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คือร่ วมก่อคือร่ วมสร้าง

คือแนวทางวางไว้...สื บไปวิถีชน
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บทความอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งช่วยให้บทความในวารสารนี้มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ
กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิจยั นักวิชาการ และนักศึกษาระดับ
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ

รายงานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการ
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาคติความเชื่อในประเพณี
ขึ้นภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชนประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่น
ของตน พื้นที่ในการวิจยั คือ ชุมชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ เก็บข้อมูลโดยใช้สัมภาษณ์แบบเชิงลึกเฉพาะราย จัดกลุ่มสนทนาเฉพาะประเด็น
การสังเกตการณ์เป็ นการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า การมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการวัฒนธรรม: กรณี ศึกษา ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัด
บุรีรัมย์ มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการรับรู ้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล 2) ด้านการคิด ค้นหา
วิเคราะห์ปัญหา ร่ วมวางแผน 3) ด้านการร่ วมดาเนิ นการตามแผนหรื อร่ วมกิจกรรม 4) ด้านการร่ วม
รับผลประโยชน์ ความภาคภูมิใจ และการมีรายได้ และ5) ด้านการติดตามประเมินผล โดยชุมชนมี
การรับรู ้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลมากที่สุด แต่ชุมชนมีส่วนร่ วมน้อยที่สุดได้แก่ ด้านร่ วมรับ
ผลประโยชน์ที่เป็ นรายได้ ด้านคติความเชื่อของคนในชุมชน พบว่า เป็ นความเชื่อที่เกิดจากความนึก
คิดของคนในอดีต และแสดงออกมาทางพฤติกรรม เป็ นวัฒนธรรมพิธีกรรม จนเกิดเป็ นวัฒนธรรม
ประเพณี ที่สืบทอดโดยมีการปรับและประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยในเรื่ องที่เหมาะสม ส่ วนแก่น
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หรื อรากของวัฒนธรรมประเพณี ยงั คงอยู่ นัน่ คือความเชื่อที่ทาให้เกิดวิถีชีวติ ของคนที่ดาเนินการหรื อ
ปฏิบตั ิแล้วเกิดความเป็ นสิ ริมงคล หากมนุษย์ปราศจากความเชื่อแล้วสิ่ งมีชีวติ ในสังคม พิธีกรรม
จารี ตและวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามจะส่ งต่อให้กบั เยาวชนคนรุ่ นต่อไปตามความเหมาะสมกับยุค
สมัยโลกาภิวตั น์ ด้านการสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชน พบว่า เยาวชนที่เข้าร่ วมกระบวนเสริ มสร้าง
จิตสานึกได้เกิดองค์ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเกิดความรู ้สึกความภาคภูมิใจสื บสาน
อนุรักษ์ และเผยแพร่ ส่งต่อให้กบั เยาวชนรุ่ นต่อไป
คาสาคัญ: การมีส่วนร่ วมของชุมชน, การบริ หารจัดการวัฒนธรรม,ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง
Abstract
The purposes of this research were to study community participation in cultural
management of the tradition of ascending Kradong Volcano Forest Park in Buriram Province and to
investigate the belief in the tradition in order to raise awareness for young and local people to
recognize the value of preserving the cultural heritage and to establish their own community’s pride.
The research area was the community around the Kradong Volcano Forest Park, Muang District,
Buriram Province. The data for this qualitative study were collected through in-depth interview,
focus discussion, and observation and participant observation. The results showed that the
community participation in cultural management consisted of 5 following aspects: 1) perception and
information exchange, 2) thinking, searching and analyzing problems, and planning, 3) cooperation
or participation in planned activities, 4) benefit sharing, pride and income, and 5) evaluation. The
community had the highest awareness and exchange of information but least participation in income
sharing. The belief in people in the community is a belief in the thought of the people in the past.
The ritual culture is a cultural heritage. The adaptation and adaptation to the appropriate age. The
essence or roots of cultural traditions remain. That is the belief that leads to a way of life. The
operation or practice of prosperity. If mankind is not faithful, then living organisms, societies, rituals,
traditions and good traditions will pass on to future generations as appropriate to the era of
globalization. Awareness for the youth has shown that young people who participate in the process
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of raising awareness have developed knowledge about their local culture. Feel Pride, preserve, and
disseminate to young generations.
Keywords: community participation, cultural management, tradition of ascending Kradong
Volcano Forest Park
บทนา

ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ศิลปวัฒนธรรมในระดับชุมชนยังคงมีอยูใ่ นทุก
ชุมชน ทั้งศิลปวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ เพียงแต่ละชุมชนยังขาดแนวทางและองค์
ความรู ้ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่
อย่างหลากหลายให้มีความเข้าใจ และเห็นถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ สื บทอด และถ่ายทอดไปยัง
คนรุ่ นต่อไป ยูเนสโก (UNESCO) เป็ นองค์กรระดับนานาชาติที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุน
และฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีอยูใ่ นชุมชน นับแต่อดีตถึงปัจจุบนั ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้รวมทั้งการเชื่อมโยงความเป็ นมาของวัฒนธรรมกับชุมชน
รวมถึงพุทธประวัติ สิ่ งเหล่านี้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่ายิง่ และเป็ นเสมือนเอกลักษณ์ของ
ความเป็ นไทย
จังหวัดบุรีรัมย์เป็ นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และภาษา โดยมีกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่
เป็ นชนพื้นเมือง ประกอบไปด้วย ไทยเขมร ไทยลาว ไทยโคราช และไทยส่ วย(กูย) จึงมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณี วฒั นธรรมที่เป็ นอัตลักษณ์ ของตนเองมี
การสื บสานประเพณี สื บ ต่ อกันมาเป็ นเวลายาวนาน ดังจะเห็ นได้จากประเพณี และโบราณสถาน
โบราณวัตถุที่ยงั คงสภาพให้เห็นอยูเ่ ป็ นจานวนมากในจังหวัดบุรีรัมย์ อาทิเช่น
ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง ประเพณี ข้ ึนเขาพนมรุ ้ง ประเพณี ไหว้พระเจ้าใหญ่วดั หงส์ เป็ น
ต้น ประเพณี ข้ ึ นภู เขาไฟกระโดง เป็ นประเพณี วฒั นธรรมของชุ ม ชนที่ สืบ ทอดมาเป็ นระยะเวลา
ยาวนานโดยกลุ่มชนดั้งเดิม ซึ่งนับเป็ นกุศโลบายของคนในชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคี ความเชื่อใน
วิถีชีวิตความเป็ นอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ขของคนในชุ มชน โดยการนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาผสม
ประสานกับประเพณี พิธีกรรมและความเชื่ อ ซึ่ งเป็ นประเพณี ที่ชุมชนกาหนดขึ้นมาในช่วงเทศกาล
เดือน 5 (เทศกาลสงกรานต์) เพื่อให้คนในชุ มชนมารวมตัวกันในการแห่ ผา้ อังสะขึ้ นภู เขากระโดง
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โดยเดิ นขึ้นบันไดนาค 297 ขั้น เพื่อนาผ้าอังสะขึ้นไปห่ มพระสุ ภทั รบพิตร ประดิ ษฐานอยู่บ นปาก
ปล่องภูเขาไฟกระโดง ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูก ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ดบั สนิทแล้ว นอกจากนี้ ยงั มี
กิจกรรมที่เป็ นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้สืบทอดต่อกันมา คือพิธี
บวงสรวงสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ อัญเชิ ญผ้าอังสะเดินขึ้นบันไดภูเขาไฟกระโดง แล้วนาผ้าอังสะไปห่ มพระสุ
ภัทรบพิตร พระพุทธรู ปประจาจังหวัดบุรีรัมย์ เจริ ญพระพุทธมนต์ขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธ์และพิธีสรงน้ า
พระสุ ภทั รบพิ ตร พิ ธี ส รงน้ า พระสงฆ์ พิ ธี รดน้ า ขอพรจากผูส้ ู ง อายุ รวมทั้ง มี ก ารละเล่ นพื้นบ้าน
(เรื อมตรด) ของคนในชุ มชนท้องถิ่ นจัดขึ้ นเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนและเยาวชนได้รู้ถึง
คุณค่าประเพณี อนั งดงามและสื บสานประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงให้คงอยูค่ ู่ชาวบุรีรัมย์สืบไป อีกทั้ง
ยังเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย
ดังนั้นเพื่อการอนุรักษ์ สื บสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง
ของชุ มชนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษา อนุ รักษ์และสื บสาน โดยการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน ผ่านทางคติความเชื่อเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล และสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชนเกิ ดพลัง
ความรักความสามัคคี มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง นาไปสู่ วิถีชีวิตชุ มชนที่เข้มแข็งและ
ยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาการมี ส่วนร่ วมของชุ ม ชนในการบริ หารจัดการทางวัฒนธรรมท้องถิ่ น
ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดจังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาคติความเชื่อในประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนักและเห็นคุ ณค่าใน
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของตน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการบริ หารจัดการวัฒนธรรม
กรณี ศึกษา: ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งออกเป็ นขอบเขตด้าน
เนื้อหา ด้านประชากร และด้านสถานที่ ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
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ขอบเขตด้ านเนื้อหา ศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดจังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาคติความเชื่อในประเพณี ข้ ึนภูเขา
ไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ และสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนักและ
เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของตน
ขอบเขตด้ านประชากรและสถานที่ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ชุมชนที่
อาศัยอยูบ่ ริ เวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
เจาะจงจากประชากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจยั จานวน 130 คน แบ่ง 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มปราชญ์ ผูร้ ู ้ ผูน้ าในชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและนักท่องเที่ยวที่
มาร่ วมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 80 คน
2. กลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยูใ่ นชุ มชนรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 50 คน
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กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม
กรณีศึกษา : ประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาคติความเชื่อของคนในชุมชน
เกี่ยวกับประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง
จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาการมีสว่ นร่วมของชุมชน ดังนี้

1. พิธีเซ่นบวงสรวงและเครื่องบวงสรวง

1. ร่วมรับรู้ แลกเปลี่ยนให้ข้อมูล

2. การแสดงบวงสรวง

2. ร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน

3. การแสดงพื้นบ้าน

3. ร่วมกิจกรรมในการฟื้นฟู พัฒนา

4. การแต่งกายพื้นบ้าน

ถ่ายทอด ส่งเสริม และสืบสาน
4. ร่วมรับผลประโยชน์/ความ
การสร้างจิตสานึกให้กับเยาวชน
ประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนัก
เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ ใน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหาร
จัดการวัฒนธรรม
กรณีศึกษา :
ประเพณีขึ้นภูเขาไฟ
กระโดง อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์

5. ขอขมา ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
6. แห่ผ้าอังสะและเปลีย่ นผ้าอังสะ

ชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจ
มีรายได้ และมี
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

1. อบรมให้ความรู/้ กิจกรรม/เวทีให้
เยาวชนหรือประชาชนได้แสดงออก
ทางความคิดโดยการมีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรมประเพณีขึ้นภูเขาไฟ
กระโดงจังหวัดบุรีรัมย์

2. การประเมินผลก่อนและหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม

การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

แรงหนุนเสริมจากเครือข่าย-หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน-องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
-สถาบันการศึกษา ฯลฯ

วิธีดาเนินการวิจัย
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจยั คือ ชุมชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อาเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจงจากประชากรที่เกี่ ยวข้องกับประเด็นวิจยั จานวน 130 คน
แบ่ง 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่ ม ปราชญ์ ผูร้ ู ้ ผูน้ าในชุ ม ชน ประชาชน หน่ วยงานภาครั ฐและนัก ท่องเที่ ย วที่
มาร่ วมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 80 คน
2. กลุ่ ม เยาวชนที่ อาศัย อยู่ใ นชุ ม ชนรอบวนอุ ท ยานภู เ ขาไฟกระโดงจัง หวัด บุ รี รั ม ย์
จานวน 50 คน
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตารา แนวคิด และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการวัฒนธรรม และลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เนื่องจากเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ จึงใช้สัมภาษณ์แบบเชิงลึกเฉพาะราย(In-depth Interviews) จัดกลุ่ม
สนทนาเฉพาะประเด็น (Focus Group) การสังเกตการณ์ (Observation) เป็ นการสังเกตแบบมีส่วน
ร่ วม(Participant Observation) โดยเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกับกลุ่มประชากรที่เข้าร่ วม
โครงการวิจยั ในครั้งนี้ นอกจากนี้การเก็บข้อมูลการมีส่วนร่ วมของชุมชนและกระบวนการสร้าง
จิตสานึกของเยาวชนในประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงได้ใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการจัดเวที เสวนา แสดงออกแลกเปลี่ยนทางความคิด จัดเวทีคืนข้อมูล
และสรุ ปบทเรี ยน รวมทั้งการมีส่วนร่ วมหนุนเสริ มจากหน่วยงานราชการหรื อภาคีเครื อข่ายทาง
วัฒนธรรมต่างๆ
ผลการวิจัย

1. กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี
ขึ้นภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในอดีตประมาณ ปี พ.ศ.2495 มีการจัดประเพณี ข้ ึนเขากระโดง
เรี ยกว่า“งานนมัสการปิ ดทองรอยพระพุทธบาทเขากระโดง”ต่อมาปี พ.ศ.2546 พระราชปริ ยตั ยาลัง
การ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของประเพณี ข้ ึนเขากระโดง จึงกาหนดจัดงาน
ประเพณี อีกครั้งโดยกาหนดในช่วงใกล้วนั สงกรานต์ เพื่อสวดชะตาเมืองและจัดให้มีพิธีบวงสรวงสิ่ ง
ศักดิ์ อัญเชิญผ้าอังสะ ปิ ดทองรอยพระพุทธบาทจาลอง เจริ ญพระพุทธมนต์ สรงน้ าพระสงฆ์ รดน้ า
ขอพระผูส้ ู งอายุ และมีการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อฟื้ นฟู ส่ งเสริ มสื บสาน และอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี
ขึ้นภูเขาไฟกระโดง ให้ดารงคงอยูส่ ื บไป มีการจัดงานสื บสานต่อเนื่องกันมาเป็ นประจาทุกปี ในวัน
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ขึ้น 15 ค่า เดือน 5 ในช่วงเดือนเมษายน ปัจจุบนั สานักงานวัฒนธรรมอาเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็ นเจ้าภาพ
ในการจัดงาน และมีแรงหนุ นเสริ มในการจัดกิจกรรม โดยมีประชาชนในชุมชนมาตั้งโรงทาน
การทาบุญมีการบูรณาการร่ วมกันระหว่างองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าท้องถิ่น กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น วัด และหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น องค์การบริ หารส่ วนตาบลเสม็ด เทศบาลเมืองชุมเห็ด
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ สภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองบุรีรัมย์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์นบั เป็ น การสื บสานวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นโดยการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
และท้องถิ่นจากรุ่ นสู่ รุ่น มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัย หากแก่นหรื อรากของ
วัฒนธรรมยังอยูใ่ ห้สืบสานต่อไป
จากข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถาม กลุ่มที่ 1 กลุ่มปราชญ์ ผูร้ ู ้ ผูน้ าในชุมชน ประชาชน
หน่วยงานภาครัฐและนักท่องเที่ยวที่มาร่ วมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 80
คน พบว่า การมีส่วนร่ วมของชุมชนอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 74.58 ส่ วนการไม่มีส่วนร่ วมอยู่
ในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 29.02 และพบว่าคนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการรับรู ้มากเป็ นอันดับ 1
คิดเป็ นร้อยละ 81.2 รองลงมาเป็ นร่ วมดาเนินกิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 74.58 รองลงมาเป็ นร่ วม
ติดตามประเมินผล คิดเป็ นร้อยละ 62.5 ร่ วมคิดร่ วมวางแผน คิดเป็ นร้อยละ 61.2 และน้อยที่สุดคือ
ร่ วมรับผลประโยชน์ คิดเป็ นร้อยละ 58.8 ซึ่งนอกจากผูท้ ี่ให้ความสนใจและมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ทั้ง 5 ด้านของประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นวัยผูใ้ หญ่ที่มีอายุต้งั แต่ 31 ปี ขึ้นไป
โดยผูม้ ีอายุต่ากว่า 20 ปี ให้ความสนใจและการมีส่วนร่ วมน้อยที่สุด ซึ่งในช่วงอายุดงั กล่าวจะเป็ น
เยาวชนที่จะเป็ นผูส้ ื บทอดวัฒนธรรมดังกล่าว ซึ่ งในกระบวนการวิจยั ได้มีกิจกรรมหรื อกระบวนการ
สร้างจิตสานึก สร้างความตระหนักให้กบั เยาวชนในบริ เวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจังหวัด
บุรีรัมย์ในมิติวฒั นธรรม : ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ด้านคติความเชื่อของชุมชนในประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ จาก
การศึกษาคติความเชื่อ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 กลุ่มปราชญ์ ผูร้ ู ้ ผูน้ าในชุมชน
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและนักท่องเที่ยวที่มา ร่ วมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 80 คน พบว่า เป็ นความเชื่อที่เกิดจากความคิดของคนในชุมชนในสมัยก่อนศรัทธาขึ้นไป
กราบไหว้รอยพระพุทธบาท ที่ประดิษฐานอยูบ่ นภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบตั ิต่อ ๆ กันมา
จนเกิดเป็ นประเพณี ที่สืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั เป็ นการแสดงความเชื่อออกมาเป็ นรู ปธรรมผ่าน
พิธีกรรม โดยเชื่อว่าผูใ้ ดที่ได้ข้ ึนมากราบไหว้พระพุทธบาทจาลองแล้วจะเป็ นศิริมงคลทาให้ในปี นั้น
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จะประสบผลสาเร็ จ ได้รับการคุม้ ครองจากอานาจเหนือธรรมชาติ เป็ นต้น ดังนั้นผูส้ ู งอายุในชุมชนจึง
นิยมพาลูกหลานเดินขึ้นภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท มีการห่อข้าว
ปลาอาหารขึ้นไปรับประทานร่ วมกันบนเขา เมื่อรับประทานเสร็ จเรี ยบร้อยก็เดินลงจากเขา กลับ
ภูมิลาเนาด้วยความอิ่มเอิบใจจากผลบุญ และในโอกาสนี้ชาวบ้านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่ อเรื่ องต่างๆในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงดังนี้
1) ความเชื่ อเกี่ยวกับบุคคลหรื อตัวมนุษย์ 2) ความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุ 3) ความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่ 4)
ความเชื่อเกี่ยวกับวันเวลา
3. การสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนักและเห็น
คุณค่าในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของตน จากกระบวนการ
สร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชนที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 50 คน พบว่า เยาวชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมส่ วนใหญ่ไม่เคยมาร่ วมกิจกรรมประเพณี ข้ ึนเขา
กระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ แต่มีเยาวชนบางคนเคยมาร่ วมเป็ นประจา เนื่องจากอาศัยอยูใ่ นชุมชนใกล้เขา
กระโดงมาร่ วมทาบุญกับพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง หลังจากการเข้าร่ วมกิจกรรมพบว่าเยาวชนเกิด
ความเข้าใจ รู ้สึกรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น หากกิจกรรมดังกล่าวได้ขยายผล
ให้กบั เยาวชนเพิ่มขึ้น ซึ่ งเยาวชนเป็ นผูส้ ื บสานประเพณี วฒั นธรรมต่อไป วัฒนธรรมไทยคงอยูค่ ู่ชาติ
ไทยต่อไปอย่างยัง่ ยืน ถึงแม้จะจบโครงการวิจยั นี้ไปแล้ว หากแต่เครื อข่ายทางวัฒนธรรมเยาวชน
ต้นแบบสร้างสรรค์ คิดดี ทาดี มีจิตอาสา ยังประสานงานและอธิฐานจิตที่เป็ นต้นแบบและขยาย
ผลงานด้านประเพณี วฒั นธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นต่อไป
4. ข้อเสนอแนะ จากกระบวนการสอบถามและสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 130 คน จาก 2 กลุ่ม พบว่ามีขอ้ เสนอแนะหรื อแนวทางในการสื บสานประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟ
กระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ต่อไป สรุ ปได้ดงั นี้
4.1 ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ชุ มชนควรมีส่วนร่ วมทุกขั้นตอน
โดยบูรณาการร่ วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรี ยน และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่จดั กระบวนการให้
เกิดการบูรณาการและหนุ นเสริ ม ควรเพิ่มการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านที่สาคัญควรสื บสานประเพณี
อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลเป็ นมงคลต่อชีวติ และที่พ่ งึ ทางใจของประชาชนต่อไป
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4.2 ข้อเสนอแนะต่อการสร้างจิตสานึก ควรสร้างจิตสานึกให้เยาวชนเพื่อ
การอนุ รักษ์ สื บสานวัฒนธรรมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการให้ความรู ้
ความเข้าใจ สร้างจิตอาสา ความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดย
บูรณาการร่ วมกับโรงเรี ยนให้นานักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมและควรสร้างเวทีให้เยาวชนได้มีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมต่างๆ
4.3 ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ ได้แก่
4.3.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความรับรู ้ให้กบั คนในชุ มชน ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงได้ทราบโดยทัว่ ถึง มี
การประสานขอความร่ วมมือจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
4.3.2 ด้านกิจกรรม ควรมีกองทุนและจัดกิจกรรมหารายได้ มีรถบริ การ
ผูส้ ู งอายุ ประชาชน หรื อนักท่องเที่ยวในการขึ้น-ลงเขา การจัดเครื่ องบวงสรวงและบายศรี ควรทา
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน มีการสมโภชในประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงตามประเพณี โบราณ
และจัดงานให้ยงิ่ ใหญ่เหมาะสมกับเป็ นสถานที่สาคัญและประเพณี ที่สาคัญของเมืองบุรีรัมย์
4.3.3 ด้านอื่นๆ การกาหนดการจัดงานควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว่
กัน และเป็ นไปตามกาหนดการ วัน เวลาในการจัดควรจัดความเหมาะสมและสะดวกของคนใน
ชุมชน สถานที่จดั กิจกรรม สะอาด ร่ มรื่ น และดูแลให้บริ การผูท้ ี่มาร่ วมงานเป็ นอย่างดี ร้านค้า
ร้านอาหาร ห้องน้ า ถังขยะ ควรสะอาดและเพียงพอกับนักท่องเที่ยวหรื อผูม้ าร่ วมงานประเพณี
สถานที่จอดรถควรสะดวกและเพียงพอ ในอดีตเคยมีน้ าขังปากปล่องภูเขาไฟ และมีสระน้ าบนเขา
ปัจจุบนั ไม่มีควรพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว อาทิเช่น สร้างน้ าตกหรื อน้ าไหลลงจากเขา
หมุนเวียนกับอ่างเก็บน้ าที่อยูบ่ ริ เวณเชิงเขา เพิ่มกิจกรรมระหว่างทางเดินขึ้นบันได สร้างศาลาพัก
ระหว่างทางเดินบันไดนาค เสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มป้ายอธิบายหรื อ
วิทยากรบรรยายให้ความรู ้ตามจุดต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณ หรื อเข้ามาหนุน
เสริ มในการจัดงานประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
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จากการศึกษา พบว่า ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นประเพณี ทอ้ งถิ่น
ที่มีการสื บทอดกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่น กิจกรรมต่างๆสามารถสร้างความรัก ความสามัคคี จิตอาสา และ
สร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ การอนุ รักษ์ สื บสานและเผยแพร่ ต่อไป
โดยใช้สถานที่ใกล้ชุมชน คือ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็ นภูเขาไฟ 1ใน 6 ลูก
ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้พฒั นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด โดยมีรูปแบบขั้นตอนและ
องค์ประกอบ 6 ส่ วน ดังนี้ 1) บุคคล2) ลาดับขั้นตอน 3) พิธีกรรมและเครื่ องเซ่นบวงสรวง 4) สถานที่
5) โรงทานและห่อข้าวโบราณเป็ นห่ อข้าวที่ชาวบ้านนามารับประทานในการขึ้นเขา เรี ยกเป็ นภาษา
พื้นเมืองว่า “บายกระจ๊อบ” และ6) นักท่องเที่ยวและการจาหน่ายสิ นค้า ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นประเพณี ที่สาคัญ ทาให้มีผลในหลายๆด้าน ได้แก่ ด้านสังคมทาให้มี
ความสัมพันธ์อนั ดีงามระหว่างสมาชิกในครอบครัวและเครื อญาติ ทาให้มีความรัก ความผูกพัน
ความเสี ยสละ ความสามัคคี ด้านเศรษฐกิจทาให้ชุมชนในท้องถิ่นมีอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เป็ น
การกระจายรายได้ให้กบั ชุมชนในท้องถิ่น และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวให้กบั ทางจังหวัด ซึ่งมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ทาให้เป็ นจังหวัดที่น่าเที่ยวและเป็ น
จังหวัดที่หา้ มพลาด นับเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็ นอย่างยิง่
ด้านกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน พบว่า การมีส่วนร่ วมทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการรับรู ้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล 2) ด้านการคิด ค้นหาวิเคราะห์ปัญหาร่ วมวางแผน 3) ด้าน
การร่ วมดาเนิ นการตามแผนหรื อร่ วมกิจกรรม 4) ด้านการร่ วมรับผลประโยชน์ ความภาคภูมิใจ และ
การมีรายได้ และ5) ด้านการติดตามประเมินผล ผลการวิจยั พบว่า ด้านการรับรู ้และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล มีส่วนร่ วมของชุมชนมากที่สุด ส่ วนการมีส่วนร่ วมน้อยที่สุดคือด้านการร่ วมรับผลประโยชน์
หากแยกพิจารณาเป็ นร่ วมรับผลประโยชน์ที่เป็ นความภาคภูมิใจจะอยูใ่ นระดับมากที่สุด แต่ร่วมรับ
ผลประโยชน์ที่เป็ นรายได้กลับสู่ ชุมชนอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
Likhitprasert et al (2010) ที่พบว่าการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการร่ วมรับรู ้โครงการมากเป็ นอันดับ
1 และร่ วมรับผลประโยชน์มีรายได้จากการท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับน้อย นอกจากนี้จากการศึกษายัง
พบว่า ชาวบ้านในชุมชนสนใจและเต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ตนเอง และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่ วม หากแต่ในปัจจุบนั ยังขาดการประชาสัมพันธ์และการหนุน
เสริ มในการจัดกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล
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การประชาสัมพันธ์ ด้านคิดวิเคราะห์ปัญหาหรื อร่ วมวางแผน ยังไม่มีเวทีให้ชุมชนได้ร่วมคิดวิเคราะห์
ปัญหาและร่ วมวางแผนเช่นในอดีตที่ผา่ นมา ปัจจุบนั การมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในชุมชน เช่น
การนาบุตรหลานมาร่ วมกิจกรรมขึ้นภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ มาร่ วมตั้งโรงทาน และบางคน
มาร่ วมกิจกรรมต่างๆ เป็ นประจาทุกปี แต่ถา้ ต้องการให้มีความยัง่ ยืนควรให้เจ้าของวัฒนธรรมคือคน
ในชุมชนมีส่วนร่ วมทุกขั้นตอนโดยมีภาครัฐและภาคีเครื อข่ายทางวัฒนธรรมให้การหนุนเสริ ม
ดังนั้นภาคีเครื อข่ายทางวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ เช่น วัฒนธรรมอาเภอ วัฒนธรรมจังหวัด และ
สภาวัฒนธรรมจังหวัด ควรให้การสนับสนุนและหนุนเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นอย่างจริ งจัง
ต่อเนื่อง และเป็ นระบบ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Muangcheangwarn et al (2008) พบว่า
ขบวนการทางานแบบมีส่วนร่ วมระหว่างสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด
อานาจเจริ ญ มีบทบาทในการจัดการทางวัฒนธรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม ได้รับการยอมรับจากชุมชน
ทาให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและเครื อข่ายทางวัฒนธรรม กระบวนการมีส่วนร่ วมได้แก่ ร่ วมคิด ร่ วม
วางแผน ร่ วมตัดสิ นใจ และร่ วมรับผิดชอบ การฟื้ นฟู สื บทอด เยาวชนและประชาชนมีจิตสานึกใน
การอนุ รักษ์ รักษาคุณค่าของวัฒนธรรม ก่อให้เกิดรายได้ต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นคุณค่าของผลผลิต
ทางวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจและมีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Chiamkosit et al
(2008) พบว่าการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการ คือ การแต่งตั้งคณะทางานแยกเป็ นฝ่ าย
ต่างๆ มีเทศบาลโดยกองการศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก ชุ มชนเลือกตัวแทนเป็ นประธานของชุมชน
ร่ วมเป็ นกรรมการจัดงาน คนในชุมชนเสนอความคิดในการจัดกิจกรรม ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การดารงอยูข่ องประเพณี คือ การนาเครื่ องจักสานซึ่งเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดงาน ความเชื่ อในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกปั กรักษาช่วยขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายออกไปจากชุมชน ชาวบ้านที่
ร่ วมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วฒั นธรรมถิ่น รวมทั้งมีส่วนราชการและหน่วยงาน
หนุนเสริ ม มีงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเมืองและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาล
เมืองให้ความสาคัญแก่ชุมชนในการแสดงความคิดเห็น ดาเนินการเป็ นรู ปธรรม และเมื่อเสร็ จงานมี
การประชุมปรึ กษาหารื อสรุ ปปั ญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานครั้งต่อไป
ด้านคติความเชื่อของคนในชุมชน พบว่า เป็ นความเชื่อที่เกิดจากความนึกคิดของคนใน
อดีตและแสดงออกมาทางพฤติกรรม ผ่านพิธีกรรมจนก่อเกิดเป็ นประเพณี สืบต่อกันมา โดยมี
การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยในเรื่ องที่เหมาะสม ส่ วนแก่นหรื อรากของวัฒนธรรม
ประเพณี ยงั อยู่ เป็ นวิถีชีวติ ของคนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนบริ เวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัด
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บุรีรัมย์ มีความสานึกและตระหนัก รักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นของตน มีการนา
ลูกหลานมาร่ วมกิจกรรมและเป็ นการมาพบปะกันระหว่างคนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนต่างๆ เป็ นระบบ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของมนุษย์กบั สังคมและมนุษย์กบั วัฒนธรรมที่กาหนดขึ้นโดยมนุษย์เอง
นอกจากนี้คนในชุมชนยังมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และสิ่ งเหนื อธรรมชาติ
จึงแสดงออกมาทางพฤติกรรมซึ่งเป็ นวิถีชีวติ ของคนในชุมชน มีกิจกรรมหรื อระเบียบ กฎเกณฑ์ทาง
วัฒนธรรม คือประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงปฏิบตั ิสืบเนื่ องมาเป็ นเวลากว่า 80 ปี แล้ว นัน่ คือความเชื่อ
ทาให้เกิดวิถีชีวติ ของคน ที่ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิแล้วเกิดความสุ ข ความภาคภูมิใจ หากมนุษย์
ปราศจากความเชื่อแล้วสิ่ งมีชีวติ ในสังคมคงปราศจากกฎ ระเบียบ แบบแผน พิธีกรรม จารี ตและ
วัฒนธรรมประเพณี สิ่งที่ดีงาม ที่จะส่ งต่อให้กบั เยาวชนคนรุ่ นต่อไปได้ปฏิบตั ิและดาเนินวิถีชีวติ ตาม
ความเหมาะสมกับยุคสมัย หากมีการนาเรื่ องความเชื่อมาสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ให้กบั เยาวชน โดยผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น จะช่วยนาสังคมสันติสุขบนความพอเพียงกลับคืนสู่ สังคม
ถึงแม้จะมีเรื่ องเศรษฐกิจ รายได้ การทามาหากินมาเกี่ยวข้องก็สามารถที่จะเข้าใจเนื่องจากมี
ความพอเพียง แบ่งปัน เอื้อเฟื้ อกัน ดังนั้นมนุษย์จึงควรมีความเชื่อในเรื่ องธรรมชาติเป็ นฐานเพื่อ
สร้างความสบายใจ มัน่ ใจในการดารงชีวติ ของมนุษย์ เช่นพิธีกรรมที่มีรากฐานมาจากความเชื่อใน
เรื่ องผี โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ ในพิธีแซนโดนตาของกลุ่มชาติพนั ธ์เขมรในอาเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรี
สะเกษ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Thongtua et al (2008) พบว่า เป็ นพิธีกรรมที่ให้ความสาคัญเป็ น
อย่างยิง่ ที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของลูกหลานต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อถึง
ช่วงเวลาดังกล่าวสมาชิกในครอบครัวก็จะเดินทางกลับภูมิลาเนาเพื่อร่ วมพิธีน้ ี จนกลายเป็ นประเพณี
ประจาของคนในชุมชน ดังนั้น มนุษย์จึงไม่สามารถขาดความเชื่อได้ เพราะหากขาดความเชื่อแล้ว
มนุษย์จะไม่เข้าใจตนเอง ไม่เข้าใจโลกหรื อสภาพสิ่ งแวดล้อมได้
ด้านการสร้ างจิตสานึ ก พบว่า จากการจัดกิ จกรรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับประเพณี ข้ ึนเขา
กระโดง สารวจลักษณะบริ เวณเขากระโดง กับเยาวชนที่เข้าร่ วมกระบวนการเสริ มสร้างจิตสานึก ได้
เกิดองค์ความรู ้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่ นของตนด้วยตนเอง โดยเกิดความรู ้ชดั รู ้จริ ง รู ้ดว้ ยตนเอง
เกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจ รักและหวงแหนประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่น อันจะนาไปสู่ การปฏิบตั ิคือ
การอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมประเพณี ดงั กล่าวต่อไปอย่างภาคภูมิใจ เหมาะสมถูกต้อง และส่ งต่อ
ให้กบั ลูกหลานเยาวชนรุ่ นต่อๆไป ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยั ของ Suwan (1989) ที่กล่าวว่าความสานึก
เป็ นความรู ้ที่ประจักษ์ชดั ที่เกิดจากการมีความรู ้จริ งหรื อรู ้แจ้ง รู ้อย่างถ่องแท้ในเรื่ องที่สนใจว่า อะไร
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ผิด อะไรถูก อะไรเป็ นผลดีหรื อผลเสี ย ทาให้เกิดมีความรักหรื อความหวงแหนว่า สิ่ งนั้นมีคุณค่า มี
ประโยชน์ต่อมนุษย์และส่ วนรวม เกิดความวิตกกังวลหรื อหวงใยว่าจะมีผลกระทบต่อชี วติ ของตนเอง
และสังคมอันจะนาไปสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อการดูแลรักษาต่อไป และสอดคล้องกับผลวิจยั ของ Wasee
(1998) และ Gardner (2006) ที่อา้ งถึงใน Seangsuk (2009) ว่าจิตสานึกเป็ นมิติดา้ นหนึ่ง เป็ นการรับรู ้
ทางจิตใจ และก่อให้เกิดพฤติกรรม ซึ่ งมีองค์ประกอบ คือ ความรู ้ ความรู ้สึก และแนวโน้มเชิง
พฤติกรรมหรื อการกระทา โดยมีกลยุทธ์หรื อเทคนิคในการปลูกจิตสานึกสาธารณะ โดยการให้
ความรัก ให้ความรู ้ ภายใต้ความเป็ นธรรมชาติเพื่อความเป็ นอิสระต่อกัน ในตัวคนๆหนึ่งจะต้องมีจิต
สาธารณะ 5 ประการ คือ จิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งการสร้างสรรค์ จิตแห่ง
ความเคารพ และจิตแห่งคุณธรรม จึงจะกลายเป็ นพลังในการขับเคลื่อนองค์กร สังคม และ
ประเทศชาติให้กา้ วไปสู่ จุดหมาย อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้นากระบวนการสร้าง
จิตสานึกดังกล่าวข้างต้นมาดาเนินการกับกระบวนการสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณ
รอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รู ้แจ้ง รู ้จริ ง มีการคิด
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับและมีการนาเสนอความคิดผ่านการทางานเป็ นกลุ่ม เกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ
เป็ นเยาวชนต้นแบบที่คิดสร้างสรรค์ มีการอธิฐานจิตและนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง เกิดเครื อข่ายเยาวชน
ทางวัฒนธรรมเพื่อแสดงออกทางพฤติกรรมที่ถูกต้อง สร้างความเข้มแข้งให้กบั ชุมชน สังคม และ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ให้ยงั่ ยืนต่อไป
อนึ่งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญกับวัฒนธรรมประเพณี คือนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มและยกระดับให้รองรับการท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้ให้กบั ชุมชน เช่น วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็ นสถานที่จดั กิจกรรมได้รับ
การพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม หากมีการส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์ให้
กิจกรรมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากการมาเที่ยววนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ก็จะเป็ นการจัดการให้ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมให้เกิดความสมดุล ระหว่างคุณค่าทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นนามธรรมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็ นรู ปธรรมของประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง และมีการดาเนินการควบคู่กนั ไประหว่าง
การส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั ทางวัฒนธรรมและการพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในพื้นที่
โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่ วมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องเปิ ดโอกาสให้
สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการรับรู ้ คิดและตัดสิ นใจให้มากที่สุดในลักษณะกระบวนการเรี ยนรู ้
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สาธารณะจึงจะเกิดความสมดุลได้ ความสมดุลดังกล่าวจึงหมายถึง ความพึงพอใจร่ วมกันของ
สาธารณชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ในการเลือกที่จะปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิอย่าง
หนึ่งอย่างใดต่อทรัพยากรทางวัฒนธรรมของตนร่ วมกันบนพื้นฐานขององค์ความรู ้ที่ครอบคลุมและ
รอบด้าน
กระบวนการวิจยั ครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดเครื อข่ายทางวัฒนธรรม เกิดเครื อข่ายเยาวชน
ต้นแบบสร้างสรรค์ คิดดี ทาดี มีจิตสาอาสาในมิติทางวัฒนธรรมขึ้นในชุมชน มีการดาเนินการเรื่ อง
วัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนท้องถิ่นในประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์อย่างต่อเนื่ อง
รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่นในเรื่ องอื่นๆ ต่อไป ถึงแม้วา่ งานวิจยั จะสิ้ นสุ ดไป
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ควรเพิ่มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงของประชาชนให้
มากขึ้น เช่น การจัดกลุ่มแม่บา้ นทอผ้าอังสะ โดยขอความร่ วมมือทุกตาบล อาจมีการจารึ กชื่อผูท้ อ
หรื อการจารึ กชื่อเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษ การสร้างเวทีให้เยาวชนได้มีส่วนร่ วม เช่น การประกวด
ต่างๆ โดยประสานกับโรงเรี ยน เป็ นต้น
2. จังหวัดควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบทัว่ ประเทศในการจัดงานประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟ
กระโดงและจัดกิจกรรมเสริ มให้หลากหลายเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3. ควรจัดงานให้ยงิ่ ใหญ่โดยบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ และมีการออกร้านแสดง
สิ นค้า หรื อเวทีแสดงออกทางวัฒนธรรม เช่น การละเล่นพื้นบ้าน เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาการส่ งเสริ มประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. ควรศึกษาถึ งปั จจัยหรื อปั ญหาอุปสรรคที่ มีผลต่อการสื บสานประเพณี ข้ ึ นภูเขาไฟ
กระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
3. ควรศึกษาการมีส่วนร่ วมหรื อบทบาทขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นในการ
บูรณาการงานด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น
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Banteay Meanchey Province and Champasak District
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1

Abstract
The purposes of this qualitative and quantitative research were 1) to examine hand woven
fabric learning resource management 2) to investigate user satisfaction for hand woven fabric
learning resource management and 3) to locate the recommendations for hand woven fabric
learning resource management. Research purposive random sampling for qualitative study were 40
librarians, information officers and museum officers. Research samples for quantitative design
were 253 service users. There were three distinguish locations as the following: 1) Information and
Technology Resource Center in Surindra Rajabhat University, Surin province, Thailand, 2) Library
of Meanchey University, Banteay Meanchey province, Kingdom of Cambodia, and 3) Champasak
District Museum, Lao People's Democratic Republic. All of them were used by purposive random
sampling. Content analysis was used to analyze the content of samples’ feedbacks collected from
interview, workshop, group discussion and questionnaire. Percentage, mean, and standard
deviation were utilized for statistical analysis. The research results revealed that:
1. Hand woven fabric learning resource management in Surin province, Banteay
Meanchey province and Champasak district consisted of supply, quality inspection, analysis and
classification, registration, storage, maintenance, survey and sales.
2. The overall user satisfaction of hand woven fabric learning resource management in
Surin province, Banteay Meanchey province and Champasak district was at a high level. As
considered by the locations, it was found that: 1) In Surin province, hand woven fabrics exhibition
received the highest mean satisfaction. 2) In Banteay Meanchey province, hand woven fabric
learning resources management received the highest mean satisfaction. And 3) In Champasak
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district museum, the youth benefit of learning hand woven fabric received the highest mean
satisfaction.
3. The recommendations for hand woven fabric learning resource management were 1)
permanent exhibition and living exhibition, 2) teaching of hand woven fabric production process,
and 3) a curriculum in educational institutes for students and youth to learn weaving for the
incessant conservation and inheritance.
Keywords: management, learning resource, hand woven fabric
Introduction
Local knowledge or local wisdom is the knowledge, ideas, beliefs, abilities, and clarity
that the group has acquired from their experiences in adaptation to living conditions, for instance,
in ecosystem or natural, social and cultural environment (Na Tlang, 1997). Local wisdom covers
all career fields and is a valuable resource that needs to be managed for the effectiveness of
implementing and serving. Therefore, local knowledge management should be done by
experienced personals. Information management is based on the principles and concepts of
information management. The major component is the development of local information
resources, analysis of local information resources, local information service, local information
database and conservation and preservation of local information (Boonyakarn, 2014). The local
information or local wisdom is divided into 9 fields: 1) agriculture, industry and crafts, 2)
traditional Thai medicine, 3) natural resource and environment 4) community funds and
businesses, 5) arts and culture, 6) languages and literature, 7) philosophy, 8) religion and tradition
and 9) nutrition (Ministry of Education, 2010). Particularly, the hand woven fabric industry is a
symbol of the people in each community that represents race, ethnicity, and cultural differences. It
is a significant factor in human life and plays an essential role in terms of economy, society and
culture. The pattern design of hand woven in Banteay Meanchey province, Cambodia is similar to
the Thai-Khmer pattern design in Surin province. The hand woven fabric pattern design in
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Champasak district, Lao People's Democratic Republic is similar to Thai-Loa pattern design in
Surin province. However, there are some different prominent features from Surin hand woven
fabric. The hand woven fabric learning should be collected, stored, preserved, conveyed and
inherited since it is critical in society of learning in the ASEAN region to educate the weavers of
all ethnic groups.
Surin province is located in south-east Thailand, close to the Kingdom of Cambodia and
the Lao People's Democratic Republic in the partial area of Mekong sub-region. Therefore, hand
woven fabric learning resource management in Surin province will be the learning resource and
cooperation to reflect the wisdom of traditional hand woven fabric for the use of development,
surviving, environment conservation and peaceful unity.
Nowadays, the collection of hand woven fabric is done by governmental fabric museums
and private fabric museums. Nevertheless, there are lacks of analysis system, storage, retrieval
system for maintenance, rapid access for the users, and learning resources. Educational institutes
should be the effective hand woven fabric learning resource operation as they are equipped in
terms of location and personnel. Consequently, the researcher was interested in examining the
management of hand woven learning resources. The research was aimed at discovering hand
woven resource management, analysis, listing, registration, storage, maintenance and services.
Thus, it can be as a source of learning for students, weavers and the general public to conserve and
inherit local wisdom for the ASEAN community.
Research Objectives
Three objectives were studied:
1. To examine hand woven fabric learning resource management in Surin province, Banteay
Meanchey province and Champasak district
2. To investigate user satisfaction of hand woven fabric learning resource management in
Surin province, Banteay Meanchey province and Champasak district
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3. To locate the recommendations for Hand woven fabric learning resource management in
Surin province, Banteay Meanchey province and Champasak district
Research Methodology
Qualitative and quantitative research methodology were applied in this study:
1. Research purposive random sampling for qualitative study were 40 librarians,
information officers and museum officers, 20 from Surin province, 10 from Banteay Meanchey
province and 10 from Champasak district. Research samples for quantitative design were 253
service users, 100 from Surin province, 68 from Banteay Meanchey province and 85 from
Champasak district.
2. The areas of interest in this study were namely 1) Information and Technology
Resource Center in Surindra Rajabhat University, Thailand, 2) Library of Meanchey University,
Banteay Meanchey province, Kingdom of Cambodia, and 3) Champasak District Museum, Lao
People's Democratic Republic.
3. The research instruments for data collection were interview, workshop, group discussion
and questionnaire.
4. Content analysis was used to analyze the content of samples’ feedbacks collected from
interview, workshop, group discussion and questionnaire. Percentage, mean, and standard
deviation were utilized for statistical analysis.
Research Results
Research results were presented as follows:
1. Guidelines and standards of hand woven fabric resource management in library and
museum in Surin province, Banteay Meanchey province and Champasak district comprised of
supply, quality inspection, analysis and classification, registration, storage, maintenance, survey
and sales. There were 9 steps of hand woven fabric resource management as follows:
Step 1: The supply of hand woven fabric for traditional and patterned fabrics collections:
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1) Purchasing hand woven Fabric directly from weavers or general fabric stores.
2) Donations request and contribution from weavers and fabric collectors.
Step 2: Quality inspection of hand woven fabric done by skilled scholars to determine
whether the fabric is new or worn before providing to the users.
Step 3: Fabric analysis and classification as a symbolic system to organize hand woven
fabrics consisting of 4 symbolic parts as follows:
Part 1, T (Textile), a code used for type of material
Part 2, code for the country in which the fabric is produced including:
KH
for the Kingdom of Cambodia
TH
for Thailand
LA
for Lao People’s Democratic Republic
Part 3, type of weaving technique consisting of 5 codes as follows:
I
abbreviated from Ikat (Mudmee fabric)
K
abbreviated from Kit (Khaki fabric)
J
abbreviated from Jok (Glass fabric)
S
abbreviated from Structure (Structural fabric)
Y
abbreviated from Yok (Brocade)
Part 4, registration number and year of fabric supply separated by a forward slash (/), for
example, 02/2016
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Example of Thai fabric code:
T (Textile)
I from Ikat (Mudmee fabric)
A number of fabric

T
ITH

TH (Thailland)

01/2016

Year of fabric supply

Example of Kingdom of Cambodia fabric code
T (Textile)
I from Ikat (Mudmee fabric)
A number of fabric

T
IKH

KH (Kingdom of Cambodia)

02/2016

Year of fabric supply

Example of Lao People’s Democratic Republic fabric code
T (Textile)
I from Ikat (Mudmee fabric)
A number of fabric

T
ILA
03/2016

LA (Lao People’s Democratic Republic)

Year of fabric supply

Step 4: Hand woven fabric registration as a hand woven fabric database system for a
process of fabric registration in a registration book and material registration card. The registered
data as required are the followings:
1) Registration number, the registration number starting from 01, 02 onwards for
the purpose of fabric tracking and the total number of fabrics in the library
2) The date, a tracking of date, mouth and year of fabric registration
3) Fabric code, the code of each fabric
4) Name of fabric pattern, for instance, Sago pattern or Eggplant flower pattern
5) Source of fabric, the name of fabric producer and store
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6) Supply of hand woven fabric, for instance, purchase, donation, or photograph
7) Value of fabric for marketing purpose and the hand woven fabric weaver support
Step 5: Item list or fabric card created after registration for storage and retrieval purposes.
The data required on a 4x6 inch-card are fabric code, fabric photograph on top right, name of
fabric pattern, and source of fabric.
Step 6: Fabric storage and presentation in a showcase to avoid dust and exposure of visitors
Step 7: After exhibition storage, a massive hand woven fabrics without storage areas
should necessarily be delivered to a fabric storehouse. The fabric must be rolled to avoid wrinkles
(folding must be forbidden), wrapped again with mulberry paper and stored in an appropriate
temperature.
Step 8: During fabric exhibition, hanging hand woven fabric with a wooden hanger, and
avoiding metal needles, and folding were considered at all time. If fabric folding was required, the
fabric must be inverted regularly. Spotted mold on fabric must be cleaned with alcohol.
Step 9: The process of fabric survey and sales
1) The reason and schedule of fabric sales written with red ink-marker in remark
column
2) Replacing a different color-card for the lost fabric and labeling as sold
3) An update account of fabric sales in each room
4) A separated account for the sales of fabric in storehouse
2. User satisfaction of hand woven fabric learning resource management in Surin
province, Banteay Meanchey province and Champasak district
The overall user satisfaction of hand woven fabric learning resource management was at a
high level. The results considered by the locations were as follows:
2.1 User satisfaction of hand woven fabric learning resource management in Surin
province was at high level ( X = 4.45). Considered by point, overview of the hand woven fabric
learning resource exhibition acquired the highest mean ( X =4.76) followed by promotion of local
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wisdom of hand woven fabric ( X =4.61) and the use of hand woven fabric for youth ( X =4.57)
respectively.
2.2 User satisfaction of hand woven fabric learning resource management in Banteay
Meanchey province was at high level ( X =4.24). Considered by point, traditional hand woven
fabric pattern conservation obtained the highest mean ( X =4.64) followed local wisdom for tourism
promotion ( X =4.54) and the knowledge of hand woven fabric ( X =4.32) respectively.
2.3 User satisfaction of hand woven fabric learning resource management in Champasak
District Museum was at high level ( X =4.49). Considered by point, the use of hand woven fabric
for youth gained the highest mean ( X =4.70) followed promotion of local wisdom of hand woven
fabric ( X =4.65) and the knowledge of hand woven fabric ( X =4.39) respectively.
3. Recommendations for hand woven fabric learning resource management in Surin
province, Banteay Meanchey province and Champasak district
3.1 Recommendations for hand woven fabric learning resource management in Surin
province were to organize permanent exhibition, living exhibition, to provide interesting media for
public relations, to educate the community about hand woven fabric learning resource, to organize
supportive activities among organizations for local collaborative learning network services, for
instance, Surin elephant, rice and silverware, and to provide other local knowledge resources that
are provincially and nationally well known in accordance with the slogan of Surin province.
3.2 Recommendations for hand woven fabric learning resource management in Banteay
Meanchey province were to educate the knowledge about hand woven production process by
pattern design, silk preparation and weaving technique training and workshop, to organize hand
woven learning resource center, to create hand woven system, hand woven knowledge and
equipment, and to create a learning curriculum in university level.
3.3 Recommendations for hand woven fabric learning resource management in
Champasak district were to conserve hand woven fabric by supporting students to learn hand
weaving, to publicize hand weaving to educational institutes, to organize constantly linked projects
for an ASEAN community.
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Discussion
According to research objectives, there were three areas of research discussions as
follows:
1. Hand woven fabric learning resource management in Surin province, Banteay
Meanchey province and Champasak district
The research results revealed that librarians or storekeepers were in charge of the
presentation areas in the library and museum. The guidelines of hand woven fabric learning
resource management consisted of 8 steps: supply, quality inspection, analysis and classification,
registration and fabric system, presentation, maintenance, storage, and sales. The management in
both library and museum were similar except for registration. The museum provided international
standard registration in accordance with Artherton (1977) who states that the process of organizing
information systems is to provide information, analysis, transaction, storage, database creation and
distribute the information to the user.
In the management of an effective learning resource, it was necessary to have guidelines
or manuals to guide the implementation to achieve the objectives of the organization. According to
Suwantarat (2005), library and information network operations were important for both internal
and external libraries and information centers. For internal libraries and information centers,
collaboration covered the supply of information resources, analysis of information resources and
list of information resources, services and general administration of libraries and information
centers, such as the development of information resources and other managements. Collaboration
affected the better improvement of work processes. Externally, it helped the members to manage
the changes so that the users could have a convenient access to a wide range of modern
information.
2. User satisfaction of hand woven fabric learning resource management in Surin
province, Banteay Meanchey province and Champasak district were at high levels. The hand
woven fabric resource was a source of learning process in the community for anyone in any place,
any time, institution, community, lifestyle, livelihood, tradition and rite. Creation of a network of
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experiential links resulted in a learning society and a valuable life experience (Amonwiwat, 2001).
Consistent with the National Education Act 1999, 2nd edition, 2002 (Ministry of Education, 2003)
and Department of Academic Affairs (Department of Academic Affairs, 2002), Learning resources
are sources of information, news and experiences that encourages learners to seek knowledge and
self-study to enhance learning process. The state must promote the operation and establishment of
sufficient and efficient lifelong learning resources. Wantrong (2008) stated that the guidelines for
the development of learning resources for hand woven fabric consisted of 4 patterns: 1) hand
woven community learning center 2) hand woven fabric learning resource in library 3) hand
woven fabric learning resource in museum, and 4) hand woven fabric database. The learning
resources were the educational guides for weavers, public and youth.
Hand woven fabric learning resource management in Information and Technology
Resource Center in Surindra Rajabhat University, Thailand, Library of Meanchey University, and
Champasak District Museum was a collaborative way of defining united learning resources.
Soonthonvinit and Visvapaisan (2007) stated that when two or more individuals or agencies
participated in one activity, the objectives were clearly defined such as production, supply and
service. It was in line with the program for the establishment of an ASEAN Community on society
and culture as noted by Pakpoom (2013). The program stated targeting the implementation of the
ASEAN Community Human Resources Development, and the quality of education. The resource
of learning hand woven fabric was another source of learning that people could learn hand woven
fabric. It was also the conservation of local wisdom on hand woven fabric in the ASEAN
community.
3. Recommendations for hand woven fabric learning resource management in Surin
province, Banteay Meanchey province and Champasak district
The research results revealed that there should be a permanent exhibition, living
exhibition and interesting media to publicize and educate the people in the province to know the
learning resource of hand woven fabric. The service should be continuously provided and
promoted. Hand woven fabric production should be taught in the university and encourage
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students and youth to learn weaving in order to preserve and pass on hand woven fabrics to the
next generation. Hand woven fabric is a kind of wisdom that has been accumulated from the past
until the present to serve as an important foundation for the development of society, education and
economy of the country. The Constitution of the Kingdom of Thailand (2007) and the National
Education Act 1999, 2nd edition, 2002 (Ministry of Education, 2003), contains the important
provisions on local wisdom and Thai wisdom, and the encouragement of use of knowledge and
expertise from local wisdom people to apply in the educational system internally and externally by
the educational organizations mobilizing human resources in all sectors.
Conclusion
According to the research results, the guidelines of hand woven fabric resource
management in Surin province, Banteay Meanchey province and Champasak district were supply,
registration, listing, storage, maintenance, survey, and sales. The user satisfaction were mostly at
high levels and the recommendations were to organize permanent and living exhibition for the
users to gain an applicable access to hand woven fabric learning resources, to provide teachinglearning section, and curriculum in schools to support and influent students and the youth to
conserve and pass on the knowledge of hand woven fabric.
Recommendations
1. The government should have a policy and allocate the budget to promote the
development of learning resources for hand woven fabric in sub-districts, districts and provinces,
and for the cooperation among other ASEAN countries.
2. Educational institutes should organize learning resources for hand woven fabric in
libraries and local curriculums about hand woven fabric. The teaching should be in the formal,
informal and non-formal system to provide the opportunity for the weavers or those who are
interested to learn and develop hand woven fabrics.

