิกษุชาวเมืองโกศามพี และไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนว่า เป็ นการขัดแย้งกันระหว่างพระ
วินยั ธร และพระธรรมธร
2. ในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ปรากฏเนื้ อหา ตอนที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าไม่
อาจทาให้ภิกษุท้งั 2 ฝ่ าย ที่ขดั แย้งกัน ให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งได้ จึงเหาะขึ้นบนท้องฟ้า โดยไม่มีผใู ้ ดเห็น
เสด็จไปสู่ เมืองศราวัสตี ประทับอยูท่ ี่เชตวัน อารามของอนาถปิ ณฑทะ ไม่เสด็จกลับมาเมืองโกศามพี
เป็ นเวลานานถึ ง 12 ปี ซึ่ งหากพิจารณาจากหลักฐานดังกล่าว พระชนมพรรษา และพุทธกิ จแต่ละ
พรรษาทั้งสิ้ น 45 พรรษาของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งเหตุการณ์ความขัดแย้ง
ของภิกษุชาวเมืองโกศามพี เกิดขึ้นในช่วงการบาเพ็ญพุทธกิจในพรรษาที่ 9 และพรรษาที่ 10 ประทับ
ที่ป่าตาบลปาริ เลยยกะ (P. A. Payutto, 2011: 18-19) ซึ่ งสถานการณ์ความขัดแย้งยังไม่คลี่คลาย
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ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ในบทความนี้ไว้ 2 ประเด็น คือ 1. เพื่อศึกษาเรื่ องความขัดแย้งของ
ภิกษุในโกศามฺ พกวัสตุ คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในเรื่ อง
ความขัดแย้งของภิกษุ ในโกศามฺ พกวัสตุคมั ภีร์มูลสรวาสติ วาทวินยวัสตุ พร้อมทั้งศึกษาลัก ษณะที่
คล้ายคลึง ความแตกต่างกับพระวินยั ปิ ฎกของนิกายเถรวาท มีผลการศึกษาดังนี้
จากการปริ วรรตและแปลเรื่ องความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวาสติ วาทวินยวัสตุ พบว่า ภาษาสันสกฤตที่ใช้ประพันธ์เป็ นภาษาสันสกฤตแบบพุทธ คือ สันสกฤตพันทาง
(Hybrid Sanskrit) หรื อสันสกฤตผสมกับ ภาษาบาลี ภาษาปรากฤต (Mixed Sanskrit) ซึ่ งใช้ในการ
บันทึกหลักธรรมคาสอน และเรื่ องราวทางพระพุทธศาสนา รู ปแบบการประพันธ์ เป็ นแบบผสม
ระหว่างร้อยแก้วและร้อยกรองสลับกันไป โดยใช้บทร้อยกรองเป็ นบทนาเข้าเรื่ องราว และใช้บทร้อย
แก้วในการนาเสนอเนื้อหาหลัก
ส่ วนการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและลักษณะที่คล้ายคลึง ความแตกต่างกับพระวินยั ปิ ฎกของ
นิกาย เถรวาท สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ 3 ประเด็น คือ
1. ความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพี ในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ต่อการรับรู ้
ของสาธารณชน
2. ความสอดคล้องด้านเนื้ อหาเรื่ องความขัดแย้งของภิกษุชาวเมือ งโกศามพี ในคัมภีร์มูลสร
วาสติ- วาทวินยวัสตุกบั ฉบับภาษาบาลี
มูลเหตุความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ที่ปรากฏ
เนื้อหาสอดคล้องกับฉบับภาษาบาลี คือ มีมูลเหตุมาจากการที่ภิกษุโจทย์อาบัติกนั เพราะสาเหตุการ
เหลือน้ าสาหรับชาระล้างในห้องส้วมค้างไว้ในขัน
พุทธานุ ญาตให้สงฆ์ลงโทษภิกษุชาวเมืองโกศามพี คือ การไม่สนทนา ไม่พูดคุ ย ไม่พบปะ
ไม่เหลี ยวมอง ไม่ไหว้ ไม่ให้ทานคื อบิ ณฑบาต และการจากัดขอบเขตเสนาสนะ การลงโทษด้วย
วิธีการดังกล่าว เรี ยกว่า นิคหกรรม คือ การลงโทษตามพระธรรมวินยั สังฆกรรมประเภทลงโทษผูท้ า
ความผิดด้วยตัชชนียกรรม และอุกเขปนียกรรม
ความสอดคล้องด้านเนื้ อหาในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ และเนื้ อหาจากพระไตรปิ ฎก
ฉบับภาษาบาลี ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า น่าจะนาเค้าโครงหลักมาจากแหล่งเดียวกัน คือ การนา
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นิทานแทรกและนิ ทานคาถา เรื่ องเดียวกัน คือทีฆาวุกุมาร ในฝ่ ายภาษาบาลี และทีรฆิลสู ตร ในฝ่ าย
ภาษาสันสกฤตมาแสดงไว้ท้ งั 2 คัมภีร์
3. ความแตกต่างด้านเนื้ อหาเรื่ องความขัดแย้งของภิกษุชาวเมืองโกศามพีในคัมภีร์มูลสรวา
สติ-วาทวินยวัสตุกบั ฉบับภาษาบาลีพบว่า
เนื้ อหาที่ขาดหายไปจากคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ คือ ไม่ปรากฏเนื้ อหานิ ทานแทรก
เรื่ องทีฆาวุกุมาร โดยละเอียดเหมือนในฉบับภาษาบาลี มีเพียงการนานิ ทานคาถาจากเรื่ องดังกล่าวมา
แสดงไว้ ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปพบพระภคุ ณ หมู่บา้ นพาลกโลณการกคาม เรื่ อง
พระสารี บุตรถามถึง ธรรมวาทีวตั ถุ 18 ประการ ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงตาบลปาริ
เลยยกะ และได้รับการดูแลรับใช้โดยช้างปาริ เลยยกะ
เนื้อหาที่แต่งเพิ่มเติมเข้ามาในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ กล่าวถึงภิกษุผไู ้ ม่ปรากฏชื่อรู ป
หนึ่ ง เป็ นผูท้ รงความรู ้ ในพระไตรปิ ฎก และมีบริ วารมาก แต่ประพฤติผิดวินยั เดินทางมาจากเมือง
ไวศาลี และเป็ นคู่ขดั แย้งกับภิกษุชาวเมืองโกศามพี และไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนว่า เป็ นการขัดแย้งกัน
ระหว่างภิกษุผทู ้ รงความรู ้ดา้ นพระวินยั กับภิกษุผทู ้ รงความรู ้ดา้ นพระธรรม
คัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ ปรากฏเนื้อหา ตอนที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าไม่อาจทาให้ภิกษุ
ทั้ง 2 ฝ่ าย ที่ขดั แย้งกัน ให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งได้ จึงเหาะขึ้นบนท้องฟ้า โดยไม่มีผใู ้ ดเห็น เสด็จไปสู่ เมือง
ศราวัสตี ประทับอยูท่ ี่เชตวัน อารามของอนาถปิ ณฑทะ ไม่เสด็จกลับมาเมืองโกศามพีเป็ นเวลานาน
ถึง 12 ปี
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บทคัดย่อ

กระบวนการพึ่ ง พาตนเองในการด าเนิ น ชี วิต ของผูส้ ู ง อายุต ามหลัก พุ ท ธจิ ต วิท ยา มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพลักษณะปัจจัยการพึ่งพาตนเองในการดาเนินชีวติ ของผูส้ ู งอายุ
2) เพื่อศึกษาหลักธรรมและทฤษฎีจิตวิทยาสาหรับการพึ่งพาตนเองในการดาเนินชีวิตของผูส้ ู งอายุ 3.
เพื่อนาเสนอกระบวนการพึ่งพาตนเองในการดาเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา ใช้การ
วิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
(In-depth interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) ซึ่ ง
เป็ นผูส้ ู งอายุ อายุ 60-75 ปี ที่ พ่ ึงพาตนเองได้ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คื อ ข้อแนวคาถาม รวมทั้ง
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นผูส้ ู ง อายุ วิชาการ จิ ตวิทยา พุ ทธศาสนาและนาข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม า
สังเคราะห์โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์สรุ ปแบบอุปนัยแล้วเขียนพรรณนา กระบวนการพึ่ ง พาตนเองใน
การดาเนินชีวิตตามหลักพุทธจิตวิทยา ประกอบด้วย 2 กระบวนการย่อย คือ 1) กระบวนการพัฒนา
สร้างเสริ มทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต ด้วยวิธี ติดตามข่าวสารโลกสมัยใหม่ นโยบายในอนาคต ผลิตผล
ทางนวัตกรรมใหม่ๆ ใฝ่ เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต และการสร้างเสริ มคุณลักษณะของอิทธิ บาท
4 ด้วยวิธีการฝึ กสมาธิ ภาวนา อย่างสม่ าเสมอ และการทากิ จกรรมต่างๆ อย่างตั้งใจ ให้ได้ผลงาน
ออกมาอย่า งดี มี คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ต่ อ ตนเองและผูอ้ ื่ น เป็ นความภาคภู มิ ใ จและเกิ ด ปี ติ 2)
กระบวนการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา ที่เกิดขึ้นในตนของผูส้ ู งอายุ โดยการฝึ กการเรี ยนรู ้ตนเองด้วยการ
ฝึ กสมาธิ ให้เกิ ดสติ และปั ญญา เมื่ อพบปั ญหาที่ ป รากฏ ให้แสวงหาสาเหตุ แนวทางแก้ไ ข และ
ดาเนินการแก้ไข ด้วยตนเองให้หมดสิ้ นไป
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คาสาคัญ: กระบวนการพึ่งพาตนเอง, ผูส้ ู งอายุ, หลักพุทธจิตวิทยา
Abstract
A Self- Reliance Process in the way of life for the elders according to the Buddhist
Psychology comprises three objectives 1) to study the conditional character of factors in the selfreliance in the way of life for the elderly; 2) to study the Buddhadhamma and psychological theory
for a self-reliance in the way of life for the elderly; and 3) to present the self-reliance process in the
way of life for the elderly based on Buddhist Psychology. This is a qualitative research in nature.
The researcher uses an in-depth interview from the key informants who are scholars, specialists in
the elderly’s way of life, academics in the fields of psychology and Buddhism and a focus group
discussion of the self-reliant elderly aged between 60-75 years is also done. A content analysis and
inductive analysis with the descriptive explanation are used for analyzing data.
A self- reliance process of living lifestyle for elderly people with Buddhist Psychology
consists of two sub- processes: 1) process of development, enhancing positive thinking with
following the world news, future policy, innovative, keeping learning forever and promoting of
having the qualities of Iddhipada 4 by practicing frequently meditation, performing activities with
intention to get a good and valuable performance for ourselves and others and finally be proud and
be happy, 2) process of improvement and resolve the problems that occurred inside their elderly
people by practicing self- learning, knowing practicing meditation to get consciousness and
mindfulness. When they face the problems, they can find out the causes, the solutions and then
implement by themselves.
Keyword: self-reliant process , elder, Buddhist psychology
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เนื่ องด้วยสภาวะ ของการสู งวัยของประชากรได้ถูกกาหนดให้เป็ นหนึ่ งในประเด็นการ
วิจยั สาคัญ เพราะมี ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้ง ทางด้า นเศรษฐกิ จและสัง คม ค่าใช้จ่า ยที่
เพิ่มขึ้นอย่างมากของภาครัฐ เอกชน และครอบครัวที่ตอ้ งดาเนิ นงานต่าง ๆ เพื่อคุม้ ครอง ส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูส้ ู งอายุ ทั้งในเรื่ องสวัสดิ การและสุ ขภาพอนามัย
นอกจากนี้ สัดส่ วนประชากรสู งอายุยงั เพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว และต่อเนื่ อง ประเทศไทยจึงกลายเป็ น
สั ง คมสู ง อายุ ไ ปแล้ว (National research council of Thailand, 2013-2016) สั ง คมผู ้สู ง อายุ น้ ัน เกิ ด
ขึ้นกับหลายๆประเทศ บางสังคมอาจจะจัดการรับมือได้ดีกว่า ในแง่ที่คุน้ ชิ นกับการเป็ นครอบครัว
เดี่ยว และการพึ่งพาตนเอง ขณะที่สังคมไทยนั้นดูเหมือนกาลังยืนอยูร่ ะหว่างจุดเปลี่ยนผ่าน ระหว่าง
สังคมยุคเก่าและใหม่
Seedsman ศึกษาพบว่าประชากรมี อายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอีก27ปี เป็ นผลมาจากอัตราการเกิ ด
และอัตราการตายต่า (Seedsman , 2004) จากตัวเลขการคาดประมาณประชากรแสดงให้เห็ นว่าในปี
พ.ศ. 2566 ประชากรอายุ 60ปี ขึ้ น ไปในประเทศมี จ านวน 14.1ล้า นคน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ21ของ
ประชากรทั้ง หมด กล่ า วคื อประเทศไทยกลายเป็ นสัง คมผูส้ ู ง วัยอย่างสมบู รณ์ นั่นหมายความว่า
ผูส้ ู งอายุจะกลายเป็ นภาระและในทางหนึ่ ง คนสู งอายุตอ้ งพึ่งพาตนเองมากขึ้นและในปี พ.ศ.2576 จะ
มี ป ระชากรสู ง อายุ 60ปี ขึ้ น ไปถึ ง 18.7ล้า นคน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 29 (National research council of
Thailand, 2013-2016 ) สภาพสังคมไทยในปั จจุบนั กาลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุมากขึ้น ประกอบกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคมมีความเจริ ญทางวัตถุ มาก
ขึ้น วิถีชีวิตไทยของผูค้ นแบบดังเดิมก็เปลี่ยนไป จากสังคมชนบทสู่ สังคมเมือง จากครอบครัวขยายก็
ลดขนาดลงเหลือเป็ นครอบครัวเดี่ยว ทาให้รูปแบบความสัมพันธ์กบั สมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนไป
ผูส้ ู งอายุไทยอาศัยอยูต่ ามลาพังเพิ่มมากขึ้น รู ปแบบการอยูอ่ าศัยของผูส้ ู งอายุในลักษณะ
การอยูต่ ามลาพังคนเดียว หรื ออยูต่ ามลาพังกับคู่สมรส มีสัดส่ วนที่สูงขึ้น ในอนาคตก็ยอ่ มจะมีผลต่อ
การดูแลผูส้ ู งอายุในระยะยาว จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น ทาให้ผสู ้ ู งอายุถูก
ทอดทิ้งให้อยูต่ ามลาพังมากขึ้น ต้องดูแลและพึ่งพาตนเองมากขึ้น ต้องหารายได้ดว้ ยตนเองเพื่อความ
อยู่รอด จึ ง กลายเป็ นปั ญหา และเป็ นเรื่ อ งส าคัญ ที่ คุก คามผูส้ ู ง อายุท้ งั ด้า นร่ า งกาย และจิ ตใจจน
กลายเป็ นปั ญหาระดับประเทศ ในที่ สุดผูส้ ู งอายุจึงต้องเตรี ยมพร้ อมรับมือ และปรับตัวเพื่อให้การ
ดาเนินชีวติ ด้วยการพึ่งพาตนเองได้ (Siriwongpakhon, 2013)
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นอกจากนี้ พบว่า ความหมายการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุที่อาศัยเพียงลาพังได้สองนัยยะ
คือการใส่ ใจดู แลสุ ขภาพด้านร่ างกายและจิตใจ และอีกประการคือ การพึ่งพาตนเอง จากการรับรู ้
ความสามารถของตนในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ผูส้ ู งอายุพยายามพึ่งตนเองหลีกเลี่ยงการพึ่งพาผูอ้ ื่น
(Aintarapirom et al, 2008) สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระสุ รชัย อยู่สาโก (Ysako, 2007) ผูส้ ู งอายุ
เป็ นบุคคลสาคัญที่ลูกหลานและคนในครอบครัวควรตระหนักเอาใจใส่ และเนื่องจากบุคคลเมื่อเข้าสู่
อายุสู ง วัย แล้วย่อมมี ปั ญหาที่ เกิ ดจากกายที่ เสื่ อมสภาพไป ปั ญหาจิ ตใจ ความจา บุ ค ลิ ก ภาพล้วน
แปรเปลี่ยนไปทั้งสิ้ น ผูส้ ู งอายุบางคนจะคิดว่าตนเองไร้ค่า ไร้ความสามารถ ไม่สามารถปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงของตนเองและสภาพแวดล้อมได้ จึงส่ งผลให้ผสู ้ ู งอายุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพลักษณะการพึ่งพาตนเองในการดาเนินชีวติ ของผูส้ ู งอายุ
2. เพื่อศึกษาหลักธรรมและทฤษฎีจิตวิทยาสาหรับการกับการพึ่งพาตนเองในการดาเนิน
ชีวติ ของผูส้ ู งอายุ
3. เพื่อนาเสนอกระบวนการพึ่งพาตนเองของผูส้ ู งอายุในการดาเนิ นชี วิตตามหลักพุทธ
จิตวิทยา
วิธีการดาเนินการวิจัย
กระบวนการพึ่งพาตนเองในการดาเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา เป็ นวิธี
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวธิ ีดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 3ระยะ คือ ระยะที่ 1 สภาพ
ลักษณะปั จจัยการพึ่งพาตนเองในการดาเนินชี วิตของผูส้ ู งอายุและหลักพุทธจิตวิทยา โดยศึกษาจาก
เอกสาร (Documentary study) ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อวิเคราะห์ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี
ปั ญหาและองค์ประกอบของการพึ่งพาตนเองของผูส้ ู งอายุ หลักพุทธรรมและจิตวิทยา ระยะที่ 2
วิเคราะห์การพึ่งพาตนเองในการดาเนิ นชีวิตตามหลักพุทธจิตวิทยาของผูส้ ู งอายุ โดยศึกษารายกรณี
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผูส้ ู งอายุ ที่มีอายุ 60-75 ปี ทั้งชายและหญิง ไม่มีภาวะ
ทุ พ พลภาพและนับ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ในเขตกรุ งเทพมหานคร จ านวน 4 คน ผู ้เ ชี่ ย วชาญและ
ผูท้ รงคุณวุฒิผูม้ ีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุและหลักพุทธจิตวิทยา จานวน 9 รู ป/คน โดย
การสัมภาษณ์ เชิ งลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม การสนทนากลุ่ม การเข้าอบรม
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และตรวจสอบข้อมูลโดยผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ชุดแนวคาถาม
ในการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกึ่ งโครงสร้าง เครื่ องบันทึกภาพเสี ยงและการจดบันทึก ระยะที่ 3 ตรวจสอบ
กระบวนการพึ่งพาตนเองในการดาเนินชีวติ ของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา โดยการสนทนากลุ่ม
ผูท้ รงคุณวุฒิผู ้ ที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาหรื อด้านผูส้ ู งอายุ จานวน ๙รู ป/คน วิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิ งคุณภาพ ด้วยการนาไปจัดเป็ นหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา วิเคราะห์เชิงปริ มาณด้วยค่าร้ อยละ
และสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย เขียนงานวิจยั เป็ นเชิงพรรณา
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องกระบวนการพึ่งพาตนเองในการดาเนินชีวติ ของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธ
จิตวิทยา สรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1. สภาพลักษณะปัจจัยการพึ่งพาตนเองในการดาเนินชี วิตของผู้สูงอายุและหลักพุทธ
จิตวิทยา
1.1 สภาพลักษณะปัจจัยการพึ่งพาตนเองในการดาเนินชีวิตของผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย
1) ผูส้ ู งอายุ มีอายุระหว่าง 60-75 ปี 2) ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินชีวิตของผูส้ ู งอายุ ได้แก่ ด้าน
ร่ างกาย เนื่องจากความเสื่ อมของอวัยวะ ทาให้เกิดโรค เช่น โรคปวดเมื่อย ข้อ เอ็น โรคไขมันในเลือด
สู ง เบาหวาน เป็ นต้น ด้านจิตใจ รู ้สึกว้าเหว่ เบื่อ ซึ มเศร้า แยกตัว รายได้ลดลง เนื่ องจากเกษียณและ
ทางานไม่ได้เพราะความเสื่ อมของร่ างกาย ด้านสังคม ถูกลดบทบาทเพราะถูกคิดว่าเป็ นภาระ แยกตัว
3) ปั จจัยการพึ่งพาตนเอง ร่ างกายแข็งแรง จิตใจดี มีรายได้พอเพียง สังคมดี เรี ยนรู ้ตามอัธยาศัย 4)
การดาเนินชีวติ ได้แก่ การกิน การอยู่ การใช้ และการมีสังคมในกิจวัตรประจาวัน
1.2 หลักพุทธจิตวิทยาที่ควรนามาประยุกต์ใช้ในการพึ่งพาตนเองในการาเนินชีวิตของ
ผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย 1) หลักพุทธธรรม คือ สร้างคุณลักษณะอิทธิ บาท 4 เริ่ มจากการสร้างฉันทะ
โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้ คือ เห็นผลดี ผลเสี ย เลือกสิ่ งที่ตอ้ งทา ความเชื่อมัน่ ในประโยชน์ของสิ่ งที่กระทา
และการมุ่งมัน่ กระทาจนบรรลุ เป้ าหมาย เมื่อฉันทะเกิดแล้วย่อมทาให้ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา จะเกิ ด
ตามมาจนครบองค์ 2) สร้ างทัศนคติเชิ งบวก ด้วยการคาดหวังเป้ าหมายที่มีคุณค่า เช่ น การมีอายุยืน
การเป็ นครู จิตอาสา เชื่ อมัน่ ในความสามารถตน ในสิ่ งที่ทา ให้เหตุผลเชิ งคุณค่า มองหาด้านดี และ
การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
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2. วิเคราะห์ การพึง่ พาตนเองในการดาเนินชีวติ ตามหลักพุทธจิตวิทยาของผู้สูงอายุ
ลักษณะการพึ่งพาตนเองในการดาเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา จิตวิทยา
เชิ งบวกมีอิทธิ พลมากต่อผูส้ ู งอายุในการสร้างแรงจูงใจ การปรับตัว ทัศนคติ ความกล้า ความเชื่ อมัน่
และนับถือในตนเอง (self -esteem) ช่วยทาให้สุขภาพกายและจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจของผูส้ ู งอายุ
ดีข้ ึนได้ โดยการผสมผสานความคาดหวังผลลัพธ์ที่ดี ที่มีคุณค่ากับพุทธวิธี คือ หลักอิทธิ บาท 4 เพื่อ
การพึ่งพาตนเอง ดังต่อไปนี้ 1) ด้านร่ างกาย ความคาดหวังหรื อเป้ าหมายต้องการมีอายุยืนอย่างมี
คุณภาพ ใช้หลักฉันทะและทัศนคติเชิงบวก 2) การขยับเคลื่อนไหวร่ างกายด้วยความเพียรพยายาม ใช้
หลักวิริยะและทัศนคติเชิ งบวก 3) จิตใจจดจ่อ มุ่งมัน่ ตั้งใจ ในการออกกาลังกายใช้หลักจิตตะและ
ทัศนคติเชิงบวก 4) ศึกษา ค้นคว้า ปรึ กษาแพทย์ หากเจ็บป่ วย ใช้หลักวิมงั สาและทัศนคติเชิงบวก
3 ตรวจสอบและนาเสนอกระบวนการพึ่งพาตนเองในการดาเนินชี วิตของผู้สูงอายุตาม
หลักพุทธจิตวิทยา
องค์ความรู ้ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาได้คือ กระบวนการ IO 5L 4G เพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักพุทธ
จิ ตวิทยา ประกอบด้วย 1) Iddhipada 4 -I หมายถึ ง ฉันทะ วิริย ะ จิ ตตะ วิมงั สา 2) Optimism-O
หมายถึ งทัศนคติเชิ งบวกการมองโลกในแง่ดี ด้วยการคาดหวังเป้ าหมายที่มีคุณค่า การเรี ยนรู ้ตลอด
ชี วิต ความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตน หาเหตุผลเชิงคุณค่า 3) กระบวน การพึ่งพาตนเอง -5L มี
5 ขั้น ตอนคื อ เรี ยนรู ้ ส ภาพปั ญ หา (Learning the problem) สร้ า งทัศ นคติ เ ชิ ง บวก (Learn to be
optimism) สร้ างคุ ณลัก ษณะอิ ท ธิ บ าท 4 (Leading to accomplishment) สร้ างนิ สัย ใฝ่ รู ้ ( life-Long
Learning) 5. พึ่ ง พาตนเองได้ (Learn to be Self-Reliant) 4) การพึ่ ง พาตนเอง -4G ประกอบด้ว ย
ร่ างกายดี (Good Health) จิตใจดี (Good Mind) เศรษฐกิจดี (Good Money) สังคมดี (Good Society)
ดังภาพที่ 1
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ทัศนคติเชิงบวกการมองโลกในแง่ดี
(O)
-คาดหวังเป้าหมายที่มีคณ
ุ ค่า
-การเรียนรู้ตลอดชีวิต
-ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน
-เหตุผลเชิงคุณค่า