30

รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561

3. There should be further studies on the development of database of hand woven fabrics
and also the ways of managing other local wisdom resources in libraries and museums.
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1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าอัตลักษณ์ และเพื่อเป็ นข้อเสนอแนะแนวทางใน
การสื บสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมือง กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผูผ้ ลิตผ้าไหมมัดหมี่
พื้นเมืองในเขตจังหวัดชัยภูมิ และผูร้ ู ้หรื อปราชญ์ดา้ นการทอผ้าไหม โดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interviews) และแบบสนทนากลุ่มย่อย (Small focus
group discussion) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ผลการวิจยั ด้านการศึกษาคุณค่าอัตลักษณ์ พบว่า
1. ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์เกิดจาก คติความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนวัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าไหมมัดหมี่ ถูกกลัน่ กรองออกมาเป็ น
ภูมิปัญญาในด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม วิธีการลอกลาย วิธีการมัดลาย วิธีการมัด
ย้อม และวิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ พบว่าลายผ้าไหมที่เป็ นลายอัตลักษณ์เกิดจากการนาลายขอนารี
และลายหมี่คนั่ ไปประยุกต์ผสมผสานกับลายอื่น และลายผ้าไหมที่เป็ นลายอัตลักษณ์ของจังหวัด
ชัยภูมิมี 17 ลาย คือ 1) ลายขอนารี 2) ลายหมี่คน่ั ขอนารี 3) ลายหมี่คน่ั ขอน้อย 4) ลายหมี่คน่ั หมี่ขอ้
5) ลายโคมห้า 6) ลายโคมเจ็ด 7) ลายโคมเก้า 8) ลายขอการบิน 9) ลายขอสลับ 10) ลายตะขอ 11) ลาย
หมี่คน่ั กระเบื้อง 12) ลายขาเปี ย 13) ลายขอแง่น 14) ลายด่างแห 15) ลายแมงมุม 16) ลายฟองน้ า
17) ลายขอนิยม ด้านการย้อมสี ใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติส่วนใหญ่ เช่น สี เหลืองจากต้นเข สี แดงจาก
ครั่ง เป็ นต้น ด้านวิธีการทอส่ วนใหญ่ทอด้วยมือโดยใช้กี่กระตุก ใช้เส้นไหมบ้านเลี้ยงเองและเส้น
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ไหมที่ซ้ื อจากหมู่บา้ นใกล้เคียง การทอของกลุ่มมีลกั ษณะการทอที่สม่าเสมอ ประโยชน์ของผ้าทอ
ลายอัตลักษณ์นอกจากจะเป็ นเครื่ องนุ่งห่มที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์แล้วยังมีความภูมิใจที่ได้รักษา
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย 2. ด้านข้อเสนอแนะ
ในการสื บสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมือง ควรนาองค์ความรู ้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
มัดหมี่ลายอัตลักษณ์จดั ทาเป็ นคลังข้อมูลเพื่อทาการเผยแพร่ และพัฒนาเป็ นหลักสู ตรในการเรี ยนรู ้
รวมทั้งการพัฒนาเป็ นศูนย์สาธิ ตการเรี ยนรู ้ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ: คุณค่า, อัตลักษณ์, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมือง
Abstract
This research aims to study the identity of Mud Mee Silk, and as a suggestion to promote
the traditional weaving of Mud Mee Silk. Target group was Mud Mee Silk manufacturer, and
experts of silk weaving, by purposive sampling. The tools used were in-depth interviews and small
focus group discussion. Data analysis was used by analytical descriptive methods. Research results
on identity value of Mud Mee Silk, found that 1. The wisdom of weaving was based on beliefs,
values, traditions, materials, tools and equipment used in weaving. It was scrutinized as wisdom in
the field of mulberry farming for to tying dye and weaving methods of Mud Mee Silk. The silk
pattern is the identity pattern by bring the Kaonaree pattern and the Meikhan pattern is applied to
blend with other patterns. There were 17 identity patterns ; such as 1) Mei Khonaree, 2) Meikhan
Khonaree, 3) Meikhan Khonoi, 4) Meikhan Meekho, 5) Khomha, 6) Khomjett, 7) Khomkhao, 8)
Khokarnbin, 9) Khoslab, 10) Takho, 11) Meekhan Krabeung, 12) Khapia, 13) Khongann, 14)
Danghea, 15) Mangmom, 16) Fongnum, and 17) Khoniyom. The dyeing process uses most of the
natural raw materials such as yellow from Tonkhe tree, and red from shellac. The methods of
woven are made mostly by hand using silk produce from own house and buy from neighboring
villages. The target group is consistently woven. In addition to being unique apparel, they are
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proud to preserve the weaving traditions that have been inherited from the ancestors. 2. Mud Mee
native of Chaiyaphum province should be introduced knowledge of wisdom, weaving identity,
develop as a learning course, and selling product.
Keywords: value, cultural identity, local wisdom, local Mud Mee silk
บทนา
คนไทยมีชื่อเสี ยงว่าเป็ นชาติซ่ ึงทอผ้าไหม และผ้าฝ้ายมานานนับศตวรรษ ผ้าทอมือยังมี
ความผูกพันและเกี่ยวโยงกับพิธีกรรมทางศาสนา และวิถีชีวติ ของคนไทยจนเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม ซึ่งกลัน่ กรองจากปรากฏการณ์รอบตัว การทอ การเตรี ยมเส้นใยและการย้อมสี หรื อแม้แต่
การวางลายผ้าทอแบบดั้งเดิม ผ้าทอยังเป็ นผลงานทางด้านศิลปะที่บ่งบอกถึงประเพณี วฒั นธรรมของ
กลุ่มชนในสังคมนั้นๆ ความงามในลวดลาย ความประณี ตของฝี มือ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมในการทอผ้า จนกลายเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น บ่งบอกถึง
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ในส่ วนของการทอผ้าในประเทศไทยมีแพร่ หลายอยูท่ ว่ั ทุกภาคของ
ประเทศ และในแต่ละภาคก็มีวธิ ี การและลักษณะเฉพาะถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณที่แตกต่าง
กันไปและการทอผ้าพื้นเมืองมีอยูต่ ามกลุ่มชนต่างๆ ของไทยโดยเฉพาะในบริ เวณภาคอีสานซึ่งมี
เทคนิคการผลิตผ้าหลายวิธีดว้ ยกันคือ ทอ ยก จก มัดหมี่ ผ้าทอพื้นเมืองที่ทอด้วยมือและเป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่ งเอกลักษณ์ของผ้าทอเหล่านั้น เกิดจากความชานาญของช่างทอ
นับเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดมาถึงปั จจุบนั เช่น ลาวเวียงจันทน์ ชาวลาวพวน นอกจากเชื้อสาย
ลาวดังกล่าวแล้ว ยังพบว่ามีคนกลุ่มเชื้อสายอื่นๆ อีก ที่มีความสามารถในการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ อาทิ เช่น กลุ่มเชื้อสายภูไท และกลุ่มชนเชื้อสายเขมรซึ่งส่ วนใหญ่อยูใ่ นอีสานตอนใต้ ที่ถนัด
ทอผ้าไหมมัดหมี่มากกว่าอย่างอื่น ส่ วนชาวกระโส้ ที่นิยมทอผ้าฝ้ายมากกว่าทอผ้าไหม การทอผ้า
และการคิดประดิษฐ์ลวดลายลงบนผ้านั้นอาจมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความนิยม
ความเชื่อ วัตถุดิบ รวมทั้งธรรมเนียมประเพณี และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของแต่ละท้องที่
(Research Team of Sisaket Rajabhat University, 2011 : 1-2)
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ประเทศไทยเป็ นศูนย์รวมของเผ่าไทยมีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและได้มี
การหลอมรวมเป็ นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในภาพรวมของชาติอย่างกลมกลืนพร้อมๆ กับ
การยอมรับความเป็ นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละภูมิภาค ทั้งภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ในแต่ละภูมิภาคยังมีความแตกต่างหลากหลายและยังคง
รักษาอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นไว้อย่างต่อเนื่อง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการสั่งสมสื บทอด และพัฒนามาเป็ นเวลายาวนานพร้อมๆ กับการตั้งถิ่นฐานรกรากของ
เผ่าไทยซึ่ งปรากฏให้เห็นได้ในรู ปของมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็ นจิตวิญญาณและผลงานที่
สามารถมองเห็นได้และส่ วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็ นรู ปธรรมเหล่านั้นคือ
ศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งปรากฏอยูใ่ นรู ปของผลิตภัณฑ์ทาง
ศิลปหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและวิถีความเป็ นอยูข่ องคนในแต่ละท้องถิ่น ทั้งที่เป็ น
เครื่ องนุ่งห่มที่เป็ นสิ่ งทอ เครื่ องใช้ที่เป็ นเครื่ องปั้ นดินเผา เครื่ องใช้ที่เป็ นโลหะทั้งเครื่ องเงิน
เครื่ องทอง เครื่ องทองลงหิ น เครื่ องเขิน เครื่ องใช้ที่เป็ นไม้ เช่น เครื่ องแกะสลักและเครื่ องจักสาน
รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของท้องถิ่นที่กระจายอยูใ่ นทุกภูมิภาคของประเทศ โดยที่ศิลปะหัตกรรม
เหล่านั้น ได้สงั่ สมคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมความเป็ นท้องถิ่นและความเป็ นชาติไทยไว้พร้อมที่จะ
ได้รับการสื บทอดและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์และสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป (Chantachon et
al, 2009 : 1-2)
การทอผ้าไหมมัดหมี่ของคนไทยนับเป็ นภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดย
ผ่านกระบวนการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเหล่านี้จาก
รุ่ นสู่ รุ่นให้แก่ลูกหลานจนมาถึงปั จจุบนั นับเป็ นภูมิปัญญาที่เกิดจากวิถีการดาเนินชีวติ ทาง
เกษตรกรรมของคนไทยมาแต่อดีต เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกฝ้าย การทอผ้า การทานา
เป็ นการดาเนินวิถีชีวติ ที่ตอ้ งใช้ปัจจัยสี่ ในการดารงชีพ ภูมิปัญญาการทอผ้ามิได้เป็ นเพียงเครื่ องนุ่งห่ม
ของคนไทย แต่เป็ นการสื บทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ที่พฒั นามาจนถึงปัจจุบนั และกลายเป็ น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ อาทิ เช่น ผ้าแพรวา ของจังหวัด
กาฬสิ นธุ์ ผ้ากาบบัว ของจังหวัดอุบลราชธานี เป็ นต้น (Thanomtham, 2014) การทอผ้าไหมมัดหมี่
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ของจังหวัดชัยภูมิ มีประวัติศาสตร์การทอผ้าไหมมายาวนานกว่า 200 ปี นับเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สืบทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน โดยจังหวัดชัยภูมิมีประวัติการทอผ้ามายาวนานพร้อมๆ กับ
การก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ภริ ยาของท่านเจ้าเมืองของจังหวัดชัยภูมิ คือแม่บุญมีภริ ยาของเจ้าพระยาภักดี
ชุมพลหรื อที่ชาวจังหวัดชัยภูมิเรี ยกท่านว่าเจ้าพ่อพญาแลได้นาภูมิปัญญาการทอผ้ามาจากกรุ ง
เวียงจันทน์มาสอนให้ชาวบ้านทอผ้าไหม (Pipattvatchara, 2003) การทอผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัด
ชัยภูมิ นั้นเริ่ มแรกมีการทอผ้าไหมเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้านั้นได้อาศัย
แนวความคิดที่ได้จากการดารงชีวติ ประจาวัน โดยมีแรงบันดาลใจมาจากการนาธรรมชาติรอบตัวมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ อาทิเช่นลาย “หมี่คน่ั ขอนารี ” ซึ่งเป็ นลายที่เป็ น
เอกลักษณ์ลายหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ โดยลายขอนารี ได้แนวความคิดจากตะขอไม้ไผ่ของชาวนา แล้ว
นามาประยุกต์กบั ลายดั้งเดิมของแม่บุญมี คือ ลายหมี่คนั่ รวมเป็ นลายหมี่คนั่ ขอนารี เดิมทีเรี ยกว่า
ขอกระหรี่ “หมี่คน่ั ขอนารี ” เป็ นลายโบราณที่มีมาตั้งแต่ 200 กว่าปี เป็ นการนาลายมา 2 ลาย มา
ประยุกต์ใส่ ร่วมกัน คือ ลายหมี่คน่ั เป็ นลายโบราณที่แม่บุญมีได้คิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ข้ ึนมาและถูก
ถ่ายทอดมาสู่ ลูกสู่ หลานจนถึงปัจจุบนั นับเป็ นลายเอกลักษณ์ด้ งั เดิมของจังหวัดชัยภูมิ ส่ วนอีกลายคือ
ลายขอนารี เดิมชาวบ้านเรี ยกว่าขอกระหรี่ ซึ่งจินตนาการมาจากตะขอที่คนโบราณใช้ตกั น้ า (ใช้
เกี่ยวกับตะกร้าในการตักน้ าเป็ นรู ปคล้ายตัวอักษรเอส ของภาษาอังกฤษ) เปลี่ยนชื่อมาเป็ นขอนารี
สื บเนื่องจากในปี พ.ศ. 2511 สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระราช
ดาเนินมาที่จงั หวัดชัยภูมิและมีกลุ่มทอผ้าไหมได้นาผ้าทอลายขอกระหรี่ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ท่านทรงมีพระราชเสาวนียว์ า่ “ชื่อลายอะไร”
ชาวบ้านตอบว่าลาย “ขอกระหรี่ ” ท่านทรงรับสั่งว่า “ชื่อไม่เพราะ” เลยพระราชทานชื่ อให้ใหม่วา่
“ขอนารี ” หลังจากนั้นกรมพัฒนาชุมชนและกรมหม่อนไหม ได้จดั และคัดเลือกให้ลายหมี่คน่ั ขอนารี
เป็ นผ้าลายเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ในปี 2553 (Thanomtham, 2018)
การทอผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมืองของจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มผูท้ อผ้าในเขตอาเภอเมือง และ
อาเภอใกล้เคียงเป็ นผูส้ ู งอายุ มีอายุเฉลี่ยประมาณ 50 ปี ขึ้นไป ซึ่ งการทอผ้ามัดหมี่ของกลุ่มแม่บา้ น
และผูส้ ู งอายุน้ ีมกั รวมตัวกันเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทาการทอผ้าไหมเพื่อเป็ นอาชีพรอง หรื ออาชีพ
เสริ มจากอาชีพหลักคือการปลูกข้าว ทาการทอผ้าหลังฤดูการเก็บเกี่ยว หรื อเว้นว่างจากการทานา
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การทอผ้าไหมมัดหมี่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก พ่อ แม่ หรื อญาติผใู ้ หญ่ สื บต่อกันมาหลายชัว่ อายุคน
ซึ่งพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือ กลุ่มคนที่ขาดโอกาสการศึกษาครั้งในวัยหนุ่มสาว จึงได้หนั มายึดอาชีพ
การทอผ้าเป็ นอาชีพรอง และเห็นว่าการทอผ้าเป็ นอาชีพที่ไม่มีเกียรติ จึงละเลยหรื อไม่อยากให้
ลูกหลานมาสื บสานการทอผ้าไหมมัดหมี่ จึงไม่ได้มีการถ่ายทอดความรู ้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
มัดหมี่ให้แก่ลูกหลาน (Thanomtham, 2014) ประกอบกับการทอผ้าไหมมัดหมี่พน้ื เมืองต้องใช้เวลา
ในการเรี ยนรู ้และการลงมือปฏิบตั ิอย่างตั้งใจและต่อเนื่ องจึงจะได้ผา้ ไหมมัดหมี่ที่มีคุณภาพดีและ
สวยงาม
ปั ญหาดังกล่าวอาจส่ งผลให้กลุ่มผูท้ อผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมืองของจังหวัดชัยภูมิ อาจละเลย
ต่อการสื บสานการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ที่มีการสื บทอดมาแต่บรรพบุรุษ
การสื บสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดชัยภูมิ มรดกอันล้ าค่าของ
จังหวัดชัยภูมิที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ ลูกหลานก็อาจจะจะสู ญหายไปหากขาดการอนุรักษ์และ
ฟื้ นฟูอย่างต่อเนื่อง ความสาคัญของปั ญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่าทุนมนุษย์ซ่ ึงคือทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมืองนั้นมีที่มาอย่างไร สามารถอนุรักษ์และสื บสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมืองลายที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ
จะยัง่ ยืนได้น้ นั จะต้องอาศัยกระบวนการหรื อวิธีการอย่างไร จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้
ตั้งคาถามว่าอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมืองของจังหวัดชัยภูมิเป็ นอย่างไร และมีวิธีการสื บสาน
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมืองของจังหวัดชัยภูมิได้อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณค่าอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการสื บสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมือง
ของจังหวัดชัยภูมิ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการศึกษาคุณค่าอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมืองใน
จังหวัดชัยภูมิ มีวธิ ีดาเนินการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มผูผ้ ลิตผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมืองใน
เขตจังหวัดชัยภูมิ และผูร้ ู ้หรื อปราชญ์ดา้ นการทอผ้าไหม ที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็ น 3 กลุ่มดังนี้
1.1 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และสาวไหมในเขตจังหวัดชัยภูมิ ในเขตอาเภอเมือง
ชัยภูมิ และอาเภอหนองบัวแดง ที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และสาวไหม จานวน 3 กลุ่ม กลุ่มสตรี
ทอผ้าไหมบ้านเสี้ ยวน้อย กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านไทรงาม และกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกะมัง
1.2 กลุ่มผูผ้ ลิตผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมืองในเขตจังหวัดชัยภูมิ ในเขตอาเภอเมืองชัยภูมิ
อาเภอบ้านเขว้า อาเภอจัตุรัส และอาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จานวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
สตรี ทอผ้าไหมบ้าน ไทรงาม 2) กลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกะมัง 3) กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ น
เขว้าวัฒนา 4) กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านนาวัง หมู่ที่ 10 5) กลุ่มเครื อข่ายทอผ้าตาบลส้มป่ อย 6) กลุ่ม
สตรี ทอผ้าไหมบ้านเสี้ ยวน้อย
1.3 ผูร้ ู ้หรื อปราชญ์ดา้ นการทอผ้าไหม ได้แก่ 1) จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จานวน 1 ท่านคือ ผูอ้ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ(ชัยภูมิ) (ผอ. ธีระนันท์ พิจารโชติ) 2) ปราชญ์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการทอผ้าไหม
จากชุมชนจานวน 7 ท่าน (1.นางสมหมาย ชูสกุล 2.นางกิมหลัน่ แรงโนนแดง 3.นางบัวเรี ยน
งามสมบัติ 4.นางนวลจันทร์ ครองสุ ข และ 5.นางบุญโฮม งามสมบัติ 6.นางวิไล บุญดี 7. นางสาว
บัวไข เติมศิลป์ ) 3) นักวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่เชี่ยวชาญด้านผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมือง 1
ท่าน (ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี) รวมทั้งหมดจานวน 9 ท่าน
2. เนื้อหา
2.1 การศึกษาคุณค่าอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมืองของจังหวัดชัยภูมิ
2.2 ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมืองของจังหวัดชัยภูมิ
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3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
3.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาอัตลักษณ์ ของ
ผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมืองในจังหวัดชัยภูมิ
3.2 ศึกษาถึงสภาพบริ บททัว่ ไป ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของจังหวัด
ชัยภูมิ รวมทั้งคติความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิต วิธี
การผลิต เป็ นต้น
3.3 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาเป็ นศูนย์สาธิต เรี ยนรู ้ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์
3.4 การระดมความคิ ดเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ และแบบการสนทนากลุ่มย่อย ตั้งคาถาม
ในการสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 จัดทาแบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มย่อย เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
กลุ่มเป้ าหมายโดยมีข้ นั ตอนในการจัดทาแบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มย่อย ดังนี้
3.5.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาสร้างแบบสัมภาษณ์ และประเด็นการสนทนา
กลุ่มย่อย จากบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมือง
3.5.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิตผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมือง และ
ผูท้ รงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตรวจทานแบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มย่อย
เพื่อให้คำถำมที่ตงสอดคล้
ั้
องและตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
3.5.3 ปรับแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มย่อยตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อให้เป็ นแบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่มย่อย ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั
4. การเก็บรวมข้อมูล
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการรวบรวมองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องใน
การผลิตผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมืองของจังหวัดชัยภูมิ ด้านคติความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี วัสดุและ
อุปกรณ์ในการผลิต รวมทั้งวิธีการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าไหมมัดหมี่
พื้นเมืองในจังหวัดชัยภูมิ
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4.2 เก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ที่เกี่ยวกับการศึกษาอัตลักษณ์ โดยการรวบรวม
เอกสารวิชาการต่างๆ เช่น หนังสื อ รายงานการวิจยั วารสาร บทความ และแหล่งข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
5. ขั้นตอนในการดาเนิ นการวิจยั มีข้นั ตอนในการดาเนินงานวิจยั ดังต่อไปนี้
5.1 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลได้แก่ การสัมภาษณ์ประธาน
กลุ่มเป้ าหมายและสมาชิกของทั้ง 6 กลุ่ม จานวน 12 คน การสนทนากลุ่มย่อยจาก 6 กลุ่ม จานวน 12
คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริ บทการผลิตผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมืองของจังหวัดชัยภูมิ และ
การศึกษาอัตลักษณ์ในการผลิตผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมืองของจังหวัดชัยภูมิ
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับบริ บทการผลิตผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมืองของ
จังหวัดชัยภูมิ อัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมืองของจังหวัดชัยภูมิ โดยการรวบรวมเอกสาร
วิชาการต่างๆ เช่น หนังสื อ รายงานการวิจยั วารสาร บทความ และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต
รวมทั้งรู ปแบบของการวางแผนการดาเนินการวิจยั เพื่อนาเสนอภาพรวมทัว่ ไป
5.3 ศึกษาคุณค่าอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมืองของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ประธานกลุ่มเพื่อรวบรวมและเพื่อค้นหาองค์ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าไหม
มัดหมี่พ้นื เมืองของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรวบรวมองค์ความรู ้เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตผ้าไหม
มัดหมี่พ้นื เมืองของจังหวัดชัยภูมิ อาทิ คตินิยม คติความเชื่ อ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นต้น
5.4 การสนทนากลุ่มย่อยเพื่อค้นหาคุณค่าอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมืองของจังหวัด
ชัยภูมิ โดยการเชิญกลุ่มเป้ าหมายทั้ง 6 กลุ่ม จานวน 12 คน และปราชญ์ผรู ้ ู ้ จานวน 9 คน
5.5 สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อยกับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อนาผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุ่มย่อย มาจัดรวบรวมองค์ความรู ้ในการผลิตผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมืองของจังหวัดชัยภูมิ
5.6 การจัดเวทีประชุมเพื่อสรุ ปผลของการศึกษาอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมืองของ
จังหวัดชัยภูมิ
5.7 การสนทนากลุ่มย่อยเพื่อค้นหาแนวทางในการสื บสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่
ลายอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ โดยมีแนวคิดดังต่อไปนี้
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5.7.1 จัดเป็ นศูนย์สาธิตการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และศูนย์จดั จาหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมัดหมี่
ลายอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ
5.7.2 จัดทาเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของผ้าลายอัตลักษณ์ เพื่อให้เกิดความตระหนัก
ในคุณค่าของผ้าลายอัตลักษณ์
5.8 การถอดองค์ความรู ้จากภูมิปัญญาทอผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชัยภูมิเพื่อจัดทาคลังข้อมูล
และนาไปพัฒนาเป็ นหลักสู ตรสถานศึกษาและเป็ นการอนุรักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาด้านผ้าทอ
พื้นเมืองของจังหวัดชัยภูมิ
5.9 จัดทาสื่ อที่แสดงถึงคุณค่าอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่พ้นื เมืองของจังหวัดชัยภูมิ
5.10 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา
5.11 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการวิจยั ที่ได้รับสู่ สาธารณะชน
6. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
6.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview)
6.2 การสนทนากลุ่มย่อย (Small focus group)
ผลการวิจัย
1. ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดชัยภูมิ เกิดจาก
คติความเชื่ อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า
ไหมมัดหมี่ วิธีการลอกลาย วิธีการมัดลาย วิธีการมัดย้อม วิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ ถูกกลัน่ กรอง
ออกมาเป็ นภูมิปัญญาในด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม วิธีการลอกลาย วิธีการมัดลาย
วิธีการมัดย้อม และวิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ พบว่าลายผ้าไหมที่เป็ นลายอัตลักษณ์เกิดจากการนาลาย
ขอนารี และลายหมี่คน่ั ไปประยุกต์ผสมผสานกับลายอื่น และลายผ้าไหมที่เป็ นลายอัตลักษณ์ของ
จังหวัดชัยภูมิมี 17 ลาย คือ 1) ลายขอนารี 2) ลายหมี่คน่ั ขอนารี 3) ลายหมี่คน่ั ขอน้อย 4) ลายหมี่คน่ั
หมี่ขอ้ 5) ลายโคมห้า 6) ลายโคมเจ็ด 7) ลายโคมเก้า 8) ลายขอการบิน 9) ลายขอสลับ 10) ลายตะขอ
11) ลายหมี่คน่ั กระเบื้อง 12) ลายขาเปี ย 13) ลายขอแง่น 14) ลายด่างแห 15) ลายแมงมุม
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16) ลายฟองน้ า 17) ลายขอนิ ยม สาหรับลายหมี่คนั่ ขอนารี มีเทคนิคการทอเป็ นเอกลักษณ์แตกต่าง
จากของจังหวัดอื่นคือ เป็ นการนาเอาลายสองลายมาทอบนผืนเดียวกัน และเทคนิคการทอที่แตกต่าง
จากจังหวัดอื่นคือการสอดหางกระรอก โดยการทอ 4 เส้นแล้วสอดครั้งหนึ่งและทาสลับไปเรื่ อยๆ
และการทาเส้นยืน 4 เส้นแล้วสอดหางกระรอก 4 จึงจะได้ลายตะขอที่คมชัดสวยงามเหมือนผ้าสาม
มิติ ด้านการย้อมสี ใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติเช่น สี เหลืองจากต้นเข สี แดงจากครั่ง สี เขียวตองอ่อนจาก
เปลือกเพกา สี ดาจากผลมะเกลือ สี ชมพูจากมะพร้าวอ่อนและเปลือกงิ้วป่ า และจากครั่ง สี น้ าตาลแก่
จากจากเปลือกต้นอะหลาง และสี เขียวจาก ใบสบู่เลือด ใบหูกวาง เปลือกเพกาและลิ้นฟ้า เป็ นต้น
วิธีการทอส่ วนใหญ่ทอด้วยมือโดยใช้กี่กะตุก ใช้เส้นไหมบ้านเลี้ยงเองและซื้ อจากหมู่บา้ นใกล้เคียง
หรื อเครื อข่าย ลักษณะการทอมีการทอที่สม่าเสมอ และส่ วนใหญ่ได้รางวัล มผช. OTOP 3 ดาว 4 ดาว
และ 5 ดาวบางกลุ่มบางปี และรางวัลมาตรฐานนกยูงสี น้ าเงิน สี เงิน และสี ทองเป็ นบางกลุ่ม ที่มาของ
ลวดลายบนผืนผ้าของจังหวัดชัยภูมิ มาจากอิทธิพลความเชื่อในพุทธศาสนา และสิ่ งที่พบเห็นจาก
สภาพแวดล้อมในชีวิตประจาวัน ซึ่งสามารถจาแนกลวดลายของผ้ามาจากสิ่ งต่างๆ ดังนี้
1. ลายที่เกี่ยวกับสัตว์ มักจะถอดแบบมาจากสัตว์ที่รู้จกั กันดี ทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง
สัตว์ที่มีพิษ สัตว์ที่สวยงาม สัตว์ที่เป็ นอาหาร สัตว์ที่เป็ นพาหนะเช่น ลายม้า ลายเสื อ ลายนกยูง
ลายแมงงอด (แมลงป่ อง) ลายแมงมุม ลายขอปลาฝา ลายพญานาคหรื อลายนาคกนก ลายเงี่ยงปลา
ลายขอม้าน้ า ลายปลาหมึก ฯลฯ
2. ลายที่เกี่ยวข้องกับพืช พืช เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญมากอย่างยิง่ ในชีวติ ประจาวันของ
คนเราตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั อันเป็ นที่มาของลวดลายพันธุ์ไม้บนเนื้อผ้า เช่น ลายหมากบก
(กระบก) ดอกพุดซ้อน ลายดอกแก้ว ลายพิกุล ลายดอกจัน ลายดอกสร้อย ลายต้นสน ลายกลีบ
มะเฟื อง ลายดอกฟักทอง ลายกอตะไค้ และลายเม็ดมะยม ฯลฯ
3. ลายที่เกี่ยวกับเครื่ องมือเครื่ องใช้และเครื่ องประดับ เช่น ลายขอนารี (ขอตักน้ า
โบราณของคนโบราณ) ลายขอน้อย (กระบวนตักน้ าที่ทาจากกะลามะพร้าว) ลายคันไถ ลายดุม
เกวียน ลายจี้เพชร (ลายโคมเก้า) ลายฉัตร ลายด่างแห ลายเชิงเทียน ลายหมี่คน่ั กระเบื้อง ลายกุญแจ
บ่ไข ลายบันไดลิง ลายกระเบื้อง ลายหมี่คนั แอก ลายหมี่สายการบิน ลายตะขอ ลายหมี่สายโซ่ ลาย
หมี่คนั่ ธงชาติ ลายหมี่มงกุฎ ลายขอใหญ่ ลายขอพ่วง ลายหมี่หน้าต่าง ฯลฯ
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4. ลายที่เกี่ยวกับสภาพธรรมชาติ เช่น ลายฟองน้ า ลายดาวล้อมเดือน เป็ นต้น
2. ด้านข้อเสนอแนะแนวทางในการสื บสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมืองของ
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถดาเนินการโดยการจัดรวบรวมองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาเป็ นหลักสู ตรใน
สถานศึกษา และการพัฒนาเป็ นศูนย์สาธิตการเรี ยนรู ้ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มที่สามารถ
พัฒนาเป็ นศูนย์สาธิตการเรี ยนรู ้ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ มี 6 กลุ่มได้แก่
2.1 กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกะมังบ้านหนองหอย อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2.2 กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นเขว้าวัฒนา อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2.3 กลุ่มเครื อข่ายทอผ้าตาบลส้มป่ อย อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2.4 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาวังหมู่ 10 อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2.5 กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านเสี้ ยวน้อย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2.6 กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านไทรงาม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ องคุณค่าอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมืองของจังหวัดชัยภูมิ วัตถุประสงค์
ข้อที่ 1) พบว่าสอดคล้องกับการวิจยั ของ Chantachon et al (2009) คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกับการนามาประยุกต์เป็ นผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
การส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องมีการพัฒนารู ปแบบของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น
เหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบนั และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2) พบว่าการส่ งเสริ มอาชีพให้กบั
คนในท้องถิ่น เพื่อสื บทอดภูมิปัญญาไม่ให้สูญหาย มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์สาธิ ตกระ
บวนการผลิต การจัดนิทรรศการและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ภายในท้องถิ่น เพื่อ
เป็ นแรงจูงใจและอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมให้กบั ผูเ้ ยีย่ มชม และ
สอดคล้องกับการวิจยั ของ Research Team of Sisaket Rajabhat University (2011) พบว่าภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ผา้ ไหมของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ผา้ ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ด้านเทคนิควิธีในการมัดหมี่ไหม ควบเส้น
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ตีเกลียว ยกดอก และขิด จนกลายเป็ นแพรพรรณที่มีคุณภาพ บรรจงทอและสรรสร้างลวดลายที่มี
คุณค่าทางความงาม ความเชื่อ และประโยชน์ใช้สอยอันแฝงไปด้วยภูมิปัญญาอันล้ าค่าของชาติพนั ธุ์
แห่งนครชัยบุรินทร์ อู่อารยธรรมแห่งไหม และสอดคล้องกับการวิจยั ของ Thimakhum (2011) พบว่า
รู ปแบบกี่ทอผ้าที่ใช้ทอผ้ายกลาพูนคือ กี่ทอผ้าพื้นเมืองโบราณและกี่ทอผ้าพื้นเมืองประยุกต์ รู ปแบบ
ลวดลายดั้งเดิมของผ้ายกลาพูนยังเป็ นที่นิยมปั จจุบนั คือ ลายดอกพิกุล ส่ วนองค์ความรู ้กระบวนการ
ทอผ้ายกลาพูนได้แก่ การออกแบบลายกราฟ การกรอไหม การสาวไหม การเข้าหัวม้วน การนาหัว
ม้วนขึ้นกี่ทอผ้า (การสื บหูก) การเก็บตะกอเหยียบ การคัดลายบนเส้นไหม การเก็บตะกอดอก การทอ
ผ้ายก และการทอหน้านาง ขั้นตอนที่ยากที่สุดและซับซ้อนที่สุดในการทอผ้าคือ การคัดลาย ซึ่ง
ปั จจุบนั มีผเู ้ ชี่ยวชาญจานวนลดน้อยลง ผูค้ ดั ลายต้องมีความรู ้ท้ งั การออกแบบลายกราฟ การสาวไหม
การทอผ้ายกและการทอหน้านาง ลักษณะเด่นของผ้ายกลาพูนคือ เนื้อผ้าแน่น สม่าเสมอ เพราะผูท้ อมี
เทคนิคเฉพาะในการทอ และสอดคล้องกับการวิจยั ของ Tuanthet (2012) พบว่าชาวบ้านทอผ้าไว้
เพื่อจาหน่ายและเพื่อสวมใส่ กระบวนการถ่ายทอดมักเป็ นบุคคลในครอบครัวหรื อคนใกล้ชิด
เป็ นการถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น ลักษณะของการถ่ายทอดเป็ นการปฏิบตั ิ สาธิตให้ดู อธิ บายชี้แนะ
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ให้ผไู ้ ด้รับการถ่ายทอดได้เรี ยนรู ้ และได้ปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้
มีทกั ษะความรู ้และประสบการณ์ตรงกับตนเอง แต่ข้ ึนอยูก่ บั ความตั้งใจ สนใจ อดทน มีปฏิภาณ
ไหวพริ บสามารถรับรู ้ในสิ่ งที่ครู ภูมิปัญญาถ่ายทอด นอกจากผูเ้ รี ยนรู ้มีประสบการณ์ความชานาญ
แล้ว ยังเป็ นส่ วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยให้ยงั คงดารงอยูส่ ื บไป
และสอดคล้องกับการวิจยั ของ Suthirak and Thammarathiwat (2012) พบว่าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2. แนวทางในการอนุ รักษ์และสื บสานอัตลักษณ์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ยัง่ ยืนนั้น ควรจัดทาเป็ นหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาของท้องถิ่น จัดทาเป็ นฐานข้อมูล
ในเว็บไซต์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องและจัดทาเป็ นหนังสื อ วีดิทศั น์ ซีดีเผยแพร่ ให้ผสู ้ นใจ เพื่อเป็ นแนว
ทางการอนุ รักษ์และสื บสานอัตลักษณ์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน และสอดคล้องกับ
การวิจยั ของ Srijoi (2013) พบว่าองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าของชุมชนบ้านเนินขาม
สื บเชื้อสายมาจากลาวเวียงจันทร์ มีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ ประเพณี วฒั นธรรม ผ้าที่ทอคือผ้า
มัดหมี่ ผ้าขิด ผ้าจก ผ้าขาวม้า ส่ วนกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ้ของชุมชนในระดับบุคคล
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เป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากแม่สู่ลูก ญาติพี่นอ้ ง จากเพื่อนบ้านใกล้เคียงในลักษณะการถ่ายทอด
แบบตัวต่อตัว และสอดคล้องกับการวิจยั ของ Lynposarn (2013) พบว่าคุณค่าอัตลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการนามาประยุกต์เป็ นผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของผ้าไหมจังหวัดสกลนคร คือ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหม
โสร่ ง ผ้าไหมลายเกล็ดเต่า สามารถเพิ่มมูลค่าโดยการออกแบบลวดลายให้มีความหลากหลาย
ผสมผสานระหว่างลายเก่ากับลายใหม่ หรื อนาลายเก่าที่มีมาแต่เดิมทอสลับลายกัน ก่อให้เกิดเป็ นลาย
ใหม่ข้ ึน นาผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมาออกแบบตัดเย็บเป็ นชุดหรื อแปรรู ปเป็ นเครื่ องใช้ในชีวติ ประจาวัน
หรื อเครื่ องนุ่มห่มและมีกล่องใส่ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่ม มีการส่ งเสริ มอาชีพให้กบั คนรุ่ น
หลังเพื่อสื บทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีศูนย์สาธิ ตและจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในชุมชน และการจัดทาเส้นทางการศึกษาวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยวของ
ผ้าพื้นเมืองที่สาคัญของจังหวัดสกลนคร และสอดคล้ องกับกำรวิจยั ของ Nateepayapthis (2014)
พบว่าอัตลักษณ์ผา้ ทอมือกะเหรี่ ยงปกาเกอะญอมีลวดลายการทอที่แฝงคติความเชื่อตามเรื่ องเล่าและ
คาสอน พิธีกรรม วิถีชีวิต จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบทฤษฎีอตั ลักษณ์และทฤษฎีการบูรณาการ
โดยใช้ลวดลายทอเป็ นสื่ อสัญลักษณ์สร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอกะเหรี่ ยงปกาเกอะญอ บนบรรจุภณั ฑ์
ที่เพิม่ มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมือกะเหรี่ ยงปกาเกอะญอสู่ เศรษฐกิจชุมชนด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม
ที่เป็ นอัตลักษณ์กะเหรี่ ยง และสอดคล้องกับการวิจยั ของ Burapajatana (2016) พบว่าที่มาของผ้าทอ
ตีนจกแม่แจ่ม ผ้าทอตีนจกประเภทผ้าซิ่ นที่เป็ นเครื่ องแต่งกายสตรี ที่มีความโดดเด่นแสดงถึง
อัตลักษณ์ของผ้าทอล้านนาโดยลวดลายของผ้าทอตีนจกแม่แจ่มมีแนวคิดที่สื่อถึงความเชื่อความ
ศรัทธาในศาสนา กรรมวิธีการผลิตลวดลายใช้วธิ ีการทอเทคนิคจกแบบดั้งเดิม จกเป็ นการทอผ้าโดย
การเพิ่มเส้นด้ายพิเศษในเส้นพุง่ ใช้การจกลายด้วยขนเม่น ไม้ หรื อนิ้วมือ ให้เกิดเป็ นลายเฉพาะใน
ส่ วนที่ตอ้ งการ ผ้าลายจกมีความละเอียดประณี ต งดงามด้วยลวดลายและสี สันที่สลับซับซ้อนของการ
ทอ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าทอตีนจกแม่แจ่มให้ใช้ประโยชน์ได้ในปั จจุบนั คือ การปรับรู ปแบบ
ให้เข้ากับรสนิยมของคนในปั จจุบนั โดยนาความงามของผ้าทอแม่แจ่มมาใช้ประโยชน์มาประยุกต์ใช้
กับการผลิตนาไปใช้ออกแบบเป็ นรู ปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค และ
สอดคล้องกับการวิจยั ของ Chemsripong and Petmee (2017) พบว่าแนวทางการนาผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ
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มือมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน การสร้างรายได้ให้แก่ผผู ้ ลิตงานและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ศิลปหัตถกรรมของผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมหางกระรอก
ผ้าไหมพื้นเรี ยบ ผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าไหมลายมัดหมี่ผา้ ฝ้ายผ้าพื้น ผ้าฝ้ายลายมุก โดยแนวทางในการ
เพิ่มศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นขึ้นอยูก่ บั การแนะนาในการเลือกใช้วสั ดุหรื อ
วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิต สนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและทันสมัย มีการส่ งเสริ มอาชีพให้กบั คนรุ่ นหลังเพื่อสื บทอดภูมิ
ปั ญญาในท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีศูนย์สาธิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ภายในชุมชน
สรุ ปผล
1. คุณค่าอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดชัยภูมิ
คุณค่าอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดชัยภูมิ คุณค่าทางความงาม ความเชื่อ และ
ประโยชน์ใช้สอยอันแฝงไปด้วยภูมิปัญญาอันล้ าค่า ประโยชน์ของผ้าทอลายอัตลักษณ์นอกจากจะ
เป็ นเครื่ องนุ่งห่มที่สวยงาม เป็ นเอกลักษณ์แล้วยังมีความภูมิใจที่ได้รักษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
มัดหมี่ลายอัตลักษณ์ที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งองค์ความรู ้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่
ประกอบไปด้วย เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าไหมมัดหมี่ วิธีการลอกลาย วิธีการมัดลาย
วิธีการมัดย้อม วิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ พบว่าลายผ้าไหมที่เป็ นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ มี 17
ลาย คือ 1)ลายขอนารี 2)ลายหมี่คน่ั ขอนารี 3)ลายหมี่คน่ั ขอน้อย 4) ลายหมี่คน่ั หมี่ขอ้ 5) ลายโคมห้า
6) ลายโคมเจ็ด 7) ลายโคมเก้า 8) ลายขอการบิน 9) ลายขอสนับ 10) ลายตะขอ 11) ลายหมี่คนั่
กระเบื้อง 12) ลายขาเปี ย 13) ลายขอแง่น 14) ลายด่างแห 15) ลายแมงมุม 16) ลายฟองน้ า 17) ลายขอ
นิยม ด้านการให้สีนิยมสี เหลืองจากต้นเข สี แดงจากครั่ง สี เขียวตองอ่อนจากเปลือกเพกา สี ดาจากผล
มะเกลือ สี ชมพูจากมะพร้าวอ่อนและเปลือกงิ้วป่ า และจากครั่ง สี นาตาลแก่จากจากเปลือกต้น
อะหลาง และสี เขียวจาก ใบสบู่เลือด ใบหู กวาง เปลือกเพกาและลิ้นฟ้า เป็ นต้น วิธีการทอส่ วนใหญ่
ทอด้วยมือโดยใช้กี่กระตุก ใช้ไหมบ้านเลี้ยงเองและซื้อจากหมู่บา้ นใกล้เคียง หรื อเครื อข่าย ใช้วตั ถุดิบ
การให้สีจากธรรมชาติ มีการทอที่สม่าเสมอ และส่ วนใหญ่ได้รางวัล มผช. OTOP 3 ดาว 4 ดาว
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และ 5 ดาวบางกลุ่มบางปี และรางวัลมาตรฐานนกยูงสี น้ าเงิน สี เงิน และสี ทองเป็ นบางกลุ่ม ที่มาของ
ลวดลายบนผืนผ้าของชัยภูมิ มาจากอิทธิพลความเชื่อในพุทธศาสนา ตลอดจนความเชื่อเรื่ อง
พญานาคในตานานพุทธศาสนา ก็คือที่มาของลวดลายนาค และสิ่ งที่พบเห็นจากสภาพแวดล้อมใน
ชีวติ ประจาวัน ซึ่งสามารถจาแนกลวดลายของผ้ามาจากสิ่ งต่างๆ ดังนี้ 1) ลายที่เกี่ยวกับสัตว์ 2) ลาย
ที่เกี่ยวข้องกับพืช 3) ลายที่เกี่ยวกับเครื่ องมือเครื่ องใช้และเครื่ องประดับ 4) ลายที่เกี่ยวกับสภาพ
ธรรมชาติ
2. ด้า นข้อเสนอแนะในการสื บ สานภู มิ ปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ พ้ืนเมืองของจัง หวัด
ชัยภูมิ
การสื บสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่พ้ืนเมืองของจังหวัดชัยภูมิ นั้นต้องส่ งผลต่อ
การเกิดรายได้ของชุมชน และส่ งเสริ มการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถดาเนินการโดย
การจัดรวบรวมองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาเป็ นหลักสู ตรในสถานศึกษา และการพัฒนาเป็ นศูนย์สาธิต/
เรี ยนรู ้/และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ จากการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มเป้ าหมาย
พบว่ากลุ่มที่สามารถพัฒนาเป็ นศูนย์สาธิ ต/เรี ยนรู ้/และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่
2.1 กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกะมังบ้านหนองหอย อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2.2 กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นเขว้าวัฒนา อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2.3 กลุ่มเครื อข่ายทอผ้าตาบลส้มป่ อย อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2.4 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาวังหมู่ 10 อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2.5 กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านเสี้ ยวน้อย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2.6 กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านไทรงาม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ผลการวิจยั ด้านการศึกษาอัตลักษณ์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิ งนโยบาย เพื่อนาไปสู่
การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาอันล้ าค่าในการทอผ้าไหมมัดหมี่ลาย
อัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิสืบไป
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2. ผ้าไหมมัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ที่เป็ นลายโบราณบางลายหาดูได้ยาก ควรมี
การนาลายผ้าโบราณเหล่านั้นจัดทาเป็ นคลังข้อมูลเพื่อให้คนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้ และควรปลูกจิตสานึก
ในการสื บสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดชัยภูมิ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรดาเนินการวิจยั ศึกษาการนาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัด
ชัยภูมิมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการจัดเป็ นเส้นทางเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
ชัยภูมิ
2. ควรดาเนินการวิจยั แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้งั ทางด้านคุณภาพของผ้าไหมและ
การแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของผูผ้ ลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐานและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. ควรดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาเครื่ องมือที่ส่งเสริ มการตลาดของผูผ้ ลิตผ้าไหมของจังหวัด
ชัยภูมิ และของกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิ
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาวิถีชีวติ ของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานที่
แต่งงานข้ามวัฒนธรรม 2) ศึกษาปัจจัยและสาเหตุของการตัดสิ นใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรม และ
3) ศึกษาค่านิยมของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ผลจากการวิจยั พบว่าวิถีชีวติ
ผูห้ ญิงชาวอีสานที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมก่อนแต่งงานกับชาวต่างชาติ มีปัจจัยหลักในการดาเนิน
ชีวติ เป็ นแบบธรรมดา คือ บริ โภคอาหารที่เป็ นอาหารไทย สาหรับที่อยูอ่ าศัย สร้างขึ้นเพื่อสนอง
ความต้องการทางประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลักไม่เน้นความประณี ต สวยงาม เครื่ องนุ่งห่มในเวลา
ปกติ นุ่งห่มเรี ยบง่าย ปัจจัย เหตุผลสาคัญที่ทาให้ผหู ้ ญิงอีสานตัดสิ นใจเป็ นภรรยาชาวต่างชาติ คือ
ความยากจนซ้ าซาก และความกตัญญู (ค่านิยมเรื่ องการเป็ นลูกสาวที่ดีที่ตอ้ งเลี้ยงดูพ่อแม่) เพราะ
การแต่งงานกับชาวต่างชาติมกั ทาให้คุณภาพชีวติ ดีข้ ึน มีเงิน โอกาส และความมัน่ คงในชีวติ มากขึ้น
อย่างเห็นได้ชดั ส่ วนค่านิยมของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ผูห้ ญิงที่
ต้องการแต่งงานกับชาวต่างชาติเพื่อยกระดับตนเองให้สูงขึ้น ประสบความสาเร็ จทางเศรษฐกิจ มีชีวติ
ที่มงั่ คง
คาสาคัญ : ค่านิยม, ผูห้ ญิงไทยชาวอีสาน, การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
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Abstract
The study consisted of three main objectives: 1) to study ways of life of Thai women in
the Northeast (Isan) who got cross-culturally married, 2) to investigate factors and causes of
making a decision to get cross-culturally married, and 3) to find out values of Isan Thai women
who got cross-culturally married. The results showed that: Regarding the way of life of the Isan
women who married across cultures before marriage with foreigners. Their main factor in living a
simple life was to consume simple Thai food. Their house was built in order to meet the needs of
the main use, not emphasize the exquisite and beautiful house. Their clothes in the normal time
was simple. The main reason why Isan women made the decision to have a foreign husband was the repetitive
poverty and to return gratitude to their parents. It was the value of being a good daughter to raise a parent. And because
of marriage to a foreigner, it often results in better quality of life, money, opportunities and stability in life. For the
value of Isan Thai women married across cultures, they wanted to marry foreigners in order to elevate themselves in
the aspects of economic success and life stability.
Keyword: values, Thai women in the northeast, marry across cultures
บทนา

ในสมัยก่อนการที่หญิงชายต่างเชื้อชาติ ศาสนา หรื อต่างถิ่นต่างแดนจะมาพบรักและแต่งงาน
กันมิใช่เป็ นเรื่ องง่าย เพราะนอกจากปัญหาระยะทางที่ห่างไกลแล้ว ยังมีอุปสรรคในเรื่ องวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันอีกด้วย แต่ปัจจุบนั ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการพัฒนาทางคมนาคมที่
ทันสมัยได้ทาให้โลกกลายเป็ นหมู่บา้ นเดียวกัน ดังนั้น การแต่งงานข้ามชาติ ต่างศาสนาจึงมิใช่เรื่ อง
แปลกอีกต่อไป แต่กลับทวีจานวนมากขึ้นด้วยซ้ า อย่างไรก็ดี การที่หญิงสาวชายหนุ่มเลือกคู่ครอง
เป็ นชาวต่างชาติต่างภาษาจะเกิดขึ้นเพราะความรักหรื อสาเหตุอื่นใด โดยเฉพาะหญิงไทยในชนบทที่
สมัยหนึ่ง หากใครแต่งงานกับชาวต่างชาติมกั เป็ นที่ดูถูกดูแคลน แต่มายุคนี้กลับเป็ นที่ยอมรับมากขึ้น
การแต่งงานข้ามชาติไม่ได้เป็ นเพียงช่องทางสู่ การมีฐานะเศรษฐกิจที่ดีข้ ึนการทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์น้ ีตอ้ งสะท้อนความหลากหลายของเงื่อนไขต่าง ๆ และความซับซ้อนของผลที่เกิดขึ้น
ต่อชุมชนรวมทั้งการมองปรากฏการณ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมภายใต้
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การเผชิญหน้าของท้องถิ่นกับโลกาภิวตั น์ ซึ่ งท้าทายต่อเพศสภาวะ ชนชั้น และบรรทัดฐานของสังคม
เหตุผลที่ผหู ้ ญิงเลือกชาวต่างชาติน้ นั แม้หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าเป็ นการเลือกในลักษณะทาง
เศรษฐกิจหรื อเงินทองแต่ผหู ้ ญิงเหล่านี้ จะทาให้คนในหมู่บา้ นรวมถึงตนเองเกิดการเรี ยนการใช้ชีวติ
เรี ยนรู ้ความอดทนเรี ยนรู ้การวางแผนการใช้เงินและความรับผิดชอบ ผูห้ ญิงไทยที่ไปอยูก่ บั
ชาวต่างชาติน้ นั ไม่ได้เป็ นเพียงแม่บา้ นธรรมดาๆแต่ไปทางานเพราะจริ งๆ แล้วชาวต่างชาติไม่ได้
ร่ ารวย ฝ่ ายหญิงต่างหากที่ร่ ารวย เป็ นเพราะค่าเงินที่แตกต่างกันทาให้มองดูวา่ ฐานะและเศรษฐกิจ
ของฝรั่งนั้นรวยมากกว่าคนไทย การท่องเที่ยวของสามีฝรั่งจะใช้จ่ายในลักษณะที่ไม่ได้ใช้จ่ายใน
ประเทศบ้านเกิดของเขา เวลามาเมืองไทยเขาอยากจะมีความสุ ข ให้มากที่สุด ซึ่งเชื่อมโยงกับภาพ
ความเป็ นไทยกับความเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่เป็ นสวรรค์สาหรับชาวต่างชาติ สามีฝรั่งจานวนมากมี
โอกาสทางด้านเศรษฐกิจ มีหลายคู่ที่มาลงทุนทางธุรกิจในเมืองไทย เช่น ทาสวนยางพาราในภาค
อีสาน ใช้แรงงานญาติของภรรยา โดยไม่ตอ้ งทาอะไรนอกจากมีที่ดินและญาติภรรยา และยังเป็ น ผู ้
อุปถัมภ์ญาติภรรยาอีกด้วย ในเรื่ องบ้านเกิดของภรรยากับภาพลักษณ์ความเป็ นไทย สามีจานวนมาก
บ่นว่าบ้านเกิดภรรยาไม่ใช่ตวั แทนภาพลักษณ์เมืองไทยอย่างที่เขารู ้จกั และรู ้สึก ในขณะที่ภรรยาจะ
รบเร้าต้องการสร้างบ้านที่บา้ นเกิดเพื่อจะได้อยูใ่ กล้ญาติพอ่ แม่พี่นอ้ งและเครื อข่ายความสัมพันธ์เดิม
ของตัวเอง
นอกจากนี้ จานวนการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมยังมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จาก
การที่สังคมชนบทให้การสนับสนุนลูกหลานของตนเองไปแต่งงานกับชาวต่างชาติมากขึ้น ซึ่งหาก
ฝ่ ายหญิงมีญาติที่เคยแต่งงานกับชาวต่างชาติมาแล้ว ก็จะพยายามแนะนาให้ญาติพี่นอ้ งของตนเองได้
รู ้จกั กับญาติของสามีที่เป็ นชาวต่างชาติ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ท้งั สองฝ่ ายรู ้จกั กันมากขึ้น รวมทั้งพ่อและ
แม่ของฝ่ ายหญิงก็ให้การสนับสนุน เพราะมองว่าการแต่งงานดังกล่าวจะช่วยให้ฐานะของครอบครัว
ดีข้ นึ
ปัจจุบนั สังคมไทยมีการสร้างครอบครัว (Family Formation) รู ปแบบใหม่ที่เป็ นการสร้าง
ครอบครัว ร่ วมกับชาวตะวันตกหรื อครอบครัวข้ามวัฒนธรรม ถือ เป็ นปรากฎการณ์ที่สะท้อน
ปฎิสัมพันธ์ที่ซบั ช้อนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทัศนคติ ที่ถูกหล่อหลอม
ด้วยวิถีการดาเนินชีวิตแบบใหม่ที่เข้ามา พร้อมทับกระแสโลกาภิวตั น์ ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างครอบครัวรู ปแบบใหม่ที่มีความซับช้อน มากกว่ารู ปแบบที่เคยเป็ นมาในอดีต (Thawesit et
al, 2556: 23-46) ปรากฏการณ์การสร้างครอบครัวของหญิงไทยในชนบทกับคู่สมรสชาวต่างประเทศ
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โดยเฉพาะชาวยุโรป และอเมริ กา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็ นค่านิยมใหม่ในการสร้าง
ครอบครัวและมีจานวนเพิ่มสู งขึ้น (Tosakul, 2010: 179-200)
จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็ นรู ปธรรมคือ เศรษฐกิจครัวเรื อนของ
ผูห้ ญิงที่สมรส ข้ามวัฒนธรรมมีสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ทั้งการมีทรัพย์สิน มี
ความสามารถในการจุนเจือ ครอบครัว และมีที่ดินสิ่ งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น ตลอดจนเครื่ องอานวย
ความสะดวก และความสามารถในการลงทุนหรื อมีกิจการเป็ นของตนเอง (Prompakping et al, 2548:
23) นอกจากนี้ ยังพบว่าแรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจ ถือเป็ นแรงผลักดันให้ผหู ้ ญิงจากประเทศกาลัง
พัฒนา ตัดสิ นใจสมรสข้ามวัฒนธรรมและผูห้ ญิงรับรู ้วา่ สถานภาพทางสังคมของตนเองจะดีข้ ึนเมื่อ
ได้สมรสกับชาวตะวันตก (Borjas, 1989: 457-485) อีกทั้งผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมมี
ความพึงพอใจที่จะใช้ชีวติ คู่ร่วมกับสามีชาวต่างชาติ เพราะครัวเรื อนของผูห้ ญิงได้รับความสุ ข
สะดวกสบายด้วย (Adulakul, 2006: 296-311)
ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงสะท้อนว่า การสมรสข้ามวัฒนธรรมไม่ไ ด้นามาซึ่ ง
สถานะ เศรษฐกิจครัวเรื อนและความเป็ นอยูข่ องผูห้ ญิงดีข้ ึน เพียงอย่างเดียว ผูว้ จิ ยั จึงเชื่อว่า
การสมรสข้ามวัฒนธรรม อาจนามาซึ่ งสถานะทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยูท่ ี่ดอ้ ยลงด้วยเช่นกัน ผล
การศึกษาจะก่อให้เกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจครัวเรื อน และความเป็ นอยู่
ของครัวเรื อนผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรม และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนใน
การช่ วยเหลื อครั วเรื อนผูห้ ญิงที่ สมรสข้ามวัฒนธรรมให้สอดคล้องตามสถานะทางเศรษฐกิจและ
ความเป็ นอยู่
อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์การสมรสข้ามวัฒนธรรมยังส่ งผลต่อข้อจากัดในการทานิติกรรม
ในเชิงกฎหมาย เช่น การที่สามีชาวต่างชาติจงใจทิ้งร้างภรรยาคนไทย โดยเดินทางกลับประเทศของ
ตนและไม่กลับมา ประเทศไทยอีก ทาให้ผหู ้ ญิงไทยไม่สามารถทานิติกรรมบางอย่างที่กฎหมาย
กาหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส เช่น นิ ติกรรมการซื้อขาย อสังหาริ มทรัพย์เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีปัญหาเกี่ยวกับการที่ผหู ้ ญิงไทยบางราย ถูกบังคับจากคู่ครองของตนให้ออกไปหางาน
ทานอกบ้าน โดยการบังคับให้ขายบริ การทางเพศ ซึ่งหากไม่ยนิ ยอม ก็จะถูกทาร้ายร่ างกายอีกด้วย
(Aryuwat et al, 2011: 2)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั สนใจจะทางานวิจยั นี้จะศึกษาค่านิยมของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานกับการแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรมอันเป็ นประเด็นหนึ่งที่มีผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ดังกล่าว จึงเป็ นที่
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น่าสนใจศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมเหล่านั้น ลักษณะและสาเหตุ การแต่งงานของพวกเขามี
ลักษณะการแต่งงานเป็ นอย่างไรมาจากอะไร ผลกระทบที่มีต่อวิถีการดาเนินชีวติ ของบุคคลเหล่านี้
โดยการแต่งงานกับชาวต่างชาติของผูห้ ญิง/ชายอีสานมันเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในวิถีชีวติ ที่เป็ น
ทางเลือกที่เปิ ดกว้างในสังคมปัจจุบนั ที่พวกเขาจะเรี ยนรู ้มนั และตัดสิ นใจด้วยตัวของพวกเขาเอง และ
ทัศนคติของครอบครัวและสังคมคิดอย่างไรตลอดจนวิถีการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
แนวทางให้การคุม้ ครองและหลักประกันของสตรี อีสานที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาวิถีชีวติ ของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม
2. ศึกษาปัจจัยและสาเหตุของการตัดสิ นใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
3. ศึกษาค่านิยมของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
ข้ อมูลจากการศึกษา
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาวิจยั ในเชิงปฏิบตั ิการที่เชื่อมโยงความรู ้ หลักการ
ทางพระพุทธศาสนา บุคคล และการประยุกต์ใช้หลักพุทธจิตวิทยา ในศึกษาค่านิยมของผูห้ ญิงไทย
ชาวอีสานกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม โดยมีวธิ ีการศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิจยั ในเชิ งเอกสาร
(Documentary Research) เป็ นการศึกษาเพื่อค้นหาข้อมูล เอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับ
ค่านิยมของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมจากพระไตรปิ ฎก หนังสื อ รายงาน
การวิจยั บทความ วิทยานิพนธ์ และเอกสารประกอบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในวิถี
ชีวติ ของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยและสาเหตุ
ของการตัดสิ นใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรม พร้อมกับเสนอความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั เพื่อให้งานวิจยั มี
ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
จากการศึกษาข้ อมูลพบว่ า
หญิงไทยในภาคอีสาน จริ งหรื อไม่วา่ หญิงชาวอีสานก่อนแต่งงานมีความเป็ นอยูด่ ี พบว่า
ส่ วนใหญ่ มีความเป็ นอยูท่ ี่ยากจนบ้างและบ้างครอบครัวมีฐานะที่ดีข้ ึน เมื่อวิถีการดารงชีวติ
เปลี่ยนไป กลายเป็ นบริ โภคนิยม ทาให้เกิดค่านิยมเรื่ อง การแต่งงานกับชาวต่างชาติในกลุ่มหญิงไทย
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จากการวิจยั ของนักวิจยั หลายสถาบันก็มีท้ งั ผลดีและผลเสี ย เมื่อเด็กๆ รับรู ้วา่ การแต่งงานกับ
ชาวต่างชาติทาใช้ชีวิตความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน ต้องการยกฐานะตัวเองขึ้นมาด้วยวิธีน้ ีเช่นกัน แนวคิด
ดังกล่าวเชื่อว่าพื้นฐานทางครอบครัวเป็ นสิ่ งที่สาคัญ สภาพทางสังคมและการบริ โภคนิยมเป็ นตัวช่วย
ผลักดัน ทาให้คาดการณ์วา่ แนวโน้มเยาวชนอยากแต่งงานกับชาวต่างชาติมีสูงขึ้นชี้ให้เห็นถึงทัศนคติ
ว่าคนเชื่ อมโยงกับสังคมวัตถุนิยมมากขึ้น เป็ นตัวกระตุน้ ให้คนมีความต้องการมากขึ้น ใจร้อนมากขึ้น
ไม่รอเก็บเงินเก็บทองเพื่อสร้างฐานะแต่ตอ้ งการจะใช้วธิ ีน้ ี แทนเรี ยกได้วา่ “ใช้เศรษฐกิจเป็ นตัวนา
สังคม” ปัจจุบนั สังคมไทยมีการสร้างครอบครัว (Family Formation) รู ปแบบใหม่ที่เป็ นการสร้าง
ครอบครัวร่ วมกับชาวตะวันตกหรื อครอบครัวข้ามวัฒนธรรม ถือเป็ นปรากฏการณ์ที่สะท้อน
ปฏิสัมพันธ์ที่ซบั ซ้อนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทัศนคติที่ถูกหล่อหลอม
ด้วยวิถีการดาเนินชีวิตแบบใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับกระแสโลกาภิวตั น์ ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างครอบครัวรู ปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนมากกว่ารู ปแบบที่เคยเป็ นมาในอดีต ปรากฏการณ์
การสร้างครอบครัวของหญิงไทยในชนบทกับคู่สมรสชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวยุโรปและ
อเมริ กา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ถือเป็ นค่านิยมใหม่ในการสร้างครอบครัวและมีจานวนเพิ่ม
สู งขึ้น (Tosakul, 2010: 179-200)
จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็ นรู ปธรรม คือค่านิยมของผูห้ ญิงไทยชาว
อีสานกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมมีสถานะทางเศรษฐกิจและ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ทั้งการมีทรัพย์สิน มีความสามารถในการจุนเจือครอบครัว และมีที่ดินสิ่ งปลูก
สร้างเพิม่ ขึ้น ตลอดจนเครื่ องอานวยความสะดวก และความสามารถในการลงทุนหรื อมีกิจการเป็ น
ของตนเอง (Prompakping et al, 2548: 45) นอกจากนี้ ยังพบว่าแรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจถือเป็ น
แรงผลักดันให้ผหู ้ ญิงจากประเทศกาลังพัฒนาตัดสิ นใจสมรสข้ามวัฒนธรรม และผูห้ ญิงรับรู ้วา่
สถานภาพทางสังคมของตนเองจะดีข้ ึนเมื่อได้สมรสกับชาวตะวันตก (Borjas, 1989: 457-485) อีกทั้ง
ผูห้ ญิงที่สมรสข้ามวัฒนธรรมมีความพึงพอใจที่จะใช้ชีวติ คู่ร่วมกับสามีชาวต่างชาติ เพราะครัวเรื อน
ของผูห้ ญิงได้รับความสุ ขสะดวกสบายด้วย (Aedsakul, 2006: 296-311)
ผลการวิจัย
1.วิถีชีวติ ของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม พบว่า วิถีชีวติ ผูห้ ญิงชาวอีสาน
ที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมก่อนแต่งงานกับชาวต่างชาติ มีปัจจัยหลักในการดาเนินชีวิตเป็ นแบบ

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

ROMMAYASAN 61

ธรรมดา คือบริ โภคอาหารที่เป็ นอาหารไทย สาหรับที่อยูอ่ าศัย สร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการทาง
ประโยชน์ ใช้สอยเป็ นหลักไม่เน้นความประณี ต สวยงาม เครื่ องนุ่งห่มในเวลาปกตินุ่งห่มเรี ยบง่าย
ในงานบุญประเพณี จะแต่งตามสมัยนิยมแต่ไม่โชว์สัดส่ วน การรักษาโรคส่ วนใหญ่ใช้วิธีการพบ
แพทย์ตามโรงพยาบาลของรัฐบาล วิถีชีวติ โดยทัว่ ไปของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานที่แต่งงานข้าม
วัฒนธรรมหลังแต่งงานกับชาวต่างชาติ มีปัจจัยหลักในการดาเนินชีวติ เป็ นที่ดีข้ ึนมีการรับประทาน
อาหารผสมผสานกัน ระหว่างของคนไทยกับต่างชาติ สาหรับที่อยูอ่ าศัย สร้างขึ้นมีลกั ษณะสี สัน
สวยงาม มีร้ ัว มีบริ เวณ รู ปทรงทันสมัยคล้ายวัฒนธรรมต่างชาติ เครื่ องนุ่งห่มนิยมสวมกางเกงและ
เสื้ อสาเร็ จรู ปที่หาชื้ อได้ตามท้องตลาดโดยเน้นการโชว์สัดส่ วน การรักษาโรคส่ วนใหญ่ใช้วธิ ี การ
พบแพทย์ตามโรงพยาบาลของรัฐบาล วิถีชีวติ ความ เป็ นอยูส่ ะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น การเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวติ ของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมหลังแต่งงานกับชาวต่างชาติ ต้องเดินทาง
ติดตามสามีตลอดเวลา ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคือ ห่างเหินครอบครัวเดิม สภาพ
โภชนาการในครอบครัวเดิมดีข้ ึน นารายได้มาใช้จ่ายในการบริ โภคเครื่ องอานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น
สามารถส่ งสมาชิกในครอบครัวเรี ยนในระดับสู งขึ้นเพราะมีรายได้ประจาเดือน จนมีเงินเหลือ
สาหรับเก็บออมมีการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้ ได้แก่ พัฒนาการแต่งกายเป็ นแบบสากลมาก
ขึ้น วัฒนธรรมการรับประทานอาหารเป็ นแบบชาวตะวันตก ทาให้เกิดการผสมกลมกลืนระหว่าง
วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานกับวัฒนธรรมตะวันตกและผูห้ ญิงไทยชาวอีสานมีทศั นคติที่ดีต่อสามี
ชาวต่างชาติ รวมทั้งให้ความเคารพสามีและปฏิบตั ิตวั เป็ นภรรยาที่ดี
2. ปั จจัยและสาเหตุของการตัดสิ นใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรม พบว่า เหตุผลสาคัญที่ทาให้
ผูห้ ญิงอีสานตัดสิ นใจเป็ นภรรยาชาวต่างชาติ คือ ความยากจนซ้ าซาก และความกตัญญู (ค่านิยมเรื่ อง
การเป็ นลูกสาวที่ดีที่ตอ้ งเลี้ยงดูพอ่ แม่) เพราะการแต่งงานกับชาวต่างชาติมกั ทาให้คุณภาพชีวติ ดีข้ ึน
มีเงิน โอกาส และความมัน่ คงในชีวติ มากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั อย่างไรก็ตาม ผูห้ ญิงกลุ่มนี้อธิบายว่า
เงินไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทาให้ตนตัดสิ นใจแต่งงานกับผูช้ ายต่างชาติ เหตุผลที่สาคัญมากเช่นกันก็คือ
ผูช้ ายต่างชาติไม่ยดึ ติดกับอดีตและพรหมจรรย์ของผูห้ ญิง ให้เกียรติผหู ้ ญิง และมีความรับผิดชอบสู ง
กว่าผูช้ ายไทย ผูห้ ญิงบางคนที่ผา่ นการแต่งงานมาแล้ว เป็ นหม้ายและมีลูกติด กล่าวว่า เป็ นเหมือน
“ปาฏิหาริ ย”์ ที่ร่างกายของตนยังมีคุณค่าอยู่ และมีอานาจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
การแต่งงานใช้ชีวิตร่ วมกันระหว่างคนที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมเดียวกันนั้นเป็ นเรื่ องยาก
อยูแ่ ล้ว การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมระหว่างคนที่มีภูมิหลังทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจน
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ทัศนคติและค่านิยมแตกต่างกัน ยิง่ เป็ นเรื่ องยากขึ้นไปอีก ทั้งสองฝ่ ายจะต้องปรับตัวเข้าหากันเพื่อ
ประคับประคองให้ชีวติ คู่อยูร่ อดได้อย่างยัง่ ยืน อุปสรรคสาคัญในช่วงแรกคือเรื่ องภาษา บางคู่อยูก่ นั
3 เดือนโดยไม่ได้พูดกันเลย เพราะพูดภาษาไม่ได้ ต้องสื่ อสารกันโดยใช้ภาษาใบ้และวาดรู ปเอา แต่
โดยทัว่ ไปแล้วสามีฝรั่งจะส่ งภรรยาไปเรี ยนภาษา ซึ่ งผูห้ ญิงเหล่านี้ก็จะพูดได้คล่องมาก (แต่มกั อ่านเขียนไม่ได้) เมื่อปรับตัวได้แล้ว ผูห้ ญิงมักจะหาช่องทางทาธุรกิจของตัวเอง เช่น เปิ ดร้านอาหาร ผับ
บาร์เล็กๆ
ชายฝรั่งที่แต่งงานกับหญิงไทย ส่ วนใหญ่เป็ นชายชราที่ผา่ นการหย่าร้างหรื อภรรยาเดิม
เสี ยชีวติ ไปแล้ว รู ้สึกว้าเหว่ และรู ้สึกว่าได้รับการเติมเต็มจากชีวติ ชุมชนแบบอีสาน ความสัมพันธ์
ของทั้งสองฝ่ ายเป็ นแบบเติมเต็มกันและกัน ฝ่ ายชายได้รับการดูแลเอาใจใส่ ส่ วนฝ่ ายหญิงก็ได้รับ
ความมัน่ คงในชีวติ สามีฝรั่งส่ วนใหญ่เข้าใจดีวา่ ภรรยาของตนมีหน้าที่ตอ้ งช่วยเหลือพ่อแม่ญาติพี่
น้องของเธอ หลายคนที่ได้มาเยีย่ มบ้านเกิดของภรรยาก็ประทับใจวัฒนธรรมไทย
ผูห้ ญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติมกั จะมีเหตุผลส่ วนตัวในการตัดสิ นใจเลือกสามีที่
แตกต่างกันไป แต่เหตุผลส่ วนใหญ่ที่ผหู ้ ญิงใช้เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจเลือกสามีชาวต่างชาติ เมื่อ
ถูกถามว่าเป็ น เพราะเหตุใดเธอจงเลือกสามีคนนี้ คือ เขาเป็ นคนดี ไม่รังเกียจที่จะช่วยเหลือเธอและ
ครอบครัว เขาเข้าใจ ให้เกียรติในทุกเรื่ อง แต่ชาวต่างชาติบางคนก็ไม่เป็ นเช่นนั้นทุกคน
ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะตัดสิ นใจแต่งงานกับชาวต่างชาติ การเตรี ยมการและเตรี ยมตัวที่ดี
เป็ นสิ่ งสาคัญเพราะสิ่ งนี้เองจะเป็ นเหมือนอาวุธประจากายไม่ให้ใครมาเอาเปรี ยบและทาร้ายท่านได้
โดยที่ท่านไม่มีทางสู ้ จะเห็นได้วา่ การแต่งงานกับชาวต่างชาติไม่ใช่เรื่ องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่ องยากอีก
ต่อไปถ้าหากท่านรู ้วธิ ีการที่ถูกต้องว่าท่านควรจะเตรี ยมตัวอย่างไร เลือกอย่างไร และทาอย่างไรกับ
ชีวติ ของท่าน และสิ่ งนี้เองที่จะบ่งบอกได้วา่ ท่านได้เลือกสิ่ งที่ดีที่สุดและทาดีที่สุดให้กบั ชีวติ ของท่าน
แล้วหรื อยังผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ เส้นทางการเข้าสู่ การแต่งงานข้ามชาติมีหลายเส้นทางได้แก่การพบ
รักด้วยการนาพาของโชคชะตา การติดต่อผ่านเครื อข่าย การไปทางานต่างประเทศ การแสวงหาตาม
แหล่งท่องเที่ยว และการติดต่อผ่านเอเย่นต์ การแต่งงานกับชาวตะวันออก ส่ วนใหญ่เกิดจากการพบ
รักด้วยการนาพาของโชคชะตา ส่ วนการแต่งงานกับชาวตะวันตกส่ วนใหญ่เป็ นความตั้งใจที่จะ
แสวงหา สามี และมีการใช้ช่องทางหลายช่องทาง การวิจยั พบว่า หญิงที่เข้าสู่ การแต่งงานแม้วา่ จะมี
สภาพในการดารงชีวิตที่ลาบาก แต่ก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่จนที่สุดของชุมชน ภายหลังจาการเข้าสู่
การแต่งงาน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรของครัวเรื อน โดยเฉพาะทรัพยากรทางวัตถุ และ
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การเปลี่ยนสถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชดั กลุ่มผูห้ ญิงที่แต่งงานกับชาว
ตะวันออก มีการช่วยเหลืองานส่ วนรวมของชุมชน และการลงทุนปรับปรุ งหรื อสร้างบ้านใหม่
มากกว่าหญิงที่แต่งงานกับชาวตะวันตก การแต่งงานกับชาวต่างชาติ เป็ นเรื่ องที่ชุมชนให้การยอมรับ
และมิได้มีการกีดกัน หรื อมีทศั นะในทางลบต่อการแต่งงาน และผูห้ ญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ
ชุมชนไม่ค่อยพอใจกับการประพฤติตวั ในบางด้าน อย่างเช่นการแต่งกายหรือการเล่นการพนันของ
หญิงที่แต่งงานกับชาวตะวันตก กลุ่มผูห้ ญิงที่แต่งงานกับชาวตะวันตก ให้คุณค่าในเรื่ องสิ ทธิและ
เสรี ภาพของปั จเจก มากกว่ากลุ่มผูห้ ญิงที่แต่งงานกับชาวตะวันออก ทั้งกลุ่มที่แต่งงานกับ
ชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ต่างก็ยงั ดารงความสัมพันธ์กบั ครัวเรื อนและชุมชนอย่างดีต่อไป
และในบางด้านพบว่า ความสัมพันธ์มีมากขึ้น
3. ค่านิยมของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม พบว่า การศึกษาถึง
ค่านิยมที่กาลังเติบโตขึ้นของผูห้ ญิงไทยที่แต่งงานกับสามีชาวต่างชาติได้ระบุถึงแรงกระตุน้ ทาง
วัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมายที่กาลังขับเคลื่อนให้ผหู ้ ญิงไทยเดินเข้าสู่ การแต่งงานกับชาวต่างชาติ
เช่นเดียวกับในสังคมอื่นๆ มันเป็ นเรื่ องปกติสาหรับผูห้ ญิงที่ตอ้ งการ “แต่งงานกับชาวต่างชาติเพื่อ
ยกระดับตนเองขึ้น” แน่นอนว่านี่คือคุณภาพที่เป็ นปกติวสิ ัยที่กาลังขับเคลื่อนผูห้ ญิงที่ประสบ
ความสาเร็ จทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ และในประเทศที่พฒั นาแล้วไปสู่ การไม่แต่งงานหรื อมอง
หาการแต่งงานกับคู่ชีวติ ที่คู่ควรมากกว่า ในการศึกษาวิจยั ค้นพบว่า ผูช้ ายจานวนมากที่มองหาภรรยา
ชาวไทยนั้น จะมีพ้นื ฐานความปลอดภัยทางการเงินที่นอ้ ยกว่า ซึ่ งบ่อยครั้งจะเกี่ยวเนื่องกันกับ
การขาดการศึกษาด้วย ที่น่าสนใจคือ กลุ่มนักธุ รกิจชายที่เดินทางบ่อยและผูท้ ี่ทางานอยูใ่ นงานบริ การ
นานาชาติ ก็เข้ามาเป็ นหนึ่งในส่ วนนี้ดว้ ยเช่นกัน แรงขับทางอินเตอร์เน็ตและแรงขับทางเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั นี้ได้เปิ ดโอกาสในเรื่ องแนวความคิดของการมีสามีชาวต่างชาติต่อผูห้ ญิงไทยซึ่งกาลังมองหา
สามีเพื่อเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ง ในครอบครัวที่ให้ความสาคัญแก่ญาติทางฝ่ ายหญิงแบบไทยแท้
นอกเหนือไปจากนั้น การเพิ่มขึ้นของเวลาว่างและระดับการศึกษาในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ
ผูห้ ญิงไทยได้เพิม่ จานวนของผูห้ ญิงไทยที่อยูเ่ ป็ นโสด เพื่อรอการแต่งงานกับคู่ครองที่เหมาะสมกับ
ตนเองมากขึ้นอีกด้วยตามประเพณี ปฏิบตั ิแล้ว ผูช้ ายไทยมักจะมองหาภรรยาหรื อคู่ครองที่เป็ นสาว
บริ สุทธิ์และไม่เคยผ่านการใช้ชีวติ ร่ วมกับชายใดมาก่อน ความล้มเหลวของการแต่งงานและ
ความกดดันทางเศรษฐกิจ ได้เพิ่มจานวนการเลิกรามากขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกับในส่ วนอื่น
ของโลก ผูห้ ญิงที่ผา่ นการหย่าร้างที่สืบเนื่องมาจากผลของความล้มเหลวนั้นได้สร้างส่ วนที่สาคัญของ
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ประชากรของผูห้ ญิงไทยที่มองหาสามีชาวต่างชาติ นี่เป็ นกรณี เฉพาะที่ซ่ ึ งผูห้ ญิงจะมีระดับของ
การศึกษาที่สูงกว่า
อภิปรายผล

ค่านิยมของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม สถาบันครอบครัวใน
ภาคอีสาน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกแต่งงานกับชาวต่างชาติได้มีการเปลี่ยนแปลงความคิดและ
พฤติกรรมในการเลือกคู่ครองไปอย่างสิ้ นเชิง ในสังคมอีสานดั้งเดิม พ่อแม่มกั จะเป็ นผูห้ าคู่ครอง
ให้กบั บุตรหลาน การแต่งงานมักจะเป็ นการจัดหาโดยพ่อแม่ บ่อยครั้งเป็ นลักษณะคลุมถุงชน แต่ใน
ปัจจุบนั นี้ สังคมอีสานกาลังเปลี่ยนค่านิยมทางด้านการเลือกคู่ครองโดยในการเลือกคู่ครองจะให้
ความสาคัญกับความรักน้อยลงมุ่งคานึงถึงความมัน่ คงทางเศรษฐกิจเป็ นหลักทาให้หญิงไทยสามารถ
ตัดสิ นใจแต่งงานกับสามีฝรั่งได้ ทั้ง ๆ ที่บางคู่อาจไม่เคยพบกันมาก่อนวันแต่งงานเลย ที่เป็ นเช่นนี้
เพราะสาวชาวอีสานที่มีสามีเป็ นฝรั่งคิดว่า หากสามีตนเองมีเงินคนในหมู่บา้ นก็ยอมรับนับถือเอง
“สิ่ งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ หญิงที่แต่งงานกับฝรั่งนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจและมีชีวติ
ความเป็ นอยู่ดีข้ ึนกว่าเดิ ม มีเงิ นฝากในธนาคาร มีเครื่ องประดับ สร้อย แหวน ทองติดตัวมากขึ้น มี
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินภายใต้ชื่อของภรรยา มีการปลูกบ้านหรื อต่อเติมบ้านใหม่ในรู ปทรงตะวันตกมาก
ขึ้น อันเนื่ องมาจากการได้รับการช่ วยเหลื อทางการเงิ นจากสามีชาวต่างชาติ ผลทาให้คนในชุ มชน
เกือบ 90% พูดว่า หากมีลูกสาวก็อยากจะให้แต่งงานกับชาวต่างชาติ เสี ยดายที่ลูกยังเด็กอยู่ โตไม่ทนั
ไม่อย่างนั้นก็จะให้แต่งงานกับชาวต่างชาติเช่นกัน”
การแต่งงานข้ามชาติส่งผลให้เกิดความอ่อนแอและขาดความเป็ นเอกลักษณ์ทางด้าน
การใช้ภาษากับเด็กรุ่ นใหม่ที่เป็ นลูกครึ่ ง ดังจะเห็นได้จากพ่อแม่มีการใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยใน
การสื่ อสารกับบุตรมากขึ้น ทาให้บุตรหรื อเด็กรุ่ นใหม่สับสนในการใช้ภาษาและไม่มีความคล่องหรื อ
เชี่ยวชาญภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นไทยหรื ออังกฤษ ในส่ วนของภาษาอังกฤษเด็กก็จะใช้ภาษา
พื้น ๆ เกี่ยวกับชีวติ ประจาวันเท่านั้น ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้คาหรื อสนทนาในเรื่ องที่เป็ นนามธรรมแต่
อย่างใด ทั้งนี้เพราะขีดระดับการศึกษาของพ่อแม่และสถานการณ์ในชีวิตประจาวันในชุมชนไม่มี
บริ บทพอที่จะกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาทางด้านภาษาหรื อปรัชญาแนวคิดทั้งไทยและอังกฤษแต่อย่าง
ใด อีกทั้งในหลายพื้นที่มีฝรั่งมาอยูก่ นั มาก ในหลายหมู่บา้ นจะมีการติดป้ายบอกชื่อสิ นค้าและราคา
สิ นค้าเป็ นภาษาอังกฤษ ในร้านขายอาหารก็จะมีชื่ออาหารหรื อรายการอาหารและราคาเป็ น
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ภาษาอังกฤษซึ่ งปรากฏการณ์น้ ีเป็ นปรากฏการณ์ใหม่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในชนบทที่มีเขยฝรั่ง
มาก ๆ ภาษาอังกฤษเริ่ มมีบทบาทและทาหน้าที่เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารแทนภาษาไทยดังจะเห็น
ได้วา่ ในหมู่บา้ นที่มีเขยฝรั่งอยูก่ นั มาก ๆ ก็จะมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อกลางในการค้าขายระหว่าง
คนไทยกับเขยฝรั่ง การซื้ อขายสิ นค้าระหว่างเมียฝรั่งกับคนไทยผูข้ ายสิ นค้า จึงเป็ นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตามลาพังโดยขาดองค์ประกอบของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมดังแต่ก่อน เพราะพบว่า
ค่านิยมของการต้องการให้ลูกหลานแต่งงานกับฝรั่งชาวต่างชาติน้ นั มีผลกระทบไปถึงคนรุ่ นวัยที่
คาดคิดว่าน่าจะเป็ นรุ่ นวัยที่อนุรักษ์ ความคิดและขนบธรรมเนียมดังเดิมของสังคมไว้ แต่ในความเป็ น
จริ งมิได้เป็ นเช่นนั้น ปู่ ย่าตายายในหมู่บา้ นทุกคนล้วนอยากจะให้ลูกหลานแต่งงานกับคนต่างชาติ
“ที่เป็ นเช่นนี้เพราะผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่มองว่าการแต่งงานกับฝรั่งเป็ นการลดภาระของผูส้ ู งอายุ
เนื่องจากปั จจุบนั คนไทยหากแต่งงานกันเอง เวลามีลูกเต้าก็มกั จะเอามาให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง แต่หากได้
ลูกเขยฝรั่งก็จะเอาลูกหลานไปเลี้ยงเมืองนอก หากไม่เอาไปเลี้ยงก็มีเงินมากพอที่จะจ้างพี่เลี้ยงมาดูแล
ทาให้ไม่เป็ นภาระแก่ผสู ้ ู งอายุ ไม่เพียงแต่ปู่ย่าตายายต้องการสนับสนุนให้ลูกหลานตัวเองแต่งงานกับ
ชาวต่างชาติเท่านั้น แม้แต่เด็ก ผูห้ ญิงเอง พอเข้าไปถามว่าโตขึ้นหนูอยากจะเป็ นอะไร เขาบอกว่า หนู
อยากจะนัง่ เครื่ องบินไปเมืองนอก แล้วไปมีสามีเป็ นชาวต่างชาติ”
สรุ ปผลวิจัย
วิถีชีวติ ของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม วิถีชีวติ ผูห้ ญิงชาวอีสานที่
แต่งงานข้ามวัฒนธรรมก่อนแต่งงานกับชาวต่างชาติ มีปัจจัยหลักในการดาเนินชีวติ เป็ นแบบธรรมดา
คือบริ โภคอาหารที่เป็ นอาหารไทย สาหรับที่อยูอ่ าศัย สร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการทาง
ประโยชน์ ใช้สอยเป็ นหลักไม่เน้นความประณี ต สวยงาม เครื่ องนุ่งห่มในเวลาปกตินุ่งห่มเรี ยบง่าย
ปัจจัยและสาเหตุของการตัดสิ นใจแต่งงานข้ามวัฒนธรรม เหตุผลสาคัญที่ทาให้ผหู ้ ญิงอีสานตัดสิ นใจ
เป็ นภรรยาชาวต่างชาติ คือ ความยากจนซ้ าซาก และความกตัญญู (ค่านิยมเรื่ องการเป็ นลูกสาวที่ดีที่
ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่) เพราะการแต่งงานกับชาวต่างชาติมกั ทาให้คุณภาพชีวติ ดีข้ ึน มีเงิน โอกาส และ
ความมัน่ คงในชีวติ มากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ส่ วนค่านิยมของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานกับการแต่งงานข้าม
วัฒนธรรม ผูห้ ญิงที่ตอ้ งการแต่งงานกับชาวต่างชาติเพื่อยกระดับตนเองให้สูงขึ้น ประสบความสาเร็ จ
ทางเศรษฐกิจ มีชีวติ ที่มงั่ คง
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปปฏิบตั ิ
1) การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมไม่ได้เกิดจากความต้องการมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี
เป็ นประเด็นหลักอย่างที่สังคมมองพวกเขาเท่านั้น แต่เกิดจากโอกาสที่พวกเขาพบกันและมีความรัก
ความเอื้ออาทรที่พวกเขามีต่อกัน จึงสามารถแต่งงานและอยูอ่ าศัยด้วยกันได้
2) ควรส่ งเสริ มการศึกษาภาษาต่างประเทศในระดับพื้นฐานให้ทวั่ ถึงมากขึ้นและ
การเรี ยนรู ้ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนชาติท้งั ตะวันตกและตะวันออก เพื่อเป็ นพื้นฐาน
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเพื่อนร่ วมโลกที่ไร้พรมแดนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและการแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรมในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะ ในการทาวิจยั ในด้านอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
และสัมพันธ์กบั ค่านิยมของผูห้ ญิงไทยชาวอีสานกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมดังนี้
1) ศึกษาผลกระทบจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในชุ มชนชนบทและเมื องของผู ้
หญิงไทยชาวอีสาน
2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตในต่างแดนของ
ผูห้ ญิงไทยชาวอีสาน
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ตานานประจาถิ่นทุ่งกุลาร้ องไห้ : เรื่ องเล่าเชิงนิเวศกับการต่ อสู้ และ
ต่ อรองทางสั งคมและวัฒนธรรม
The Mythical Legends of Thung Ku La Ronghai: Ecological
Narrative and Social and Cultural Negotiation
สมปอง มูลมณี1 / ปฐม หงส์ สุวรรณ2
Sompong Munmani / Pathom Hongsuwan

สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Thai Program, Faculty of Humanity and Social Sciences, Mahasarakham University
1,2

บทคัดย่อ

บทความวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของตานานประจาถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้
ที่มีความสาคัญต่อการเป็ นสื่ อการนาเสนอเพื่อการต่อสู ้และต่อรองทางสังคมและวัฒนธรรมภายใน
บริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้อนั เป็ นพื้นที่แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมสังคมที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันใน
บริ เวณนี้
ตานานเรื่ องเล่าศักดิ์สิทธิ์ จึงมีบทบาทอย่างยิง่ ต่อการครอบครองพื้นที่ และการสร้างพื้นที่
ต่างๆ อันเป็ นแหล่งทรัพยากร ทั้งแหล่งน้ า ป่ าไม้ พื้นดิน แร่ เกลือ หรื ออื่นๆ ด้วยการใช้ตานานเรื่ อง
เล่าประกอบการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่ม ผูว้ จิ ยั ต้องการนาเสนอว่า
ตานานเรื่ องเล่าที่ปรากฏในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้น้ นั ถูกนามาจัดการกับพื้นที่ เพื่อการต่อสู ้และ
ต่อรองกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการต่อรองกับอานาจต่างๆ ที่เข้าสู่
ชุมชนทุ่งกลาร้องไห้น้ ีอย่างไรโดยใช้ทฤษฎีการสร้างพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์และพื้นที่ทางสังคมเป็ นกรอบใน
การอธิบาย
จากการวิจยั พบว่าตานานเรื่ องเล่าเชิงนิเวศมีผลต่อการต่อรองทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ทุ่งกุลาร้องไห้ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การต่อสู ้และต่อรองกับพุทธศาสนา 2) การต่อสู ้และต่อรองกับ
ระบบทุนนิยม 3) การต่อสู ้และต่อรองกับการท่องเที่ยว และ4) การต่อสู ้และต่อรองกับกระแสพัฒนา
อันแสดงให้เห็นถึงบทบาทของตานานเรื่ องเล่าที่มีผลต่อการปฏิบตั ิการต่อสู ้กบั อานาจภายในชุมชน
ทุ่งกุลาร้องไห้
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คาสาคัญ: ตานานประจาถิ่น, ทุ่งกุลาร้องไห้, เรื่ องเล่าเชิงนิเวศ, การต่อรองทางสังคม
Abstract

This research aimed to study role of the mythical Legends of Thung Ku La as the most
effective media for fighting and negotiation in Social and Culture within Thung Kula Ronghai area
with diversity of culture and society of those who lived together in this area.
Mythical legend was the most effective role for space possession and space construction
including resources such as water, forest, soil, halite etc. by using the mythical narrative to manage
the area to suit identity of each community. What a researcher wanted to investigate was that how
the mythical legend appeared in the area of Thung Ku La Rong Hai was managed for fighting and
negotiation for the change of society and culture as well as negotiation with various powers that
entered to the community of Thung Ku La RongHai by using theory of sacred space construction
and social construction as framework to explain.
From the research, It was found that ecological narrative affected the social and cultural
negotiation in Thung Ku La Ronghai in 4 aspects: 1) fighting and negotiation with Buddhism; 2)
fighting and negotiation with capitalism; 3) fighting and negotiation with tourism; 4) fighting and
negotiation with currency of development which indicated the role of mythical narrative affectied
the operation of fighting with power within the community of Thung Ku La Ronghai.
Keywords: mythical legends, Thung Ku La Ronghai, ecological narrative, social and culture
negotiation
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ตานาน (Myth) เป็ นเรื่ องราวที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นเรื่ องเล่าที่สาคัญของชุมชน ใน
ฐานะประวัติศาสตร์แบบท้องถิ่น แม้นกั วิชาการอาจมองว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่มีมูลความจริ งหรื อเป็ นเรื่ อง
เล่าที่มีแต่จินตนาการเชื่อถือไม่ได้โดยปราศจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อยืนยันความเป็ นจริ ง
แต่ทว่าเรื่ องเล่าขานในลักษณะตานานประจาถิ่นนี้มิได้เลือนหายไปจากสังคม หากแต่กลับมีปริ มาณ
และเนื้อหาที่หลากหลายขึ้น อีกทั้งเพิ่มบทบาทที่มีตอ่ สังคมปัจจุบนั ทั้งด้านการบอกเล่าเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์และอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู ้สึกนึกคิดเพราะเป็ นเรื่ องที่ฝังแน่นอยูใ่ นจิตใจของผูค้ น
แทบทุกสังคมสื บต่อกันมาในหลายยุคหลายสมัยดังที่ Martin Stuart-Fox อ้างใน Hongsuwan (2011:
1) กล่าวว่า บทบาทของตานานในแง่ของการเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาจจะดูเป็ นเรื่ องไร้
ประโยชน์และถูกมองข้ามเสมอ การสร้าง อัตลักษณ์ของชุมชนในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ผา่ นตานาน
ประจาถิ่น ถือเป็ นกระบวนการสร้างอานาจเพื่อต่อสู ้และต่อรองทางสังคมวัฒนธรรมระหว่างชุมชน
และการต่อสู ้กบั อานาจรัฐที่พยายามจัดการกับพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตลอดจนความพยายามสร้าง
วัฒนธรรมของผูค้ นให้เป็ นวัฒนธรรมเดียวกัน การใช้ตานานเรื่ องเล่าเชิงนิเวศเกี่ยวกับอานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ หรื อ วัฒนธรรมการนับถือผีเจ้าพ่อร่ วมกันของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในทุ่งกุลาร้องไห้ จึง
เป็ นเสมือนการเล่าประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ร่วมกันของผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นทุ่งกุลาร้องไห้น้ ีสอดคล้อง
กันกับแนวคิดของ Kanjanapan (2000) ซึ่งได้กล่าวถึงตานานว่า ตานานมีลกั ษณะเป็ นผลผลิตของ
จินตนาการที่เกิดจากความคิดและความเชื่อที่ตอ้ งการความเข้าใจแบบหนึ่งโดยเฉพาะแตกต่างจาก
ปัจจุบนั เพราะการแสดงออกของตานานมักจะเป็ นไปในรู ปของสัญลักษณ์ซ่ ึ งสร้างขึ้นมาจากลักษณะ
ความคิดในสังคม
การใช้เรื่ องเล่าเชิงนิเวศ ตานานศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อสร้างพื้นที่ทาง
สังคม (Social Space)ซึ่งหมายถึงการสร้างสานึกทางประวัติศาสตร์ชาติพนั ธุ์ (ethnic identity)
การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) การใช้ตานานเรื่ องเล่าเพื่อสร้างเครื อข่ายทางสังคม
(Social Network) และรวมกลุ่มเพื่อต่อรองทางอานาจกับชุมชนตลอดจนอานาจการปกครองที่
พยายามเปลี่ยนแปลงสังคมทุง่ กุลาร้องไห้ ตานานต่างๆที่ปรากฏเป็ นสิ่ งสะท้อนให้เห็นว่าชุมชน
พยายามรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติเพื่อต่อรองเชิงอานาจกับกลุ่มต่างๆที่พยายามรุ กล้ าพื้นที่ทรัพยากร
ของชุมชนและการทับซ้อนทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของชุมชน ดังนั้นการใช้แนวคิดเรื่ อง
เล่าเชิงนิเวศเพื่อทาการวิเคราะห์ตานานประจาถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ ทาให้เห็นว่าตานานมีบทบาทต่อ
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การสร้างพื้นที่เชิงนิเวศ และพื้นที่ทางสังคมในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ ตลอดจนมีบทบาทต่อ
การอนุ รักษ์พ้นื ที่ทางธรรมชาติ นิเวศวัฒนธรรม
การใช้ตานานให้เป็ นเสมือนสัญลักษณ์เพื่อต่อรองอานาจระหว่างกลุ่มชนในพื้นที่ก็คือ
บทบาทของตานานที่ถูกแฝงด้วยสัญลักษณ์ที่สาคัญ ตานานบุคคลสาคัญ ตานานสถานที่ ตานาน
ศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ได้รับการสร้างความหมายเพื่อให้เป็ นเครื่ องมือต่อรองทางสังคมและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ ตลอดจนการนาตานานมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การทา
การเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้วาทกรรม “แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้”
การศึกษาวิจยั ตานานกับการต่อสู ้และต่อรองทางสังคมวัฒนธรรมในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ในครั้งนี้
แสดงให้เห็นความสาคัญของตานานที่มีความสาคัญต่อการนาไปใช้เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการต่อรอง
ทางพื้นที่ในสังคมของชุมชนในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ ในรู ปแบบต่างๆ อย่างน่าสนใจ เนื่องจาก
ตานานประจาถิ่นนอกจากสามารถเป็ นสื่ อกลางการนาเสนอรากเหง้าของสังคม ยังเป็ นสื่ อกลางใน
การสื่ อสารทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาการจัดการต่อพื้นที่อย่างชาญฉลาดอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของตานานเรื่ องเล่าประจาถิ่ น ที่มีผลต่อการต่อรองทางสังคมและ
วัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้
2. เพื่ อวิเคราะห์ การสร้ า งพื้นที่ท างสัง คมของผูค้ นในชุ มชนทุ่ง กุลาร้ องไห้ผ่า นตานาน
ประจาถิ่น
ขอบเขตการวิจัย
ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาตานานที่ปรากฏในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีความหมายในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ ทั้งที่มีการบันทึกไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Literary source) และข้อมูลมุขปาฐะ (Oral source) โดยการจาแนกขอบเขต
การศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. ขอบเขตด้านตัวบทที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาตานาน 5 กลุ่มดังนี้
1.1 ตานานอธิ บายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
1.2 ตานานอธิ บายเกี่ยวกับสภาพชุมชนและชาติพนั ธุ์

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

ROMMAYASAN 73

1.3 ตานานอธิ บายเกี่ยวกับสถานที่และศาสนสถาน
1.4 ตานานอธิ บายเกี่ยวกับผูน้ าและบุคคลศักดิ์สิทธิ์
1.5 ตานานอธิบายเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของและสัตว์ศกั ดิ์สิทธิ์
2. ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา คือ ทุ่งกุลาร้องไห้ จานวน 12 อาเภอ 6 จังหวัดได้แก่
2.1 จังหวัดร้ อยเอ็ด จานวน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอประทุมรัตน์ อาเภอเกษตรวิสัย
อาเภอสุ วรรณภูมิ อาเภอหนองฮี อาเภอโพนทราย
2.2 จังหวัดสุ รินทร์ จานวน 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอรัตนบุรี อาเภอชุมพลบุรี
2.3 จังหวัดมหาสารคาม จานวน 1 อาเภอ ได้แก่ อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย
2.4 จังหวัดศรี สะเกษ จานวน 1 อาเภอ ได้แก่ อาเภอราษีไศล
2.5 จังหวัดยโสธร จานวน 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอมหาชนะชัย อาเภอค้อวัง
2.6 จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 อาเภอ ได้แก่ อาเภอสตึก
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลตานานประจาท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีความหมายในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ ทั้งที่มีการบันทึกไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Literary source) และข้อมูลมุขปาฐะ (Oral source)
2. ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล
นาข้อมูลตานานประจาถิ่นที่รวบรวมได้ท้ งั สิ้ น วิเคราะห์ตามทฤษฎีในประเด็นต่างๆที่
กาหนด
3. ขั้นนาเสนอผลการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะนาเสนอรายงานการวิจยั แบบพรรณนา
วิเคราะห์
4. ขั้นสรุ ป อภิปรายผล
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิจยั บทบาทของตานานประจาถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มีความสาคัญในการต่อสู ้และ
ต่อรองทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งนี้ พบว่าชุมชนในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ ได้ใช้ตานานเป็ น
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เครื่ องมือเพื่อปฏิบตั ิการต่อรอง 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การต่อสู ้และต่อรองกับพุทธศาสนา 2) การต่อสู ้
และต่อรองกับระบบทุนนิยม 3) การต่อสู ้และต่อรองกับการจัดการท่องเที่ยว และ 4) การต่อสู ้และ
ต่อรองกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนี้
1. การต่อสู ้และต่อรองกับพุทธศาสนา
ตานานทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ กล่าวถึงการเสด็จมาเพื่อ
โปรดสัตว์ของพระพุทธเจ้า พร้อมเหล่าสาวกสาคัญ อาทิ พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ ในตานาน
พระเจ้าเลียบโลก ซึ่ งเป็ นตานานหลักเกี่ยวกับการกาเนิดพระธาตุ และสถานที่ต่างๆ ในบริ เวณภาค
อีสาน และลุ่มน้ าโขง ตานานพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกมีอิทธิ พลต่อการสร้างตานานพระธาตุที่
ปรากฏในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งการยอมรับเอาพระพุทธศาสนาของกลุ่มชนในบริ เวณทุ่งกุลา
ร้องไห้ จากความเชื่ อดั้งเดิมของผูค้ นที่เคยยึดถือผีบรรพบุรุษ มาสู่ การยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา
แบบพื้นบ้านดังที่ Ramitanont (1985) ที่ได้อธิบายลักษณะของพุทธศาสนาแบบพื้นบ้านไว้วา่ เป็ น
พุทธศาสนาที่พวั พันอยูก่ บั อิทธิ ปาฏิหาริ ย ์ อานาจเหนือธรรมชาติเวทมนต์คาถา บาป-บุญ นรกสวรรค์ เน้นการอบรมผูค้ นทางโลก ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนา พราหมณ์ และความเชื่อเรื่ องผี
สางเทวดาจนเป็ นระบบเดียวกัน
การศึกษาประเด็นการใช้ตานานประจาถิ่นเพื่อต่อรองทางอานาจระหว่างพุทธศาสนา
กับความเชื่อดั้งเดิมของชุมชน ผูว้ จิ ยั พบว่า มีการต่อรองผ่านตานานใน 2 ลักษณะ คือ ประการแรกคือ
การต่อรองกับพุทธตานานด้วยการสร้างตานานพุทธประวัติแบบพื้นบ้าน ทั้งพระพุทธเจ้าและพุทธ
สาวก อย่างเช่นพระ
โมคลานะ ที่เดินทางมาเพื่อปราบทุกข์เข็ญให้แก่ผคู ้ น และพิทกั ษ์พ้นื ที่
ท้องถิ่น การกาหนดพื้นที่ทอ้ งถิ่นที่มีอยูแ่ ต่เดิมให้กลายเป็ นพื้นที่ทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา และ
ประการที่สองคือการใช้ตานานบรรพบุรุษประจาถิ่นเป็ นผูป้ กป้ องดูแลพุทธศาสนาหรื อสถานที่
สาคัญทางพุทธศาสนา
การต่อรองผ่านมิติการสื่ อความหมายพุทธประวัติพ้นื บ้าน
อิทธิพลของพุทธศาสนาเป็ นรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อของคน
ก่อให้เกิดประเพณี พิธีกรรม อันเกิดจากความเชื่ อในทางพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กบั วิถีชีวติ ของคนใน
ทุ่งกุลาร้องไห้ (Duangwilai, 2013: 207) ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ ดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้
แห่งนี้ ผูค้ นในดินแดนแถบนี้ ยังคงมีความผูกพันกับความเชื่อเรื่ องอานาจเหนื อธรรมชาติ คือการนับ
ถือผีฟ้า ผีแถน เทวดา นาค และเทพเจ้าต่าง ๆ ทั้งตามแบบของพราหมณ์และผีพ้นื บ้าน ก่อนที่จะ
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ยอมรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาควบคุมอานาจเดิมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวติ ของผูค้ นในพื้นที่ ดังที่ปรากฏ
ในตานานของพุทธประวัติแบบพื้นบ้าน ที่กล่าวถึงการเกิดทุ่งโล่งกว้างเป็ นตานานทุ่งกุลาร้องไห้ ได้
กล่าวไว้วา่ เดิมพื้นที่บริ เวณนี้ เป็ นทะเลหลวง(แม่น้ าใหญ่)
การใช้ตานานเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ อดั้งเดิมกับความเชื่ อทาง
พุทธศาสนา ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น หากพิจารณาตานานพุทธตานานเหล่านี้จะปรากฏเรื่ องราว
ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธประวัติของบุคคลสาคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธสาวก ที่สัมพันธ์กบั
เรื่ องอานาจศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อดั้งเดิมของชุมชน สะท้อนให้เห็นความพยายามสื่ อความหมายของ
ตานานศักดิ์สิทธิ์ประจาถิ่นเพื่อให้เป็ นส่ วนหนึ่งของพุทธประวัติ หรื อตานานทางพระพุทธศาสนา
อันเป็ นการต่อรองเชิงอานาจในรู ปแบบหนึ่งระหว่างความเชื่อดั้งเดิม กับแนวความเชื่ อใหม่ทางพุทธ
ศาสนา ซึ่ งพุทธตานานในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ ผูว้ จิ ยั พบว่า เป็ นการนาเสนอตานานเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ ตานานพระธาตุ ที่ปรากฏในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ โดยการนาเอาบุคคลสาคัญในพุทธ
ประวัติมาเล่าเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับความเชื่อทางพุทธศาสนา อาทิ ตานานชื่อ
บ้านนามเมือง หรื อบุคคลศักดิ์สิทธิ์ ของชุมชน
ความเชื่อทางพุทธศาสนาเป็ นคามเชื่อที่มีความประนีประนอมกับความเชื่อดั้งเดิม
มากจึงทาให้กลุ่มความเชื่อเดิมยอมรับเอาแนวความเชื่อใหม่แบบพุทธอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ได้เป็ น
การควบคุมอานาจแต่เพียงฝ่ ายเดียว จะเห็นว่า แม้พระยานาคที่ถูกพุทธศาสนาควบคุมไว้ แต่เมื่อนาค
นั้นมองเห็นมรรคผล อันทาให้จิตใจสู งส่ งขึ้น มีเมตตามากขึ้น นาคนั้นก็เป็ นผูม้ ีอานาจในการเป็ นผู ้
คอยปกป้ องพุทธศาสนา อนุภาคของตานานเหล่านี้ แสดงให้เห็นการพยายามต่อรองอานาจกัน
ระหว่าง พุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิมที่ปรากฏในทุ่งกุลาร้องไห้ จากการถูกปราบให้หมดฤทธิ์
สู่ การหวนกลับมามีอานาจใหม่ในบทบาทใหม่ของผูพ้ ิทกั ษ์พุทธศาสนา ถือเป็ นการต่อรองโดย
การประนีประนอมกันระหว่างความเชื่อแบบดั้งเดิมกับแนวความเชื่อแบบพุทธที่เข้ามาสู่ สังคมทุ่ง
กุลาร้องไห้
การต่อรองด้วยการประนีประนอมกันระหว่างความเชื่อดั้งเดิมและพุทธศาสนา
ตานานประจาถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ โดยเฉพาะตานานเจ้าพ่อซึ่งเป็ นทั้งบรรพบุรุษของ
ชุมชนในบริ เวณทุ่งเหล่านี้ และเป็ นผูท้ ี่เป็ นตัวแทนของชุมชนเพื่อการประนีประนอมระหว่าง
วัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมการนับถือผี มาสู่ ความเชื่อการยอมรับเอาพุทธศาสนา จะเห็นว่า เจ้าพ่อ
ต่างๆ เช่น เจ้าพ่อศรี นครเตา ซึ่ งเป็ นผูม้ ีฤทธิ์มาก แต่เมื่อต้องคดีขอ้ หาแอบอ่านจดหมายของ
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พระมหากษัตริ ย ์ จึงได้หนีภยั ออกไปบวชเป็ นญาฌา (พระครู ) หรื อแม้แต่เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวทุ่ง
กุลาร้องไห้ นับถือมาแต่ก่อนนั้น ล้วนแล้วแต่ยอมรับเอาพุทธศาสนาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิตน เช่นเจ้า
พ่อสังฆราช (พระ) ซึ่ งเป็ นเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะพุทธศาสนาแบบพื้นบ้าน เป็ นที่ปรึ กษาและคอย
ปกป้ องลูกหลานชาวส่ วย (กูย-ลาว) บริ เวณอาเภอราศีไศล ให้อยูก่ นั อย่างสันติ นอกจากนั้นแล้ว
ตานานทางพุทธศาสนายังมีบทบาทในการเป็ นสัญลักษณ์ของการยอมรับกันอย่างประนี ประนอม
ระหว่างพุทธพราหมณ์ผี อย่างดีอีกด้วย นอกเหนือจากอนุภาคของตานานเจ้าพ่อประจาทุ่งกุลาร้องไห้
อนุภาคของตานานพระธาตุ และพระพุทธรู ปต่างๆ ในทุ่งกุลาร้องไห้ยงั สะท้อนให้เห็นการผสม
กลมกลืนกันทางวัฒนธรรม
ตานานเจ้าพ่อ บรรพบุรุษ โบราณสถานสาคัญตลอดจนตานานพระธาตุ ที่เป็ น
การสร้างขึ้นเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของการยอมรับเอาศาสนาพุทธเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ แทนความเชื่อ
ดั้งเดิม โดยเฉพาะพราหมณ์ที่เข้ามามีอิทธิพลในดินแดน
แถบนี้ พร้อม
กับยุคขอมครองพื้นที่ มีการสร้างปราสาท กู่ หลากหลาย
กระจายอยูเ่ ต็ม
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เมื่อขอมเสื่ อมอานาจลง พุทธศาสนา
ได้เข้ามา
แทนที่ ทั้งด้านความเชื่อและศิลปะดังที่ตานานทางพุทธ
ศาสนาได้เล่า
ถึงการสร้างกู่พระโกนา กับกูกาสิ งห์ ว่าเกิดจากการ
แข่งขันกัน
สร้างระหว่างชายกับหญิง จนสุ ดท้ายหญิงสร้างกู่พระโก
นาสาเร็ จ
การนิยามความหมายของชื่ อของปรางค์ก่ซู ่ ึงเป็ นปราสาท
ยุคขอม
โบราณให้เป็ นพระธาตุแห่งพุทธศาสนา ด้วยการใช้นาม “พระโกนา” ซึ่งมาจากชื่อ พระโกนาคม
พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในพุทธศาสนา ซึ่งเป็ นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในภัทรกัปนี้ เป็ นการให้
ความหมายและความสาคัญต่อพุทธศาสนาอย่างแท้จริ ง ภายใต้การปรับเปลี่ยนแนวความเชื่อจาก
พราหมณ์มาสู่ พุทธศาสนา โดยการสร้างศิลปะแบบพุทธซ้อนทับศิลปะดั้งเดิมขององค์ปรางค์
ประธานกู่พระโกนา จึงเห็นว่ากู่พระโกนานั้นมีท้งั ทับหลังนารายณ์บรรทมสิ นธุ์ และพระพุทธรู ป
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แบบหี นยานอยูร่ ่ วมกันการสร้างสัญลักษณ์ทางความเชื่อผ่านตานานเหล่านี้ เป็ นการพยายามต่อรอง
ระหว่างความเชื่ อดั้งเดิมกับความเชื่อทางพุทธศาสนา

ภาพที่ 1: วัดกู่คนั ธนาม การยอมรับวัฒนธรรมระหว่างพราหมณ์กบั พุทธ
การให้ตานานศักดิ์สิทธิ์ เป็ นสิ่ งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแนวความเชื่ อแบบพุทธ
พราหมณ์ และผี ปรากฏในพื้นที่โบราณสถานหลายแห่ง เนื่องจากดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้เดิมเคยเป็ น
พื้นที่การครอบครองของอาณาจักรขอม ดังนั้นพื้นที่โบราณสถานหลายแห่งถูกผนวกเข้าเป็ นพื้นที่
ร่ วมกันอย่างประนีประนอมทางวัฒนธรรม กรณี ตานาน ท้าวคันธนาม ที่อธิ บายความสาคัญของวัดกู่
คันธนาม และป่ าคันธนาม เป็ นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิง่ จากคาบอกเล่าของ Somtum (2016)
เห็นว่าตานานกู่คนั ธนามนี้ เป็ นการเล่าตานานเรื่ องท้าวคันธนาม ซึ่ งถือเป็ นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ ตาม
ความเชื่อของชุมชน มีพละกาลังมาก ได้ปราบยักษ์ ก่อนจะตั้งบ้านอยู่ ณ สถานที่ป่าโคก ต่อมาเรี ยก
ป่ าแห่งนี้วา่ ป่ าคันธนาม ซึ่งตามความเชื่อนั้น บ้านของท่าน คือ ปรางกู่คนั ธนาม ซึ่ งปั จจุบนั ได้มี
การสร้างวัดขึ้นในบริ เวณพื้นที่ก่คู นั ธนาม แม้วา่ กรมศิลปากร จะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุ ก
โบราณสถานอย่างเด็ดขาด แต่การรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อต่อสู ้กบั ภาครัฐในปี 2539 ซึ่งเกิด
เหตุการณ์โจรกรรมรู ปสลักพระนารายณ์ที่ขุดพบ ณ กู่คนั ธนามแห่งนี้ ซึ่งในเวลาต่อมาโจรต่างมีอนั
ล้มตายลง การลงโทษให้โจรได้รับความเป็ นไปในทางที่เลวร้ายนี้เชื่อว่าวิญญาณเจ้าพ่อคันธนามที่
ปกป้ องดูแลกู่คนั ธนามแห่งนี้ ได้เป็ นผูก้ ระทา
การผสมกลมกลืน ยอมรับกันและกันระหว่างพราหมณ์ซ่ ึ งเป็ นเจ้าของโบราณสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ สู่ การยอมรับเอาพุทธศาสนา ภายใต้การปกป้องดูแลของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็ นผีของ
ชุมชน ถือเป็ นการต่อรองระหว่างอานาจความเชื่อแบบพื้นบ้านสู่ การยอมรับเอาพุทธศาสนาอย่าง
ประนีประนอม ตานานเรื่ องเล่าศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็ นกลไกสาคัญที่เป็ นสัญลักษณ์แทนความเชื่อที่ต่อรอง
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กับอานาจแห่งพุทธที่เข้ามาดูแลพื้นที่ ในขณะเดียวกัน บทบาทของผีเองก็เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็ นผู ้
ปกป้องพื้นที่เช่นเดียวกัน ดังนั้นวัฒนธรรมร่ วมกันทั้งสามกลุ่มความเชื่อจึงเป็ นสิ่ งที่แสดงออกให้
เห็นโดยทัว่ ไปของทุ่งกุลาร้องไห้
การต่อรองด้วยตานานผูป้ กป้องพุทธศาสนา
ตานานผีบรรพบุรุษในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ นอกเหนือจากการเป็ นผีประศักดิ์สิทธิ์
แล้ว ยังถือเป็ นวีรบุรุษประจาถิ่นที่คนในแต่ละชาติพนั ธุ์ให้การเคารพยกย่องอีกด้วย ผีศกั ดิ์สิทธิ์ ตาม
ความเชื่อของคนในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ มีบทบาทที่สาคัญคือเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์แก่พุทธศาสนาใน
ลักษณะของพุทธตานานแบบพื้นบ้าน วีรบุรุษในท้องทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ทาหน้าที่เป็ นผูพ้ ิทกั ษ์พุทธ
ศาสนาได้ถูกนิยามให้มีความหมายต่อศาสนามากยิง่ กว่าบุคคลศักดิ์สิทธิ์ อื่นๆ แม้วา่ พุทธจะมีอิทธิพล
ต่อความเชื่อของผูค้ นในทุ่งกุลาร้องไห้ในสังคมปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ตานานก็
พยายามสร้างวีรบุรุษให้เป็ นผูพ้ ิทกั ษ์แก่พุทธ สร้างอานาจต่อรองแก่ผทู ้ ี่เป็ นสื่ อกลางระหว่าง พุทธกับ
ผี โดยเฉพาะ หมอทรง นางเทียม เฒ่าจ้ าต่างๆ Kodsuwan (2015) กล่าวว่า หมอทรงเจ้าพ่อต่างๆ ต้อง
ปฏิบตั ิตนอยูใ่ น ศีลแปด ตลอดเวลา รู ้จกั ทาบุญอยูเ่ สมอ เพื่อเสริ มบารมีให้แก่เจ้าพ่อ ที่มาอาศัยร่ าง
ของตนให้มีบารมีเพิ่มมากขึ้น เมื่อเจ้าพ่อมีบารมีสิ่งตามมาคือเจ้าพ่อก็สามารถช่วยเหลือผูค้ น และ
ดูแลศาสนสถานต่างๆได้ดี ดังคติที่วา่ “ศีลย่อมรักษาผูร้ ักษาศีล”
ตานานเจ้าปู่ เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ในฐานะวีรบุรุษผูไ้ ด้รับอาญาสิ ทธิ์ให้ปกป้ องพุทธ
สถาน และพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏอยูอ่ ย่างแพร่ หลายในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ บริ เวณที่ปรากฎแหล่งศาสนาสถานเก่าแก่ แหล่งโบราณสถาน ปราสาท ปรางค์กู่ เจดีย ์
พระพุทธรู ป ล้วนแล้วแต่ปรากฏตานานของวีรบุรุษผูป้ กป้ องรักษา วีรบุรุษเหล่านี้ นอกเหนือจาก
การเป็ นผีศกั ดิ์สิทธิ์ ของชุมชน ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือแล้ว การเป็ นผูด้ ูแลศาสนสถานถือเป็ น
การสร้างบารมีอย่างหนึ่งให้แก่ดวงวิญญาณ อาทิ เจ้าปู่ ผ่าน เจ้าพ่อเสื อหาญ ยายกุลาตากุลี ที่ทาหน้าที่
ดูแลวัด โบสถ์โบราณที่เดิมเคยเป็ นศาสนาสถานทางพราหมณ์ แต่เมื่อพุทธเข้ามามีบทบาทแทน
พราหมณ์ ทาให้ผีเจ้าพ่อเหล่านี้มีบทบาทในการดูแลรักษา ยายกุลาตากุลี มีหน้าที่ดูแลอุโบสถของ
พระศรี (ศรี นครเตา) ที่ออกบวชเมื่อบั้นปลายชีวิต ตามคาบอกกล่าวของ Thepkubon (2015) ความว่า
ยายกุลากับตากุลีน้ ีเป็ นสหายกันกับเฒ่าตาศรี (ศรี นครเตา) เมื่อตาศรี หนีภยั มาบวช จึงได้มาจาพรรษา
ที่บา้ นไพรขลาจนสิ้ นชีพที่นี่ โดยมียายกุลากับตากุลีเป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือ อีกทั้งเมื่อเฒ่าศรี บวชแล้ว
ก็ได้เป็ น ฌาเมื่อย เป็ นพระที่มีความสาคัญต่อพุทธศาสนาในทุ่งกุลาร้องไห้อีกรู ปหนึ่ง
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ตานานวีรบุรุษผูท้ าหน้าที่ปกป้องพุทธศาสนา พุทธสถาน รวมทั้งสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ตามความเชื่อแบบพุทธ ที่ปรากฏในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ เป็ นกลวิธีการต่อรองเชิงอานาจแบบ
ผสมผสานที่สามารถยอมรับกันได้ ตามแนวทางความเชื่อแบบ พราหมณ์ พุทธ และผี ของชุมชน
ในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ ลักษณะการต่อรองเช่นนี้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่ งกันและกัน แต่เป็ น
การเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ส่ งเสริ มกันทั้งวิถีปฏิบตั ิ และวัฒนธรรมความเชื่อ การดารงอยูอ่ ย่างสันติ
ระหว่างสิ่ งที่มีอยูอ่ ย่างดั้งเดิม สู่ การนิยามความหมายใหม่อย่างพุทธตลอดจนการมีอานาจของผี
ประจาถิ่น เป็ นการปรองดองกันในเชิงสังคม โดยอาศัยตานานเรื่ องเล่าศักดิ์สิทธิ์เป็ นสัญลักษณ์ใน
การอธิบายความสัมพันธ์ดงั กล่าว
2. การต่อสู ้และต่อรองกับระบบทุนนิยม
กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่เข้ามามี
ส่ วนสาคัญต่อวิถีชีวติ ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยการเปลี่ยนวาทกรรม “พื้นที่แห้งแล้ง” ให้เป็ น “พื้นที่
ผลิตทางการเกษตร” ถือเป็ นแนวนโยบายของภาครัฐเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการค้า การลงทุน
ภายในทุ่งกุลาร้องไห้ แม้วา่ ความมุ่งหมายของประเทศคือเพื่อให้ประชาชนมีความเจริ ญอยูด่ ีกินดี แต่
การที่สังคมในทุ่งกุลาร้องไห้ยอมรับระบบทุนนิยมในรู ปแบบทั้งที่มีอิสระและแบบที่ควบคุมได้ เมื่อ
ทุนนิยมเป็ นใหญ่ การแผ่อานาจของระบบทุนนิยม จึงขยายวงกว้างมากขึ้น จากกลุ่มวิสาหกิจภายใน
ชุมชน ในลักษณะกลุ่ม OTOP สู่ การลงทุนในระดับกลุ่มทุนจากประเทศไปสู่ ประเทศ เพราะฉะนั้น
การรุ กเข้าสู่ ความเป็ นมหาอานาจโดยทุนนิยม จึงเป็ นดาบสองคม มีท้งั คุณทั้งโทษการรวมกลุ่มของ
ชุมชนเป็ นกลุ่มเครื อข่ายภายในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อต่อรองกับทุนนิยมก็เช่นกัน กาลังกลายเป็ น
ดาบสองคม จะถูกระบบทุนนิยมครอบงาได้สะดวกขึ้น หรื ออีกนัยหนึ่งคือทาให้ชุมชนมีอานาจ
ต่อรองมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนภายในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ ที่เกิดจากการรับ
กระแสทุนนิยมคือการเกิดขึ้นของห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ การส่ งเสริ มให้เกษตรกรผลิตสิ นค้า
เพื่อส่ งเข้าสู่ร้านค้าขนาดใหญ่มากกว่าการที่จะผลิตเพื่อการค้าภายในชุมชน สิ่ งที่ตามมาคือการ
พยายามเพิ่มพื้นที่การผลิตสิ นค้าเพื่อค้าขาย มากกว่าการทามาหากินแบบพื้นบ้าน อาทิ การประกาศ
ให้พ้นื ที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็ น “แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิของโลก” ส่ งผลให้เกิดการขยายพื้นที่
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การเพาะปลูกข้าวมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่ งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ ป่ าโคก แอ่งน้ าถูกปรับ
ให้เป็ นแหล่งเพาะปลูก ปรากฏการทางสังคมเกษตรกรรมเหล่านี้ทาให้ชุมชนในบริ เวณทุ่งกุลา
ร้องไห้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
การแข่งขันกันทางสังคมที่เกิดขึ้น ทาให้ตานานประจาถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การต่อรองอานาจกับภาคการลงทุน ด้วยการพยายามที่จะรักษาแหล่งทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิง่
แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ การป้ องกันไม่ให้ผนื ป่ า แหล่งน้ า ถูกทาลายด้วยวาทกรรม
“การพัฒนา” จึงเกิดขึ้นภายใต้เรื่ องเล่าศักดิ์สิทธิ์ และการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเครื อข่ายในการต่อรอง
กับระบบทุนนิยมที่กาลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของชุมชน โดยชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ได้ใช้ตานานเพื่อ
กาหนดข้อห้าม หรื อการใช้ตานานเพื่ออนุรักษ์แหล่งทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะพื้นที่
เพาะปลูก แหล่งน้ า แหล่งเกลือ ตานานเจ้าพ่อผูป้ กป้องพื้นที่ หรื อการใช้ตานานอธิบายเหตุเพื่อ
การจัดการทรัพยากรและการสร้างกลุ่มเครื อข่ายเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อต่อรองกับการพัฒนากระแส
หลักที่พยายามรวมกลุ่มทุ่งกุลาร้องไห้ ให้กลายเป็ นเอกวัฒนธรรม
ตานานกับการกาหนดอัตลักษณ์พ้นื ที่และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตานานเจ้าพ่อประจาถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ นอกเหนือจากการเป็ นตานานศักดิ์สิทธิ์แล้ว
ยังมีบทบาทในการเป็ นเรื่ องเล่าเชิงนิเวศ คือเรื่ องเล่าที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างมนุษย์กบั
ธรรมชาติ ทุนธรรมชาติเป็ นทุนทางสังคมประเภทหนึ่ง (Sangkapantanont, 2016: 243) เกิดจากระบบ
นิเวศที่มีอยูใ่ นแต่ละชุมชนได้แก่ ดิน ป่ าไม้ ป่ าโคก ป่ าช้า แหล่งน้ า ลาน้ า ทุนธรรมชาติเหล่านี้ คนใน
ชุมชนทุ่งกุลาได้พ่ งึ พา ในการสร้างปั จจัยสี่ สาหรับดารงชีพร่ วมกันทุกคน ลักษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละชุมชน มีการคงอยู่ สู ญหายไป และเปลี่ยนแปลงไปตามบริ บท
สิ่ งแวดล้อมทางสังคม และแต่ละมิติเวลา
ธรรมชาติของทุ่งกุลามีความหลากหลายทางชีวภาพ จากป่ าโคก ป่ าบุ่ง ป่ าทาม
แหล่งน้ า ที่ดินสาธารณะ เป็ นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง และที่ราบสู ง ทรัพยากรเหล่านี้ยงั คงความอุดม
สมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากทุนทางธรรมชาติ ยังไม่ได้ถูกทาลายไปมาก คนทุ่งกุลา ได้พ่ งึ พาทุนธรรมชาติ
สร้างเศรษฐกิจในครัวเรื อน และชุมชน ระบบนิเวศของคนทุ่งกุลาจากสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ทุ่ง
กุลา เป็ นแหล่งเลี้ยงวัว-ควายที่สาคัญแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยงั เป็ นเส้นทางผ่านจุดนัดพบของ “นายฮ้อย
วัว-ควาย” ที่ตระเวนซื้อวัว-ควายไล่ตอ้ น ไปขายตลาดภาคกลาง ถึงแม้วา่ การใช้พ้นื ที่ในทุ่งกุลา
ร้องไห้เปลี่ยนเป็ นที่นา ที่เลี้ยงสัตว์ลดลง มีการปรับตัวในการเลี้ยงวัว-ควาย ที่มีความเหมาะสม
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สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ (Kunurat, 1994: 5) นอกจากท้องทุ่งแล้วในตอนล่างของทุ่งแห่งนี้มีลกั ษณะ
เป็ นที่ราบลุ่มแม่น้ า (The Flood Plains) โดยเฉพาะแม่น้ ามูล ซึ่ งถือเป็ นแม่น้ าสายหลักของทุ่งกุลา
ร้องไห้ เหมาะแก่การปลูกข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เนื่องจากเป็ นพื้นที่ดินร่ วนปนทราย
นอกจากนั้นก็เป็ นแหล่งทรัพยากร แหล่งผลิตเกลือ
การจัดการพื้นที่ในการเพาะปลูก พื้นที่ป่า น้ า ซึ่ งเป็ นต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
ของชุมชนในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ ตานานศักดิ์สิทธิ์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการจัดการพื้นที่ คติ
ความเชื่อและการให้ความเคารพต่อเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ผเู ้ ป็ นเจ้าของพื้นที่ และการสร้างเครื อข่ายเจ้าพ่อ
เพื่อการจัดการพื้นที่ทางธรรมชาติ หรื อระบบนิเวศให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันในลักษณะกลุ่ม
ชุมชน เป็ นการต่อรองเชิงสัญลักษณ์กบั ระบบทุนนิยม ที่เน้นการแปรรู ปวัฒนธรรมสู่ การผลิต แม้วา่
กระแสการพัฒนาจะพยายามผลักดันให้ “ข้าว” เป็ นทุนอย่างหนึ่งทางระบบเศรษฐกิจ แต่ใน
ขณะเดียวกัน การรวมกลุ่มกันในนาม “คนทุ่งกุลา” ก็เป็ นการต่อสู ้กนั กระแสการลงทุน
(Phusongchan, Interview: 2015) การรวมตัวกันภายใต้ความเชื่อตานานเดียวกันซึ่งสร้างเครื อข่ายทาง
สังคมไว้แล้ว ตั้งแต่ระดับเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ เช่นเจ้าพ่อเฒ่าเต่า ที่ผกู สัมพันธ์กบั เจ้าพ่อเสื อหาญ ทาให้
เกิดเครื อข่ายทางสังคมอย่างเห็นได้ชดั คือ ชุมชนเกษตรกรชาวอาเภอพยัคฆภูมิพิสัย ร่ วมกับ
เกษตรกรชาวอาเภอสุ วรรณภูมิ อาเภอเกษตรวิสัย และชุมชนในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อตั้ง โรง
สี ขา้ วชุมชน โรงคัดแยกเมล็ดข้าวร่ วมกันภายใต้กลุ่ม “นักวิจยั ทุ่งกุลา” ขึ้นตั้งแต่ปี 2548 เพื่อ
ศึกษาวิจยั ความเป็ นทุ่งกุลาร้องไห้ ในทุกด้าน เพื่อบริ หารจัดการภายในพื้นที่ของตนเอง (Sangngam,
Interview : 2015 )
การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อต่อรองกับทุนนิยมขนาดใหญ่ดว้ ยการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรแบบชุมชนเพื่อชุมชนนั้น ส่ วนหนึ่งอาศัยการรวมกลุ่มแบบเครื อญาติทางวัฒนธรรม
เพื่อการสร้าง อัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน รวมถึงการสร้างความสามารถด้านการทานา เลี้ยงสัตว์ และ
ทอผ้า เมื่อเกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มชนที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกันจึงพยายาม
กาหนดอัตลักษณ์ทางสิ นค้าให้แก่กลุ่มตนเองผ่าน ตานานบ้านเมืองที่มีความเชื่อร่ วมกัน เช่น ผ้าทอ
ศรี ภูมิ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ผ้าไหมพยัคฆ์ ผลิตภัณฑ์ชา้ งสุ รินทร์ ทั้งหมดนี้ลว้ นแต่เกิดจากการ
พยายามสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อต่อรองกับระบบเศรษฐกิจที่กาลังแข่งขันกันอย่างหนักหน่วง
แม้วา่ จุดกาเนิดอาจจะมาจากนโยบายของภาครัฐที่พยายามผลักดันให้เกิดขึ้น แต่เมื่อกระแสโลก
การค้าและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความกดดันทางการตลาด ทาให้แต่ละชุมชนพยายามสร้างคุณค่า
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และผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อแข่งขันกับการตลาดขนาดใหญ่ การผลิตข้าวที่มีผผู ้ ลิต
อยูท่ วั่ ไป การสร้างวาทกรรม “ข้าวทุ่งกุลา” สามารถสร้างมูลค่าของข้าว ให้ดีกว่าข้าวจากแหล่งผลิต
อื่นได้เป็ นอย่างดี ชาวทุ่งกุลาร้องไห้เชื่อว่าข้าวเป็ นพืชที่มีจิตวิญญาณ ดังนั้นการเทิดทูนข้าวให้เป็ น
ธัญพืชที่มีความพิเศษ ศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็ นการสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเป็ น
อัตลักษณ์เฉพาะ พิธีกรรมสู่ ขวัญข้าวของชาวทุ่งกุลาร้องไห้ ตลอดจนการปฏิบตั ิต่อข้าวด้วยความ
เคารพจึงเป็ นอัตลักษณ์สาคัญที่สร้างความพิเศษให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
การต่อรองกับอานาจทุนนิยมของชุมชนในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ จากการวิจยั พบว่า
ตานานเรื่ องเล่าเชิงนิ เวศมีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการสร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ให้แก่ผลผลิต
ทางการเกษตร รวมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าทางวัฒนธรรม อีกทั้งตานานยังสามารถสร้างพลัง
ให้แก่ชุมชนด้วยการเป็ นเครื่ องมือเชิงสัญลักษณ์ในการรวมกลุ่มกัน ในนาม “คนทุ่งกุลา” อัน
หมายถึงความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทางกลุ่มชาติพนั ธุ์ เชื้อชาติ และชุมชนร่ วมกัน อีกทั้งตานาน
ประจาถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ ยังมีบทบาทในการจัดสรรพื้นที่ในการเพาะปลูกให้แก่ชุมชน ผ่านพิธีกรรม
ความเคารพที่ผคู ้ นมีต่อพื้นที่ผา่ นตานานศักดิ์สิทธิ์ ผปู ้ กป้ องพื้นที่ของบรรพบุรุษ
3. การต่อสู ้และต่อรองกับการท่องเที่ยว
การที่จะทาให้พ้นื ที่อีสานเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่คนสนใจเข้ามาศึกษา
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วถิ ีชีวิต ควรเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวไว้หลายประการ เช่น
สร้างสานึกให้เห็นคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ตึกดินเก่า สิ มอีสานถูกเปลี่ยนรู ปไป ส่ วน
ราชการที่เกี่ยวข้องควรหาทางสร้างจิตสานึกให้มากยิง่ ขึ้น การสร้างสานึกให้เห็นตัวตน(อัตลักษณ์)
ของคนท้องถิ่น การสร้างสานึกให้เห็นตัวตนของคนในท้องถิ่นเป็ นพลังสาคัญ การจัดอบรมการทา
เครื่ องเงินเพื่อให้ชุมชนกลับมาทาเครื่ องเงินอีกครั้ง สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กบั ชุมชน
ท้องถิ่นทาให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถศึกษาและทาวิจยั เบื้องต้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้เรื่ องของท้องถิ่น
คงอยูแ่ ละคนรุ่ นหลังมีโอกาสสัมผัสกับความเป็ นมาในอดีต การจัดทาพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นจึงเป็ นเรื่ อง
จาเป็ นในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและคนท้องถิ่น ต้องมีความเข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นและเตรี ยมโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออานวยต่อการท่องเที่ยวและดาเนินการด้วยความเข้าใจ
มากกว่าการทาโดยไร้จุดหมาย และควรให้คนท้องถิ่นเข้าใจ บทบาทแนวทางที่ถูกต้องในการดูแล
ท้องถิ่นของตน (Suebwattana, 2549 : 3-12)
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การจัดการท่องเที่ยวแบบชุมชนเน้นที่การนาเอาอัตลักษณ์เด่นของชุมชนของตนมาเป็ นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวนั้น เป็ นการนาเอาวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนเพื่อจัดการท่องเที่ยว เป็ นการต่อสู ้กบั
การจัดการท่องเที่ยวในกระแสหลักที่เน้นการขาย การทากาไร ส่ วนการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
ในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ หลังจากเกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน จากการศึกษา
พบว่า ชุมชนในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ ได้นาเอาตานาน เรื่ องเล่าศักดิ์สิทธิ์ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อ
การท่องเที่ยว ตามสิ ทธิ์ ในการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งภาครัฐได้ออกกฎไว้ในรัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กล่าวถึงสิ ทธิและเสรี ภาพของชนชาวไทยไว้ใน มาตรา 66 ว่า
บุคคลซึ่ งรวมกันเป็ นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรื อชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิ์ อนุรักษ์หรื อฟื้ นฟู
จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่ วมใน
การจัดการ การบารุ งรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืนหน้าที่ของชนชาวไทย (Setabutr et al, 2007)
กฎหมายดังกล่าว ทาให้ชุมชนในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ เริ่ มค้นหาอัตลักษณ์ของตนเพื่อผลิตเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน การต่อรองเชิงการท่องเที่ยว จึงเป็ นการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนด้วย
ต้นทุนที่สังคมใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การจัดการท่องเที่ยวเชิงสถานที่ในตานาน และการการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสถานที่
ชุมชนในบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้ ได้พยายามสร้างการท่องเที่ยวโดยอาศัยแหล่ง
โบราณสถานเป็ นสิ นค้าทางการจัดการท่องเที่ยว แต่เนื่ องจากสถานที่ต่างๆ ที่ปรากฏในบริ เวณทุ่ง
แห่งนี้ ไม่ได้มีความหรู หราอลังการเหมือนเช่นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในภูมิภาค เช่นปราสาทหิ น
พิมาย ปราสาทหิ นพนมรุ ้ง ที่มีความยิง่ ใหญ่ อีกทั้งยังได้รับการประชาสัมพันธ์จากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ดังนั้นเพื่อการจัดการท่องเที่ยวสาหรับแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กในบริ เวณทุ่งกุลา
ร้องไห้ ได้แก่ สระกู่ กู่กาสิ งห์ กู่โพนวิจ กู่โพนระฆัง กู่พระโกนา กู่หินกอง กู่คูอาราม กู่คนั ธนาม กู่
โพนโคกม้า (Fine Art Department. 2009: 42-43) ให้เป็ นที่รู้จกั และน่าสนใจ
การจัดการและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชน ในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้ โดยเฉพาะกู่ สุ สาน คูคลองเมือง สระน้ า พบว่ามีสิทธิทบั ซ้อนระหว่างชาวบ้านกับทาง
ราชการ ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการจัดการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชน ชาวบ้านถือว่าโบราณสถาน
เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ จัดการโดยประกอบพิธีกรรมตามคติผพี ุทธและพราหมณ์ ประเพณี บุญบั้งไฟ
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ในพิธีบุญกู่ แข่งขันเรื อยาวเพื่อบูชาผีเจ้าพ่อ สงกรานต์เพื่อสรงกู่พระธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นต้น การจัด
กิจกรรมทางประเพณี วฒั นธรรมเหล่านี้เพื่อสร้างความสาคัญให้แก่สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นการสร้าง
มูลค่าเพื่อการท่องเที่ยวแก่ชุมชน การต่อรองทางการท่องเที่ยวแบบอาศัยสถานที่สาคัญของชุมชนที่
มีอยู่ เพื่อเป็ นมูลค่าทางการท่องเที่ยว นอกเหนือจากการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยตรงแล้ว ยังถือ
เป็ นสัญลักษณ์แห่งหารต่อรองเชิงอานาจระหว่างแนวคิดท้องถิ่นกับการจัดการแนวคิดหลักของ
ภาครัฐ การสร้างอัตลักษณ์ความศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็ นกลวิธีในการสร้างอัตลักษณ์เพื่อต่อรองกับ
การจัดการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขนาดใหญ่
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนชาวทุ่งกุลาร้องไห้มีวฒั นธรรมประเพณี สืบต่อกันมานาน ในรอบปี จะมี
การทาบุญตาม ฮีตสิ บสองคือการทาบุญและพิธีกรรมตามประเพณี ประจาเดือนทั้ง 12 เดือน โดย
การถือธรรมเนียมปฏิบตั ิ แบบให้ความสาคัญกับวิถีพุทธ พราหมณ์ และผี ได้แก่ เดือนอ้ายบุญเข้า
กรรม เดือนยีบ่ ุญคูณลานให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมข้าว เดือนสามบุญข้าวจี่ เดือนสี่ บุญพระ
เวสสันดร เดือนห้าสรงกรานต์สงน้ าพระ เดือนหกบุญบั้งไฟและการเลี้ยงผี เดือนเจ็ดบุญซาฮะ (บุญ
เบิกบ้าน) เดือนแปดบุญเข้าพรรษา เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน เดือนสิ บบุญข้าวสาก บุญอุทิศหาผี
บรรพบุรุษ ผีตาแฮก เดือนสิ บเอ็ดบุญออกพรรษา และเดือนสิ บสองบุญกฐิน (Somin. 1983: 1-5)
นอกนี้ยงั มีประเพณี ที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา เช่น งานประเพณี ตามความเชื่อต่างๆ ตามวัฒนธรรม
ความเชื่อของแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์ เช่น การจัดกิจกรรมเรี ยกขวัญข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุด กิจกรรม
งานแซนโฎณตาของกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมร งานแสดงช้างประจาปี หรื อการจัดกิจกรรมเชิ งวัฒนธรรม
ประเพณี ของชาวทุ่งกุลาร้องไห้ประเพณี กินดอง (แต่งงาน) พิธีเลี้ยงผี ฟ้อนผี การละเล่นพื้นบ้านที่
แสดงในงานต่างๆ ได้แก่ การเซิ้งกระติ๊บข้าว หมอลา หมอแคน เป็ นต้น สาหรับเครื่ องดนตรี อีสาน
เช่น แคน พิณ ซอ โปงลาง ซึ่ งล้วนแต่เป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
ปั จจุบนั การจัดการท่องเที่ยวของทุ่งกุลาร้องไห้ เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน หลังจากที่ภาครัฐให้การสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว หรื อการยกระดับของบุคคลศักดิ์สิทธิ์ ในตานานศักดิ์สิทธิ์เข้ามามี
บทบาทต่อกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ กิจกรรมการบวงสรวงเจ้าพ่อศรี นครเตา ใน
วันเพ็ญเดือนห้า เพื่อบวงสรวงดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ในกิจกรรมมีการจุดบั้งไฟบวงสรวง หรื อ
กิจกรรมการบวงสรวงเจ้าพ่อผ่าน ณ อาเภอสุ วรรณภูมิ และการบวงสรวงเจ้าพ่ออุปฮาด เจ้าพ่อ
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ดงภูดิน ณ อาเภอราษีไศล มีลกั ษณะเหมือนกัน คือเป็ นการจัดกิจกรรมแข่งเรื อยาว เพื่อบวงสรวง
เจ้าพ่อ ปัจจุบนั ได้ยกระดับเป็ นการจัดกิจกรรมระดับอาเภอ มีหน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดการ และแบ่งสรรผลตอบแทนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้อย่างเท่า
เทียมกันระหว่างรัฐกับชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและรู ปแบบกิจกรรมของพื้นที่ทุ่ง
กุลาร้องไห้ อันส่ งผลให้การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนมีความน่าสนใจ และเป็ นการบริ หารจัดการ
แบบชุมชนเพื่อชุมชนโดยตรง เพื่อต่อรองกับการจัดการท่องเที่ยวแบบส่ วนกลางของภาครัฐที่
พยายามเชิดชูเอาเอกลักษณ์เด่นเพื่อด้านเดียว
4. การต่ อสู้ และต่ อรองกับกระแสการพัฒนา
การพัฒนาท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อปรับเปลี่ยนภูมิทศั น์จาก “ทุ่งแล้ง” สู่ ความเป็ น
เมือง “อีสานเขียว” ภาครัฐพยายามให้เกิดการพัฒนาทั้งแบบรัฐเป็ นเจ่าของการพัฒนาตามนโยบาย
และการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) ซึ่งเป็ นข้อวิจารณ์หรื อเป็ นฝ่ ายตรงข้ามกับ
การพัฒนากระแสหลักที่มุ่งแต่การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นทางเลือกจากการพัฒนาโดยรัฐ
และกลุ่มอานาจทางเศรษฐกิจต่างๆ แนวทางที่จดั ว่าเป็ นการพัฒนาทางเลือกอาจใช้ชื่อเรี ยกอื่นๆ
เช่น การพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วม การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ฯลฯ ซึ่ งมักมีกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับชุด
คา เช่น การมีส่วนร่ วม ประชาชนรากหญ้า องค์กรพัฒนาเอกชนหรื อเอ็นจีโอ การเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็ง การปลุกจิตสานึก กระบวนการประชาธิปไตย พลเมือง สิ ทธิชุมชน ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ฯ (Rakyuttitum, 2011: 16)
การรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาตนเองของชุมชนในถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ ในรู ปแบบสหกรณ์
องค์กร กลุ่มวัฒนธรรม จึงเป็ นเสมือนการต่อรองกับอานาจรัฐที่พยายามควบคุมสังคมให้มีความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน โดยที่ประชาชนเป็ นเพียงผูร้ ับนโยบายมากกว่าเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการเสนอ
นโยบายเพื่อพัฒนาชุมชนของตน เนื่องจากชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ ถูกขนานนามเสมอมาว่า “พื้นที่แห้ง
แล้ง” ซึ่ งเป็ นพื้นที่ขาดแคลน ตั้งแต่อดีตเรื่ อยมา ตานานเรื่ องเล่าได้สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่บริ เวณนี้ถูก
มองแบบด้อยค่า มาโดยตลอด ตั้งแต่ “เขมรป่ าดง” “ทุ่งหมาหลง” และ “ทุ่งกุลาร้องไห้” วาทกรรม
เหล่านี้ สะท้อนมุมมองที่ ส่ วนกลางมองพื้นที่ทุ่งกว้างแห่งนี้วา่ เป็ นพื้นที่แห่งความยากลาบาก ไม่
สามารถเพาะปลูก หรื อสร้างมูลค่าได้ แต่ในขณะเดียวกัน คนทุ่งกุลาร้องไห้เองได้พยายามสร้างวาท
กรรมขึ้นมาต่อรองกับวาทกรรมภายนอก เช่น “คนทุ่ง” “แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิโลก”
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(Phusongchan, Interview: 2016) อันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ คนทุ่งที่มีอยูม่ ีกินเป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าเพื่อ
ต่อสู ้กบั วาทกรรมเดิมที่สังคมอื่น หรื อภาครัฐพยายามนิยามให้แก่คนทุ่งกุลาร้องไห้
การใช้ตานานเพื่อสร้างกลุ่มย่อยเพื่อต่อต้านกระแสการพัฒนาหลัก ด้วยคติความเชื่อ
เรื่ องการผิดผี การกระทาล่วงละเมิดต่อผีบรรพบุรุษ เนื่องจากสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อนั เป็ นที่อยูข่ อง
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ภายในทุ่งกุลาร้องไห้ ส่ วนมากคือพื้นที่อนั อุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งอาหาร และ
ที่อยูอ่ าศัยหลักของทุ่งกุลาร้องไห้ ดังนั้นบทบาทของตานานศักดิ์สิทธิ์ เหล่านี้ นอกเหนือจากการทา
หน้าที่เป็ นเรื่ องเล่าเพื่อดูแลระบบนิเวศให้แก่ทุ่งกุลา ทั้ง น้ า ป่ า แหล่งแร่ ธรรมชาติแล้ว เมื่อกระแส
การพัฒนาเข้ามามีส่วนสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยการสร้างถนน ขุด
ลอกแหล่งน้ า ทาลายป่ าโคกป่ าดอนอันเป็ นพื้นที่เก็บหาของป่ าของชุมชนชาวทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็ น
แหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตร หรื อสถานที่รับซื้อผลลิตทางการเกษตร ของภาครัฐและนายทุน
นอกพื้นที่ การรวมกลุ่มด้วยพลังมวลชนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ค่อยได้ผลสาหรับการต่อต้านเท่าใดนัก
แต่การใช้อานาจศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดการกับกระแสการพัฒนาเห็นจะได้ผลดี ด้วยการกาหนดเขตแดน
ของดวงวิญญาณ จะเห็นได้จาก บ่อพันขัน อันเป็ นที่อยูข่ องพระยานาค เจ้าพ่อผ่าน บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์
หากแม้นการจะกระทาการใดๆ โดยที่ไม่ขออนุ ญาตต่อวิญญาณเจ้าพ่อ มักจะมีอนั เป็ นไป ตานานเจ้า
พ่อที่ยงิ่ ใหญ่และเป็ นอีกบทบาทหนึ่งที่ช่วยดูแลภูมินิเวศทางสิ่ งแวดล้อมเพื่อต่อสู ้กบั การพัฒนาลุ่มน้ า
มูล ด้วยการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล คือตานานเจ้าพ่อดงภูดิน หรื อเจ้าพ่ออุปฮาด “ป่ าดงภูดิน” เป็ นป่ า
สงวนแห่งชาติ ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ตาบลหนองแค มีจานวนเนื้อที่กว่า 5,100 ไร่ ดงภูดินเป็ นเนินเขาเตี้ยๆ
ริ มลาน้ ามูล อยูห่ ่างจากตัวอาเภอราษีไศลไปประมาณ 10 กิโลเมตร เป็ นศูนย์รวมความเชื่อของคน
แห่งลุ่มน้ ามูลตอนกลาง บริ เวณกลางป่ าติดลาน้ ามูลเป็ นสถานที่ต้งั ศาลเจ้าปู่ เล็กๆ ที่ชาวลุ่มน้ ามูล
ขนานนามว่า “เจ้าพ่อดงภูดิน” แล้วยังมีกลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่ในป่ าที่ชาวบ้านนับถืออีกถึง 20 ตน แต่ละปี
จะมีการเลี้ยงผีปู่ตาถึง 2 ครั้ง เลี้ยงในช่วงเดือน 5 และเลี้ยงในช่วงเดือน 11 มีการแข่งเรื อในลาน้ ามูล
ทุกปี โดยเรื อแข่งจะต้องมาแข่งขันให้เจ้าพ่อดงภูดินได้ชม เป็ นการประเดิมเริ่ มแรกก่อน ความเชื่ อ
เรื่ องผีเจ้าพ่อได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นมาจนถึงปัจจุบนั การต่อรองอานาจการพัฒนาด้วยการอาศัย
ตานานเรื่ องเล่าศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ เป็ นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู ้ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี
และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ เพื่อการธารงรักษาคุณค่าความเป็ น “คนทุ่ง” ให้คงอยู่ พร้อมกับ
การยอมรับเอาสิ่ งที่สามารถพัฒนาควบคู่กบั แนวคิด ความเชื่อ และค่านิยมของคนทุ่งกุลาได้เป็ นอย่าง
ดี
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ตานานประจาถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ นอกจากเป็ นสื่ อกลางในการบอกเล่าประวัติศาสตร์ แบบ
พื้นบ้านของชุมชนบริ เวณทุ่งกุลาร้องไห้แล้ว ยังมีบทบาทในการต่อรองทางสังคมวัฒนธรรม ทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน ถือเป็ นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิง่ บทบาทของตานานศักดิ์สิทธิ์ในทุ่ง
กุลาร้องไห้ ซึ่ งการใช้ตานานเพื่อเป็ นสื่ อในการต่อสู ้ต่อรองทางสังคมในทุ่งกุลา 4 ประเด็นได้แก่ การ
ต่อสู ้และต่อรองกับพุทธศาสนา พบว่ามี การต่อรองอยู่ 3 แบบ ได้แก่ การต่อรองผ่านมิติการสื่ อ
ความหมายพุทธประวัติพ้นื บ้าน การต่อรองด้วยการประนี ประนอมกันระหว่างความเชื่อดั้งเดิมและ
พุทธศาสนา และการต่อรองด้วยตานานผูป้ กป้ องพุทธศาสนา 2) การต่อสู ้และต่อรองกับระบบทุน
นิยม ในประเด็นนี้พบว่าตานานเป็ นสิ่ งกาหนดอัตลักษณ์พ้ืนที่และผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) การต่อสู ้และ
ต่อรองกับการท่องเที่ยว ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ได้ใช้ตานานเป็ นเครื่ องมือในการต่อสู ้และต่อรอง 2 แบบ
ได้แก่ การจัดการท่องเที่ยวเชิ งสถานที่ และการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 4) การต่อสู ้และ
ต่อรองกับกระแสพัฒนา ในกระแสโลกาภิวตั น์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ แต่ชาวทุ่งกุลาร้องไห้
ได้ ก็ยงั คงรักษาความเป็ นท้องถิ่นเอาไว้โดยการใช้ตานานมาควบคุมการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะ
ชาวบ้านมีความเชื่ อในตานานประจาถิ่นของตน
ภูมิปัญญาของชุมชนที่ถ่ายทอดผ่านตานานเรื่ องเล่าประจาถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อการทา
หน้าที่เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของการต่อรองและยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ภายในทุ่งกุลาร้องไห้ นอกเหนือจากการให้ตานานได้มีบทบาทในการต่อรองทางสังคมแล้ว ตานาน
ประจาถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ยงั คงเป็ นสัญลักษณ์สาคัญในการสร้างพื้นที่เชิงนิเวศของชุมชน แหล่ง
ทรัพยากร ป่ าไม้ แหล่งน้ า พื้นดิน รวมทั้งวัฒนธรรมของชุมชน จะถูกปกป้องให้คงอยูค่ วบคู่ไปกับ
การพัฒนาที่เหมาะสมและยอมรับซึ่งกันและกันได้ให้ทุ่งกุลาร้องไห้เกิดความสมดุลทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
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อัตลักษณ์ : การสื่ อความหมายทางสังคม ในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่ สองง่ าม
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1