อิทธิบาท 4 ( I )
ฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่ทา
วิริยะ เพียรลงมือกระทาเพื่อเป้าหมาย
จิตตะ จดจ่อแน่วแน่กับสิ่งที่ทา
วิมังสา ไตร่ตรองด้วยปัญญา

กระบวนการพึ่งพาตนเอง (5L)
1. เรียนรูส้ ภาพปัญหา (Learning the
problem)
2. สร้างทัศนคติเชิงบวก (Learn to be
optimism)
3. สร้างคุณลักษณะอิทธิบาท 4 (Leading to
accomplishment)
4. สร้างนิสัยใฝ่รู้ ( life Long Learning)
5. พึ่งพาตนเองได้ (Learn to be Self- Reliant)
การพึ่งพาตนเอง (4G)
1. ร่างกายดี (Good Health)
2. จิตใจดี (Good Mind)
3. เศรษฐกิจดี (Good Money)
4. สังคมดี (Good Society)

ภาพที่ 1: กระบวนการ IO5L4G เพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักพุทธจิตวิทยา

อภิปรายผล
การเสนออภิปรายผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. สภาพลักษณะปัจจัยการพึ่งพาตนเองในการดาเนินชีวติ ตามหลักพุทธจิตวิทยา
สภาพปั ญหาและอุปสรรค ผูส้ ู งอายุประสบปัญหามากมายหลายด้าน ได้แก่ ปั ญหาด้าน
ร่ างกาย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายและสรี รวิทยาตามอายุ เช่นข้อเสื่ อม ปวดกล้ามเนื้อ
ความดันโลหิตสู ง โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ เป็ นต้น ปั ญหาด้านจิตใจ พบว่ามีอารมณ์
เหงา ว้าเหว่ เพราะว่างจากกิจการงานและสังคม การพลัดพรากจากคู่ชีวติ สัตว์ สิ่ งของและอื่นๆ และ
จะนาไปสู่ ความเจ็บป่ วยทางใจและทางกายได้ ปั ญหาด้านรายได้ การเกษียณอายุและสภาพร่ างกายที่
ทรุ ดโทรมลงมีผลกระทบต่ออาชีพและหารายได้ ผูส้ ู งอายุจานวนมากต้องพึ่งพาอาศัยบุตรหลานหรื อ
ญาติพี่นอ้ ง ปัญหาด้านสังคม ในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้บทบาทการเป็ นที่
ปรึ กษาให้คนหนุ่มสาวของผูส้ ู งอายุดูเสมือนว่าถูกลดความสาคัญลง ทาให้ผสู ้ ู งอายุรู้สึกตนเองไม่มี