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่ อความหมายด้านอัตลักษณ์ในเพลงลูกทุ่ง
อีสานแนวสองแง่สองง่าม ซึ่ งศึกษาเพลงลูกทุ่งอีสานที่มีเนื้อหาสองแง่สองง่าม โดยใช้วธิ ี พรรณนา
วิเคราะห์ และใช้กรอบแนวคิดหลักเรื่ องวาทกรรมเชิงวิพากษ์ ผลการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ที่พบใน
เพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามพบว่ามีอตั ลักษณ์ดงั นี้ หนี่งอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม คือ
อัตลักษณ์ดา้ นชาติพนั ธุ์ อัตลักษณ์ดา้ นอาหารการกิน อัตลักษณ์ดา้ นศิลปะดนตรี อัตลักษณ์ดา้ น
ความเชื่อ อัตลักษณ์ทางด้านภาษาถิ่น และสองอัตลักษณ์ทางเพศ
Abstract
This research article aimed to study the meaning-identity in the northeast equivocal folk
song, and to investigate the northeast equivocal folk song using descriptive analysis based on critical
discourse analysis. The two identities found in the northeast equivocal folk song social-cultural
identity and sexual identity. Moreover, the first identity included identity of ethnicity, identity of
food, identity of the art music, identify of belief, and identity of the local language.
Keywords: northeast equivocal folk song, identity, meaning of society
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ปัจจุบนั เพลงลูกทุ่งอีสานได้รับความนิยมจากผูฟ้ ังเป็ นจานวนมาก เพลงลูกทุ่งอีสานไม่
เพียงแต่โด่งดังหรื อได้รับความนิยมจากกลุ่มชาวอีสานเท่านั้นแต่ยงั ได้รับความนิยมจากผูค้ นทัว่ ทุก
ภูมิภาค เอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งอีสานคือการใช้ภาษาอีสานที่สื่อความหมายออกมาได้ตรง
และมีความเป็ นตัวของตัวเองซึ่งเป็ นการสร้างสรรค์ของวงการเพลงลูกทุ่งไทยให้มีสีสันและ
ความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น (Palangwan, 2011) และ ปรากฏการเพลงลูกทุ่งอีสานนี้เกิดขึ้นจากการที่
ชาวอีสานได้หลัง่ ไหลกันเข้ากรุ งเทพฯ ทบจานวนขึ้นเรื่ อยๆ จึงทาให้สังคมชาวอีสานในกรุ งเทพฯ
เป็ นปึ กแผ่นขึ้น โดยพื้นฐานจากความเป็ นคนจากพื้นเพเดียวกัน มีความรู ้สึกห่วงหาอาลัยถิ่นฐาน
เหมือนๆกัน และเกิดความโหยหาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมเหมือนๆ กัน จึงกลายเป็ นพลังขับและเป็ น
ปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดของเพลงลูกทุ่งมิติใหม่ ที่มีรูปแบบ เนื้อหาและรับใช้ชีวติ คนพลัดบ้าน
เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งอีสานนั้นมีอยูห่ ลากหลายแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวติ ของชาวอีสานและ
การเปลี่ยนแปลงทุกระยะของสังคม
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งในเพลงลูกทุ่งอีสานในปัจจุบนั คือ มีการใช้ถอ้ ยคาภาษาที่สื่อ
ความหมายแนวสองแง่สองง่าม ซึ่งปรากฏอยูใ่ นหลาย ๆ เพลง เช่น เพลงสิ ฮินอ้ งบ่ เพลงปล่อยน้ าใส่
นาน้อง เพลงคนทีสี่ เป็ นต้น สอดคล้องกับกระแสความนิยมเพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับความนิยมทาง
สื่ อออนไลน์เช่น Youtube และ Facebook มักนิยมส่ งต่อเพลงลูกทุ่งอีสานที่มีเนื้อหาล่อแหลม ทะลึ่ง
บริ บทของเพลงชวนให้นึกถึงเรื่ องเพศเป็ นเพลงที่มีเนื้อหาในทาง “สองแง่สองง่าม” มีการสื่ อ
ความหมายของเพลงในมิติที่สะท้อนสภาวการณ์ทางสังคมบริ บทต่างๆ เนื่องจากบทเพลงที่เผยแพร่
อยูใ่ นสังคมนั้นได้ทาหน้าที่ในการบันทึกเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่
เกิดขึ้นในสังคมส่ งผ่านภาษาสู่ บทเพลง จาการศึกษาข้อมูลของเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม
สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั ในหลายมิติ ทั้งเรื่ องอานาจการต่อสู ้
การต่อรองทางวัฒนธรรม การแสดงออกซึ่ งอุดมการณ์ของผูค้ นท้องถิ่น รวมถึงการช่วงชิงพื้นที่เพื่อ
สื่ อสารอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์
จากความเป็ นมาดังกล่าว แสดงให้เห็ นถึ งการสร้ างอัตลักษณ์ ของชาวอีสานที่สื่อผ่านบท
เพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามในปัจจุบนั ซึ่งการสื่ อความหมายด้านอัตลักษณ์น้ ีเป็ นที่น่าศึกษา
อย่างยิ่ง ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาอัตลักษณ์ของชาวเป็ นอีสานผ่านเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ าม
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ซึ่ งทาให้เข้าใจความหมายในมิติทางสังคมวัฒนธรรมของเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามได้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชาวอีสานในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม
ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ ิจยั ศึกษาเฉพาะเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้ อหามีการเผยแพร่ ในสื่ อออนไลน์ผ่าน ยูทูป (Youtube)
และ เฟสบุ๊ก (Facebook) ในช่ วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2559 จานวน 72 เพลง ซึ่ งเป็ นบท
เพลงที่ได้รับความนิ ยมสู งจากสื่ อออนไลน์ช่องทางต่างๆ พิจารณาจากจานวนยอดการเข้าชม การ
กดไลค์ การกดแชร์ ตั้งแต่ 100,000 ครั้งขึ้นไป
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนิ นการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีแนวทางการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ เพลงลูกทุ่ง และเพลงลูกทุ่งอีสาน
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อเพลงลูกทุ่งอีสานที่มีเนื้อหาแนวสองแง่สองง่ามโดยใช้ขอบเขต
ทางด้านเวลา
3. วิเคราะห์ความหมายทางสังคมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามด้านอัตลักษณ์
4. สรุ ปผลและอภิปรายผล
5. นาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
ความสาคัญของการวิจัย
เข้าใจถึงความหมายในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม
ที่สื่อผ่านอัตลักษณ์ความเป็ นอีสาน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เพลงลู กทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม หมายถึง เพลงที่ใช้ถอ้ ยคาภาษาที่สื่อความหมายไป
ในทางหยาบโลนและเกี่ยวข้องกับเรื่ องทางเพศ
ความหมายทางสังคม หมายถึง การสื่ อความหมายที่สัมพันธ์กบั บริ บททางสังคมผ่านภาษาที่
ใช้ในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามซึ่งเป็ นการสื่ อผ่านความหมายด้านอัตลักษณ์
ผลการวิจัย
การทาความเข้าใจเรื่ องอัตลักษณ์เป็ นการศึกษาหรื อทาความเข้าใจกับกระบวนการที่
สลับซับซ้อนของการสร้างอัตลักษณ์ ความเป็ นอื่น ยิง่ ไปกว่านั้นทุกสังคมกลุ่มคนที่มีอานาจสร้าง
ความเป็ นอื่นขึ้นมา มักจะเป็ นกลุ่มเดียวกันกับคนที่มีอานาจในการสร้างความรู ้ ความจริ ง เพื่อให้
สอดคล้องกับความรู ้อื่นที่ถูกสร้างขึ้นมา (Chareornsin-oran, 2000)
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามพบว่าวิถีชีวติ สังคม
วัฒนธรรม เพศ ภาษา และความเชื่อถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ในเพลง ผูว้ จิ ยั
พบว่าเพลงที่สื่อความหมายด้านอัตลักษณ์ในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามได้นาเสนอ
การสร้างอัตลักษณ์ของชาวอีสานดังนี้
1. การสื่ อความหมายด้ านอัตลักษณ์ทางสั งคมวัฒนธรรม
ผูค้ นในสังคมและวัฒนธรรมอีสานส่ วนใหญ่มกั จะดาเนิ นชีวติ ไปตาม ฮีตสิ บสองคองสิ บสี่
ซึ่งเป็ นแนวปฏิบตั ิของสังคมอีสาน การที่คนอีสานยังยึดถือวิถีชีวติ เดิมอยูน่ ้ นั ส่ งผลให้เทศกาลงาน
บุญต่างๆของกลุ่มคนอีสานมีความโดดเด่นและน่าสนใจ ผูว้ จิ ยั พบว่าเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่
สองง่ามได้ใช้คาที่เกี่ยวข้องกับประเพณี งานบุญเพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นการ
บอกถึงความแตกต่างของคนอีสานว่าแตกต่างจากกลุ่มคนอื่นๆ อัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมอีสาน
ที่พบในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามมีดงั นี้
อัตลักษณ์ ด้านชาติพนั ธุ์
อีสานหรื อภาคตะวันออกเฉียงเหนื อมีประชากรอาศัยอยูห่ ลายกลุ่มชาติพนั ธุ์ เช่น ชาวส่ วยใน
แถบจังหวัดศรี สะเกษ สุ รินทร์ บุรีรัมย์ ชาวไทพวนในแถบจังหวัดเลย ชาวผูไ้ ทยหรื อภูไทในแถบ
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จังหวัดกาฬสิ นธุ์ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร เป็ นต้น เมื่อมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพนั ธุ์จึง
ส่ งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งวัฒนธรรมประเพณี ต่อกัน บางประเพณี มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ความเชื่อของกลุ่มคนนั้นๆ แม้กระทั้งการรักษาวัฒนธรรมประเพณี ของแต่ละกลุ่มก็
แตกต่างกันออกไปตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง
.....เดือนสามออกใหม่เก้าค่า ได้มายามผูส้ าวบ้านภูไทมาค้ าคูนขวัญข้าว ตามฮีตคองเก่าละ
ของเผ่าภูไทถึงแม้เป็ นสังคมยุคใหม่ ยังรักษาไว้ประเพณี อนั ดีงามสาวเอ้ยมีคู่แล้วบ่ ได้บ่หนอถ้าอ้าย
ขอมาอยูน่ ามาปลูกพริ กหน้าแล้ง ช่วยแก้มแดงสร้างแปงทุกยามโปรดสงสารอ้ายแนคนงาม อยากมา
ทาหน้าที่ลูกเขยพ่อตา...
(เพลง ปลาค้อใหญ่ : มนต์แคน แก่นคูณ)
เนื้อเพลงได้กล่าวถึงบรรยากาศงานบุญเดือนสามหรื อบุญข้าวจี่ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ผไู ้ ทยหรื อ
ภูไท ที่สืบทอดประเพณี งานบุญนี้ไว้ตาม “ฮีตคอง” ฮีตคองคือจารี ตประเพณี ของชาวอีสานที่เชื่อกัน
ว่าหากปฏิบตั ิตามแล้วจะเกิดความดีกระทาแล้วเป็ นสิ่ งที่ดีต่อชีวิตของผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิตาม ผูแ้ ต่ง
ได้นาเสนออัตลักษณ์ดา้ นชาติพนั ธุ์ของกลุ่มผูไ้ ทยว่าเป็ นกลุ่มที่ยงั คงรักษาวัฒนธรรมประเพณี ด้ งั เดิม
เอาไว้พร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพลงดังนี้กล่าวถึงงานบุญเดือนสามของชาวอีสานหรื อ
คนทัว่ ไปรู ้จกั คือ งานบุญข้าวจี่ ซึ่งเป็ นหนึ่งในงานบุญฮีตสิ บสองของชาวอีสาน งานบุญเดือนสาม
นี้เป็ นการงานบุญที่มีเฉพาะในกลุ่มคนชาวอีสานแต่ในเพลงชี้ให้เห็นว่าผูท้ ี่ยงั คงสื บสานประเพณี ได้
อย่างมัน่ คงคือกลุ่มชาติพนั ธุ์ผไู ้ ทยจึงเป็ นการสร้างอัตลักษณ์ให้กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั กล่าว ผูแ้ ต่งเพลง
ได้นางานบุญเดือนสามหรื อบุญข้าวจี่มาเป็ นส่ วนหนึ่งในเนื้อเพลง “ข้าวจี่” ของชาวอีสานเป็ นอาหาร
ที่ทาจากข้าวเหนียวปั้ นเป็ นก้อนแล้วนาไปเผากับไฟพอสุ ก “ข้าวจี่” แสดงให้เห็นถึงความเป็ นอีสาน
ผ่านทางอาหารที่ใช้บริ โภคโดยแสดงให้เห็นว่าชาวอีสานเป็ นกลุ่มคนที่กินง่ายอยูง่ ่าย มีเพียงแค่ขา้ ว
อย่างเดียวก็สามารถนามาทาเป็ นอาหารได้น้ นั แสดงให้เห็นว่าชาวอีสานเป็ นกลุ่มคนที่ใช้ชีวติ
เรี ยบง่าย ซึ่งเป็ นการสร้างอัตลักษณ์เกี่ยวกับความเป็ นอยู่ อาหารการกินให้กบั กลุ่มคนชาวอีสาน
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อัตลักษณ์ด้านอาหารการกิน
ภาพของอีสานในมโนทัศน์ของใครหลายคนคือ ความแห้งแล้ง อดอยาก อาหารขาดแคลน
ชาวอีสานมีปัญหาเรื่ องปากท้อง แต่ในหลาย ๆ เพลงได้สะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของชาวอีสาน
ออกมาสู่ สังคมภายนอก ซึ่งภาพดังกล่าวยังได้ประกอบกันเป็ นอัตลักษณ์ดา้ นอาหารการกินให้คน
อีสานเช่นเพลงดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง
.....หน้าหนาวนอนเฝ้าข้าวฟ่ อนกระท้อมนาดอน เห็นหลังคาโด่เด่ผกั แว่นลัดหวอง อยูก่ ระ
หนองกลางนาไปเด็ดยอดมาล่ะกินกันมุ่นเมไม่เคยลาบากเรื่ องปากเรื่ องท้องปลาตามลาคลองถมถืด
ถมเถปลาหลดมุมนาล่ะได้มาครึ่ งชามต้มใส่ ใบมะขามกินกันข่วยเขน้ าพริ กมีมะกอก จิ้มดอกสะเดา
ข้าวคัว่ ลาบเทา ล่ะใส่ น้ าปลาพอเป๊ ะเป๊ ะสาโทนาวานล่ะทากันสองตุ่มซุ กไว้ในพุม่ กอไผ่ใบโพ๊ะเพ๊ะ
ไปตักมาริ นกินคนละกระป๋ องเอาจนพี่ล่ะกะน้อง เมาซวนเมาเซเอ้า.....
(เพลง วิง่ ว่าว : คามอด พรขุนเดช)
จากตัวอย่างเพลงนี้ได้กล่าวถึงวิถีชีวติ ของชาวอีสานที่มีความสะดวกสบายสามารถหากินได้
ตามธรรมชาติ ซึ่งเพลงดังกล่าวได้ขดั กับวาทกรรมความเป็ นอีสานที่ถูกสร้างขึ้นมาว่า อีสานคือ
ความแห้งแล้งดินแตกระแหง แต่เพลงนี้ช้ ีให้เห็นว่าดินแดนในภาคอีสานยังมีความอุดมสมบูรณ์ไม่
แตกต่างไปจากภาคอื่นๆไม่วา่ จะเป็ นพืชผักที่อยูต่ ามริ มคลองหรื อแม้กระทั้งปลาตามลาคลองยังไม่
เหลืออยูใ่ ห้กินได้ไม่ลาบาก
อาหารที่เป็ นเสมือนเป็ นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน เช่นปลาร้า และส้มตา จนมีการกล่าวเรี ยก
คนอีสานว่า ลูกปลาร้า ซึ่งอาหารของชาวอีสานส่ วนใหญ่ปรุ งรสด้วยน้ าปลาร้า ซึ่งมีรสเค็มเนื่องจาก
หมักด้วยเกลือ ใส่ ขา้ วคัว่ (Royal society, 2011) และส้มตาเป็ นอาหารที่มีปลาร้าเป็ นส่ วนผสมหลัก
ปลาร้า และส้มตาปรากฏอยูใ่ นเพลงที่ถูกแต่งและขับร้องโดยชาวอีสานจึงทาให้ท้งั ผูร้ ้อง ผูแ้ ต่งเพลงมี
ความเข้าใจและสื่ อความหมายออกมาได้ชดั เจนและยังเป็ นการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชาวอีสาน ดัง
ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง
....ขัว ขัว ขัว ขัวหอยลมพัดวอย ๆ ไปขัวหอยบ่คนงามผูอ้ ยูเ่ ฮือนก็ฝานบักหุ่งไว้ตาบักเขียบัก
เหล่นกะเตรี ยมไว้ใส่ จานลงแขกกินเกลี้ยงเป็ นประเพณี ไทบ้านบักพริ กกระเทียมกะเด็ดไว้ใส่ จาน
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ขาดบ่ได้อีหลีน้ นั กะคือปลาแดกในไหหอยขัวหอยโข่ง ล้างให้เกลียงม่อยหล่อยล้างให้เกลียงม่อย
หล่อยเด้อหอยน้อยหอยใหญ่ซาวน้ าล้างให้หน่อย ๆ ได๋ ต่อยก้น ต้มน้ า ค้างไฟใส่ ข่าตะไคร้ ตักเกลือ
ใส่ จกั ซ้อนหอยเน่าบ่เอาเด้องามงอนหอยเน่าบ่เอาเด้องามงอนพออยากแล่นบุป่ามอน คัน่ ได้กินหอย
เน่าเหม็นจนหื่นดัง่ ทัง่ ดัง่ ปิ๊ ด ๆ ผุน้ เด้อเจ้าคัน่ ได้กินหอยเน่า หมู่เจ้าสิ สะอื้นแซบกะอยูก่ บั บักหอย กิน
กะอยูก่ บั บักหอยแซบกะอยูก่ บั บักหอย กินกะอยูก่ บั บักหอยอย่าลืมล้างให้เกลียงม่อยหล่อยล้างให้
เกลียงม่อยหล่อยเด้อหอยน้อยหอยใหญ่.....
(เพลง ขัวหอย : ไหมไทย ใจตะวัน)
จากตัวอย่างเพลงขัวหอยได้เล่าถึงวิถีชีวติ ของชาวอีสานที่สามารถใช้ชีวติ ตามแบบใน
ธรรมชาติ กินอยูอ่ ย่างเรี ยบง่าย สามารถนาสิ่ งใกล้ตวั มาประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวติ เพื่อความอยูร่ อดซึ่ ง
เป็ นเช่นนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ชาวอีสานจึงมีอตั ลักษณ์ดา้ นอาหารการกินแตกต่างจากคนใน
ภาคอื่นๆ ผูว้ ิจยั ยังสังเกตต่อไปอีกว่าอาหารอย่างเช่น ส้มตา และ ปลาร้า ซึ่งถือว่าเป็ นอัตลักษณ์ดา้ น
อาหารการกินของชาวอีสานได้พฒั นาและมีความสาคัญต่อสังคมไทยโดยรวม เมื่อกล่าวถึงอาหาร
ดังกล่าวกับชาวต่างชาติท้ งั ส้มตา และปลาร้า จะกลายเป็ นอัตลักษณ์ของอาหารไทยในทันที ดังนี้
แล้วอัตลักษณ์จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริ บททางสังคมวัฒนธรรม อัตลักษณ์จึงมีความลื่นไหล
ไปตามวัฒนธรรมและบริ บทของคนในสังคม
อัตลักษณ์ด้านศิลปะดนตรี
ท่วงทานองดนตรี ของชาวอีสานมีความแตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งคาร้อง ทานอง และ
เครื่ องดนตรี ซึ่งเสี ยงดนตรี ได้แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู ้สึก ความคิด ของคนอีสาน ดัง
ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง
....ตะเว็นคล้อยบ่ายฟ้าเป็ นลายดอกซ่อนลากลอนฟ้อนแอ่วลาใส่ แคนดอกสร้อยสาวน้อยนัง่
นา ทาหน้าที่จี่หอยและทยอยมาหงิ่นริ นมาเสิ ร์ฟถี่ๆมีหอยจี่ฮอ้ นๆมาป้ อนนัง่ เฮียงฟังสาเนียงเสี ยงเพลง
บ้านนาม่วนแท้หนาเฮฮาสุ ขสันต์หอยปากกว้างแกล้มเหล้าเข้ากันทั้งแซบทั้งมันก้อยซอยหอยจี่ท้ งั
แซบทั้งมันก้อยซอยหอยจี่เรื่ องสุ ราควรหงิ่นมาจัก๊ หน่อยตะเว็นค่าคล้อยเฮาก็ถอยเลิกรามื้อหน้ามี
โอกาสดีจะมาบ่ลืมแก้วตาน้องคนดีจี่หอย.....
(เพลงจี่หอย : พี สะเดิด)
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จากตัวอย่างเพลงจี่หอยยิง่ เป็ นการตอกย้าว่าชาวอีสานนั้นมีวถิ ีชีวติ ที่เรี ยบง่าย และมีความสุ ข
ซึ่งได้แสดงออกมาผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านการขับร้องหมอลาและดนตรี ท่วงทานองดนตรี ของเพลง
ลูกทุ่งอีสานสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนและอารมณ์ของคนอีสาน เครื่ องดนตรี ของอีสานมีหลากหลาย
ประเภท อาทิ แคน พิณ โหวด โปงลางเป็ นต้น เครื่ องดนตรี เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวติ อารมณ์
ความคิด ของคนอีสาน (Corngreat, 2013) ดังนั้นแล้วเครื่ องดนตรี หรื อเสี ยงดนตรี ที่ประกอบไปด้วย
แคน พิณ โหวด โปงลาง จึงเป็ นการสร้างอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่ใช้แสดงความเป็ นอีสานและสามารถ
แยกชาวอีสานว่าแตกต่างจากจากภาคอื่นๆได้ เครื่ องดนตรี ที่กล่าวมาข้างต้นนี้มกั จะประกอบอยูใ่ นวง
ดนตรี หมอลา ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 อธิ บายว่าหมอลาคือ ผูท้ ี่ชานาญในการขับร้องแบบอีสาน
หมอลามีอยูห่ ลายรู ปแบบเช่นการแสดงหมอลาซิ่ง หมอลาหมู่ เป็ นต้น เมื่อมีงานบุญเทศกาลชาว
อีสานจะมีการแสดงของหมอลาหรื อการร้องการลาเพื่อสร้างความรื่ นเริ งให้กบั งานด้วยหมอลาหรื อ
การร้องหมอลาจึงเป็ นการแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน
อัตลักษณ์ด้านความเชื่ อของชาวอีสาน
ความเชื่อของชาวอีสานมีความผสมผสานระหว่างพุทธ พราหมณ์ และผี ซึ่งทั้งสามสิ่ งนี้ได้
ความกลมกลืนเข้ากับวิถีชีวติ วัฒนธรรมของชาวอีสานมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จึงได้ก่อตัวเป็ น
ประเพณี วฒั นธรรมของชาวอีสานอย่างลงตัวและมีเอกลักษณ์อย่างโดดเด่น
ตัวอย่าง
.....ศรี ศรี มื้อนี้เป็ นมื้อสันต์วนั ดีม้ือเอาปลาเข้าหลี่เจ้า มื้อเอาเสาลงหลุมให้อยูแ่ ดงมีฮีให้อยู่ดีมี
แฮงเด้อฮิว้ ..........
(ดอกอ้อ) หยับเข้ามาเฒ่าหยับเข้ามาอย่าไปนัง่ หน้าบูดหมูห้ ยูอ้ ยูไ่ กลหลายฟ้าวเอาไข่มาป้อน
เอาน้องเขยนิ แหมหิไว(ศร) ซักแง๊กแง๊กซักแง๊กแง๊กซักแง๊กแง๊กแหน่แหมเจ้าบ่าวแค้นไข่ตาย แค้นไข่
ตายแค้นไข่ตายต่อหน้าเจ้าสาวกลางพาขวัญแหน่หนาแหน่หนา...............................(ศร) คือหูหาเรื่ อง
กันแท้เจ้าอย่ามาละหาเรื่ องข่อยเฒ่า (ก้านตอง) เถียงกันหยังน้อเอื้อยอ้ายมาผูกแขนเอิ้นขวัญบ่าวสาว
ว่าแต่พี่อา้ ยนั้นเจ้ามาส่ งน้องเข้าห้องหอแหน่เข้าห้องหอแหน่ เร็ วเร็ วอยากเข้าแล้วคาแต่เถียงกันยุน้ นั
ละ.....
(เพลง กินดองน้องเมีย : ศร สิ นชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง และ ก้านตอง ทุ่งเงิน)
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จากเพลงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อชาวอีสานที่เชื่ อเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์อนั
แน่นแฟ้นของคนในสังคม หากมีงานมงคลไม่เพียงแต่จะจัดงานฉลองรื่ นเริ งอย่างเดียวแต่ยงั ได้จดั พิธี
ที่ได้สร้างขวัญและกาลังใจให้กบั คนในสังคมด้วยพิธีผกู แขนบายศรี สู่ขวัญ พิธีกรรมเหล่านี้จึงได้เกิด
เป็ นการสร้างอัตลักษณ์ในวิถีชีวติ ของกลุ่มคนชาวอีสานและปัจจุบนั ยังคงมีการสานต่อพิธีดงั กล่าว
อย่างต่อเนื่อง
อัตลักษณ์ทางภาษา
ภาษาที่ใช้ในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามนั้นมีลกั ษณะที่โดดเด่นมากกว่าเพลง
ลูกทุ่งอีสานทัว่ ไปมาก Suksuwan (1973) ได้กล่าวถึงเพลงลูกทุ่งอีสานว่า เป็ นเพลงที่มีลกั ษณะโดด
เด่นด้านรู ปแบบภาษา ทานองเนื้อหา และสานวนโวหารที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ มีหลักความเชื่อ
ค่านิยม ความนึกคิดของคน จารี ตประเพณี และอุดมการณ์ดา้ นสังคมอันเป็ นมรดกของท้องถิ่น ภาษา
อีสานที่พบอยูใ่ นเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามนั้นมักจะใช้คาอีสานพื้นฐานที่คนภาคอื่น
สามารถเข้าใจได้ง่ายตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง
....เขามีแม่พอ่ ไปขอเอาสิ ทาเหมือนของฟรี อย่างนี้ก็คงไม่ไหวถ้ารักกันอยู่ ก็รู้ตอ้ งทายังไง
อย่าทามือไว ได้ไหมมันจัก๊ จี้ เจอใครก็ฝาก คารักมาบอกพูดจริ งหรื อหลอก ช่วยบอกให้เคลียร์ สักที
โชว์เบอร์คิดฮอด มาตอดแล้วมิดซีลีอยากรู ้ละสิ เป็ นแฟนต้องทายังไง จีบเอาสิ คะ จีบเอาสิ คะเปิ ดไฟ
แล้วนะ ชอบก็มาจีบเลยจีบมาสักดอก ดีแต่บอกคิดถึงจุงเบยอยากมาเป็ นเขย แม่กบั พ่อก็ตอ้ งเทใจ จีบ
เอาสิ คะ จีบเอาสิ คะเปิ ดไฟแล้วนะ อ๊ะ อ๊ะ อ๊ะ อย่ามัวแต่อายกล้ารักสักหน่อย ของอร่ อยไม่มีขายเสิ ร์ฟ
ความจริ งใจ ด้วยดอกไม้มาให้สักดอกสองดอก สามดอก สี่ ดอก ห้าดอก ยามชวนไปเที่ยว ไม่ไปด้วย
หน่อยทาตาละห้อย ขัดใจหน่อยงอนซ๊อกง๊อกจะพาเที่ยวบ้าน ถ้าแฟนกันไปอยูห่ รอกจะจริ งหรื อ
หลอก มาบอกรักด้วยตัวเอง....
(เพลง จีบเอาสิ คะ : ลายอง หนองหิ นห่าว)
จากตัวอย่างข้างต้นในเนื้อเพลงมีการใช้ภาษาอีสานผสมผสานในเพลง ซึ่ งแต่ละคาเป็ นคา
พื้นฐานที่คนภาคอื่นๆ หรื อคนที่ไม่ได้พูดภาษาอีสานก็สามารถเข้าใจและแยกได้วา่ เป็ นภาษาอีสาน
หรื อไม่เช่นคาว่า คิดฮอด หมายถึง คิดถึง มิดซี่ลี่ หมายถึง เงียบกริ บ ต่างเป็ นคาพื้นฐานในภาษา
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อีสานที่คนทัว่ ไปมักจะทราบกันอยูแ่ ล้ว ผูว้ จิ ยั สังเกตว่าในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามนั้น
มักจะมีคาภาษาอีสานที่ทาให้นึกถึงเรื่ องเพศหรื อมีเสี ยงที่พอ้ งกันกับคาที่สื่อถึงเรื่ องเพศ เช่นเพลง สิ ฮิ
น้องบ่ ของกุง้ สุ ภาพร สายรัก
ตัวอย่าง
....น้องเคยมีผวั มาแนแล้วเด๊ะ แล้วเด๊แถมน้องยังเก บ่เคยจริ งจังกับไผเป็ นคนมักม่วนผูใ้ ดมา
ชวนกะไปส่ อหล่อหลายใจ ไผจับไผบายบ่ตี๋สิเฒ่าไปหน้าคิดไปคิดมาบ่แม่นแนวเห็นอ้ายมาเอ่วแซว
เล่นแซวม่วน หรื ออีหลีเหมิดไส้เหมิดพุง น้องกะมี ส่ านี้ ถามอ้ายอีหลี สิ วา่ ได๋ อ้ายสิ ฮิสิฮิสิฮินอ้ งบ่ บ่
แม่นของใหม่ แต่กะพอ สิ ได้อยูน่ อ้ อ้ายสิ ฮิสิฮิสิตี๋นอ้ งบ่ น้องสิ เฮ็ดให้ทุกอย่าง ว่าแต่อา้ ยขอสิ คะลาบ่
ในสิ่ งที่ผา่ นมา ( อ้ายสิ ฮิ อ้ายสิ ฮิ อ้ายสิ ฮิ อ้ายสิ ฮิ อ้ายสิ ฮิ )น้องเคยมีผวั มาแนแล้วเด๊ะ แล้วเด๊ช่วงล่างพัง
เพ เทิงแหนบกะแข็ง ซ้ าหนาถ้าอ้ายฮินอ้ งกะให้อา้ ยฟ้าว บอกมาบ่อยากเป็ นภาระ ของชี วติ อ้าย....
คาว่า “ฮิ” ในเพลงนี้ เป็ นภาษาถิ่นอีสาน ซึ่งผูว้ จิ ยั เป็ นชาวอีสานจึงเข้าใจคาว่าฮิคือการ ตาหนิ
ในเพลงนี้จึงเป็ นเนื้ อหาของหญิงสาวที่เคยผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วแต่ชีวคิ รอบครัว
ล้มเหลว หลังจากนั้นเธอได้มาเจอผูช้ ายคนใหม่จึงเกิดคาถามว่า สิ ฮินอ้ งบ่ คือจะตาหนินอ้ งไหม หรื อ
จะว่าอะไรน้องหรื อไม่ แต่เนื่ องจากคาว่า ฮิ นั้นมีเสี ยงที่ใกล้เคียงกับคาว่า หี ในภาษามาตรฐานที่
สังคมไทยเข้าใจว่าหมายถึงอวัยวะเพศหญิง จึงทาให้เพลงนี้มีความหมายเพิ่มขึ้นมาอีกทางจากจะ
ตาหนินอ้ งหรื อไม่กลายเป็ นจะมีเพศสัมพันธ์กบั น้องไหม คาในภาษาอีสานที่พอ้ งเสี ยงหรื อออกเสี ยง
ใกล้เคียงกับคาที่มีลกั ษณะส่อไปในทางเพศ คือ อวัยวะเพศหญิง อวัยวะเพศชาย ดังตัวอย่างเช่นเพลง
ควายอ้ายโตใหญ่ ของสุ ทิน แผ่นดินทอง
ตัวอย่าง
....หล่อบ่โดนใจแต่ควายอ้ายใหญ่เด้หล่า โอ๊ยตัวใหญ่สั่นดอกหวา อ้ายสิ เว่าจังซี่ ขอ
โทษเด้อหล่า ให้มนั ปากแล้วหลี บ่าวแนวบดีวา่ วแนวบ่แม่น จักใหญ่สาไดแต่หลักควายๆก็เท่าแขน
ตอกให้แน่นๆมันจังสิ อยู่ อย่าฟ่ าวเห่าหลายเด้อควายบักตู ้ อ้ายสิ ต่อให้อยู่ ให้มนั ดังปั๊กๆ......
จากตัวอย่างเนื้อเพลงกล่าวถึงชายคนหนึ่งที่มีอาชีพเกษตรกรเลี้ยงควายอยูแ่ ละได้ถามผูห้ ญิง
ว่า พี่ไม่หล่อนะ แต่วา่ พี่มีควายตัวใหญ่ คาว่าควายในเพลงนี้พอ้ งกับคาว่า ควย ในภาษาอีสานซึ่ง
นอกจากจะหมายถึง ควายที่เป็ นสัตว์เลี้ยงแล้วยังหมายถึง อวัยวะเพศชายอีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังมี
คาที่แสดงบ่งบอกการมีเพศสัมพันธ์ดงั ตัวอย่างเช่น เพลง ผัวไผคือสิ ดุ ของ บัวแก้ว ศรี อุบล
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ตัวอย่าง
เบิ่งผัวเขา คึหล่อเข้าตารา เบิ่งเหง้าแขนเหง้าขา อ้ายคึเป็ นตาสิ ด๋ ู คอกะใหญ่ บ่ไหล่กะตัน๋ จูลู
เห็นแล้วอดบ่อยู่ อยากสิ ปู๋ทางให้ผวั เพิน้ เว้าเป่ าเปิ่ นคือสิ ลีลาหลาย คันได้เป็ นกิ๊กอ้าย น้องกะบ่เก้อบ่
เขิน คือสิ เก่ง สิ เก่ง สิ เก่ง สิ เก่ง น้อเรื่ องเฮ็ดนาหาเงิน เป็ นตะสิ ด๋ ูผวั เพิ่น อยากได้เฮ็ดแนวกะยังว่าหลอย
เมียมาแนสิ ได้บ่ เห็นคนหล่อแล้วมันสั่นสู ้อา้ ยจ๋ า กล้ามเป็ นปั้นๆคือสิ หมัน่ ไถนา อยากชวนไปลัน๊ ลา
สิ ได้บ่คา้ จัก๊ คืนผัวผูอ้ ื่นเห็นแล้วซื่นหัวใจ มีแต่หม่องใหญ่ๆ คือสิ แข็งแรงบึกบึน เมียบ่อยูม่ าหาหนูเด้
อมื้ออื่น ยามดึกๆดื่นๆ คือสิ ได้อยูค่ า๊
จากเพลงได้กล่าวถึงหญิงสาวที่ได้ชื่นชมสามีชาวบ้านว่าเป็ นชายที่มีความขยันในการทางาน
และมีลกั ษณะรู ปพรรณที่ดีตามตารา เมื่อตนได้พบเจอแล้วก็เกิดความพึงพอใจจนอยากได้มาเป็ น
คู่ครอง และได้เชิญชวนให้ชายคนดังกล่าวลักลอบหนีภรรยามาพบเจอกับตน คาที่บ่งบอการมี
เพศสัมพันธ์ในเพลงนี้คือคาว่า สิ ด๋ ู คาว่า สิ ในภาษาอีสานแปลว่า อาจจะ น่าจะ ส่ วนคาว่า ดู๋ แปลว่า
ขยัน แต่คาว่าสิ มีเสี ยงที่พอ้ งกับคาว่า สี่ ในภาษาอีสานคานี้หมายถึงการมีเพศสัมพันธุ์ระหว่างกัน
การสื่ อความหมายด้ านอัตลักษณ์ทางเพศ
อัตลักษณ์ทางเพศในที่น้ ี หมายถึง การศึกษาเพศสภาวะของชาวอีสานที่ปรากฏสภาวะอยูใ่ น
เพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามซึ่ งเป็ นการสร้างอัตลักษณ์ให้กบั เพศต่างๆของกลุ่มคนอีสาน ซึ่ง
เพศสถาวะนี้เป็ นคุณสมบัติที่แปรไปตามบริ บททางสังคมวัฒนธรรม (Thaveesit, 2547) ข้อมูลในเพล
ลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามพบว่า เพศที่ปรากฏอยูใ่ นเพลงลูกทุ่งอีสานมีอยูส่ ามกลุ่มคือ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มเพศที่สาม
1) เพศชาย
ผูว้ จิ ยั พบว่าการสื่ อความหมายทางสังคมที่สื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางเพศของชายในเพลง
ลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามได้เสนออัตลักษณ์ของชายอีสานไว้ เช่น
1) มีความขยัน ไม่เกียจคร้านในการทางาน ซึ่งเนื้ อหาเกี่ยวกับความขยันไม่เกียจคร้านต่อ
การงานดังกล่าวจะพบอยูใ่ นหลายบทเพลงซึ่ งแต่ละเพลงจะมีถอ้ ยคาที่แสดงให้เห็นภาพของชาย
อีสานที่ขยันทางาน ไม่เกียจคร้านมุ่งมัน่ ทามาหากิน เช่น
ตัวอย่าง
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.....ผูบ้ ่าวบ้านๆ งานการบ่เป็ นหลักแหล่ง น้องหล้าคาแพงสิ สนใจอ้ายบ่ ความจนกะหลายเทิง
ผูฮ้ ่ายกระด้อ มีควายตัวใหญ่เอาไว้ไถนาให้พอ่ ถึงเป็ นคนบ่หล่อแต่มีควายตัวใหญ่ ลุกขึ้นแต่เช้าฟ่ าวล
งท่งลงท่าน้ าบ่ทนั ล้างหน้า ฟ่ าวไปหาหม่องล่าม ควายดาออกก่อนส่ วนควายด่อนนาหลัง ควายของ
อ้ายมีท้งั ควายดอนควายดา อีหล่า งามขาไปล่ามควายนาอ้ายบ่หล่อบ่โดนใจแต่ควายอ้ายใหญ่เด้หล่า
โอ๊ยตัวใหญ่สั่นดอกหวา อ้ายว่าสิ เว่าจังซี่ ขอโทษเด้อหล่า ให้มนั ปากแว้วอีหลี บ่าวแนวบดีวา่ วแนวบ่
แม่นชั้นใหญ่สาได แต่หลักควายอ้ายกะท่อแขนตอกให้แน่นๆมันจังสิ อยู่ อย่าฟ่ าวเห่าหลายเด้อควาย
บักตู ้ อ้ายสิ ต่อให้อยู่ ให้มนั ดังปั๊ กๆ.....
(เพลง ควายอ้ายโตใหญ่ : สุ ทิน แผ่นดินทอง)
จากตัวอย่างจะเห็นว่าชายชาวอีสานมีความสามารถในการเลี้ยงควาย ถึงแม้วา่ จะไม่มีอาชีพที่
มัน่ คงแต่ยงั คงสามารถดาเนินชีวติ ได้โดยอาชีพเกษตรกร และเป็ นคนที่ขยันไม่นอนตื่นสาย ซึ่งการ
ไม่นอนตื่นสายนี้เป็ นความขยันในอุดมคติ อย่างไรก็ตามในวรรค “ลุกขึ้นแต่เช้าฟ่ าวลงท่งลงท่าน้ าบ่
ทันล้างหน้า ฟ่ าวไปหาหม่องล่าม” นี้ยงั ได้นาเสนอตัวตนของคนอีสานที่ยึดอาชีพเกษตรกรด้วย
2) มีความซื่ อสัตย์ ยึดมัน่ ในคาพูด ความซื่ อสัตย์และยึดมัน่ ในคาพูดนี้ มกั จะนอเสนอผ่าน
เรื่ องราวของความรัก การรอคอย ดังตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง
.....ควายอ้ายมันห่าว จับซอยอ้ายแน่ ซอยแน่ ควายอ้านมันห่าว จับซอยอ้ายแน่นอ้ งหล่าอยู่
บ้านเลี้ยงควายมาก็นานเต็มที ตั้งแต่คนดีหนีไป กทม. น้องไปเฮ็ดงานสัง่ อ้ายให้รอ จนอ้ายคึดต่อ..
เลี้ยงควายรอคนดีเลี้ยงควายบักตู ้ อยูห่ น้าปากทางเข้าบ้านจนว่าฮอดวันงานบุญประจาปี ได้พอ้ หน้าเจ้า
ผูง้ ามกว่าเก่าอีหลีจนควายของพี่ มันห่าวใส่ คนงาม....
(เพลง ควายอ้ายห่าว: โจ้ พิพฒั น์ เสี ยงทอง)
3) มีน้ าใจคอยช่วยคนอื่นเสมอ การมีน้ าใจคอยช่วยเหลือผูอ้ ื่นเป็ นลักษณะของชายในอุดม
คติที่ทุกสังคมต้องการดังตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง
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....อ้าย อ้าย อยูไ่ สน้อ มาคาคิงให้นอ้ งแหน่ได้ยนิ บ่นอ้ อ้าย น้องบ่สบายเด้อพี่อยากเห็นหน้า
อ้ายอีหลี มาคาหม่องนี่ให้แหน่บ่ฮูเ้ ป็ นหยัง ยามอ้ายห่างดน ๆล่ะเจ็บนี่ เจ็บโน่น ดนแล้วเด้อคุณพี่
บ่ส่วงบ่เซา กินข้าวบ่แซบอีหลีอยากเห็นหน้าพี่ อ้ายคนดีอยูไ่ สมื้อนี้อดบ่ได้ ให้ฟ้าวมาเด้อพี่แต่เก่าเซา
มิดซี คันพี่ได้คาหม่องใด๋ คนอื่นคาบ่ดี พี่คาจัง่ ถืกใจเจ็บแฮงบ่ไหว คาคิงให้แหน่พี่ให้อา้ ยคาหม่องนี่
หม่องนี่ หม่องนี่คาหม่องพี้กะได้ คาเทิง คาใต้ หม่องใด๋ กะเจ็บเด้อพี่ให้อา้ ยคา เน้น เน้น เน้น เน้นเน้น
เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้น เน้โอ้ยใจเต้นถี่ ๆ เจ็บคักอีกหลีกะคือหม่องนี่ เด้ออ้ายจังแม่นคา
คิงดี มิดซี ลีอาการยามอ้ายกลับคืนบ้าน ย่านน้องเจ็บอีกฮ้ายตกค่าตกแลง แต่เก่าเจ็บแฮงหลายจัง่ ซี่ สา
อ้าย เจ็บดู๋หลายซ้ าให้แหน่จงั่ ซี่ สาอ้าย เจ็บดู๋หลายซ้ าให้แหน่
(เพลง คาคิงให้นอ้ งแหน่: แอน อรดี)
2. เพศหญิง
เมื่อกล่าวถึงคาว่า เพศหญิงจะทาให้นึกถึงภาพของเพศที่มีความอ่อนหวาน เรี ยบร้อย มี
ความเป็ นกุลสตรี ซ่ ึงเป็ นเพียงชุดวาทกรรมหนึ่งที่สังคมได้กาหนดเอาไว้ ผูว้ จิ ยั พบว่าการสร้าง
อัตลักษณ์ในเพศหญิงของชาวอีสาน ได้แก่ การเป็ นคนสู ้งาน ไม่ทนั คน มีความกตัญญู ดัง
ตัวอย่างเช่น
1. การเป็ นคนสู ้งาน ไม่ทอ้ ถอย
ตัวอย่าง
จากนามาสามสี่ ปี เฮ็ดงานหม่องนัน่ หม่องนี่ ก็ยงั เป็ นหนี้คือเก่าได้กินใส่ ทอ้ งชีวิตยังนอนห้อง
เช่าเป็ นสาวโรงงานเสิ ร์ฟอาหารร้านเหล้าเป็ นลูกจ้างเขาทั้งวันทั้งปี เป็ นลูกจ้างเขา ทั้งวันทั้งปี
เงินเดือนก็ยงั หลักพันยังนอนกอดฝันทุกวันอยูอ่ ย่างนี้อยากจะมีธุรกิจดี ๆ อดออม เก็บเงินได้สี่ปี จึง
ย้ายมาอยูอ่ นุสาวรี ย ์ เลยตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจมาขายหวีดินฉันมาขายหวีขายหวีเด้อค่า หวี หวี หวี หวี
หวีนอ้ งมาขายหวี หวีนอ้ ยหวีใหญ่อา้ ยจ๋ า มาจับมาป้ ายบ่ซ้ื อน้องบ่วา่ มาจับมาป้ายบ่ซ้ื อน้องบ่วา่ มีท้ งั สี
แดง สี ดา สี ฟ้า มีท้งั สี แดง สี ดา สี ฟ้า อ้าย อ้ายจ๋ า นี่ฮอดสี ชมพู จากนามาตั้นแต่โดนมาลี้หม่นซอกห
ลืบเมืองฟ้าแต่ก่อนเฮ็ดงานอยูแ่ ถวรัชดา ยักย้ายมา อยูโ่ รงงานบางพลี เป็ นสาวโรงงาน สู ้ทนมาหลายปี
เงินบ่พอใช้หนี้ ให้ธกสขายข้าวใช้หนีก็บ่พอ ขายข้าวใช้หนีก็บ่พอ ถึงคิดโตนแม่พ่อ ตัดสิ นใจมาขาย
หวีหวี หวี หวี หวี หวี น้องมาขายหวี....
(เพลง สาวขายหวี : มดแดง จิราพร)
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จากเนื้อเพลงข้างต้นจะเห็นได้วา่ หญิงสาวได้ยา้ ยที่ทางาน โดยทางานในร้านเหล้า ทางานอยู่
โรงงานในเขตอุตสาหกรรม หรื อแม้กระทั้งทางานในแหล่งท่องเที่ยงอย่างรัชดา จนสุ ดท้ายได้มายึด
อาชีพที่เป็ นนายตนเองอย่างอาชีพค้าขาย ซึ่ งเป็ นการบอกถึงลักษณะของคนอีสานว่าเป็ นนักสู ้และ
เป็ นพยายามหลีกหนีจากความยากจน หาเงินมาใช้หนี้ให้บุพการี ซ่ ึงทาให้เห็นว่าหญิงชาวอีสานนั้น
เป็ นคนที่มีความกตัญญูต่อบุพการี
2. มีความกตัญญู ภาพของหญิงอีสานที่มีความกตัญญูมกั จะถูกนาเสนอให้กตัญญูต่อบิดา
มารดาโดยภาพของความกตัญญูคือการตอบแทนบุญคือด้วยการขยันทางานแล้วนาเงินมามอบให้
นอกจากการแสดงความกตัญญูดว้ ยเงินทองแล้วการดูแลพ่อแม่หรื อช่วยเหลือท่านก็เป็ นสิ่ งหนึ่งที่
แสดงออกถึงความกตัญญูเช่นตัวอย่างในเพลง สิ กนั บ่ ของมดแดง จิราพร
ตัวอย่าง
จากนามาห้าหกปี ร่ อนเร่ ไปหลายที่จนมาขายหวี อยู่ กทม.ขายบ่ดี เลยมาเลี้ยงควายซ่อยอี
พ่อเลี้ยงไปเลี้ยงมากะเบื่อควายอีกแล้วหนอเลยบอกอีพ่อขายควายเปิ ดร้านเสริ มสวย....
3. เชื่อคนง่ายและมักโดนเอาเปรี ยบ หญิงชาวอีสานได้ถูกนาเสนอให้เป็ นเป็ นคนที่เชื่อคน
ง่าย ไม่ทนั คน มักจะโดนหลอกในเรื่ องของความรักอยูเ่ สมอดังตัวอย่างในเพลง นาท่งน้อย ของศร
สิ นชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง และก้านตอง ทุ่งเงิน
ซึ่งในเนื้อในเพลงดังกล่าวเพลงได้กล่าวถึงการสนทนาระว่างพี่นอ้ งสามคน น้องสาวคนเล็ก
ได้ถูกผูช้ ายมาหลอกให้รักแต่ฝ่ายชายกลับมีครอบครัวอยูแ่ ล้วจึงสร้างความชอกช้ าใจให้แก่ครอบครัว
ของฝ่ ายหญิง เมื่อเธอทราบว่าได้ถูกฝ่ ายชายหลอกก็ปฏิเสธและตัดความสัมพันธ์และขอเริ่ มต้นชี วติ
ใหม่โดยมีพี่ชายและพี่สาวคอยให้กาลังใจจากเพลงจะเห็นได้วา่ ครอบครัวมีส่วนสาคัญในการ
ดาเนินชีวติ จะดีข้ ึนหรื อเลวร้ายลงขึ้นอยูก่ บั คนในครอบครัว ครอบครัวจึงเป็ นส่ วนหนึ่งในการ
สร้างอัตลักษณ์ของหญิงชาวอีสาน เช่นเพลง ต่อแขนต่อขา ที่ขบั ร้องโดย เฉลิมพล มาลาคา ซึ่งได้
เล่าถึงความอ่อนต่อโลกและไม่ทนั คนของหญิงชาวอีสาน แม้กระทั้งโดนคนในครอบครัวหลอก
ล่อลวง
ตัวอย่าง
....น้าเอย น้าเอย น้าสาว ดีใจนาที่เจ้าจะได้แต่งงาน แต่พี่อา้ ยคิดนาหลายหลาย ก่อนเจ้าสิ ไป
รับตาแหน่งแม่บา้ น เป็ นห่วงเรื่ องประสบการณ์นาแนวหมู่น้ นั ที่เจ้าบ่เคย น้าสาวกะเลยถามขึ้นว่า
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แนวได๋ แนวได๋ ละพี่อา้ ย เรื่ องดีหรื อร้ายฮูแ้ ล้วอย่าวางเฉย ชี้แนะยินดีทาตาม ได้ยนิ คาถามแฮงอยากฮู ้
จังเลย ย้อนว่าน้องนี้บ่เคย พี่อา้ ยเอยให้ส่อยบอกส่ อยสอน พี่อา้ ยเอยให้ส่อยบอกส่ อยสอน พี่อา้ ยฟังดี
ใจจ้าวจ้าว มื้ออื่นให้เจ้าไปถ่าข้อยอยูน่ า เตรี ยมแต่งดอกไม้ขนั ห้า สิ พาเสี ยเคราะห์ยกครู ลายก่อน เอา
ผัวมันต้องมีข้ นั ตอน พ้อกันอยูต่ อนหัวนาเด้อจ้า ตื่นเช้าน้าสาวกะมาพอดี เตรี ยมทา พิธียกครู พี่อา้ ย ให้
น้าสาวทาโตสบาย เจ้าอย่าโวยวายปากไปปากมา ทางพี่อา้ ยเฮ็ดคือผ้าเข้า ฝ่ ายผูน้ า้ สาวกะคล้อยตามคือ
ว่า เสร็ จพิธีฟ้ากะเหลืองพอฟ้า เรื่ องนี้ขอ้ ยกับน้าฮูก้ นั แค่สองคน เรื่ องนี้ขอ้ ยกับน้าฮูก้ นั แค่สองคน แต่
นั้นมาน้าสาวย่านแฮงหลาย เทียวชวนพี่อา้ ยยกครู อยูบ่ ่เซา ยกฮอดยามแลงยามเช้า หลายหลบหลาย
เหล่า หลายเทือหลายหน...
(เพลง ต่อแขนต่อขา : เฉลิมพล มาลาคา)
จากเพลงยิง่ เป็ นการตอกย้า วาทกรรมคนอีสานว่า “คนอีสานเป็ นคนซื่ อ ซื่อคนเซ่อ เซ่อจน
โง่”ซึ่งเกิดจากการผลิตซ้ าของวาทกรรมดังกล่าวจากละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ นวนิยาย หรื อเรื่ องเล่า
ขาขันต่างๆที่มกั จะสร้างให้หญิงอีสานถูกมองว่าเป็ นตัวตลกจากที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้ประกอบกัน
เป็ นอัตลักษณ์ของหญิงชาวอีสาน
3. เพศทีส่ าม
ผูว้ จิ ยั พบว่าในเพลงที่มีการกล่าวถึงเพศที่สามมักจะมีบริ บทางศิลปวัฒนธรรมเข้ามา
แวดล้อมอยูด่ ว้ ยเสมอโดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมในเทศกาลงานบุญประเพณี เสมือนเป็ นการช่วงชิง
พื้นที่เพื่อเป็ นการสร้างอัตลักษณ์ให้กบั เพศที่สามว่ามีตวั ตนอยูใ่ นสังคม ดังตัวอย่างในเพลงกะเทย
แล่นไม้ ของแพรวพราว แสงทอง
ตัวอย่าง
....ขอเสี ยงกระเทยแหน่ค่า ที่รู้ตวั ว่าสิ มาม่วนเต้นใส่ หน้าฮ่านเป็ นขบวน ชวนกันมาดวลเหล้า
ขาวเมาแล้วหาเช็คไม้ สิ นอ้ ยสิ ใหญ่พอเป็ นยาบ่ตอ้ งไปแคร์ สายตา ก็ซ่างเขาสิ วา่ กะเรามาหาแล่นไม้
กะเทยแล่นไม้ กระเทยแล่นไม้กะเทยแล่นไม้ พวกกระเทยแล่นไม้ขอเสี ยงกระเทยที่เต้นอยูข่ า้ งลาโพง
ซ้ายซุ่มมองแต่ผชู ้ ายอยูฝ่ ั่งลาโพงขวาขอเสี ยงเพื่อนสาวที่เต้นอยูข่ า้ งหน้ามื้อนี้ซุ่มเฮามาเต้นใส่ หมอลา
ม่วน ๆออกสเต็ปเต้นตามแบบฉบับมีท้งั ค่าทั้งคับที่จบั มาดวลเหล้าขาวมาเต้นหน้าฮ่านเด้อบ่แม่นมา
เล่นบ่าวมาเต้นหน้าฮ่านเด้อบ่แม่นมาเล่นว่าวซุ ม้ กระเทยแตกสาวพอเมาเต้นกันถ้วนๆผูช้ ายไหนเห็น
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เป็ นอันบ่กล้ามากวนผูช้ ายไหนเห็นเป็ นอันบ่กล้ามากวนชีวติ กระเทยอยูไ่ ด้ดว้ ยความมักม่วนเอาเหล้า
ขาวมาดวล ชวนไปหาแล่นไม้กระเทยแล่นไม้ กระเทยแล่นไม้กระเทยแล่นไม้ พวกกระเทยแล่นไม้
.....
จากตัวอย่างกล่าวถึงภาพความสนุกสนานหน้าเวทีหมอลาซึ่ งเป็ นศิลปะพื้นบ้านของชาว
อีสาน ในเพลงนี้แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเพศที่สามหรื อกะเทยว่า เป็ นเพศที่ชื่นชอบความ
สนุกสนาน เฮฮา ชอบสร้างสี สันให้กบั สังคมการเข้าสังคมของพวกเขาเริ่ มจากการสังสรรค์เดิมสุ รา
“ขอเสี ยงกะเทยแหน่ค่า ที่รู้วา่ สิ มาม่วน เต้นใส่ หน้าฮ่านเป็ นขบวน ชวนกันมาดวลเหล้าขาว เมาแล้ว
หาเช็คไม้ สิ นอ้ ยสิ ใหญ่พอเป็ นยา บ่ตอ้ งไปแคร์สายตา กะซ่างเขาเฮามาหาแล่นไม้” จึงทาให้ภาพของ
กะเทยอีสานคือกลุ่มกะเทยที่ใช้เหล้าเป็ นสื่ อกลางในการเข้าสังคม
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารแสดงให้เ ห็ น ถึ ง ภาพของกะเทยว่า มี ค วามทัด เที ย มเท่ า กัน กับ ผูห้ ญิ ง
สามารถอยูก่ ินฉันสามีภรรยากับเพศชายได้ดงั ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง
....สิ เฮ็ดจัง่ ได๋ ละน้อน้อง เข้าใจอยูว่ า่ ฮักหลายแต่สิให้เฮ็ดจัง่ ได๋ กะอ้ายมี น้อผัวแล้วคันสิ แซว
กะแซวได๋ แต่ให้ตกลงปลงใจ คือสิ บ่ได้ดอกเด้ออุ่นอ้ ายย้ านฟ้ามันหมุน คันแม่ นผัวอ้ ายฮู้ ว่ ามีช้ ู เป็ น
ผู้หญิงน้อละนาง โอ โอ โอ้ยน้อโอ้ยนาง น้องคาอ้ายบ่ฮูส้ ิ เฮ็ดจัง่ ได๋ ฮูแ้ ต่วา่ หัวใจอ้ายบ่มกั แม่หญิงอ้าย
ขอโทษจริ ง ๆ ที่อา้ ยต้องทิ้งน้องไป
(เพลง อ้ายมีผงั แล้ว : แฮ็กส์ วิษณุกรณ์)
นอกจากสถานะของกะเทยที่ทดั เทียมกับผูห้ ญิงแล้ว ยังเป็ นการตอกย้าอัตลักษณ์ของกะเทย
ที่วา่ ชอบความสนุกสนาน รื่ นเริ ง และสร้างสี สันให้สังคม จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ คาที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเพศที่สามคือ แล่นไม้ กระโดดเด้า หน้าฮ่านหมอลา คาเหล่านี้ได้บ่งบอกอัต
ลักษณ์ของเพศที่สามในสังคมอีสาน
สรุ ปผลการวิจัย
อัตลักษณ์ของชาวอีสานที่พบในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามคือ อัตลักษณ์ดา้ น
สังคมวัฒนธรรมได้แก่ อัตลักษณ์ดา้ นชาติพนั ธุ์พบว่ามีการกล่าวถึงกลุ่มชาติพนั ธุ์ภูไทว่าเป็ นกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่ยงั คงอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณี อีสานดั้งเดิมเอาไว้ อัตลักษณ์ดา้ นอาหารการกิน
พบว่าอาหารการกินนี้สื่อให้เห็นภาพของชาวอีสานที่เป็ นกลุ่มคนที่ใช้ชีวติ เรี ยบง่าย อัตลักษณ์ดา้ น
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ศิลปะดนตรี ดนตรี ของชาวอีสานมีเครื่ องดนตรี ที่เป็ นเอกลักษณ์ได้แก่ แคน พิณ โปงลาง เครื่ อง
ดนตรี เหล่านี้ทาให้เกิดท่วงทานอง อารมณ์ ความรู ้สึกสนุกสนานซึ่ งเครื่ องดนตรี ดงั กล่าวยังใช้อยูใ่ น
วงหมอลาอันเป็ นอัตลักษณ์ของชาวอีสานอีกด้วย อัตลักษณ์ดา้ นความเชื่อที่พบคือการเข้าพาขวัญ
หรื อการเข้าพิธีบายศรี สู่ขวัญซึ่งเป็ นอัตลักษณ์ของชาวอีสานในการริ เริ่ มทาการใดๆต้องมีพิธีดงั กล่าว
เพื่อเสริ มความเป็ นมงคลให้กบั ชีวติ และเพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคีแน่นแฟ้นของคนในสังคม
อัตลักษณ์ทางด้านภาษาถิ่นเป็ นสิ่ งที่เด่นชัดที่สุดของชาวอีสานคือการใช้ภาษาถิ่นอีสานในการพูดคุย
สนทนาหรื อแม้กระทั้งการแต่งเพลงเพื่อให้ผฟู ้ ังเกิดความเข้าใจในเนื้ อเพลงได้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้นและยัง
ช่วยให้เกิดวรรณศิลป์ ในด้านการประพันธ์ และอัตลักษณ์ทางเพศของชาวอีสานนั้นเพศชายจะมี
ความขยันไม่เกียจคร้านต่อการทางาน มีความซื่อสัตย์ยดึ มัน่ ในคาพูด มีน้ าใจช่วยเหลือคนอื่นเสมอ
ส่ วนอัตลักษณ์ของหญิงชาวอีสานคือเป็ นคนสู ้งาน อดทน ไม่ทอ้ ถอย มีความกตัญญูต่อบุพการี
อัตลักษณ์ที่เป็ นจุดด้อยของหญิงอีสานคือเชื่ อคนง่ายมักโดนเอารัดเอาเปรี ยบ และอัตลักษณ์ทางเพศ
ของเพศที่สามคือกลุ่มคนที่ชื่นชอบการเข้าสังคมและชอบสร้างสี สันให้กบั สังคม แสดงถึงพฤติกรรม
ทางเพศอย่างไม่ปิดบังซ่อนเร้นและยังเป็ นกลุ่มคนที่อนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
อภิปรายผล
ผลการศึกษาความหมายทางสังคมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามที่สื่อผ่าน
อัตลักษณ์ความเป็ นอีสานทาให้เห็นถึง แนวคิด ตัวตน และวิถีชีวติ ของชาวอีสานซึ่งมี
ความเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเดิม แต่ยงั รักษาประเพณี วฒั นธรรมดั้งเดิมเอาไว้ การวิเคราะห์หรื อ
ตีความความหมายแฝงที่อยูใ่ นวรรณกรรมเพลงนี้ตอ้ งอาศัยบริ บทและความเข้าใจทางสังคมของ
สังคมนั้นๆด้วย ความหมายจะเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมการรับสารในแต่ละบริ บทของสังคม ซึ่ง
อัตลักษณ์ความเป็ นอีสานที่ได้สื่อออกมาผ่านเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่ามที่เด่นชัดที่สุดของ
ชาวอีสานคือด้านวิถีชีวิตที่ยงั คงยึดมัน่ ในประเพณี วฒั นธรรมต่างๆเอาไว้ และสามารถได้ปรับวิถีชีวติ
ให้เข้ากับสังคมปั จจุบนั ได้อย่างลงตัว และอัตลักณ์ที่เด่นชัดมากที่สุดอีกอย่างคือ อัตลักษณ์ดา้ นภาษา
อีสานในเพลงลูกทุ่งปั จจุบนั นี้ได้มีการใช้ภาษาอีสานผสมผสานอยูก่ บั เนื้อเพลงเป็ นจานวนมาก
หลายๆ เพลงได้รับความนิยมจากผูฟ้ ังทุกภูมิภาค เช่นเพลง สิ ฮินอ้ งบ่ เพลงปล่อยน้ าใส่ นาน้อง ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ลักขณา สุ ขสุ วรรณ( 2521) ได้กล่าวถึงลักษณะของเพลงลูกทุ่งอีสานว่า เพลงลูกทุ่ง
อีสานนั้นมีลกั ษณะโดดเด่นในด้านรู ปแบบขอ งภาษา ทานองเนื้อหา และสานวนโวหารที่มีคุณค่า
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ทางวรรณศิลป์ มีหลักความเชื่อ ค่านิยม ความนึกคิดของคน จารี ตประเพณี และอุดมการณ์ทางด้าน
สังคมอันเป็ นมรดกของทองถิ่นนั้นๆ (Suksuwan, 1978)
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หลักการประพฤติปฏิบตั ิเพื่อจุดมุ่งหมายสู งสุ ดคือนิ พพานหรื อโลกุตรธรรม ในวรรณกรรมคาสอน
มุ่งสอนให้ถือศีล มัน่ ทาบุญ เพื่อจะได้พบกับนิพพาน
กลวิธีการนาเสนอในวรรณกรรมคาสอนสานวนพระอริ ยานุ วตั ร เขมจารี พบว่าใช้รูปแบบ
การแต่งแบ่งตามการจัดวรรคมี 2 รู ปแบบคือ แบ่งการจัดวรรคแบบกลอนเทศน์และแบ่งการจัดวรรค
แบบโคลงหรื อโคลงสาร ซึ่ งการจัดวรรคแบบโคลงหรื อโคลงสารจะปรากฏมากที่สุด ส่ วนกลวิธีการ
เล่าเรื่ องใช้กลวิธีการเล่าเรื่ องในลักษณะของการให้ผแู ้ ต่งเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องปรากฏมากที่สุด ให้ตวั ละคร
ตัวใดตัวหนึ่งเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องของตัวละคร การให้ตวั ละครตัวใดตัวหนึ่งเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ อง ปรากฏตามลาดับ
และมีการใช้ภาษาความเปรี ยบ การยกอุทาหรณ์หรื อการเล่านิทานมาประกอบเนื้อเรื่ องเพื่อ
ความเข้าใจง่ายแก่ผอู ้ ่านหรื อผูฟ้ ัง รวมทั้งช่วยในการจดจาเนื้อเรื่ องอีกด้วย
คาสาคัญ: สารัตถะ, กลวิธีการนาเสนอ, วรรณกรรมคาสอน
Abstract
The research aimed to study the essence and strategy presented in the didactic literature,
version of Phra Ariyanuwat Khemacãri. The tenet of Kalaya Kulsuwan was used by the researcher
as a guideline for analysis of the essence of Buddhist teaching, in the mundane and super mundane
level, and the tenets of Kularb Mallikamat, Thewankan Mungpanklang and Jaruwn Thammawat
were adopted as a guideline for the analysis of strategies. The finding of research revealed that in
the essence in didactic literature, the version of Ariyanuwat Khemacãri, the Buddhist teaching on
the level of mundane insisted in teaching each person the principles of living and how to live with
others as well as sacred things by using ethics, precepts and moral virtue.
It was found that for the principle of ethics, there appeared the ethics for the ruling elite,
ethics for general people, ethics for men and ethics for women. In the didactic literature, the most
found ethics was the ethics for the ruling elite, ethics for women, ethics for general people and ethics
for men in respective order. For the moral principle, the third precept, abstaining from sexual
misconduct was the most appeared precept in didactic literature, which was followed by the second
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precept, abstaining from stealing, the first precept, abstaining from killing, the fourth precept,
abstaining from telling lies and the fifth precept, abstaining from intoxicants or harmful substances..
The ethics that appeared in the didactic literature were ethics for the ruling elite, ethics for
men and ethics for women, the ethics, precepts and moral virtue, which were the principle of conduct
for Sumnum Bunum or Nirvana or superabundance level. In the didactic literature, the teachings
focused on accepting the precept, doing merit in order to reach Nirvana.
In the strategy in presenting the didactic literature, a version of Ariyanuwat Khemacari, it
was found that there are two forms of division according to the paragraph arrangement: the first was
dividing by the paraphrase of preaching and the second was dividing by the verse, in which , the
most found paragraph arrangement was arrangement by verse. For the story telling, the most
appeared strategy used was the narrative strategies, in which the narrator was the author of the story,
and one character was a narrator of the character appeared in the sequence, and comparison,
illustration and storytelling were used for easy understanding for readers or listeners as well as
helping in remembering the story as well.
Keywords: essence, Strategy of presentation, didactic literature
บทนา

พระอริ ยานุวตั ร เขมจารี เป็ นผูอ้ ุทิศตนให้กบั การศึกษาด้านวรรณกรรมและอักษรโบราณ
อีสาน ท่านเป็ นพระเถระที่ได้รับการยกย่องในด้านวรรณคดีและอักษรโบราณ พระอริ ยานุวตั ร
เขมจารี ได้พากเพียรศึกษาอักษร ภาษา และวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานกระทัง่ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญใน
ศาสตร์แขนงนี้ ท่านได้รวบรวมเอกสารจากใบลาน สมุดข่อย สมุดไทย ทั้งที่เขียนด้วยตัวอักษรธรรม
อักษรขอม และอักษรไทยน้อยมาปริ วรรตเป็ นอักษรไทยปั จจุบนั และจัดพิมพ์เผยแพร่ นับได้วา่ งาน
ของพระอริ ยานุวตั ร เขมจารี ได้ทาให้ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นของไทยสื บทอดอุดมการณ์ทาง
พระพุทธศาสนาและเผยแพร่ ต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั
วรรณกรรมคาสอนเป็ นวรรณกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษา และอบรมสั่งสอนให้
คนประพฤติปฏิบตั ิอยูใ่ นความดี ความถูกต้องแก่ประชาชนในสังคม นอกจากนี้ยงั ได้วางหลักปฏิบตั ิ
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เป็ นแบบแผนในการดาเนินชีวติ และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม (Kotanon, 1990: 2) วรรณกรรมคาสอน
มีจุดมุ่งหมายเบื้องปลายคือ มุ่งให้เกิดผลทางปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผอู ้ ่าน แก่วงศ์ตระกูลและสังคม
หลักคาสอนจึงเป็ นเกณฑ์กาหนดว่าอะไรคือสิ่ งที่ควรทาและไม่ควรทา เกณฑ์ที่กาหนดมีท้งั เกณฑ์ที่
เป็ นจริ งและเป็ นอุดมคติ หลักคาสอนเหล่านั้นมีบทบาทในการกาหนดบุคลิกภาพ และลักษณะ
พฤติกรรมมนุษย์ (Thammawatra, 1985: 14) ซึ่งมีกลวิธีการนาเสนอ ได้แก่ การใช้ถอ้ ยคา การ
เปรี ยบเทียบ อุปมาอุปไมย การยกอุทาหรณ์ และเล่านิทานประกอบการใช้พุทธศาสนสุ ภาษิต สานวน
คากลอนประกอบ อีกทั้งยังบรรยายได้สอดคล้องกับพุทธวิธีในการสื่ อสาร (Sopanasitthi, 2005)
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Poonyawattano (2006) ได้ศึกษารู ปแบบและวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺ มวฑฺฒโน) พบว่าพระราชธรรมวาทีมีวธิ ีการนาเสนอเนื้อหาธรรมะ
โดยการนาเสนอเนื้อหาบทความที่เข้าใจง่าย เร้าใจ มีคติธรรมสอนใจ ใช้ภาษาที่ทนั สมัย ออกเสี ยง
อักขระชัดเจน ใช้ถอ้ ยคาที่สุภาพเรี ยบร้อย ในด้านกลวิธีทางภาษาที่นามาใช้เป็ นประจาคือพุทธศาสน
สุ ภาษิต สานวน คาคม คาคล้องจอง คาอุปมา การเล่นคา Kunsuwan (2010) ได้ศึกษาวาทกรรมคา
สอนของพุทธทาสภิกขุ ลัทธิ และศาสนาต่างๆ เข้ามาปะปนในวิถีชีวติ ของผูค้ นในสังคมจานวนมาก
จนเกิดความสับสนทั้งด้านการคิดและแนวปฏิบตั ิ ท่านจึงพยายามอธิบายถึงพุทธธรรมในระดับ
โลกียธรรมและโลกุตรธรรม ในการบรรลุธรรมระดับสู งที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถไปถึงได้ พุทธ
ธรรมระดับโลกียธรรมและโลกุตรธรรม เป็ นที่ทราบกันดีวา่ พุทธธรรมในพุทธศาสนามี 2 ระดับ คือ
ระดับโลกียธรรมและโลกุตรธรรม แต่พุทธศาสนิกชนส่ วนใหญ่มีความเข้าใจเฉพาะธรรมะใน
ระดับโลกียธรรมหรื อระดับศีลธรรม ส่ วนความรู ้ความเข้าใจถึงระดับโลกุตรธรรมหรื อนิพพานซึ่ง
เป็ นธรรมะระดับสู งสามารถนาพาชีวติ สู่ ความสงบสุ ขอย่างยัง่ ยืนนั้นกลับไม่เข้าใจ
จากความสาคัญข้างต้น ทาให้ผศู ้ ึกษามีความสนใจศึกษาวรรณกรรมคาสอน โดยการศึกษา
ครั้งนี้เน้นศึกษาสารัตถะและกลวิธีการนาเสนอในวรรณกรรมคาสอน สานวนพระอริ ยานุวตั ร
เขมจารี เพื่อให้ทราบสารัตถะและกลวิธีการนาเสนอที่ปรากฏในเนื้ อหาวรรณกรรมคาสอน สานวน
พระอริ ยานุวตั ร เขมจารี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสารัตถะในวรรณกรรมคาสอน สานวนพระอริ ยานุวตั ร เขมจารี
2. เพื่อศึกษากลวิธีการนาเสนอในวรรณกรรมคาสอน สานวนพระอริ ยานุวตั ร เขมจารี
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบสารัตถะในวรรณกรรมคาสอน สานวนพระอริ ยานุวตั ร เขมจารี
2. ทาให้ทราบกลวิธีการนาเสนอในวรรณกรรมคาสอน สานวนพระอริ ยานุวตั ร เขมจารี
3. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วรรณกรรมคาสอนอื่นๆ ได้
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร จัดกระทา
ข้อมูลและเสนอผลการศึกษาเป็ นแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Description Analysis) ศึกษาจากเอกสาร
ซึ่งเป็ นผลงานการปริ วรรตของพระอริ ยานุวตั ร เขมจารี โดยศึกษาเฉพาะวรรณกรรมคาสอน ที่มี
เนื้อหามุ่งอบรมสัง่ สอน ทั้งหมด 18 เรื่ องคือ
1. คาสอนโลกประทีป
2. เทศนาสอนโลก
3. โลกนิติ
4. โลกคหณี
5. ธรรมดาสอนโลก
6. คติธรรม อัศจรรย์ คาสอนอีสาน
7. เบญจ-คติ คากลอนอีสานยอดคาสอนคติธรรม
8. คิหิปฏิบตั ิคากลอนอีสาน
9. คาสอนครองเรื อน
10. ฮีต 12 คอง 14

11. พญาคากองสอนไพร่
12. อินทิญาณสอนลูก
13. ชนะสันทะ
14. ท้าวคาสอน
15. กฤษณาสอนน้อง
16. ปู่ สอนหลาน-หลานสอนปู่
17. ลุงสอนหลาน
18. อ้ายสอนน้อง

วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวรรณกรรมคาสอน เอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับสารัตถะและกลวิธีในการนาเสนอ เพื่อนามาเป็ นพื้นฐานในการวิเคราะห์และตีความ
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมและศึกษาต้นฉบับวรรณกรรมคาสอนซึ่งเป็ นผลงานการปริ วรรตของพระอริ ยานุ
วัตร เขมจารี โดยศึกษาเฉพาะวรรณกรรมคาสอน ทั้งหมด 18 เรื่ อง จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้วิเคราะห์
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สารัตถะและกลวิธีในการนาเสนอที่ปรากฏในเนื้อหาวรรณกรรมคาสอน สรุ ปผลการศึกษาวิจยั
อภิปรายผล เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ
ผลวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาสารัตถะและกลวิธีการนาเสนอในวรรณกรรมคาสอน
สานวนพระอริ ยานุวตั ร ได้นาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ดงั นี้ ในการวิเคราะห์
สารัตถะในวรรณกรรมคาสอน สานวนพระอริ ยานุวตั ร เขมจารี น้ นั ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดของ กัลยา กุล
สุ วรรณ มาปรับใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์พุทธธรรมระดับโลกียธรรมและโลกุตรธรรม ใน
พุทธธรรมระดับโลกียธรรมได้แก่ดา้ นจริ ยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม พบว่าด้านจริ ยธรรมหรื อข้อควร
ปฏิบตั ิและข้อควรละเว้น ได้แก่จริ ยธรรมสาหรับผูป้ กครอง จริ ยธรรมสาหรับบุคคลทัว่ ไป จริ ยธรรม
สาหรับผูช้ าย จริ ยธรรมสาหรับผูห้ ญิง ในส่ วนจริ ยธรรมสาหรับผูป้ กรอง เช่น ปกครองไพร่ ฟ้า
ประชาชนให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข เอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ละอะคะติ ปกป้ องคุมครองไพร่ ฟ้า
ประชาชนจากเหล่าร้าย เว้นจากการแย่งชิงบัลลังก์ เว้นจากการดื่มของมึนเมา เว้นจากการด่าทอ ให้
รู ้จกั บุญคุณผูม้ ีพระคุณ มีศีลธรรม ปกครองตามฮีตครอง หลักการเลือกคู่ครอง นอกจากจริ ยธรรม
ของผูป้ กครองแล้วหลักการปฏิบตั ิของเหล่าขุนนางในการประพฤติปฏิบตั ิต่อผูป้ กครองหรื อไพร่ ฟ้า
ประชาชน พบในวรรณกรรมจานวน 5 เรื่ อง ดังนี้ วรรณกรรมคาสอนเรื่ องชนะสันทะ ลุงสอนหลาน
โลกตินิ พญาคากลองสอนไพร ธรรมดาสอนโลก
ในส่ วนของจริ ยธรรมสาหรับคนทัว่ ไป พบว่าสอนให้มีความขยันหมัน่ เพียรในการศึกษา
หาความรู ้ ใ นสาขาวิช าต่า งๆ ให้ระมัดระวัง เรื่ องของการพูด มี ค วามเคารพต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์
พระสงฆ์ และกษัตริ ยร์ วมกระทั้งสิ่ งศักดิ์ท้ งั หลาย หลักการปฏิบตั ิในการนอน ตอบแทนพระคุณต่อผู ้
มีประคุณ ขยันหมัน่ เพียรในการทางาน หมัน่ ทาบุญ ถื อศีล ฟั งธรรม หลักการเลื อกคู่ครอง พบใน
วรรณกรรมคาสอนจานวน 11 เรื่ อง ได้แก่ วรรณกรรมคาสอนเรื่ องธรรมดาสอนโลก โลกนิ ติ ชนะ
สันทะ โลกคหณี คาสอนครองเรื อน ปู่ สอนหลาน-หลานสอนปู่ อ้ายสอนน้อง ลุงสอนหลาน คาสอน
ครองเรื อน พญาคากองสอนไพร่ ท้าวคาสอน
จริ ยธรรมสาหรับสาหรับผูช้ าย พบว่าสอนให้รู้ภาระหน้าที่ในครัวเรื อน ขยันทามาหากิ น
เลี้ยงครอบครัว ไม่คบชู ้ หลักการปฏิบตั ิตวั ต่อบุคคลอื่น มีความขยันหมัน่ เพียรในการศึกษาหาความรู ้
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หลักการเลือกคู่ครอง พบในวรรณกรรมจานวน 4 เรื่ องได้แก่ พญาคากองสอนไพร่ ปู่ สอนหลานหลานสอนปู่ ท้าวคาสอน
สาหรับจริ ยธรรมสาหรับผูห้ ญิงนั้น พบว่าสอนในด้านกริ ยามารยาท ไม่คบชู ้ รู ้จกั รักนวล
สงวนตัว ควรใจกว้างเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ไม่เกียจคร้านการงานทั้งหลาย ถือศีลทาบุญ สอนเรื่ องการพูด
ไม่ควรพูดโกหก ด่าทอ ควรพูดจาด้วยความไพรเราะอ่อนหวาน ปรนนิบตั ิสามีพบในวรรณกรรม
คาสอนจานวน 6 เรื่ องอินทิญาณสอนลูก โลกนิติ ลุงสอนหลาน พญาคากองสอนไพร่ คาสอนครอง
เรื อน พญาคากองสอนไพร่
ด้านศีลธรรม พบว่าควรประพฤติปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นกรอบศีลธรรม นั้นคือศีล 5 หรื อ
เบญจศีล ซึ่ งเป็ นศีลธรรมพื้นฐานของบุคคลทัว่ ไป ในวรรณกรรมคาสอนสานวนพระอริ ยานุวตั ร
เขมจารี เป็ นวรรณกรรมคาสอนที่เน้นในการสอนบุคคลทัว่ ไปให้ยดึ มัน่ ในศีลธรรม ปฏิบตั ิตนตาม
ฮีตครองของบ้านเมือง ดังนั้นศีล 5 คือ 1) ปาณาติปาตา เวรมณี พบในวรรณกรรมคาสอนจานวน 6
ได้แก่ วรรณกรรมคาสอนเรื่ องอ้ายสอนน้อง พญาคากองสอนไพร่ ปู่ สอนหลาน-หลานสอนปู่ ชนะ
สันทะ โลกนิติ คิหิปฏิบตั ิคากลองอีสาน 2) อทินนาทานา เวรมณี พบในวรรณกรรมคาสอนจานวน 7
เรื่ อง ได้แก่ วรรณกรรมคาสอนเรื่ อง อ้ายสอนน้อง โลกนิติ โลกคหณี พญาคากองสอนไพร่ ปู่ สอน
หลาน-หลานสอนปู่ ชนะสันทะ คิหิปฏิบตั ิคากลองอีสาน 3) กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี พบใน
วรรณกรรมจานวน 9 เรื่ อง ได้แก่ วรรณกรรมคาสอนเรื่ อง อ้ายสอนน้อง ลุงสอนหลาน โลกนิติ พญา
คากองสอนไพร่ โลกคหณี ปู่ สอนหลาน-หลานสอนปู่ คิหิปฏิบตั ิคากลองอีสาน ชนะสันทะ 4) มุสา
วาทา เวรมณี พบในวรรณกรรมคาสอนจานวน 6 เรื่ อง ได้แก่ วรรณกรรมคาสอนเรื่ อง อ้ายสอนน้อง
พญาคากองสอนไพร่ คิหิปฏิบตั ิคากลองอีสาน ปู่ สอนหลาน-หลานสอนปู่ ชนะสันทะ 5) สุ รา
เมรยมัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี พบในวรรณกรรมคาสอนจานวน 4 เรื่ อง ได้แก่ วรรณกรรมคาสอน
เรื่ อง อ้ายสอนน้อง พญาคากองสอนไพร่ ชนะสันทะ คิหิปฏิบตั ิคากลองอีสาน
ด้านคุณธรรม หรื อลักษณะที่เป็ นความดีของแต่ละบุคคล ได้แก่ คุณธรรมของชนชั้น
ปกครอง พบในวรรณกรรมคาสอนจานวน 3 เรื่ อง ได้แก่ วรรณกรรมคาสอนเรื่ องชนะสันทะ พญา
คากองสอนไพร่ ธรรมดาสอนโลก คุณธรรมของผูช้ าย พบในวรรณกรรมคาสอนจานวน 5 เรื่ อง
ได้แก่ วรรณกรรมคาสอน ธรรมดาสอนโลก โลกคหณี คาสอนครองเรื อน ลุงสอนหลาน ส่ วน
คุณธรรมของผูห้ ญิง พบในวรรณกรรมคาสอนจานวน 3 เรื่ อง ได้แก่ วรรณกรรมคาสอนเรื่ องลุงสอน
หลาน คาสอนครองเรื อน โลกนิติ
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ในส่ วนพุทธธรรมด้านโลกุตรธรรม คือสภาวะแห่งความพ้นทุกข์หรื อนิพพาน พบว่าใน
วรรณกรรมคาสอนสานวนพระอริ ยานุวตั ร เขมจารี จานวน 4 เรื่ อง ได้แก่ วรรณกรรมเรื่ อง โลกนิติ
ชนะสันทะ คาสอนโลกประทีป โลกคหณี
ในการวิเคราะห์กลวิธีการนาเสนอสารัตถะในวรรณกรรมคาสอน เขมจารี น้ นั ผูว้ ิจยั ได้นา
แนวคิดของกุหลาบ มัลลิกะมาส เทวัญกานต์ มุ่งปั่ นกลางและจารุ วรรณ ธรรมมาวัตร มาปรับใช้เป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์กลวิธีการนาเสนอดังนี้ รู ปแบบการแต่ง พบว่าในวรรณกรรมคาสอนสานวน
พระอริ ยานุ วตั ร เขมจารี มี รูปแบบการแต่ง 2 รู ปแบบคือ รู ปแบบร้ อยแก้ว และร้ อยกรอง ใน
วรรณกรรมคาสอนที่ใช้รูปแบบร้อยแก้วมีจานวน 1 เรื่ อง คือ ฮีต 12 คอง 14 เนื่องจากวรรณกรรม
คาสอนส่ วนใหญ่ใช้รูปแบบร้อยกรอง วิธีการแบ่งรู ปแบบวรรณกรรมใช้การแบ่งการจัดวรรคตอน
พบว่ามีการจัดวรรคตอน 2 รู ปแบบ ได้แก่ การจัดวรรคตอนแบบกลอนเทศน์ พบในวรรณกรรม
จานวน 5 เรื่ อง ได้แก่ วรรณกรรมคาสอนเรื่ อง คติธรรมอัศจรรย์คาสอนอีสาน กฤษณาสอนน้อง
เบญจคติคากลองอีสานยอดคาสอนคติธรรม ธรรมดาสอนโลก คิหิปฏิบตั ิคากลองอีสาน ส่ วนในด้าน
การจัดวรรคแบบโคลงหรื อโคลงสาร พบในวรรณกรรมจานวน 9 เรื่ อง ได้แก่ วรรณกรรมคาสอน
โลกคหณี คาสอนโลกประทีป คาสอนครองเรื อน เทศนาสอนโลก ชนะสันทะ อินทิญาณ ท้าวคา
สอน พญาคากอง โลกนิติ ลุงสอนหลาน และกาพย์ มีจานวน 3 เรื่ องคือ ปู่ สอนหลาน-หลานสอนปู่
อ้ายสอนน้อง ลุงสอนหลาน
วิธีการเล่าเรื่ องคือ พบว่าวรรณกรรมคาสอนสานวนพระอริ ยานุวตั ร เขมจารี ใช้วธิ ีการเล่า
เรื่ องดังนี้แต่งเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องพบจานวน 8 เรื่ อง ได้แก่ คาสอนโลกประธีป เทศนาสอนโลก กฤษณา
สอนน้อง คิหิปฏิบตั ิบตั ิคากลอนอีสาน คติธรรมอัศจรรย์คาสอนอีสาน เบญจคตคากลอนอีสาน
คาสอนครองเรื อน โลกนิ ติ ใช้วธิ ี การเล่าเรื่ องผูแ้ ต่งให้ตวั ละครในเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องของตัวละคร พบ
วรรณกรรมคาสอนจานวน 6 เรื่ อง ได้แก่ วรรณกรรมคาสอนเรื่ อง อินทิญาณสอนลูก โลกคหณี
ธรรมดาสอนโลก ลุงสอนหลาน อ้ายสอนน้อง ปู่ สอนหลาน-หลานสอนปู่ และใช้วิธีผแู ้ ต่งให้ตวั
ละครตัวใดตัวหนึ่งเป็ นผูเ้ ล่า พบวรรณกรรมคาสอนจานวน 3 เรื่ อง ได้แก่ วรรณกรรมคาสอนเรื่ อง
พญาคากองสอนไพร่ ชนะสันทะ ท้าวคาสอน
การใช้ภาษาความเปรี ยบ พบว่าวรรณกรรมคาสอนสานวนพระอริ ยานุวตั ร เขมจารี พบการ
ใช้การเปรี ยบเทียบที่เข้าใจง่าย ชัดเจน เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่อยูใ่ กล้เนื่องจากวรรณกรรมคาสอนเป็ น
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วรรณกรรมที่เน้นหลักธรรมคาสอนซึ่งเป็ นเรื่ องยากที่ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจ ดังนั้นผูแ้ ต่งจึงใช้การ
เปรี ยบเทียบเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการสอนหลักธรรม
การยกอุทาหรณ์หรื อการยกตัวอย่างนิทาน พบว่าวรรณกรรมคาสอนสานวนพระอริ ยานุ
วัตร เขมจารี มีการใช้อุทาหรณ์หรื อการยกตัวอย่างนิทานเพื่อช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ง่ายชัดเจน และยัง
ช่วยให้จดจาเรื่ องราวได้แม่นยา เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการฟังหรื ออ่านวรรณกรรมคา
สอน
อภิปรายผล
การศึกษาสารัตถะและกลวิธีการนาเสนอในวรรณกรรมคาสอน สานวนพระอริ ยานุวตั ร
เขมจารี ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการศึกษาวรรณกรรมคาสอนผลงานการปริ วรรตคัมภีร์ใบลานของ
พระอริ ยานุวตั ร เขมจารี จานวน 18 เรื่ อง เป็ นข้อมูลหลักในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับสารัตถะและ
กลวิธีการนาเสนอ จากการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรมคาสอนที่ผา่ นมานั้น
พบว่าจะเลือกศึกษาเฉพาะเรื่ อง หรื อหากศึกษาคราวละหลายๆ เรื่ องจะเลือกเรื่ องจากการปริ วรรต
หลายคน ดัง่ ที่ปรากฏให้เห็นในงานของ Kotanon (1990) ได้ศึกษาอุดมคติเกี่ยวกับผูน้ าใน
วรรณกรรมอีสานประเภทวรรณกรรมคาสอน Rattanakorn (1992) ได้ศึกษาโลกทัศน์ชาวอีสานจาก
วรรณกรรมคาสอน
นอกจากนี้ ยัง พบว่ า มี ง านวิ จ ัย ที่ เ ลื อ กศึ ก ษาวรรณกรรมค าสอนเรื่ อ ง ยัง ขาดการศึ ก ษา
วรรณกรรมคาสอนที่เลือกผลงานการปริ วรรตของแต่ละบุคคล การศึกษาด้านสารัตถะในวรรณกรรม
ค าสอนส านวนพระอริ ย านุ ว ตั ร เขมจารี จึ ง เป็ นการศึ ก ษาที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง สิ่ ง ที่ ป รากฏอยู่ใ น
วรรณกรรมคาสอนในรายละเอียดดังต่อไปนี้
พุทธธรรมในระดับโลกียธรรม และโลกียธรรม ซึ่งเป็ นการนาเสนอการอบรมสั่งให้บุคคล
ประพฤติปฏิบตั ิให้อยูใ่ นกรอบของจริ ยธรรม ศีลธรรม และมีคุณธรรม เพื่อพบนิพพาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Kunsuwan (2010: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวาทกรรมคาสอนของพุทธทาสภิกขุ ที่ท่าน
พยายามอธิบายถึงพุทธธรรมในระดับโลกียธรรมและโลกุตรธรรม ในการบรรลุธรรมระดับสู งที่คน
ทุกเพศทุกวัยสามารถไปถึงได้ พุทธธรรมระดับโลกียธรรมและโลกุตรธรรม เป็ นที่ทราบกันดีวา่ พุทธ
ธรรมในพุทธศาสนามี 2 ระดับ คือ ระดับโลกียธรรมและโลกุตรธรรม แต่พุทธศาสนิกชนส่ วนใหญ่มี
ความเข้าใจเฉพาะธรรมะในระดับโลกียธรรมหรื อระดับศีลธรรม ส่ วนความรู ้ความเข้าใจถึงระดับ
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โลกุตรธรรมหรื อนิพพานซึ่งเป็ นธรรมะระดับสู งสามารถนาพาชีวติ สู่ ความสงบสุ ขอย่างยัง่ ยืนนั้น
กลับไม่เข้าใจ
ในหลักจริ ยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมนั้นเป็ นหลักธรรมที่ควรยึดถือของบุคคลทุกกลุ่ม
เช่น กลุ่มของผูป้ กครองควรปกครองบ้านเมืองตามฮีตครอง และมีศีลธรรม ซึ่งได้สอดคล้องกับงาน
งานวิจยั ของ Kotanon 1990) : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาอุดมคติเกี่ยวกับผูน้ าในวรรณกรรมอีสาน
ประเภทวรรณกรรมคาสอนผูน้ าในอุดมคติจะต้องเป็ นผูท้ ี่ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักคุณธรรมนาเอา
ธรรมะมาใช้ในการปกครองประชาชน ผูน้ าที่ดี ปกครองอาณาประชาราษฎร์ได้ร่มเย็นเป็ นสุ ข
บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ และเจริ ญรุ่ งเรื องจะต้องเป็ นผูท้ รงไว้ซ่ ึง “ทศพิธราชธรรม” นอกจากนี้ยงั มี
หลักธรรมะอื่นๆ อีกเช่น จักรวรรดิวตั รธรรม และสังคหวัตถุ เป็ นต้น ผูน้ ายังจะต้องประพฤติปฏิบตั ิที่
ตามแบบแผนของสังคมที่ได้กาหนดไว้ใน “ฮีตคลอง” อันเป็ นแนวทางการประพฤติปฏิบตั ิที่สืบทอด
กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผูน้ ายังมีหน้าที่ในการบาบัดทุกข์บารุ งสุ ข ช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับความ
ยากลาบาก วางนโยบายการปกครองให้เหมาะสม ทานุบารุ งพุทธศาสนา บ้านเมืองมีความสงบสุ ขได้
นั้นขึ้นอยูก่ บั ศรัทธาความเชื่ อของประชาชนที่มีต่อศาสนา ผูน้ าจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นแบบอย่างแก่
อาณาประชาราษฎร์ เพื่อเป็ นการสืบทอดพระศาสนา และยังส่ งผลให้เกิดความสงบสุ ขในสังคม
หลักจริ ยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมสาหรับผูป้ กครอง สาหรับผูช้ ายและสาหรับผูห้ ญิง
หญิง ในงานวิจยั ของ Rattanakorn (1992) ได้ศึกษาโลกทัศน์ชาวอีสานจากวรรณกรรมคาสอน เห็น
ว่า สตรี ตอ้ ง รักนวนสงวนตัว มีคุณสมบัติที่ดีเป็ นกุลสตรี ควรมีคู่ครองเมื่อถึงวัยอันควร บุรุษต้องมี
ความรู ้ ความกล้า หาญ ขยัน มี คุณธรรมและศี ลธรรมประจาใจ ชาวอี ส านเคารพยกย่องผูอ้ าวุโส
รังเกียจผูว้ า่ งตนไม่เป็ นไปตามวัย บิดามารดาต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร บุตรจะต้องเคารพเชื่อฟั งและ
ตอบแทนพระคุ ณบิดามารดา พี่น้องควรรักและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ผูป้ กครองในสังคมจะต้อง
เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม มีความยุติธรรม ไม่โลภ มีเมตตา ส่ วนผูใ้ ต้ปกครอง
จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นลักษณะร่ วมที่มีความสอดคล้องกันในการศึกษาวรรณกรรม
คาสอน แต่ถึงอย่างไรก็ตามงานวิจยั เล่มนี้ได้ปรากฏลักษณะที่ต่างออกไปในการศึกษารู ปแบบ รวม
ไปถึงวิธีการนาเสนอเรื่ องที่ปรากฏในวรรณกรรมคาสอนตามประเด็นต่อไปนี้
การศึกษาด้านรู ปแบบ เป็ นการนาเสนอในรู ปแบบของการอ่านโดยใช้การแบ่งวรรคตอน
ได้แก่การแบ่งวรรคตอนตามลักษณะของกลอนเทศน์ และการแบ่งวรรคตอนตามโคลงหรื อโคลง
สาร ส่ วนด้านวิธีการเล่าเรื่ อง ใช้วธิ ีการเล่าเรื่ องแบบผูแ้ ต่เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ อง ผูแ้ ต่งให้ตวั ละครตัวใดตัว
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หนึ่งเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องของตัวเอง และผูแ้ ต่งเป็ นผูแ้ ต่งให้ตวั ละครเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ อง ใช้ภาษาเปรี ยบเทียบ และ
การยกอุทาหรณ์หรื อนิทาน มาประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้อเด่นของงานวิจยั เล่นนี้เป็ นการรวบรวม
ข้อมูลวรรณกรรมคาสอนซึ่งเป็ นผลงานการปริ วรรตของพระอริ ยานุวตั ร เขมจารี จานวน 18 เรื่ อง
เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ดา้ นพุทธธรรมในระดับโลกียธรรมและโลกุตรธรรมที่ใช้ในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลในสังคมให้มีบรรทัดฐานและเป็ นประโยชน์ในการดารงชีวติ
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาสารัตถะและกลวิธีการนาเสนอในวรรณกรรมคาสอน สานวนพระอริ ยานุวตั ร
เขมจารี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสารัตถะและกลวิธีการนาเสนอในวรรณกรรมคาสอนสานวนพระ
อริ ยานุวตั ร เขมจารี ยังปรากฏประเด็นที่น่าสนใจที่ควรแก่การศึกษาในวรรณกรรมคาสอน
ดังต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบวรรณกรรมคาสอนแต่ละสานวน
2. ควรมีการศึกษาด้านภาพสะท้อนในวรรณกรรมคาสอน
เอกสารอ้างอิง
กัลยา กุลสุ วรรณ. (2553). วาทกรรมคาสอนของพุทธทาสภิกขุ. ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
จรู ญรัตน์ รัตนากร. (2535). โลกทัศน์ ของชาวอีสานจากวรรณกรรมคาสอน. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒมหาสารคาม.
ชัยณรงค์ โคตะนนท์. (2533). อุดมคติเกี่ยวกับผู้นาในวรรณกรรมอีสานประเภทวรรณกรรมคาสอน.
ปริ ญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พระมหาณรงค์ศกั ดิ์ โสภณสิ ทฺธิ (โสภา). (2548). ศึกษาบทบาทการเผยแผ่ ธรรมของพระปริ ยตั ิเวที
(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม). วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.

124 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561

พระมหาบุญโฮม ปุญฺญวฑฺฒโน (จันทะโสม). (2549). ศึกษารู ปแบบและวิธีการเผยแผ่ พุทธธรรมของ
พระราชธรรม วาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน). ปริ ญญานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
Translated Thai References
Kotanon, Ch. (1990). Ideals relating to leaders in Isan didactic literature. The Master of Arts
Degree, Srinakharinwirot University. [in Thai]
Kunsuwan, K. (2010). The Hortatory Discourse of Buddhadasa Bhikkhu. Ph.D. Mahasarakham
University. [in Thai]
Poonyawattano, B. Phramaha (Juntasom). (2006). A study of patterns and methods for
propagating Buddhadhamma of Phrarachdhamvatee (Chaiwat Dhammawattano). The
Degree of Master of Arts, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. [in Thai]
Rattanakorn, Ch. (1992). Isan worldviews from didactic literature. The Master of Arts Degree,
Srinakharinwirot University. [in Thai]
Sopanasitthi, N., Phamaha (Sopa). (2548). A study of the role in propagating Buddhadhamma of
Phradhamparittivetee (Sutep Phussadhammo). The Degree of Master of Arts,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. [in Thai]

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

ผู้เขียน

Author

ROMMAYASAN 125

นางสาวกนกเนตร จันทะนิตย์
เลขที่ 121 หมู่ 1 ตาบลศรี สมเด็จ อาเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร 0947745071
Email: Kanoknet04@gmail.com

Miss Kanoknet Jantanit
121 M. 1 Tambon. Srisomdet, Aumpher, Srisomdet, Roi-Et Province 45000
Tel. 0947745071
Email: Kanoknet04@gmail.com

126 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561

ROMMAYASAN 127

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่ องเทีย่ ว:
กรณีศึกษาบ้ านหนองตาไก้ ตาบลหนองกง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Development of English Communication Handbook for Tourism Community:
A Case Study at Nongtakai Village in Nongkong Sub-district, Nangrong
District, Buriram Province
ชมพู อิสริยาวัฒน์ 1
Chomphu Isariyawat

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
English Program, Buriram Rajabhat University
1

บทคัดย่อ
การวิจยั แบบผสมผสานครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจปัญหาและความต้องการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้ ตาบลหนองกง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตา
ไก้ ตาบลหนองกง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3) เพื่อสารวจความพึงพอใจต่อคู่มือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้ ตาบลหนองกง อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาแบบเจาะจง จานวน 50 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มผูป้ ระกอบ
อาชีพปลูกหม่อน เลี้ยงหม่อน สาวไหม ย้อมไหม และทอผ้าไหม โดยไม่แยกเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา จานวน 25 คน และ 2) ผูน้ าเยาวชนโดยไม่แยกเพศ อายุ และระดับการศึกษา จานวน 25
คน เครื่ องมือวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถามปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
สาหรับชุมชนท่องเที่ยว 2) แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง 3) คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับ
ชุมชนท่องเที่ยว และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับ
ชุมชนท่องเที่ยว วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า 1)
กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาภาษาอังกฤษทุกทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน และ เขียน แต่ตอ้ งการฝึ กทักษะการพูด
และการฟังมากกว่าอีกสองทักษะ 2) หัวข้อภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ คือ

128 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561

การทักทาย การขอบคุณและการกล่าวลา และฐานเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการผลิตไหม เป็ นต้น 3) กลุ่ม
ตัวอย่างต้องการคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยวในรู ปแบบหนังสื อเล่มเล็ก
มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.92 และผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชน
ท่องเที่ยวด้านรู ปเล่มโดยรวม ยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.67 และด้านเนื้อหาโดยรวม อยูใ่ น
ระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.44 และ 4) ด้านความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อมือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยวด้านรู ปเล่มโดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.83 และด้านเนื้ อหาโดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นกัน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.53
คาสาคัญ: คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร, ชุมชนท่องเที่ยว, บ้านหนองตาไก้
Abstract
This mixed-method research aimed 1) to explore problems and needs in using English for
communication of tourism community at Nongtakai Village in Nongkong Sub-district, Nangrong
District, Buriram Province, 2) to develop English for communication handbook, and 3) to examine
satisfaction with the handbook. The sample group was selected by using a purposive sampling
method. There were 50 people in the sample group, in which genders, age and education levels
were not taken into consideration. The sample group was divided into 1) 25 people from
sericulture and silk weaving groups, and 2) 25 youth leaders. The research instruments included
1) a set of questionnaire, 2) semi-structures interview, 3) English for communication handbook for
tourism community, and 4) a satisfaction questionnaire. Then, the quantitative data were analyzed
by using descriptive statistics i.e., percentage, mean (x̅), and standard deviation (S.D.) while the
qualitative data were analyzed by using content analysis.
The research results revealed that 1) the sample group had problems with every English
skills namely listening, speaking, reading and writing. However, they needed to improve speaking
and listening skills the most. 2) The topics that they needed to study were as follows: greeting,
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thanking and saying goodbye, and learning station of Thai silk production. 3) They needed a
booklet as the most needed handbook at the highest level with the average of 4.92. Regarding the
experts’ evaluation of the handbook, they evaluated the booklet at the highest level with the
average of 4.67 in overall aspect, followed by its contents at a high level with the average of 4.44
in overall aspect. And 4) the sample’s satisfaction with the booklet was overall at the highest level
with the average of 4.83, followed by its contents at the highest level with the average of 4.53 in
overall aspect.
Keywords: English for communication handbook, tourism community, Nongtakai Village
บทนา

มีคนใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ จานวน 330 ล้านคน และใช้ภาษาอังกฤษทัว่ โลกทั้งหมด
ประมาณ 1.8 พันล้านคน ภาษาอังกฤษจึงเป็ นภาษาสาคัญของโลก ในปัจจุบนั ภาษาอังกฤษกลายเป็ น
ภาษานานาชาติ เป็ นภาษากลางของสังคมโลก และเป็ นภาษาที่ใช้ติดต่อระหว่างประเทศในองค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นหลัก David (2006) นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ชาวอังกฤษได้ทาวิจยั เรื่ อง
“English Next 2006” ให้กบั British Council และกล่าวถึงแนวโน้มของภาษาอังกฤษว่า นับจากนี้ไป
จานวนผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษทัว่ โลกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในอีก 10-15 ข้างหน้า
(ประมาณปี 2015-2020) จานวนผูเ้ รี ยนจะเพิ่มสู งถึง 2 พันล้านคน ข้อมูลจากงานวิจยั นี้สะท้อนให้
เห็นว่าคนตระหนักถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษในสังคมโลกยุคใหม่ ภาษาอังกฤษกลายเป็ นภาษา
ที่นิยมใช้เพื่อสื่ อสารระหว่างประเทศจนถูกขนานนามว่า เป็ นภาษาสากล (Global Language) หรื อ
ภาษานานาชาติ (International Language) อย่างเป็ นทางการ Robert (2015) กล่าวว่าในโลก
อินเตอร์เน็ตมีเว็บเพจ (web pages) ประมาณ 2,000 ล้านหน้า ซึ่งข้อมูลข่าวสารในเว็บเพจจานวน
ดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษมากที่สุด ประมาณ 1,100 ล้านหน้าหรื อคิดเป็ นร้อยละ 56 ในประชาคม
อาเซียน มีกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ที่ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ น “Working Language” ดังนั้นจึงมี
ความจาเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารให้ได้เพื่อให้การทางานที่เกี่ยวกับอาเซียนให้มี
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ความสะดวกรวดเร็ ว มีเครื อข่าย สร้างโอกาสทางการศึกษาและเดินทางท่องเที่ยวในอาเซี ยน และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายการพัฒนา Thailand 4.0 คือการ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนคนไทยทุกกลุ่มให้ดีข้ ึน การศึกษาจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยใน
การขับเคลื่อนให้เป้าหมายการพัฒนา Thailand 4.0 บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นภาษาที่คนใช้มากที่สุดในโลก เป็ นภาษาที่มีความสาคัญของโลกและเป็ น
ภาษากลางที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็ นหลัก (Onwimon, 2012) ภาษาอังกฤษจึงมี
ความสาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการต้อนรับทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติโดยการเชื่อมโยงกับจังหวัดบุรีรัมย์ซ่ ึงเป็ นเมืองที่ได้รับการประกาศจากรัฐบาลให้เป็ น
เมืองท่องเที่ยวและกีฬาในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดบุรีรัมย์มีคาขวัญว่า “เมืองปราสาทหิ น ถิ่นภูเขาไฟ ผ้า
ไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ าเมืองกีฬา” มีเป้าหมายสู งสุ ดในการพัฒนาจังหวัดเพื่อนาไปสู่ การเป็ น
“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือด
เดียวกัน ลูกหลานรัชการที่ 1” ปั จจุบนั จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิ ดตัวการท่องเที่ยวแนวใหม่ คือการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ณ สนามช้างอารี นา และสนามแข่งรถ ณ สนามช้าง
อินเตอร์ เนชัน่ แนลเซอร์ กิต พร้อมเปิ ดเส้นทางการท่องเที่ยวสัมผัสแหล่งอารยธรรมท้องถิ่น อาหาร
พื้นบ้าน และศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม สอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐที่สนับสนุนให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เยีย่ มเยือน ท่องเที่ยวและเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ใหม่ในวิถีชุมชน
บ้านหนองตาไก้ ตาบลหนองกง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่ที่มี
ความรุ่ งเรื องมาแต่อดี ต สื บทอดประเพณี วฒั นธรรมและวิถีชีวิตชุ มชนชาวอีสานมาอย่างยาวนาน
ปั จจุบนั ได้พฒั นาเป็ นหมู่บา้ นท่องเที่ยวไหมด้วยความสามัคคีปรองดองของคน 2 หมู่บา้ น คือ บ้าน
หนองตาไก้ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ที่ 4 ได้ร่วมกันจัดเป็ นโฮมสเตย์ เปิ ดบ้านรองรับ
นักท่องเที่ยวกว่า 20 หลัง กิจกรรมหลักคือการทอผ้าไหม ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม
การฟอก ย้อม มัดหมี่ การทอ จนถึงการแปรรู ปและสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าไหม นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนบ้านหนองตาไก้ สามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของบ้าน
หนองตาไก้ เช่น ซิ่ นคัน่ ผ้าสไบบารู ผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าไหมพื้นเรี ยบ ผ้าพันคอ และผ้าคลุมไหล่
ไหมเปลื อ กนอกเนื้ อ นุ่ ม ซึ่ งก าลัง เป็ นที่ นิ ย ม กระเป๋ าผ้า ไหมหลายรู ป แบบ (Buriram Tourism
Association, 2013)
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ด้วยเหตุผลความสาคัญและหลักการที่กล่าวมา ผูศ้ ึกษาจึงสนใจทาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาคู่มือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยว: กรณี ศึกษาบ้านหนองตาไก้ ตาบลหนองกง
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อให้ประชาชนในชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้เกิดการเรี ยนรู ้
และพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ผลการวิจยั ครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่วจิ ยั เกิด
ความตระหนักรู ้ถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษ และสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสารวจปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชน
ท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้ ตาบลหนองกง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้
ตาบลหนองกง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อสารวจความพึงพอใจต่อคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
หนองตาไก้ ตาบลหนองกง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรประกอบด้วยกลุ่มผูน้ าชุมชน และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนบ้านหนองตาไก้
และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) กลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพปลูกหม่อน เลี้ยงหม่อน สาวไหม ย้อมไหมและทอ
ผ้าไหม ที่บา้ นหนองตาไก้ ตาบลหนองกง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์โดยไม่แยกเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา จานวน 25 คน และ 2) ผูน้ าเยาวชนบ้านหนองตาไก้โดยไม่แยกเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา จานวน 25 คน รวมเป็ น 50 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
โดยใช้วธิ ี การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed research) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 2) แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง (Semi-structured
interview) 3) คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้ 4) แบบ
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ประเมินคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้ (Handbook
evaluation form) และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ (Satisfaction questionnaire) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้คือ
แบบสอบถามประกอบด้วย 6 ส่ วน คือส่ วนที่ 1: ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2: ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยว
บ้านหนองตาไก้ ส่ วนที่ 3: ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการเนื้อหา/หัวข้อคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้ ส่ วนที่ 4: ความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบคู่มือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้ และ ส่ วนที่ 5: ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1: ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับการพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับ
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้ และส่ วนที่ 3: ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แบบประเมินคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้
ประกอบด้วย 2 ตอนหลักคือตอนที่ 1 เป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-ended question) ประกอบด้วย 2
ด้านคือ ด้านรู ปเล่ม จานวน 3 ข้อคาถาม ด้านเนื้อหา จานวน 5 ข้อคาถาม รวมทั้งหมดเป็ น 8 ข้อ
คาถาม ส่ วนตอนที่ 2 เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open-ended question) เกี่ยวกับความคิดเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คนคือ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การท่องเที่ยว และชาวต่างประเทศ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ตอนหลักคือตอนที่ 1 เป็ นคาถามปลายปิ ด
(Close-ended question) ประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านรู ปเล่ม จานวน 4 ข้อคาถาม ด้านเนื้อหา จานวน
5 ข้อคาถาม รวมทั้งหมดเป็ น 9 ข้อคาถาม ส่ วนตอนที่ 2 เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open-ended question)
เกี่ยวกับความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะอื่นๆ
การสร้ างและตรวจคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่ องมือวิจยั มีข้ นั ตอน ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหาและความต้องการด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนารู ปแบบคู่มือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร การประเมินคู่มือ และความพึงพอใจ 2) นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1
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มาจัดทาเครื่ องมือวิจยั โดยกาหนดเป็ นแบบสารวจรายการ (Checklist) และแบบปลายเปิ ด (Openended form) 3) นาเครื่ องมือวิจยั ที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คนตรวจสอบความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item–Objective Congruence หรื อ IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งถือว่าอยูใ่ น
เกณฑ์ที่สามารถนาเครื่ องมือวิจยั ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้ 4) นาเครื่ องมือวิจยั มาปรับปรุ งแก้ไขตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วนาไปทดลอง (try out) กับประชากรที่มีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
คือหมู่บา้ นท่องเที่ยวสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ จานวน 30 คน 5) นาผลที่ได้จากการทดลองมา
วิเคราะห์และปรับปรุ งแก้ไข แล้วนาเครื่ องมือวิจยั ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนอง
ตาไก้
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยใช้สถิติพรรณนา คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถนาเสนอได้ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาและความต้ องการใช้ ภาษาอังกฤษของชุมชนท่ องเที่ยวบ้ านหนองตาไก้
̅
ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาและความต้ องการใช้ ภาษาอังกฤษ
S.D.
ความหมาย
𝐗𝐗
1. ท่านมีปัญหาด้านทักษะการฟัง (Listening skill)
5
0 มากที่สุด
2. ท่านมีปัญหาด้านทักษะการพูด (Speaking skill)
5
0 มากที่สุด
3. ท่านมีปัญหาด้านทักษะการอ่าน (Reading skill)

5

0

มากที่สุด

4. ท่านมีปัญหาด้านทักษะการเขียน (Writing skill)

5

0

มากที่สุด

5. ท่านต้องการฝึ กและพัฒนาทักษะการฟัง (Listening skill)

4.67

6. ท่านต้องการฝึ กและพัฒนาทักษะการพูด (Speaking skill)

4.74

0.18 มากที่สุด
0.15 มากที่สุด

7. ท่านต้องการฝึ กและพัฒนาทักษะการอ่าน (Reading skill)

4.06

0.62 มาก

8. ท่านต้องการฝึ กและพัฒนาทักษะการเขียน (Writing skill)

3.98

0.68 มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้มีปัญหาทั้ง 4 ทักษะในระดับมากที่สุด
(̅X = 5.00) แต่ตอ้ งการฝึ กทักษะการพูดและการฟังในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.74 และ 4.67
ตามลาดับ
ตารางที่ 2
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้ องการหัวข้ อ/เนือ้ หาเพื่อฝึ กทักษะภาษาอังกฤษของชุมชนท่ องเที่ยวบ้ าน
หนองตาไก้
̅
หัวข้ อ/เนื้อหาทีต่ ้ องการฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
S.D. ความหมาย
𝐗𝐗
การทักทาย
5.00
0.00 มากที่สุด
การกล่าวขอบคุณและการกล่าวลา
4.92
0.28 มากที่สุด
การถามและบอกราคาสิ นค้า

4.85

0.38

มากที่สุด

การถามและบอกเวลา

2.77

1.24

ปานกลาง

การบอกลักษณะของสิ นค้า

4.67

0.18

มากที่สุด

การถามเกี่ยวกับที่พกั อาศัย

2.00

0.91

น้อย

การนัดหมาย

2.27

0.77

น้อย

ฐานการเรี ยนรู ้ปลูกหม่อน

4.44

0.50

มาก

ฐานการเรี ยนรู ้เลี้ยงหม่อนไหม

4.36

0.46

มาก

ฐานการเรี ยนรู ้สาวไหม

4.34

0.77

มาก

ฐานการเรี ยนรู ้ยอ้ มไหม

4.44

0.50

มาก

ฐานการเรี ยนรู ้ทอผ้าไหม

4.30

0.64

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้ส่วนใหญ่ตอ้ งการฝึ กทักษะ
ภาษาอังกฤษในหัวข้อต่อไปนี้ตามลาดับคือ การทักทายอยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅ = 5.00) ตามด้วย การ
กล่าวขอบคุณและการกล่าวลา อยูใ่ นระดับมากที่สุด (̅X = 4.92) (4.92) และ การถามและบอกราคา
สิ นค้า อยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅ = 4.85) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของชุมชนท่ องเที่ยวบ้ านหนองตาไก้
̅
คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทีต่ ้ องการ
S.D. ความหมาย
𝐗𝐗
1. ไฟล์เสี ยง (sound file)
2.27
0.77
น้อย
2. วีดิโอเทป

1.23

0.44

น้อยที่สุด

3. เทปเสี ยง/ซีดี

3.14.