490 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561

คุณค่าหมดความสาคัญ การเตรี ยมตัวเข้าสู่ วยั สู งอายุเป็ นเรื่ องสาคัญ การเตรี ยมตัว มี ๔ด้าน คือ การ
เตรี ยมตัวด้านสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจ การเตรี ยมตัวด้านการเงิน การเตรี ยมตัวด้านที่อยูอ่ าศัย และ
การเตรี ยมตัวด้านการมีส่วนร่ วมในสังคมและงานอดิเรก (Chuenwatana, 2012 )
ปั จจัยการพึ่งพาตนเองของผูส้ ู งอายุ นั้นมีปัจจัย 5 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สังคม ด้านรายได้ ด้านการเรี ยนรู ้ ดังนี้ ด้านร่ างกาย คือการที่ผูส้ ู งอายุสามารถดู แลสุ ขภาพร่ างกาย
ให้แข็งแรง ด้วยอาหาร ยาและวิตามิน การออกกาลังกาย สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเอง
อย่างเป็ นปกติ ด้านจิตใจ คือการที่ผูส้ ู งอายุสามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ของตนเองและแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ ต่างๆที่ เกิ ดขึ้น โดยไม่ทุกข์ใจ วิตกกังวลหรื อหดหู่ ทอ้ แท้ ยอมรับ
ธรรมชาติความจริ งของชี วิตด้วยความเข้าใจ และยังเป็ นที่พ่ ึงของลู กหลานหรื อคนรอบข้าง ด้าน
สั ง คม คื อ การที่ ผู ้สู ง อายุ ส ามารถดู แ ลตนเองให้ อ ยู่ใ นสั ง คมได้อ ย่า งมี ค วามสุ ข โดยเริ่ ม จาก
ความสัมพันธ์กบั สมาชิ กในครอบครัว และชุมชน และสามารถการเข้าร่ วมกิ จกรรม พบปะพูดคุ ย
การบริ จาค รวมถึ ง การเข้า ร่ วมประเพณี ต่างๆ ที่ ชุ ม ชนจัดขึ้นไป ด้า นรายได้ คื อการที่ ผูส้ ู งอายุ
สามารถจัดการบริ หารเรื่ องการเงิ น ควบคุ มรายรั บ -รายจ่า ย การมี อาชี พ และหารายได้เสริ ม ตาม
ศักยภาพของตนที่พอทาได้ต่อการดาเนิ นชี วิตประจาวันโดยไม่เป็ นภาระต่อคนในครอบครั วและ
สังคม ผูส้ ู งอายุมีความต้องการพัฒนาในเรื่ องการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
(Gunlawong.et al., 2016) ด้านเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง การใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค หรื ออีเมล์ (Social network)
นอกจากนี้ การเรี ยนรู ้ดา้ นอื่นๆ งานศิลปะ หัตกรรมงานช่าง ก็สามารถใช้เป็ นอาชีพเสริ มได้ ได้ท้ งั
ความรู ้เพิ่มเติมในการดารงชี วิตที่เหมาะสมและยังส่ งผลต่อการเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง การเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุจากทุกสื่ อ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถใน
การพึ่งตนเองของผูส้ ู งอายุ ( Siriwongpakhon,2013) และการส่ งเสริ มความรู ้ เรื่ องการดู แลสุ ขภาพ
ตนเองด้านต่างๆและจะต้องจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพให้กบั ผูส้ ู งอายุ การดาเนินชีวิตคือการ ปฏิบตั ิ
ตน และวางตนได้อย่างเหมาะสมกับวัย หรื อการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน
ในเรื่ อง การกิน การอยู่ การใช้ การสังคม รวมถึงความพร้อมที่จะจัดการปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างรู ้ เท่าทัน (Tanatiti and Chumroonsawad, 2015 ) ผูส้ ู งอายุ หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุ ระหว่าง 60-75 ปี
ทั้งเพศหญิงและชาย เพราะเป็ นผูส้ ู งอายุตอนต้นเป็ นช่วงที่พบกับการเปลี่ยนแปลงของชี วติ ที่ค่อนข้าง
วิก ฤติ หลายด้า น เช่ น การเกษี ย ณอายุ การจากไปของเพื่อนสนิ ท คู่ค รอง รายได้น้อยลง สู ญเสี ย
ตาแหน่งทางสังคม ทัว่ ไปยังมีสุขภาพแข็งแรงแต่อาจต้องพึ่งพาคนอื่นบ้าง
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2. การพึ่งพาตนเองในการดาเนินชีวิตตามหลักพุทธจิตวิทยา
การที่ ผูส้ ู งอายุจะประสบความสาเร็ จในการพึ่งพาตนเองในการดาเนิ นชี วิต ด้านร่ างกาย
จิ ตใจ รายได้ สั ง คม และการเรี ย นรู ้ น้ ัน ต้องสร้ างคุ ณลักษณะอิ ทธิ บาท 4 คื อฉันทะ วิริย ะ จิ ตตะ
วิม งั สา ( Payutto, 1992) ได้อรรถาธิ บ ายไว้ใ นหนัง สื อคติ ธ รรมแห่ ง ชี วิต ในเรื่ องธรรมะส าหรั บ
ผูส้ ู งอายุวา่ อิทธิ บาท ๔ นี่แหละเป็ นหลักการสาคัญ ที่จะทาให้อายุยนื เพราะทาให้ชีวติ มีกาลัง แล้วก็
มีทางเดินที่มุ่งไปสู่ ขา้ งหน้าสู่ จุดหมาย ซึ่งทาให้ชีวติ มีความหมายที่จะอยูต่ ่อไป สอดคล้องกับ
(Tulpongsarasana et al, 2012) พบว่า การพึ่งตนเองเป็ นการแสดงออกถึงความพยายามที่จะใช้ความรู ้
ความสามารถที่ ตนมีอยู่กระทาสิ่ งใดๆให้สาเร็ จด้วยตนเองและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคอย่างถู กต้อง
เหมาะสม โดยสามารถพึ่งตนเองได้ 5 ด้าน คือด้านเศรษฐกิ จ ด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ด้าน
เทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านจิตใจ และหลักพุทธธรรมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั
วิธีชีวิตของคนไทยอย่างแนบแน่น ดังนั้นจึงมีส่วนในการเสริ มสร้างให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเอง
ในด้านต่างๆ เช่น หลักทิฏฐธัมมิกตั ถ สังวัตตนิถธรรม 4อิทธิบาท 4 เป็ นต้น
ฉันทะ วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับฉันทะ 1) ความพอใจในสิ่ งที่ทา 2) ความมีใจรักในสิ่ งที่ทา3 ความ
ยินดีในสิ่ งที่ทา เมื่อผูส้ ู งอายุคิดจะทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ต้องสร้างฉันทะขึ้น คือความพอใจรักใครในสิ่ ง
นั้นก่อน โดย การที่จะกระทาสิ่ งนั้นได้ตอ้ งพิจารณาให้เห็นผลดีผลเสี ย กล่าวคือถ้าทาสิ่ งนั้นแล้วจะ
เกิดผลอย่างไรและถ้าไม่ทาจะเกิดผลเสี ยหายอย่างไร ต้องมีสิ่งหนึ่งที่ตอ้ งการจะทา สาหรับบางท่าน
อาจจะทาเป็ นงานอดิเรก ทางานให้ตวั เอง เชื่อมัน่ ในสิ่ งที่ทาว่าเป็ นของดีมีประโยชน์ ความมุมานะที่
จะปฏิบตั ิกิจการงานเหล่านั้นให้สาเร็ จลุล่วงด้วยปัญญา เมื่อฉันทะเกิดขึ้นแล้วย่อมส่ งผลให้วริ ิ ยะ จิต
ตะ และวิมงั สาเกิดขึ้นตามจนครบองค์ประกอบเพื่อบรรลุผลสาเร็ จตามที่คาดหวัง
วิริยะ วิธีปฏิบตั ิให้เกิดวิริยะ 1) เพียรลงมือทาในทางที่ถูกที่ชอบ ด้วยความไม่ประมาท เพื่อ
เป้ าหมายอันใดอันหนึ่งให้สาเร็ จ 2) มีความกล้าที่จะทาโดยไม่กลัวต่ออุปสรรค 3) บากบัน่ อุตสาหะ
และความอดทน เพื่อให้มีความ ก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอการปลูกฝังความเพียรควรพิจารณาถึงเหตุผล
2เรื่ องคือ 1) นึ กถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งการความสาเร็ จ หากไม่สร้างความเพียรกลับไปเกียจคร้านเป็ น
การขัดตัวเอง และ 2) นึกถึงคุณค่าของชี วิต คุณค่าของชีวิตอยูท่ ี่กิจการงานที่ทา อย่างไรก็ตามความ
เพียรที่มีมากไป ย่อมเป็ นไปเพื่อความฟุ้งซ่ านและตรงกันข้ามหากความเพียรน้อย ย่อมเป็ นไปด้วย
ความเกี ยจคร้ าน ด้วยเหตุ น้ ี จึงต้องใช้ปัญญาในการดาเนิ นความเพียรที่ พอเหมาะ พอดี ไม่ตึงหรื อ
หย่อนเกินไป
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จิตตะ วิธีปฏิบตั ิของจิตตะ 1) การมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่กบั สิ่ งที่ทา 2) มุง่ มัน่ ไม่หวัน่ ไหว ใน
สิ่ งที่กาลังกระทาอยู่ 3) สนใจและเอาใจใส่ ในกิจกรรมนั้นๆอย่างจริ งจัง พยายามศึกษารายละเอียด
ของสิ่ ง ที่ ต้องการจะท า ให้เข้า ใจ กล่ า วคื อ ให้รู้ว่า จะท าสิ่ ง นั้นๆมันมี ข้ นั ตอนอย่า งไร เช่ นความ
ต้องการปลูกต้นไม้ ต้องรู ้วา่ รดน้ าเวลาไหน ให้ปุ๋ยกี่วนั ต่อครั้ง ต้องการแดดจักหรื อไม่อย่างไร
เป็ นต้น
วิมังสา วิธีปฏิบตั ิของวิมงั สา 1) การทางานโดยพิจารณา ไตร่ ตรอง ก่อนที่จะทาสิ่ งใดๆ
2) การปรับปรุ ง วิเคราะห์ ทดลอง และแก้ไขข้อบกพร่ องด้วยปั ญญา 3) การใช้ปัญญาในทางที่
ถูกต้อง เมื่อจะทาสิ่ งใดต้องพิจารณา ไตร่ ตรอง และศึกษาวิธีการให้ถูกต้อง ปรึ กษาผูร้ อบรู ้ รวมทั้ง
ปรับปรุ งแก้ไข หรื อหาวิธีทาที่ดีที่เหมาะสมกว่า
การสร้ า งทัศ นคติ เ ชิ ง บวกการมองโลกในแง่ ดี เ พื่ อ การพึ่ ง พาตนเองในการด าเนิ น ชี วิ ต
ผูส้ ู งอายุที่มองโลกในแง่ดีจะคาดหวังในสิ่ งที่ดี และมีความมัน่ ใจว่าตนสามารถบรรลุเป้ าหมายที่ตน
คาดไว้ ซึ่ งต่างจากผูส้ ู งอายุที่มองโลกในแง่ร้ายจะคาดหวังในสิ่ งร้ายและจะขาดความเชื่ อมัน่ ว่าตน
สามารถบรรลุเป้ าหมายที่ตนคาดไว้ ดังนั้น เมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรื อความท้าทาย ผูส้ ู งอายุที่มอง
โลกในแง่ดีจะมีความอดทน สามารถจัดการกับปั ญหาและนาไปสู่ ความสาเร็ จได้ บุคคล สามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาลักษณะการมองโลกในแง่ดีในตนเอง (Seligman, Peterson and Steen, 2002) การ
สร้างทัศนคติเชิงบวกด้วยการมองโลกในแง่ดีเพื่อการพึ่งพาตนเองในการดาเนิ นชี วิตของผูส้ ู งอายุ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุ กทางใจเช่ นตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1) ด้านร่ างกาย ความคาดหวัง
หรื อเป้ าหมายต้องการมีอายุยืน 2) การขยับเคลื่อนไหวร่ างกายด้วยความเพียรพยายาม 3) จิตใจจดจ่อ
มุ่งมัน่ ตั้งใจจริ ง ในการออกกาลังกายสม่าเสมอ 4) ศึกษา ค้นคว้า ปรึ กษาแพทย์ หากเจ็บป่ วย จนบรรลุ
ตามเป้ าหมาย คือ มีสุขภาพแข็งแรงนาไปสู่ การมีอายุยืนก็จะปลื้มใจ เมื่อกายแข็งแรงก็มีผลต่อการ
พึ่งพาทางจิตใจด้วยทาให้จิตใจเข็มแข็งและมีพฤติกรรมการแสดงออกต่อตนเองและคนรอบข้าง
ด้วยดี ได้รับการยอมรับจากสังคม นอกจากนี้ยงั สร้างสรรค์ผลงานที่สร้างรายได้ ทาให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และการพัฒนาการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องเพื่อใช้ในการประกอบอาชี พ ทาให้มีคุณค่า ต่อ
ตนเอง สังคมและประเทศ
3. นาเสนอกระบวนการพึ่งพาตนเองในการดาเนิ นชี วิตตามหลักพุ ทธจิ ตวิทยา ผูว้ ิจยั ได้
พัฒนากระบวนการพึ่งพาตนเองในการดาเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา มี 5 ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นที่ 1 รู ้สภาพปั ญหา ด้านกาย จิตใจ รายได้ สังคม อ้างถึงแล้ว ขั้นที่2 การสร้างคุณลักษณะอิทธิ
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บาท4 (อ้างถึงแล้ว )ขั้นที่3 สร้างทัศนคติเชิ งบวกด้วยการมองโลกในแง่ดี (อ้างถึงแล้ว ) ขั้นตอนที่ 4
สร้างนิสัยใฝ่ รู ้ ผูส้ ู งอายุที่พฒั นาความรู ้ อย่างต่อเนื่ องจากการ เปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ อ
วิท ยุ โ ทรทัศ น์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พิ์ อิ น เตอร์ เ นต เช่ น การเรี ย นรู ้ ก ารใช้ไ ลน์ เฟสบุ๊ ค หรื อ อี เ มล์ (Social
network) สื่ อกิจกรรมและสื่ อบุคคลตัวอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการกระทาและมีผลบวกต่อ
การพึ่งพาตนเองของผูส้ ู งอายุได้ นอกจากนี้ การเรี ยนรู ้ดา้ นอื่นๆ เช่น งานศิลปะ หัตถกรรมงานช่าง ก็
สามารถใช้เป็ นอาชี พเสริ มได้ ได้ท้ งั ความรู ้เพิ่มเติมในการดารงชี วิตที่เหมาะสมและยังส่ งผลต่อการ
เชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ดีข้ ึน ได้ท้ งั ความรู ้เพิ่มเติมในการดารงชี วิตที่
เหมาะสมและยังส่ งผลต่อการเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ดีข้ ึน นอกจากนี้
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในรู ปแบบต่าง ๆเช่ นอบรม จิตอาสา การทาสบู่ เป็ นต้น ขั้นตอนที่5
พึ่งพาตนเองได้ ผูส้ ู งอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ในการดาเนินชีวิต(การกิน การอยู่ การใช้ การสังคม)
กล่าวคือ เมื่อรู ้สภาพปั ญหาของผูส้ ู งอายุ 4ด้าน คือด้านกาย จิตใจ รายได้และสังคม ผูส้ ู งอายุจะแก้ไข
ปัญหาหรื อปรับปรุ งด้วยกระบวนทางพุทธจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วย การสร้างคุณลักษณะอิทธิ บาท4
กับการสร้างทัศนคติเชิ งบวกดังกล่าว มาเสริ มสร้างพัฒนาหลักการการปฏิ บตั ิดา้ นต่างๆดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ด้านร่ างกายดี มีวิธีการปฏิ บตั ิ ดงั นี้ 1) ออกกาลังกายที่เหมาะสม 2) ทากิ จกรรมย่อยๆด้วย
ตนเอง เช่นการ เดิน กวาดบ้าน 3) ทานอาหารให้ครบหมู่ในสัดส่ วนที่พอเหมาะ ด้านจิตใจดี มีวธิ ีการ
ปฏิบตั ิดงั นี้ 1) ร่ วมกิ จกรรมกลุ่ม 2) ร่ วมชมรมจิตอาสา 3) ปลูกต้นไม้ สวนครัว รายได้พอเพียง มี
วิธีการปฏิบตั ิดงั นี้ 1) จัดทาบัญชี รายรับ-รายจ่าย 2) ร่ วมชมรมจิตอาสา 3) ปลูกต้นไม้ สวนครัว ด้าน
สังคมดี มีวธิ ี การปฏิบตั ิดงั นี้ 1) ร่ วมกิจกรรมภายในบ้านและภายนอก 2) การใช้Social Media 3) ไป
ตามนัดหมายเพื่อน หรื อ พบแพทย์
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ผลการวิจยั นี้ ควรได้มีการเผยแพร่ ไปสู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย
และปฏิบตั ิการ
1.2 หน่วยงานทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลควรจัดให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มการสร้างแรงจูงใจ การตั้งเป้าหมายเพื่อการพึ่งพาตนเอง
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2. ข้อเสนอแนะงานวิจยั .
การออกแบบชุ ดฝึ กกระบวนการอบรมการสร้างแรงจูงใจ หรื อตั้งเป้ าหมายที่ดีมีคุณค่า
พึ่งพาตนเองในการดาเนินชีวติ ของผูส้ ู งอายุตามหลักพุทธจิตวิทยา
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บทคัดย่อ
กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยามี 4 ขั้นตอน คือ 1) การมองเห็ นและการยอมรับ
ปั ญหา 2) การหยุดสิ่ งที่ทาให้เกิ ดปั ญหา 3) ตั้งเป้ าในการจัดการกับปั ญหา และ 4) การลงมือปฏิบตั ิ
เพื่อจัดการกับปั ญหา โดยมีปัจจัยที่เอื้อต่อการสนับสนุ นกระบวนการเธต้า 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้าน
วิธีการคิด และปั จจัยด้านกัลยาณมิตรของผูป้ ฏิบตั ิธรรม ผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ที่แสดงอิทธิ พลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิ ตวิทยาต่ออิสระแห่ งตนเพื่อการตื่นรู ้ข องนัก
ธุ รกิจ มีตวั แปรที่สังเกตได้ รวมทั้งหมด 13 ตัวแปร ซึ่ งปรากฏเป็ นตัวแปรภายในแฝง 2 ตัวแปรและ
ตัวแปรภายนอกแฝง 2 ตัวแปร ผลการทดสอบความตรงของโมเดลเชิ งสาเหตุของอิสระแห่ งตนเพื่อ
การตื่นรู ้พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ มีค่าไค-สแควร์ = 51.84; df = 37; p =
.053; GFI = .970 และ AGFI = .940. กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาสามารถอธิ บายความ
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แปรปรวนของอิ สระแห่ งตนเพื่อการตื่นรู ้ ของนักธุ รกิ จได้ร้อยละ 91.00 และกระบวนการเธต้าทา
หน้าที่เป็ นตัวแปรส่ งผ่านที่ทาให้ปัจจัยด้านวิธีในการคิดนาไปสู่ ตวั แปรอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้
คาสาคัญ: กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยา, อิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้, นักธุ รกิจ
Abstract
Theta process in Buddhist Psychology consists of four stages: 1) seeing and accepting the
problem, 2) stopping what causes of the problems, 3) setting the goal in dealing with the problems,
and 4) taking action in order to extinguish problems. There were two factors supporting Theta
process consisted of factors of critical reflection and the qualities of a good friend for meditation
practitioners. Result of the developed causal model that showed effects of Theta process in Buddhist
Psychology towards autonomy to the awakening of the businessman consisted of 13 observed
variables, 2 exogenous latent variables and 2 endogenous latent variables. The validation of a causal
model of autonomy to the awakening indicated that the model fit of empirical data and showed that
Chi-square = 51.84; df = 37; p = .053; GFI = .970 and AGFI = .940. Theta process in Buddhist
Psychology explained the variation in autonomy to the awakening of businessman to 91.00 percent.
In addition, Theta process was acted as a mediator between critical reflection factor and autonomy
to the awakening.
Keyword: theta process in Buddhist psychology, autonomy to the awakening, businessman
บทนา

วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทัว่ โลก รวมถึงในประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อการดารงชี วิต
สภาวะทางอารมณ์ และจิ ตใจของคนในปั จจุ บ นั อย่า งมากมายจนกลายเป็ นความเครี ย ดเกิ ดขึ้ น
โดยเฉพาะนักธุ รกิจผูซ้ ่ ึ งมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมพวกเขาไม่เพียงแต่ตอ้ ง
รักษาสถานภาพทางการผลิต การจาหน่าย และการให้บริ การแล้ว หากยังต้องมีบทบาท และหน้าที่
ที่ ส าคัญต่ อสั ง คมในการรั ก ษาไว้ซ่ ึ งการคงอยู่ของบริ ษ ทั รวมถึ ง ชี วิตความเป็ นอยู่ คุ ณภาพชี วิต
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ครอบครัว และชุ มชนของแรงงาน โดยเฉพาะช่ วงที่เศรษฐกิจของประเทศประสบความยากลาบาก
นัก ธุ รกิ จมี หน้า ที่ คื อการช่ วยให้แรงงานมี ง านท าอย่า งยัง่ ยืน มี เงิ นเดื อน สวัส ดิ ก าร และโบนัส
รวมทั้งต้องเป็ นผูเ้ ชื่ อมโยง อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนให้แก่ครอบครัวของแรงงาน
การนาพาเศรษฐกิ จของประเทศฟั นฝ่ าอุปสรรค และความท้าทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการแข่งขัน
ทางด้านการค้า และการลงทุน นักธุ รกิจจึงต้องเป็ นผูพ้ ิจารณาถึงการปรับโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์
ทางการผลิ ต การตลาด การส่ งเสริ มนวัตกรรม การเพิ่มศักยภาพของการให้บริ การ การหาแหล่ง
เงินทุน รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆอีกมากมาย ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยูต่ ลอด ทาให้นกั ธุ รกิจต้องวางแผน และไม่หยุดนิ่ งที่จะปรับเปลี่ยนแผนไปตาม
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อความอยูร่ อดของธุ รกิจตนเอง จากหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว ทาให้
นัก ธุ ร กิ จ ต้อ งได้รั บ ความกดดัน จากทุ ก ๆด้า น เกิ ด ความไม่ ส บายใจ วุ่น วายใจ กลัว วิต กกัง วล
ตลอดจนถูกบีบคั้น เกิดภาวะความเครี ยด
ภาวะความเครี ยดดังกล่าวส่ งผลให้สภาวะสมดุลของร่ างกาย และจิตใจเสี ยไป จากการศึกษาสาเหตุ
ของความเครี ยดของนักธุ รกิจ แบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ ธุ รกิจ และส่ วนบุคคล
จากผลการสารวจความคิดเห็นของเจ้าของธุ รกิจ 7,400 ราย ในกลุ่มเศรษฐกิจ 36 กลุ่มจากทัว่ โลก พบว่า
สาเหตุหลักของความเครี ยดที่พบมากที่สุดเกิดจากบรรยากาศทางเศรษฐกิจร้อยละ 38 รองลงมา ได้แก่
ความกดดันด้านกระแสเงินสด (ร้อยละ 26) กิจกรรมของคู่แข่ง (ร้อยละ 21) และงานหนัก (ร้อยละ 19)
(Macbeth, 2016) ซึ่งเคยมีคากล่าวที่วา่ “นักธุ รกิจคนใดที่ไม่เครี ยด แสดงว่าเขายังไม่ได้ทุ่มเทให้กบั
บริ ษทั ของตัวเองมากเพียงพอ” ดังนั้นความเครี ยดจึงเป็ นศัตรู ตวั ร้ายของร่ างกาย เพราะสามารถเปลี่ยน
จากสภาวะเครี ยดธรรมดาเป็ นภาวะซึมเศร้า (Depression) หรื อโรคซึมเศร้า (Depressive disorder) ตามมา
ได้ นอกจากนี้ยงั มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจาวัน เรี ยกว่า ความเหนื่อยล้า (Burnout) โดยจะ
กระทบต่อร่ างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิตในสังคม ดังนั้นทาอย่างไรจึงจะแก้ไขระดับความเครี ยดนี้ได้
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ในการแก้ปัญหา (AQ) เชาว์อารมณ์ (EQ) จริ ยธรรมธุ รกิจ
และความเครี ยดของนักธุ รกิจ พบว่านักธุ รกิจที่มีจริ ยธรรมสู งจะมีความเครี ยดต่า หมายความว่า หากมี
ปั ญหาเข้ามา นักธุ รกิจที่มีจริ ยธรรมสู งจะมีความอดทน รู ้จกั การปรับตัว การแก้วกิ ฤตให้เป็ นโอกาสอยู่
ในระดับที่ดี มีความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติสาหรับการทาธุ รกิจ นอกจากนี้
ผูท้ ี่มีความสามารถในการฝ่ าวิกฤตสู งก็จะมี EQ ทางธุ รกิจที่สูงด้วย (Thirasak, 2007)
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ในทางพระพุทธศาสนา การฝึ กจิต และพัฒนาจิต ด้วยสมาธิ มีอานิ สงส์ทาให้ผ่อนคลาย
ทาให้อารมณ์ดี จิตใจแจ่มใส เบิกบาน ผิวพรรณวรรณผ่องใส อายุยืน เกิดความสงบ ซึ่ งการตื่นรู ้ที่
เกิ ดจากความสงบที่แท้จริ งว่า คื อความนิ่ งเงี ยบภายในที่เต็มไปด้วยพลังสัจจะ ทาให้เกิ ดความคิ ด
ความรู ้สึก และความปรารถนาที่บริ สุทธิ์ ความคิด คาพูด และการกระทานั้นสมดุล มัน่ คง ไม่กา้ วร้าว
รุ นแรง ไม่มีความขัดแย้งในความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น และกับโลก การฝึ กฝนพลังของความสงบ จะโอบ
อุม้ กฎบัญญัติพ้ืนฐานของจิตวิญญาณ ที่ทาให้มองเข้ามาภายใน เพื่อที่จะมองออกไปภายนอก ด้วย
ความกล้าหาญอย่างมีเป้ าหมายและมีความหมาย (Mandalay, 2559)
สาหรับในทางวิทยาศาสตร์ (The American Journal of Philosophy, 2015) ได้มีการศึกษา
การทาสมาธิพบว่าผลของการฝึ กสมาธิ มีผลต่อร่ างกาย และจิตใจ ทาให้ร่างกายมีภูมิคุม้ กันโรคมากขึ้น
และเมื่อวัดคลื่นสมองพบว่าสมาธิ ทาให้สมองผ่อนคลาย และคลายเครี ยดลง และก่อให้เกิด คลื่นสมอง
เธต้า (Theta wave) ซึ่งเป็ นคลื่นสมองที่มีจงั หวะช้าลง ๆ และมีพลังงานสู งขึ้น ๆ มีความถี่ประมาณ 4 –
8 รอบต่อวินาที โดยในขณะที่สมองส่ งคลื่นเธต้า คนเราจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู ้สึกต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวเอง และเกิดความปิ ติสุขอย่างท่วมท้น ซึ่งภาวะคลื่นสมองต่าจะมีผลดีมากมาย ทา
ให้จิตใจจะสงบ เยือกเย็น เกิดความสมดุลทั้งร่ างกายและจิตใจ และช่วยยังให้มีอารมณ์ดี ร่ าเริ ง เบิก
บาน มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีภูมิคุม้ กันในร่ างกายสู ง มีจินตภาพ ความจาดี มีการผ่อนคลายสู ง มี
สมาธิสูง และมีพลังความคิดด้านบวกสู ง และที่สาคัญคือการมองเห็น ตระหนักรู ้ถึงเหตุการณ์และ
เรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราได้ตามที่เป็ นจริ ง ซึ่งล้วนเป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มให้สามารถใช้ชีวติ ได้อย่างมี
ความสุ ข แบ่งปั นความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี เอื้อเฟื้ อ อาทรต่อคนอื่นและสังคมโลก จาก
ความเป็ นมาและความสาคัญข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาแนวทางการช่วยให้นกั ธุรกิจดังกล่าวได้ลด
ระดับความเครี ยด และความกดดันลง ในขณะที่สมองกระตุน้ ให้เกิดความคิด และการทางานอยู่
ตลอดเวลาจึงเป็ นเรื่ องที่ยากมากที่จะทาให้นกั ธุรกิจเหล่านี้มานัง่ สมาธิและหยุดระงับความคิดลงได้
ด้วยตนเอง ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้นากระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยามาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ของนักธุรกิจ
แนวคิดของกระบวนการใช้คลื่นเธต้า เกิดจากการนากระบวนการความคิด และเทคนิค
ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ในการปรับคลื่นสมองให้ต่าลง เกิดความนิ่งสงบ เพื่อการเข้า
สู่ ภาวะจิตใต้สานึกของตนเอง เกิดสมถกรรมฐานมุ่งให้จิตสงบ ระงับจากนิวรณ์ หยุดความฟุ้งซ่าน
แห่งจิต ซึ่งมักจะฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่าง ๆ กล่าวคือ หยุดความคิดของจิตไว้ โดยใช้สมาธิ ยดึ ดึง
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อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง และหลังจากนั้นนากระแสจิตให้เข้าสู่ กระบวนการพิจารณาทบทวนชีวติ ถึง
แก่นแท้จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน โดยนาหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเกิดวิปัสสนา
กรรมฐานมุ่งอบรมปัญญา โดยใช้บทบรรยายเป็ นสื่ อประกอบกับคลื่นเสี ยงเธต้า เพื่อนามาใช้ปฏิบตั ิ
ให้เกิดเป็ นรู ปธรรม จนสามารถทาให้เกิดความอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้
เฉพาะตนเอง เช่น การรู ้และเข้าใจถึงสภาพทุกข์ของตนเอง การหยุดสิ่ งที่ทาให้เกิดทุกข์ของตนเอง
ตั้งเป้ าหมายในการกาจัดทุกข์ และ ปฏิบตั ิตามแนวทางที่จะดับความทุกข์
ดังนั้นกระบวนการใช้คลื่นเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาจึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทาให้
จิตเข้าสู่ ภาวะสงบในระดับอุปจารสมาธิ เพื่อหยุดความคิด จิตใจเบาสบาย และผ่อนคลาย ลดอาการ
วิตกกังวล เกิดปิ ติ และเป็ นการกระตุน้ ให้มีการใช้สมองข้างที่ไม่ค่อยจะได้ใช้ข้ ึนมาให้ทางานเท่ากับ
อีกข้างหนึ่งที่ใช้อยูเ่ ป็ นประจา เกิดการปรับระดับความถี่ของสมองด้านซ้าย และสมองด้านขวาให้ข้ ึน
ลงเหมือนกันเรี ยกว่า ซิ งโครไนซ์ (synchronization) ทาให้เกิดพลังจิตที่เพิ่มขึ้น และทาให้เกิด
ประสิ ทธิผลเป็ นความสามารถทางสมองได้อย่างมหาศาลเป็ นการเพิ่มอัจฉริ ยภาพให้แก่มนุษย์ ใน
ระหว่างนั้นจิตใต้สานึกจะเปิ ดออกเป็ นเวลาที่เหมาะสมในการบรรจุขอ้ มูลฝ่ ายดี ประหารกิเลส ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ราคะ ตัณหา และทาให้เกิดการเข้าใจสัจธรรมของชีวติ ตามหลักทางพุทธ
ศาสนา ให้ผปู ้ ฏิบตั ิได้พิจารณาถึงเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นกับตนเองเปรี ยบเสมือนกับเรากาลังให้คาปรึ กษา
ทางด้านจิตใจของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้ หลักธรรมคาสอนดังกล่าวจะถูกบรรจุลงในจิตใต้
สานึก เกิดการพัฒนาจริ ยธรรมในใจ (Emotional Intelligence: EQ) เมื่อมีจริ ยธรรมสู งขึ้น
ความเครี ยดก็จะต่าลง มีความอดทนมากขึ้น เกิดอิสระแห่งตนในการตื่นรู ้ เกิดการพัฒนาปัญญา บ่ม
เพาะความเปิ ดกว้างอ่อนน้อมถ่อมตน พัฒนาความรักความเมตตา มองเห็นสรรพสิ่ งตามความเป็ น
จริ ง เห็นความสัมพันธ์เชื่ อมโยงนาสู่ การเกิดปัญญา ตระหนักเห็น ละวางตัวตน มีชีวิตที่สมดุล สงบ
เย็น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ย วกับ กระบวนการเธต้า ตามแนวพุท ธจิ ตวิทยาและ
อิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่ งตนเพื่ อ
การตื่นรู ้ของนักธุ รกิจที่ปฏิบตั ิธรรม
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3. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ของ
นักธุ รกิจ
สมมติฐานการวิจัย
โมเดลเชิงสาเหตุของอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ของนักธุ รกิจสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการพัฒ นาโมเดลความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ที่ แ สดงอิ ท ธิ พ ลของ
กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่ งตนเพื่อการตื่นรู ้ ของนักธุ รกิ จ สามารถแสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรภายในโมเดลได้ดงั นี้

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ด้วยวิธีการเชิงปริ มาณ
เพื่อขยายผลการวิจยั เชิงคุณภาพ (Quantitative Method to Extend Qualitative Results) แบ่งเป็ น 2
ระยะ ระยะที่ 1 ใช้วธิ ี การเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ของนักธุ รกิจ และการศึกษา
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ภาคสนามเพื่อศึกษาอิทธิ พลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการตื่น
รู ้ของนักธุรกิจจากกรณี ศึกษาที่ดี เพื่อสร้างกรอบแนวคิดสาหรับการวิจยั โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญใน
การสัมภาษณ์ คือ นักธุรกิจที่ปฏิบตั ิธรรม จานวน 10 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตอ้ งเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
การคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นสาระสาคัญ
ของการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยดังนี้ ก. เป็ นนักธุ รกิจในระดับผูบ้ ริ หารตั้งแต่ผจู ้ ดั การขึ้นไป ข. มี
ประสบการณ์ในการบริ หารงานมาแล้วไม่ต่ากว่า 7 ปี ค. เป็ นผูท้ ี่เคยได้รับฟังธรรมะบรรยายมาแล้ว
ง.เป็ นผูท้ ี่เคยได้รับฟังคลื่นเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้มาแล้ว สาหรับ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แนวคาถามในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย สาหรับในระยะที่ 2 ใช้วธิ ีเชิงปริ มาณในรู ปของ
การวิจยั เชิงสารวจเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้น และศึกษา
อิทธิ พลทางตรง และทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจ คือ
ผูป้ ระกอบการทัว่ ไป จานวน 310 คน ได้จากการสุ่ มอย่างเป็ นระบบ ได้แก่ กลุ่มผูป้ ระกอบการทัว่ ไป
หรื อผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการจัดการ (ระดับใดก็ได้ )ของบริ ษทั , พ่อค้า ผูม้ ีอาชีพทางการค้า บุคคลหรื อ
องค์กรใด ๆ ที่ดาเนินการผลิตสิ นค้า หรื อบริ การตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการลงทุนใน
รู ปแบบกาไร โดยจะทาการรวบรวมข้อมูลจากทางอินเตอร์ เน็ต ในอัตราร้อยละ 50 ผ่านทางโซเชียล
เน็ตเวิร์ค ( social network ) หรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook กลุ่มนักลงทุนในอาเซียน
(Asean Vi) ซึ่ งปั จจุบนั มีจานวนสมาชิก 10,603 คน ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสังคมเดียวกัน
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลจากทางอินเทอร์ เน็ต
(internet) ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ี การรวบรวมข้อมูลโดยการส่ งแบบสอบถามอิเล็คโทรนิกส์ไปพร้อมกับ
คู่มือปฏิบตั ิการใช้งานกระบวนการใช้คลื่นเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้
โดยส่ งไปโพสต์ในเครื อข่าย Facebook กลุ่มนักลงทุนในอาเซี ยน (Asean Vi) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้า
ไปตอบแบบสอบถาม ดังนี้ (https://docs.google.com) เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้จดั ทาการตอบ
แบบสอบถามแล้ว แบบสอบถามดังกล่าวจะถูกส่ งกลับมายังอีเมล์ของผูว้ ิจยั โดยอัตโนมัติ สาหรับ
อีกส่ วนหนึ่งกลุ่มผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่ต้งั โรงงานในเขตพื้นที่การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจานวน 47 นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งกระจายอยูใ่ น 15 จังหวัดทัว่
ประเทศไทย โดยรวมแล้วแบ่งออกเป็ น 3 เขต ได้แก่ เขตส่ งออก (507), เขตพาณิ ชย์ (294) และเขต
ทัว่ ไป (2514) ซึ่งผูว้ จิ ยั สามารถรวบรวมข้อมูลรายชื่อ ที่อยูข่ องผูป้ ระกอบการได้ท้งั สิ้ น จานวน