1.39

ปานกลาง

4. อีบุค๊ (E-book)

1.15

0.38

5. หนังสื อเล่มเล็ก

4.92

0.14

น้อยที่สุด
มากที่สุด

6. แผ่นพับ

3.82

9.14

ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารที่เป็ นหนังสื อเล่ม
เล็ก อยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅ = 4.92) รองลงมาคือ แผ่นพับ อยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 3.82) และ
เทปเสี ยง/ซีดี อยูใ่ นระดับปานกลาง (̅X = 3.14) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4
ผลการประเมิ น คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของชุมชนท่ องเที่ยวบ้ านหนองตาไก้
̅
รายการประเมิน
S.D.
𝐗𝐗
ด้ านรู ปเล่ม
4.67 0.18
1. คู่มือมีรูปเล่มกะทัดรัด และพกพาได้สะดวก
2. คู่มือมีภาพประกอบที่หลากหลายและสื่ อความหมายตรงกับบท
สนทนา
3. คู่มือมีการจัดลาดับเนื้ อหาได้ดี และเปิ ดหาข้อมูลได้ง่าย

4.74

0.15

4.62

0.17

รวม

4.67

0.12

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้ านเนื้อหา
1. คู่มือมีเนื้ อหาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท่องเที่ยว
4.53 0.82 มากที่สุด
บ้านหนองตาไก้
2. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู ้ความสามารถ
4.33 0.81 มาก
ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้
3. เนื้อหามีความหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ
4.33 0.96 มาก
4. ใช้ภาษาถูกต้องทั้งด้านคาศัพท์และโครงสร้าง
4.76 0.62 มากที่สุด
5. คาแปลภาษาไทยถูกต้องและสื่ อความหมาย
4.23 0.93 มาก
รวม
4.44 0.83 มาก
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของ
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้ ในด้านรู ปเล่มโดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅ = 4.67) และด้าน
เนื้อหาโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 4.44) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5
ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนท่ องเที่ยวบ้ านหนองตาไก้ ต่อคู่มือภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสาร
รายการประเมิน

̅
𝐗𝐗

S.D.

ความหมาย

4.67

0.38

มากที่สุด

2. ตัวหนังสื อมีขนาดพอเหมาะ และอ่านง่าย
3. ภาพประกอบมีความหลากหลายและสื่ อความหมายตรงกับบท
สนทนา
4. รู ปเล่มมีการจัดลาดับเนื้ อหาได้ดี และเปิ ดหาข้อมูลได้ง่าย

4.92

0.14

มากที่สุด

4.83

0.29

มากที่สุด

4.92

0.14

มากที่สุด

รวม

4.83

0.24

มากที่สุด

ด้ านรูปเล่ม
1. คู่มือมีรูปเล่มกะทัดรัด และพกพาได้สะดวก

ด้ านเนื้อหา
1. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู ้ความสามารถ
4.53
0.74
มากที่สุด
ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้
2. เนื้อหามีความยาวเหมาะสม
4.33
0.81
มาก
3. เนื้อหามีความหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ
4.46
0.63
มาก
4. เนื้อหาสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
4.73
0.59
มากที่สุด
5. คู่มือช่วยพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษได้
4.60
0.63
มากที่สุด
รวม
4.53
0.68
มากที่สุด
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารในด้านรู ปเล่มโดยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด (̅X = 4.83) และด้านเนื้อหาโดยรวม ก็อยูใ่ น
ระดับมากสุ ด (X̅ = 4.53) ตามลาดับ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ท่านมีปัญหาทักษะภาษาอังกฤษหรื อไม่ และท่านต้องการฝึ กทักษะใดมากที่สุด
กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการสัมภาษณ์เกือบทุกคนบอกว่ามีปัญหาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน ถึงแม้จะพูดภาษาอังกฤษได้บา้ ง แต่ก็ไม่มนั่ ใจและพูดไม่ถูกหลักไวยากรณ์
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และฟังชาวต่างประเทศไม่ค่อยทัน ไม่คุน้ เคยกับสาเนียงภาษาอังกฤษ ส่ วนการอ่านและการเขียนไม่
ค่อยได้ใช้ท้ งั สองทักษะนี้ กลุ่มตัวอย่างต้องการฝึ กทักษะการพูดมากที่สุดเพราะจะได้ใช้ทกั ษะนี้ใน
การขายสิ นค้าผ้าไหมและสิ นค้าท้องถิ่นอื่นๆ ให้กบั ชาวต่างประเทศได้
2. ท่านอยากเรี ยนรู ้และฝึ กฝนหัวข้อหรื อเนื้อหาภาษาอังกฤษอะไรบ้าง เช่น การทักทาย การ
ขอบคุณ การขายสิ นค้า และการพูดเกี่ยวกับฐานการเรี ยนรู ้ต่างๆ ในชุมชน เป็ นต้น และอยากให้เขียน
คาศัพท์สรุ ปไว้ในส่ วนท้ายของแต่ละบทด้วย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากบอกว่าอยากฝึ กฝนหัวข้อภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน และการ
อธิบายรายการสิ นค้า และฐานเรี ยนรู ้ต่างๆ ในชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้
3. ท่านต้องการคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารหรื อไม่ เพราะอะไร และท่านคิดว่าคู่มือฯ
รู ปแบบไหนที่เหมาะสมกับท่าน
กลุ่มตัวอย่างต้องการคู่มือฯที่ใช้ได้สะดวก อาจจะเป็ นหนังสื อเล่มเล็กๆ หรื อแผ่นพับก็ได้
และอยากให้เขียนคาอ่านภาษาอังกฤษพร้อมแปลเป็ นภาษาไทยให้ดว้ ย เพราะจะช่วยทาให้อ่าน
คาศัพท์ได้ และเข้าใจเนื้ อหามากยิง่ ขึ้น
4. ท่านต้องการให้วทิ ยากรมาอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารให้หรื อไม่ และควรให้
อาจารย์ชาวไทยหรื อชาวต่างประเทศมาเป็ นวิทยากร
กลุ่มตัวอย่างอยากให้มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้อย่างต่อเนื่อง ส่ วนวิทยากรควรจะมีท้ งั
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะจะได้ฝึกฟังหลายๆ สาเนียง และอยากให้อบรมที่ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านหนองตาไก้เลย เพราะจะได้ฝึกภาษาอังกฤษในสถานที่และสถานการณ์จริ งๆ
ในส่ วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนั้น กลุ่มตัวอย่างอยากให้ฝึกยุวมัคคุเทศก์
ภาษาอังกฤษด้วยเพื่อนาชาวต่างประเทศเที่ยวชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้
อภิปรายผล
ผลการวิจยั สามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี้
1. ด้านปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
หนองตาไก้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะด้วยค่าเฉลี่ย 5.00 ทั้งนี้อาจจะเป็ น
เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอและไม่มีโอกาสได้สื่อสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างประเทศจริ งๆ กลุ่มตัวอย่างต้องการฝึ กทักษะการพูดและการฟังในระดับมากที่สุดด้วย
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ค่าเฉลี่ย 4.74 และ 4.67 ตามลาดับ ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าทั้งสองทักษะนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การพูดคุยสื่ อสารเพื่อขายสิ นค้าชุมชนให้กบั ชาวต่างประเทศได้ ผลวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั
ต่าง ๆ เช่น งานวิจยั ของ Nuemaihom (2018) ที่พบว่าผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตอ้ งการฝึ ก
ทักษะการพูดมากที่สุด ( ̅X= 4.92) และตามด้วยทักษะการฟังด้วยค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( ̅X=
4.85) ผลวิจยั ของ Yothimat (2015) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าทักษะการพูด (ค่าเฉลี่ย 4.95) และ
ทักษะการฟัง (ค่าเฉลี่ย 4.76) มีความจาเป็ นมากกว่าทักษะการอ่านและการเขียน และผลวิจยั ของ
Bunyawatthana (1999) ที่พบว่าทักษะฟังและทักษะพูดนอกจากจะเป็ นทักษะที่มีความสาคัญแล้วยัง
เป็ นทักษะที่มีปัญหาที่สุดสาหรับบุคลากรที่ทางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2. กลุ่มตัวอย่างในชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้ตอ้ งการฝึ กหัวข้อภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน และภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฐานเรี ยนรู ้ต่างๆ ในชุมชน ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะว่า
หัวข้อเหล่านี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ และความเป็ นอยูต่ ลอดถึง
อาชีพของกลุ่มอย่าง ผลวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Saidoung and Pitikornpoungpet (2017) ที่
ได้ทาการศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของนักท่องเที่ยวกับกลุ่มอาชีพ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร เช่น การให้
คาแนะนา การเสนอแนะ และหมวดอาหาร เป็ นต้น และสอดคล้องกับ Thipprapha (2014) ที่พบว่า
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการใช้ทกั ษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในระดับมากที่สุดใน
ด้านการฝึ กออกเสี ยง การเสนอราคาสิ นค้า และการอธิ บายขั้นตอนการผลิตส่ วน ด้านที่ความต้องการ
พัฒนาในระดับมากคือ 1) คาศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2) การใช้คาทักทาย 3) การใช้คาขอบคุณ
4) การใช้คากล่าวลา 5) การใช้คากล่าวต้อนรับ 6) การกล่าวแสดงความพึงพอใจ และ7) การอธิบาย
ขั้นตอนการผลิต ตามลาดับ
3. กลุ่มตัวอย่างต้องการคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการที่เป็ นหนังสื อเล่มเล็ก อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (̅X = 4.92) ส่ วนรู ปแบบอื่นๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ผลการวิจยั
เป็ นเช่นนี้ เป็ นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการคู่มือฯที่พกพาได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานและ
สามารถใช้คู่มือได้ตลอดในเวลาที่สะดวก ผลวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nuemaihom (2018) ที่
พบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตอ้ งการนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่ วม
ที่เป็ นหนังสื อเล่มเล็กและซีดีเสี ยง และ Kaewphanchuang (2510) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมท้องถิ่น
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สาหรับบุคลากรท่องเที่ยวต้องการสื่ อหรื ออุปกรณ์ในการส่ งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษควรเป็ น
หนังสื อเล่มเล็ก หรื อหนังสื อพกพา (Pocket book) ที่มีขนาดกะทัดรัด และสามารถพกพาติดตัวได้
4. ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางด้านรู ปเล่มโดยรวม อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด (̅X = 4.67) และด้านเนื้อหาโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 4.44) ผลวิจยั ที่ปรากฏเช่นนี้เป็ น
เพราะว่าการพัฒนาคู่มือฯได้ผา่ นกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยคือกลุ่มตัวอย่างใน
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองตาไก้ ข้อมูลได้มาผ่านการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มตัวอย่าง และมีการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งสอดคล้องกับ Jordan (1997) ที่กล่าวว่าการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นคือ
ขั้นตอนแรกของการออกแบบหลักสู ตร วิธีการสอน และสื่ อต่างๆ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง Belcher
(2006) ที่กล่าวว่าภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมีข้นั ตอนการออกแบบและนาไปทดลองใช้
โดยต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นก่อน การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นใน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ จึงเป็ นแนวคิดพื้นฐานในขั้นตอนการตัดสิ นใจเลือกใช้วธิ ีสอน
และเนื้อหาการสอน Nuemaihom (2515) ได้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยวสาหรั บบุ คลากรด้านการท่องเที่ยวที่ ปราสาทพนมรุ ้ ง ผลการวิจยั พบว่า
ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
5. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางด้านรู ปเล่มโดยรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด และด้านเนื้ อหาโดยรวม ก็อยูใ่ นระดับมากสุ ดเช่นเดียวกัน ผลการวิจยั นี้มี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nuemaihom (2015) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
นวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสาหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ ยวที่
ปราสาทพนมรุ ้ ง ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจใน
ด้านเนื้อหามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52) ตามด้วยด้านรู ปเล่ม (ค่าเฉลี่ย 4.48) และด้านซีดีเสี ยง
ภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 4.47) ตามลาดับ Nuemaihom and Sripattanasakul (2015) ที่ได้ศึกษาและ
พัฒนาป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่ปราสาทพนมรุ ้ง และปราสาท
เมืองต่า และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อป้ าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวฯ ที่ได้รับการพัฒนาแล้วในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) และเมื่อ
พิจารณารายหมวดพบว่ามีความพึงพอใจต่อรายการอาหารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับ
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การพัฒนาแล้วมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.68) และผลวิจยั ของ Suwannathet (2012) ที่พบว่าผูป้ ระกอบการ
โฮมสเตย์และผูเ้ กี่ยวข้องมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของคู่มือโดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับดี
มาก โดยประเมินจาก 1) ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 2) ประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ 3) ความถูกต้องและความชัดเจนของเนื้อหา และ 4) ความเหมาะสมของรู ปเล่ม
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นควรนาผลการวิจยั นี้ไป
จัดทาแผนพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสาหรับชุมชนท่องเที่ยว และพัฒนาเป็ นหลักสู ตรชุมชน
ผ่านเรื่ องเล่าเป็ นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของชุมชน การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาว
ไหม ย้อมผ้าไหม และการทอผ้าไหม เป็ นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
การวิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพัฒ นานวัต กรรมและรู ป แบบการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกิ จกรรมและต่างๆ ในชุ มชนท่องเที่ยว เช่ น การปลู กพืชผักสวนครัว การทา
เกษตร การทานา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น
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An Application of the Buddhist ‘Learned-ship’ Principle in promoting English
Listening and Speaking Skills of Thai EFL University Students
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Abstract
The study adopted One Group Pretest-Post-test Design (E1/E2) aimed to investigate the
effectiveness of Buddhist ‘Learned-ship’ principle (Bahusacca) consisting of five processes;
listening, critical thinking (Analysis), comprehending, retaining, and drills in enhancing listening
and speaking skills and developing vocabularies in EFL class at the University in Northern
Thailand. Forty-six 4th year students majoring in New Media enrolled in ESP Course (146200) in
the first-semester of the academic year 2017 were the participants. Ten selected videos from
YouTube related to news and speeches with English subtitle from BBC, MSNBC, Sky News, and
VOA News were employed as the tools for language practices (language structure/expression and
lexical set). Pre-test and Post-test and an in-depth interview were employed to assess the
effectiveness of the Buddhist principle of Learned-ship and participants’ development of listening
and speaking skills. The quantitative data were analysed using mean score, standard deviation, and
percentage and the content analysis was used to analyse interview data. The findings revealed that
the participants’ post-test scores of listening and speaking were higher than that of pre-test scores.
The participants’ satisfaction with the effectiveness of Buddhist learned-ship principle in
enhancing their listening and speaking skills was positive.
Keywords: Buddhist principle ‘Learned-ship’, Application, Effectiveness
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Introduction
In human communication, which involves basic components context, sender, message,
medium, receiver and response, listening plays the crucial role as far as the objective of
communication is concerned. Importantly, listening is not similar to hearing as it needs one’s
attention to focus on what it is and how is told and also it is active listening. Therefore, good
listening skills are needed for daily communication. It also benefits to those who utilize listening
skills in various ways. Remen (2003) quotes Branson’s statement pointing out the significance of
listening as one of the main factors behind the success of people of Virgin as
‘Effective listening is a skill that underpins all positive human relationships, spend some time
thinking about and developing your listening skills – they are the building blocks of success’
(skillsyouneed.com)
“The most basic and powerful way to connect to another person is to listen. Just listen. Perhaps
the most important thing we ever give each other is our attention”. ( Remen, 2013)
Communication purpose is met when one understands what one listens. This means good
listening skill has something to do with what is being said, what is left unsaid or only partially said.
In another word, in exchange of communication, listening requires good skills, that is active
listening because it needs the full attention of a good listener to observe speaker’s body languages
and inconsistencies between verbal and nonverbal messages conveyed by the speaker.
Among four skills, humans spend an average of 70% of their time for listening. According
to Adler et al. (2001), adults spend an average of 70% of their time engaged in some sort of
communication, of this an average of 45% is spent listening compared to 30% speaking, 16%
reading, and 9% writing. It is also accorded with Rafael’s work (2015). According to him, it
should not be difficult to realize the importance of listening because when the amount of time
spent by adults in daily communication listening occupies about 45 percent of the time adults
spend in communication whereas speaking accounts for 30 percent, and reading and writing,
which make up 16 percent and nine percent respectively. In a nutshell, adults spent 45 percent of
the time for listening, which is higher than other skills.
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A. Listening skill and its significance
Listening is listed first before other language skills (LSRW). Naturally and practically it is
intervened and interrelated with other language skills, speaking, reading, and writing. Among these
four skills reading began to be recognized its significance in the late nineteenth century after the
written mode is predominant in language learning in language teaching (Renukadevi, 2014). An
abbreviation LSRW shown is not just merely given without any significance behind. Listening is
ranked first as it has great contribution primarily for language expertise. Naturally, before a child
learns to speak, listening is the first skill to be used. As Renukadevi (2014) points out, listening
awakens awareness of the language as it is a receptive skill that first develops into a human being.
Learning to listen to the target language improves language ability. The sound, rhythm, intonation,
and stress of the language can only be perfectly adapted through listening. Huei-Chun points out
that listening in a pedagogical term is ‘speech recognition’, ‘speech perception’, ‘speech
understanding’ and ‘spoken language understanding’’ (Huei-Chun, 1998).
Nowadays listening as a skill in a language acquisition has been taught for a nearly
century with different effective methods and strategies. Currently, listening can be taught
effectively because of varieties of supporting technology that enhance learners listening skills.
However, listening is still problematic in EFL settings due to varied and unfamiliar accents and
meanings of words with unclear pronunciation. With such barrier, EFL learners are not able to
quickly recognize the words or phrases they have just heard. (Ulum, 2015). Listening is off many
objectives depending upon strategies, Top-down, and Bottom-up strategies. The first strategy
highly places the listeners’ background knowledge of the topic, the situation or context, the type of
text, and the language. This includes listening to the main idea, predicting, drawing inferences and
summarizing. The latter uses texts or text-based, language in the message, that is, the combination
of sounds, words, and grammar that creates meaning. Bottom-up strategies include listening for
specific details, recognizing cognates, recognizing word-order patterns. Moreover, strategic
listeners also use metacognitive strategies to plan, monitor, and evaluate their listening (The
National Capital Language Resource Center, 2004). Listening involves mental activity when
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aspects of listening strategies, Top-down, and Bottom-up strategies are taken into close
consideration. The mental activity involves directly with listening for the main idea, predicting,
drawing inferences and summarizing, specific details, recognizing cognates, recognizing wordorder patterns. As Renukadevi (2014) points out, listening is not similar to other language skills as
it is felt comparatively much difficult by the learners and as it has all its interrelated sub-skills such
as receiving, understanding, remembering, evaluating, and responding. Listening process takes
place in five stages of hearing (receiving), understanding (learning), remembering (recalling),
evaluating (judging), and responding (answering) (Tyagi, 2013)
More importantly, the third type of listening strategy that can be used by strategic listeners
is metacognitive strategies. This strategy involves mental activity to plan, monitor, and evaluate
their listening. At this stage “listening comprehension is not constrained either to top-down or
bottom-up processing, but it should be an interactive, interpretive process where listeners apply
both their prior knowledge and linguistic knowledge in understanding messages”
(Renukadevi,2014,pp.61-62). According to Ridley et al. (1992), metacognitive development can be
described as conscious development in one’s metacognitive abilities, such as the move to greater
knowledge, awareness and control of one’s learning, selecting strategies, and monitoring the
progress of learning, correcting errors, analyzing the effectiveness of learning strategies, and
changing learning behaviors and strategies when necessary. Anderson (2002) states that the use of
metacognitive strategies activates one is thinking and leads to improved performance in learning in
general. Mendelsohn (1998) indicates the advantage of metacognitive strategies that can train the
language learner to cope with the demands of listening.
Wenden (1998) also points out advantages of metacognitive strategies to learners who use
their metacognitive abilities as follows:
i) Learners become more strategic.
ii) Progress in learning is faster with improved quality and speed of their cognitive
development.
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iii) They are confident in their abilities to learn and hence can provide accurate assessments
of why they are successful learners.
iv) They think clearly about inaccuracies when a failure occurs during an activity.
v) Their tactics match the learning task and adjustments are made to reflect changing
circumstances.
vi) They perceive themselves as continual learners and can successfully cope with new
situations.
To conclude, the metacognitive strategies make learners’ learning more effective, hence,
they are able to maximize the information received and thus this can be used to improve their
listening skills.
B. Oral skills and significance
Speaking is a productive skill and one of four language skills and is regarded as the most
basics of human communication. Therefore, as Lazaraton points out (cited in Celce-Murcia, 2001:
103), “For most people, the ability to speak a language is synonymous with knowing that language
since speech is the most basic means of human communication”. In the same line of thought,
Bialey and Savage (1994) stated that speaking in FL and SL settings has been viewed as the most
demanding of four skills. According to Lazaraton (cited in Celce-Murcia, 2001: 103), Hymes’s
theory of communicative competence (1972) and the practice of communicative language
teaching, the teaching of oral communicative skills as a contextualized sociocultural activity has
become the focal point in many ESL classrooms. Later Canale and Swain (1980) has adapted
Hymes’s theory and proposed four dimensions of ability to communicative in language or
communicative competence; grammatical competence, sociolinguistic competence, discourse
competence and strategic competence. Communicative competence, then, has the significant role
to play in ESL and EFL classrooms. There are many ways to promote oral skills in ESL/EFL
scenario. Lazaraton (cited in Celce-Murcia, 2001, p.103) lists major types of speaking activities
consisting of discussion, speeches, role play, conversation, audiotaped oral dialogue journals, and
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other accuracy-based activities. For ELT sources of listening, activities like story-telling, drama,
dialogue, music, listening to the radio, films, and telephone are recommended (Andrade, 2006:
18).
C. Buddhist principle of learning and listening
Buddhism arose in India 2600 years ago with two main sects, Theravada and Mahayana.
Both sects follow the same doctrines and doctrines preached by the Buddha, the founder of
Buddhism. Buddha’s teachings give advantages to people at various levels. Buddhists are taught to
train themselves with moral teachings to attain the final liberation. Education and learning are said
to be one of the distinctive characteristics of Buddhism. Every Buddhist is called a student or
Sikkha. Buddhists are given Threefold Training called Trisikkha consisting of (i) moral, (sila), (ii)
concentration (samadhi), and Insight (panna). Wisdom or panna is the highest training in
Buddhism. According to Buddhism, one can achieve wisdom via various processes or ways.
Wisdom in Buddhism can be attained through listening (suta-maya paññā), wisdom or knowledge
based on thinking (Cintā-maya-paññā), and wisdom through cultivation (bhāvanā,maya paññā)
(DN 3:219; Vbh 324).
Wisdom from listening in Buddhist context means wise listening to Dharma teachings,
which is “wisdom through listening. As we become wiser through such listening or reading, such
wisdom, too, matures, so that we are able to relate the teachings together, and realize certain truths,
or see them more clearly, by ourselves. However, the most important kind of learning is “wisdom
through cultivation,” which is a direct experience of true reality when our minds are calm and
clear.
Listening skill plays a significant role in Buddhism so far as human education is concerned.
Various teachings of the Buddha also focus on worldly skills that Buddhists should possess. One
of them is listening. Listening, according to Buddhism, is not just hearing, but attentive listening or
active listening. Good listeners in Buddhism are required to lend their ears to attentively listen to
gain main idea and details of what is told. Listening is so important that it is one of the three
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sources of knowledge in Buddhism. The famous statement from the Khuddaka Nikaya, one of the
Buddhist texts, emphasizes the significance of listening as
‘ Sussusam labhatepannamWell and attentive listening is conducive to knowledge.
There are 38 high blessings in Buddhism. One of them is the advantage of learned-ship
from listening or knowledge gained from great information that one attentively listens. One who
attentively listens to the number of information and can utilize them for oneself and other is called
‘Bhahusutta’ and such ability is also called ‘ bhahusacca’. The Buddha once preached the
qualities of a learned person to his disciples. They are:
1) Bahusuta - having heard or learned many ideas
2) Dhata - having retained or remembered them
3) Vacasa paricita-having frequently practiced them verbally; having consolidated
them by word of mouth
4) Manasanupekkhita- having looked over them with the mind
5) Ditthiya supatividdha - having thoroughly penetrated them by the view
(A.III.112)
The above five qualities of a learned person are also applicable to language acquisition as
some modern language teaching strategies are similar to the Buddhist principle as well. The above
processes can be applied to language learning as explained below:
1) Language learners gather information from assigned digital /audio devices by attentive
or active listening
2) Language learners retain or remember important ideas or point after attentively
listening
3) Language learners frequently practiced them verbally; having consolidated them by
word of mouth (Drills)
4) Language learners look at what they listen with the mind in the analytical way or
critical thinking.
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5) Language learners having thoroughly penetrated what they listen to the view and
summarize them to be further practically used.
Framework
Pre-test = Listening
E1

10 selected Video
clips

Speaking

Holistic
assessment

Selected
Video clip

Buddhist
Principle
‘Learned-ship’

E2 Posttest
Selected video

Holistic
assessment
In-depth interview

Results
Results

Effectiveness of Buddhist principle ‘Learned-ship’ on listening and speaking

Research Objectives
The research aims to investigate the effectiveness of Buddhist principle ‘Learned-ship’
(Bahusacca) in enhancing the listening and speaking skills of EFL University students at a
university in the North of Thailand.
Research Questions:
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The research questions are as follows:
1. Can the application of the Buddhist ‘Learned-ship’ principle (Bahusacca) enhance the
listening and speaking skills of EFL University students at a university in the North of Thailand?
2. What are the students’ opinions towards the effectiveness of the Buddhist ‘Learned-ship’
principle in enhancing their listening and speaking skills?
Research Methodology
This is a classroom action research (CAR) with a mixed method study and research designed
was One Group Pretest- Post-test Design.
Pre-assessment
T1

Implementation
X

Post assessment (
development)
T2

T1 representing pre-assessment prior to language development
X representing the implementation of the Buddhist principle
T2representing Post assessment (language development)
The above designed used E1 and E2 formula proposed by Promwong (2002) to analyze
the effectiveness of the process of Buddhist principle ‘Learned-ship. E1 represents the
effectiveness of the process of Buddhist principle ‘Learned-ship’ whereas E2 is used to assess the
effectiveness of the process of Buddhist principle ‘Learned-ship’.
x

E

1



n  100
A

y

E  Bn  100
The methodology consists of the followings:
2
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Samples
Forty-six 4th year students majoring in New Media enrolled in ESP Course (146200) in
the first-semester academic year 2017 were the research participants. The participants were,
according to the curriculum, assigned to enroll 12 units of English language, which are four
English subjects consisting of English foundation I-II, Academic reading and writing, and English
for Specific Purposes. This means non-English major students are required to study 12 units of
English language in their 4-year course. Their English foundation is sufficient to be enhanced with
this application of Buddhist principle ‘Learned-ship.’
Research Instruments
1) Ten selected short clips related to news and social news from Learn English Through
New | BBC News, MSNBC, Sky News, VOA News and Obama’s speeches with English subtitles
as shown below were employed as the tools for language practice (language structure/
pronunciation/accent /expression and lexical set). The length of the Videos is not fixed. These
videos are uploaded to https://www.youtube.com. British and American accents are both main
focus. List of ten selected videos is given below.
1. https://www.youtube.com/watch?v=pnnDz1DBUKo
2. https://www.youtube.com/watch?v=WAbxEIrpHCY
3. https://www.youtube.com/watch?v=h37x9Mmmyjs
4. https://www.youtube.com/watch?v=aNl-DTQVWQU
5. https://www.youtube.com/watch?v=m5bQRmqmz1I
6. https://www.youtube.com/watch?v=yARiNbzUaoM
7. https://www.youtube.com/watch?v=qiINv9oFf3U
8. https://www.youtube.com/watch?v=IPjH_vuoHLo
9. https://www.youtube.com/watch?v=Yb1Pr0ZKCVE
10. https://www.youtube.com/watch?v=1fK0TIE4HxQ
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2) Pre-test and post-test
The content of the test consists of knowledge of English on words, accent, structures, and
expression. The overall holistic criteria with 100 scores are given for listening and speaking
assessment (see appendix). The standardized criteria as determined are 75/75. Participants were
given listening to the selected video first, and then they were given a speaking test based on the
same video. Scores from pre-test were analysed and tabulated in percentage and average. The
post-test was given again after the implementation of the Buddhist ‘Learned-ship’ principle with
the same criteria.
3) In-depth interview
With regard to In-depth interview, after ten weeks, 10 of participants were voluntarily
interviewed. They were asked about their opinions on the Buddhist ‘Learned –ship’ principle in
enhancing their listening and speaking.
Data Collection
The ESP course lasted 3 hours. After the usual English course was conducted for 2 hours,
the experimental study was conducted in the third hour of the course.
1. Participants were given the pre-test based on one of the clips used in this study. The
content of the test consists of knowledge of English on words, accent, structures, and expression.
2. They were given the process of Buddhist ‘Learned-ship’ principle with full strict
practices.
3. They were given the first video clip from VOA News (very slow and simple) to watch and
listen for the first language learning according to the Buddhist principle processes. They were
advised to watch and listen to the clip and they were also allowed to write or make any notes while
they are doing activities. They were advised to pay attention to (1) pronunciation or accent, (2)
words, and (3) expressions.
4. They were asked about the content of the clip such as words, expression, pronunciation and
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they are requested to speak and pronounce the words they can remember. Then, they were asked to
use the Buddhist principle process. Repetition of the same clip is the heart of listening skills
according to Buddhist principle ‘Learned-ship).
5. Participants were told to watch and listen to the clip repeatedly as many as possible at home
or through their smart mobile phone. They were asked to give pronunciation and meaning of words
in the following week.
6. The rest of the videos were used in the same pattern for 10 weeks.
7. The post-test was administered.
Regarding Pre-test and post-test process, participants were given the pre-test based on one
of the clips used in this study. The content of the test consists of knowledge of English on words,
accent, structures, and expression. The overall holistic criteria with 100 scores are given for
listening and speaking assessment (see appendix). The standardized criteria as determined are
75/75.Participants were given listening from the selected video first, and then they were given
speaking test based on the same video. Scores from pre-test were analyzed and tabulated in
percentage and average. The post-test was given again after the implementation of the Buddhist
‘Learned-ship’ principle with the same criteria.
With regard to In-depth interview, after ten weeks, 10 of participants were voluntarily
interviewed. They were asked about their opinions on the Buddhist ‘Learned –ship’ principle in
enhancing their listening and speaking.
Data Analysis
Data in this study consist of two types; quantitative data, pre-test and post-test, and
qualitative data obtained from the interview. The first type of data was analyzed with descriptive
statistics, average, percentage, and standard deviation and was tabulated. The data from the
interview was analyzed using content analysis.
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Research Results
Findings in this study are divided into two parts; quantitative data and qualitative one.
Quantitative data
Findings revealed that listening and speaking skills of the participants were noticeably
improved and Buddhist principle of learned-ship was highly effective in enhancing listening and
speaking skills along with vocabulary retention as shown from the following findings;
Table 1
Summary of listening scores of pretest and posttest
Score

Number of
students

Pretest score (E1)

46


Obtained
Full score score Average
4600

2267

49.28

S.D.

%

6.02

49.28

Posttest Score (E2)
46
4600
3586
77.96
8.50 77.96
The above table 1-2 shows that the application of Buddhist principle was effective in terms
of enhancing listening skill. The post-test score in listening was higher than that of the scores of the
pre-test as clearly presented in average, standard deviation and percentage.
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Table 2
Summary of speaking scores of pretest and posttest
Score

Number of
students

Pretest score (E1)
Posttest Score (E2)



Full score

Obtained
score

S.D.

%

Average

46

4600

2296

49.91

6.45

49.91

46

4600

3586

77.15

7.98

77.15

The above comparative table 2 shows that the application of Buddhist principle was
effective in terms of enhancing speaking skills. The post-test score in listening was higher than that
of the scores of the pre-test as clearly presented in average, standard deviation and percentage.
Qualitative data
The qualitative data obtained from an in-depth interview. Ten participants were voluntarily
interviewed with questions given below. The answers given by ten participants were analyzed and
grouped into overall themes according to the questions.
1. The students’ listening skills after following the processes of Buddhist principle on
‘Learned-ship’
The students generally are afraid of learning English. They have fear to make mistakes.
Their listening skill is rather poor, especially English. They listen but they cannot understand, then
we have no motivation to listen any further. They have never listened to something repeatedly with
critical analysis of what they listen. They rarely note down what we listen. They usually rarely pay
attention to what they listen. This Buddhist method trains them to know how to listen, think
critically about ideas and contents of what they were assigned to listen. After they critically
analyze, they know that our memory starts working. For example, they start speaking practice and
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do many language drills. Listen once only is not enough, according to Buddhist principle on
learned-ship. Repetition on listening helps us think critically and make them comprehend some
contents of the video, some words, pronunciation, and expression. Their process of learning
language based on Buddhist principle starts from listening (many times), then their mental activity
such as analysis followed by memorization and verbal drilling language forms.
2. The heart of principle for language development
According to students’ opinions, Buddhist principles on ‘learned-ship gave them a lot for
training speaking skills. That is the repeated listening. They listen to words with right
pronunciation with a clear accent in slow speed of speaking. The speed of speaking is so slow that
they can get familiar with words and expressions although they do not understand the meaning of
words. From the slow speed of speaking, they can speak after or imitate pronunciation or accent.
After two or three videos we listen, they can learn lots of things. They know how to pronounce.
Then, they try to find the meanings of each word unfamiliar to them in a dictionary. After knowing
the meaning and they can say those words, they memorize them and they can use them for a
certain extent. Their exploration was as follows:
[Listening think analyzing interpreting drills retaining for future use]
They can also listen to speaking speed by native speakers although they do not understand
all. Their teacher advises and recommends them to watch soundtrack movies.
Discussion
The following points based on the research results were discussed:
Quantitative data
Results in quantitative data indicated the positive effects of the application of Buddhist
principle in terms of enhancing listening skill. According to Buddhist principle on the significance
of listening, only well and attentive listening can lead to knowledge. In the process of listening
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based on Buddhist principle, EFL learners gathered information from assigned digital /audio
devices by attentive or active listening, then they were able to retain or remember important ideas
or point after attentively listening. This is consistent with White’s article on listening skills and
memory (2015) according to the writer, listening also can increase one’s memorization when one
is actively engaged and focused in listening it is much easier to absorb the information into one’s
memory. Also, Proctor (2017) points out the significance of active listening as a tool for improving
one’s memory. After the process of repetition of listening, EFL students verbally practice(Drills),
then they look over what they listen with the mind in the analytical way or critical thinking, then
try to speak what they have listened following the language patterns and expressions. So listening
is the foundation of other language skills, especially speaking. It is accorded with the article in
Effortless Englishclub.com “In reality, the only way to develop fluency in speaking is by huge
amounts of listening, and then practicing”. In real teaching, both skills: listening, and speaking cooccur and they are not exclusive. It is clearly stated in studies confirming that teaching both
speaking and listening in an integrative way can bring more effective results in speaking and
listening. This corresponds to the finding of a study by Tavil (2010) on the integration of two
skills, listening and speaking. At the end of the study, the group practicing the skills in integration
was found to be more successful, observing from their posttest scores.
Qualitative data
The qualitative data obtained from an in-depth interview. Ten participants provided their
opinions. Content analysis from interview indicates participants’ satisfaction on the effectiveness
of Buddhist leadership principle in enhancing their listening and speaking skills. According to their
views, Buddhist principle helped them think critically and memorize together with drills.
Conclusion
Participants in the study were aware and attentive on what they listen and aspect of
metacognition strategies work well with the Buddhist principle in listening context. The process of
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Buddhist principle also, to some extent, helps them learn new vocabulary and retain for the future
use. The same process can be employed with other skills like reading and writing as the process of
the Buddhist principle can enhance the said skills as well. The nutshell of the Buddhist principle
‘Learned–ship’ lies in mental activity along with learners’ persistent practice with understanding.
Recommendations
This study was conducted employing the Buddhist principle focusing on two skills,
listening and speaking. It is advisable to use the principle with other language skills.
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Listening Rubric for Pretest and Posttest
Direction: Students will LISTEN to a series of spoken directions and/or information in VOA
News Video in order to complete a word, words, phrases, sentences, expression ( 100 points)

Aspects

Area of concern
1-25 pts

Needs work
26-50 pts

Good
51-75 pts

Very good
76-100 pts

Ability to
focus

The student was
not able to
concentrate on
the listening task
and was easily
distracted and
inattentive.

The student
found it difficult
to concentrate on
the listening task
but was able to
attend
occasionally.

The student
was mostly
attentive and
usually able to
listen with
good
concentration.

The student
was able to
concentrate
fully and listen
very
attentively
throughout the
assessment.

General
The student did
understanding not understand
enough
vocabulary or
information to
answer the
questions.

The student
While the
showed a
student did not good general
understand a lot understanding
of the vocabulary of the
and information, vocabulary
he/she was able and
to complete
information,
some of the
with most
questions.

The student
showed a very
good general
understanding
of all
vocabulary
and
information,

Total
points
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questions
completed.
Listening for The student was
details
unable to grasp
specific details
when listening
and did not
include them in
the answers.

completing all
the questions.

Although the
The student
The student
student showed a was able to
included all
limited ability to include most the specific
listen for details, specific
information
specific
information and details in
information was and details in his/her
occasionally
his/her
answers.
included.
answers.
Accuracy of The student's
The student
Answers were The content
answers
answers were
included a small mostly
was always
mostly left out or amount of
accurate with accurate and
unrelated to the information,
an only a few related to the
information
inaccurate.
errors.
information
given.
given.
Excerpted and adapted from https://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?sp=yes&code=L95572&
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Speaking Rubric for Pretest and Posttest
4
3
2
Excellent (76Good (51-75 Satisfactory (26100 point)
point)
50 point)

1
Needs
Improvement (125 point)
The student was The student was The student was The student was
Grammar
able to express able to express able to express
difficult to
his/her ideas
his/ her ideas
his/her ideas
understand and
with ease in
fairly with
adequately with had a hard time
proper sentence grammatical
often
communicating
grammar
mistakes and
inconsistencies in his/ her ideas
structure
can correct
sentence structure because of
himself/herself.
grammar
mistakes.
Pronunciation Pronunciation Pronunciation The student was The student was
was very clear was good and
slightly unclear
difficult to
and easy to
did not interfere with
understand, quiet
understand. No with
pronunciation at in speaking,
errors in
communication. times but
unclear in
pronunciation
A few errors in generally is fair. pronunciation.
impeding
pronunciation Occasional
Frequent
comprehension. rarely hinder
pronunciation
pronunciation
comprehension. errors cause
errors cause
certain confusion consistent
or
confusion or
misunderstanding. misunderstanding.
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Vocabulary

The student was The student had
able to use broad inadequate
vocabulary words vocabulary words
but was lacking, to express his/her
making him/her ideas properly,
repetitive and
which hindered
cannot expand on the students in
his/her ideas.
responding.
Fluency
Speech is
Speech is
Speech is slow
Speech is very
effortless and
mostly smooth and often hesitant slow, stumbling,
smooth and with but with some and irregular.
nervous, and
speed that
hesitation and Sentences may be uncertain with
comes close to unevenness
left uncompleted, responses.
that of a native caused primarily but the student is Difficult for a
speaker. No
by rephrasing
able to continue. listener to
hesitancy or
and groping for
understand.
rephrasing.
words.
Effort
excellent
Good
Fair
Poor
Adapted from http://www.rcampus.com/rubricshowc.cfm?sp=yes&code=L47B46
Author

Rich, precise
and impressive
usage of
vocabulary
words learned in
class and
beyond of class.

Student utilized
the words
learned in class,
in an accurate
manner for the
situation given.
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ศึกษาและพัฒนารู ปแบบนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษอย่ างมีส่วนร่ วม
เพื่อเพิม่ ศักยภาพของบุคลากรสู่ สากล: กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
A Study and Development of a Model of Participatory English Communication
Innovation to Enhance Potential of Personnel to the International: A Case
Study of Buriram Rajabhat University’s Support Personnel

1

จันทร์ สุดา บุญตรี1
Jansuda Boontree

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Business English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Buriram Rajabhat University

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้คือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) เพื่อพัฒนารู ปแบบนวัตกรรมการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่ วมสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่พฒั นาขึ้น ประชากรคือ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี จานวน 359 คน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 120 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ ีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม รู ปแบบ
นวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษ แบบประเมินนวัตกรรม และ แบบสอบถามความพึงพอใจ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยใช้สถิติพรรณนา คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า 1) บุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตอ้ งการนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษที่เป็ นหนังสื อเล่มเล็กอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.59 และตามด้วยซี ดีเสี ยงอยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นกัน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.54
และวิดีโอเทป อยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.82 ตามลาดับ 2) กลุ่มตัวอย่างต้องการหัวข้อ

172 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561

ภาษาอังกฤษตามหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของแต่ละคน เช่น การขอความช่ วยเหลือ การ
โทรศัพท์ และ การกล่ าวขอบคุณและการกล่ าวลา เป็ นต้น 3) ด้านการประเมินนวัตกรรมการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านเนื้อหา อยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.38 ตาม
ด้วยด้านซี ดีเสี ยงภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.34 และด้านรู ปเล่ม อยูใ่ นระดับมาก
เช่นกัน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.25 ตามลาดับ 4) ด้านความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.53 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านรู ปเล่ม อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.62 ตามด้วยด้านเนื้อหา อยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นกัน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.53 และด้านซีดี
เสี ยงภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.44 ตามลาดับ
คาสาคัญ: รู ปแบบนวัตกรรม, การสื่ อสารภาษาอังกฤษ, ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
Abstract
The purposes of this research were 1) to study problems and needs in using English of
Buriram Rajabhat University (BRU) support personnel, 2) to develop a model of participatory
English communication innovation for the support personnel, and 3) to study satisfaction with the
developed model. The population were 359 support personnel. The samples were 120 people
selected by a purposive sampling method. The tools used to collect data were a questionnaire,
group discussion, a model of English communication innovation, an innovation evaluation form,
and a satisfaction questionnaire. The quantitative data were analyzed by using the descriptive
statistics i.e., percentage, mean, and standard deviation. The qualitative data were analyzed via
content analysis. The results revealed that 1) the support personnel needed the participatory
English communication innovation in a form of a booklet at the highest level with the average of
4.59, in a form of audio CD at the highest level with the average of 4.54, and in a form of video at
a high level with the average of 3.82, respectively. 2) They needed English topics in line with their
jobs and responsibilities such as asking for help, telephoning, and saying thank you and good bye,
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etc. 3) For an evaluation of the English communication innovation for the support personnel, the
experts evaluated the innovation at the highest level with the average of 4.34 in overall aspect.
When considering in each aspect, it was found that a content aspect was at a high level with the
average of 4.38, followed by an English audio CD at a high level with the average of 4.34, as well
as a booklet with the average of 4.25, respectively. 4) Regarding their satisfaction with the English
communication innovation, they had overall satisfaction at the highest level with the average of
4.53. When considering in each aspect, it was found as follows: a booklet aspect was at the highest
level with the average of 4.62, a content aspect was at the highest level with the average of 4.53,
and an English audio CD aspect was at a high level with the average of 4.44, respectively.
Keywords: innovation model, English communication, English potential
บทนา

ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่หลายประเทศทัว่ โลกใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทั้งในฐานะเป็ น
ภาษาที่สอง (Second language) และภาษาต่างประเทศ (Foreign language) บางประเทศได้ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะเป็ นภาษาที่ใช้เป็ นทางการ (Official language) (Naunton, 2005: 7) นอกจากนั้น
ประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาในการทางานอีกด้วย
ตามที่ระบุไว้ในกฏบัตรอาเซี ยน (ASEAN charter) ข้อที่ 34 ว่า The working language of ASEAN
shall be English สาหรับประเทศไทยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ (Foreign language) และ
เป็ นภาษาที่คนไทยใช้มากกว่าภาษาต่างประเทศอื่นๆ (Kullawanit & Surasiansang, 2006: 14) การใช้
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็ นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ การค้า
การลงทุน งานวิชาการ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่ งเนื้ อหาของภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนทั้งด้านหัวข้อและเนื้อหา และมี
ความสัมพันธ์กบั อาชีพของ Hitchinson and Waters (1988: 18-19) กล่าวว่าภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผูเ้ รี ยน ซึ่งอาจจะเป็ นความต้องการที่แตกต่างกัน
และเป็ นวัตถุประสงค์เฉพาะกลุ่ม
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นวัตกรรมคือการนาวิธี แนวคิด หรื อสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ๆ เข้ามาใช้และเปลี่ยนแปลงวิธีเดิม
กลับมาพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อนาวิธีการที่คิดว่าไม่ใช้แล้วกลับมาพัฒนาขึ้นใหม่แล้วใช้
อีกครั้งเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลสู งกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
อีกด้วย (Sophirak, 2003; Wattanatham, 2011) การพัฒนานวัตกรรมสามารถนามาปรับใช้กบั เพื่อ
การออกแบบหลักสู ตรได้ 6 ขั้นตอนคือ 1) การสารวจความต้องการของผูเ้ รี ยน 2) การระบุ
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรให้ชดั เจนตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยน 3) การเลือกพัฒนาหลักสู ตรที่
ตรงตามความต้องการนั้น 4) การลงมือผลิตหลักสู ตร 5) การนาหลักสู ตรไปใช้ และ 6) ประเมินผล
หลักสู ตร (Yalden, 1996) นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษสร้างและ
พัฒนาขึ้นโดยการสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ
ในอาชีพต่างๆ ของบุคลากร และการเปิ ดเวทีสาธารณะเพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้างนวัตกรรม
ท้องถิ่น โดยเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมประชุม ในการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นนั้นมี
ขั้นตอนดังนี้คือสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นฉบับร่ าง และนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้
ได้นวัตกรรมท้องถิ่นที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย (Kaewpanchuang, 2010) นวัตกรรมการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวมีหลายรู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
นวัตกรรมนั้นๆ เช่น หนังสื อเล่มเล็ก หนังสื อคู่มือ เทปบันทึกเสี ยง และ CD/VCD โบรชัวร์ แผ่นพับ
เป็ นต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อการท้องถิ่นที่มุ่งจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มีนโยบายที่มุ่งส่ งเสริ มความเป็ นนานาชาติ
(Internationalization) โดยการกาหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการต่างๆ เช่น การแสวงหา
ความร่ วมมือทางวิชาการด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับมหาวิทยาลัยทั้งในและนอก
อาเซียน การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้สอนเป็ นภาษาอังกฤษ การจัดซื้อโปรแกรมเรี ยน
ภาษาอังกฤษ (English Discovery Online) และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(National and international conference) เป็ นต้น ซึ่งเป็ นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่ การปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพสู่ มาตรฐานสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีบุคลากรทั้งหมด 782 คน โดยแบ่งเป็ น 1) บุคลการสายผูส้ อน จานวน
423 คน และ 2) บุคลกรสายสนับสนุน จานวน 359 คน และจากจานวนทั้งหมด 782 คน แบ่งเป็ น
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บุคลากรที่เป็ น 1) ข้าราชการ จานวน 117 คน 2) พนักงานราชการ จานวน 36 คน 3) พนักงาน
มหาวิทยาลัย จานวน 477 คน 4) ลูกจ้างประจา จานวน 9 คน และ 5) บุคลากรสายอื่นๆ จานวน
143 คน จากการสารวจความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการเข้าสู่
ความเป็ นนานาชาติ เบื้องต้นพบว่า บุคลากรสายสนับสนุน มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยูใ่ น
ระดับต้น และมีความต้องการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสารกับ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริ การในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจทาวิจยั เรื่ อง “ศึกษาและพัฒนา
รู ปแบบนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อเพิม่ ศักยภาพของบุคลากรสู่ สากล:
กรณี ศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้จะช่วย
ส่ งเสริ มและเพิ่มศักยภาพด้านการสื่ อสารภาษาอังกฤษให้กบั บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเข้าสู่ ความเป็ นนานาชาติในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมัน่ ใจ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่ วมสาหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน และ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรู ปแบบนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่ วม
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่พฒั นาขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรคือบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี จานวน 359 คน กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 120 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม 100 คน และ กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมสนทนากลุ่ม จานวน 20 คน การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วธิ ีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 2) แบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion form) 3) รู ปแบบนวัตกรรมการสื่ อสาร
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ภาษาอังกฤษ (Innovation for English communication) 4) แบบประเมินนวัตกรรม (Innovation
assessment form) และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ (Satisfaction questionnaire)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
รู ปแบบนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษ แบบประเมินนวัตกรรม และ แบบสอบถามความพึง
พอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยใช้สถิติพรรณนา คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1: ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2: ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน ส่ วนที่ 3:
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการหัวข้อเพื่อฝึ กทักษะภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ส่ วนที่ 4: ความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน และส่ วนที่ 5: ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทัว่ ไป
แบบสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 3 ส่ วนย่อยคือ ส่ วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ่ วม
สนทนา ส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับประเด็นคาถามในการสนทนากับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์เกี่ยวกับปั ญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษ และรู ปแบนวัตกรรมการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ และส่ วนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แบบประเมินนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุนสู่ สากลโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 4 คน ประกอบด้วย 2 ตอนหลักคือตอนที่ 1
เป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-ended question) ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านรู ปเล่ม จานวน 4 ข้อคาถาม
ด้านเนื้ อหา จานวน 7 ข้อคาถาม และด้านซีดีเสี ยงภาษาอังกฤษ จานวน 3 ข้อคาถาม รวมทั้งหมดเป็ น
14 ข้อคาถาม และตอนที่ 2 เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open-ended question) เกี่ยวกับความคิดเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่ องมือวิจยั มีข้ นั ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหาและความ
ต้องการด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนารู ป แบบนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษ และความพึง
พอใจนวัตกรรม ขั้นตอนที่ 2: นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาจัดทาเครื่ องมือวิจยั โดยกาหนดเป็ น
แบบสารวจรายการ (Checklist) และแบบปลายเปิ ด (Open-ended form)
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ขั้นตอนที่ 3: นาเครื่ องมือวิจยั ที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คนตรวจสอบความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วนามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence หรื อ IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่ งถือว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถนาเครื่ องมือวิจยั ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้
ขั้นตอนที่ 4: นาเครื่ องมือวิจยั มาปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วนาไป
ทดลอง (try out) กับประชากรที่มีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุ รินทร์ จานวน 20 คน โดยเป็ นผูบ้ ริ หาร 5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 15 คน
ตอนที่ 5: นาผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์และปรับปรุ งแก้ไข แล้วนาเครื่ องมือวิจยั ไป
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นบุคลากรสายสนับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยใช้สถิติพรรณนา คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถนาเสนอไปตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
40
หญิง
60
รวม
100

ร้ อยละ
40
60
100

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ร้อยละ 60 เป็ นเพศหญิง และร้อยละ 40 เป็ นเพศ
ชาย
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ตารางที่ 2
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
รวม

จานวน
5
48
37
10
100

ร้ อยละ
5
48
37
10
100

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48 รองลงมา
คือมีอายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10 และอายุต่า
กว่า 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 5 ตามลาดับ
ตารางที่ 3
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

2
1
1
3
64
29
100

2
1
1
3
64
29
100
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จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 64
รองลงมาอยูใ่ นระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 29 และอยูใ่ นระดับ ปวส. คิดเป็ น
ร้อยละ 3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้ องการใช้ ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน
ความคิดเห็นเกีย่ วกับความต้ องการใช้ ภาษาอังกฤษ

̅
𝐗𝐗

S.D. ความหมาย

ท่านคิดว่าภาษาอังกฤษมีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
4.18 0.85 มาก
ท่านคิดว่าทักษะการพูด (Speaking skill) มีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิ
4.06 0.80 มาก
หน้าที่
ท่านคิดว่าทักษะการฟัง (Listening skill) มีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิ
4.07 0.78 มาก
หน้าที่
ท่านคิดว่าทักษะการอ่าน (Reading skill) มีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิ
3.98 0.84 มาก
หน้าที่
ท่านคิดว่าทักษะการเขียน (Writing skill) มีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิ
3.90 0.84 มาก
หน้าที่
ท่านคิดว่าหลักไวยากรณ์ (Grammar) มีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิ
3.82 0.9.1 มาก
หน้าที่
จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากรส่ วนใหญ่คิดว่าภาษาอังกฤษมีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ อยู่
ในระดับมาก (X̅ =4.18) รองลงมาคือ ทักษะการฟัง (Listening skill) และทักษะการพูด (Speaking
skill) มีค่าเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 4.07) และ (̅X = 4.06) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้ หาเพื่อฝึ กทักษะภาษาอังกฤษสาหรั บบุคลากรสายสนับสนุน
ความคิดเห็นเกีย่ วกับเนื้อหาเพื่อฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
̅
S.D.
𝐗𝐗

ความหมาย

ท่านคิดว่าคาศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษทัว่ ๆไปมีความจาเป็ นต่อ
มาก
4.12 0.78
การปฏิบตั ิงาน
ท่านคิดว่าบทสนทนาภาษาอังกฤษทัว่ ๆไปมีความจาเป็ นต่อการ
มาก
4.10 0.84
ปฏิบตั ิงาน
ท่านคิดว่าคาศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานที่ทาอยูม่ ี
มาก
4.19 0.78
ความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
ท่านคิดว่าบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานที่ทาอยูม่ ีความจาเป็ น
มาก
4.06 0.83
ต่อการปฏิบตั ิงาน
ท่านคิดว่าเนื้อหาอื่นๆมีความจาเป็ นในการฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
3.98 0.84 มาก
จากตารางที่ 5 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นว่าคาศัพท์และโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานที่ทาอยูม่ ีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 4.19)
รองลงมาคือคาศัพท์ และโครงสร้างภาษาอังกฤษทัว่ ๆไปมีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับ
มาก (̅X = 4.12) และบทสนทนาภาษาอังกฤษทัว่ ๆไปมีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก
(̅X = 4.10) ตามลาดับ
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ตารางที่ 6
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้ องการหัวข้ อเพื่อฝึ กทักษะภาษาอังกฤษสาหรั บบุคลากรสายสนับสนุน
̅
ความคิดเห็นเกีย่ วกับความต้ องการหัวข้ อเพื่อฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ
S.D. ความหมาย
𝐗𝐗
การทักทาย
4.37 0.76 มาก
การกล่าวขอบคุณและการกล่าวลา
4.40 0.68 มาก
การขอโทษ
4.36 0.65 มาก
การปฏิเสธอย่างสุ ภาพ
4.29 0.70 มาก
การแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
4.19 0.87 มาก
การขอความช่วยเหลือ
4.44 0.70 มาก
การถามเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
4.13 0.88 มาก
การนัดหมาย
4.23 0.86 มาก
การถามเวลา
4.24 0.87 มาก
การถามทางและบอกทิศทาง
4.24 0.81 มาก
การขอให้พูดซ้ า
4.28 0.75 มาก
การโทรศัพท์
4.44 0.72 มาก
จากตารางที่ 6 พบว่า บุคลากรส่ วนใหญ่ตอ้ งการฝึ กทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ การขอความ
ช่ วยเหลือ และ การโทรศัพท์ อยูใ่ นระดับมากเท่ากัน (X̅ = 4.44) รองลงมาคือ การกล่ าวขอบคุณและ
การกล่ าวลา อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 4.40) และ การทักทาย อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 4.37) ตามลาดับ
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ตารางที่ 7
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการฝึ กฝนภาษาอังกฤษสาหรั บบุคลากรสาย
สนับสนุน
̅
รูปแบบนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมกับการฝึ กฝนภาษาอังกฤษ
S.D. ความหมาย
𝐗𝐗
หนังสื อเล่มเล็ก
4.59
0.58 มากที่สุด
เทปเสี ยง/ซีดี
4.54
0.61 มากที่สุด
แผ่นพับ
3.67
1.30 มาก
วิดีโอเทป
3.82
1.35 มาก
อื่นๆ
3.44
1.29 มาก
จากตารางที่ 7 พบว่า รู ปแบบนวัตกรรมที่บุคลากรสายสนับสนุนส่ วนใหญ่คิดว่าเหมาะสมกับ
การฝึ กฝนภาษาอังกฤษเป็ นหนังสื อเล่มเล็ก อยูใ่ นระดับมากที่สุด (̅X = 4.59) รองลงมาคือ เทปเสี ยง/
ซี ดี อยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นกัน (X̅ = 4.54) และวิดีโอเทป อยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.67) ตามลาดับ
การสนทนากลุ่มสาหรับบุคลการสายสนับสนุนเกี่ยวกับ รู ปแบบนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
1. ท่านมีปัญหาทักษะภาษาอังกฤษหรื อไม่ และท่านต้องการฝึ กทักษะใดมากที่สุด
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาส่ วนมากบอกว่ามีปัญหาภาษาอังกฤษทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
โครงสร้างภาษา และไวยากรณ์ แต่ตอ้ งการฝึ กทักษะการพูดและการฟังมากที่สุดเพราะมีโอกาสใช้
สองทักษะนี้มากกว่าทักษะอื่นๆ
2. ท่านคิดว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีความจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษหรื อไม่ เพราะ
อะไร
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาส่ วนมากบอกว่าอยากเรี ยนและฝึ กฝนภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษมี
ความจาเป็ นมาก และในแต่ละปี ก็มีชาวต่างประเทศมาเยีย่ ม/มาประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็ นจานวนมาก ถ้าสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ก็จะช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ชาว
ต่างประเทศได้เป็ นอย่างดี
3. ท่านคิดว่าภาษาอังกฤษมีความจาเป็ นต่อการเข้าสู่ สากลหรื อความเป็ นนานาชาติหรื อไม่
เพราะอะไร
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ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาส่ วนมากบอกว่าภาษาอังกฤษมีความจาเป็ นในการเข้าสู่ สากล เพราะ
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลของโลกที่ใช้สื่อสารกันมากที่สุด
4. ท่านอยากเรี ยนรู ้และฝึ กฝนหัวข้อหรื อเนื้อหาภาษาอังกฤษอะไรบ้าง เช่น การทักทาย การ
ขอบคุณ การกล่าวลา เป็ นต้น
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มส่ วนมากจากฝึ กฝนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน เช่น การ
ทักทาย การขอบคุณ การถามและบอกทิศทาง เป็ นต้น
5. ท่านต้องการนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษหรื อไม่ เพราะอะไร และนวัตกรรมควร
เป็ นรู ปแบบไหนที่เหมาะสมกับท่าน
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มอยากได้สื่อการเรี ยนภาษาอังกฤษที่ใช้ง่ายและพกพาสะดวก เช่น
หนังสื อเล่มเล็ก และอยากได้แผ่นซีดีเสี ยงเพื่อฝึ กทักษะการฟังด้วย
ในส่ วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรู ปแบบนวัตกรรมการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษคืออยากให้เขียนคาแปลเป็ นภาษาไทยให้ดว้ ย ซึ่งจะช่วยทาให้เข้าใจเนื้อหามากยิง่ ขึ้น มี
การสรุ ปคาศัพท์ในส่ วนท้ายของแต่ละบทเพื่อจะช่วยให้จาคาศัพท์ได้ และอยากให้มีการฝึ กอบรมการ
สื่ อสารภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุนด้วย
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ตารางที่ 8
ผลประเมิ นนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษสาหรั บบุคลากรสายสนับสนุน
̅
รายการประเมิน
S.D.
𝐗𝐗
ด้ านรู ปเล่ม
นวัตกรรมมีรูปเล่มกะทัดรัด และพกพาได้สะดวก
4.50
0.58
ตัวหนังสื อมีขนาดพอเหมาะ และอ่านง่าย
4.25
0.50
ภาพประกอบมีความหลากหลายและสื่ อความหมายตรงกับบท
4.00
0.00
สนทนา
รู ปเล่มมีการจัดลาดับเนื้ อหาได้ดี และเปิ ดหาข้อมูลได้ง่าย
4.25
0.50
รวม
4.25
0.40
ด้ านเนื้อหา
เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ หาร
4.25
0.50
เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู ้ความสามารถ
4.25
0.96
ของบุคลากรสายสนับสนุ น
เนื้อหาในแต่ละบทมีความยาวเหมาะสม
4.25
0.50
เนื้อหามีความหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ
4.50
0.58
ใช้ภาษาถูกต้องทั้งด้านคาศัพท์และโครงสร้าง
4.25
0.96
การแปลเนื้อหาในแต่ละบทเป็ นภาษาไทยคู่กบั ภาษาอังกฤษช่วย
4.75
0.50
ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น
คาแปลภาษาไทยถูกต้องและสื่ อความหมาย
4.25
0.96
รวม
4.38
0.67
ด้ านซีดีเสี ยงภาษาอังกฤษ
เสี ยงที่อ่านชัดเจนและถูกต้อง
4.25
0.96
เสี ยงที่อ่านมีระดับความเร็ วพอดี
4.50
0.58
สาเนียงภาษาอังกฤษฟังเข้าใจง่าย
4.25
0.96
รวม
4.40
0.79
รวมทุกด้ าน
4.34
0.62

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินนวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารสาหรับ บุคลากรสายสนับสนุน อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านเนื้อหา อยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.38) ตามด้วยด้านซีดีเสี ยงภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับมาก (X̅ =
4.40) และด้านรู ปเล่ม อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 4.25) ตามลาดับ
ตารางที่ 9
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนต่ อนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
รายการประเมิน

ด้ านรูปเล่ม
นวัตกรรมมีรูปเล่มกะทัดรัด และพกพาได้สะดวก
ตัวหนังสื อมีขนาดพอเหมาะ และอ่านง่าย
ภาพประกอบมีความหลากหลายและสื่ อความหมายตรงกับบท
สนทนา
รู ปเล่มมีการจัดลาดับเนื้ อหาได้ดี และเปิ ดหาข้อมูลได้ง่าย
รวม
ด้ านเนื้อหา
เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู ้ความสามารถ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
เนื้อหามีความยาวเหมาะสม
เนื้อหามีความหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ
เนื้อหามีประโยชน์ทางวิชาการ
เนื้อหาสามารถนาไปใช้ในชี วติ ประจาวันได้
นวัตกรรมช่วยพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่
สากลได้
รวม

̅
𝐗𝐗

S.D.

ความหมาย

4.56
4.63

0.50
0.49

4.73

0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.62

0.63
0.52

4.43

0.82

4.60
4.63
4.73
4.40

0.67
0.66
0.78
0.81

4.36

0.81

4.53

0.76

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

186 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561

ตารางที่ 9 (ต่อ)
̅
รายการประเมิน
S.D. ความหมาย
𝐗𝐗
ด้ านซีดีเสี ยงภาษาอังกฤษ
1. เสี ยงที่อ่านชัดเจนและไม่สะดุด
4.53 0.82 มากมี่สุด
2. เสี ยงที่อ่านมีระดับความเร็ วพอดี
4.33 0.81 มาก
3. สาเนียงภาษาอังกฤษฟังเข้าใจง่าย
4.33 0.96 มาก
4. เสี ยงซีดีช่วยพัฒนาทักษะการฟังได้เป็ นอย่างดี
4.76 0.62 มากที่สุด
5. เสี ยงซีดีช่วยให้มีความมัน่ ใจในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
4.23 0.93 มาก
รวม
4.44 0.83 มาก
รวมทุกด้าน
4.53 0.71 มากที่สุด
จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจต่อ

นวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅ = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า

ด้านรู ปเล่ม อยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅ = 4.62) ตามด้วยด้านเนื้อหา อยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅ = 4.53)
และด้านซี ดีเสี ยงภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับมาก (̅X = 4.44) ตามลาดับ

อภิปรายผล
ผลวิจยั ที่คน้ พบสามารถนามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ด้านความความต้องการใช้ภาษาอังกฤษและด้านทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสาย
สนับสนุน พบว่าบุคลากรส่ วนใหญ่คิดว่าภาษาอังกฤษมีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ ทักษะ
การฟัง (Listening skill) และ ทักษะการพูด (Speaking skill) มีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และ
อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07, 4.06) ตามลาดับ นอกจากนั้น จากการสนทนากลุ่มตัวอย่างก็เห็ นว่า
ภาษาอังกฤษมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งเพราะเป็ นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่ อสาร
ผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่าภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่คนประมาณ 1.5
พันล้านคนจาก 75 ประเทศทัว่ โลกใช้สื่อสารกัน (Naunton, 2005: 7) และภาษาอังกฤษยังเป็ นภาษา
ราชการหรื อภาษาทางาน (Working language) ของประชาชนในประชาคมอาเซียนด้วย และกลุ่ ม
ตัวอย่างมีโอกาสมากขึ้ นในการติ ดต่ อสื่ อสารกับชาวต่า งประเทศที่มาเยี่ยมและเข้าร่ วมประชุ ม
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นานาชาติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับผลวิจยั ต่างๆ ดังนี้คือ
บุคลากรที่ทางานการท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ดและกาฬสิ นธุ์ ให้
ความสาคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษ โดยอาชีพข้าราชการประจา ลูกจ้างชัว่ คราว และนักศึกษา
เห็นว่า ภาษาอังกฤษมีความจาเป็ นมากสาหรับงานและหน้าที่ที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั และอนาคตมากที่สุด
(Sopha, 2007) กลุ่มตัวอย่างต้องการฝึ กทักษะการฟังและการพูดมากกว่าทักษะการอ่านและการเขียน
โดยต้องการเรี ยนทั้งคาศัพท์และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายและภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันมากที่สุด ทักษะการฟังและการพูดเป็ นทักษะที่จาเป็ นต้องฝึ กฝน (Nuemaihom,
2015) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าทักษะการพูด (ค่าเฉลี่ย 4.95) และทักษะการฟัง (ค่าเฉลี่ย 4.76) มีความจา
เป็ นมากกว่าทักษะการอ่านและการเขียน (Yothimat, 2015) ชาวคิรีวงต้องการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ทักษะการฟังและการพูดมากที่สุดร้อยละ 86.8 (Opharattanakon, Puttarat & Thongkhunda, 2005)
2. ด้านความต้องการหัวข้อเพื่อฝึ กทักษะภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนพบว่า
บุคลากรส่ วนใหญ่ตอ้ งการฝึ กทักษะภาษาอังกฤษในหัวข้อ การขอและให้ ความช่ วยเหลื อ และ
การรั บโทรศัพท์ อยูใ่ นระดับมาก (X̅= 4.44) รองลงมาคือหัวข้อ การกล่ าวขอบคุณและกล่ าวลา อยูใ่ น
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) อันดับ 3 ได้ แก่ การทักทายและกล่ าวต้ อนรั บ อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
(ค่าเฉลี่ย 4.37) ผลวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการใช้คาศัพท์และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่การงานและอาชีพของตนจริ งๆ เพื่ออธิ บายและให้ขอ้ มูลข่าวสาร ให้แก่ต่างประเทศ ผลวิจยั ที่
ได้น้ ีมีความคล้ายกับผลวิจยั ของ Saengsai (2003: 19) ที่ศึกษาความต้องการจาเป็ นในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยเน้นภาษาตามหน้าที่ (Language function) เพราะอาชีพ
ต่างกันก็ยอ่ มใช้ภาษาต่างกันตามหน้าที่ (Language function preference) Wright (2004) ที่กล่าวว่า
หน้าที่ของภาษาต่างกันออกไปเพราะระดับการใช้ภาษาต่างกัน (Different registers) และ Kinneavy
(1982) ที่กล่าวคล้ายๆ กันว่าหน้าที่ของภาษาเป็ นมิติที่สาคัญในการเรี ยนภาษาเพราะเป็ นตัวที่บอกให้
ทราบได้วา่ ผูเ้ รี ยนอยากจะเรี ยนอะไรที่ตรงกับอาชีพของตัวเอง
3. ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่ อ/อุปกรณ์/นวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษ บุคลากรสาย
สนับสนุนส่ วนใหญ่เห็นว่าสื่ อที่เหมาะสมกับการฝึ กฝนภาษาอังกฤษเป็ นหนังสื อเล่มเล็ก คิดเป็ น
ร้อยละ 47 รองลงมาคือ เทปเสี ยง/ซีดี คิดเป็ นร้อยละ 24 และอันดับ 3 คือ วิดีโอเทป คิดเป็ นร้อยละ 20
ผลวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการสื่ อหรื อนวัตกรรมที่พกพาสะดวก และต้องการฝึ กฟัง
เสี ยงภาษาอังกฤษของชาวต่างชาติดว้ ย ซึ่ งสามารถศึกษาและฝึ กฝนภาษาอังกฤษได้ตามต้องการใน
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ทุกที่และเวลาที่วา่ ง ผลวิจยั ในส่ วนนี้สอดคล้องกับ Nuemaihom (2012) ที่พบว่านวัตกรรมการเรี ยน
ภาษาอังกฤษที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมากที่สุดคือหนังสื อเล่มเล็ก และซี ดีเสี ยงภาษาอังกฤษ Yothimat
(2012) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนและฝึ กฝนทักษะภาษาอังกฤษในรู ปของ
หนังสื อเล่มเล็กมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.88 และตามด้วยเทปเสี ยง/ซี ดีดว้ ยค่าเฉลี่ย 4.75 และ
Kaewpanchuang (2010). (2553) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมท้องถิ่นสาหรับบุคลากรท่องเที่ยวต้องการสื่ อ
หรื ออุปกรณ์ในการส่ งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษควรเป็ นหนังสื อเล่มเล็ก หรื อหนังสื อพกพา (Pocket
book) ที่มีขนาดกะทัดรัด และสามารถพกพาติดตัวได้
4. ด้านความพอพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนต่อรู ปแบบนวัตกรรมการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลวิจยั ที่เป็ นเช่นนี้เพราะว่านวัตกรรมและคู่มือ
ภาษาอังกฤษเหล่านี้ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้อย่างแท้จริ ง โดยข้อมูล
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างได้มาจาก แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ประกอบกับเนื้อหาใน
นวัตกรรมที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นก็สามารถใช้ได้ในทุกสถานที่และเวลาที่สะดวก ความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นเป็ นความรู ้สึกด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจาก
ความคาดหวัง หรื อเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ (Hornby,
2000) ผลการวิจยั นี้มีความเหมือนและสอดคล้องกับงานวิจยั ต่างๆ ดังนี้คือผลวิจยั ของ Yothimat
(2012) ที่พบว่าด้านความพึงพอใจต่อนวัตกรรมนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
สาหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ปราสาทหิ นเมืองต่า อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.17) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน 3 ด้านระดับมาก
เท่ากันคือด้านด้านซีดีเสี ยงภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 4.38) ด้านรู ปเล่ม (ค่าเฉลี่ย 4.13) และด้านเนื้อหา
(ค่าเฉลี่ย 4.11) ตามลาดับ ผลวิจยั ของ Nuemaihom (2012) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
นวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสาหรับบุ คลากรด้านการท่องเที่ ยวที่
ปราสาทพนมรุ ้ ง อาเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัดบุ รีรัมย์ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในด้านเนื้อหามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52) ตามด้วยด้าน
รู ปเล่ม (ค่าเฉลี่ย 4.48) และด้านซี ดีเสี ยงภาษาอังกฤษ (ค่าเฉลี่ย 4.47) ตามลาดับ และผลวิจยั ของ
Suwannathet (2012) ที่พบว่าผูป้ ระกอบการโฮมสเตย์และผูเ้ กี่ยวข้องมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
คู่มือโดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับดีมาก โดยประเมินจาก 1) ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
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2) ประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ 3) ความถูกต้องและความชัดเจนของเนื้อหา และ
4) ความเหมาะสมของรู ปเล่ม
ข้ อเสนอแนะ
1. หน่วยงานราชการหรื อองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนาผลการวิจยั นี้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีศกั ยภาพและความสามารถในการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศได้
2. สถาบันการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ผลวิจยั นี้ไปพัฒนาเป็ นหลักสู ตรอบรมระยะสั้นหรื อ
รายวิชาที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ หรื อ
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purposes: ESP) และการแปลได้
3. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบนวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษสาหรับกลุ่มต่างๆ
ด้วย เช่น ผูป้ ระกอบการบ้านพักโฮมสเตย์ เจ้าของโรงแรม พนักงานธนาคาร เป็ นต้น
4. ควรมีการพัฒนานวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษที่ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ในรู ป
ของสื่ อออนไลน์ หรื อ สื่ อ Social Media อื่นๆ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทย
รู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทย และประเมินรู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุ่มทอ
ผ้าไหมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 5 จังหวัด ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง จากสมาชิก
กลุ่มทอผ้าไหมที่มีผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และได้รับรางวัลระดับเขตของศูนย์
พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจานวน 365 คน และผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึน
ไปสาขาสังคมศาสตร์ หรื อสาขาอื่นที่ใกล้เคียงที่มีความเชี่ยวชาญหรื อประสบการณ์ดา้ นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จานวน 32 คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินรู ปแบบ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test, F-test และการ
ทดสอบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า
รู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทย ที่พฒั นาขึ้นมี 4 ส่ วน ประกอบด้วย
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1. หลักการ คือ ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทยเป็ นสิ นค้าที่ควรให้การสนับสนุนอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่ องจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนองตอบความต้องการของผูบ้ ริ โภค 2. วัตถุประสงค์เพื่อให้มี
รู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.
องค์ประกอบ มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ศักยภาพชุมชนในการผลิตผ้าไหมโดยการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตผ้า
ไหมและพัฒนาเป็ นวิสาหกิจชุ มชน 2) กลยุทธ์ดา้ นการตลาดสาหรับธุ รกิจเพื่อให้บริ การแก่
ผูป้ ระกอบการ รวมถึงการออกแบบการจัดการผลิตภัณฑ์โดยภูมิปัญญาของชุมชน 3) กระบวนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มการส่ งเสริ มการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และ 4) เงื่อนไขความสาเร็ จ คือ ชุมชนต้องมีองค์กร
ที่ให้ความร่ วมมือส่ งเสริ มสนับสนุนความรู ้แนวทางการใช้รูปแบบ คือ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่ วมกันกาหนดเป้ าหมาย วิธีดาเนินการ และติดตามประเมินผล ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า
สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมมีสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทยเพิ่มขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และผลการประเมินรู ปแบบ ด้านความสอดคล้อง ความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ และ
ความเหมาะสม พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
คาสาคัญ: ผ้าไหมไทย, ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม, การสร้างมูลค่าเพิ่ม
Abstract
The research aimed to study the value-added model of Thai silk handicraft product in
northeastern Thailand. The samples were 365 members of the silk weaving group in northeastern
Thailand and 32 experts. The research instruments were a questionnaire, interview, focus group,
and model evaluation form. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard
deviation, t-test, F-test and Scheffe’s paired method. A content analysis was used for qualitative
data. The research findings were as follows: The value-added model for the Thai silk handicraft
product consisted of four parts: principle, objectives, components and success conditions.
1) Principle: Thai silk or product was the goods the private and state sectors should support in
order to meet the demands of consumers. 2) Objectives was a creation of the model for the
handicraft in northeastern Thailand. 3) Model in the study had three components: (1) community
potential was a combination of the silk producing group and the community enterprise group;
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(2) marketing strategies included design, product management, and resources; and (3) process of
creating an added value created an identity of Thai silk in terms of products, service, personnel and
images. and (4) Success conditions require a cooperation from the community; communities and
agencies concerned had to establish the goals and procedures and follow up and evaluate them.
The results also showed that the members of the silk weaving group had a higher added value of
the products at a statistical significance of .05. Considering the suitability, concordance and
possibility, the model was found to be suitable, useful and possible at a high level in all aspects.
Keywords: Thai silk, handicraft products, value-added
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การทอผ้าไหมเป็ นหัตถกรรมและเป็ นศิลปะการสร้างสรรค์ที่ทอจากเส้นไหม ในปั จจุบนั
การทอผ้าไหมมีการเปลี่ยนแปลงจากการทอเพื่อใช้สอยในครัวเรื อนมาเป็ นการทอผ้าไหมที่ทาเพื่อ
ธุ รกิจการค้า (Phansuwan, 2013 : 35) ซึ่งมีมานานและมีจานวนเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาด้านการตลาด
จึงเป็ นหัวใจสาคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จได้และเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในการวางแผน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด การบรรจุภณั ฑ์ การใช้พนักงานขาย
ข่าวสาร และการใช้พลัง (Wongmontha, 1999: 57-246) ส่ งผลถึงความจาเป็ นในการปรับกลยุทธ์
การตลาดให้เหมาะสม โดยต้องสร้างความสามารถและทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้ (Kotler, 2001: 3-54)
คือ การบริ หารสัมพันธภาพกับลูกค้ากับคู่คา้ ฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางไกล
การตลาดเชิงกิจกรรม และการตลาดอุปถัมภ์ การสร้างตราสิ นค้า การตลาดประสบการณ์ การติดต่อ
สื่ อสาร การตลาดแบบบูรณาการ และการวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร โดยการแบ่งส่ วน
ตลาดลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย ซึ่ งเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม ปัจจุบนั
กลุ่มทอผ้าไหมหลายหน่วยงานให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในรู ปแบบวิสาหกิจ
ชุมชน และพยายามศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
ผ้าไหม ดังเช่น Kulwiset (2007) ได้วิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิผลการสร้างมูลค่าเพิ่มกับผล
การดาเนินงานของธุ รกิจนาเที่ยวในประเทศไทย Kiantong (2008) ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง พลวัตและ
การปรับตัวของการสร้างเครื อข่ายธุ รกิจผ้าทอมือมัดหมี่ชุมชนไทยพวน จังหวัดลพบุรี Katawatcharakul
(2010) ได้วจิ ยั เรื่ อง คุณภาพผ้าไหมไทยเพื่อการส่ งออก Ratae (2013) ได้วจิ ยั เรื่ องการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดเพื่อสร้างความสาเร็ จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง 1 และ Thongsri (2016) ได้วจิ ยั เรื่ อง รู ปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นต้น
ดังได้กล่าวข้างต้น หลายหน่วยงานได้พยายามศึกษาถึงรู ปแบบการพัฒนาและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั หัตถกรรมผ้าไหมไทย เพราะนอกจากผ้าไหมจะเป็ นหัตถกรรมและศิลปะสร้างสรรค์
จากเส้นไหมแล้ว ผ้าไหมยังได้รับ ยกย่องว่าเป็ นราชินีแห่งแพรพรรณ ซึ่งใช้เพื่อนุ่งห่มปกป้ องร่ างกายจาก
อุณหภูมิของสภาพอากาศ ป้ องกันภัยอันตรายจากสิ่ งแวดล้อม เป็ นเครื่ องประดับร่ างกายให้สวยงามหรื อ
และยังแสดงให้เห็นสถานภาพทางสังคมเส้นใยไหมที่นามาทาให้เกิดสี สัน ได้แก่ เส้นใยไหมอันเกิดจาก
การฟอก การทอ การย้อม และยิง่ ไปกว่านั้นยังมีการสร้างลวดลาย อันเกิดจากกรรมวิธีที่หลากหลาย เช่น
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การทอ การขิต การจก การทอยก การล้วงหรื อการเกาะ การทอมุก และการมัดหมี่ ซึ่งมีกระบวนการหรื อ
ขั้นตอนของการทอที่แตกต่างกัน ในอดีตการทอผ้าไหมจะทากันเป็ นหัตถกรรมเฉพาะในครัวเรื อนหรื อ
เป็ นงานฝี มือของผูห้ ญิง คนไทยในชนบทส่ วนใหญ่ซ่ ึงมีอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเสร็ จสิ้ นฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว
ก็จะมีเวลาว่างเพื่อรอฤดูกาลเพาะปลูกรอบใหม่ทาให้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อนามาทอเป็ นผ้าไหม
ไว้ใช้ในครัวเรื อนและเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั ครอบครัวอีกทางหนึ่ง (Wannamas, 2004: 67) จะเห็นได้
ว่าผ้าไหมและลวดลายผ้าไหมจะมีเอกลักษณ์ลวดลายเฉพาะพื้นถิ่นและกลุ่มชนที่มีความสวยงามแตกต่าง
กันไป ผ้าไหมนอกจากจะเป็ นเครื่ องแสดงสถานะทางสังคมแล้วยังใช้เป็ นองค์ประกอบในพิธีกรรม
ประเพณี และความเชื่อทางศาสนาอีกด้วย ปั จจุบนั การทอผ้าไหมได้กลายมาเป็ นการทอผ้าเพื่อธุ รกิจ
การค้าในอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ผลผลิตที่ได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การทอผ้าไหมมีการพัฒนาทั้งด้านทักษะฝี มือ ศักยภาพในการผลิตให้ได้ท้ งั ลวดลาย สี สัน
ปริ มาณ มาตรฐาน และคุณภาพเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศ
(Phansuwan, 2010: 46 - 47)
อย่างไรก็ตาม การทอผ้าไหมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อในปั จจุบนั ยังพบว่ามักจะ
ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการทอเป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นด้านการสื บทอดองค์ความรู ้ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น ไม่มีความรู ้ทางวิชาการ ขาดเงินทุนในการดาเนินการ เป็ นต้น
ในขณะที่ดา้ นฝี มือในการทอนั้นจะมีความประณี ตขึ้นเพราะมีช่างผูช้ านาญโดยเฉพาะ เช่น ช่างทอ
ช่างมัดหมี่ ช่างทาเครื อหู ก เป็ นต้น จึงทาให้การทอผ้าไหมเปลี่ยนจากการทอเพื่อใช้สอยในครัวเรื อน
มาทาเพื่อธุ รกิจการค้าเพิม่ มากขึ้น (Phansuwan, 2010 : 35) ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมไหมไทย สร้างรู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหม
ไทย และประเมินรู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่ งจะสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู ้ใหม่และ
ปรับปรุ งผลการดาเนิ นงานของธุ รกิจผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม ให้มีศกั ยภาพมากยิ่งขึ้น จนสามารถก้าวเข้าสู่
ตลาดและต่อสู ้กบั คู่แข่งขันในตลาดภายในและภายนอกประเทศได้ รวมถึงเป็ นข้อสนเทศในการพัฒนา
ศักยภาพความรู ้และความสามารถ ที่ได้รับจากการวิจยั ไปนาเสนอผูเ้ กี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสามารถนาไปใช้ต่อยอดในการวิจยั ครั้งต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปั จจุบนั
2. เพื่อสร้างรู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อประเมินรู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอบเขตการวิจัย
1. เนื้อหากาหนดขอบเขตเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ของการวิจยั คือ สภาพการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปั จจุบนั ศึกษา
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของรู ปแบบที่เหมาะสม และประเมินรู ปแบบในด้านความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ิจริ งของรู ปแบบ
2. ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด จังหวัดละ 1 กลุ่ม ได้มาโดยคัดเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มอาชีพทอผ้า
ไหมที่ได้รับการรับรองคุณภาพและได้รับรางวัลระดับเขตของศูนย์พฒั นาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ประกอบด้วย 1) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสมพรรัตน อาเภอบุณฑริ ก จังหวัดอุบลราชธานี 2) กลุ่มสตรี ทอ
ผ้าไหมตาบลสวาย อาเภอเมืองสุ รินทร์ จังหวัดสุ รินทร์ 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอะลาง อาเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี สะเกษ 4) กลุ่มมัชชาดาไหมไทย อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี มา 5) กลุ่ม
สหกรณ์ผปู ้ ลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จากัด อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 365 คน โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูร้ ู ้ (Key Informant) กลุ่มผู ้
ปฏิบตั ิ (Casual Informant) และกลุ่มทัว่ ไป (General Informant)
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ดาเนิ นการในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา โดยแบ่งการวิจยั เป็ น 3 ระยะ
ดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและวิเคราะห์องค์ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มหัตถกรรม
ผ้าไหมไทย โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั เป็ นการวิจยั เอกสารโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ขั้นปฐมภูมิ ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนามาเป็ นกรอบแนวคิด
ในการวิจยั จัดทาโครงร่ างการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 การสารวจสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มหัตถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออก- เฉี ยงเหนื อ ประชากรในการวิจยั ได้แก่ สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ 5 จังหวัด จังหวัดละ 1 กลุ่ม ซึ่งเป็ นการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์
การคัดเลือกกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ประกอบด้วย 1) กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
สมพรรัตน อาเภอบุณฑริ ก จังหวัดอุบลราชธานี 2) กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมตาบลสวาย อาเภอเมืองสุ รินทร์
จังหวัดสุ รินทร์ 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอะลาง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี สะเกษ 4) กลุ่มมัชชา
ดาไหมไทย อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา 5) กลุ่มสหกรณ์ผปู ้ ลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน
จากัด อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 365 คน แบ่งเป็ นกลุ่ม
ผูร้ ู ้ จานวน 90 คน กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ จานวน 75 คน และกลุ่มทัว่ ไป จานวน 200 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การหาคุณภาพโดยนาเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยูร่ ะหว่าง .601.00 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิอลั ฟ่ าของ Cronbach มีค่าเท่ากับ .839
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test, F-test (One-Way ANOVA) และ การทดสอบรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มหัตถกรรมผ้าไหมไทย กรณี ศึกษา
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มทอผ้าไหมที่ประสบความสาเร็จ จานวน 2 แห่ง คัดเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มอาชีพ
ทอผ้าที่ได้รับรางวัลระดับเขต ของศูนย์พฒั นาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ได้แก่ กลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มพัฒนาสตรี บา้ นหนองอารี ตาบล
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ดินแดง อาเภอไพรบึง จังหวัดศรี สะเกษ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์ ดาเนินการหาคุณภาพโดยนาเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยูร่ ะหว่าง .60-1.00 และวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา
การวิจัยระยะที่ 2 : การสร้างรู ปแบบการสร้ างมูลค่าเพิ่มผลิ ตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าไหมไทย
ในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การยกร่ างรู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระยะที่ 1 และความรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องรู ปแบบ มาเป็ นข้อมูลประกอบในการยกร่ างรู ปแบบ โดยโครงสร้างของรู ปแบบ มี 3 ส่ วน คือ
1) หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในรู ปแบบ 2) องค์ประกอบของ
รู ปแบบ และ 3) เงื่อนไขความสาเร็ จและแนวทางการใช้รูปแบบ และมี 3 องค์ประกอบหลัก คือ
1) ศักยภาพชุมชนในการผลิตผ้าไหม 2) กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจให้บริ การ 3) กระบวนการ
จัดการสร้างมูลค่าเพิ่ม แล้วนาร่ างรู ปแบบเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อขอคาแนะนาและดาเนินการ
ปรับปรุ ง
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาคุณภาพของรู ปแบบโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ โดย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ หาร กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ
ประกอบด้วย นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ประธานกลุ่ม และสมาชิก
กลุ่มทอผ้าไหม จานวน 15 คน เครื่ องมือวิจยั คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ที่มีประเด็นคาถามสาหรับ
ทาการสนทนากลุ่ม และวิพากษ์ซ่ ึงประกอบด้วยประเด็น ความสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎี และ
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ของรายการโครงสร้างของร่ างรู ปแบบ หาคุณภาพโดยนาเสนอ
ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่
ระหว่าง .60-1.00 และวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้วสรุ ปผลการวิจารณ์และ
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิตามวิธีการที่กาหนด และปรับปรุ งร่ างรู ปแบบตามผลการวิจารณ์และ
ข้อเสนอแนะดังกล่าว และจัดทาแนวทางการใช้รูปแบบ ภายใต้ขอ้ เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
กรรมการวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาคุณภาพของรู ปแบบโดยทดลองใช้รูปแบบ เป็ นการนารู ปแบบ
ที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้จริ งกับพื้นที่เป้ าหมาย ซึ่ งคัดเลือกแบบเจาะจงจากพื้นที่ที่ดาเนิ นการผลิ ต
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และสร้ างมู ลค่าเพิ่มหัตถกรรมผ้าไหมอย่างต่อเนื่ อง คื อ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่ าสว่า ง ตาบลโนน
สาราญ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรี สะเกษ โดยใช้เครื่ องมือ คู่มือการใช้รูปแบบ ปฏิทิน
การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบ และประเมินผลรู ปแบบ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ประธาน
รองประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั นาเครื่ องมือไป
ทดลองใช้ ก ับ กลุ่ ม เป้ า หมายด้ ว ยตนเอง ด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล สภาพการด าเนิ น งานตามรู ป
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของรู ปแบบในการนาไปใช้และสอบถามความคิดเห็น
ของสมาชิ ก กลุ่ มทอผ้า ไหมตัวอย่างก่ อนและหลังการดาเนิ นการทดลองใช้หาคุ ณภาพโดยนาเสนอ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา วิเคราะห์ ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่
ระหว่าง .60 - 1.00 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ
การวิเคราะห์เนื้ อหา
การวิจัยระยะที่ 3 : การประเมินรู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าไหม
ไทยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การตรวจสอบยืนยันรู ปแบบเป็ นการนารู ปแบบที่ได้จากระยะที่ 2 และผ่านการปรับปรุ ง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ มาปรับปรุ งและสรุ ปเพื่อตรวจสอบยืนยันรู ปแบบทั้งในด้าน
ความสอดคล้องความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ เป็ นประโยชน์ และให้ขอ้ เสนอแนะ เป้ าหมายในขั้นตอน
นี้ คัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทางานด้าน
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยหรื อเป็ นผูท้ ี่รับผิดชอบงานด้านพัฒนาชุมชน จานวน
17 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในขั้นตอนนี้ คือแบบประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม เป็ นไปได้
และเป็ นประโยชน์หาคุณภาพ โดยนาเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาค่า IOC อยู่
ระหว่าง .60 - 1.00 วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
1. สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทย ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงตามลาดับ คือ ด้านการสร้าง
และการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านราคา ด้านกระบวนการ
ผลิต ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านการจัดจาหน่าย เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างความคิดเห็น
ของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม ที่มีต่อสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยในเขต
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พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ จาแนกตามสถานภาพเพศ และตาม การผลิตผ้าไหมเป็ นอาชีพ
ภาพรวมเห็นว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ส่ วนผลการเปรี ยบเทียบ ที่จาแนกตาม
สถานภาพอายุ และตามรายได้ต่อเดือน ทั้งภาพรวมและรายด้านเห็นว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับ .05 ทุกด้าน ยกเว้นด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผลการศึกษากลุ่มทอผ้าไหมที่ประสบ
ความสาเร็ จ พบข้อมูลที่น่าสนใจและนามาใช้ในการสร้างรู ปแบบ คือ ชุมชนต้องมีองค์กรที่ให้
ความร่ วมมือ ส่ งเสริ มสนับสนุนความรู ้ และทักษะ สมาชิกเข้าร่ วมกิจกรรมและสามัคคีกนั มี
การวางแผนการดาเนินงานให้เป็ นแผนการพัฒนาธุ รกิจ เพื่อให้มีความมัน่ คงมีเป้าหมายที่ชดั เจนและ
ทาได้จริ ง
2. รู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่พฒั นาขึ้นมี 4 ส่ วน คือ หลักการ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและเงื่อนไขความสาเร็ จโดย
1) หลักการ คือ ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทย เป็ นสิ นค้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนควรให้การสนับสนุ นอย่างจริ งจังและต่อเนื่ องให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค 2) วัตถุประสงค์เพื่อให้มีรูปแบบการสร้าง มูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหม
ไทยในเขตพื้นที่อีสาน 3) องค์ประกอบของรู ปแบบ มี 3 องค์ประกอบ คือ (1) ศักยภาพชุมชนในการผลิต
ผ้าไหมเป็ นการรวมกลุ่มการผลิตผ้าไหมและกลุ่มที่เป็ นวิสาหกิจชุ มชนเพื่อเสริ มสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ซึ่งเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (2) กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิจผ้าไหมไทยเป็ น
การประกอบการซึ่ งรวมถึงกระบวนการออกแบบการจัดการผลผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอน โดยภูมิ
ปัญญาของชุมชนหรื อเครื อข่ายขององค์กรชุมชน (3) กระบวนการจัดการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็ นการส่ งเสริ ม
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไหมไทย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริ การ ด้านบุคลากร และด้าน
ภาพลักษณ์ ซึ่งเป็ นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในสังคมหรื อกลุ่มเป้ าหมาย 4) เงื่อนไข
ความสาเร็ จ คือ ชุมชนต้องมีองค์กรที่ให้ความร่ วมมือ ส่ งเสริ มสนับสนุ นความรู ้ ทักษะ และแนวทาง
การใช้รูปแบบ คือ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องกาหนดเป้ าหมายและวิธีดาเนิ นการ และติดตาม
ประเมินผล ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม มีสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมไทยเพิ่มขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินรู ปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

ROMMAYASAN 205

พิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้านโดยด้านความสอดคล้อง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา คือ
ด้านความเป็ นประโยชน์ ด้านความความเป็ นไปได้ และด้านความเหมาะสม ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการสร้ างมูลค่าเพิ่มผลิ ตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นต่อสภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทย ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่ องจากการทอผ้าไหมของผู ้
หญิงไทยภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เป็ นการผลิตในระดับครัวเรื อนประกอบกับการมีความรู ้เป็ นพื้นฐาน
เกี่ยวกับการทอผ้าไหม ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีการถ่ายทอดและสะสมมาอย่างยาวนาน ในระยะต่อมา
ได้มีการดัดแปลงทาเป็ นเสื้ อผ้าที่สวยงามมีผคู ้ นให้ความสนใจในฝี มือการทอผ้าไหมเพิ่มมากขึ้นและหา
ซื้อไปใช้กนั มากขึ้นอีกเช่นกัน ผูผ้ ลิตเกิดการเรี ยนรู ้และมีการพัฒนาปรับปรุ งระบบการผลิต มีการรับรู ้
ข้อมูลข่าวสาร เกิดการพัฒนาความคิด ค่านิยม รวมทั้งการเกิดการปรับตัวและนาไปสู่ รูปแบบธุรกิจที่มี
ลักษณะเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุ นจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ด้วยการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการผลิตและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็ นยุทธศาสตร์ผลิตหม่อนไหมให้มีประสิ ทธิ ภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน (Bubpharat, 2011 : 46-49) และผลการศึกษากลุ่มทอผ้าไหม พบว่า
ชุมชนต้องมีองค์กรที่ให้ความร่ วมมือ ส่ งเสริ มสนับสนุนความรู ้ และทักษะ สมาชิกเข้าร่ วมกิจกรรมและ
สามัคคีกนั มีการวางแผนการดาเนิ นงานให้เป็ นแผนการพัฒนาธุ รกิจ เพื่อให้มีความมัน่ คง มีเป้าหมายที่
ชัดเจนและทาได้จริ ง ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากการผลิตผ้าไหมไทยมีความสัมพันธ์กบั ระบบภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของแต่ละชุมชนที่มีการสื บทอดและถ่ายทอดผ่านความสัมพันธ์ในครอบครัวจากแม่สู่ลูกสาว และผ่าน
ระบบเครื อญาติในชุมชน ซึ่งได้มีการผสมผสานความคิดตามยุคสมัยมาโดยตลอดและวัฒนธรรมการทอ
ผ้าไหม มีกิจกรรมทางหลายๆ อย่างที่เกิดจากการสรรสร้างพัฒนาขึ้นที่ไม่ใช่รูปแบบดั้งเดิม เพราะแม้แต่ผู ้
ที่เป็ นเจ้าของวัฒนธรรมเองก็ยอมรับว่าวัฒนธรรมประเพณี ของหมู่บา้ นตนได้ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ
ความเจริ ญของโลก สิ่ งที่กาลังทาอยูน่ ้ นั ล้วนเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ข้ ึน โดยผ่านการเรี ยนรู ้ ที่มีเครื อข่ายสร้าง
ความสัมพันธ์อยูต่ ลอดจนพยายามปรุ งสร้างอัตลักษณ์ของตนขึ้นเป็ นลักษณะเฉพาะจากการผลิตเพื่อใช้
สอยเป็ นการผลิตเพื่อการค้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kulwises (2007) ได้วจิ ยั เรื่ อง ความสัมพันธ์
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ระหว่างประสิ ทธิ ผลการสร้างมูลค่าเพิ่มกับผลการดาเนินงานของธุ รกิจนาเที่ยวในประเทศไทย พบว่า
ประสิ ทธิผลการสร้างมูลค่าเพิ่ม คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกกับผล
การดาเนินงานด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา
2. รู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พฒั นาขึ้น โดยมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ศักยภาพชุมชนในการผลิตผ้าไหม
2) กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิจให้บริ การ และ 3) กระบวนการจัดการสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งศักยภาพชุมชน
ในการผลิตผ้าไหม เป็ นการรวมกลุ่มการผลิตผ้าไหมและกลุ่มที่เป็ นวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริ มสร้าง
เศรษฐกิจชุ มชนซึ่งเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ได้แก่ โครงสร้างทางสังคม
ความสามารถในการผลิต ทักษะในการผลิต การสร้างเศรษฐกิจชุมชนการสร้างเครื อข่ายการผลิตและ
การสร้างเครื อข่ายการจาหน่าย กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิจให้บริ การ เป็ นการประกอบการ ซึ่งรวมถึง
กระบวนการคิด การจัดการผลผลิต และทรัพยากรทุกขั้นตอน โดยภูมิปัญญาของชุมชนหรื อเครื อข่ายของ
องค์กรชุมชน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านราคา
สิ นค้า ด้านบุคคล ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพและด้านการบริ การ และ
กระบวนการจัดการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็ นการส่ งเสริ มการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไหมไทย ประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ด้านบริ การ
เป็ นการสื่ อสารให้ลูกค้าได้ทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องในการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย ตลอดจน
การให้บริ การในรู ปแบบต่างๆ ที่ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ด้านบุคลากร เป็ นผูเ้ สนอขายผลิตภัณฑ์ ที่
มีความรู ้เรื่ องของผลิตภัณฑ์น้ นั อย่างละเอียด เพื่อการถ่ายทอดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไปยังผูซ้ ้ื อได้ถูกต้อง
และด้านภาพลักษณ์ เป็ นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในสังคมหรื อกลุ่มสังคมเป้าหมาย ทั้งนี้
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทย เป็ นการเสริ มสร้างศักยภาพในการผลิตและการแปร
รู ปไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐานของของผูซ้ ้ื อ ตลอดจนส่ งเสริ มการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไหมไทย
ให้สามารถเข้าสู่ ตลาดซึ่ งเป็ นการปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม โดยการหาแนวทางให้ผลิตภัณฑ์ผา้
ไหมไทยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็ นที่รู้จกั กันแพร่ หลายแก่บุคคลทัว่ ไป เพื่อเป็ นการเพิม่ ปริ มาณการใช้
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทยให้มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kulwiset (2007) ที่พบว่า ประสิ ทธิ ผล
การสร้างมูลค่าเพิ่ม คุณค่าด้านภาพลักษณ์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดาเนิ นงาน
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thongsri
(2016) ซึ่ งพบว่า รู ปแบบการจัดการการตลาดควรรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างตาม
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ความต้องการของลูกค้า กาหนดราคาขายที่เหมาะสม ขยายช่องทางการจาหน่ายและมีการส่ งเสริ ม
การตลาด
3. ผลการประเมิ นรู ปแบบ โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ มี ความคิ ดเห็ นต่ อรู ปแบบการสร้ างมู ลค่ าเพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ด้านความสอดคล้อง ความเป็ น
ประโยชน์ ความเป็ นไปได้ และความเหมาะสม พบว่า อยู่ในระดับมากทุ กด้าน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก
กระบวนการพัฒนารู ปแบบได้ผา่ นการศึกษาวิเคราะห์จากสภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
ผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่ที่ศึกษา ผ่านการตรวจสอบของผูท้ รงคุณวุฒิ และผ่านการทดลองใช้ของกลุ่มผลิ ต
ผ้าไหมมาแล้ว ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับนักวิชาการหลายท่าน อาทิเช่น
Ausawaphoom (2006) ได้เสนอแนวคิดและแนวทางในการพัฒนารู ปแบบไว้ คือ 1) การศึกษารู ปแบบ
2) การนาเสนอรู ปแบบ เช่น การนาเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาและประเมินในรู ปแบบสอบถาม หรื อ
การประชุมสัมมนา การนารู ปแบบให้ผปู ้ ฏิบตั ิประเมินความเป็ นไปได้ 3) การพัฒนารู ปแบบ และ
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Ratae (2013) ที่พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒิเห็นด้วยกับการพัฒนากลยุทธ์การตลาด
เพื่อสร้างความสาเร็ จ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 และเมื่อนาไปตรวจสอบเพื่อยืนยันผลกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด
ทุกกลยุทธ์
สรุปผล
1. สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นต่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทย ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมที่มีต่อสภาพการสร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทย
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาแนกตามสถานภาพเพศ และตามการผลิตผ้าไหมเป็ นอาชีพ
ภาพรวมเห็นว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และผลการศึกษา กลุ่มทอผ้าไหมที่ประสบ
ความสาเร็ จ พบข้อมูลที่น่าสนใจและนามาใช้ในการสร้างรู ปแบบ คือ ชุมชนต้องมีองค์กรที่ให้ความ
ร่ วมมือ ส่ งเสริ มสนับสนุ นความรู ้ และทักษะ สมาชิกเข้าร่ วมกิจกรรมและสามัคคีกนั มีการวางแผน
การดาเนิ นงานให้เป็ นแผนการพัฒนาธุ รกิจ เพื่อให้มีความมัน่ คง มีเป้ าหมายที่ชดั เจนและทาได้จริ ง
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2. รู ปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมไทยในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พฒั นาขึ้นมี 4 ส่ วน คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบ
ของรู ปแบบ และ 4) เงื่อนไขความสาเร็ จ และแนวทางการใช้รูปแบบ โดยมี 3 องค์ประกอบ คือ
1) ศักยภาพชุมชนในการผลิต ผ้าไหม 2) กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิจให้บริ การ 3) กระบวนการจัดการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า สมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินรู ปแบบขั้นสุ ดท้าย พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากโดยด้านความสอดคล้อง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ด้านความเป็ นประโยชน์ ด้านความเป็ นไปได้และด้านความ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวย
ในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การดาเนินงานวิจยั ครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน
408 คน ที่มีประสบการณ์ใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เก็บรวมรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ Chi-Square ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วน ด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ไม่แตกต่างกัน ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้าน
เสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าพฤติกรรมด้านบริ การส่ วนใหญ่
ที่ใช้ จานวนครั้งที่ใช้บริ การแต่ละเดือน และผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการเลือกร้านมีความสัมพันธ์กบั
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การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 .01 และ .01 ตามลาดับ ส่ วนพฤติกรรมด้านทาเลร้านเสริ มสวยที่นิยม
ไป ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ ระยะเวลาที่ใช้บริ การ และค่าใช้จ่ายที่ใช้บริ การโดยเฉลี่ย ไม่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
คาสาคัญ: พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, ปั จจัยส่ วนบุคคล, ร้านเสริ มสวย
Abstract
This quantitative study conducted a comparison analysis of customers’ personal factors which
affected decision-making and the relationship between consumer behavior and decision-making
related to services of beauty salons in Jiranakorn Community, Muang District, Buriram Province.
The participants were 408 customers who used the beauty salons’ services in the area. Data were
collected by a questionnaire hand-out and statistically analyzed by the use of an SPSS program
involving percentages, means, standard deviations, and Chi-Square. Findings indicated that
different education levels were the personal factor that affected decision-making with a .05
statistical significance in correlation. On the other hand, gender, age, occupation, and average
monthly income were insignificant factors and not correlated with decision-making. In addition,
the study found that most service use behavior, the number of times in using services each month,
and those who influenced choices of salons had a statistically significant relationship with
decisions to use salons’ services at .05, .01, and .01 respectively. No relationships of decisionmaking regarding salons’ services were found in relation to behavior and salon location, service
time, length of service time, and the average cost of service.
Keyword: decision-making, personal factors, beauty salon
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พฤติกรรมการบริ โภคโดยปกติแล้วผูบ้ ริ โภคเราจะกล่าวถึงบุคคลที่มีความสามารถในการใช้
บริ การโดยเน้นถึงลักษณะของตลาดผูบ้ ริ โภคหรื อตลาดอุปโภคบริ โภคที่วา่ ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ได้ซ้ื อมาเพื่อขายต่อหรื อซื้ อมาเพื่อใช้ในการผลิตหรื อ
การดาเนินงานแต่อย่างใด นอกจากนี้การซื้อของผูบ้ ริ โภคยังอยูบ่ นพื้นฐานของความเต็มใจที่จะซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การ ในการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคก็มีลกั ษณะที่แตกต่างกันอยูอ่ ย่าง
หลากหลาย ซึ่ งมีท้งั การตัดสิ นใจที่ดีและไม่ดีควบคู่กนั อยูเ่ สมอ (Luanchamroen, 2011) ทั้งนี้ธุรกิจ
บริ การร้านเสริ มสวยถือเป็ นอีกธุ รกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศได้มหาศาลและยังสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีอยูอ่ ย่างไม่จากัด และเพื่อบรรลุเป้าหมายของธุ รกิจร้าน
เสริ มสวยการทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจึงถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจร้านเสริ ม
สวยให้ประสบความสาเร็ จได้ (Department of Business Development, 2005)
ชุมชนจิระนครตั้งอยูถ่ นนจิระ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยูใ่ น
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ภายในเขตเทศบาลเป็ นที่ต้งั ของหน่วยงานการบริ หาร สถาบันการเงิน
สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุ ข ตลอดจนเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดบุรีรัมย์
มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 6.0 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 3,750 ไร่ มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 ประมาณ
27,000 คน (Official Statistics Registration Systems, 2017) ชุมชนจิระนครเป็ นพื้นที่ที่มีประชากร
อาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น อีกทั้งยังมีร้านเสริ มสวยเปิ ดให้บริ การเป็ นจานวนมาก
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้าน
เสริ มสวยในครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาได้ใช้ชุมชนจิระนครเป็ นกรณี ศึกษา เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวเป็ นแหล่ง
ชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น อีกทั้งยังใกล้สถานศึกษาและสถานที่ราชการต่าง ๆ
มากมาย ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาและบุคคลในวัยทางาน ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นอาชีพที่มี
ความเกี่ยวเนื่องและให้ความสนใจกับความสวยความงามในด้านต่าง ๆ เป็ นสาคัญ จึงส่ งผลให้ชุมชน
จิระนครมีสถานบริ การเกี่ยวกับความงามมากกว่าบริ เวณอื่น ๆ ที่อยูใ่ นจังหวัดเดียวกัน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่อง โดยมีโอกาสที่จะขยายหรื อ
เติบโตขึ้นเรื่ อย ๆ สังเกตได้จากปริ มาณนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่ งผลให้ธุรกิจร้านเสริ มสวยในเขต
ชุมชนจิระนครมีการแข่งขันสู ง แต่โดยส่ วนใหญ่ที่นอกเหนือจากบริ เวณชุมชนจิระนครจะมีร้าน
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เสริ มสวยกระจายตัวตามพื้นที่ต่าง ๆ มีเพียงบริ เวณที่ใกล้แหล่งสถานศึกษาเท่านั้นที่จะมีร้านเสริ ม
สวยกระจุกตัวอยูอ่ ย่างหนาแน่นและมีปริ มาณลูกค้ามาใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็ นแรงจูงใจให้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาวิจยั เรื่ องนี้ เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่
เพียงพอ ถูกต้อง และแม่นยา สามารถนาไปวิเคราะห์และตัดสิ นใจในการลงทุนประกอบธุรกิจร้าน
เสริ มสวยในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผูท้ ี่สนใจจะลงทุนทาธุรกิจเสริ มสวยจะได้
นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ไปใช้เป็ นแนวทางในการคิดและตัดสิ นใจที่จะลงทุนทาธุ รกิจ
เสริ มสวยต่อไป โดยการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นลูกค้าที่ใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 24 ร้าน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้าน
เสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้าน
เสริ มสวย : กรณี ศึกษาร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นการวิจยั
เชิงปริ มาณ และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร คือ ลู กค้าที่มีประสบการณ์ มาใช้บริ การร้ านเสริ มสวยในเขตชุ มชนจิระนคร
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 24 ร้าน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่มีประสบการณ์มาใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 24 ร้าน เนื่ องจากในเขตชุมชนจิระนครมีจานวนร้านเสริ มสวยอยู่
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เป็ นจานวนมาก และแต่ละร้านไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างสามารถ
คานวณได้โดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Wanitbancha, 2006: 74)
สู ตร n = P (1 - P) Z2
E2
เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กาลังสุ่ ม .50
Z แทน ระดับความเชื่อมันที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่ อมัน่
ร้อยละ 95 (ระดับ .05)
E แทน ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่เกิดขึ้น = .05
แทนค่า
n = (.05)(1 - .5)(1.96)2
(.05)2
= 384.16
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด
ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 408 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไข
กาหนด คือไม่นอ้ ยกว่า 384 ตัวอย่าง
3. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคส่ วนตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวย
4. พื้นที่ในการวิจยั การศึกษาครั้งนี้ได้มีการสารวจในเขตชุ มชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ที่ต้งั ถนนจิระ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยชุดแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ซึ่ง
ได้สร้างตามความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้นโดยแต่ละชุดมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผูเ้ ข้าใช้บริ การร้านเสริ มสวย เป็ นคาถาม
ปลายปิ ดแบบให้เลือกตอบ
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ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดในเรื่ องที่เกี่ยวกับคาถาม
7 O’s หรื อ 6 W’s และ 1 H มาใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาแบบสอบถามงานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นคาถาม
ปลายปิ ดแบบให้เลือกตอบ
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเสริ มสวย ใช้แบบสอบถามตามมาตราวัด
ของ ลิเคิร์ท (Likert Scale)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. นาแบบสอบถามไปทาการสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 408 คน ที่ใช้บริ การร้าน
เสริ มสวยในเขตชุมชุนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 24 ร้าน เป็ นแบบสอบถามชนิดที่
ให้กลุ่มเป้าหมายเลือกตอบด้วยตนเองโดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2559
2. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน ตรวจหาความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
และดาเนินการขั้นต่อไป
3. ทาการบันทึกรหัสคาตอบของแบบสอบถามเพื่อประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติ
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในกรณี ขอ้ มูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านเสริ ม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการหาค่าสถิติร้อยละ
2. นาข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกระบวนการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มาวิเคราะห์ดว้ ยการ
หาค่าเฉลี่ย ( ˉx ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3. นาค่าเฉลี่ยที่ได้ไปทดสอบเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและ
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การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน โดยการหาค่า Chi-Square
ผลการวิจัย
1. การศึกษาพฤติกรรมและการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จากผลการวิจยั พบว่า จานวนร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริ การร้านเสริ มสวยด้านท่าน
ใช้บริ การใดในร้านเสริ มสวย มีจานวนคนเข้าใช้บริ การมากที่สุด คือ สระ-ไดร์ /รี ด/ม้วน จานวน 219
คน คิดเป็ นร้อยละ 53.7 รองลงมาคือ ตัดผม 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.2 และทาสี ผม จานวน 47 คน
คิดเป็ นร้อยละ 11.5
ด้านการเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยที่ไหน พบว่า เลือกใกล้ที่พกั /บ้านมากที่สุด จานวน
327 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.1 รองลงมาคือใกล้ที่ทางาน จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.4 และใน
ห้างสรรพสิ นค้า จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.6
ด้านการใช้บริ การร้านเสริ มสวยเฉลี่ยเดือนละกี่ครั้ง พบว่า น้อยกว่า 3 ครั้ง/เดือนมีมาก
ที่สุด จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.4 รองลงมาคือ 3-5 ครั้ง/เดือน จานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.0 และ 6-8 ครั้ง/เดือน จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.5
ด้านส่ วนใหญ่ท่านใช้บริ การร้านเสริ มสวยในช่วงเวลาใด พบว่า ส่ วนมากใช้บริ การใน
ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.7 รองลงมาคือช่วงเวลา 08.01 - 12.00
น. จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.7 และช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น. จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ
23.3
ด้านระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้บริ การในแต่ละครั้งส่ วนใหญ่ใช้เวลาเท่าใด พบว่า ส่ วนมากใช้
เวลา 1 ชัว่ โมง จานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ 2 ชัว่ โมง จานวน 78 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 19.1 และน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.9
ด้า นท่ า นมี ค่ า ใช้จ่ า ยในการใช้บ ริ ก ารร้ า นเสริ ม สวยแต่ ล ะครั้ งประมาณเท่ า ใด พบว่า
ส่ วนมากมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ 100 – 300 บาท จานวน 242 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.3 รองลงมา
คือน้อยกว่า 100 บาท จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.7 และ 301 – 500 บาท จานวน 49 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.0 ตามลาดับ
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ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ การร้านเสริ มสวย พบว่า มีจานวนมากที่สุดคือ
ตัวท่านเอง จานวน 356 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.3 รองลงมาคือเพื่อน จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8
และครอบครัว จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ตามลาดับ
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านค่าเฉลี่ย ( ˉx ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ
กระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวย พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย ( ˉx ) เท่ากับ 4.24
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.48 และอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายกระบวนการพบว่า กระบวนการตระหนักถึงความต้องการที่ตอ้ ง
เสริ มบุคลิกภาพที่ดีให้ตนเองมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.75 รองลงมาคือ กระบวนการด้าน
การตัดสิ นใจซื้ อคือ ตั้งใจมาใช้บริ การร้านเสริ มสวยโดยตรงเท่ากับ 4.61 ด้านกระบวนการประเมิน
ทางเลือก ท่านจะประเมินร้านเสริ มสวยจากการส่ งเสริ มการขาย เช่น การจัดโปรโมชัน่ ต่าง ๆ เท่ากับ
4.60 ท่านจะประเมินร้านเสริ มสวยจากคุณภาพในการให้บริ การของพนักงานเท่ากับ 4.59 และด้าน
กระบวนการพฤติกรรมหลังการซื้ อ ในอนาคตท่านจะกลับมาใช้บริ การที่ร้านเดิมอีกครั้งเท่ากับ 4.58
ด้านกระบวนการตัดสิ นใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านกระบวนการเสาะแสวงหาข่าว
ก่อนท่านจะเลือกใช้บริ การท่านค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต นิตยสาร เป็ นต้น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 รองลงมาคือด้านกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ ท่านตั้งใจมาทาภารกิจบริ เวณนั้น ๆ
แต่บงั เอิญเห็นร้านเสริ มสวยจึงเข้ามาใช้บริ การ เท่ากับ 3.66 ท่านมาใช้บริ การโดยเหตุบงั เอิญจาก
การเห็นการลดค่าใช้บริ การ หรื อโปรโมชัน่ อื่น ๆ เท่ากับ 3.68 และกระบวนการพฤติกรรมหลัง
การซื้ อ ท่านจะให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่ผทู ้ ี่เข้าใจร้านเสริ มสวยที่ท่านเคยใช้บริ การในทางที่ไม่ถูกต้อง
เท่ากับ 3.93 ตามลาดับ
2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้าน
เสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกับการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุ มชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า พฤติกรรมด้านบริ การ
ส่ วนใหญ่ที่ใช้ จานวนครั้งที่ใช้บริ การแต่ละเดือน และผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการเลือกร้าน มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 .01 และ .01 ตามลาดับ
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ส่ วนทาเลร้านเสริ มสวยที่นิยมไป ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ ระยะเวลาที่ใช้บริ การ และ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริ การโดยเฉลี่ย ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. การศึกษาและเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางที่1
ผลการทดสอบความแตกต่ างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การร้ านเสริ ม
สวยในเขตชุมชนจิ ระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามเพศ โดยใช้ สถิติ t-test
เพศชาย
เพศหญิง
การตัดสิ นใจ
ส่ วนเบี่ยงเบน
ส่ วนเบี่ยงเบน
เลือกใช้บริ การร้าน ค่าเฉลี่ย
t
Sig.
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
มาตรฐาน
เสริ มสวย
( ˉx )
( ˉx )
(SD)
(SD)
โดยภาพรวม
4.20
0.49
4.24
0.45
-0.555 0.53
จากตารางที่ 1 จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความแตกต่างด้านเพศที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุ มชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า เพศที่แตกต่าง
กันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ า นเสริ มสวยในเขตชุ ม ชนจิ ระนคร อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2
ผลการทดสอบความแตกต่ างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การร้ านเสริ ม
สวยในเขตชุมชนจิ ระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามอายุ โดยใช้ สถิติ F-test
การตัดสิ นใจ
Mean
แหล่งความ
Sum of
F
Sig.
df
เลือกใช้บริ การร้าน
Square
แปรปรวน
Squares
เสริ มสวย
ระหว่างกลุ่ม
.517
5
0.103
.492 0.782
โดยภาพรวม
ภายในกลุ่ม
84.896 402 0.210
รวม
85.067 407
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยด้านอายุที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยใน
เขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.782 ซึ่ งมีค่ามากกว่า
0.05 หมายความว่า ผูท้ ี่มีอายุแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3
ผลการทดสอบความแตกต่ างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การร้ านเสริ ม
สวยในเขตชุมชนจิ ระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ สถิติ F-test
การตัดสิ นใจ
Mean
แหล่งความ
Sum of
F
Sig.
df
เลือกใช้บริ การร้าน
Square
แปรปรวน
Squares
เสริ มสวย
ระหว่างกลุ่ม
.788
6
0.131
.625 0.710
โดยภาพรวม
ภายในกลุ่ม
84.278
401
0.210
รวม
85.067
407
จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.710 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า
ผูท้ ี่มีอาชี พแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การร้ านเสริ มสวยในเขตชุ มชนจิ ระนคร
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4
ผลการทดสอบความแตกต่ างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การร้ านเสริ ม
สวยในเขตชุมชนจิ ระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ F-test
การตัดสิ นใจ
Mean
แหล่งความ
Sum of
F
Sig.
df
เลือกใช้บริ การร้าน
Square
แปรปรวน
Squares
เสริ มสวย
ระหว่างกลุ่ม
1.331
2
0.666
3.219 0.041*
โดยภาพรวม
ภายในกลุ่ม
83.735
405 0.207
รวม
85.067
407
*ที่ระดับนัยสาคัญ .05

จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.041 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิ
ระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05
ตารางที่
5
ผลการทดสอบความแตกต่ างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การร้ านเสริ ม
สวยในเขตชุมชนจิ ระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน โดยใช้ สถิติ
F-test
การตัดสิ นใจ
Mean
แหล่งความ
Sum of
F
Sig.
df
เลือกใช้บริ การร้าน
Square
แปรปรวน
Squares
เสริ มสวย
ระหว่างกลุ่ม
1.055
5
0.211
1.009 0.412
โดยภาพรวม
ภายในกลุ่ม
84.012
402 0.209
รวม
85.067
407
จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.412 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านเสริ มสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ไม่แตกต่างกัน
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ดังนั้นจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ T-test และ F-test พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนปัจจัยด้านระดับการศึกษาส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาพฤติกรรมและการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านเสริ มสวยประเภทสระ-ไดร์ /รี ด/ม้วน เป็ นบริ การที่สามารถทา
ได้บ่อยครั้งตามความพึงพอใจของลูกค้า ส่ วนใหญ่แล้วลูกค้ามักจะเลือกร้านที่อยูใ่ กล้ที่พกั หรื อใกล้
บ้าน และเข้าใช้บริ การร้านเสริ มสวยเฉลี่ยน้อยกว่า 3 ครั้ง/เดือน เนื่องจากลูกค้าจะเน้นที่ความสะดวก
ในการเดินทางและช่วงของเวลาว่าง ส่ วนใหญ่จะใช้บริ การในช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. และ
ระยะเวลาที่เข้าใช้บริ การในแต่ละครั้งส่ วนใหญ่จะใช้เวลา 1 ชัว่ โมง ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. เป็ น
เวลาเลิกงานเรี ยนหรื อเลิกงานของคนส่ วนใหญ่ ลูกค้าจึงเข้าใช้บริ การในช่วงเวลานี้มากที่สุด ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การร้านเสริ มสวยแต่ละครั้ง ส่ วนมากมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ 100 - 300
บาท เนื่องจากลูกค้าส่ วนใหญ่ใช้บริ การประเภทสระ-ไดร์ /รี ด/ม้วน ราคาก็จะอยูใ่ นช่วง 100 – 300
บาท และตัวลูกค้าเองที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเสริ มสวยมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็ น
เพราะความพึงพอใจ เวลาว่างหรื อเหมาะสมของตัวเองจึงไม่เกี่ยวข้องบุคคลอื่น ทั้งนี้ลูกค้าตระหนัก
ถึงความต้องการเสริ มบุคลิกภาพที่ดีให้กบั ตนเองอยูใ่ นระดับมากที่สุด อาจเป็ นเพราะต้องการยอมรับ
จากสังคม เนื่องจากสังคมในปั จจุบนั ให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกในระดับสู ง
2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้ าน
เสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พฤติกรรมด้านบริ การส่ วนใหญ่ที่ใช้ จานวนครั้งที่ใช้บริ การแต่ละเดือน และผูท้ ี่มีอิทธิ พล
ต่อการเลือกร้าน มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wiwatthanakantang (2007) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านเสริ มสวยของสตรี ในเขตเทศบาลเมืองพังงา Hongsaeng
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(2010) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตพญาไท และ
Unrit (2010) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การร้านเสริ มสวยของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงว่าการที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยขึ้นอยูก่ บั ตัวผู ้
ที่จะใช้บริ การคือตัวเองเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญในการตัดสิ นใจ ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะว่าความชอบ
ความพึงพอใจ เวลาที่วา่ งหรื อเหมาะสมของตัวเองจึงไม่เกี่ยวข้องบุคคลอื่น ส่ วนการใช้บริ การส่ วน
ใหญ่ที่ใช้ ทุกคนมีความต้องการที่จะดูแลเสริ มความงามของตัวเองทุก ๆ ด้าน เช่น สระ-ไดร์ /รี ด/ม้วน
ตัดผม ทาสี ผม ยึดผม ดัดผม ต่อผม ฯลฯ ซึ่ งทุกคนมีความต้องการที่จะตัดสิ นใจเสริ มความงามที่ร้าน
เป็ นสาคัญ และจานวนครั้งที่ใช้บริ การแต่ละเดือน ผูใ้ ช้บริ การจะเน้นที่ความสะดวกหรื อช่วงของ
เวลาว่าง อาจไม่คานึงถึงจานวนครั้งว่าตัวเองได้เสริ มความงามมากแล้วหรื อน้อยไป คานึงถึงความพึง
พอใจที่ตนเองต้องการที่จะเสริ มสวย
ส่ วนพฤติกรรมด้านทาเลร้านเสริ มสวย ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ ระยะเวลาที่ใช้บริ การ และ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริ การ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิ
ระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wongliang (2011) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธุ รกิจเสริ มสวยในจังหวัด
ปทุมธานี Laksanaphon (2007) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้าน
เสริ มสวยของสตรี ในอาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และ Wichianpradit (2007) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทาง
การตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยแนวสมัยใหม่ของลูกค้าในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
3. การศึกษาและเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะว่าในปั จจุบนั ปั จจัยส่ วนบุคคลนั้นส่ วนมากมีความคิดเห็นและยอมรับที่ไม่แตกต่างกัน
มากในการที่จะดูแลความสวยความงาม สนใจในตัวเองมากขึ้น เห็นความสาคัญในระดับสู งทีจ่ ะต้อง
พัฒนาตัวเองให้ดูดีข้ ึน โดยการให้สถานเสริ มความงามเป็ นส่ วนหนึ่งในการดูแลและเสริ มความงาม
ให้กบั ตัวเอง เปรี ยบเช่นดังสุ ภาษิตที่กล่าวว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” และในยุคปัจจุบนั
วิถีชีวติ ของบุคคลนั้นต้องเร่ งรี บมีเวลาส่ วนตัวน้อยลงจึงจาเป็ นที่จะต้องพึ่งพาร้านเสริ มสวยมากขึ้น
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ส่ วนด้านระดับการศึกษานั้นมีความแตกต่างกันทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะการประกอบอาชี พที่ต่างกันจึง
มีการเข้าร้านเสริ มสวยที่แตกต่างกันด้วยดังองค์ความรู ้จากผลการวิจยั ที่พบ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Hongsaeng (2010) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวย
ในเขตพญาไท Kunkham (2008) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้
บริ การร้านเสริ มสวยในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และ Watcharathamrongkun (2010)
ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของร้านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองจังหวัด
สระบุรี
ด้านระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระ
นคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าระดับการศึกษาทาให้ตอ้ งดาเนิน
ชีวติ ในแต่ละวันของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป ทาให้ระดับการศึกษามีความแตกต่างกันใน
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kunkham (2008) ศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้านเสริ มสวยในอาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และ Watcharathamrongkun (2010) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การของร้านเสริ มสวยในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสระบุรี
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมและการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขต
ชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าพฤติกรรมการใช้บริ การร้านเสริ มสวยประเภท
สระไดร์ /รี ด/ม้วน มีจานวนคนเข้าใช้บริ การมากที่สุด ส่ วนใหญ่แล้วมักจะเลือกร้านที่อยูใ่ กล้ที่พกั
หรื อใกล้บา้ น เข้าใช้บริ การร้านเสริ มสวยเฉลี่ยน้อยกว่า 3 ครั้ง/เดือน ซึ่งส่ วนใหญ่จะใช้บริ การใน
ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. และระยะเวลาที่เข้าใช้บริ การในแต่ละครั้งส่ วนใหญ่จะใช้เวลา 1 ชัว่ โมง
ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การร้านเสริ มสวยแต่ละครั้ง ส่ วนมากมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ 100 –
300 บาท ส่ วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเสริ มสวยพบว่ามีจานวนมากที่สุดก็คือ
ตัวลูกค้าเอง และการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยพบว่า กระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านเสริ มสวยมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านการเสาะแสวงหาข่าว ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ตามลาดับ
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ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยภาพรวมค่าเฉลี่ย ( ˉx ) เท่ากับ 4.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
เท่ากับ 0.48 และอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า พฤติกรรมด้านการใช้บริ การร้านเสริ มสวย และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านเสริ มสวย มีความสัมพันธ์กนั ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ส่ วนท่าน
ใช้บริ การใดในร้านเสริ มสวย และท่านใช้บริ การร้านเสริ มสวยเฉลี่ยเดือนละกี่ครั้ง มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ท่านเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยที่ไหน ส่ วนใหญ่ท่านใช้บริ การร้านเสริ มสวยใน
ช่วงเวลาใด ระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้บริ การในแต่ละครั้งส่ วนใช้เวลาเท่าใด และท่านมีค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริ การร้าน เสริ มสวยแต่ละครั้งประมาณเท่าใด ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านอาชี พ และปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ส่ วนด้านปัจจัยด้านระดับการศึกษาส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ ม
สวยในเขตชุมชนจิระนคร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ควรกาหนดรู ปแบบการให้บริ การที่ผเู ้ ข้าใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ผูป้ ระกอบการต้องตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ตรงตามต้องการของ
ลูกค้า โดยผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปนั้นจะเลือกใช้บริ การสระ-ไดร์/รี ด/ม้วนเป็ นส่ วน
ใหญ่ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านว่ามีบริ การสระ-ไดร์ /รี ด/ม้วน เพื่อ
กระตุน้ ให้ลูกค้าตัดสิ นใจมาใช้บริ การเร็ วขึ้น
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1.2 ผูป้ ระกอบการควรจดจาลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้มาเป็ นประจา คือ มา
น้อยกว่า 3 ครั้ง/เดือน โดยควรมีการบริ การพิเศษเพื่อเชิญชวนให้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้มาใช้บริ การบ่อย
ยิง่ ขึ้น เช่น ที่ร้านมีบริ การสระ-ไดร์ /รี ด/ม้วน เป็ นต้น
1.3 ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับผูเ้ ข้ามาใช้บริ การเป็ นสาคัญ เนื่องจากผูท้ ี่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านเสริ มสวยนั้น คือ ตัวผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การเองจึงต้องเน้น
การให้บริ การของลูกค้าผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การเป็ นสาคัญ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการขยายพื้นที่การศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขตอื่น ๆ เช่น
เขตชุมชนในเมืองอื่น ๆ ชุมชนชานเมืองหรื อเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง เช่น วัยทางาน นักศึกษมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อการปรับปรุ งพัฒนาให้ถูกต้องกับ ผูม้ าใช้บริ การได้อย่างเหมาะสมและดึงความ
สนใจจากลูกค้าได้
2.2 แนะนาให้ใช้ส่วนประสมทางการตลาด (4P) มาเป็ นตัวแปรเพิ่มเติมในการวิจยั ครั้ง
ต่อไป เพื่อให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
ประเทศไทยส่ งออกข้าวปี ละประมาณ 7 ล้านตัน เป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 30 ของ
การส่ งออกข้าวทั้งหมดทัว่ โลกการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ขา้ วและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั เกษตรกรจึง
เป็ นสิ่ งที่หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความสาคัญเช่นเดียวกับนโยบายที่วางเอาไว้แล้ว การสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ขา้ วจึงเป็ นโอกาสที่ดีในการสร้างมูลค่าเพิม่ เพราะปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในตลาดที่พฒั นาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา รวมไปถึงยุโรปและ
ตะวันออกกลาง ที่ให้การตอบรับเป็ นอย่างดีในสิ นค้าผลิตภัณฑ์ขา้ วที่ได้รับการแปรรู ปแล้ว ใน
ปัจจุบนั การผลิตข้าวฮางเพื่อจาหน่ายใช้วธิ ี การนึ่งเพื่อให้เมล็ดข้าวสุ กและนาข้าวเลือกมาอบแห้งด้วย
แสงแดด 1-2 แดด และนามากะเทาะเปลือกจะได้ขา้ วสารที่มีสีทองซึ่งเกิดจากปริ มาณราติดที่ผวิ ทาให้
มีเส้นใย ได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าไม่ผา่ นการนึ่งอีกหนทางหนึ่งที่เป็ นที่นิยมในปัจจุบนั คือ
การนาข้าวที่เกษตรกรทาการปลูกอยูม่ าเพิ่มมูลค่าให้กบั เกษตรกรแต่แรกเริ่ มอย่าง ข้าวไรท์เบอร์ รี่
ข้าวอินทรี ยป์ ลอดสารพิษ ข้าวฮาง ข้าวออร์ แกนิค ซึ่งเป็ นการเพิ่มคุณค่าคุณภาพข้าวให้กบั เกษตรกรผู ้
ปลูกข้าวได้ต้ งั แต่ตน้ ทางและยังสามารถส่ งเสริ มและเพิ่มมูลค่าจากสิ่ งที่ผลิตอยูโ่ ดยที่ไม่ได้ใช้ตน้ ทุน
ในการเพิ่มหรื อเปลี่ยนวิถีของเกษตรกรแต่อย่างใด
คาสาคัญ: การสร้างมูลค่า, ข้าวฮาง
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Abstract
Thailand exported about 7 million tons of rice per year. Accounted for about 30% of its
grain exports from Thailand. Processed rice products to create added value for farmer. It is a must
for government agencies as well as policies already laid. Adding value to products, rice is a good
opportunity. Currently, these products have gained knowledge especially in developed markets
such as Japan, the United States, EU, and the Middle East, which are responding very well to
processed rice products. At the present, organic brown rice production use steamed method for
cooked seeds rice, after that took the sun is about 1-2 sunlight times, then the shelling rice to a
golden rice. The bran sticking to the surface make a lot of fiber with antioxidants than not steamed
method. Another method that is popular today is firstly adding value to rice farmers since
riceberry, organic non-toxic rice, organic brown rice, which adds value quality rice to rice farmers
from the source and can promote and increase the value of what is produced without the added
cost or changing any of the farmers ways of life.
Keywords: value creating, organic brown rice
บทนา