504 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561

3,315 องค์การ โดยให้ผบู ้ ริ หารระดับสู ง หรื อตัวแทนเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูล
จากทางไปรษณี ย ์ (Mailing) ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้แจกแบบสอบถามพร้อมกับคู่มือปฏิบตั ิการใช้งาน
กระบวนการใช้คลื่นเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ พร้อมซี ดีของคลื่นเธต้า
ตามแนวพุทธจิตวิทยา จานวนทั้งสิ้ น 1,030 ชุด ดังนั้นในระยะที่ 2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
เครื่ องมือตรวจสอบกระบวนการเธต้า และแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยสถิติ
บรรยายและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ตรวจสอบความตรงของโมเดลด้วยโปรแกรม LISREL
สรุ ปผลการวิจัย
จากการผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. จากการศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ การศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า
กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยา มี 4 ขั้นตอน คือ การมองเห็ นและการยอมรับปั ญหา การ
หยุดสิ่ งที่ทาให้เกิดปั ญหา ตั้งเป้ าในการจัดการกับปั ญหา และการลงมือปฏิบตั ิเพื่อจัดการกับปั ญหา
และเมื่อนาผลการวิเคราะห์จากวิธีการเชิงคุณภาพมาบูรณาการ พบว่า การใช้งานกระบวนการใช้คลื่น
เธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาจะต้องมีความการเข้าใจกระบวนการสั่งจิตใต้สานึก ซึ่ งประกอบไปด้วย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 คิด (เป็ นภาพ) ขั้นตอนที่ 2 คิดซ้ า ๆ (เป็ นภาพ) พลังจินตนาการ
ขั้นตอนที่ 3 แสร้งเชื่อ พลังความเชื่อ ขั้นตอนที่ 4 เป็ นจริ ง (ฝังไปในจิตใต้สานึก) นอกจากนี้ความคิด
ที่ใช้ในการสั่งจิตใต้สานึก ควรมีลกั ษณะ ความคิดบวก เชิงสร้างสรรค์ เป็ นความคิดที่สะอาดบริ สุทธิ์
ความรัก ความเมตตา มุ่งประกอบแต่กรรมดี สาหรับปั จจัยที่เอื้อให้เกิดกระบวนการเธต้าตามแนว
พุทธที่มีผลต่ออิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ ซึ่ งเป็ นปั จจัยแฝงภายนอกมี 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้านวิธีการ
คิด และ ปั จจัยด้านกัลยาณมิตรของผูป้ ฏิบตั ิธรรม ปั จจัยด้านวิธีการคิด มีตวั แปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร
คือ 1) คิดแบบปลูกปั ญญา 2) คิดแบบขณะปั จจุบนั และ 3) คิดแบบเสริ มสร้างสุ ขภาพจิต ส่ วนปั จจัย
ด้านกัลยาณมิตรธรรมของผูป้ ฏิบตั ิธรรม มีตวั แปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 1) น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริ ญ
ใจ 2) พูดให้เหตุผล ทนรับฟัง และ 3) ชี้ทางถูกแนะนาลุ่มลึก
2. จากการศึกษาภาคสนามเพื่อหาอิทธิ พลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่อ
อิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ของนักธุ รกิจที่ปฏิบตั ิธรรม พบว่าตัวแปรผลลัพธ์จากกระบวนการเธต้า
เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่ออิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ของนักธุ รกิจที่ปฏิบตั ิธรรม วัดได้จากตัวแปร
สังเกตได้ จานวน 3 ตัวแปร ซึ่งเป็ นตัวแปรแฝงภายใน คือ 1) ความสงบ กายสงบใจ ได้แก่ ความผ่อน
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คลายกายใจ สงบระงับ เรี ยบเย็น ไม่เครี ยด การมีสติ และความระลึกได้ มองเห็นอารมณ์ในใจตนเอง
จิตแนวแน่ต่อสิ่ งที่กาหนด 2) ความเพียรเฟ้นธรรม มีความเพียรในการฝึ กฝนตนเองในการมีสติรู้เห็น
และควบคุมความคิด พลังความเข้มแข็งของจิตใจ ที่จะก้าวหน้าต่อไปถึงจะเผชิญอุปสรรค ความ
ยุง่ ยาก ความลาบาก และ 3) การปล่อยวางความคิด สามารถวางที่เฉยเรี ยบ จิตแนวแน่อยูก่ บั งาน
หยุดฟุ้งซ่าน ปล่อยวางเป็ นเรื่ องภายในใจ แต่หน้าที่การงานเราก็ตอ้ งทาตามสมควรแก่เหตุปัจจัย
3. ผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ของนัก
ธุรกิจที่มีตวั แปรส่ งผ่าน ตัวแปรในโมเดลที่พฒั นาขึ้นนี้ประกอบไปด้วย ตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร
แบ่งเป็ นตัวแปรภายในแฝง 2 ตัวแปร ตัวแปรภายนอกแฝง 2 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ 13 ตัว
แปร ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดล มีตวั บ่งชี้ดงั นี้ ตัวแปรสังเกตได้
ทั้งหมด 13 คูณ 2 เท่ากับ 26 ตัวแปร ตัวแปรแฝงภายใน 5 ตัวแปร และ error จานวน 2 ตัวแปร รวม
ทั้งสิ้ น 33 ตัวแปร ตัวแปรที่ใช้วดั ตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านวิธีในการคิด 2) ปั จจัย
ด้านกัลยาณมิตรธรรม 3) กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยา 4) อิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ ซึ่ง
แสดงผลลัพธ์จากกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยา
ผลการทดสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ พิจารณา
จากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์
มีค่าเท่ากับ 51.84 องศาอิสระ (df) เท่ากับ 37 ความน่าจะเป็ น (p) เท่ากับ .053 ค่าดัชนีวดั ความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ .970 ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .940 และ
ค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของส่ วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .720 และค่าเศษเหลือในรู ป
คะแนนมาตรฐานระหว่างตัวแปรสู งสุ ด (Largest Standardized Residual) เท่ากับ 3.09 ซึ่งสนับสนุน
ว่าโมเดลการวิจยั มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุ ปได้วา่ กระบวนการเธต้ามีอิทธิพลต่อ
ความเป็ นอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์ พบว่า อิสระแห่งตน
เพื่อการตื่นรู ้มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์เท่ากับ .910 แสดงว่า กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธ
จิตวิทยา สามารถอธิบายความแปรปรวนของอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ของนักธุ รกิจได้ร้อยละ 91.00
เมื่อพิจารณาอิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล พบว่า หากใช้กระบวนการเธต้า
ตามแนวพุทธจิตวิทยา จะมีอิทธิพลทางตรงที่จะนาไปสู่ อิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ได้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่ วนปัจจัยด้านวิธีในการคิด พบว่า หากมีปัจจัยด้านวิธีในการคิดจะมี
อิทธิพลทางตรงที่จะนาไปสู่ กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 และเป็ นที่น่าสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านกัลยาณมิตรธรรมกับอิสระแห่งตน
เพื่อการตื่นรู ้พบว่า หากมีปัจจัยด้านกัลยาณมิตรธรรม ก็สามารถส่ งผลต่อการตื่นรู ้ได้เองโดยตรงโดย
ไม่จาเป็ นต้องส่ งผ่านกระบวนการเธต้า ก็สามารถทาให้เกิดอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ได้ นอกจากนี้
ยังสรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านวิธีในการคิด ปกติหากส่ งผลทางตรงจะมีค่าอิทธิ พลติดลบ แต่ถา้ ส่ งผ่าน
กระบวนการเธต้าจะมีค่าอิทธิ พลสู งขึ้น ดังนั้น กระบวนการเธต้าจึงทาหน้าที่เป็ นตัวแปรส่ งผ่านที่ทา
ให้ปัจจัยด้านวิธีในการคิดนาไปสู่ ตวั แปรอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ ดังนั้น กระบวนการเธต้าจึงเป็ น
ตัวแปรส่ งผ่านที่ดี แสดงภาพโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่แสดงอิทธิพลของกระบวนการเธต้า
ตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ของนักธุ รกิจได้ดงั นี้

ภาพที่ 2: โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่แสดงอิทธิพลของกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยา
ต่ออิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ของนักธุรกิจ
อภิปรายผล

1. การอภิปรายด้ านอิทธิพลของกระบวนการเธต้ าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ ออิสระแห่ ง
ตนเพื่อการตื่นรู้ของนักธุรกิจ
จากกรณี ศึกษาภาคสนามให้ผลการวิจยั ที่สามารถตรวจสอบยืน่ ยันกรอบแนวคิดในการ
วิจยั เบื้องต้นได้วา่ ผลลัพธ์จากกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยามีอิทธิพลต่ออิสระแห่งตนเพื่อ

Vol. 16 Special Issue (January-April) 2018

ROMMAYASAN 507

การตื่นรู ้ของนักธุ รกิจ และเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน โดยผลลัพธ์จากอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ วัดได้จาก
1) การสงบกาย สงบใจ ด้วยความรู ้ความเข้าใจในอิสระแห่ งตนเพื่อการตื่นรู ้ 2) การเพียร เฟ้นธรรม
ด้วยการยอมรับกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยา 3) การปล่อยวางความคิด ด้วยทัศนคติต่อ
อิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้จากกระบวนการเธต้า ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับ ท่านพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (โพชฌงค์ พุทธิวธิ ีเสริ มสุ ขภาพ) ในหลักธรรม “โพชฌงค์” หรื อองค์แห่ง
การตรัสรู ้ ซึ่ งกล่าวไว้วา่ หลักธรรมนี้สาคัญมาก เพราะเป็ นธรรมที่จะช่วยให้เกิดการตรัสรู ้ การตรัสรู ้
นั้นเป็ นเรื่ องของปั ญญา ปัญญาคือความรู ้ความเข้าใจขั้นที่จะทาให้ตรัสรู ้น้ ี มีความหมายลึกซึ้งลงไป
กล่าวคือ การตรัสรู ้น้ นั หมายถึงว่า ประการที่ 1 รู ้แจ้งความจริ งของสิ่ งทั้งหลาย เห็นสว่างโล่งทัว่ ไป
หมด ไม่มีจุดหมองจุดมัว เพราะความรู ้น้ นั ชาระใจให้หมดกิเลส ให้บริ สุทธิ์ดว้ ย เพราะฉะนั้น ปัญญา
ตรัสรู ้น้ ีจึงหมายถึงความรู ้บริ สุทธิ์ หรื อความรู ้ที่เป็ นเหตุให้เกิดความบริ สุทธิ์ ประการที่ 2 ปัญญาที่ทา
ให้ตรัสรู ้น้ ีทาให้เกิดความตื่น คือ เดิมนั้นมีความหลับอยู่ คือมัวเพลิน มัวประมาทอยู่ ไม่ลืมตาลืมใจ ดู
ความเป็ นจริ ง และมีความหลงใหล เช่น มีความหมกมุ่นมัวเมา ยึดติดในสิ่ งต่างๆ เมื่อปั ญญารู ้แจ้ง
ความจริ งตรัสรู ้แล้วก็กลายเป็ น ผูต้ ื่นขึ้น พ้นจากความหลับ จากความประมาทมัวเมา พ้นจากความยึด
ติดต่าง ๆ พูดสั้นๆ ว่า ตื่นขึ้นทั้งจากความหลับใหล และจากความหลงใหล และประการที่ 3 จากการ
ที่บริ สุทธิ์ และตื่นขึ้นมานี้ ก็ทา ให้จิตใจของผูน้ ้ นั มีความเบิกบานผ่องใส ปลอดโปร่ งโล่งเบา เป็ น
อิสระ อันนี้คือสภาพจิตที่ดีงาม ถ้าเรี ยกในสมัยปัจจุบนั ก็วา่ เป็ นสุ ขภาพจิตที่ดีมาก นอกจากนี้ยงั
สอดคล้องกับข้อค้นพบ จากงานวิจยั ของ Trott (1996) พบว่า การฝึ กฝนทางจิตวิญญาณช่วยให้
สุ ขภาพดีข้ ึน เกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ยงั
ช่วยสร้างบรรยากาศในองค์กรที่ดี ลดอัตราการขาดงาน และทาให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่ดีข้ ึนอีก
ด้วย พบว่า จิตวิญญาณในที่ทางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน
และความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในงาน พบว่า เชาวน์ดา้ นจิตวิญญาณเป็ นลักษณะสาคัญของการมีผลการ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้เกิดความผูกพันในองค์การ ซึ่งก็คือพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ (Milliman, 2007)
2. การอภิป รายผลการวิจั ยด้ า นผลการพัฒ นาโมเดลความสั ม พันธ์ เชิ งสาเหตุ ที่แสดง
อิทธิพลของกระบวนการเธต้ าตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ ออิสระแห่ งตนเพื่อการตื่นรู้ของนักธุรกิจ
ผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของที่แสดงอิทธิพลของกระบวนการเธต้า
ตามแนวพุทธจิตวิทยาต่ออิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ของนักธุ รกิจ ที่มีตวั แปรส่ งผ่าน ตัวแปรใน
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โมเดลที่พฒั นาขึ้นนี้ ประกอบไปด้วย ตัวแปรสังเกตได้ ทั้งหมด 13 ตัวแปร และตัวแปรแฝง ๔ ตัว
แปร คือ 1) ปัจจัยด้านวิธีในการคิด 2) ปัจจัยด้านกัลยาณมิตรธรรม 3) กระบวนการเธต้าตามแนวพุทธ
จิตวิทยา 4) อิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ทุกตัว
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) และเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก แสดง
ว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรส่ วนใหญ่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั
สู งสุ ด คือ การตั้งเป้ าในการจัดการกับปั ญหา และการลงมือปฏิบตั ิ แสดงว่าในกระบวนการเธต้าตาม
แนวพุทธจิตวิทยา เมื่อมีการตั้งเป้าในการจัดการกับปัญหาเพิ่มขึ้น ทาให้การลงมือปฏิบตั ิก็เพิ่มขึ้น
ด้วย สาหรับการตั้งเป้าหมายจะทาให้การปฏิบตั ิมากขึ้น ( Pumiphark, 1973) ในเรื่ องของ หน้าที่ของ