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งผลิตข้าวที่สาคัญของโลกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และยัง
เป็ นประเทศผูส้ ่ งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกถึงปี ละประมาณ 5-6 ล้านตันข้าวสาร แม้ในระยะ
หลังประเทศไทยจะหันมาเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็ นหลัก แต่ขา้ วก็ยงั เป็ นสิ นค้าออกสาคัญ
ที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศปี ละไม่ต่ากว่า 35,000 ล้านบาท แต่ในระยะหลังนี้ ได้มีประเทศผูส้ ่ งออก
ข้าวรายใหม่ๆ เพิม่ ขึ้น และมีการใช้ราคามาเป็ นตัวกาหนดกลยุทธ์ดา้ นการตลาด ตลาดการส่ งออก
ข้าวจึงมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงขึ้นเป็ นลาดับ โดยมีประเทศคู่แข่งที่สาคัญ คือ เวียดนาม เป็ น
ประเทศผูส้ ่ งออกสาคัญ จึงทาให้ราคาข้าวในตลาดโลกตกต่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดข้าวคุณภาพ
ปานกลางและข้าวคุณภาพต่า จากการประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับข้าวทั้งใน
ระบบการผลิต และการตลาดพบว่าการส่ งออกข้าวมีความสาคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
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ของประเทศจึงมีความจาเป็ นอย่างมากที่ไทยจะต้องรักษาตลาดข้าวที่มีอยูไ่ ว้ โดยเฉพาะตลาดข้าว
คุณภาพสู ง ซึ่งประเทศไทยเป็ นผูค้ รองตลาดส่ วนใหญ่อยู่ จึงต้องมุ่งรักษาและหาทางขยายตลาด
ซึ่งในที่น้ ีหมายถึงข้าวหอมมะลิไทยให้มากขึ้น โดยต้องปรับปรุ งทั้งคุณภาพการผลิต การบรรจุ
หีบห่อ การรักษาคุณภาพ และการตลาด โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ โดย
การแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวในภาคเกษตรอุตสาหกรรมข้าวนั้น เราต้อง
เลือกชนิดข้าวให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพราะข้าวแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะ ผลิตภัณฑ์จากข้าว
ดั้งเดิมที่เรามีมานานและเป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปคือ แป้งข้าว (Flour) ที่ทามาจากข้าวจ้าวหรื อข้าว
เหนียวประเภทร่ วนซึ่งเป็ นข้าวที่มีปริ มาณอมิโลสสู ง (Amylose) โดยตัวอมิโลสนี้เองที่จะเป็ นตัวบอก
ว่าคุณภาพข้าวสวยหรื อแป้งที่จะออกมาเป็ นอย่างไร ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากข้าวที่เกิดจากภูมิปัญญา
ไทยดั้งเดิมที่สามารถนามาเพิ่มพูนมูลค่าให้สูงขึ้น การบรรจุภณั ฑ์และแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก
ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าในทางอุตสาหกรรมได้ อุตสาหกรรมการแปรรู ปข้าวนับเป็ นหนทางหนึ่งที่จะ
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยช่วยเพิ่มความต้องการข้าวเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ผลผลิตข้าวซึ่งจะช่วยเพิม่ โอกาสในการส่ งออกและนามาซึ่ งรายได้ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วกึ่งสาเร็ จรู ป เช่น โจ๊กกึ่งสาเร็ จรู ป อาหารจานเดียวประเภทข้าวแช่แข็งในรู ปแบบต่างๆ
ในปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในตลาดที่พฒั นาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริ กา และยุโรป นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ข้าวกระป๋ องซึ่งมีจุดเด่นที่
สามารถเปิ ดรับประทานได้ทนั ที อีกทั้งสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 2 ปี นับเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่เป็ น
กรณี ตวั อย่างของการพัฒนาธุ รกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ประสบความสาเร็ จและได้รับการยอมรับ
จากประเทศต่างๆ ตลาดส่ งออกข้าวกระป๋ องที่สาคัญ ได้แก่ ยุโรปและตะวันออกกลาง จะเห็นได้วา่
ผลิตภัณฑ์ที่นาข้าวมาแปรรู ปอยูอ่ ย่างหลากหลาย ข้าวเป็ นพืชผลหลักที่ปลูกได้ในเกือบทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย แต่มีราคาที่ไม่คุม้ ค่ากับต้นทุนการผลิต ในขณะที่การแปรรู ปข้าวเปลือกธรรมดาเพื่อ
การบริ โภคให้อยูใ่ นรู ปข้าวฮางหรื อข้าวกล้องงอกสามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่ม
มากกว่าเดิมถึง 3 เท่าเป็ นอย่างน้อย ในขณะที่ปัจจุบนั กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตและแปรรู ปข้างฮางยังไม่
เป็ นที่แพร่ หลายมากนัก กลุ่มที่รวมตัวกันและจัดตั้งเป็ นกลุ่มชุมชนหรื อวิสาหกิจชุมชนในการผลิต
ข้าวฮางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนาข้าวฮางมาแปรรู ปมีกาลังผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของตลาด การส่ งเสริ มการผลิตข้าวฮางและกลไกลการวางแผนสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมยัง
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ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงอาจทาให้การรวมกลุ่มของเกษตรกรบางกลุ่มที่ไม่มีตน้ ทุนเพียงพอ
และขาดการสนับสนุนอย่างเป็ นรู ปธรรมเกิดปั ญหาด้านการบริ หารจัดการและขาดการร่ วมมือกัน
ข้าวฮางเป็ นข้าวที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีโบราณตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเผ่าภูไทในภาค
อีสาน สื บต่อกันมากกว่า 200 ปี เพื่อให้เก็บข้าวเปลือกไว้ได้เป็ นเวลานาน กรณี เกิดปั ญหาข้าวในนา
เสี ยหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง สามารถทาได้ท้ งั ข้าวจ้าว และข้าวเหนียว โดยใช้วธิ ีนา
ข้าวเปลือกมาบ่มพักไว้ 2 คืน เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการงอก จากนั้นนาไปแช่น้ าไว้ 12-48 ชัว่ โมง แล้ว
ตากให้แห้งประมาณ 30-60 ชัว่ โมง และสี เป็ นข้าวกล้องต่อไป โดยรวมใช้ระยะเวลาประมาณ 5 รอบ
การนาข้าวเปลือกมาแช่ 1 วันต่อการผลิต ทาให้เกิดการงอกจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเิ คมี
ในเมล็ดข้าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิ่มขึ้นของปริ มาณสาร GABA (Gamma Amino Butyric Acid)
ซึ่งเป็ นสารอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายหลายด้าน เช่น ช่วยลดความดันโลหิ ตและปริ มาณ
คลอเรสเตอรอลมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ าหนัก ลดความเสี่ ยงจากการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ และมีค่า
การเปลี่ยนเป็ นน้ าตาลในกระแสเลือดต่าจึงเหมาะสาหรับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้จากกรรมวิธี
ผลิตข้าวฮางทาให้ได้ขา้ วเต็มเมล็ดที่มีจมูกข้าวและราข้าว ซึ่งเป็ นส่ วนที่อุดมไปแร่ ธาตุ และวิตามิน
เช่น ธาตุแมงกานิส ชนิดมีเส้นใยอาหารปริ มาณสู ง ช่วยในการทางานของระบบขับถ่ายต่างๆ รวม
ส่ วนประกอบของเมล็ดข้าวยังคงอยูค่ รบมีเพียงเปลือกข้าวที่ถูกสี ออกไป ในการนึ่งข้าวเปลือก สี
เหลืองของเปลือกข้าวจะซึ มเข้าไปในเมล็ดข้าวทาให้ขา้ วฮางมีสีเหลือง และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของ
เปลือกข้าว บางพื้นที่จึงนิยมเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า ข้าวหอมทอง
ปัจจุบนั การผลิตข้าวฮางเพื่อจาหน่ายใช้วธิ ี การนึ่งเพื่อให้เมล็ดข้าวสุ กและนาข้าวเลือกมา
อบแห้งด้วยแสงแดด 1-2 แดด และนามากะเทาะเปลือกจะได้ขา้ วสารที่มีสีทองซึ่ งเกิดจากปริ มาณรา
ติดที่ผวิ ทาให้มีเส้นใยได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าไม่ผา่ นการนึ่งผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้องงอกหรื อ
ข้าวฮางมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคเนื่องจากมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสามารถป้องกันหรื อ
รักษาอาการของโรคต่างๆ ได้ และหากผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้องงอกหรื อข้าวฮางงอกมีลกั ษณะคุณภาพ
เป็ นที่ยอมรับด้านราคาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขา้ วจะกลายเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั ประเทศได้มากกว่าเดิมและสามารถเป็ นผลิตภัณฑ์ขา้ วที่เป็ นทัง่ อาหารและโภชนาบาบัด ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้ประเทศไทยมีศกั ยภาพทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมข้าวไทยในตลาดโลกได้มากยิง่ ขึ้น
ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วฮางงอกเพื่อให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทั้งราคาและคุณประโยชน์ใช้
ความรู ้จากกงานวิจยั และความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการเพื่อก่อเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
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รายได้ให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นสิ่ งที่เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั คือการนาข้าวที่เกษตรกรทา
การปลูกอยูม่ าเพิ่มมูลค่าให้กบั ตัวเกษตรกรแต่แรกเริ่ มอย่าง ข้าวกล้องงอก ข้าวไรท์เบอร์ รี่ ข้าว
อินทรี ยป์ ลอดสารพิษ ข้าวกล้อง ข้าวฮาง ข้าวออร์ แกนิค ซึ่ งเป็ นการเพิ่มคุณค่าคุณภาพข้าวให้กบั
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวได้ต้ งั แต่ตน้ ทางและยังสามารถส่ งเสริ มและเพิ่มมูลค่าจากสิ่ งที่ผลิตอยูโ่ ดยที่
ไม่ได้ใช้ตน้ ทุนในการเพิ่มหรื อเปลี่ยนวิถีของเกษตรกรแต่อย่างใด ผลิตภัณฑ์จากข้าวนับว่าเป็ นสิ นค้า
อุตสาหกรรมการเกษตรที่น่าจับตามองแม้วา่ ตลาดในประเทศจะขยายตัวไม่มากนักแต่การส่ งออก
ผลิตภัณฑ์ขา้ วนั้นมีแนวโน้มที่น่าสนใจ แม้วา่ ในปั จจุบนั มูลค่าการส่ งออกยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบ
กับมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าเกษตรหลัก ผลิตภัณฑ์ขา้ วก็เป็ นสิ นค้าเกษตรแปรรู ปที่สร้างมูลค่าเพิม่ ใน
รู ปผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งยังเป็ นสิ นค้าที่มีโอกาสในการขยายการส่ งออกได้อีกมาก การพัฒนา
การสร้างมูลค้าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ขา้ วจึงมีความสาคัญที่จะสร้างรายได้ให้กบั ภาคเกษตรกรได้อย่างดี
บทความนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาวิธีการสร้ างมู ล ค่า เพิ่ม ให้ก ับผลิ ตภัณฑ์ขา้ วฮาง และ
นาเสนอรู ป แบบวิธี ก ารสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ก ับ เกษตรกรที่ ป ลู ก ข้า วฮาง โดยก าหนดขอบเขตของ
การศึกษาไปที่วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ขา้ วในมุมมองและมิติต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรผู ้
ปลูกข้าวได้สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาการผลิตข้าวต่อไปได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุในการเสริ มสร้างวิสาหกิจชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ขา้ ว
2. เพื่อได้รูปแบบการเสริ มสร้างวิสาหกิจ ด้านผลิตภัณฑ์ขา้ ว ในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการเสริ มสร้างรู ปแบบวิสาหกิจชุมชนในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ขา้ ว
วิธีดาเนินการวิจัย
บทความนี้ผเู ้ ขียนได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ขา้ วโดยเริ่ มจากการศึกษาจากปรากการณ์ (Phenomena) (Kenaphoom, 2014A : 49-51)
จากนั้นทาการกรอกด้านเนื้ อหาสาระด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ วิธีการคิดเชิงเหตุผล
(Kenaphoom, 2014B : 1-19) การศึกษานาร่ อง (Pilot study)
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องค์ ประกอบทางเคมีทพี่ บในข้ าวฮาง
สารต้านอนุมูลอิสระ (Free Radicals) หรื อ ROS คือโมเลกุลอิออนที่มีอิเลคตรอนโดดเดี่ยว
อยูร่ อบนอกและมีอายุส้ นั มากประมาณ วินาที จึงจัดว่าเป็ นโมเลกุลที่ไม่เสถียรและว่องไวต่อ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยสามารถตรวจวัดด้วย Electron Spin Resonance (ESR) โมเลกุลหรื ออิออน
ชนิดนี้เป็ นตัวก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ตัวอย่างของอนุมูลอิสระ (free radicals) และ Reactive
Oxygen Species (ROS) มีดงั นี้ Methyl Adical, Superoxide Anion, Hydroxyl Radical, Peroxide
Radical, Peroxylradical, Hydrogen Peroxide, Ozone, Singlet Oxygen, Hydrogen Radical สารต้าน
อนุมูลอิสระ คือโมเลกุลของสารที่สามารถจับกับตัวรับและสามารถยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
โมเลกุลสารอื่นๆ ได้ ปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็ นปฏิกิริยาที่เกี่ยวเนื่องกับการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนไป
ยังตัวออกซิไดซ์ซ่ ึ งเป็ นการสร้างสารอนุมูลอิสระ Free radical ซึ่งจะทาปฏิกิริยาลูกโซ่เข้าไปจับสาร
อนุมูลอิสระและยับยั้งปฏิกิริยาออกซิ เดชัน สารต้านอนุมูลอิสระจึงถือเป็ นรี ดิวซ์ เช่น ไธออลกรด
แอสคอร์บิก และโพลีฟีนอลครบคูหน้าที่ของสารต้านอนุมูลอิสระ สารอนุมูลอิสระสามารถลด
ความเสี่ ยงต่อโรคโดยเฉพาะโรคเรื้ อรังที่สัมพันธ์กบั อาหาร เช่น โรคมะเร็ ง สารต้านโรคเบาหวาน
โรคหัวใจ โรคสมอง เป็ นต้น รวมทั้งช่วยชะลอกระบวนการบางขั้นตอนที่ทาให้เกิดความแก่ โดย
ปกติร่างกายสามารถกาจัดอนุมูลอิสระได้เองก่อนที่มนั จะทาอันตราย แต่ถา้ มีการสร้างอนุมูลอิสระ
เร็ ว หรื อร่ างกายได้รับสารอนุ มูลอิสระจากภายนอกเข้ามามากเกินไป ร่ างกายก็จะกาจัดสารอนุมูล
อิสระที่เกิดขึ้นไม่ทนั มันก็อาจจะสร้างความเสี ยหายต่อเซลล์และเนื้อเยือ่ ได้ สารอนุมูลอิสระหลักๆ
ที่มกั จะสร้างปั ญหากับสุ ขภาพคือตัวที่มีออกซิ เจนเป็ นส่ วนประกอบหรื อที่เรี ยกว่า Oxygen Free
Radical
สารกาบา GABA (Gamma Amino Butyric Acid) เป็ นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการงอกของเมล็ด เมื่อข้าวงอกมีอายุ วัน สารกาบาที่อยู่ 1-2 ในเมล็ดข้าวจะเพิ่มขึ้นถึง 15 เท่า
หลังจากนั้นปริ มาณสารกาบาจะลดลงซึ่งสารกาบาจะทาหน้าที่เป็ นสื่ อประสาทส่ วนกลางและเป็ น
สารสื่ อประสาท (Neurotransmitter) ทาหน้าที่รักษาสมดุลในสมอง ทาให้ผอ่ นคลาย ช่วยให้นอน
หลับ ช่วยกระตุน้ ต่อมไร้ท่อซึ่ งทาหน้าที่ผลิตฮอร์ โมนที่ช่วยการเจริ ญเติบโตและป้ องกันไขมันลิโพ
โทรปิ ค (Lipotropic) นอกจากนี้สารกาบายังช่วยทาให้ระดับฮอร์ โมนในร่ างกายสม่าเสมอ ควบคุม
ระดับน้ าตาล และคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ในวงการแพทย์มีการใช้สารกาบารักษาโรค
เกี่ยวกับประสาท เช่น โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และโรคลมชัก นอกจากนี้ ข้าวฮางงอกยังมี
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สารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายอีกหลายชนิด เช่น แมงกานีส ไนอะซี นกรดอะมิโน ช่วยต้าน
อนุมูลอิสระ ช่วยให้ผวิ หนังยืดหยุน่ และระบบประสาท เส้นใยสู งกว่าข้าวขาว 3-8 เท่า มีประโยชน์
ต่อระบบขับถ่าย ช่วยป้ องกันโรคเบาหวาน ซึ่งตับอ่อนจะมีการผลิตอินซู ลินในระดับที่สมดุลระหว่าง
การรับประทานอาหารกับการใช้น้ าตาลของร่ างกาย ดังนั้นการกินข้าวฮางงอกจึงเหมาะสมสาหรับ
ผูป้ ่ วยเบาหวาน นอกจากนี้ในข้าวฮางงอกยังมีวติ ามินอี แคลเซี ยม เหล็กฟอสฟอรัส ซีเลเนียม ช่วย
เสริ มสร้างกระดูกและฟัน ธาตุเหล็กสร้างเม็ดเลือดแดงป้ องกันโลหิตจาง ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้จะมี
มากกว่าข้าวที่มีการขัดสี ให้เป็ นสี ขาว
ข้าวทุกพันธุ์สามารถนามาทาข้าวฮางได้ แต่คนอีสานนิยมนาข้าวขาวมะลิ 105 และข้าว
เหนียว กข 6 เนื่องจากปลูกเป็ นประจาและข้าวขาวดอกมะลิ 105 จะมีกลิ่นหอมและมีความเหนียวนุ่ม
น่ารับประทาน ข้าวฮางที่ดีมีขอ้ สังเกตดังนี้ มีจมูกข้าวอยูเ่ ต็มเมล็ด ไม่มีรอยแหว่งตรงปลายเมล็ด ซึ่ง
ถือว่าเป็ นส่ วนที่มีประโยชน์ สี ของเมล็ดข้าวเป็ นสี น้ าตาลทอง อาจมีสีเข้มหรื อจางกว่านี้ข้ ึนอยูก่ บั
พันธุ์ขา้ วแสดงว่าเส้นใยอาหารยังไม่ถูกขัดสี ออก ไม่มีขา้ วพันธุ์อื่นหรื อสิ่ งเจือปน สะอาด เป็ นข้าวที่
อบหรื อตากจนแห้งสนิท ไม่มีกลิ่นอับชื้นขึ้นราหรื อมีมอด บรรจุในภาชนะหรื อถุงที่สะอาดปิ ดสนิท
ระบุสถานที่ผลิตและราคาขาย มีขอ้ แนะนาในการบริ โภคคือ การซื้อมาบริ โภคควรซื้ อมาในปริ มาณ
ที่บริ โภคหมดภายใน 2-3 สัปดาห์ ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 3 เดือน เมื่อเปิ ดภาชนะหรื อถุงใช้แล้วควร
ปิ ดฝาให้สนิทและควรเก็บในที่แห้งสนิท ข้าวฮางบรรจุถุงสุ ญญากาศ สามารถเก็บไว้ได้นานเกิน 1 ปี
โดยคุณภาพข้าวยังคงเดิม (Cunhawthan, 2008)
ข้าวฮางเป็ นข้าวสารแปรรู ปที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีซ่ ึงเป็ นภูมิปัญญาของชาวไทยอีสานมา
ตั้งแต่เดิม โดยการนาเอาข้าวเปลือกมาแช่น้ าไว้เพื่อกระตุน้ ให้สารอาหารต่างๆ จากเปลือกข้าวซึ มเข้า
ไปในเมล็ดข้าว แล้วจึงนามานึ่งเพื่อจัดเก็บสารอาหารให้คงไว้ แล้วนาข้าวเปลือกไปตากให้แห้งและ
นาไปสี โดยเครื่ องสี ขา้ วกะเทาะเปลือก จึงมีคุณค่าทางโภชนาการที่สาคัญ สารกาบา (Gaba) ที่เกิดจาก
การนาข้าวเปลือกมาแช่น้ าเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการงอกของข้าว ข้าวฮางจึงมีสารกาบามากกว่าข้าว
กล้อง 15 เท่า กาบามีส่วนช่วยในเรื่ องความจาและเป็ นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย เช่น ช่วย
รักษาระบบประสาทส่ วนกลาง รักษาสมดุลในสมองช่วยให้สองผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล หลับ
สบาย ควายกล้ามเนื้อ ป้องกันความจาเสื่ อม กระตุน้ การผลิตฮอร์โมนที่ช่วยการเจริ ญเติบโต สร้าง
เนื้อเยือ่ ทาให้กล้ามเนื้ อกระชับ ชะลอความชรา ช่วยขับเอนไซม์ขจัดสารพิษ ควบคุมระดับน้ าตาล
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และพลาสมาคลอเรสเตอรอลในเลือด ลดความดันเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดี กระตุน้ การขับถ่าย
น้ าดีลงสู่ ลาไส้เพื่อสลายไขมัน ป้องกันมะเร็ งลาไส้และช่วยขับสารสุ ข
1. โปรตีน ข้าวฮางมีโปรตีนที่ดี ช่วยซ่อมแซมส่ วนสึ กหรอของเนื้ อเยื่อได้ดี ไม่มีสารกลูเตน
ที่ทาให้เกิดอาหารแก้ได้
2. ใยอาหารและคาร์ โบไฮเดรด ข้าวฮางมีใยอาหารสู งกว่าข้าวขาว 15-20 เท่า ช่วยให้การย่อย
อาหารเป็ นไปอย่างช้าๆ ทาให้น้ าตามเข้าสู่ กระแสเลือดทีละนิด จึงทาให้อิ่มท้องนาน ไม่หิวง่าย ช่วย
ลดความอ้วน ป้ องกันมะเร็ งลาไส้ใหญ่
3. ไขมัน ข้าวฮางมีไขมันชนิ ดดีและสาคัญหลายชนิด เช่น ออริ ซานอล โทโคฟี รอล ไตรโค
ไตรอีนอล เป็ นต้น ช่วยลดไขมันในเลือดและหลอดเลือด ลดไขมันตัวร้าย (LDL) และเพิ่มไขมันตัวดี
(HDL) ป้ องกันโรคหัวใจ ยับยั้งเซลล์เนื้องอก ทาลายเซลล์มะเร็ งเต้านม มีสารต้านอนุมูลอิสระ
ป้ องกันมะเร็ งได้ดีกว่าวิตามินอี 6 เท่า ยับยั้งการเกิดฝ้า ช่วยลดอาการร้อนวูบวาบในสตรี วยั ทอง
4. สารต้านอนุมูลอิสระ ข้าวฮางมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิ ทธิภาพสู งซึ่ งช่วยขจัดอนุมูล
อิสระที่เป็ นต้นเหตุของโรคมะเร็ งชนิดต่างๆ ได้ดี ช่วยป้ องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรี ย ป้ องกัน
โรคหัวใจ ไขข้ออักเสบ โรคเก๊าท์ โรคแก่เร็ ว เป็ นต้น
5. วิตามินและแร่ ธาตุ ข้าวฮางมีวติ ามินและแร่ ธาตุที่สาคัญหลายชนิด ช่วยให้อวัยวะใน
ร่ างกายทางานได้ดี ทาให้สุขภาพแข็งแรง เช่น (1) วิตามิน B1 มีมากกว่าข้าวขาว 4 เท่า ป้องกันโรค
เหน็บชา (2) วิตามิน B2 มีมากกว่าข้าวขาว 1 เท่า ป้ องกันโรคปากนกกระจอก (3) วิตามิน B3 มี
มากกว่าข้าวขาว 5 เท่า ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารเป็ นปกติ ไม่อืด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่าย
เป็ นเลือด ไม่สับสนซึ มเศร้า (4) วิตามิน B6 ช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ (5) กรดโฟริ กมีมากกว่า
ข้าวขาว 5 เท่า ช่วยการเจริ ญเติบโตของระบบสื บพันธุ์ป้องกันทารกสมองพิการในช่วงเริ่ มตั้งครรภ์
(6) วิตามิน E สู งช่วยกระจายออกซิเจนไปตามกระแสเลือด ชะลอความแก่ของเซลล์ช่วยให้ผวิ พรรณ
ดี สดใส เต่งตึง ป้ องกันแคลเซียมเกาะผนังหลอดเลือดซึ่งทาให้เส้นเลือดมีความยืดหยุน่ น้อยลงทาให้
เปราะ และแตกง่าย โดยเฉพาะในสมอง และ (7) ธาตุเหล็กมีมากกว่าข้าวขาว 2 เท่า ช่วยป้องกันโรค
โลหิตจาง
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อกระบวนการงอกของข้ าว
ปั จจัยที่จาเป็ นต่อการงอกของเมล็ด มีอยู่ 4 ปั จจัย คือ น้ า ออกซิ เจน อุณหภูมิ และการทาให้
ข้าวแห้ง เมื่อเมล็ดได้รับปั จจัยดังกล่ าวที่ เหมาะสมและได้เพียงพอต่อความต้องการเมล็ดพันธุ์ จะ
สามารถงอกและเจริ ญเติบโต เป็ นต้น
1. น้ า เมื่อเมล็ดเจริ ญ ภายในเมล็ดจะมีน้ าเป็ นส่ วนประกอบอยูน่ อ้ ยมาก เมื่อเมล็ดพันธุ์จะงอก
น้ าเป็ นปั จจัยแรกที่จะกระตุน้ ให้เมล็ดตื่นตัว กระตุน้ การเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีและขบวนการ
เมแทบอลิซึม ในเบื้องต้น เมล็ดดูดน้ าเข้าไปทาให้เปลือกเมล็ดอ่อนนุ่ม ทาให้เมล็ดพองโตขึ้น
เนื่องจากการขยายของผนังเซลล์และโพรโทพลาสต์ เมล็ดพืชแต่ละชนิดต้องการน้ าสาหรับการงอก
แตกต่างกัน บางชนิ ดหากได้รับน้ ามากเกินไปจะทาให้เมล็ดขาดออกซิเจนที่ใช้สาหรับหายใจและทา
ให้เมล็ดเน่า ในบางชนิด การที่เมล็ดพันธุ์ได้รับน้ ามากๆ อาจจะทาให้เมล็ดเข้าสู่ สภาวะฟักตัวใหม่
สาหรับปั จจัยที่มีผลต่อการดูดน้ าของเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ความหนาของเปลือก สารที่เคลือบอยูท่ ี่ผวิ
เปลือก ความเข้มข้นของน้ า อุณหภูมิ และการสุ กแก่ของเมล็ดที่ต่างกัน
2. ออกซิ เจน มีความสาคัญต่อกระบวนการหายใจของเมล็ดข้าวที่กาลังงอก เนื่ องจากเมล็ดที่
กาลังงอกต้องการพลังงานจากขบวนการออกซิ เจน (Oxidation) โดยใช้ออกซิเจน คือ ขบวนการ
หายใจ เมล็ดข้าวที่กาลังงอกจะมีอตั ราการหายใจสู ง เมื่อเทียบกับการหายใจในช่วงอื่นๆ มีกิจกรรม
การสลายและเผาผลาญอาหารที่เก็บสะสมไว้เมล็ด โดยทัว่ ไปเมล็ดจะงอกในสภาพบรรยากาศปกติที่
มีออกซิ เจนประมาณร้อยละ และคาร์บอนไดออกไซค์ 20 แต่ประมาณร้อยละ 0.03 มีเมล็ดพันธุ์พืช
หลายชนิดที่งอกได้ในสภาพที่มีออกซิ เจนต่ากว่าปกติ เช่น พืชที่งอกได้ในน้ าเมล็ดข้าวจะงอกได้ท้งั
ในสภาพที่มีออกซิเจนต่า และสภาพที่มีออกซิ เจนสู ง ลักษณะการงอกจะมีความแตกต่างกัน ใน
สภาพที่มีออกซิเจนต่าจะงอกยอดอ่อนออกมาก่อนแล้วจึงงอกในส่ วนของรากออกมาทีหลัง และ
พลังงานที่ใช้ในการงอกจะมาจากขบวนการออกซิเดซัน ที่ไม่ใช้ออกซิเจนคือขบวนการหมักเมล็ดที่
งอกจึงทนต่อการสะสมแอลกอฮอล์หรื อสารพิษที่เกิดจากขบวนการหมักได้จนกว่าต้นกล้าจะงอกขึ้น
เหนื อน้ าและได้รับออกซิ เจน ส่ วนเมล็ดที่ตอ้ งการออกซิเจนสู งสาหรับการงอกนั้น เมื่อได้รับ
ออกซิ เจนไม่เพียงพอ เมล็ดจะพักตัวนอกจากนี้ อัตราการใช้ออกซิ เจนจะเป็ นตัวชี้การเกิดขบวน
การงอก และเป็ นตัววัดความแข็งแรงของเมล็ดด้วย
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3. อุณหภูมิ มีความสาคัญมากต่อการควบคุมและอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี ซึ่งมีผล
ต่อการเจริ ญเติบโตของพืชตามมา ด้วยความแตกต่างของชนิดและถิ่นกาเนิดของพืช ทาให้พืชมี
ความต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการงอกที่แตกต่างกัน เช่น พืชเขตหนาว เอนไซม์และ
ปฏิกิริยาชีวเคมีในเมล็ดเขตหนาวยังทางานได้เมื่ออุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็ง และเมล็ดยังสามารถงอก
ได้ ในขณะที่จุดเยือกแข็งจะเป็ นอันตรายสาหรับการงอกของเมล็ดพืชเขตร้อนถ้าอุณหภูมิสูงหรื อต่า
กว่าระดับที่เหมาะสม ซึ่งเกินกว่าที่เมล็ดพันธุ์จะสามารถงอกได้ เมล็ดบางชนิดอาจจะมีการพักตัว
หรื อบางชนิดอาจจะเสี ยชีวติ ได้ ดังนั้น เมล็ดแต่ละชนิดจะมีระดับอุณหภูมิสูงสุ ดและต่าสุ ดที่เมล็ดจะ
สามารถงอกได้แตกต่างกัน และยังมีการปรับตัวต่อช่วงอุณหภูมิสูงสุ ดและต่าสุ ดในรอบวัน คือ ถ้า
อุณหภูมิกลางคืนและกลางวันมีความแตกต่างกันมาก เมล็ดพันธุ์จะงอกได้ดีกว่าการได้รับอุณหภูมิที่
สม่าเสมอตลอดเวลา
4. การทาให้ขา้ วแห้ง การทาแห้งเป็ นการลดปริ มาณน้ าในอาหาร ซึ่งจะมีผลทาให้
กระบวนการเมทาบอลิซึมและการเจริ ญของจุลินทรี ยเ์ กิดได้ชา้ ลง เนื่องจากการที่น้ าที่เหล่าจุลินทรี ย ์
ใช้ในการดารงชีวิตมีไม่พอเพียงต่อกิจกรรมภายในเซลล์ ช่วยชะลอกิจกรรมต่างๆ เป็ นการลด
อัตราเร็ วของปฏิกิริยาการหื นของไขมันเนื่องจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส รวมทั้งลดกิจกรรมเอนไซม์
หลายชนิดที่ไม่ตอ้ งการ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเคมีของสารอาหาร การลด
ปริ มาณน้ าของอาหารจนถึงระดับที่สามารถระงับการเจริ ญเติบโตของเชื้อจุลินทรี ยโ์ ดยทัว่ ไปต้องมี
ค่าปริ มาณน้ าอิสระ (Water Activity) ต่ากว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการทาแห้ง 0.70 ได้แก่ ลักษณะ
ธรรมชาติของอาหาร ขนาดและรู ปร่ างตาแหน่งของอาหารในตูอ้ บ ปริ มาณอาหารต่อถาด ความเร็ ว
ของลมร้อน รวมทั้งกรรมวิธีการทาแห้งซึ่งจะส่ งผลต่อการเคลื่อนย้ายน้ าในอาหาร (Sringam, 1997;
Suksi, 2009)
การเพิม่ มูลค่ าผลิตภัณฑ์ ข้าวฮาง
การเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือกให้เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย สามารถแบ่งกลุ่มได้
ดังนี้
1. มิติการจัดการการผลิต
1.1 ผลิตภัณฑ์หลังจากการกะเทาะเปลือกข้าวที่ผา่ นสามารถแปรรู ปออกมาเป็ น
หลากหลาย เช่น ผงชงดื่มน้ าข้าวฮางงอก สามารถขายได้ในราคา 23,000 บาท ผงขัดหน้าจมูกข้าว
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สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในราคา 500,000 บาท คือ ตลาดต่างประเทศ เป็ นการสร้างรายได้ให้กบั
เกษตรกรได้อย่างดีซ่ ึ งตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
1.2 กรบวนการจัดการผลิตถือเป็ นหัวใจสาคัญในการเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะข้าวอินทรี ยห์ รื อที่เรี ยกว่าการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ การผลิตข้าวอินทรี ยเ์ ป็ น
การอนุ รักษ์และฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยัง่ ยืน เช่น
ปรับปรุ งความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นไร่ นาหรื อจาก
แหล่งอื่นควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศตั รู ขา้ วโดยวิธีผสมผสานที่ไม่ใช้สารเคมี การเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ ว
ที่เหมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรู ธรรมชาติ การจัดการพืช ดินและน้ า
ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าว เพื่อทาให้ตน้ ข้าวเจริ ญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์
แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรคแมลงและ
ศัตรู ขา้ ว โดยการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ ยหมักหรื อปุ๋ ยพืชสดมาใช้ในการช่วยการเจริ ญเติบโตของพืชและใช้
การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค การกาจัดเศษซากพืชทีเ่ ป็ นโรคโดยใช้ปูนขาว
รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ โดยส่ งเสริ มการเผยแพร่ ขยายปริ มาณของแมลงที่มีประโยชน์ เช่น
ตัวห้ า ตัวเบียน และศัตรู ธรรมชาติ เพื่อช่วยควบคุมแมลงและสัตว์ศตั รู ขา้ ว ปลูกพืชกาจัดแมลงตาม
คันนา เช่น ตะไคร้หอม สะเดา ใบแคฝรั่ง หรื อใช้แสงไฟจากหลอดแบล๊คไลท์ในการล่อแมลง ใช้กาว
เหนียวดักแมลง กับดักแมลง เพื่อเป็ นการกาจัดแมลงศัตรู พืชด้วยวิธีธรรมชาติ
2. มิติการจัดการการตลาด
2.1 ข้าวฮางกับตลาดในเอเชียได้รับการตอบรับดีจากต่างประเทศมีการสัง่ ผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยตลาดสาคัญคือฮ่องกงมีคาสั่งซื้ อปี ละ 5 ตัน และประเทศจีนอีก 20,000 ตัน หากมี
การจัดตั้งเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตข้าวฮาง สามารถที่จะพัฒนาข้าวทุกชนิดมาผลิตเป็ นข้าวฮางง
อก เช่น ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวมะลิ ข้าวหอมนิล 105 ข้าวเหนียว กข6 ข้าวเหนียวดา เป็ นต้น ซึ่ง
สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตและผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่างดี
2.2 ข้าวฮางกับตลาดในเอเชียเป็ นตลาดที่สาคัญของผูผ้ ลิตโดยเฉพาะตลาดที่นิยม
บริ โภคข้าวเป็ นหลัก เช่น ฮ่องกงที่มียอด 20 ตันต่อปี จีน 5,000 ตันต่อปี สามารถขยายออกไปได้อีก
มาก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และแถบตะวันออกกลาง
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2.3 ข้าวฮางกับตลาดทวีปยุโรปและอเมริ กายังเป็ นตลาดที่สามารถเจริ ญเติบโตได้ดี
ในการส่ งออกผลิตภัณฑ์ขา้ วฮางในรู ปแบบต่างๆ เนื่องจากเป็ นตลาดที่ได้กาไรเป็ นอย่างดีและเป็ น
ตัวเลือกที่หลากหลายในการกระจายผลิตภัณฑ์
3. มิติการสร้างค่านิยมในการบริ โภค
3.1 ข้าวฮางมีสารอาหารต่างๆ สู งมาก โดยเฉพาะสาร GABA (Gamma Amino
Butyric Acid) ซึ่งช่วยลดความดันโลหิ ตและปริ มาณคลอเรสเตอรอล มีส่วนช่วยในการควบคุม
น้ าหนักและลดความเสี่ ยงจากการเป็ นโรคอัลไซเมอร์ ธาตุแมงกานิสในปริ มาณสู ง ซึ่ งจะช่วยต่อต้าน
อนุมูลอิสระอันเป็ นสาเหตุของโรคมะเร็ ง ข้าวฮางมีค่าการเปลี่ยนเป็ นน้ าตาลในกระแสเลือดต่าจึง
เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
3.2 ข้าวฮางมีสารโปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอของเนื้อเยือ่ มีไฟเบอร์ช้ นั ดี
สู ง สู งกว่าข้าวขาว 15-20 เท่า ช่วยให้การย่อยอาหารเป็ นไปอย่างช้าๆ ทาให้น้ าตาลเข้าสู่ กระแสเลือด
ทีละนิด จึงทาให้อิ่มท้องได้นานกว่าข้าวขาว ช่วยลดความอ้วนเพราะมีน้ าตาลน้อย ป้ องกันรักษา
โรคเบาหวานได้เป็ นอย่างดี ช่วยในการขับถ่าย ใยอาหารสาสมารถดูดซับไขมันและสารพิษออกจาก
ร่ างกาย ป้ องกันมะเร็ งลาไส้ใหญ่ที่มีไขมันชนิดดี เช่น ออริ ซานอล โทโคฟี รอล ไตรโคไตรอีนอล
ช่วยลดไขมันในเลือดและหลอดเลือด ลดไขมันตัวร้าย (LDL) และเพิ่มไขมันตัวดี (HDL) ป้องกัน
โรคหัวใจ ยับยั้งเซลล์เนื้องอก ทาลายเซลล์มะเร็ งเต้านม มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้ องกันมะเร็ งได้ดีวา่
วิตามินอี 6 เท่า ยับยั้งการเกิดฝ้า ช่วยลดอาการร้อนวูบวาบในสตรี วยั ทอง วิตามิน B1 มีมากกว่าข้าว
ขาว 4 เท่า ป้ องกันโรคเหน็บชา วิตามิน B2 มีมากกว่าข้าวขาว 1 เท่า ป้องกันโรคปากนกกระจอก
วิตามิน B3 มีมากกว่าข้าวขาว 5 เท่า ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารเป็ นปกติไม่อืดแน่นเฟ้อ คลื่นไส้
อาเจียน ถ่ายเป็ นเลือด ไม่สับสนซึมเศร้า วิตามิน B6 ช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระกรดโฟริ กมี
มากกว่าข้าวขาว 5 เท่า ช่วยการเจริ ญเติบโตของระบบสื บพันธุ์ป้องกันทารกสมองพิการในช่วงเริ่ ม
ตั้งครรภ์ วิตามิน E สู งช่วยกระจายออกซิ เจนไปตามกระแสเลือดชะลอความแก่ของเซลล์ช่วยให้
ผิวพรรณดี สดใส เต่งตึง ป้องกันแคลเซียมเกาะผนังหลอดเลือดซึ่ งทาให้เส้นเลือดมีความยืดหยุน่
น้อยลงทาให้เปราะและแตกง่าย โดยเฉพาะในสมองธาตุเหล็กมีมากกว่าข้าวขาว 2 เท่า ช่วยป้องกัน
โรคโลหิตจาง
4. มิติการเพิ่มคุณภาพให้กบั ผลิตภัณฑ์
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4.1 เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่ามาทาการผลิตข้าวฮางจากเดิมที่มี
การผลิตและจาหน่ายข้าวเปลือกขัดสี อยูก่ ิโลกรัมละ 15-20 บาท เมื่อนามาแปรรู ปเป็ นข้าวฮางงอกจะ
มีมูลค่าเพิ่มเป็ น 80-120 บาทต่อกิโลกรัม หากสี โดยการกะเทาะเปลือกเป็ นข้าวดาแดง มูลค่าเพิ่ม
กิโลกรัมละ 160-180 บาท เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ขา้ วที่เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างดี
และเห็นผลชัดเจน
4.2 ผลิตภัณฑ์ขา้ วหรื อข้าวฮางสามารถแปรรู ปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่น ทาโจ๊กจมูกข้าว ข้าวจี่ขา้ วฮางงอก ขนมดอกจอกข้าวฮางงอก ขนมจีน
ข้าวฮางงอก ไอศกรี มจมูกข้าวฮาง ฯลฯ เป็ นการเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กบั ข้าวเปลือกได้หลายเท่าตัว
4.3 การนาข้าวฮางที่ได้มาตรฐานกระบวนการผลิตทาการจดทะเบียน GAP (Good
Agricultural Practices) ของกรมวิชาการเกษตร เป็ นการรับรองการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อ
ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ซึ่งการจะได้รับรองการจดทะเบียน GAP นั้นในกระบวนการผลิตข้าวฮางจะ
ได้รับการควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งในเรื่ องของแหล่งน้ าไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่ งก่อให้เกิด
การปนเปื้ อนของจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุของโรค พื้นที่เพาะปลูกต้องไม่มีความเสี่ ยงหรื อไม่มีการ
ปนเปื้ อนของสารเคมี ผลผลิตต้องปลอดจากศัตรู พืชมีการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชรวมถึงการเก็บเกี่ยว
และการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวต้องไม่ก่อความเสี ยหายให้กบั ผลผลิต
5. มิติการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
5.1 การขยายขีดความสามารถด้านการผลิตเพื่อการแข่งขันสามารถเริ่ มได้ต้ งั แต่
การเพิม่ ระดับศักยภาพในครัวเรื อน เป็ นการพัฒนาขีดความสามารถที่เกษตรกรที่ตน้ ทางของ
การปลูกข้าว โดยสามารถพัฒนาดินด้วยการเสริ มแร่ ธาตุภายในดินที่ปลูกข้าวฟื้ นฟูคุณภาพของดิน
เพื่อให้ขา้ วที่ปลูกออกมามีคุณภาพมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบนั ประชาชนเห็นความสาคัญของคุณภาพ
ด้านอาหารอย่างมากเพราะเป็ นสิ่ งที่เมื่อบริ โภคแล้วนาเข้าสู่ ร่างกายทาให้ผคู ้ นต่างหันมาดูแลสุ ขภาพ
ร่ างกายอย่างมากและสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
5.2 การส่ งเสริ มและการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่นิยมจากคนในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการส่ งเสริ มจากภาครัฐและเอกชนอย่างเป็ นรู ปธรรมและชัดเจนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขา้ วฮางจะต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐอย่างชัดเจน เนื่องจากนโยบาย
ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่เป็ นนโยบายในการส่ งเสริ มให้ประชาชนปลูกข้าวและนาเข้าโครงการของ
รัฐบาล แต่นโยบายสนับสนุนจะเป็ นนโยบายของท้องถิ่นซึ่งเป็ นนโยบายทางอ้อมที่ออกมาเฉพาะ
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กลุ่มและพื้นที่เท่านั้น การเพิ่มประสิ ทธิภาพการส่ งออกผลิตภัณฑ์จาเป็ นอย่างมากที่จะต้องพัฒนาข้าว
ในหลากหลายมิติเพื่อให้เกิดความหลอกหลายของผลิตภัณฑ์
บทสรุ ป

ข้าวฮางเป็ นข้าวที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีโบราณ และเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ การนาข้าวเปลือกไปแช่น้ าเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการงอกซึ่ งจะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในเมล็ดข้าวโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของปริ มาณสารกาบา “GABA”
(Gamma Amino Butyric Acid) ในเมล็ดมากเป็ น 10 เท่าของข้าวสารและเกิดสารอาหารที่เป็ น
ประโยชน์ต่อร่ างกาย เช่น แกมมาออริ ซานอล วิตามินอี สารฟี โนลิคไลซีน และสาร “กาบา” ที่มีอยู่
ในข้าวฮาง อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ ข้าวฮางจะเป็ นที่รู้จกั ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ไม่ได้รับ
ความนิยมเท่าควรในอดีต และมีกระแสการผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ขา้ วฮางให้เห็นเด่นชัดเมื่อไม่
นานมาเท่านั้น ทั้งนี้เป็ นเพราะประชาชน ผูบ้ ริ โภค โดยส่ วนใหญ่และทางภาครัฐมุ่งแต่การแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเปลือกที่มีลกั ษณะที่เป็ นสี ขาวเท่านั้น เพื่อตอบโจทย์ภายนอกประเทศและประชาชน
ส่ วนใหญ่ของประเทศที่นิยมทาน แต่ปัจจุบนั ประชาชนเริ่ มหันมาบริ โภคข้าวกล้อง ข้าวฮางงอก หรื อ
ข้าวประเภทอื่นมากยิง่ ขึ้น เพราะผูบ้ ริ โภคเริ่ มตระหนักถึงคุณค่าของสารอาหารที่มีอยูใ่ นอาหารมาก
ยิง่ ขึ้น การเพิ่มมูลค่าตั้งแต่กระบวนการผลิตข้าวจึงมีความสาคัญและกลายเป็ นจุดขายในการส่ งเสริ ม
เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น การทาข้าวฮางยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก ดังจะ
เห็นจากนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ส่ วนที่ให้การสนับสนุนจะเป็ นในทางรัฐวิสาหกิจชุมชน หรื อกลุ่ม
ชุมชนที่พฒั นา
จากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในหมู่บา้ นซึ่งมีความต้องการที่จะแก้ไขปั ญหาด้านการลด
ต้นทุนการผลิต และการดูแลสุ ขภาพของตนเองและผูบ้ ริ โภค จึงได้ทาการเกษตรปลอดภัยมาอย่าง
ต่อเนื่อง และพยามยามขยายผลไปสู่ หมู่บา้ นอื่น โดยการชักชวนเข้ามาเป็ นสมาชิก ซึ่งเป็ นสิ่ งที่กลุ่ม
ทาเพื่อชุมชนทั้งสิ้ น ได้แก่ สมาชิกในชุมชนมีงานทา มีรายได้เพิ่มขึ้น ผูบ้ ริ โภคข้าวปลอดสารเคมี มี
สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง เป็ นการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปั ญหาสภาวะโลกร้อนเนื่ องจากไม่ใช้
สารเคมี มีศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนที่สมาชิกในชุมชนและภายนอกชุมชนสามารถเรี ยนรู ้ได้ คนในชุมชน
มีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงทุนในการดาเนินงานของ
กลุ่มกับกองทุนหมู่บา้ น โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอีกด้วย
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เพราะสมาชิกกลุ่มแปรรู ปข้าวอินทรี ยท์ ุกคนเป็ นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่ งสามารถกูย้ มื
เงินของกลุ่มออมทรัพย์ฯ มาลงทุนในกิจกรรมได้ ปั จจุบนั ผูค้ นหันมาดูแลรักษาสุ ขภาพของตนเอง
มากยิง่ ขึ้น อันเป็ นเพราะปัจจุบนั การเพาะปลูกและการผลิตเน้นทางด้านปริ มาณจนลืมคิดถึงคุณภาพ
หรื อสารตกค้างที่มากับผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาจากรุ่ นสู่ รุ่นจึงมี
ความสาคัญ การเพิ่มมูลค่าจากต้นทางคือเกษตรกรมาสู่ กระบวยการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเดิม
การเป็ นผลิตภัณฑ์จากข้าวฮางที่ออกมาอย่างหลากหลาย เช่น ข้าวฮางงอก น้ าข้าวฮางงอก ผงขัดหน้า
จมูกข้าว ทาโจ๊กจมูกข้าว ข้าวจี่ขา้ วฮางงอก ขนมดอกจอกข้าวฮางงอก ขนมจีนข้าวฮางงอก ไอศกรี ม
จมูกข้าวฮาง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเกษตรกรผูต้ อ้ งการพัฒนาภูมิปัญญาที่
มีอยู่
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ศักยภาพในการจัดการท่ องเทีย่ วโดยชุมชนของหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาว
จังหวัดอุบลราชธานี และ แขวงจาปาสั ก สปป. ลาว
Potential of Community-based Tourism Management of Thai-Lao Border Villages
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บทคัดย่อ
การศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บา้ นชายแดนไทย-ลาวมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บา้ นชายแดนไทย-ลาวของ
จังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยและแขวงจาปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่คดั เลือกมาแบบเจาะจงประกอบด้วยชาวบ้านผูน้ าชุมชนและ
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนักวิชาการองค์กร
เอกชนและภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องจากหมู่บา้ นท่าล้งตาบลห้วยไผ่อาเภอโขงเจียมจังหวัด
อุบลราชธานีและในบ้านสุ ละ-ดอนกุ่มเมืองซะนะสมบูนแขวงจาปาสักหมู่บา้ นละ 10 คนรวม 20 คน
ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ตอบแบบสารวจตนเองในการจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชนกรณี ที่ไม่สามารถอ่านแบบสารวจไม่ได้ผวู ้ จิ ยั จะอ่านให้ฟังแล้วให้ผนู ้ ้ นั ตอบ
คาถามโดยมีการบันทึกเสี ยงและมีผชู ้ ่วยนักวิจยั จดคาตอบนอกจากนี้ยงั ใช้วธิ ี การสังเกตแบบมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชุมชนจัดขึ้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้องค์ประกอบศักยภาพในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 ด้านคือ (1) ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรม (2) ด้านองค์กรและการจัดการและ (3) ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นกรอบเนื้อหาผล
การศึกษาพบว่าจากการศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บา้ นชายแดนไทย-
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ลาวจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจาปาสักพบว่าหมู่บา้ นทั้งสองแห่งมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันเพราะสภาพภูมิประเทศที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าโขง และมี
วัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมบรู ของชาวบรู บา้ นท่าล้งและฮีตสิ บสองคองสิ บสี่ ของ
ลาวลุ่ม ดังนั้นในการจัดกิจกรรมให้แก่นกั ท่องเที่ยวของชุ มชนก็มีความใกล้เคียงกันด้วย กล่าวคือ มี
จุดให้ศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสภาพทางธรรมชาติที่เป็ นภูเขา ถ้ า ป่ าไม้และสายน้ า รวมทั้งจุดเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน ส่ วนด้านการจัดองค์กรและการจัดการนั้น
พบว่า กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย (คือ บ้านท่าล้งอาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี) มี
ความพร้อมและมีระบบการจัดการที่ดีกว่า กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของสปป. ลาว (คือบ้านสุ ละดอนกุ่ม เมืองซะนะสมบูนแขวงจาปาสัก)
คาสาคัญ: ศักยภาพ, การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน, หมู่บา้ นชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี
แขวงจาปาสัก สปป. ลาว
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Abstract
This research investigated potentials in community-based tourism management of ThaiLao Border villages of Ubon Ratchathani Province in Thailand and Champasak Province in Lao
PDR. Twenty key informants, purposively selected, 10 from each village, included villagers,
community leaders, governmental representatives, private sectors, and involved bodies from
Thalong Village, Huay Pai subdistrict, Khong Chiam district, Ubon Ratchathani province in
Thailand and from Sula Village, Sanasomboon district, Champasak province in Lao PDR. In-depth
interviews were employed in the data collection. These were done through self-survey in
community-based tourism. If the targeted people were found not to be able to read, the researcher
read it for them; their answers were recorded and written by the researcher’s assistants. Besides the
interviews, participatory observation in tourism activities was also utilized. Data were analyzed by
using 3 potential of community-based components as the content framework. It consisted of (1)
natural and cultural tourism products and, (2) administration organization, and (3) learning
activity. The findings showed that both villages from Thailand and from Lao PDR were similar in
rich of natural and cultural tourism products. This was derived from their geographical features,
situating on the Mekong River bank. Their cultural practice was also alike. This came from the
integration of two cultures: the Bru of Thalong and Hid-Sib-Song-Kong-Sibsi of Lower Laos.
Therefore, tourism activities held for tourists were similar as well. Indeed, there had been
the stations for learning about nature, that is, mountains, caves, forests, and the river, including the
cultures and ways of life of the villagers. For the organization and management, the village in
Thailand was found to be better in preparedness than that in Lao PDR.
Keywords: potential, community-based tourism management, Thai-Lao border villages of Ubon
Ratchathani province in Thailand and Champasak province in Lao PDR
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องค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) ได้
พยากรณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2563 (ค .ศ. 2020) การเดินทางท่องเที่ยวของโลกจะเพิม่ มากขึ้นโดยจะมี
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศราว1.6พันล้านคนและภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
คือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้หรื ออาเซี ยน ภูมิภาคเหล่านี้จะ
กลายเป็ นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ที่จะมีผนู ้ ิยมเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Ministry of
Tourism and Sports, 2011: 5)
จากการพยากรณ์ขา้ งต้น ประชาคมอาเซี ยน จึงมีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว
อาเซียน (ASEAN Tourism Strategic Plan: ATSP) โดยมีหลักการสาคัญจากการประชุมการ
ท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Forum 2010) ณ ประเทศบรู ไนดารู สซาลามในปี พ.ศ. 2553
ภายใต้กรอบข้อตกลงยอมรับร่ วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ซึ่งประเทศสมาชิก
รับรองหลักการสาคัญ 6 ประการเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว
อาเซี ยนดังนี้ประการที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการและเป็ นระบบ ประการที่ 2 การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนและมีความรับผิดชอบประการที่ 3 การประสานความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
ประการที่4 ผลิตภัณฑ์ดา้ นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพประการที่ 5 ความเป็ นเลิศด้านการให้บริ การและ
ประการที่ 6 ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างและมีปฏิสัมพันธ์ (Department of Tourism, 2013:
10 -11)
นอกจากหลักการสาคัญ6ประการข้างต้นแล้วที่ประชุมองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน
(ASEAN National Tourism Organization: ASEAN NTOs) ได้ร่วมกันกาหนดพันธกิจที่จะต้องเร่ ง
ดาเนินการในระยะแรกซึ่งแบ่งออกเป็ น3ด้านประกอบด้วย 1) การพัฒนาสิ นค้าด้านการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาคเชิงประสบการณ์และเชิงนวัตกรรมและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและการลงทุนที่
สร้างสรรค์ 2) การยกระดับคุณภาพของบุลากรการบริ การและสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคและ 3) การปรับปรุ งและเร่ งให้เกิดการอานวยความสะดวกในการเดินทางและ
การเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยน (Department of Tourism, 2010: 6-7) จากหลักการ
ข้างต้น ประชุมองค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียนจึงได้กาหนดแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวอาเซียน
(ASEAN Tourism Strategic Plan: ATSP) ขึ้นโดยมุ่งเน้นพัฒนาสิ นค้าการท่องเที่ยว4กลุ่ม
ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม 2) ธรรมชาติ
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3) การท่องเที่ยวโดยชุมชนและ 4) การท่องเที่ยวทางน้ า (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011–
2015 (2011: 24)
แผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวอาเซียนดังกล่าวสอดรับกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้
กาหนดแคมเปญการท่องเที่ยววิถีไทยในปี พ.ศ. 2558 (2015 Discover Thainess) ซึ่งเน้นการนาเสนอ
ความเป็ นไทยผ่านประเพณี วิถีชีวติ สถาปัตยกรรมธรรมชาติภาษาการแต่งกายที่มีการถ่ายทอดจากรุ่ น
สู่ ร่นและการเปลี่ยนผ่านให้สอดคล้องกับการดาเนิ นชีวติ ในปัจจุบนั ที่ผสานระหว่างแบบดั้งเดิมและ
แบบร่ วมสมัยซึ่ งเป็ นคุณค่าที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติประทับใจเมื่อได้มาสัมผัสทั้งในมิติความตื่นตา
ตื่นใจตามที่มีการกาหนดคุณค่า
การท่องเที่ยววิถีไทยหรื อความสุ ขแบบวิถีไทย (TATreviewMagazine.com-2015)
จากนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอาเซี ยนทาให้ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) ส่ งเสริ มและพัฒนาชุมชนหมู่บา้ นตามแนวชายแดนไทยลาวของทั้งสองประเทศเพื่อรองรับการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต ในส่ วนของประเทศ
ไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรการปกครองส่ วนท้องถิ่นได้จดั สรรงบประมาณในการพัฒนา
หมู่บา้ นที่มีศกั ยภาพจะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ หมู่บา้ นท่าล้งตาบลห้วยไผ่อาเภอโขง
เจียมจังหวัดอุบลราชธานีซ่ ึ งมีกลุ่มชาติพนั ธุ์บรู (Bru tribe) ซึ่งเป็ นหนึ่งในหลายชาติพนั ธุ์ในลุ่มแม่น้ า
โขง (Mukdavijit, 2006: 190-191) ที่ยงั คงสามารถดารงอัตลักษณ์ที่เป็ นวิถีด้ งั เดิมของตนไว้ได้ใน
ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของ
โลกาภิวตั น์
หมู่บา้ นท่าล้งเป็ นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ชายแดนห่างไกลจากอาเภอโขงเจียมและ
การเข้าถึงค่อนข้างลาบากเนื่องจากตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่ถูกโอบขนาบด้วยภูเขาและแม่น้ าโขงประชาชน
ยังมีความเหนียวแน่นในการสื บสานวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มชนไว้ได้โดยเฉพาะจุดเด่นทางภาษาที่
มีภาษาบรู ซ่ ึ งจัดอยูใ่ นกลุ่มภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกมอญ - เขมร (Austroasiatic Mon- Kmhmer)
สาขากระตู (Katuic branch) (พนัสดอกบัว2552: 90) เป็ นของตนเองมีภูมิปัญญาวิถีชีวติ ตลอดจน
ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆที่เป็ นเอกลักษณ์กอปรกับเป็ นชุมชนที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่ชายแดนติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (สปป. ลาว) ซึ่ งมีแม่น้ าโขงเป็ นพรมแดนธรรมชาติและเป็ นเส้นทางคมนาคม
เชื่อมโยงระหว่างไทย–ลาวทั้งยังเป็ นฐานทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงชุมชนคือเป็ นทั้งแหล่งอาหารแหล่ง
สร้างอาชีพประมงพื้นบ้านและการทาเกษตรริ มโขงอันเป็ นวิถีการดาเนินชีวิตที่มีการสื บทอดจาก
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บรรพบุรุษจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งส่ งผลให้ชุมชนหมู่บา้ นชายแดนไทย–ลาวบ้านท่าล้งยังคงรักษาอัตลักษณ์
ความเป็ นท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ได้
จากศักยภาพดังกล่าวทาให้ชุมชนชาวบรู แห่ ง นี้ ได้รับคัดเลื อกเป็ นหมู่พ ฒ
ั นาตามปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้น แบบของอ าเภอโขงเจี ย มในปี พ.ศ. 2555 (The Community Development
Department, 2014: 168) ซึ่ งส่ งผลให้มีนกั ท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางไปเยือนชุ มชนชาวบรู บา้ นท่าล้ง
เพิ่มมากขึ้นโดยลาดับ (Taktai, 2015 : Interview)
ทางด้าน สปป. ลาว ได้มีการพัฒนาหมู่บา้ นสุ ละ-ดอนกุ่ม ซึ่งอยูใ่ นเขตการปกครองของเมือง
ซะนะสมบูนแขวงจาปาสัก เพราะเห็นว่าเป็ นหมู่บา้ นที่มีศกั ยภาพด้านการท่องเที่ยวและอยู่ในเขต
ส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตป่ าอนุ รักษ์พูเซี ยงทอง (Tourist Site Development Protected
Forest Pou-Xiengtong Mountain) ซึ่ งจัดอยูใ่ นกลุ่มพื้นที่ท่องเที่ยวของแขวงจาปาสักกลุ่มที่1เขตเมือง
ปากเซและเมืองซะนะสมบูน (Invesment Opportunities in Laos Champasak province, 2009: 11)
หมู่บา้ นท่าล้งอาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และหมู่บา้ นสุ ละ-ดอนกุ่ม แขวงจาปาสัก
ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าโขงตรงกันข้ามกันทั้งสองหมู่บา้ นนี้ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันเกื้อกูลกันฉันญาติมิตรและมี
ความผสมกลมกลืนกันระหว่างวัฒนธรรมของคนบรู กบั วัฒนธรรมของคนลาวลุ่ม (Low-land Laos)
ซึ่ งเป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่จะมีส่วนส่ งเสริ มศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชนของทั้งสอง
หมู่บา้ นรวมทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของสองหมู่บา้ นนี้ ดว้ ย
นอกจากนี้ท้งั สองหมู่บา้ นยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นจุดเชื่อมโยงสาคัญคือแม่น้ าโขงที่
เป็ นทั้งเส้นทางคมนาคมและฐานทรัพยากรหล่อเลี้ยงชุมชนด้านการประมงพื้นบ้านการเกษตรริ มโขง
และมีประวัติศาสตร์ ร่วมของชุมชนทั้งสองฝั่งแม่น้ าโขงจากความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าวจึง
ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาถึงศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บา้ นท่าล้งอาเภอ
โขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านสุ ละ-ดอนกุ่มแขวงจาปาสักเพื่อจะได้ดาเนินการส่ งและพัฒนา
ให้ชุมชนชาวบ้านดาเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึ กษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชนของหมู่บ ้านชายแดนไทย-ลาวของ
จังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยและแขวงจาปาสักสปป. ลาว
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. คัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย ใช้วิธีการแบบเจาะจงประกอบด้วย ชาวบ้าน ผูน้ าชุมชนและ
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนักวิชาการองค์กร
เอกชนและภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องจากหมู่บา้ นท่าล้ง หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยไผ่อาเภอโขงเจียมจังหวัด
อุบลราชธานีและจากบ้านสุ ละ-ดอนกุ่มเมืองซะนะสมบูนแขวงจาปาสัก สปป. ลาว หมู่บา้ นละ 10
คน รวม 20 คน
2. ติดต่อประสานงานขอความร่ วมมือจากผูน้ าชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้องในพื้นที่วิจยั
3. ลงพื้นที่สมั ภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างและให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสารวจศักยภาพตนเอง
ในกรณี ที่กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ผวู ้ จิ ยั จะอ่านให้ฟังแล้วให้กลุ่มเป้าหมายตอบ
คาถามด้วยปากเปล่า โดยมีการบันทึกเสี ยงและมีผชู ้ ่วยนักวิจยั จดคาตอบ นอกจากนี้ยงั ใช้การสังเกต
แบบมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชาวบ้านจัดขึ้นอีกด้วย
4. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนภายใต้กรอบเนื้อหาขององค์ประกอบ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน3ด้านคือ (1) ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (2) ด้าน
องค์กรและการจัดการและ (3) ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
5. จัดเวทีประชุ มกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบข้อมูล มีผเู ้ ข้าร่ วมการประชุ มได้แก่กลุ่มเป้ าหมาย
เดิ ม และผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายเดิมเพื่อตรวจสอบข้อมู ล
หรื อเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อให้ตรงตามข้อเท็จจริ งของพื้นที่วจิ ยั
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชนของหมู่บา้ นชายแดนไทย-ลาวแบ่ง
ตามองค์ประกอบในการจัดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 ด้าน ดังนี้
1. ศัก ยภาพในการจัด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนของบ้า นท่า ล้ง อ าเภอโขงเจี ย ม จัง หวัด
อุบลราชธานี
1.1 ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
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ตารางที่ 1
ทรั พยากรทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเทีย่ ว
1. ศาลาชมวิวริ มโขง
2. จุดเรี ยนรู ้พืชดึกดาบรรพ์ตน้ ผง(ปรง)
3.จุดเรี ยนรู ้ผกั หวานป่ าและสมุนไพร

ศักยภาพ
ตลอดปี
/

ความพร้ อม
เฉพาะฤดู
/

/
/

4.จุดเรี ยนรู ้ปูภูเขา (กะปูหิน)

/
/
ฤดูฝน

/

5.เนินวัดใจขาอ่อนสาวลาว(ราว)
6.จุดเรี ยนรู ้ป่าเต็งรังบนภูเขา

/
/

/
/

7.หินเต่าคู่รัก
8.จุดชมวิวผาบ่อง
9.โหง่นสื่ อบ้านที่ประดิษฐานพระพุทธบาท
กลางน้ าโขง
10.หาดขี้หมา
11.โหง่น/คอนปลาแดก
12.บุ่งกว้าง
13.แก่งซาง

/
/
ฤดูร้อน(แล้ง)

/
/
/

ฤดูร้อน(แล้ง)
ฤดูร้อน(แล้ง)
ฤดูร้อน(แล้ง)
ฤดูร้อน(แล้ง)

/
/
/
/

ฤดูร้อน(แล้ง)
ฤดูร้อน(แล้ง)
ฤดูร้อน(แล้ง)

/
/
/

ฤดูร้อน(แล้ง)

/

14. ถ้ าเขมรจุดพักของคนหาปลา
15.บุ่งฮีบุ่งผาแอ่งน้ าขนาดใหญ่ในลาน้ าโขง
16.เก้าพันโบกแอ่งหินที่สวยงามหลากหลาย
ขนาด นับไม่ถว้ น
17.จุดเรี ยนรู ้ประติมากรรมธรรมชาติหินทราย
เสาเฉลียงปู่ ย่าพะลานรอยเสื อ
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ตารางที่ 2
ทรั พยากรทางวัฒนธรรม
แหล่งท่องเทีย่ ว
1. ฐานเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาจักสานกระติบ
2.ฐานเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาสานเสื่ อใบเตย

ศักยภาพ
ตลอดปี
เฉพาะฤดู
/
/

ความพร้ อม
/
/

3. ฐานเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทบรู

/

/

4. รอยพระพุทธบาทวัดภูเขาวงศ์

/

/

5.แหล่งเรี ยนรู ้เกษตรบนลานหินโรงเรี ยน
เพียงหลวง12
6.ศาลปู่ ตาหอผีเยียงของชาวบรู

/

/

/

/

7.ถ้ าทรายจุดตั้งถิ่นฐานในลาแม่น้ าโขงแห่ง
แรกของคนบรู

/

/

8. วิถีชีวติ ชาวประมง สองฝั่งโขงไทย-ลาว
9. บ้านพักโฮมสเตย์
10.ภาพเขียนสี ก่อนประวัติศาสตร์ ผาบ่อง
11.ภาพเขียนสี ก่อนประวัติศาสตร์ ผาเจ๊กผาเมย

/
/
/
/

/
/
/
ต้องปรับปรุ ง
เส้นทาง

1.2 ด้านองค์กรและการจัดการ
บ้านท่าล้งได้จดั ตั้งกลุ่มเพื่อดาเนิ นการจัดการการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีการพักค้างคืน
ในหมู่บา้ น หรื อ โฮมสเตย์ข้ ึนและเริ่ มเปิ ดรับนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2552 กลุ่มหรื อองค์กรจัดการมี
คณะกรรมการจานวน 8 คนประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน รองประธาน1 คนกรรมการ 4 คน
เหรัญญิก 1 คน และเลขานุการ 1 คนมีสมาชิกจานวน48คน
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ปั จจุบนั กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าล้งได้เพิ่มศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร โดย
เสนอขอจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าล้งโฮมสเตย์ เมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559 มีที่ทาการกลุ่มตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่19หมู่ที่5บ้านท่าล้งตาบลห้วยไผ่อาเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี
การจัดการด้านบ้านพักและสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวปั จจุบนั มีบา้ นพักโฮมสเตย์ของ
กลุ่มจานวน 10 หลังรองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 45 คนนอกจากนี้ยงั มีบา้ นพักเสริ ม (โฮมสเตย์
สารอง) ที่เจ้าของยินดีช่วยรองรับนักท่องเที่ยวที่เกินกว่า 45 คน จานวน 5 หลัง ซึ่งสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ 21 คน และกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวเกินกว่านี้ ทางกลุ่มจะขอความร่ วมมือจากเจ้าของ
บ้านคนอื่นๆ ที่พอจะช่วยรับได้และหากไม่เพียงพออาจขอพักที่วดั บ้านท่าล้งหรื อโรงเรี ยนเพียงหลวง
12 ตามแต่กรณี
นอกจากนี้กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าล้งยังมีการตั้งกลุ่มย่อยเพื่อกระจาย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอีก 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มดนตรี และการแสดง2) กลุ่มมัคคุเทศก์และ
เรื อนาเที่ยว 3) กลุ่มจักสานกระติบข้าว 4) กลุ่มสานเสื่ อใบเตย 5) กลุ่มยาสมุนไพร 6) กลุ่มบ้านพัก
โฮมสเตย์ และ 7) กลุ่มทาอาหาร
ส่ วนการจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง กลุ่มจะนาเงินที่เหลือจากการหัก
ค่าใช้จ่ายต่างๆ มาจัดสรร โดยแบ่งเงินรายได้ให้แก่กลุ่มย่อยทั้ง 7 กลุ่มเพื่อจัดแบ่งกันเองโดยแต่ละ
กลุ่มจะมีการหักเงินเข้าเป็ นกองทุนเพื่อสารองในการใช้จ่ายหรื อพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการ
ให้บริ การนักท่องเที่ยวของกลุ่มและชุมชนครั้งละ 5-10 เปอร์ เซ็นต์
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ในการให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว กลุ่มได้จดั ให้มีระบบการจองและการมัดจาล่วงหน้า
ระบบการจองโดยมากเป็ นการจองทางโทรศัพท์ท้งั นี้กลุ่มมีขอ้ กาหนดให้แจ้งล่วงหน้าพร้อมจ่ายโดย
โอนเงินค่ามัดจาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนเงินสาหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง
และแจ้งก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า3วันเพื่อกลุ่มจะได้ประสานเตรี ยมการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง โดย
อัตราค่าบริ การบ้านพัก คืนละ 200 บาท ต่อคน ค่าอาหารเช้า อาหารว่าง และของตักบาตร 150 บาท
ค่าบริ การนัง่ เรื อ/แพ ชมภูมิทศั น์แม่น้ าโขง มีท้ งั แบบเหมาลาและแบบรายหัว ขึ้นอยูข่ นาดเรื อและ
จานวนคนโดยสาร มีเสื้ อชูชีพ น้ าดื่มและไกด์นาเที่ยวจัดไว้ให้บริ การสาหรับโปรแกรมการท่องเที่ยว
มีท้งั ทางบกและทางน้ าให้นกั ท่องเที่ยวเลือก
1.3 ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ในด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชนบ้านท่าล้ง ได้จดั ให้มี
ฐานการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับธรรมชาติ จานวน 17 ฐาน และเกี่ ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุ มชน
จานวน 11 ฐาน โดยมีผนู ้ าเที่ยวชาวบ้านเป็ นผูบ้ รรยาย
2. ศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุ มชนของหมู่บา้ นบ้านสุ ละ-ดอนกุ่ม เมืองซะนะ
สมบูนแขวงจาปาสัก สปป. ลาว
2.1 ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
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ตารางที่ 3
ด้ านทรั พยากรทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเทีย่ ว
1.หินฮอยพระบาทศักดิ์สิทธิ์ (พระบาทเกิบ
แก้ว) วัดบ้านสุ ละ
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ตลอดปี
/

ศักยภาพ

เฉพาะฤดู

ความพร้ อม
/

2. หินสิ ลาเลกโบราณ (ศิลาจารึ กพันสี่ ร้อย
ปี )
3. หินหลักคอนถอนบ่ข้ ึน(หิ นหลักนคร
โบราณ)
4. หินหงหามเต่า
5. หินคอกม้า

/

/

/

/

/

6. หินฮอยพระบาทพูดานยาววัดบ้านดอน
กุ่ม
7. จุดเฮียนฮูป้ ่ าสมุนไพรไผ่ส้างผาและเตย
ป่ า
8. ถ้ าไหโบราณ
9.ผาสลักเลกร่ อยรอยเลขอารบิคที่ฝรั่งเศส
ทาไว้เพื่อบอกระดับน้ าโขงเพื่อเดินเรื อ
กาปั่ นช่วงปกครองอินโดจีน
10. หาดดอนกุ่ม
11.หาดบ้านใหม่
12.งิ้วโง๊ะต้นไม้โบราณที่ชาวบ้านเชื่อว่า
เกิดเป็ นคู่กนั กับต้นไม้มณี โคตรที่น้ าตก
คอนพะเพ็ง

/

ไม่พร้อม
ต้องปรับปรุ ง
เส้นทาง
/

/
/
ฤดูร้อน(แล้ง)

ฤดูร้อน(แล้ง)
ฤดูร้อน(แล้ง)
/

ต้องปรับปรุ ง
เส้นทาง
ไม่พร้อม
/

/
/
ต้องปรับปรุ ง
จุดชมผาสู งและ
ถ่ายภาพ
ระยะไกล
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ตารางที่ 4
ด้ านทรั พยากรทางวัฒนธรรม
แหล่งท่องเทีย่ ว

ตลอดปี

1.จุดเรี ยนรู ้ผกั กุ่ม“ผักฮิมของอาหารดองขึ้นชื่อ”
และเกษตรปลอดสารอาหารธรรมชาติริมฝั่งโขง
2. ตลาดชายแดนบ้านใหม่สิงสัมพันธ์
3. จุดชมดอกฝ้ายบานลานฝั่งบ้านสุ ละ

ศักยภาพ

เฉพาะฤดู
ฤดูหนาว

/

ความพร้ อม

/
ฤดูร้อน(แล้ง)

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ

2.2 ด้านองค์กรและการจัดการ
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสุ ละ-ดอนกุ่มตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559ในระยะแรกเป็ นการ
ตั้งเฉพาะกิจเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของคณะนักท่องเที่ยวไทย-ลาวชุดแรกซึ่งประกอบด้วยเจ้าเมือง
ซะนะสมบูน ประธานสงฆ์เมืองซะนะสมบูน และนายอาเภอโขงเจียมพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ
และผูป้ ระกอบการด้านท่องเที่ยวทั้งไทยและลาวจานวน 75 คนโดย 30คนในจานวนนี้เป็ น
นักท่องเที่ยวทดลองที่ร่วมประเมินศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวบ้านสุ ละ-ดอนกุ่มในกิจกรรม
“ล่องสายน้ าสานความสัมพันธ์สองฝั่งโขงไทยลาวเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวร่ วมกัน
ระหว่างอาเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีกบั เมืองซะนะสมบูนแขวงจาปาสัก” เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2559
ชุมชนบ้านสุ ละ-ดอนกุ่มมีการจัดโครงสร้างองค์กรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) นายบ้านผูร้ ับผิดชอบรวม/เลขาพรรคบ้าน (เทียบเท่าผูใ้ หญ่บา้ นของไทย) ทาหน้าที่
ประธานการนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านโดยตาแหน่ง
2) นายบ้านฝ่ ายเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคม (เทียบเท่าผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นของไทย) ทาหน้าที่
กรรมการรับผิดชอบด้านการประสานข้อมูลการท่องเที่ยวและการนาเที่ยวของบ้านโดยตาแหน่ง
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3) นายบ้านฝ่ ายป้องกันความสงบและป้องกันชาติ (เทียบเท่าผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นของไทย)
ทาหน้าที่กรรมการรับผิดชอบด้านการประสานอานวยความสะดวกและความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวของบ้านโดยตาแหน่ง
4) มัคนายกวัดบ้านสุ ละทาหน้าที่กรรมการรับผิดชอบด้านพิธีกรรมและศาสนพิธีในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านโดยตาแหน่ง
5) ประธานการนากุ่มแม่หญิงบ้านสุ ละ (กลุ่มสตรี ) รับผิดชอบด้านการต้อนรับและ
อาหาร ทั้งนี้มีชาวบ้านสุ ละ-ดอนกุ่มทั้ง108 ครัวเรื อนเป็ นสมาชิกเพราะถือว่าเมื่อมีนกั ท่องเที่ยวหรื อผู ้
มาเยีย่ มเยือนชุมชนชาวบ้านทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแล
ด้านรายได้ กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสุ ละ-ดอนกุ่มไม่มีการกาหนดราคา
แบบเหมาชุดการท่องเที่ยว (Package) แต่จะปรับยืดหยุน่ ตามชนิดอาหารซึ่งเป็ นเมนูตามฤดูกาลที่
นักท่องเที่ยวเลือกและตกลงกันเป็ นครั้งๆ ไป ในส่ วนการบริ หารจัดการรายได้ กลุ่มมีการกาหนด
สัดส่ วนการแบ่งปั นผลประโยชน์ ดังนี้
1) รายได้จากเรื อนาเที่ยว
1.1) ค่าจ้างเหมาเรื อนาเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวจัดหาเองราคาและคุณภาพเท่าเทียมกัน กรณี น้ ี
ไม่มีการหักรายได้เข้าบารุ งชุมชนและเจ้าของเรื อไม่ค่อยยืดหยุน่ เวลาในการท่องเที่ยว
1.2) ค่าจ้างเหมาเรื อนาเที่ยวที่ชุมชนจัดหาให้ราคาและคุณภาพเท่าเทียมกันกรณี น้ ีมีการ
หักค่าจ้างเรื อร้อยละ 5-10 บารุ งชุมชนเพื่อการพัฒนาและค่าประสานงานการท่องเที่ยวและมีการ
ยืดหยุน่ เวลาในการบริ การนาเที่ยวได้
2) ค่าจ้างเหมารถยนต์นาเที่ยวในชุมชน
มีให้เลือก 2 กรณี คือ ทางกลุ่มจะเป็ นผูป้ ระสานและให้นกั ท่องเที่ยวตกลงราคากับ
เจ้าของรถยนต์เองหรื อชุมชนจัดหาให้ในราคาและคุณภาพบริ การที่เท่าเทียมกันโดยมีการหักค่าจ้าง
เรื อจานวนร้อยละ 5-10 เข้าบารุ งชุมชนเพื่อการพัฒนาและค่าประสานงานการท่องเที่ยว
3) ค่าอาหาร
ชุมชนการท่องเที่ยวบ้านสุ ละไม่มีกาหนดชุดเมนูอาหาร(Menu Set) แต่คานวณจาก
จานวนนักท่องเที่ยวประเภทอาหารและมื้ออาหารเพื่อนามาเป็ นฐานคิดเฉลี่ยค่าวัตถุดิบค่าใช้จ่ายใน
การจัดหา
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ค่าแรง การประกอบอาหารเป็ นต้น เงินในส่ วนนี้ไม่มีการหักบารุ งชุมชน จะมีการหักในส่ วน
ค่าใช้จ่ายในการประสานงานที่เกี่ยวข้องเพราะคิดเฉพาะต้นทุนบวกค่าแรงเท่านั้น
4) ค่าบริ การต้อนรับและนาเที่ยว
การต้อนรับนักท่องเที่ยวของชุมชนเป็ นแบบเรี ยบง่าย ในส่ วนการบริ การนาเที่ยว การ
บรรยายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านสุ ละไม่ได้กาหนดอัตราค่าบริ การ แล้วแต่คณะนักท่องเที่ยว
เห็นเหมาะสมและชุมชนขอรับเป็ นลักษณะเงินผ้าป่ าบารุ งบ้านเพื่อเป็ นทุนในการสร้างขัว (สะพาน)
ข้ามลาห้วยเพื่อแก้ไขปัญหาเร่ งด่วนของชาวบ้านและพัฒนาสาธารณู ปโภคอื่นที่จาเป็ นเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยว ซึ่งจากการสังเกตการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บา้ นสุ ละให้การต้อนรับ
นักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ที่มีนกั ท่องเที่ยวจานวน 75 คนมีการจัดอาหารจาพวกปลา ผัก
และเนื้อหมู 6 ชนิดมีผลไม้และของหวานรวมเป็ น 8 ชนิดพร้อมน้ าดื่มเฉลี่ยคนละ 3 ขวดคิดเป็ นเงิน
ค่าอาหารรวมน้ าแข็งผ้าเย็นและการประสานอื่นๆ เป็ นเงิน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าเรื อ) คิดเฉลี่ยต่อ
จานวนนักท่องเที่ยวได้เท่ากับ 267 บาทต่อคน และพบว่าชาวบ้านมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ในระดับดีมาก การจัดการด้านอาหารเพียงพอและเหมาะสม ในส่ วนของการจัดการ
โดยภาพรวมเรี ยบร้อยดี
2.3 ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การดาเนิ นกิจกรรมท่องเที่ยวบ้านสุ ละ-ดอนกุ่มมี 2 ลักษณะคือกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
น้ าและกิจกรรมการเยีย่ มเยือนชุมชนและการเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ
เส้นทางแรกเริ่ มต้นที่ท่าน้ าอาเภอโขงเจียมแม่น้ าสองสี ตลาดชายแดนบ้านใหม่สิงสาพัน
สปป.ลาว ซึ่ งเป็ นเส้นทางท่องเที่ยวที่ดาเนิ นการมา โดยก่อนข้าม สปป.ลาว ขอให้ทางการไทยและ
เรื อนาเที่ยว รับการตรวจและบันทึกข้อมูลบุคคลและจานวนให้ถูกต้องแล้วนามาแจ้งกับด่านบ้าน
ใหม่สิงสาพันเพื่อตรวจสอบยอดนักท่องเที่ยวขาเข้าและขาออกให้ตรงกัน
เส้นทางที่ 2 เริ่ มจากจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านด่านอาเภอโขงเจียมซึ่ งมีตลาดนัด
สิ นค้าชายแดนสัปดาห์ละสามวันคือในช่วงเช้าของวันเสาร์ วันอังคารและวันพฤหัสบดีโดยเฉพาะวัน
เสาร์ จะมีเรื อจานวนมากจากฝั่ง สปป.ลาว ทั้งจากแขวงสาละวันและจาปาสักที่มาส่ งและซื้อสิ นค้าที่
ตลาดจุดผ่อนปรนฯ โขงเจียม
ส่ วนกิจกรรมการเยีย่ มเยือนชุ มชนและการเดินศึกษาธรรมชาติของบ้านสุ ละเริ่ มต้นจาก
จุดจอดเรื อบริ เวณปากลาห้วยใต้บา้ นสุ ละ นักท่องเที่ยวจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากการไหว้และ
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ตั้งแถวต้อนรับที่ท่าน้ าหน้าหมู่บา้ นหากเป็ นช่วงดอกไม้ป่าบานชาวบ้านจะทาเป็ นพวงมาลัยดอกไม้
ป่ า ถ้าฤดูดอกฝ้ายบานก็จะเป็ นมาลัยดอกฝ้ายต้อนรับ ส่ วนขบวนฟ้อนเมื่อนักท่องเที่ยวรับมาลัย
ดอกไม้แล้วชาวบ้านจะฟ้อนต้อนรับกันตามธรรมเนียมพื้นบ้านเหมือนการแห่บุญกัณฑ์หลอน โดย
การเปิ ดหมอลาแล้วเอาเครื่ องเสี ยงใส่ รถเข็นไปแล้วเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่ วมฟ้อนแห่ตามจังหวะเข้า
หมู่บา้ น แล้วนาพาไปไหว้ “ฮอยพระบาทศักดิ์สิทธิ์ ” (รอยพระพุทธบาท) ซึ่งประดิษฐานอยูใ่ นวัด
บ้านสุ ละ นมัสการขอพรเพื่อความโชคดี และโปรแกรมท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านสุ ละต้องการให้
นักท่องเที่ยวร่ วมกิจกรรมคือการร่ วมทาบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ร่ วมรับพรและรับประพรม
น้ าพระพุทธมนต์เพื่อเป็ นสิ ริมงคลเมื่อเสร็ จพิธี ชุมชนจะเชิญนักท่องเที่ยวนัง่ ล้อมวงกินข้าวแบบเรี ยบ
ง่ายที่ศาลาการเปรี ยญ จากนั้นเดินทางไปเยีย่ มชมแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูผา
บ้าน สาหรับคนที่สุขภาพไม่เอื้อต่อการเดินขึ้นเขาทางกลุ่มก็จะประสานจ้างรถยนต์ในชุมชนให้ โดย
แหล่งท่องเที่ยวจุดแรกกรณี เริ่ มต้นจากหมู่บา้ นคือจุดเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาขัวไม้เลียนลา (สะพานท่อนซุ ง)
จุดที่สองและสามอยูบ่ ริ เวณเดียวกันได้แก่“หิ นหลักคอนถอนบ่ข้ ึน”และ “หินสิ ลาเลกโบราณ” จุดที่สี่
“หิ นหงหามเต่า” เรื่ องเล่าชาวบ้านอิงตานานในพระพุทธศาสนา หากคณะท่องเที่ยวต้องการและมี
เวลาพอมัคคุเทศก์อาจนาไปชมหิ นคอกม้าซึ่ งอยูไ่ กลออกไปราว 2 กิโลเมตร ระหว่างการเดินชม
ผูน้ าทางจะเปิ ดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวได้ซกั ถามและถ่ายภาพตามอัธยาศัย จุดชมวิวภูผาบ้านจะมี
สี สันมากในช่วงปลายฤดูหนาวย่างเข้าฤดูร้อนระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ดอกช้างน้าวซึ่งเป็ น
ทั้งพืชสมุนไพรและดอกไม้ป่าสี เหลืองอ่อนจะบานสะพรั่งทัว่ ทั้งเนินภูแห่งนี้ทาให้ทศั นียภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ป่า กอปรกับเป็ นช่วงที่น้ าในแม่น้ าลดทา
ให้มองเห็นเกาะแก่งในแม่น้ าโขงมากมาย
อภิปรายผล
ตารางเปรี ยบเทียบแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บา้ นชายแดนไทย-ลาว
บ้านท่าล้ง จังหวัดอุบลราชธานีและบ้านสุ ละ-ดอนกุ่ม แขวงจาปาสัก สปป.ลาว
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ตารางที่ 5
ประเภททรั พยากรทางธรรมชาติ
ลาดับ
แหล่งท่องเที่ยว
(ไทย-ลาว)
1 ศาลาชมวิวริ มโขง
2 หินฮอยพระบาทเกิบแก้ว
3 จุดเรี ยนรู ้พืชดึกดาบรรพ์ตน้ ผง
4 หินศิลาเลกโบราณ
5 จุดเรี ยนรู ้ผกั หวานป่ า
6 หินหลักคอนถอนบ่ข้ ึน
7 จุดเรี ยนรู ้ปูภูเขา(กะปูหิน)
8 หินหงหามเต่า

(ไทย)
(ลาว)
(ไทย)
(ลาว)
(ไทย)
(ลาว)
(ไทย)
(ลาว)

ศักยภาพ
ตลอดปี เฉพาะฤดู
/
/
/
/
/
/
ฤดูฝน
/

9
10

เนินวัดใจขาอ่อนสาวราว
หินคอกม้า

(ไทย)
(ลาว)

/
/

11
12
13
14

จุดเรี ยนรู ้ป่าเต็งรัง
หินฮอยพระบาทพูดานยาว
หินเต่าคู่รัก
จุดเฮียนฮูส้ มุนไพร,ไผ่ส้างผา,เตยป่ า

(ไทย)
(ลาว)
(ไทย)
(ลาว)

/
/
/
/

15
16

จุดชมวิวผาบ่อง
ถ้ าไหโบราณ

(ไทย)
(ลาว)

/
/

17
18
19

โหง่นสื่ อบ้านฮอยพระบาทกลางถ้ า
ผาสลักเลก
หาดขี้หมา

(ไทย)
(ลาว)
(ไทย)

ฤดูแล้ง
ฤดูแล้ง
ฤดูแล้ง

ความพร้อม
/
/
/
/
/
/
/
ต้องปรับปรุ ง
เส้นทาง
/
ต้องปรับปรุ ง
เส้นทาง
/
/
/
ต้องปรับปรุ ง
เส้นทาง
/
ต้องปรับปรุ ง
เส้นทาง
/
/
/
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แหล่งท่องเที่ยว
(ไทย-ลาว)

ศักยภาพ

20
21
22
23
24

หาดดอนกุ่ม
โหง่น/คอนปลาแดก
หาดบ้านใหม่
บุ่งกว้าง
งิ้วโง๊ะ “คู่ไม้มณี โคตร”

(ลาว)
(ไทย)
(ลาว)
(ไทย)
(ลาว)

25
26
27
28
29

แก่งซาง
ถ้ าเขมร “ทับ,ที่พกั คนหาปลา”
บุ่งฮีบุ่งผา “วิถีจบั ปลาด้วยมือเปล่า”
เก้าพันโบก “แอ่งหินธรรมชาติ”
เสาเฉลียงปู่ ย่าพะลานรอยเสื อ

(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)

ตารางที่ 6
ประเภททรั พยากรทางวัฒนธรรม
ลาดับ
แหล่งท่องเที่ยว
(ไทย-ลาว)
1
2
3
4
5
6

ฐานการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาสานกระติ๊บไทย
(ไทย)
จุดเฮียนฮูผ้ กั กุ่ม “อาหารฮิมของ”
(ลาว)
ฐานเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาสานสื่ อเตย
(ไทย)
ตลาดชายแดนบ้านใหม่สิงสาเพ็ง
(ลาว)
ฐานเรี ยนรู ้สมุนไพรไทบรู
(ไทย)
จุดชมวิถีดอกฝ้ายบานที่ลานโขง –บ้านสุ ละ (ลาว)

ความพร้อม

ฤดูแล้ง
ฤดูแล้ง
ฤดูแล้ง
ฤดูแล้ง
/
ฤดูแล้ง
ฤดูแล้ง
ฤดูแล้ง
ฤดูแล้ง
/

ศักยภาพ
ตลอดปี

/
/
/
/
ต้องปรับปรุ ง
เส้นทาง
/
/
/
/
/

ความพร้อม

เฉพาะฤดู

/

/
ฤดูแล้ง

/
/
/
ฤดูแล้ง

/
/
/
/
/
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ลาดับ

7

แหล่งท่องเที่ยว
(ไทย-ลาว)

ศักยภาพ
ตลอดปี

ความพร้อม

เฉพาะฤดู

/

/

9

ถ้ าทรายจุดตั้งถิ่นฐานในลาน้ าโขงแห่งแรกของบรู
ท่าล้ง
(ไทย)
ฐานเรี ยนรู ้เกษตรบนลานหินรร.เพียงหลวง
(ไทย)
ศาลปู่ ตาหอผีเยียงไทบรู
(ไทย)

/

/

10

รอยพระพุทธบาทภูเขาวงศ์

(ไทย)

/

/

11

วิถีทาประมงพื้นบ้านในลุ่มน้ าโขง (ไทย/ลาว)

/

/

12

กิจกรรมบ้านพักโฮมสเตย์

/

/

13

ภาพเขียนสี ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์ ผาบ่อง

/

/

14

(ไทย)
ภาพเขียนสี ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์ ผาเจ๊ก ผาเมย
(ไทย)

/

/

8

(ไทย)

ฤดูแล้ง

ข้อมูลจากตารางเปรี ยบเทียบข้างต้นแสดงให้เห็ นว่าทรั พยากรการท่องเที่ ยวของหมู่บ ้า น
ชายแดนไทย ลาว ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ท้ งั สิ้ น 43 แหล่ ง แบ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ 29 แหล่ ง ทรั พยากรการท่องเที่ ย วทางวัฒนธรรม 14 แหล่ ง จาแนกเป็ นทรั พยากรการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่บา้ นท่าล้ง (ประเทศไทย) 27 แหล่ง และทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่บา้ นสุ ละดอนกุ่ม 15 แหล่ง และแหล่งท่องเที่ยวร่ วมของหมู่บา้ นชายแดนไทย ลาว 1 แหล่ง ได้แก่ วิถีชีวิตการ
ทาประมงพื้นบ้านร่ วมกันในแม่น้ าโขง
ผลการศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บา้ นชายแดนไทย-ลาวพบว่า
หมู่บา้ นท่าล้ง ตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และ บ้านสุ ละ-ดอนกุ่ม แขวงจาปา