เจตคติที่เกี่ยวกับการเตรี ยมบุคคลเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบตั ิการ ช่วยให้บุคคลได้คาดคะเนล่วงหน้า
ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และทาให้บุคคลได้รับความสาเร็ จตามหลักชัยที่วางไว้ ส่ วนการเปลี่ยนแปลงเจต
คติ (Junaim, 1977) ทัศนคติของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจาก 1) การชักชวน
(Persuasion) ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งใหม่ได้หลังจากที่ได้รับคาแนะนา บอกเล่า หรื อ
ได้รับความรู ้เพิม่ พูนขึ้น 2) การเปลี่ยนแปลงกลุ่ม (Group Change) ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได้
และ 3) การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เป็ นการชักชวนให้บุคคลหันมาสนใจหรื อรับรู ้โดยการ
สร้างสิ่ งแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้น
สาหรับความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ระหว่างกลุ่มตัวแปรด้านเดียวกัน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตัวแปรด้านวิธีในการคิด พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั สู งสุ ดคือ การคิด
แบบอยูใ่ นปัจจุบนั และการคิดแบบเสริ มสร้างคุณภาพจิต แสดงว่าเมื่อมีการการคิดแบบอยูใ่ น
ปัจจุบนั มากขึ้น การคิดแบบเสริ มสร้างคุณภาพจิตก็จะมากขึ้นไปด้วย และตัวแปรด้านวิธีในการคิด ที่
เป็ นกระบวนการมีความสาคัญ และจาเป็ นอย่างยิง่ ในการพัฒนาคนในยุคข้อมูลข่าวสาร และสังคม
ประชาธิปไตยตลอดจนเป็ นลักษณะของคนในสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ (Facione, 1996) นอกจากนี้การ
รู ้จกั คิดยังเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญยิง่ ของการดาเนินชีวติ ที่ถูกต้อง และเป็ นทักษะที่พฒั นาได้
มนุษย์จะมีความสุ ขได้จะต้องรู ้จกั การดาเนินชีวิตให้ถูกต้องคือ จะต้องปฏิบตั ิอย่างถูกต้องต่อชีวติ ของ
ตนเอง ต่อสภาพ แวดล้อมทั้งทางสังคม และธรรมชาติ การปฏิบตั ิอย่างถูกต้องจะต้องมีพ้นื ฐานมา
จากการคิดเป็ น การพูดเป็ น และการทาเป็ น ในบรรดาองค์ประกอบทั้งสามประการข้างต้น
(Phatepwetee, 1990) อธิ บายว่า การคิดเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดเพราะความคิดเป็ นจุดเริ่ มต้นที่
จะนาไปสู่ การแสดงออกทางกายและวาจา เป็ นตัวชี้นาและควบคุมการปฏิบตั ิต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ซึ่ง
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สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมที่ได้แสดงหลักการไว้วา่ ในการดาเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้องนั้นจะต้อง
ปฏิบตั ิตามอริ ยมรรคคือ แนวทางอันประเสริ ฐและมรรคนี้ จะเกิดขึ้นได้จากการคิดที่ถูกต้องคือ การ
รู ้จกั คิดหรื อคิดเป็ น นัน่ เอง
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และตัวแปรทั้งหมดตามหลักวิทยาศาสตร์ ของงานวิจยั
พบว่า การที่จะเข้าสู่ กระบวนการอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ได้น้ นั หากจะใช้กระบวนการความคิด
ตามกรอบความคิดของตนเองก็เป็ นเรื่ องที่ยากมากที่จะนาไปสู่ การตื่นรู ้ได้ นอกจากจะมีกระบวนการ
ความคิดถูกวิธี ประกอบไปด้วย คิดแบบปลุกปั ญญา คิดแบบอยูใ่ นปัจจุบนั และคิดแบบเสริ มสร้าง
คุณภาพจิต อย่างไรก็ความคิดดังกล่าวจะต้องมีการส่ งผ่านโดยกระบวนการที่จะนาไปสู่ การตื่นรู ้อีก
ทอด ตามผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าความคิดจะต้องมาผ่านกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธ
จิตวิทยาจึงจะนาไปสู่ อิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ได้ ซึ่ งกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยาก็คือ
การพิจารณาข้อหลักธรรมตามที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิ 4 ขั้นตอน ต่อเนื่องกันเป็ นวงจร ได้แก่
มองเห็นและยอมรับปั ญหา - หยุดสิ่ งที่ทาให้เกิดปัญญา - ตั้งเป้าในการจัดการปั ญหา–ลงมือปฏิบตั ิ
ดังนั้นเมื่อผูป้ ฏิบตั ิได้กาหนดความคิดให้อยูใ่ นกรอบของกระบวนเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยา หรื อ
พิจารณาในข้อหลักธรรมเพื่อการหลุดพ้นกิเลสตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็ นข้อหลักธรรมที่ลว้ น
แต่เชื่ อมโยงกันได้เรี ยกว่า โพธิ ปักขิยธรรม 37 ประการ แบ่งเป็ น 7 หมวด คือ สติปัฏฐาน 4
สัมมัปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรี ย ์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 และ มรรคมีองค์ 8 เป็ นต้น เป็ นธรรมที่มี
ความสาคัญมาก เพราะเป็ นเครื่ องมืออันเป็ นเหตุแห่งการตัดกิเลส แล้วก้าวสู่ การบรรลุมรรคผล
นิพพาน ผูป้ ฏิบตั ิจึงควรนาหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้ในการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นนั่ เอง อย่างไรก็ดีในการพิจารณาข้อหลักธรรม
ดังกล่าว ผูป้ ฏิบตั ิจะไม่สามารถเข้าใจได้อย่างละเอียดลึกซึ้งในสภาวะคลื่นสมองปกติ แต่หากผู ้
ปฏิบตั ิพิจารณาข้อหลักธรรมไปตามกระบวนการเธต้าตามแนวพุทธจิตวิทยา กระบวนการเธต้า
ดังกล่าวจะลดระดับของคลื่นสมอง และทาให้เกิดความนิ่งสงบนาไปสู่ ภาวะจิตใต้สานึกของตนเอง
หยุดความคิดฟุ้งซ่าน เนื่องจากเนื้อหาของบทบรรยาย 1)จะเริ่ มจากการเหนี่ยวนาให้เกิดภาวะถูก
โปรแกรมจิต (induction) 2) การเหนี่ยวนาให้เข้าสู่ ภวังค์ที่ลึกขึ้น (Deepening) 3) การสัง่ จิตใต้สานึก
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(Suggestion) 4) การสั่งจิตใต้สานึกให้พิจารณาหลักธรรมความจริ งอันประเสริ ฐของชีวิต 5) การ
กลับสู่ ภาวะจิตสานึก (Recovery of Consciousness) ซึ่งในช่วงที่เหนี่ยวนาให้เข้าสู่ ภวังค์ที่ลึกขึ้น และ
เกิดการสั่งจิตใต้สานึกนั้นจะทาให้เกิดการนากระแสจิตให้เข้าสู่ กระบวนการพิจารณาทบทวนชีวติ ถึง
แก่นแท้จากปั จจัยภายนอก และปัจจัยภายใน โดยนาหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเกิดวิปัสสนา
กรรมฐานมุ่งอบรมปัญญา โดยใช้บทบรรยายเป็ นสื่ อประกอบกับคลื่นเสี ยงเธต้า เพื่อนามาใช้ปฏิบตั ิ
ให้เกิดเป็ นรู ปธรรม จนสามารถทาให้เกิดความอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้
เฉพาะตนเอง เช่น การรู ้และเข้าใจถึงสภาพทุกข์ของตนเอง การหยุดสิ่ งที่ทาให้เกิดทุกข์ของตนเอง
ตั้งเป้ าหมายในการกาจัดทุกข์ และปฏิบตั ิตามแนวทางที่จะดับความทุกข์
2. เมื่อผูป้ ฏิบตั ิได้ดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการใช้คลื่นเธต้าตามแนวพุทธ
จิตวิทยามาสักระยะหนึ่ง หรื อควรจะมากกว่า 21 ครั้งขึ้นไป จะพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง
เนื่องจาก จิตเป็ นกระบวนการทางานของสมอง ดังนั้นการฝึ กจิตจึงเป็ นกระบวนการฝึ กใช้สมอง
ควบคุมกระบวนการทางานของสมอง ซึ่ งหากมีการฝึ กอย่างสม่าเสมอจะทาให้สมองส่ วนหน้าตรง
กลางเปิ ดออก หมายถึง เปลือกสมองใหม่ (neocortex) ของสมองส่ วนหน้า (prefrontal) ซึ่งมีความ
เจริ ญสู งสุ ดในเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างเรา ทาหน้าที่เกี่ยวกับเชาวน์ปัญญา การใช้เหตุผล การคิดเชิง
นามธรรม การวางแผน การบริ หารจัดการ การแก้ปัญหา และศีลธรรม หรื อบางทีเรี ยกว่า ดวงตาที่3
(Third eyes) โตขึ้นนัน่ เอง ทั้งนี้ นายแพทย์แดเนียล ซีเกล (Dr. Daniel Siegel, Mindful Brain) ได้
รวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ กล่าวถึง หน้าที่ 9 ประการของสมองส่ วนหน้าตรงกลางไว้ ได้แก่
(1)ควบคุมการทางานของร่ างกายให้สมดุล (body regulation) ระหว่างประสาทซิ มพาเทติก (ประสาท
คันเร่ ง) กับประสาทพาราซิมพาเทติก (ประสาทเบรก) ให้สามารถทางานได้อย่างแข็งขันแต่สงบ หาก
ประสาทคันเร่ งทางานมากไป ทาให้ทางานแข็งขัน แต่เครี ยดขี้หงุดหงิดโมโหง่าย และหากประสาท
เบรกทางานมากไป (เช่น นอนหรื ออยูว่ า่ งๆ ทั้งวัน) ก็จะทาให้เฉื่ อยชา เบื่อ ซึ มเศร้า (2) สื่ อสาร-สื่ อใจ
รับรู ้จิตใจของผูอ้ ื่น ปรับใจเข้าหากัน ( attuned communication) (3) เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น (empathy
หรื อ mindsight) รัก เมตตา (mirror neurons Interception) โดยผ่านกลไกของเซลล์ประสาทที่ชื่อว่า
"เซลล์กระจกเงา (mirror neuron)" ทาให้มีความรักความเมตตา ช่วยเหลือผูอ้ ื่น (4) ปรับอารมณ์
(emotional balance) ไม่เกิดอารมณ์สุดโต่ง หุ นหันพลันแล่น มีความนิ่งสงบ สุ ขมุ (5) ควบคุมความ
กลัว (fear modulation) โดยผ่านการหลัง่ สารสื่ อประสาท GABA ไม่ให้เกิดความกลัวอย่างไร้เหตุผล
หรื อตื่นตูม (6) ยั้งคิด (response flexibility) รับรู ้ ชะลอการตอบโต้ ไตร่ ตรองทางเลือก ตอบสนอง
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(กระทา) รู ้จกั ยับยั้งชัง่ ใจ คิดก่อนพูด คิดก่อนทา (7) รู ้แจ้งในตน รู ้ตน (insight หรื อ self-knowing
awareness) รู ้แจ้งรู ้ทนั จิตใจของตนเองเข้าใจพื้นเพความเป็ นมาของตนเอง รู ้ทนั จุดอ่อนจุดแข็ง และ
เป้ าหมายชีวติ ของตนเอง (8) หยัง่ รู ้ (intuition) ตามทัน จับความรู ้สึกของอวัยวะภายใน
(interception by insula ที่สมองกลีบข้างขมับ) : เจ็บปวด จุกแน่น ใจสั่น หายใจไม่อิ่ม ควบคุม
ความรู ้สึกนั้น ๆให้ทุเลาเข้าใจความรู ้สึกเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น โดยเฉพาะเมื่อมีความเครี ยด (เช่น
กล้ามเนื้อเกร็ ง ใจหวิวใจสั่น จุกแน่นท้อง ท้องไส้ปั่นป่ วน หายใจไม่อิ่ม) ทาให้รู้ทนั อารมณ์ความรู ้สึก
ของตัวเองก็จะช่วยให้หายเครี ยด ขณะเดียวกันการหยัง่ รู ้ความรู ้สึกของร่ างกายตนเอง ก็จะช่วยให้
เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นด้วย และ (9) ศีลธรรม (morality) รู ้วา่ อะไรดี ไม่ดี ควร ไม่ควรด้วย
ตนเอง แม้อยูต่ ามลาพัง ทาให้รู้วา่ "อะไรดี อะไรไม่ดี อะไรควร อะไรไม่ควร" ด้วยตนเอง ทั้งต่อหน้า
และลับหลังผูอ้ ื่น เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นและสิ่ งแวดล้อมในเชิงบวก
3. จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และตัวแปรทั้งหมดในงานวิจยั ที่มีความสาคัญอีกประการหนึ่ง
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกัลยาณมิตรธรรม กับอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ พบว่าหาก
กัลยาณมิตรตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ ได้แก่ น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริ ญใจ พูดให้เหตุผล ทนรับฟัง ชี้
ทางถูก แนะนาลุ่มลึก จะมีอิทธิ พลทางตรงที่จะนาไปสู่ อิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ได้ ซึ่งมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ หรื อกล่าวอีกนัยได้วา่ กัลยาณมิตรธรรมตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ขา้ งต้นนั้นสามารถ
ส่ งผลต่อการตื่นรู ้ได้เองโดยตรง โดยไม่จาเป็ นต้องส่ งผ่านกระบวนการเธต้า ก็สามารถทาให้เกิด
อิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ได้ ดังในพระไตรปิ ฏก ได้กล่าวว่า ปั จจัยที่ทาให้เกิดสัมมาทิฐิมี 2 ประการ
คือ (1) ปรโตโฆสะ – เสี ยงจากผูอ้ ื่น การกระตุน้ หรื อชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟังคาแนะนาสัง่
สอน เล่าเรี ยน หาความรู ้ สนทนาซักถาม ฟังคาบอกเล่าชักจูงของผูอ้ ื่น โดยเฉพาะการสดับสัทธรรรม
จากท่านผูเ้ ป็ นกัลยาณมิตร และ (2) โยนิโสมนสิ การ – ความใช้ความคิดเห็นถูกวิธี ความรู ้จกั คิด คิด
เป็ น คือ ทาในใจโดยแยบคาย มองสิ่ งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา รู ้จกั สื บสาวหาเหตุผล แยกแยะ
สิ่ งนั้นๆ หรื อปั ญหานั้นๆออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การออกแบบการวิจยั ในครั้งนี้สามารถพัฒนาให้นามาใช้ได้อย่างแพร่ หลายได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรมได้ โดยการพัฒนาเลือกสร้าง และเผยแพร่ แอพพลิเคชัน่ ในโทรศัพท์มือถือ โดยการนา
แนวคิดของกระบวนการเธต้ามาบูรณาการกับหลักพุทธธรรมในด้านอื่น เช่น พุทธจิตวิทยากับความ
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เป็ นมนุษย์ เช่น การพิจารณา ขันธ์ 5 หรื อ เบญจขันธ์ หรื อ พุทธจิตวิทยากับหลักจริ ยธรรม เช่น การ
พิจารณา กฏแห่งกรรม ศีล 5 พรหมวิหาร 4 หรื อแม้แต่ พุทธจิตวิทยากับหลักของปัญญา เช่น สติปัฏ
ฐาน 4 และนามาใช้ปฏิบตั ิให้เกิดรู ปธรรม เพื่อให้เกิดความอิสระแห่งตนเพื่อการตื่นรู ้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงได้เฉพาะตนเอง
2. การออกแบบการวิจยั ในครั้ งนี้ สามารถนามาใช้ในกับกลุ่มอื่ น ๆ เช่ น ในวัยรุ่ น หรื อ
นักเรี ยน นักศึกษา เพื่อช่วยบาบัดความเครี ยด และความกังวลได้
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บทปริทรรศน์ หนังสื อ (Book Review)

เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุ งรัฐ. (2557). ชนะชัยในพูด. กรุ งเทพฯ:
ดร.เพชรสานักพิมพ์.

ชนะชัยในพูด
Victory in Speech
พรทิพา ดาเนิน1
Porntipa Dumnern

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Library and Information Science Program, Department of Humanities, Buriram
Rajabhat University
1

ผูเ้ ขียนบทปริ ทรรศน์หนังสื อ ได้เลือก หนังสื อชื่อ ชนะชัยในพูด มาเขียนด้วยเหตุผลเบื้องต้น
ที่อ่านชื่อหนังสื อเล่มนี้แล้ว เกิดความรู ้สึกว่าแปลกใจในการตั้งชื่อหนังสื อที่ข้ ึนต้นด้วยคากริยา
เพราะส่ วนใหญ่ชื่อหนังสื อมักจะขึ้นต้นด้วยคานาม และคิดต่อไปว่ามีการพิมพ์ตกหรื อขาดคาบางคา
ไปหรื อไม่ เนื่องจากว่าคาที่ตามหลังคาบุพบท (ใน) น่าจะเป็ นคานาม ชื่อนั้นควรจะเป็ น “ชัยชนะใน
การพูด” จึงทาให้สนใจที่จะติดตามค้นหาว่าชื่ อนั้นถูกต้องหรื อไม่
เมื่อเปิ ดหน้าถัดไปจากหน้าชื่อเรื่ อง แทนที่จะพบหน้าที่เป็ น คานาสานักพิมพ์ กลับพบคาว่า
นาคาสานักพิมพ์ ก็ให้เกิดความสงสัยเพิ่มขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งว่าทาไมขึ้นต้นด้วยคากริ ยา
เช่นเดียวกับชื่ อเรื่ อง เมื่ออ่านตลอดทั้งเล่มก็ไม่อาจพบคาอธิบายเชิงวิชาการหรื อคาตอบข้อสงสัย
เบื้องต้นได้ จึงคิดว่าน่าจะเป็ นสไตล์การเขียนหนังสื อของผูเ้ ขียน หรื อเป็ นจุดขายที่ทาให้ผอู ้ ่านสนใจ
หนังสื อเล่มนี้
ในนาคาสานักพิมพ์เริ่ มต้นด้วยประโยคที่วา่ “การพูดเป็ นตัวชี้วดั ความฉลาดทางปั ญญา”
เมื่อคิดตามคากล่าวนี้แล้ว ยิง่ เกิดความรู ้สึกเห็นพ้องตามคากล่าวข้างต้นนี้ รวมทั้งการนาทฤษฎีดา้ น
จิตวิทยามาอธิบายเรื่ องของการพูด รวมทั้ง ข้อคิดก่อนจะพูดแต่ละครั้งว่า ไม่ ควรทาให้ ผ้ฟู ัง เสี ยหาย
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เสี ยหน้ า เสี ยใจ และเสี ยความรู้สึกนัน่ คือสัจธรรมของความรู ้สึกของมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดา ยิง่ เพิ่ม
ความน่าเชื่อถือในคากล่าวนั้น
หนังสื อเล่มนี้ เขียนขึ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ผอู ้ ่านได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ทักษะการพูดเพื่อการสื่ อสารทั้งแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เหมาะสาหรับผูอ้ ่านทุกเพศ ทุก
วัยและทุกอาชีพ ผูเ้ ขียนได้เรี ยบเรี ยงออกมาเป็ นบท ในแต่ละบทมีความยาวไม่มากเกินไป ถ้าผูอ้ ่านมี
เวลาว่างไม่มากก็อาจจะเลือกอ่านเป็ นบางบท เพื่อนาไปปรับใช้ในการพัฒนาทักษะในการพูด โดยไม่
จาเป็ นต้องอ่านตลอดทั้งเล่มก็ได้
เนื้อหาสาระของหนังสื อ
หนังสื อเล่มนี้มีจานวนทั้งสิ้ น 12 บท เมื่อได้อ่านแต่ละบท ยิง่ ทาให้ผเู ้ ขียนบทปริ ทรรศน์
รู ้สึกว่าหนังสื อเล่มนี้มีเสน่ห์ น่าติดตามอ่าน อาจเป็ นด้วยผูเ้ ขียนได้เขียนจากการสัง่ สมประสบการณ์
ของการเป็ นนักอ่านและนักพูดมาเป็ นเวลาหลายปี การเรี ยบเรี ยงก็ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย แต่อธิ บาย
ความหมายได้อย่างล้ าลึก แฝงไว้ดว้ ยความรู ้เชิงประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รวมถึงความรู ้ดา้ นการ
เสริ มสร้างบุคลิกภาพด้วย ซึ่ งผูอ้ ่านสามารถจะเลือกอ่านทีละบท ก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการพูดได้ หรื อจะอ่านตลอดทั้งเล่มก็ไม่รู้สึกเบื่อ
บทที่ 1 ใช้ชื่อว่า พูดอย่างไรให้ คนฟังเปิ ดหัวใจก่อนไปเรียนพูด ในบทนี้ ผูเ้ ขียนเริ่ มต้นด้วย
ข้อความที่ไม่มีใครปฏิเสธได้วา่ คากล่าวนี้ ไม่จริ งคือ “สิ่ งที่ผา่ นไปแล้วไม่ยอ้ นคืนคือ ชีวิต สายน้ า
คาพูด” สาระสาคัญของบท นี้ ว่าด้วยการอธิบายเรื่ องการพูด ทาไมมนุษย์เราจึงต้องพูด หลักสาคัญ
ของการพูด การเป็ นนักพูดที่ดีทาได้อย่างไร ความสาคัญของคาว่า ให้ ร้ ู จักพูด เป็ นอย่างไร ปิ ยวาจา
เป็ นสัญญาณทาให้เราดีข้ ึนอย่างไร คาว่า ปาก เมื่อนาไปรวมกับคาอื่นแล้วจะมีความหมายหลากหลาย
แตกต่างกันออกไป เช่น ปากดี ปากขม ปากหวาน ปากแข็ง ปากคอเราะร้าย ปากร้ายใจดีปาก
ปราศรัยใจเชือดคอ ปากปลาร้าเป็ นต้น
โดยสรุ ป สาระที่ได้จากบทนี้ คือได้ขอ้ คิดจากการพูดว่า ปากเป็ นใบเบิกทางนาผูพ้ ูดได้ในทุก
สถานการณ์ ชีวติ มนุษย์จะดีหรื อร้ายขึ้นอยูก่ บั การพูดเป็ นสาคัญ
บทที่ 2 คาคม ลมปากในบทนี้ ผูเ้ ขียนได้แสดงถึงภูมิรู้และการเป็ นนักอ่านวรรณคดี โดยยก
เอาบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ที่เกี่ยวกับการพูดใน
“ดุสิตสมิต” มานาเสนอเพื่อให้ทราบว่าการพูดนั้นสาคัญยิง่ นัก ดังเช่น
อันพูดนั้นไม่ยาก ปานใด เพื่อนเอย
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ใครที่มีลิ้นอาจ พูดได้
สาคัญแต่ในคา ที่พูด นัน่ เอง
อาจจะทาให้ชอบ และชัง
และให้ความรู ้ต่อไปอีกว่า ในยุคของรัชกาลที่ 6 นั้นถือได้วา่ เป็ นยุคทองของวรรณคดี มีสานวน
โวหารเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะสานวนโวหารที่เกี่ยวกับการพูดนัน่ เอง
นอกจากนั้น ผูเ้ ขียนยังนาบทร้อยกรองจากวรรณคดีเรื่ องวิวาห์พระสมุทรบทละครพูดเรื่ อง
เวนิสวานิช รวมถึงโคลงสุ ภาษิต มานาเสนอเพื่อเป็ นหลักคิดและข้อเตือนใจก่อนจะเปล่งคาพูดใดๆ
ออกมา ดังเช่น บทร้อยกรองจากเรื่ องวิวาห์พระสมุทรตอนหนึ่งว่า
ปากเป็ นเอกเลขเป็ นโทโบราณว่า
หนังสื อตรี มีปัญญาไม่เสี ยหลาย
ถึงรู ้มากไม่มีปากลาบากกาย
มีอุบายพูดไม่เป็ นเห็นป่ วยการ
ถึงเป็ นครู รู้วชิ าปัญญามาก
ไม่รู้จกั ใช้ปากให้จดั จ้าน
เหมือนเต่าฝังนัง่ ซื่อฮื้อราคาญ
วิชาชาญมากเปล่าไม่เข้าที
การยกเอาบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพูดมานาเสนอประกอบการอธิบายหลักการและ
ความสาคัญของการพูดนั้น หมายถึงการที่ผเู ้ ขียนจะต้องศึกษาวรรณคดีเรื่ องนั้นๆ มาเป็ นอย่างดี
บทที่ 3 พูดให้ ดีต้องมีวธิ ีการ ในบทนี้ ผอู ้ ่านจะได้รับความรู ้เกี่ยวกับระบบการหายใจเข้าออก อวัยวะภายใน ได้แก่ ปอด กล่องเสี ยง เส้นเสี ยง ลิ้น ฟัน ขากรรไกร และคอ ซึ่งล้วนเป็ นอวัยวะ
สาคัญที่มีความเกี่ยวข้องและส่ งผลกับน้ าเสี ยงที่พูดออกมาว่าจะไพเราะหรื อมีคุณภาพเพียงใด ดังนั้น
นอกจากเนื้อหาสาระในคาพูดแล้ว ผูเ้ ขียนพยายามจะบอกผูอ้ ่านว่า น้ าเสี ยงก็มีส่วนสาคัญที่จะทาให้
คาพูดนั้นน่าฟัง สามารถดึงดูดหรื อตรึ งให้ผฟู ้ ังสนใจและฟังจนจบได้ นอกจากนั้นในตอนท้ายของ
บทนี้ผเู ้ ขียนยังได้ให้ความรู ้เกี่ยวกับการรักษาน้ าเสี ยงให้ใสและไพเราะน่าฟังไว้หลายวิธี ที่ผอู ้ ่าน
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างง่ายดาย
บทที่ 4 บุคลิกภาพ เรื่ องหลักของนักพูดเมื่อเอ่ยถึงคาว่าบุคลิกภาพ เชื่อว่าผูอ้ ่านทุกคนรู ้จกั คา
คานี้ และมีความปรารถนาที่อยากจะเป็ นผูท้ ี่ได้ชื่อว่า มีบุคลิกภาพดี เพราะการมีบุคลิกภาพดีน้ นั จะ
ช่วยส่ งเสริ มการพูดได้อกี ทางหนึ่ง ในบทนี้ ผูเ้ ขียนได้อธิ บายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับคาว่า
บุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั การพูด เมื่ออ่านแล้วจะทาให้ผอู ้ ่าน
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ รวมถึงขั้นตอนในการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและ
ภายนอก อีกทั้งยังมีวธิ ี การสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง สาหรับผูท้ ี่จะเป็ นนักพูดที่ดี
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บทที่ 5 ภาษาพูดจุดประเด็น ในบทนี้ได้อธิบายถึงคาว่า ภาษาพูด ความสาคัญของภาษาพูด
โดยยกคาคมของสุ นทรภู่มากล่าวอ้างว่า “เป็ นมนุษย์สุดดีอยูท่ ี่ปาก” พร้อมทั้งได้บอกถึงข้อพึง
ระมัดระวังในการใช้ภาษาพูด การใช้ภาษาให้เหมาะกับบุคคล สถานที่ โอกาสและกาลเทศะ
บทที่ 6 เตรียมตัวอย่ างไรก่ อนไปพูด ในบทนี้มีการนาเสนอการพูดหลายรู ปแบบ เช่น การ
พูดแบบเฉียบพลัน (Impromptu) การให้ตน้ แบบมาพูด (Manuscript) การท่องจาเรื่ องราวทั้งหมดมา
พูด (Memorize) หรื อเลือกจดมาเป็ นหัวข้อ (Extemporized) มีขอ้ แนะนาเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวพูด
การพูดบนเวที การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการพูด ข้อห้ามสาหรับนักพูดที่ดี และสุ ดท้ายคือ
คุณลักษณะของนักพูดที่ดี
บทที่ 7 ปรับปรุ งอย่างไรให้ พูดดี ในบทนี้นาเสนอสิ่ งที่ควรจะนาไปปรับปรุ งการพูด ได้แก่
บุคลิกภาพ การสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเองและ ศิลปะในการพูด
บทที่ 8 บันไดเก้ าขั้นของการฝึ กพูดแบบไม่ เป็ นทางการ การสื่ อสารด้วยการพูดแบบไม่เป็ น
ทางการนับเป็ นความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับผูท้ ี่ทางานอยูใ่ นองค์การ ซึ่ งต้องมีโอกาสในการสื่ อสาร
แบบไม่เป็ นทางการกับเพื่อนร่ วมงาน ดังนั้น เราจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องรับความรู ้เกี่ยวกับการพูด
ดังกล่าว เพื่อให้สามารถพูดสื่ อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจ เห็นใจ หรื อโน้มน้าวให้เกิดความร่ วมมือใน
การทางาน เพื่อให้งานสาเร็ จได้ ในบทนี้ได้นาเสนอหลักการสั้นๆ 9 ประการ ที่อ่านแล้วสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ หรื อปฏิบตั ิตามได้
บทที่ 9 เข้ าสู่ ยุทธวิธีการพูดแบบเป็ นทางการ ในบทนี้ได้นาเสนอหัวข้อที่ใช้ในการฝึ กพูด
สาหรับผูท้ ี่เริ่ มฝึ กพูด เช่น การแนะนาตนเอง ความประทับใจของเรา ฮีโร่ ในดวงใจ เป็ นต้น รวมทั้ง
วิธีแก้ปัญหาอาการประหม่าเมื่อต้องพูดต่อหน้าผูค้ นมากมาย และการเตรี ยมเนื้อเรื่ องที่จะพูด การใช้
น้ าเสี ยง กิริยาท่าทางและสายตาประกอบการแสดงความรู ้สึก
ต่อจากนั้น ยังได้นาเสนอเนื้อหาเรื่ องหลักการของการกล่าวสุ นทรพจน์ในโอกาสต่างๆ โดย
ละเอียด การนาเสนอในตอนต้นของเนื้อหา จะให้ความรู ้ในแง่ของภาษาศาสตร์ ในแง่ของ
ความหมายและที่มาของคาว่า สุ นทรพจน์ ซึ่งแสดงถึงภูมิรู้และการศึกษาค้นคว้าของผูเ้ ขียน เป็ นอย่าง
ดี มีขอ้ พึงหลีกเลี่ยงในการเริ่ มต้นการพูดดังเช่น “อย่าออกตัว อย่าขออภัย อย่าถ่อมตัวและอย่าอ้อม
ค้อม” เป็ นต้น รวมทั้งเทคนิคการสร้างอารมณ์ขนั ซึ่ งเป็ นที่นิยมกันในหมู่ผฟู ้ ัง เพราะจะทาให้ผฟู ้ ัง
ได้รับทั้งความรู ้ และมีความสุ ขไปด้วย
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บทที่ 10 การพูดในวาระ ในโอกาสต่ างๆเป็ นการนาเสนอเทคนิคและวิธีการของการพูด ในที่
ชุมชนได้แก่ การกล่าวแนะนา การกล่าวให้เกียรติหรื อมอบรางวัล การกล่าวตอบรับ การกล่าว
ต้อนรับ การกล่าวในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่ การกล่าวอวยพร และการกล่าวอาลา
บทที่ 11 การพูดโน้ มน้ าวใจ เมื่ออ่านชื่ อบทแล้วการพูดประเภทนี้น่าจะเป็ นการพูดที่ยาก
ที่สุด เพราะเป็ นการพูดที่หวังผลให้คนฟังคล้อยตามหรื อทาตามสิ่ งที่เราพูด ในบทนี้จะนาเสนอเคล็ด
ลับของการพูดโน้มน้าวใจคนสั้นๆ พร้อมยกตัวอย่างเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถปฏิบตั ิ
ตามได้ ตัวอย่างเช่น
“สวัสดีค่ะ (ครับ) นักฝึ กพูดมืออาชีพทุกๆ ท่าน สาหรับท่านที่ปรารถนาจะเป็ นนักพูดมือ
อาชีพนั้น คุณต้องฝึ กตัวเองให้รักการพูด เสี ยก่อนนะคะ (ครับ) เพราะความรักทาให้ตวั เราเองสดใส
และมีบุคลิกภาพดี คนที่มีความรักมักเอาใจใส่ ตวั เองให้ดูดีอยูเ่ ป็ นนิจ เมื่อร่ างกายเราดี บุคลิกเราเป็ น
เลิศ ใครๆ ก็อยากเข้าใกล้ พูดจากับใครก็พลอยเป็ นที่ถูกใจ เป็ นการเพิ่มเสน่ห์ให้ตวั เราอย่างแทบไม่
น่าเชื่อ...”
สาระในบทนี้เหมาะสาหรับหลายอาชีพที่จาเป็ นต้องพูดโดยมีวตั ถุประสงค์คือการโน้มน้าว
ใจผูฟ้ ัง มีขอ้ แนะนาให้ไปฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้สามารถพูดให้ผฟู ้ ังคล้อยตามได้
บทที่ 12 ยุทธวิธีชนะชัยในพูด เป็ นการนาเสนอยุทธวิธี 69 ข้อ ที่จะทาให้ประสบความสาเร็ จ
ในการพูด หรื ออาจจะเรี ยกได้วา่ เป็ นนักพูดที่ดี โดยแต่ละยุทธวิธีใช้ขอ้ ความสั้นๆ ที่กินใจ และ
อธิ บายให้ผอู ้ ่านเข้าใจสิ่ งที่นาเสนอได้ง่ายขึ้น เช่น ยุทธวิธีที่ 4 กาหนดวลี ขอบคุณ ละมุนปาก
ยุทธวิธีที่ 5 พูดให้ มากขอโทษโปรดอภัย ยุทธวิธีที่ 9 ยกย่องไม่ เยินยอ ให้ พอเหมาะกับกาล ยุทธวิธีที่
15 เตือนให้รู้วา่ ผิด แต่ อย่าสะกิดให้ เสี ยหน้ า ยุทธวิธีที่ 69 คาพูดที่ออกจากใจคือสุ ดยอดกาไรของ
ผูฟ้ ัง เป็ นต้น การนาเสนอทั้ง 69 ยุทธวิธีน้ นั เมื่ออ่านแล้วผูอ้ ่านจะได้ขอ้ พึงปฏิบตั ิและข้อควร
หลีกเลี่ยงในการพูดนา และสามารถนาไปสร้างสรรค์คาพูดที่จะทาให้เกิดประโยชน์ท้งั ต่อผูพ้ ูดและ
ผูฟ้ ัง
ในทรรศนะของผูเ้ ขียนบทปริ ทรรศน์หนังสื อนี้ การพูดเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญสาหรับ
มนุษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกตาแหน่ง ทั้งตาแหน่งบริ หารทุกระดับ ตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิการ ทั้ง
ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องใช้ในชีวิตประจาวัน คุณค่าและประโยชน์จากการอ่าน
หนังสื อชื่อ ชนะชั ยในพูด เล่มนี้ เปรี ยบเสมือน สิ่ งที่จะนาพาผูอ้ ่านให้ประสบความสาเร็ จในการพูด
หรื อเป็ นนักพูดที่ดีนนั่ เอง
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ศิลปกรรม ประเพณี วฒั นธรรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี กฎหมายและการเมือง
การปกครอง การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรี ยนรู ้
3. ความยาวของบทความโดยนับรวมรู ปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี)
จานวน 10-15 หน้ากระดาษ A4
4. แบบอักษร (Font) บทความ
4.1 ให้พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 และพิมพ์เนื้อหาในลักษณะ
คอลัมน์เดียว (One column) กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็ นแบบระยะพิมพ์เดี่ยว (single space)
4.2 ชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ยตัวหนาโดยใช้ขนาดอักษร
18 กึ่งกลางหน้ากระดาษ กรณี เป็ นภาษาอังกฤษ ให้ใช้อกั ษรตัวแรกเป็ นตัวใหญ่สาหรับคาหลักต่างๆ
4.3 ชื่อ-นามสกุลผูเ้ ขียน (และอาจารย์ที่ปรึ กษา) พิมพ์ดว้ ยตัวหนาโดยใช้ขนาด
อักษร 16 กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้ใช้หมายเลขกากับชื่อผูเ้ ขียนหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
4.4 ชื่อสาขาวิชา คณะ และสถาบันการศึกษาต้นสังกัด ให้พิมพ์ที่บรรทัดล่างต่อจาก
ชื่อผูว้ จิ ยั ชิดขอบซ้าย พิมพ์อกั ษรเป็ นตัวบางขนาด 14
5. เป็ นบทความภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ บทความภาษาอังกฤษและบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษที่แปลมาจากบทคัดย่อภาษาไทยต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรอง
จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อนส่ งให้บรรณาธิ การ
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6. ต้องเป็ นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ที่ใดมาก่อนหรื ออยูร่ ะหว่างการพิจารณาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
7. บทความต้องมีสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4 หรื อระหว่าง 150-200 คา ในกรณี ที่เจ้าของบทความเป็ นชาวต่างประเทศ ให้เขียน
บทคัดย่อเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
8. ผูเ้ ขียนบทความจะต้องปฏิบตั ิตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอ
บทความวิชาการหรื อบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร อย่างเคร่ งครัด
9. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลัน่ กรองจากผูท้ รงคุ ณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 2 ท่าน ถ้าผูท้ รงคุณวุฒิ 1 ใน 2 ท่านไม่เห็นควรให้ตีพิมพ์ ก็จะส่ งบทความนั้นไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ท่านที่ 3 พิ จารณา ทั้งนี้ บทความที่ จะได้รับการตี พิมพ์ในวารสารวิช าการ รมยสาร ต้องผ่านการ
พิจารณาเห็นควรให้ตีพิมพ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน
10. ผลการพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ รมยสาร ให้ถือมติของกอง
บรรณาธิการเป็ นที่สุด
11. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิ การจะแจ้งให้ทราบ แต่จะไม่ส่ง
ต้นฉบับคืนให้ผเู ้ ขียน
12. ผูเ้ ขียน/คณะผูเ้ ขียน (ผูว้ ิจยั /คณะผูว้ ิจยั ) ต้องเขียนข้อมูลส่ วนตัวโดยย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไว้ในส่ วนท้ายสุ ดของบทความต่อจากเอกสารอ้างอิง โดยให้ระบุคานาหน้าชื่ อ (นาย/
นาง/นางสาว) ตาแหน่งทางวิชาการ (ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (ถ้ามี)
คุ ณวุฒิปริ ญญาเอก (ดร.) (ถ้า มี ) พร้ อมใส่ ขอ้ มู ลที่ อยู่ให้ครบถ้วนสมบู รณ์ รวมทั้งรหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมลด้วย ในกรณี ที่เป็ นนักศึกษาปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก ให้เขียนเฉพาะ
ข้อมูลนักศึกษาเท่านั้นโดยไม่ตอ้ งใส่ ขอ้ มูลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ตัวอย่างเช่น
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⁎ ส่ วนประกอบของบทความวิชาการและบทความวิจัย ⁎

⁎ บทความวิชาการ
ในการเขียนบทความวิชาการ ควรชี้ ประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอให้ชดั เจนและมีลาดับเนื้ อหา
ที่เหมาะสมเพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจได้ชดั เจน บทความวิชาการควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ชื่ อ เรื่ อ ง (Title) ชื่ อ เรื่ อ งควรมี ท้ ัง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยพิ ม พ์ชื่ อ เรื่ อ งเป็ น
ภาษาไทยก่อนและตามด้วยชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
2. บทคัดย่อ (Abstract) สรุ ปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และให้เขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็ นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ หรื อ
ระหว่าง 150-200 คา
3. คาสาคัญ (Keyword) ระบุคาสาคัญของเนื้ อหาที่เหมาะสมสาหรับนาไปใช้เป็ นคาสื บค้น
ในระบบฐานข้อมูล ไม่เกิน 5 คา ใต้บทคัดย่อ
4. บทนา (Introduction) นาเสนอข้อมูลเบื้องต้นของเนื้ อหา รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเนื้ อหา
ของบทความ
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5. เนื้อ หา (Body of Text) ระบุ เนื้ อหาหลัก ของบทความ โดยแบ่งออกเป็ นประเด็นย่อยๆ
และมีการจัดเรี ยงลาดับหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
6. บทสรุ ป (Conclusion) สรุ ปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจนและสั้นกระชับ
7. เอกสารอ้ างอิง (References) อ้างอิงแบบแทรกในเนื้ อหา (In-text citation) โดยใช้ระบบ
นาม-ปี (Author-Year) ตามรู ปแบบ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
(6th edition) และเอกสารอ้างอิงทุกรายการที่ปรากฏในบทความต้องมีรายชื่ อปรากฏอยู่ในรายการ
เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ด้วย
⁎ บทความวิจัย
ให้นาเสนอผลวิจยั อย่างเป็ นระบบ โดยบทความวิจยั มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ชื่ อเรื่ อง (Title) ต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 1
หน้า หรื อระหว่าง 150-200 คา
3. คาสาคัญ (Keywords) ต้องมีท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 3-5 คา
4. บทนา (Introduction) ระบุถึงความสาคัญของปัญหาที่ศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
ประโยชน์โดยรวมที่จะเกิดขึ้นจากผลวิจยั
5. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย (Objective) ระบุวตั ถุประสงค์ในการทาวิจยั ให้ชดั เจนและ
สะท้อนถึงภาพรวมทั้งหมดของงานวิจยั
6. วิธีดาเนินการวิจัย (Methodology) ระบุวธิ ี วจิ ยั ที่ครอบคลุมถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือวิจยั ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. ผลการวิจัย (Results) ระบุผลการวิจยั ที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
8. อภิปรายผล (Discussion) นาเสนอผลการวิจยั โดยอ้างโยงถึงทฤษฎีต่างๆ เพื่อมา
สนับสนุนหรื อเห็นแย้งที่สมเหตุสมผล
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9. สรุปผล (Conclusion) สรุ ปประเด็นหลักๆ ของผลการวิจยั
10. ข้ อเสนอแนะ (Recommendations) เสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และเสนอแนะเพื่อการทาวิจยั ในครั้งต่อไป
11. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้การอ้างอิงตามรู ปแบบ APA (American Psychological
Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (6th edition)
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* การเขียนเอกสารอ้างอิง *
1. การอ้างอิงเอกสารในเนื้อหา (In-text citation) ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นสาหรับผูเ้ ขียนทั้ง
ที่เป็ นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกุลแล้วตามด้วยปี ที่เผยแพร่ เอกสาร และ/
หรื อเลขหน้า เช่น Nuemaihom (2014) หรื อ (Nuemaihom, 2014: 23)
2. การเรี ยงลาดับเอกสารอ้างอิง ท้ายบทความ (References) ให้เรี ยงตามลาดับอักษรของชื่ อ
ผูเ้ ขียน โดยไม่ตอ้ งมีตวั เลขกากับ ให้เริ่ มด้วยรายชื่อเอกสารภาษาไทยก่อน และต่อด้วยรายชื่อเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ และชื่ อผูเ้ ขียนให้อา้ งนามสกุลก่อนโดยเขียนตามรู ปแบบเดี ยวกันกับการอ้างอิ ง
เอกสารที่เป็ นภาษาอังกฤษ
3. ในกรณี ที่ อ้า งอิ ง เอกสารที่ เป็ นภาษาไทย ให้แปลเอกสารอ้า งอิ ง นั้นเป็ นภาษาอัง กฤษ
เพิ่ มเติ มและนาไปต่ อท้า ยรายการอ้างอิง ข้างต้นภายใต้หัวข้อ Translated Thai References และให้
วงเล็บคาว่า [in Thai] ไว้ทา้ ยเอกสารอ้างอิ งด้วย และชื่ อผูเ้ ขียนให้อา้ งนามสกุลก่ อนโดยเขียนตาม
รู ปแบบเดียวกันกับการอ้างอิงเอกสารที่เป็ นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างเช่น
เอกสารอ้างอิง
อัครพนท์ เนื้ อไม้หอม. (2553). พูดอังกฤษได้ ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations)
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ: ศูนย์การเรี ยนรู ้และผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ระบบดิจิตอล.
ดรุ ณี โยธิมาศ. (2558). ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่ องเที่ยวสาหรั บ
บุคลากรด้ านการท่ องเที่ยวในพืน้ ที่ปราสาทเมืองตา่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
(รายงานผลการวิจยั ). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
Guo, M. (2012). Analysis on the English-translation errors of public signs: Theory and practice in
Language studies. 2(6), pp. 1214-1219.
Translated Thai References
Nuemaihom, A. (2010). Speaking English in all situations (2nd ed.). Bangkok: Digital Media
Learning and Production Center. [in Thai]
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Yothimas, D. (2015). A study and development of innovation on tourism English communication for
tourism personnel at Phnom Rung Sanctuary in Chaloemphrakiat district, Buriram
province (Research report). Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai]
(สามารถดูหลักเกณฑ์และรู ปแบบการอ้างอิงเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://rommayasan.bru.ac.th)
ให้ใช้ระบบการเขียนเอกสารอ้างอิงนี้ต้งั แต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561 เป็ นต้นไป
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Manuscript Preparation Guidelines for the Submission of Academic
and Research Articles in ROMMAYASAN
1. The full article should be submitted in the Word File as an electronic file using Microsoft
Office Word 2007 or 2010 via the website: http://rommayasan.bru.ac.th.
2. The article must be relevant to Humanities and Social Sciences of the following areas:
Language, Linguistics and Literature, Philosophy and Religion, Ethnics, Library and Information
Science, Music and Performance Arts, Fine and Applied Arts, Tradition and Culture, Tourism,
History and Archaeology, Law and Politics, Social Development and Social Studies, Education, and
Technology and Learning Innovation.
3. The article must be typed on A4 paper to include figures, tables, references and
appendix (if any) and should be between 10-15 pages in length.
4. Font
4.1 Angsana New with font size 16 is required. The article must be typed in one
column and single spacing.
4.2 Both Thai and English article titles should be in bold face, font size 18 with
initial caps of the content words, and be centered.
4.3 The author's name (and the advisor’s name) is typed in bold using font size 16
and centered on the page, and their names must be numbered in order.
4.4 Department(s)/program(s), faculty(s) and affiliation(s) must be set flush on the
left using font size 14 below the author’s name.
5. Either Thai or English article can be submitted. The English article, including the
English translated abstract, must be verified and signed by an English language expert before
being sent to the editor.
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6. The article submitted for publication in Rommayasan has not already been published
elsewhere or is not under consideration by peer reviewers for publication in other journals.
7. The article must contain both Thai and English abstracts with no more than 1 page of A4,
or between 150-200 words. Only English abstract is required for a foreign author.
8. The author must strictly comply with the reference system and the criteria for the
publication of academic or research articles set by the journal.
9. The article will be reviewed by at least two peer reviewers in the relevant fields. If one
of them does not agree to get it published, the article will be sent to the third peer reviewer for
his/her consideration. It is noted that the article published in the journal must be approved by at
least two peer reviewers.
10. The Editorial board is responsible for the final decision regarding acceptance or
rejection of the article published in the journal.
11. The author will be officially informed if his/her article is not accepted. However, the
manuscript will not sent back to him/her.
12. The author/authors (researcher/researchers) must write the personal information in
both Thai and English in the last part of the article below the references, providing a title (Mr. /
Mrs. / Miss), an academic position i.e. Assistant Professor / Associate Professor / Professor (if
any), and a doctoral degree i.e. Dr. (If any). A full address, including a postal code, a fax number,
and an email address, should also be provided. It is noted if the author is a master’s or doctoral
student, his/her personal information must be presented while his/her advisors’ individual
information is not required.
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For example:
Assistant Professor Dr. Akkarapon Nuemaihom
English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences
Buriram Rajabhat University 439 Jira Rd., Muang District, Buriram Province 31000
Fax: 044-6128585

Tel.: 081-8204402

E-mail: akkarapon2512@gmailc.om

⁎ Components of Academic Article ⁎
To write an academic article, clear points should be identified and appropriate sequences of
the content should be considered in order to help a reader understand it easily. The article should
consist of the following parts:
1. Title: The title should be written in both Thai and English. Moreover, the Thai title is
typed first, followed by the English one on the next line.
2. Abstract: The article contents are clearly summarized. Both Thai and English abstracts
are required. Moreover, a one-page Thai abstract with 150-200 words is written first, followed by
the English one with the same number of words.
3. Keyword: Not more than five keywords from the article content, appropriate for
retrieving information from the database, are required and must be placed below the abstract.
4. Introduction: The article background is presented. The article scope is also specified.
5. Body of Text: The main contents and sub-topics of the article are identified. Moreover,
the topics are sorted by the contents.
6. Conclusion: The article contents are clearly and concisely summarized.
7. References: In-text citation is based on the author-year system of the APA (American
Psychological Association) style (6th edition). It is noted that all entries in the text should be listed
in the references.
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⁎ Components of Research Article ⁎
The research results should be presented systematically. The research article should be
composed of the following parts:
1. Title: Both Thai and English titles are required.
2. Abstract: Both Thai and English abstracts must be written. The length of each
language is not more than 1 page or between 150-200 words.
3. Keywords: About 3-5 keywords are recommended to write in both Thai and English.
4. Introduction: The significance of research problems are identified. The relevant
literature is reviewed. In addition, the overall benefits obtained from the research results are also
presented.
5. Objective: The research objectives are clearly identified to reflect the overall picture of
the research.
6. Methodology: The research methods, including population, samples, instruments,
steps of data collection, and statistics for data analysis, are clearly indicated.
7. Results: The research results obtained from analyzing the data are clearly interpreted
according to the research objectives.
8. Discussion: The research results are discussed with theoretical support so as to check
whether the current research results are in line with or against the previous studies.
9. Conclusion: The summary of the core issues found in the research are presented.
10. Recommendations: Utilization of the research results, and guidelines for the next
research should be recommended.
11. References: The references must be based on APA (American Psychological
Association) style (6th edition).
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* Writing References *
1. Both Thai and foreign authors’ names in the in-text citation must be written in English
only. Moreover, their last names should be written first, followed by the year of publication, and/or
page numbers, for example, Nuemaihom (2014) or (Nuemaihom, 2014: 23).
2. When references are listed fully in alphabetical order according to the last name of the
author and not numbered. Moreover, Thai documents are written first and followed by foreign
documents.
3. For referring the Thai documents, the documents must be translated into English, and
these referred documents are placed below the first references under the title “Translated Thai
References”. Moreover, the additional word “in Thai’ must be put in brackets [ ] i.e. [in Thai].
For example:
เอกสารอ้างอิง
อัครพนท์ เนื้อไม้หอม. (2553). พูดอังกฤษได้ ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations)
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ: ศูนย์การเรี ยนรู ้และผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ระบบดิจิตอล.
ดรุ ณี โยธิมาศ (2558). ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่ องเที่ยวสาหรั บ
บุคลากรด้ านการท่ องเที่ยวในพืน้ ที่ปราสาทเมืองตา่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
(รายงานผลการวิจยั ). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
Guo, M. (2012). Analysis on the English-translation errors of public signs: Theory and practice in
language studies. 2(6), pp. 1214-1219.
Translated Thai References
Nuemaihom, A. (2010). Speaking English in all situation (2nd ed.). Bangkok: Digital Media
Learning and Production Center. [in Thai]
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Yothimas, D. (2015). A study and development of innovation on tourism English communication for
tourism personnel at Phnom Rung Sanctuary in Chaloemphrakiat district, Buriram
province (Research report). Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai]
(For further information about the guidelines on writing references, please visit
the website: http://rommayasan.bru.ac.th)
This reference style will come in effect from Vol. 16 No.1 (January-April) 2018 onwards.
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แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่..........เดือน............................. พ.ศ. ..................
เรียน
เรื่อง

บรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร
ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ รมยสาร
1. ชื่อผู้ส่งบทความ
		
(ภาษาไทย).....................................................................................................................................................
		 (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................
2. ชื่อบทความ
		 (ภาษาไทย).....................................................................................................................................................
		 .......................................................................................................................................................................
		 .......................................................................................................................................................................
		 (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................
		 .......................................................................................................................................................................
		 .......................................................................................................................................................................
3. สถานทีท่ �ำ งาน................................................................................................................................................
		 ........................................................................................................................................................................
		 โทรศัพท์ทที่ �ำ งาน..............................................................โทรศัพท์มอื ถือ......................................................
		 โทรสาร.............................................................................อีเมล..........................................................................
4. วุฒกิ ารศึกษาขัน้ สูงสุด.....................................................................................................................................
5. ตำ�แหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)............................................................................................................................
6. สถานภาพผู้ส่งบทความ
		 6.1  อาจารย์  อื่นๆ (ระบุ)......................................คณะ...................................................................
				สถาบัน....................................................................................................................................................
		 ชื่อผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี) กรณีผู้ส่งบทความไม่เป็นนักศึกษา
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน

โทรศัพท์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
				
อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th
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		 6.2  นิสิต/นักศึกษา
			  ระดับปริญญาเอก
 ระดับปริญญาโท
หลักสูตร..................................................
สาขาวิชา.........................................................................คณะ.............................................................................
สถาบัน.................................................................................................................................................................
โปรดระบุชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
		 1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................
				
(ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................
		 ที่ทำ�งานปัจจุบัน........................................................................................................................................
		 2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................
			 (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................
		
ที่ทำ�งานปัจจุบัน.......................................................................................................................................
7. ประเภทของบทความ
		  บทความวิจัย (Research article)  บทความวิชาการ (Academic article)
			  ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
 ปรัชญาและศาสนา
 ชาติพันธุ์
			  บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
 ดนตรีและนาฏศิลป์
 ศิลปกรรม
			  ประเพณีและวัฒนธรรม
 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี		
			  กฎหมายและการเมืองการปกครอง
 การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา		
			  การศึกษาและเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
		
 การท่องเที่ยว
				
8. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้
		 ชือ่ –สกุล..........................................................................................................................................................
		 โทรศัพท์มอื ถือ.................................................................โทรสาร...................................................................
		 อีเมล..................................................................................................................................................................
		 มีความเกีย่ วข้องเป็น.......................................................................................................................................
9. สิ่งที่แนบมาด้วย
		  ไฟล์บทความวิจัย
		  ไฟล์บทความวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
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10. องค์ประกอบของบทความ
ข้าพเจ้าได้จัดทำ�บทความตามคำ�แนะนำ�การเตรียมต้นฉบับของวารสารวิชาการ รมยสาร ครบสมบูรณ์ ดังนี้
 บทความวิชาการ
 บทความวิจัย
 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 คำ�สำ�คัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 คำ�สำ�คัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทนำ�
 บทนำ�
 เนื้อหา
 วัตถุประสงค์การวิจัย
 บทสรุป
 วิธีดำ�เนินการวิจัย
 ประวัติผู้วิจัย
 ผลการวิจัย
 เอกสารอ้างอิง
 อภิปรายผล
 ประวัติผู้วิจัย
 สรุปผล
					
 ข้อเสนอแนะ
					
 เอกสารอ้างอิง
11. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษได้ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของ Abstract และข้อมูลของผู้เขียนที่
แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือบทความภาษาอังกฤษแล้ว ขอรับรองว่าบทความฉบับนี้มีการใช้ภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้องตามหลักภาษาและหลักไวยากรณ์ทุกประการ เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำ�แหน่ง...........................................................
............/......................../...................
12. อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจบทความนี้แล้ว ขอรับรองว่าบทความวิจัยนี้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
*(กรณีที่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
.........../......................../...................
13. ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ไหนมาก่อนและไม่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น และยินดีให้แก้ไขตามที่กองบรรณาธิการเสนอแนะ
ผู้ส่งบทความ ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
............/......................../...................
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th
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ผลการพิจารณาบทความจากบรรณาธิการ
 เห็นควรดำ�เนินการส่งประเมินเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
 ไม่รับพิจารณาบทความ (ระบุเหตุผล)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม)
บรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร
หมายเหตุ
1. ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มขอตีพิมพ์บทความด้วยลายมือที่อ่านง่ายและชัดเจน
		 โดยสแกนไฟล์เป็น PDF พร้อมส่งบทความต้นฉบับ (ไฟล์ Word) ของท่านไปที่ http://rommayasan.bru.ac.th
		  ติดต่อขอลงบทความ
2. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความที่ระบุไว้ในวารสารวิชาการ รมยสาร
		 อย่างเคร่งครัด หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา
		 ให้ดำ�เนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป
3. บทความของท่านในส่วนของ Abstract และข้อมูลของผูเ้ ขียนทีแ่ ปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือบทความทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ
		 ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ พร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญลงลายมือชื่อรับรอง
4. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
		 ลงลายมือชื่อรับรอง
5. ผู้เขียนบทความจะต้องชำ�ระค่าดำ�เนินการตรวจประเมินบทความ (Peer review) บทความละ 3,000 บาท และ
		 ถ้ามีความจำ�เป็นต้องส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 พิจารณากลั่นกรอง ผู้เขียนต้องชำ�ระค่าตรวจประเมิน
		 บทความเพิ่มอีก 1,500 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัย
		 ราชภัฏบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่
		 427-1-25989-1 ในกรณีบทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร ทางกอง
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