/
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สัก สปป.ลาว มีจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของทั้งสองพื้นที่ ได้แก่ แม่น้ าโขง ภูเขาเกาะ
แก่งโบกหิ นผาและป่ าไม้ และความเป็ นพื้นที่ชายแดนนอกจากนี้ยงั มีจุดเด่นร่ วมทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของชาวบรู และวัฒนธรรมของชาวลาวลุ่มที่เป็ นการผสมผสานเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้า
กับฮีตสิ บสองคองสิ บสี่ และพระพุทธศาสนาผ่านการกล่อมเกลาทางสังคมก่อให้เกิดเป็ นอัตลักษณ์
ร่ วม (Co-Identity) ของชุมชน ซึ่ งฐานทรัพยากรร่ วมของหมู่บา้ นชายแดนไทย ลาวข้างต้นล้วน
สอดคล้องกับพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน ที่เน้นส่ งเสริ มพัฒนาสิ นค้าการ
ท่องเที่ยว 4 กลุ่มเป้าหมายคือ 1) วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม 2) ธรรมชาติ 3) การท่องเที่ยว
โดยชุมชนและ 4) การท่องเที่ยวทางน้ า (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011–2015 (2011)
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า หมู่บา้ นชายแดนไทย –ลาว ยังมีจุดเด่นทางสังคมได้แก่ วิถีชีวติ ของ
ชุมชน คือ ความเป็ นอยูแ่ บบพอเพียงเรี ยบง่ายสามัคคีรักสงบและเอื้อเฟื้ อเกื้อกูลกันที่สะท้อนจากวิถี
การจับปลาในแม่น้ าโขง การเกษตรและปศุสัตว์แบบพื้นบ้านการจักสานและการเก็บหาของป่ าตาม
ฤดูกาล
ในด้านความเข้าใจเกี่ยวกับเป้ าหมายและแรงจูงใจในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของสอง
หมู่บา้ น มีความสอดคล้องกับแนวคิดของพจนาสวนศรี (Saunsri, 2003: 41) 2 ประการคือ1) ชุมชน
ต้องการเผยแพร่ ของดีที่ชุมชนมีอยูแ่ ละ2) ชุมชนต้องการแสวงหาแนวทางแก้ไขปั ญหาและเป็ นกลไก
ในการสร้างความร่ วมมือในการพัฒนาชุมชนกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ชุมชนต้องการใช้การท่องเที่ยว
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาและปรับปรุ งหมู่บา้ นและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งสองประการนั้น ชุมชนได้จดั ให้มีกระบวนการ
เรี ยนรู ้ผา่ นการสนทนาแลกเปลี่ยนและผ่านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่น การร่ วมทาบุญด้วยการ
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่ชุมชนชาวบ้านสร้างโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
ทาบุญกุศลตามกาลซึ่งเป็ นหนึ่งในมงคลชีวติ 38 ประการทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความอิ่มเอมใจ การ
ได้รับการประพรมน้ าพระพุทธมนต์ที่เชื่อว่าเป็ นการขจัดทุกข์โศกโรคภัยเสริ มสร้างมงคลและขวัญ
กาลังใจแก่นกั ท่องเที่ยวผูม้ าเยือน เป็ นต้นนอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ชุมชนผ่านเรื่ องเล่าท้องถิ่นและตานานที่เป็ นคติชน (Folklore) ก่อให้ที่แสดงออกในรู ปของพิธีกรรม
และความเคารพศรัทธาของคนในชุมชนถือเป็ นกระบวนการสื่ อความหมายเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่ ง
ศักดิ์สิทธ์ที่ชุมชนชาวบ้านเคารพศรัทธา
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ด้านการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและขนบวิถีชีวิตท้องถิ่นซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญอีก
ประการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่สร้างโอกาสให้หมู่บา้ นชายแดนไทย ลาว ได้จดั กิจกรรม
ต่าง ๆ ในการสื่ อความหมายผ่านวิถีการดาเนินของคนสองฝั่งแม่น้ าโขงผ่านฐานการเรี ยนรู ้ เช่น
ฐานการเรี ยนรู ้การสานกระติ๊บ สานเสื่ อใบเตย ขัวไม้เลียนลา รวมถึงลานดอกฝ้ายริ มฝั่งโขงซึ่งเป็ น
ฐานการเรี ยนรู ้ที่สร้างการมีส่วนร่ วมให้นกั ท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรี ยนรู ้และสัมผัสการปลูกฝ้ายเก็บ
ฝ้ายตากฝ้าย ไปจนถึงวิถีการลงข่วงที่สตรี ในสองฝั่งไทย-ลาวในอดีตทาเป็ นกิจวัตร โดยธรรมเนียม
นิยมดั้งเดิมของคนลุ่มน้ าโขงที่สาวๆ มักนาหลามานัง่ เข็นฝ้ายรวมกันโดยปูเสื่ อที่ลานกลางบ้าน
แล้วนัง่ ล้อมวงเข็นฝ้ายเรี ยกว่า“โฮมหลาลงข่วง” ส่ วนหนุ่มๆ ก็จะมาเกี้ยวพาราสี สาวเจ้าโดยนาแคน
มาเป่ าลาย(ทานอง)ล่องโขงหรื อดีดพิณเป็ นสื่ อเกี้ยวสาวและใช้คาผญา (อ่านว่า ผะ-หยา) เพื่อเป็ น
การเลียบเคียงหยัง่ เชิงถามความรู ้สึกของสาวว่า มีใจเอนมาหรื อไม่ ฝ่ ายสาวเข็นฝ้ายก็จะตอบโดยใช้
คา ผญา เช่นกัน ทั้งนี้เพราะคนสมัยก่อนมีความละอายจะไม่ถามกันตรงๆ ซึ่ งหากสาวเจ้ามีความยินดี
พอใจในหนุ่มนั้นก็จะตอบเป็ นคาผะหยาในเชิงเปิ ดทาง ( Kayankan, 2016: Interview)
ส่ วนฐานเรี ยนรู ้ขวั ไม้เลียนลา (สะพานท่อนซุง) นั้น เป็ นฐานการเรี ยนรู ้ที่แสดงให้เห็นภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านที่เลือกเอาไม้ลาที่ตรงและไม่ตรงมาวางเรี ยงสลับซ้อนกันขึ้นเป็ นชั้นๆเพื่อให้เป็ น
ช่องระบายน้ าได้สะดวกเพื่อไม่ให้ทว่ มขังหรื อไปกัดเซาะดินด้านขอบตลิ่งทั้งสองข้างของลาห้วย
และแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและการร่ วมแรงร่ วมใจของชาวบ้านในชุมชนเพื่อเอาชนะอุปสรรค
ช่วยให้คนสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะสามารถข้ามลาห้วยได้ท้ งั นี้เพราะในทุกฤดูฝนความแรงของ
กระแสน้ าจะทาให้สะพานชารุ ด เมื่อน้ าลดชาวบ้านก็จะร่ วมแรงกันสร้างสะพานใหม่อีกครั้งเป็ น
วัฏจักรเช่นนี้ทุกปี (Sangthong, 2016: Interview)
ในด้านจุดอ่อนของชุมชนทั้งสองแห่งในภาพรวมได้แก่ 1) ด้านองค์กรและการจัดการ
ชุมชนการท่องเที่ยวชายแดนไทยลาวทั้งสองแห่งยังขาดองค์ความรู ้ในการบริ หารจัดการในเชิง
วิชาการที่เป็ นระบบขาดการคิดค้นใหม่ๆเพื่อบูรณาการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า/ผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวและขาดความรู ้เกี่ยวกับหลักการประชาสัมพันธ์ดา้ นการตลาดท่องเที่ยวไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 2) ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวทั้งสองชุมชนยังมีจุดอ่อนในเรื่ อง
ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติขาดทักษะในการใช้ระบบ IT 3) ด้านการเชื่อมโยง
ทั้งสองชุมชนยังมีจุดอ่อนในเรื่ องความทุรกันดารเกี่ยวกับเส้นทางและการเข้าถึงและระบบ
สาธารณู ปโภค สาธารณู ปการรวมทั้งไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ตที่ขาดประสิ ทธิภาพ
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ระเบียบแนวปฏิบตั ิในการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างกันยังขาดความชัดเจน 4) จุดอ่อนและอุปสรรค
เชิงพื้นที่ดา้ นอื่นๆได้แก่ระบบริ การด้านการปฐมพยาบาลและสาธารณสุ ขตั้งอยูห่ ่างไกลจากชุมชน
การขึ้นลงของแม่น้ าโขงที่ไม่เป็ นปกติอนั อาจเกิดจากการปิ ดเปิ ดน้ าของเขื่อนจีนทาให้กระทบต่อ
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ าของชุมชน
สรุ ปผล

จากการศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บา้ นชายแดนไทย-ลาว
จังหวัดอุบลราชธานี และ แขวงจาปาสัก พบว่า มีท้งั จุดเด่นที่ควรได้รับการพัฒนาต่อยอดและจุดด้อย
ที่สมควรได้รับการปรับปรุ งแก้ไข ดังนี้
1. การพัฒนาต่อยอดจากจุดเด่นของทั้งสองชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน
และแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวอาเชียน (ASEAN Tourism Strategic Plan: ATSP)ประกอบด้วย
1) ด้านการพัฒนาสิ นค้าการท่องเที่ยว ควรมีการส่ งเสริ มให้ชุมชนปรับปรุ งพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ข้อมูลฐานการเรี ยนรู ้การท่องเที่ยว สิ่ งเสริ มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาที่มี
อยูเ่ ดิมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสิ นค้า อาทิ การทากระติบข้าวจิ๋วท่าล้งเพื่อเป็ นของที่ระลึก หรื อหมวกใบ
มะพร้าวชาวบรู เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวใส่ เวลาเดินป่ า การทาพวงมาลัยดอกฝ้าย การสื บสานประเพณี ลง
ข่วง การปรับปรุ งจุดถ่ายภาพตะวันอ้อมโขง เพื่อเป็ นสิ นค้าและสร้างจุดขายใหม่ดา้ นการท่องเที่ยว
ของบ้านสุ ละให้สอดรับกับกระแสนิยมถ่ายรู ปแบบ “เชลฟี่ ” ในแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ควรมีการอบรมพัฒนาความรู ้ในการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และทักษะด้าน
บริ การอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งควรมีการอบรมให้ความรู ้ภาษา
อังกฤษสาหรับสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวและการอบรมพัฒนาทักษะในการใช้ระบบ IT แก่ชุมชน
3) ด้านการพัฒนาเชื่อมโยง ควรมีการเชื่อมโยงองค์กรการท่องเที่ยวชุมชนชายแดนไทย-ลาว ใน
ลักษณะเครื อข่ายความร่ วมมือแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการท่องเที่ยวระหว่างกัน เพื่อเชื่ อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวสร้างและเพิ่มทางเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่ งทั้งสองพื้นที่มีศกั ยภาพ
และฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายร่ วมกัน เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวแม่น้ าโขงเชื่อมโยง
ชายแดนไทย ลาว ท่าล้ง-สุ ละ/ดอนกุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้เหมาะกับ
เวลาหรื อเป้าหมายเฉพาะของนักท่องเที่ยว
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การพัฒนาเชื่ อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ าโขงชายแดนไทย-ลาวที่ควรได้รับการพัฒนา
เส้นทางแรกคือเส้นทางระหว่างท่าเรื ออาเภอโขงเจียมผ่านดอนด่านแม่น้ าสองสี ท่าเรื อตลาดชายแดน
บ้านใหม่สิงสาพัน สปป.ลาว ซึ่ งเป็ นเส้นทางท่องเที่ยวทางเรื อไทย- ลาวเป็ นเส้นทางที่ทางการของทั้ง
ไทยและ สปป.ลาว ควรเห็นชอบร่ วมกันในการอนุญาตให้เรื อของชาวบ้านทั้งไทยและลาวจัดบริ การ
นาเที่ยวโดยมีการบันทึกข้อมูลจานวนบุคคลตามแบบกาหนดแล้วนาแจ้งเจ้าหน้าที่ท้งั สองฝ่ ายเพื่อ
ตรวจสอบนักท่องเที่ยวขาเข้าและขาออกให้ถูกต้องตรงกัน
ส่ วนเส้นทางท่องเที่ยวที่สองคือเส้นทางกิจกรรมล่องสายน้ าสานสัมพันธ์สองฝั่งโขงไทยลาวโดยจัดเป็ นรู ปแบบการเชื่อมโยงการจัดการท่องเทียวท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างบ้านท่าล้ง
อาเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยและบ้านสุ ละ-ดอนกุ่มเมืองซะนะสมบูนแขวงจาปา
สัก สปป. ลาว
2. การส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจในระดับพื้นที่คือตลาดนัดสิ นค้าชายแดนไทย-ลาว
บริ เวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านด่านอาเภอโขงเจียมซึ่งจัดสัปดาห์ละ 3 วัน คือในช่วงเช้าของวัน
เสาร์ องั คารและวันพฤหัสบดีโดยเฉพาะวันเสาร์จะมีเรื อพ่อค้าแม่คา้ จาก สปป.ลาว จานวนมากทั้งจาก
แขวงสาละวันและจาปาสักที่มาส่ งและซื้ อสิ นค้าที่อาเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
3. การปรับปรุ งด้านที่เป็ นจุดอ่อน ได้แก่ ด้านองค์กรและการจัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดอบรมให้ความรู ้สาหรับการบริ หารจัดการองค์กร การศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตน้ แบบเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนา การบูรณาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการท่องเที่ยว และ
การให้ความรู ้เกี่ยวกับหลักการประชาสัมพันธ์และการตลาดแก่ชุมชน ด้านการเชื่ อมโยง หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาเส้นทาง
และการเข้าถึง และระบบสาธารณูปโภครวมทั้งไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ตให้มี
ประสิ ทธิภาพ ทางการไทย และ สปป. ลาว ควรปรับระเบียบแนวปฏิบตั ิที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวข้าม
แดนให้สอดคล้องกัน และด้านอื่นๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตั้งระบบริ การด้านการปฐมพยาบาล
และสาธารณสุ ขในหมู่บา้ นหรื อพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน รวมทั้งควรมีระบบส่ งต่อฉุ กเฉิ นที่มี
ประสิ ทธิภาพเพื่อสามารถรองรับในกรณี มีเหตุฉุกเฉินจากการท่องเที่ยวอย่างทันการณ์
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ความร่ วมมือในการพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว ผ่ านภาคีเครื อข่ ายอุดมศึกษา
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1

บทคัดย่อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามแนวชายแดนไทยลาว ผ่านภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความร่ วมมือพัฒนาการศึกษาตาม
แนวชายแดนไทย - ลาว ผ่านภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษา กาหนดกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 100 คน กลุ่มผู ้
ร่ วมปฏิบตั ิการ จานวน 10 คน เครื่ องมือวิจยั คือ แบบการสัมภาษณ์ วิธีวเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการ
แบบอุปนัย นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า
1) สภาพการจัดการศึกษาโรงเรี ยนตามแนวชายแดนไทย-ลาว พบว่า จัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ขาดปัจจัยในการพัฒนาให้มีความพร้อมทุกด้าน การบริ หาร
จัดการไม่สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยน นักเรี ยนขาดแคลนทรัพยากร จานวนครู ไม่ครบชั้น
ขาดงบประมาณสาหรับการจัดการศึกษา ไม่มีการใช้เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ผา่ นนวัตกรรมทางไกล ขาด
การพัฒนาบุคลากรและผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ผูน้ าชุมชนไม่ให้ความร่ วมมือกับสถานศึกษา 2) แนว
ทางการสร้างความร่ วมมือพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผ่านภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษา
พบว่า ควรพัฒนารู ปแบบเครื อข่ายความร่ วมมือด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่มีการใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต้องดาเนินการจัดกิจกรรมทุกปี ต้องมีการประสานความร่ วมมือส่ งนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์ มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดโครงการต่าง ๆ และดาเนินการจัดทาข้อตกลงร่ วมกัน
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ควรจัดตั้งองค์กรที่ทุกฝ่ ายให้การยอมรับและพัฒนาร่ วมกัน สร้างมาตรการดาเนินการเพื่อสนับสนุน
ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีมาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และควร
สร้างรู ปแบบการประเมินผลร่ วมกัน
คาสาคัญ: ความร่ วมมือ, การพัฒนาการศึกษา
Abstracts

This research aimed to study the condition of educational management along ThailandLaos border through a member network of higher education partners and to study the development
of cooperation along Thailand - Laos border through a member network of higher education. The
participants in this research consisted of 100 informants and 10 co-operators. The research
instrument was an interviewing form. The collected data were analyzed by induction. The results
were presented using descriptive analysis. The research results were as follows: 1) the condition of
education management along the Thailand - Laos border found that the educational management
according to the National Education Act lacked readiness to develop all aspects. Management did
not comply with the school context. Students lacked learning resources. The number of teachers
was not enough for classes. The schools lacked budget for education. There was no learning
network through distance innovation. The schools lacked personal development and professional
administrators. The community leaders did not cooperate with the schools. 2) Regarding the
guidelines for creating educational development cooperation along the Thailand-Laos border
through a member network of higher education, it was found that it should develop cooperation
network model in the learning process with the use of innovation, media, and modern technology
in teaching and learning. The development of teachers and educational personnel has to conduct
the activities every year and build the cooperation of internship students. The university has to
organize various projects with agreements together. There should be an established organization
that all parties accept and develop operation together. There should be measures to promote

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

ROMMAYASAN 277

standard learning management, the use of technology for learning and exchanging, and the
evaluation forms which was created together.
Keywords: cooperation, education development
บทนา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กาหนดให้รัฐส่ งเสริ มให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในด้านการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทางการเมือง การวางแผนเศรษฐกิจและสังคมการมี
ส่ วนร่ วม จัดบริ การสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อานาจของรัฐทุกระดับ รวมทั้งส่ งเสริ ม
สนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายทุกรู ปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ โดยให้รัฐส่ งเสริ มสนับสนุนการ
กระจายอานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชนจัดและมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (Ministry of Education, 2011) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดหลักการในการจัด
การศึกษาไว้ในมาตราที่ 7-9 ว่า การจัดการศึกษาให้ยดึ หลักให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
การจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยดึ หลักการมีส่วนร่ วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ โดยให้บุคคลและองค์กรเหล่านี้สามารถเป็ นผูจ้ ดั และมีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษา บริ จาคทรัพย์สิน ทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมจาเป็ น ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ที่เป็ นกฎหมายเพื่อส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ระบุการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วนในการจัดการศึกษาโดยในมาตรา 4 ได้
ใช้คาบัญญัติ “ภาคีเครื อข่าย” ประกอบด้วยบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่น
รวมทั้งสถานศึกษาอื่นที่มิได้สังกัดสานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มีส่วนร่ วม หรื อมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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มาตรา 6 การส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ยดึ หลักการ
กระจายอานาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นไปตาม
แนวทางและเป้ าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (Ministry of Education, 2008)
การศึ ก ษาเป็ นเครื่ องมื อส าคัญ ในการพัฒ นาความรู ้ ความคิ ด คุ ณธรรม ความประพฤติ
ทัศนคติ ค่านิ ยม และคุ ณธรรมของบุคคล ของเด็กและเยาวชน ให้เป็ นพลเมื อง ที่ ดีมีคุณภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ การศึ ก ษายัง เป็ นกุญแจส าคัญที่ จะนาไปสู่ ก ารประกอบอาชี พ รายได้
ประสิ ทธิ ภาพของการทางาน และการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด การพัฒนาประเทศก็ยอ่ มทาได้สะดวก
ราบรื่ น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ ว การศึกษานับเป็ นรากฐานที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งใน
การสร้างสรรค์ ความเจริ ญก้าวหน้า และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็ น
กระบวนการ ที่ช่วยให้คนได้พฒั นาตนเองด้านต่าง ๆ ตลอดจนช่วยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิต
ตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดารงชีวติ และประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีความสุ ข รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมเป็ นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
ได้ การศึกษาเป็ นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคน ให้เป็ นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ มีพฒั นาการที่สมดุลทั้งปั ญญา จิตใจ ร่ างกายและสังคม เพื่อส่ งเสริ มสร้างการพัฒนาและ
ความเจริ ญเติบโต ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระบวนการศึกษา จึงมีผเู ้ รี ยนเป็ นเป้าหมาย
สู งสุ ด ของการพัฒนา (Office of the National Education Commission, 2000) การศึกษาเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นประเทศใดมีประชากร ที่ได้รับ
การศึกษาอย่างถูกต้อง และทัว่ ถึง ประเทศนั้นก็จะประสบความสาเร็ จในทุกด้านไม่วา่ จะเป็ นด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม (Maken, 2004)
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นพื้นฐานอันสาคัญของการพัฒนา
และเป็ นเครื่ องชี้นาสังคม ผูท้ ี่ได้รับการศึกษาจึงเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็ นกาลังสาคัญใน
การพัฒนาประเทศ แต่ในสภาพปั จจุบนั สถานภาพทางด้านคุณภาพ การศึกษากาลังเป็ นจุดวิกฤติของ
ระบบการศึกษาไทยกล่าวคือ ในกระบวนการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นการท่องจาเพื่อสอบมากกว่า
การเน้นให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง อีกทั้งไม่สามารถปลูกฝังการรักที่
จะเรี ยนรู ้ต่อไปอันเป็ นคุณสมบัติที่สาคัญในโลกยุคข้อมูลข่าวสารหรื อสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
(Wajjwalku,1984) ได้เสนอว่าการพัฒนาประเทศ ไม่วา่ ด้านใดต้องอาศัยกาลังคน เป็ นปั จจัยสาคัญ
การขาดกาลังคนในการพัฒนาประเทศ จะประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะขาดกาลังคน
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ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทาให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรม และนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ตลอดจนความสามารถทางวิชาการ ระเบียบวินยั หย่อนยาน ปั ญหายาเสพติดและ
ความรุ นแรงซึ่ งนับวันยิง่ ทวีข้ ึน ปั ญหาดังกล่าวทาให้คนไทยไม่สามารถพัฒนาตนเองได้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับสู งเท่าที่ควรส่ งผลกระทบต่อการติดต่อกับต่างประเทศซึ่ง
ปัจจุบนั เป็ นการแข่งขันระหว่างสติปัญญากับสติปัญญา
การส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคและในกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้าน แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2552 - 2559) ได้กาหนดแนวทางส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็ นสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเป็ น
ประชาคมอาเซี ยนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยมีกรอบการดาเนินงาน 7 ด้านดังนี้
1. การส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษา การวิจยั และพัฒนา
การฝึ กอบรมนานาชาติในภูมิภาค (Regional Education Hub) ในสาขาที่มีศกั ยภาพในการแข่งขันโดย
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีบทบาทสาคัญ
2. ส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านการศึกษากับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศใน
ระดับภูมิภาคและระดับสากล
3. ส่ งเสริ มสนับสนุ นองค์กรและสถาบัน การศึกษาของประเทศ ทาหน้าที่เป็ นศูนย์เครื อข่าย
การศึกษาระหว่างประเทศ ทั้งในประชาคมอาเซียน ระดับภูมิภาคและระดับสากล
4. ส่ ง เสริ ม การวิ จ ัย และพัฒนาการศึ ก ษาและการแลกเปลี่ ย นองค์ค วามรู ้ ผู ้เรี ย น ครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ การเชื่ อมโยงภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล
รวมทั้งส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู ้ ทักษะและมี
บทบาทด้านการศึกษาในองค์กรระหว่างประเทศ
5. กาหนดมาตรการทั้งเชิ งรั บและเชิ งรุ กเพื่อเป็ นการเปิ ดเสรี ทางการค้าและบริ การด้าน
การศึ กษา ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุ ภาคี รวมทั้งเตรี ยมความพร้ อมด้านคน เงิ น เทคโนโลยี ข้อมูล
ข่าวสารและความรู ้ เพื่อเข้าสู่ เศรษฐกิจฐานความรู ้ในกระแสโลกาภิวตั น์อย่างรู ้เท่าทัน
6. ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาสากลเป็ นภาษาที่สอง ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานและ
การเรี ยนรู ้ภาษาที่สาม เช่น ภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ภาษาที่สนใจ เป็ นต้น
7. ส่ งเสริ มให้สถาบันการศึ กษาจัดหลักสู ตรนานาชาติ หรื อหลักสู ตรสมทบ หลักสู ตร
ร่ วมกับสถาบันต่างประเทศ สื่ อความเป็ นสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาติ
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การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนควรมุ่งเน้นการศึกษาเพื่ออาชีพ เพื่อลดปัญหาความยากจน
ของประชาชนในพื้นที่ อาจดาเนินการโดยให้โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาประจาตาบลเปิ ดสอนระดับ
อาชีวศึกษา สาขาต่าง ๆ เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั นักเรี ยนในพื้นที่ซ่ ึ งส่ วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน โอกาสเรี ยนที่จะเรี ยนต่อระดับสู งในสถาบันการศึกษาต่างพื้นที่มีนอ้ ยและอาจเป็ น
แรงจูงใจอย่างหนึ่งให้นกั เรี ยนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้สูงขึ้นเพื่อศึกษาต่อ จากงานวิจยั
ดังกล่าวยังพบอีกว่า มีนกั เรี ยนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเรี ยนเป็ นจานวนมากเด็กส่ วนใหญ่เป็ น
เด็ก 2 สัญชาติและเด็กต่างด้าว ซึ่ งเด็กนักเรี ยนเหล่านี้ไม่ได้มาเรี ยนหนังสื ออย่างเดียว แต่มาเพื่อ
ประโยชน์อย่างอื่น เช่น การเรี ยนรู ้ภาษาไทยเพื่อเป็ นมัคคุเทศก์ มาเรี ยนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
ค้าขายกับคนไทย มาเพื่อขอรับสิ ทธิ มาใช้แรงงานในเมืองไทยในอนาคต (Vi-Salaphon, 2009)
ดังนั้นในการจัดการศึกษาแก่คนในชุมชนจึงต้องเข้าใจสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
สิ่ งแวดล้อมของหมู่บา้ น ลักษณะผูน้ าท้องถิ่น ชาวบ้าน ค่านิยม ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา ตลอดจนสภาพปั ญหาต่าง ๆ เพื่อเป็ นข้อมูลในการวางแผน การจัดการศึกษาใน
ระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่คนในชุมชน การทาให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้ เกิดความตระหนักที่จะร่ วมแก้ไขปั ญหาของชุมชน ด้วยความร่ วมมือ ร่ วมใจ
เกิดการเอื้ออาทรต่อกันและเกิดความมัน่ ใจในการพึ่งตนเอง อันจะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
และการมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนและประเทศ การมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู ้และข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545 มาตรา 29 กาหนดให้
สถานศึกษาร่ วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่ งเสริ ม
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ภายในชุมชน มีการแสวงหาความรู ้ ข้อมูล
ข่าวสาร และรู ้จกั เลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พฒั นาระหว่าง
ชุมชน ในขณะที่ (Office of the Education Councill, 2009) ได้กาหนดกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ โดยศึกษาประเด็นปั ญหาหลักในการศึกษาและการเรี ยนรู ้ที่โยง
กัน และเน้นการปรับปรุ งแก้ไขอย่างเป็ นระบบ มิใช่ที่เพียงจุดใดจุดหนึ่งแยกจากกันตั้งแต่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ การเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคนไทยยุคใหม่ ปรับกระบวนทัศน์การเรี ยนรู ้ เพื่อให้
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ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถเอื้ออานวยให้เกิดการเรี ยนรู ้ โดยสร้างครู ยคุ ใหม่ที่มีความรู ้ ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม
จริ ยธรรม เข้ามาเป็ นครู คณาจารย์และปรับระบบบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพคล่องตัว เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการบริ หารและจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
ดังนั้นการสร้างภาคีเครื อข่าย มุ่งเสริ มสร้างพลังภาคีเครื อข่ายการศึกษา หวังใช้เป็ นกลไก
การประสานพลังขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้มีความรู ้และสมรรถนะในการส่ งเสริ มสนับสนุน
ความร่ วมมือในด้านการจัดการศึกษาให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ สามารถเสริ มสร้างพลัง
ภาคีเครื อข่ายทางการศึกษาและเกิดการผสานพลังขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่ ประชาชน โดย
เน้นการให้แนวคิดและแนวทาง การพัฒนาของภาคีเครื อข่ายการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และได้จดั ให้มีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายการศึกษาในการสร้างการศึกษาและการควบคุมการศึกษา
รวมถึงการเข้าถึงหลักการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ งจะเกิดแรงผลักดันให้เกิดนโยบายการ
ประสานงาน ประสานความร่ วมมือของภาคีเครื อข่ายการศึกษาจากภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน
ให้มีการทางานร่ วมกันมากขึ้นก่อเกิดความเข้มแข้งบนพื้นฐานของการยอมรับ การเข้าใจ ใน
ประโยชน์ของการร่ วมมือปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเครื อข่ายมีความสัมพันธ์ในการกระตุน้ และประสานงาน
แหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งความรู ้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อรับและส่ งหรื อถ่ายทอดความรู ้ประเภทต่าง ๆ ไปยัง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ภาคีเครื อข่ายมีเป้าหมายร่ วมมือกันพัฒนาการศึกษา
ของประชาชนให้ดียงิ่ ขึ้น
จะเห็ นได้ว่าจากฐานรากความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมนี้ หากสามารถสื บสานและ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์โดยการนามิติการศึกษาสร้ างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นในแบบ “ภาคี
เครื อข่ายการพัฒนา” มาใช้ ก็นบั ได้วา่ เป็ นเสริ มสร้างความสัมพันธ์การพัฒนาการศึกษา นาไปสู่
ความร่ วมมื อกันในท้องถิ่ นไปสู่ ภูมิภาคอาเซี ยน และเป็ นฐานสู่ ประชาคมโลกต่อไป ดังนั้น จึงได้
กาหนดประเด็นการศึกษาในเรื่ อง ความร่ วมมือพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย–ลาวผ่านภาคี
เครื อข่ายอุ ดมศึ กษา เพื่อให้เกิ ดความยัง่ ยืนในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นกาลังสาคัญของ
ประเทศชาติต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผ่านภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความร่ วมมือพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผ่าน
ภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
ด้ านพืน้ ที่
พื้นที่ในการศึกษาเกี่ ยวกับ บริ บทโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว และ
ภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษา เพื่อกาหนดพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล คือ โรงเรี ยนตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว
ด้ านเนื้อหา
การศึกษาบริ บทโรงเรี ยนตามแนวชายแดนครอบคลุมเนื้อหา สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเหมือน ความต่างและการปรับปรนวัฒนธรรม วิถีชีวติ แบบเครื อญาติ
ของประชาชนตามแนวชายแดน บริ บททางการศึกษาในมิติวฒั นธรรม
การศึกษาความร่ วมมือพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผ่านภาคีเครื อข่าย
อุดมศึกษา ครอบคลุมเนื้อหา ความร่ วมมือแบบทางการที่มีธรรมเนียมปฏิบตั ิระหว่างหน่วยงานทาง
การศึกษา ความร่ วมมือแบบท้องถิ่นที่มีวฒั นธรรมประเพณี เป็ นแนวปฏิบตั ิ ความร่ วมมือเชิง
เครื อข่ายจากอดีตถึงปั จจุบนั ความร่ วมมือพัฒนาการศึกษาระหว่างอุดมศึกษาและโรงเรี ยนตามแนว
ชายแดน ความร่ วมมือภายใต้กรอบนโยบายทางการศึกษาของรัฐ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ท ราบถึ ง สภาพการจัด การศึ ก ษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผ่ า นภาคี เ ครื อ ข่ า ย
อุดมศึกษา
2. ได้แนวทางการสร้างความร่ วมมือพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผ่านภาคี
เครื อข่ายอุดมศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ นอกจากการศึกษาเอกสารแล้วยังเน้นการวิจยั
ภาคสนาม และวิธีการวิจยั โดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ดังนั้น การกาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญในการศึกษาบริ บทโรงเรี ยนตามแนวชายแดนและความร่ วมมือพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ จานวน 9 คน ตัวแทนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 1 คน
ตัวแทนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จานวน 9 คน ตัวแทนครู จานวน 27 คนตัวแทนนักเรี ยน จานวน 9 คน
ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา/ผูป้ กครอง/ ผูน้ าท้องถิ่น จานวน 10 คน รวมทั้งสิ้ น 65 คน และวิธีการ
วิจยั โดยการประชุมกลุ่มย่อย ในการศึกษาความร่ วมพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว
ผ่านภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อผูแ้ ทน จานวน 1 คน ตัวแทน
ครู ผสู ้ อน จานวน 2 คน ตัวแทนนักเรี ยน จานวน 2 คน ตัวแทนแทนกรรมการสถานศึกษา/
ผูป้ กครอง จานวน 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษา จานวน 1 คน นักวิจยั 3 คน
ดังนั้น ผูร้ ่ วมการประชุมกลุ่มย่อย ในโรงเรี ยนภาคีเครื อข่าย จานวน 10 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั คือ แบบการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ศึกษา
สภาพการจัดการศึกษาตามแนวชายแดนไทย - ลาว ผ่านภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษา จากตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตัวแทนครู
ตัวแทนนักเรี ยน ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา/ผูป้ กครอง ผูน้ าท้องถิ่น และสนทนากลุ่มย่อย จาก
ตัวแทนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตัวแทนครู ผสู ้ อน ตัวแทนนักเรี ยน ตัวแทนแทนกรรมการสถานศึกษา
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาและนักวิจยั 3 คน เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่ วมมือ
พัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย - ลาว ผ่านภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษา
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งผูว้ จิ ยั ดาเนิน
การประสานส่ วนที่เกี่ยวข้อง ประสานพื้นที่วจิ ยั มีการเตรี ยมตัวเข้าสนามวิจยั เช่น การปฐมนิเทศ
นักวิจยั การศึกษาสภาพข้อมูลพื้นฐาน การเข้าสนามวิจยั อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
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การแนะนาตัว การสร้างความสัมพันธ์ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามประเด็นการศึกษา ได้แก่
การศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ บริ บทโรงเรี ยนภาคีเครื อข่ายตามแนวชายแดนและประเด็นความร่ วมมือ
พัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย – ลาวผ่านภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักและแนวทางการสร้างความร่ วมมือพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทยลาว ผ่านภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดประชุมกลุ่มย่อย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุ ปด้วยวิธีการแบบอุปนัย มีหลักการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. พิจารณาข้อมูล จากการเก็บโดยการบันทึกสนาม จากการสัมภาษณ์และการสังเกต
2. ตรวจสอบข้อมูลในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งมีการตีความเบื้องต้นที่
อาศัยแนวคิดเกี่ ยวกับเครื อข่ายทางสังคม ความร่ วมมือพัฒนาการศึ กษา เป็ นการสร้ างสมมติฐาน
ชัว่ คราว
3. ตีความข้อมูลและสร้างข้อสรุ ปจากปรากฏการณ์ขอ้ มูลสนาม เมื่อเก็บข้อมูลได้
ครบถ้วนแล้ววิเคราะห์และสังเคราะห์จดั หมวดหมู่ขอ้ มูลตามความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผล วิธีการ
วิเคราะห์ที่นาข้อมูลเชิงรู ปธรรมมาสรุ ปให้เป็ นนามธรรม โดยพิจารณาจากลักษณะร่ วมที่พบและ
สังเคราะห์เป็ นภาพรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนของการวิจยั และตามประสงค์ที่กาหนดไว้ คือ
สภาพการจัดการศึกษาตามแนวชายแดนไทย - ลาว ผ่านภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษาและแนวทาง
การสร้างความร่ วมมือพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย - ลาว ผ่านภาคีเครื อข่ายอุดมศึกษา โดย
การตีความ และสร้างข้อสรุ ปภายใต้แนวคิดทฤษฎี นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะของ
การพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
บริ บทพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – ลาว ของจังหวัดอุบลราชธานีต้ งั อยูใ่ นบริ เวณที่เรี ยกว่า
แอ่งโคราช โดยสู งจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร ลักษณะโดยทัว่ ไปเป็ นที่สูงต่า เป็ นที่
ราบสู งลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแม่น้ าโขง เป็ นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกบั สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มีอาณาเขตติดต่อระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกบั สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดอุบลราชธานี บริ บทของโรงเรี ยน
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ตามแนวชายแดนไทย – ลาว เป็ นโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นโรงเรี ยนตามแนวตะเข็บชายแดนไทย – ลาว และเป็ นโรงเรี ยนประถม
มัธยมประจาอาเภอ ที่จะต้องให้บริ การในเขตพื้นที่บริ การ และให้ความร่ วมมือกับชุมชนในด้าน
สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนประเพณี ต่างๆ ที่ ชุมชนจัดขึ้น ปัญหาส่ วนใหญ่ที่พบในโรงเรี ยนคือ
นักเรี ยนยากจนและขาดแคลนทรัพยากร เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ จึงหวังให้มีเครื อข่ายภาคีจาก
ส่ วนต่าง ๆ เข้าไปช่วยเหลือทั้งด้านวิธีการบริ หารจัดการที่สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยน ตาม
ภูมิศาสตร์ และศักยภาพของเด็ก ทั้งด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสู ตร ตาราเรี ยน คู่มือครู
นวัตกรรม การใช้เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ผา่ นนวัตกรรมทางไกลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนตามแนวชายแดนยังคงจัดการศึกษายึดตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ คือ การจัดการศึกษาให้ยดึ หลัก เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับ
ประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนตามแนวชายแดนยังประสบปัญหาหลากหลาย
เนื่องจากความยากจนของคนในพื้นที่ ความแตกต่างทางด้านสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม การเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ ขาดการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริ หาร ดังนั้นการพัฒนารู ปแบบเครื อข่าย
ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้รูปแบบใหม่ๆ ที่มีการใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยนให้นกั เรี ยนได้รับ
ประสบการณ์ทางการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ สามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอาจจะเป็ นในรู ปแบบของการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ โดยทีมวิทยากร
คุณภาพจากมหาวิทยาลัย ต้องมีการประชาสัมพันธ์ มีการจัดค่ายอาสา มีการแจกของอุปกรณ์กีฬา
หรื อ อุปกรณ์การเรี ยน ระยะยาวต้องดาเนินการจัดกิจกรรมทุกปี มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีโควตาให้
นักเรี ยน และควรส่ งนักศึกษาไปฝึ กสอนตามโรงเรี ยนห่างไกลตามแนวชายแดนอย่างทัว่ ถึง
แนวทางการสร้างความร่ วมมือพัฒนาการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-ลาว ผ่านภาคี
เครื อข่ายอุดมศึกษา พบว่า ต้องมีการประสานความร่ วมมือ มีการส่ งนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ไปยังโรงเรี ยนตามแนวชายแดน มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดโครงการต่างๆ และดาเนินการ
จัดทาข้อตกลงร่ วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็ นรู ปธรรม สร้างเครื อข่ายการพัฒนาร่ วมกัน
และทาให้เกิดการขยายของเครื อข่าย แนวทางในการพัฒนานั้นต้องอาศัยความรู ้จากหลายฝ่ าย เช่น
ผูน้ าในระดับนโยบาย ผูท้ รงภูมิปัญญา เป็ นต้น การพัฒนาความร่ วมมือให้เกิดยัง่ ยืนนั้นควรจัดตั้ง
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องค์กรกลางที่ทุกฝ่ ายให้การยอมรับและพัฒนาร่ วมกัน การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน เช่น การส่ ง
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์มาให้ความรู ้กบั นักเรี ยน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ต้องมี
การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนร่ วมกัน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาต้องเป็ นหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ผา่ นการฝึ กอบรม การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนตามแนว
ชายแดน สร้างมาตรการดาเนิ นการเพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีมาตรฐานเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ความร่ วมมือต้องขยายเครื อข่ายเพิ่มขึ้นเพื่อ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรโดยนาเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการติดตาม ประเมินผล
การปฏิบตั ิงานโดยการสร้างรู ปแบบการประเมินการร่ วมกัน
อภิปรายผล
สภาพปั ญหาตามแนวชายแดนเกิดจากกระแสของโลกาภิวฒั น์ทาให้มีความหลากหลาย
โดยเฉพาะปั ญหาความยากจนเกิดจากความไม่เท่าเทียมของรายได้ที่กระจายระหว่างภูมิภาคก็เพิ่ม
มากขึ้น ปั ญหาทางวัฒนธรรม เกิดจากการได้รับวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อชาวบ้าน
เป็ นอันมาก คนในชุมชนยังขาดศักยภาพปั ญหาด้านกฎหมายเพราะประชาชนส่ วนมากยังไม่รู้
กฎหมายเบื้องต้นส่ วนผูท้ ี่รู้กฎหมายส่ วนมากจะเป็ นผูน้ าชาวบ้านและข้าราชการ ความร่ วมมือ
ระหว่างโรงเรี ยนตามแนวชายแดนกับสถาบันอุดมศึกษานั้นไม่ค่อยเกิดขึ้นเป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการศึกษาคนละรู ปแบบ ซึ่ งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะอิงตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ เป็ นหลัก ทาให้ความร่ วมมือในการพัฒนาหลักสู ตรเกิดขึ้นลาบาก ทั้งนี้จากข้อ
ค้นพบของทางโรงเรี ยนเรี ยนที่ตอ้ งการให้มหาวิทยาลัยร่ วมพัฒนาหลักสู ตรระยะสั้นในการพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนถือว่าเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการร่ วมมือกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ (Pongjan, 2010) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายในการพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ได้กาหนด
ปัญหาด้านการศึกษา ได้จดั ทาแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั ของชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา แต่เกือบครึ่ งไม่ได้หาวิธีการดาเนินการศึกษา และบางส่ วนไม่ได้กาหนดเป้าหมายของ
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การวางแผน ไม่ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวางแผน สาหรับการประสานงาน ส่ วนใหญ่ได้
มีการช่วยเหลือประสานงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชน สนับสนุ นกิจกรรมเพื่อสร้างความร่ วมมือ
ระหว่างศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนกับชุมชนในพื้นที่ แต่เกินครึ่ งไม่ได้จดั ให้มีการประสานงานทาหน้าที่
แทนผูบ้ ริ หาร และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Kuntiworapun, 2012) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของ
ภาคีเครื อข่ายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลาปาง ผลการศึกษา พบว่า ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอแจ้ห่ม ในภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับคือ ด้านความร่ วมมือ ด้าน
การทางานร่ วมกัน ด้านการประเมินผล ด้านการประสานงาน และ ด้านการวางแผน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Wiroonphan, 2012) ได้ศึกษาการมี ส่ วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า สภาพการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายในการจัด
การศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสู งสุ ดอันดับแรก คือ ด้านการพัฒนาสื่ อและ
แหล่งเรี ยนรู ้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านการพัฒนาหลักสู ตร ปัญหาการมีส่วนร่ วมของภาคี
เครื อข่ายในการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอันดับแรก คือ ด้าน
วางแผนจัดการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ แนว
ทางการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการ คือ ควรจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาและภาคีเครื อข่ายให้เป็ นปั จจุบนั ครอบคลุมทุกภารกิจ เพื่อเป็ นข้อมูลในการบริ หาร
จัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ ให้กบั ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย ควร
เป็ นกิจกรรมที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
(Phongjan, 2012) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้ พบว่าระดับการมีส่วน
ร่ วมของภาคีเครื อข่ายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา ทุกด้าน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
ระดับการมีส่วนร่ วมในระดับมากไปหาน้อย สู งสุ ดคือ ด้านการทางานร่ วมกันระดับการมีส่วนร่ วม
มาก รองลงมา ด้านความร่ วมมือระดับการมีส่วนร่ วมมาก รองลงมา ด้านการประเมินผลระดับ
การมีส่วนร่ วมมาก รองลงมา ด้านการประสานงานระดับการมีส่วนร่ วมมาก และน้อยที่สุด ด้าน
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การวางแผนระดับการมีส่วนร่ วมปานกลาง ตามลาดับ จากการศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะพบว่า
ควรมีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดกิจกรรม มีการทางานร่ วมกันเป็ นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมา
ปฏิบตั ิงานตรงเวลา
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรวิจยั เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวชายแดนไทย-ลาว เพื่อนาข้อมูลที่
ได้ไปจัดทาหลักสู ตรที่สอดคล้องกับบริ บทชุมชนตามแนวชายแดน
2. ควรวิจยั แนวทางการพัฒนาหลักสู ตรต่อเนื่ องระหว่างโรงเรี ยนและสถาบันอุดมศึกษา
3. ควรวิจยั กรอบความร่ วมมือแบบบูรณาการระหว่างโรงเรี ยนและสถาบันอุดมศึกษา
4. ควรวิจยั แนวทางส่ งเสริ มอาชีพชุมชนตามแนวชายแดนไทย – ลาว
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สงคราม แสงธรรม และประชาธิปไตย: กาเนิดหลักสู ตรพระพุทธศาสนา
ในระบบการศึกษาไทย
War, Light of Dharma and Democracy: Beginning of Buddhist
Curriculum in Thai Education System
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1-3

บทคัดย่อ
บทความนี้ประสงค์ศึกษาถึงที่มาของหลักสู ตรพุทธศาสนาในระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่าง
จริ งจังในหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ว่าเกิดขึ้นด้วยปัจจัยเงื่อนไขและบริ บทใด จากวิธีการการ
ศึกษาวิจยั เอกสารและการทบทวนพัฒนาการหลักสู ตรการศึกษาไทย ควบคู่กบั การศึกษาอย่าง
เชื่อมโยงบริ บททางสังคมการเมืองเศรษฐกิจไทย บทความนี้ได้ขอ้ ค้นพบว่า หลักสู ตรพุทธศาสนา
เกิดขึ้นอย่างเชื่อมโยงกับบริ บทการต่อสู ้ทางอุดมการณ์เสรี นิยมประชาธิปไตยกับอุดมการณ์สังคม
นิยมคอมมิวนิสต์ ซึ่ งรัฐไทยและชาติพนั ธมิตรมีความพยายามอย่างยิง่ ในการสกัดกั้นอุดมการณ์
คอมมิวนิสต์ ซึ่งหลักสู ตรพระพุทธศาสนาเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือสาคัญที่จะสร้างพลเมืองไทยที่ยดึ มัน่
ในประชาธิปไตยและเกรงกลัวภัยคอมมิวนิสต์นนั่ เอง
คาสาคัญ: ระบบการศึกษา, หลักสู ตรพระพุทธศาสนา, สงครามเย็น
Abstract
This paper aims to study: how was Buddhist Curriculum in Thai Education found in Thai
education system that took place in the curriculum in B.E.2521 based on the methodology of
documentary research and review of Thai curriculum development in addition, to the terms,
conditions, and contexts, it was found that Buddhist curriculum development had been connect to
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social, political and economic contexts cold war context. The Buddhist curriculum is closely
linked to the ideological, liberal, democratic and communist socialist ideology against Communist
ideology. The Thai state and its allies have made great strides in interrupting communist ideology.
The Buddhist curriculum is the one important tool to establish Thai civics committed to democracy
and fearfull of Communist terrorists.
Keywords: Thai education system, Buddhist curriculum, cold war
บทนา

เมื่อกล่าวถึงระบบการศึกษาของไทย พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 (สมัยรัชกาลที่
6) นับเป็ นหมุดหมายแรกในการจัดการการศึกษาไทยอย่างเป็ นระบบแบบแผน โดยมีการเปิ ดโอกาส
ให้ราษฎรไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างทัว่ ถึง จากนั้นระบบการศึกษาไทย
ได้ดารงและพัฒนามาตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ 100 ปี โดยเฉพาะในรอบ 50 กว่าปี ที่ผา่ นมา มีการ
พัฒนาหลักสู ตรการศึกษาของไทย 4 ครั้ง ได้แก่ 1) หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2503 2) หลักสู ตร
การศึกษา พ.ศ. 2521 (และหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2533) 3) หลักสู ตร
การศึกษา พ.ศ. 2544 และ 4) หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งจะสังเกตเห็นได้วา่ การพัฒนา
หลักสู ตร 2 ครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงบริ บทสงครามเย็น (ประมาณทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2520)
เป็ นสาคัญ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ในช่วงทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2520 เป็ นห้วงเวลาแห่ง
สงครามเย็น เวทีแห่งความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองฝ่ ายเสรี นิยมประชาธิปไตยที่มี
สหรัฐอเมริ กาเป็ นผูน้ า กับฝ่ ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่นาโดยสหภาพโซเวียต ความขัดแย้งของ 2
ขั้วอุดมการณ์ดงั กล่าวนาไปสู่ สงครามตัวแทน (proxy war) ในดินแดนต่างๆ ทัว่ โลก เช่น สงคราม
คาบสมุทรเกาหลี สงครามเวียดนาม รวมถึงความขัดแย้งรุ นแรงในหลายประเทศ ดังเช่นกรณี ประเทศ
ไทยที่รัฐไทยเลือกเป็ นพันธมิตรกับฝ่ ายเสรี ประชาธิ ปไตยได้ต่อสู ้กบั พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ
ไทย (พคท.) บริ เวณชายแดนรอบรัฐ และให้การสนับสนุนกองทัพอเมริ กาในปฏิบตั ิการรบใน
เวียดนามและในลาว เช่น การส่ งทหารร่ วมรบ และการสนับสนุนจัดตั้งฐานทัพหลายแห่งในไทย
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ในด้านหนึ่ง ผลสงครามเย็นได้เปลี่ยนแปลงทั้งมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของรัฐไทยอย่างกว้างขวาง อาทิเช่น การเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2504 ส่ งผลสื บเนื่องถึงการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจและขยายอานาจรัฐไปสู่ ภูมิภาค
การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยส่ วนภูมิภาค เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
การเคลื่อนย้ายประชากรเข้าสู่ เมืองใหญ่เพื่อแสวงหาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น เช่นเดียวกับ
มิติทางการศึกษาที่รัฐไทยพยายามพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ในห้วงเวลาและบริ บทสงครามเย็นดังกล่าว ดังนั้น ในการปรับปรุ งหลักสู ตรการศึกษาแต่ละครั้ง
นอกจากจะสะท้อนทิศทางและความมุ่งหมายของรัฐไทยในการพัฒนาคน (ตั้งแต่ระดับเยาวชน) เพื่อ
นาไปสู่ การเป็ นกาลังของประเทศชาติแล้ว การเกิดขึ้นของหลักสู ตรยังสะท้อนย้อนถึงที่มาของ
หลักสู ตรว่าเกิดขึ้นภายใต้บริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ในยุคนั้นๆ ด้วย กรณี
การเกิดหลักสู ตรการศึกษาปี พ.ศ. 2503 และหลักสู ตรการศึกษาในปี พ.ศ. 2521 จึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง
โดดเดี่ยว หากแต่เกิดขึ้นโดยแรงผลักดันของอุดมการณ์เสรี ประชาธิปไตยอันมีสหรัฐอเมริ กาเป็ นผูน้ า
บทความนี้ ประสงค์ฉายภาพช่วงการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2503 ไปสู่
หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 อันมีนยั สาคัญของอุดมการณ์เสรี ประชาธิปไตยเป็ นแรงขับเคลื่อนของ
การปรับเปลี่ยนหลักสู ตร โดยบทความนี้จะเสนอ “กาเนิดหลักสู ตรพระพุทธศาสนาในระบบ
การศึกษาไทย” ในหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 เป็ นกรณี ตวั อย่าง เนื่องจากหลักสู ตรพระพุทธ
ศาสนาได้ถูกดาริ ริเริ่ มขึ้นเป็ นครั้งแรกในหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ซึ่งย่อมเป็ นประเด็นที่
น่าสนใจในทางวิชาการว่า หลักสู ตรที่เกี่ยวกับศาสนาที่กล่าวถึงความ “สะอาด สว่าง สงบ” ได้เกิดขึ้น
บนเปลวเพลิงและเถ้าถ่านของสงครามความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์เสรี นิยมประชาธิ ปไตยกับ
อุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ได้อย่างไร ทั้งนี้ผเู ้ ขียนจะใช้แนวคิด “ปฏิบตั ินิยม” (pragmatism)
ของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักปรัชญาการศึกษาชาวอเมริ กนั และแนวคิดปรัชญาการศึกษาของ
สาโรช บัวศรี นักการศึกษาคนสาคัญของไทย เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษานี้
วิธีดาเนินการศึกษา
บทความนี้ใช้การวิจยั เอกสารเป็ นวิธีศึกษาหลัก โดยเป็ นเอกสารหนังสื อ บทความวิชาการ
และสารสนเทศออนไลน์ การเข้าร่ วมสัมมนา100 ปี จอห์น ดิวอี้ กับการศึกษาไทย ศึกษาบริ บททาง
สังคมไทยและสังคมโลกในช่วงที่ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริ กา
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รวมถึงเอกสารของเหล่าลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ที่เขียนขึ้นจากแนวคิด “พิพฒั นา
การนิยม”และใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์วา่ ด้วย “ปฏิบตั ินิยม” (pragmatism) เป็ นกรอบในการ
วิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา
สงครามเย็นและระบบการศึกษาของไทย
ความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์เสรี นิยมประชาธิปไตยกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ส่งผล
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปทัว่ โลก สงครามกลางเมือง สงครามแบ่งแยกดินแดน ความขัดแย้ง
ทางการเมืองภายในแต่ละประเทศ และการทุ่มงบประมาณในด้านต่างๆ เช่น การสารวจอวกาศ
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศพันธมิตร คือตัวอย่างที่เป็ นมรดกตกทอดมาจนถึงปั จจุบนั
สงครามเย็น
สาหรับรัฐไทยในห้วงบริ บทสงครามเย็นช่วงทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2520 การเกิด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้ ึนในปี พ.ศ. 2504 เป็ นฉบับแรก นับเป็ นรู ปธรรมที่ทาให้
โครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมโหฬาร ความเปลี่ยนแปลงนี้เป็ นผลมา
จากการสนับสนุนของประเทศฝ่ ายเสรี นิยมประชาธิ ปไตย (นาโดยสหรัฐอเมริ กา) ที่มีต่อรัฐไทยอย่าง
มากในฐานะที่เป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญในการสกัดกั้นการแพร่ ขยายของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ที่
คืบเคลื่อนเข้ามาจากประเทศอินโดจีน (เวียดนามและลาว) ตามความเชื่อทฤษฎี “โดมิโน” ขณะที่
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเองก็ใช้ปฏิบตั ิการ “ป่ าล้อมเมือง” ตามบริ เวณชายแดนรัฐไทย
รณรงค์ให้ชาวนาร่ วมต่อสู ้กบั รัฐบาลทหารส่ วนกลาง นอกจากวิธีการทางสงครามแล้ว ฝ่ ายเสรี นิยม
ประชาธิ ปไตยเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะเป็ น
การกุมใจมวลชนคนไทยให้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ร่วมกับรัฐและพันธมิตรได้
ผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรก ทาให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยได้
เปลี่ยนจากเกษตรแบบยังชีพสู่ เกษตรเชิงพาณิ ช เกิดภาคอุสาหกรรมจากการลงทุนต่างชาติ
(โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กาและญี่ปุ่น) กรุ งเทพเริ่ มกลายเป็ นมหานครที่เต็มไปด้วยตึกสู ง รถยนต์ และ
มลพิษ เกิดเมืองใหญ่ตามหัวเมือง เช่น เชียงใหม่ นครราชสี มา พิษณุ โลก หาดใหญ่ เมื่อโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจแปรเปลี่ยน โครงสร้างทางสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย จานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดด ผูค้ นหลัง่ ไหลเข้าสู่ เมืองใหญ่ตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงแสวงหา
โอกาสทางการศึกษา นามาสู่ การเกิดชนชั้นกลางที่มีการศึกษาและรับเอาความคิดแบบตะวันตกอัน
ทันสมัย ด้านวัฒนธรรมเองก็เปลี่ยนแปลงจากไทยแบบดั้งเดิม รสนิยม การแต่งกาย บทเพลง วิถีการ
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ใช้ชีวติ ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกที่เข้ามาพร้อมกับการพัฒนาเป็ นอย่างมาก (Wyatt, 2003; Baker &
Phongpaichit, 2014) บทเพลง สุ รพล สมบัติเจริ ญ น่าจะสะท้อนภาพสังคมเมืองไทยภายใต้ร่มเงาของ
สงครามเย็นได้เป็ นอย่างดี เช่น เสี ยวไส้ ของปลอม อีสานตื่นกรุ ง สนุกเกอร์ ป่ าซาง ดรรชนีไฉไล คน
ใต้ใจซื่ อ เบิ่งโขง เสี ยงเรี ยกจากหนุ่มไทย เขาพระวิหาร ฯลฯ เนื้อหาเต็มไปด้วยการบรรยายถึงความ
เจริ ญของกรุ งเทพ การจราจร แท็กซี่ สถานบันเทิง ค่านิยมหญิงชายรุ่ นใหม่ที่เอาอย่างตะวันตก การ
ท่องไปในหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี และสงขลา รวมถึงการบรรยายความรู ้สึกของทหาร
ที่พลัดถิ่นเพื่อปกป้ องแดนไทย หรื อแม้แต่การเสนอบทเพลงต่อต้านจักรวรรดิฝรั่งเศสกรณี เขาพระ
วิหาร เป็ นต้น เป็ นต้นว่า เพลง “เสี ยวไส้” และเพลง “ของปลอม” บรรยายถึงสังคมเมืองกรุ งที่มีรถลา
วิง่ พล่าน หญิงสาวแต่งตัวทันสมัยวาบวามจนผูช้ ายต้องเสี ยวไส้ หรื อเพลง “สนุกเกอร์ ” และ “อีสาน
ตื่นกรุ ง” ที่เสี ยงลูกคู่ในเพลงพูดเป็ นภาษาอีสานสะท้อนการเข้ามาเป็ นแรงงานในเมืองกรุ งของชาว
อีสาน ขณะที่เพลง “ป่ าซาง” “ดรรชนีไฉไล” “คนใต้ใจซื่ อ” กล่าวถึงการท่องเที่ยวหัวเมืองใหญ่ที่มี
นัยยะถึงความเจริ ญที่เริ่ มขยายไป และเหนือกว่านั้น เพลงของสุ รพลยังกล่าวถึงการเมืองการทหาร
เช่น เพลง “เสี ยงเรี ยกจากหนุ่มไทย” พูดถึงความรู ้สึกของทหารที่พลัดถิ่นเพื่อปกป้องแดนไทย และ
เพลง “เขาพระวิหาร” เสนอเนื้อหาต่อต้านจักรวรรดิฝรั่งเศสกรณี เขาพระวิหาร เพลง “ฟลอร์เฟื่ องฟ้า”
ของสุ นทราภรณ์ ที่กล่าวถึงความศิวไิ ลของเมืองกรุ ง “..ครั่นครื้ น ดัง่ เพลง สวรรค์ วิมานคนธรรพ์
หลัน่ ฟ้ามาใกล้ เทพบุตรนางฟ้าไทย โอบกอดกันพลิ้วไป พลิ้วไป พร้อมกับ เสี ยงเพลง” แสดงให้เห็น
ถึงอิทธิ พลวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาสู่ ประเทศไทยอย่างชัดเจน

ทีม่ า: http://topicstock.pantip.com
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ระบบการศึกษาของไทย
ระบบการศึกษาไทยเริ่ มมีจุดเริ่ มต้นเมื่อเกือบ 100 ปี ที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2464 เพื่อให้ราษฎรไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างถัว่ ถึง อย่างไรก็ตาม หลักสู ตรการศึกษาในยุคนั้นยังไม่ได้กาหนดอย่าง
ชัดเจน เป็ นเพียงการเรี ยนตามตารา ระบบการศึกษาไทยมีหลักสู ตรอย่างอย่างจัดนับตั้งแต่ทศวรรษ
2500 เป็ นต้นมา โดยมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรการศึกษาทั้งหมด 4 ครั้ง คือ 1) หลักสู ตร
การศึกษา พ.ศ. 2503 2) หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 (และหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ฉบับ
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2533) 3) หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2544 และ 4) หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2551 โดย
สามารถสรุ ปลักษณะของหลักสู ตรการศึกษาทั้ง 4 ช่วงได้ดงั นี้
1) หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2503
หลักสู ตรนี้เป็ นยุคที่เน้นให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ 4 ด้าน พุทธิศึกษา จริ ยศึกษา หัตถศึกษา และ
พลศึกษา โดยมุ่งเน้นการสอนรายวิชา การสอนของครู มีลกั ษณะบอกเล่า เขียนบนกระดาน นักเรี ยน
จะต้องเชื่ อฟังครู เท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ได้เอง ส่ วนการประเมินผลจะตัดสิ นเป็ นร้อย
ละ นักเรี ยนที่สอบผ่านคือผูท้ ี่สอบได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ส่ วนผูท้ ี่สอบได้ต่ากว่าร้อยละ 50
จะต้องเรี ยนซ้ าชั้น เป็ นการศึกษาแบบแพ้คดั ออก
2) หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521
หลักสู ตรยุคนี้มีจุดมมุ่งหมายที่ชดั เจนในเรื่ องการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการ
ของสังคม เป็ นหลักสู ตรแบบเน้นสาระที่เป็ นความเป็ นจริ ง (สารัตถนิยม) การเรี ยนการสอนมุ่งเน้น
ให้นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (child-center) มีวชิ าเลือกให้นกั เรี ยนสามารถเลือกเรี ยนตามความถนัดและ
ความสนใจ อีกทั้งใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เช่น ภาพสไลด์ ภาพยนตร์ เป็ นต้น ส่ วนการวัดผลจะ
วัดผลเป็ นรายจุดประสงค์ ตัดสิ นผลการเรี ยนเป็ นรายภาค แต่ละวิชามีผลการเรี ยน 4 3 2 1 0 นาผล
การเรี ยนแต่ละวิชาคูณด้วยน้ าหนักของหน่วยการเรี ยน แล้วรวมหาค่ายเฉลี่ย 0 – 4 ไม่มีการเรี ยนซ้ า
ชั้น หากสอบไม่ผา่ นรายวิชาใดก็สามารถสอบซ่อมวิชานั้น
3) หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2544
หลักสู ตรยุคนี้พายามแก้ปัญหาส่ วนที่พร่ องไปไม่สมบูรณ์จากหลักสู ตรการศึกษา
พุทธศักราช 2521 จึงมุ่งเน้นการกาหนดหลักสู ตรที่สามารถสะท้อนสภาพความต้องการของท้องถิ่น
การจัดการเรี ยน
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การสอนที่ให้ความสาคัญกับคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งภาษาต่างประเทศ
และประการสาคัญคือ การจัดทาหลักสู ตรที่สามารถสร้างพื้นฐานทางการคิดวิเคราะห์ให้กบั ผูเ้ รี ยน
4) หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2551
หลักสู ตรยุคนี้ซ่ ึงใช้มาจนถึงปัจจุบนั มุ่งเน้นการเพิ่มสมรรถสาคัญของผูเ้ รี ยนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน มีการกาหนดตัวชี้วดั มาให้ เป็ นการจัดหลักสู ตรที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ความเจริ ญก้าวหน้าทาง
วิทยาการด้านต่างๆ ของโลก และให้นกั เรี ยนมีศกั ยภาพพร้อมที่จะแข่งขัน และร่ วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ จุดหมายของหลักสู ตรจึงมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดีมีปัญญา มี
ความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อขั้นที่สูงขั้น และประกอบอาชีพ(คู่มือหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กระทรวงศึกษาธิ การ)
หลักสู ตรการศึกษาไทยภายใต้ บริบทสงครามเย็น
กล่าวได้วา่ ผูน้ าโลกเสรี ประชาธิ ปไตยอย่างเช่นสหรัฐอเมริ กาได้นาความเปลี่ยนแปลงมาสู่
สยามประเทศอย่างใหญ่หลวงทั้งในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ในมิติวง
การศึกษาก็เช่นกัน รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลไทยได้สนับสนุนให้ทุนนักศึกษาไปเรี ยนต่อที่
สหรัฐอเมริ กา ในช่วงทศวรรษ 2490 จากจานวนนักศึกษาไทยที่จบจากอเมริ กามีเพียงหลักร้อยได้
เพิ่มขึ้นเป็ นกว่า 7 พันคนในช่วงทศวรรษ 2520 (Baker & Phongpaichit, 2014) ผลผลิตทางการศึกษา
แบบอเมริ กนั ได้กลับมารับใช้รัฐไทยซึ่ งส่ วนใหญ่คือภาคราชการ เช่นเดียวกับภาคการศึกษา (โดย
กระทรวงศึกษาธิการ) ที่มีการจัดทาหลักสู ตรการศึกษาขึ้นอย่างเป็ นระบบเมื่อ พ.ศ. 2503 และสอดรับ
กับนโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวทางของอุดมการณ์เสรี ประชาธิ ปไตยประสงค์ให้ระบบการ
เรี ยนตามตาราตามแนวทางพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ปรับเปลี่ยนเป็ นระบบการศึกษา
ที่สนองความต้องการของสังคมและบุคคลโดยสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครอง
ประเทศในหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2503 และยิง่ ทวีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมากขึ้นในหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ที่เกิดจากแรงผลักดันอันเข้มข้นของแนวคิด
อุดมการณ์เสรี ประชาธิ ปไตยที่ตอ้ งการสกัดกั้นอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่มีชยั เหนืออเมริ กา
ในสงครามเวียดนามในปี พ.ศ. 2518
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อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2503 กับ
หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2503 ยังได้รับอิทธิ พลจากบริ บทการต่อต้าน
คอมมิวนิสต์นอ้ ยกว่าหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ด้วยยังเป็ นช่วงต้นของสงครามเย็น
สหรัฐอเมริ กาสนับสนุ นรัฐไทยในด้านการทหารมากกว่าด้านอื่น กล่าวคือ ยังไม่ได้ให้ความสาคัญ
กับอานาจละมุน (soft power) มากนัก หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2503 จึงยังเป็ นเพียงการมุ่งพัฒนา
ทักษะรายวิชาเพื่อให้นกั เรี ยนนาวิชาความรู ้ ไปใช้ประโยชน์ในสังคมได้ ดังนั้นหากยังสอบไม่ผา่ น
ตามเกณฑ์ร้อยละ 50 ก็จะต้องเรี ยนซ้ าชั้น ตามระบบแบบ “แพ้คดั ออก” ซึ่งแตกต่างจากหลักสู ตร
การศึกษา พ.ศ. 2521 ที่เกิดขึ้นช่วงปลายสงครามเย็น ได้สะท้อนอุดมการณ์ประชาธิ ปไตยดังเช่น การ
ให้นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ความรู ้ที่ได้ตอ้ งสามารถรับใช้สังคมที่พฒั นา (ตามแบบ
ตะวันตก) อันมีนยั ยะของการห่างไกลจากอุดมการณ์คอมมิวนิสต์น้ นั เอง
อาจกล่าวได้วา่ หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ได้เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกับบริ บทสงคราม
เย็นอันมีแรงขับเคลื่อนจาก “ความทันสมัย” ตามนัยยะของ “อเมริ กานิยม” (Americanization) ที่
พยายามพัฒนามิติต่างๆ ของสังคมไทยให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย โดยเฉพาะ ในแง่
ของการจัดการหลักสู ตรแบบเน้นสาระที่เป็ นความเป็ นจริ ง (สารัตถนิยม) การเรี ยนการสอนมุ่งเน้น
ให้นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (child - center) สะท้อนความเป็ นอเมริ กานิยมหรื อประชาธิปไตยนิยม
อย่างชัดเจน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้วา่ เป็ นผลงานของนักการศึกษาที่เป็ นผลิตผลของการสนับสนุนจาก
สหรัฐอเมริ กา ดังกรณี นกั การศึกษาคนสาคัญของไทยอย่าง สาโรช บัวศรี ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
สหรัฐอเมริ กานับตั้งแต่การที่ท่านเข้ารับการศึกษาและร่ วมมือทางานด้านการศึกษาในไทย
สหรัฐอเมริ กาได้เข้ามาหาแนวทางความร่ วมมือทางวิชาการการศึกษา(ชื่อในขณะนั้น)ผ่าน
USOM ได้เข้าพบกับ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาในขณะนั้นและ
พึงพอใจในคาตอบของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช เป็ นอย่างมากและได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือในเวลา
ต่อมาตลอดจนมหาวิทยาลัยอินเดียน่าได้ให้การสนับสนุนที่วทิ ยาลัยวิชาการศึกษาให้ส่งบุคคลากรไป
เรี ยนต่อในวุฒิที่สูงขึ้น (Praphattong, 2014)
กาเนิดหลักสู ตรพุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทย
กรณี การเกิดขึ้นของหลักสู ตรใหม่ดงั เช่นวิชาพุทธศาสนาภายใต้หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ.
2521 คือตัวอย่างอันชัดเจนของภาพฝ่ ายอุดมการณ์เสรี นิยมประชาธิปไตยต้องการใช้เป็ นเครื่ องมือ
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(ในฐานะอานาจละมุน [soft power]) ในการต่อต้านอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นในรัฐ
ไทย การใช้แสงธรรมฉายส่ งอุดมการณ์ประชาธิ ปไตยผ่านระบบการศึกษาให้คนในรัฐชาติ
(โดยเฉพาะเยาวชน) ได้รับรู ้ เห็นตามและเห็นงามด้วย เพื่อมิให้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เข้ามาในรัฐ
และสังคมได้น้ นั ย่อมเป็ นประเด็นที่น่าสนใจว่า กาเนิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่ งในบทความนี้ จะพยายาม
ตอบคาถามในประเด็นนี้ดว้ ยการพิจารณาจากปรัชญาการศึกษาของ สาโรช บัวศรี นักการศึกษาคน
สาคัญของไทยและผลผลิตโดยตรงของความทันสมัยแบบอเมริ กนั ที่เกิดขึ้นในรัฐไทย
(Americanization) ท่ามกลางบริ บทของสงครามเย็น
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี กับบทบาทการพัฒนาการศึกษาไทย
สาโรช บัวศรี เป็ นบุตรคนโตของ ขุนประทุมศิริพนั ธ์ (เจริ ญ บัวศรี ) แห่งเมืองภูเก็ต หลังจาก
ท่านได้อกั ษรศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรับราชการครู ประมาณ 10 ปี ท่าน
ได้รับทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ จากกระทรวง
ต่างประเทศสหรัฐอเมริ กา จนสาเร็ จการศึกษาในช่วงต้นทศวรรษ 2500 อันเป็ นต้นสงครามเย็นใน
คาบสมุทรอินโดจีน สหรัฐอเมริ กาเริ่ มเข้ามาสนับสนุนรัฐไทยในการต่อต้านฝ่ ายสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ที่ระอุอยูใ่ นประเทศเวียดนามและลาว ท่านกลับมาทางานด้านการศึกษาจนได้เป็ น
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนฝึ กหัดครู ช้ นั สู ง ภายหลังเปลี่ยนเป็ นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่ งท่านได้เป็ น
อธิการคนแรกของวิทยาลัย การทางานอันโดดเด่นของท่านทาให้ท่านได้เป็ นรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2512-2513 เป็ นอธิบดีกรมการฝึ กหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 25132516 และกลับมาเป็ นรองปลัดกระทรวงเดิมในปี พ.ศ. 2517 จนถึงเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.
2519
ประวัติของศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า นักการศึกษาท่านนี้
ได้ถูกทาให้เป็ นอเมริ กนั (Americanization) มานับตั้งแต่ได้รับทุนไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริ กา
จนกลับมาทางานด้านการศึกษา (เริ่ มต้นจากงานปฏิบตั ิการสู ้งานบริ หาร) ท่ามกลางบริ บทสงคราม
เย็นที่รัฐไทยพัฒนาตนเองตามแนวทางที่สหรัฐอเมริ กาได้วางเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการต่อต้าน
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ท่านมีบทบาทเป็ นอย่างมากในการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ดังข้อสังเกต
ในบทความของ พลวัฒ ประพัฒน์ทอง นักวิชาการวัฒนธรรมศึกษาที่วา่
“แต่เดิมนั้นวิทยาลัยวิชาการศึกษาไม่มีการเรี ยนถึงขั้นปริ ญญา แต่เมื่อ ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี เข้ามาทางานในฐานะอาจารย์และก้าวขึ้นสู่ ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนฝึ กหัดครู ช้ นั สู ง ถนน
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ประสานมิตร ก็ได้เริ่ มใช้วธิ ีการสอนและเนื้อหาวิชาการศึกษาแบบใหม่ สร้างคาใหม่และความหมาย
ใหม่ของการศึกษาหลายคา เช่น คาว่า Experience, Integration, Interaction มีคาในศัพท์ทางการศึกษา
ที่สร้างขึ้นใหม่หลายคา แต่สามคานี้ เป็ นคาที่ได้รับความประทับใจของผูท้ ี่เคยเรี ยนและศึกษาจาก
อเมริ กาว่าจะกลับมาประกาศการศึกษาแบบใหม่ที่เชื่อว่าเป็ นความก้าวหน้ามากกว่าอดีต ถึงขั้นตกลง
กันว่าจะกลับมาตั้งสมาคมการศึกษาแบบอเมริ กาและเผยแพร่ แนวคิดนี้” (Praphattong, 2014)
อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ไม่ได้นิยมอเมริ กนั ทั้งแท่ง หากแต่ท่าน
พยายามนาความคิดแบบอเมริ กนั มาประยุกต์ (ปฏิรูป) ใช้กบั ระบบการศึกษาไทย ด้วยเห็นว่า
การศึกษาแบบใหม่น้ ี ท่านเชื่ อว่าเป็ นความก้าวหน้ามากกว่าอดีต ซึ่งเมื่อท่านก้าวขึ้นเป็ นข้าราชการ
ระดับสู งในกระทรวงศึกษา ก็ยงิ่ เห็นบทบาทในการพลักดันปฏิรูประบบการศึกษาแบบอเมริ กนั ของ
ท่านอย่างชัดเจน เฉกเช่นกรณี ช่วงปี พ.ศ. 2511 ระหว่างดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ท่านได้รับทุนศึกษาค้นคว้าจากศูนย์ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Center) มหาวิทยาลัยฮาวาย
สหรัฐอเมริ กา จนได้ผลงานวิชาการฉบับภาษาอังกฤษเรื่ อง A Philosophy of Education for Thailand:
The Confluence of Buddhism and Democracy (Buasri, 1980) อันมีผลสื บเนื่ องต่อการกาเนิด
หลักสู ตรพุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทยภายใต้หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 นัน่ เอง
“จุดบรรจบระหว่างพุทธศาสนากับประชาธิปไตย”
แม้วา่ ผลงานการค้นคว้า (หนังสื อ) “ปรัชญาการศึกษาสาหรับประเทศไทย : จุดบรรจบ
ระหว่างพุทธศาสนากับประชาธิปไตย” ของศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี จะจัดทาขึ้นในปี พ.ศ.
2511 และท่านเองก็เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2519 แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้วา่ ปรัชญา
การศึกษาของท่านได้ตกทอดสู่ หลักสู ตรการศึกษาปี พ.ศ. 2521 โดยเฉพาะผลงานเล่มดังกล่าวนี้ที่
สาโรชมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการนาเสนอ... “แนวคิดและหลักสูตรพุทธศาสนาแก่ ครู อาจารย์
นักศึกษา และนักการศึกษาไทย เพื่อคิดสร้ างปรั ชญาการศึกษาขึน้ มาจากแนวคิดและหลักพุทธ
ศาสนา....เพื่อเป็ นจุดเริ่ มต้ นเจตนาอันยาวนานเกี่ยวกับปรั ชญาศึกษาไทย” (Buasri, 1980)
ใจความสาคัญของหนังสื อเล่มนี้คือการพยายามเสนอแนวคิดพระพุทธศาสนาในคาศัพท์ที่
ง่ายและเข้าใจง่ายโดยใช้วธิ ี การนาเสนอที่เรี ยกว่า “วิธีทางวิทยาศาสตร์ ” ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
หลักธรรมอย่าง “ปฏิจจสมุปบาท” และ “อริ ยสัจ 4” หลักธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นแสดงให้เห็นถึง
เหตุผลแห่งการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป อย่างร้อยรัดกันอย่างมีตน้ สายที่เชื่อมโยงไปจนถึงปลายเหตุ ซึ่ ง
เปรี ยบได้กบั “ห่วงโซ่แห่งเหตุผล” หรื อในเชิงตรรกะทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่หลักธรรม “อริ ยสัจ
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4” สามารถเชื่อมโยงกับวิธีการแก้ปัญหา (problem-resolving) ในโลกตะวันตกซึ่ งสอดคล้องกับ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 1
ความเชื่ อมโยงของหลักธรรม “อริ ยสัจ 4 กับ “วิธีการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ”
อริยสั จ 4
problem-resolving
ทุกข์ (ความทุกข์)
สถานการณ์ที่เป็ นปัญหา
สมุทยั (สงสัย)
การตั้งสมมติฐาน
นิโรธ (การดับ)
การทดลอง
มรรค (หนทาง)
การวิเคราะห์และสรุ ปผล
ประการสาคัญงานของศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ชิ้นนี้ได้เสนอว่า หลักธรรมคาสอน
ของ “พุทธศาสนาสอนให้ เคารพในเอกัตบุคคล การเคารพผู้อื่น สิ ทธิ ส่วนบุคคล ความร่ วมมือและ
การมีส่วนร่ วม ความศรั ทธาในสติ ปัญญา ซึ่ งในสายตาของคนสมัยใหม่ คืออุดมการณ์ ของสั ง คม
ประชาธิ ปไตยนั่นเอง” และท่านยังเสนอว่า
“ตามที่ เ ห็ น แล้ว ว่า การคิ ด หาปรั ช ญาการศึ ก ษาที่ ป ฏิ บ ัติ ไ ด้จ ากพระพุ ท ธศาสนาอย่า ง
ตรงไปตรงมา ย่อมมีทางเป็ นไปได้ และปรากฏว่าปรั ช ญาที่ ไ ด้รับ นี้ มี ความคล้ายคลึ งกับปรั ช ญา
การศึกษาตามหลักประชาธิ ปไตยที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นโลกตะวันตกทุกวันนี้มากเหลือเกิน”
ซึ่ งทั้ง หมดทั้ง มวลรวบยอดมาสู่ สิ่ ง ที่ ท่ า นเรี ย กว่า “จุ ด บรรจบระหว่า งพุ ท ธศาสนากับ
ประชาธิปไตย” นัน่ เอง
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ภาพที่ 2: ปกหนังสื อ “ปรัชญาการศึกษาสาหรับประเทศไทย : จุดบรรจบระหว่างพุทธศาสนา
กับประชาธิ ปไตย” ของ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ผูม้ ีบทบาทสาคัญในกา
วางรากฐานหลักสู ตรการศึกษาไทยในยุคสงครามเย็น
กาเนิดหลักสู ตรพุทธศาสนาในหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521
ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นว่า หลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ได้รับอิทธิพลจากบริ บทการต่อต้าน
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ โดยหัวเรื อใหญ่อย่างสหรัฐอเมริ กามีส่วนสาคัญในการสนับสนุนให้เกิดนัก
การศึกษา (รวมถึงปัญญาชนในแขนงสาขาต่างๆ) ที่จะช่วยสร้างคน (รุ่ นใหม่) ให้มีความคิดแบบ
ประชาธิ ปไตยที่มีนยั แห่งความกริ่ งเกรงกลัวภัยคอมมิวนิสต์ กรณี ปรัชญาและการทางานของ
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี นักการศึกษาคนสาคัญของไทยย่อมเป็ นตัวอย่างในประเด็นนี้ได้ดี
ด้วยความที่ท่านถูกหล่อหลอมจากแนวคิดแบบเสรี นิยมประชาธิปไตยจากการศึกษา และเมื่อเข้ามา
ทางานในด้านการบริ หารการศึกษา ท่านก็พยายามผลักดันให้เกิดปรัชญาการศึกษาในแบบตะวันตก
(อเมริ กา) อย่างไรก็ตามสาโรชก็มิได้ยดึ ถือแนวทางการจัดการศึกษาแบบตะวันตกโดยลอกเลียน
หากแต่ท่านนาแนวคิดตะวันตกมาปรับแต่งประยุกต์ใช้กบั รากฐานทางความคิดของไทย ซึ่ งหนึ่งใน
นั้นก็คือแนวคิดทาง “พุทธศาสนา”
จากการศึกษา หลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรี ยนไทย : รุ่ งเรื องหรื อร่ วงโรย”
ของดนัย ปรี ชาเพิ่มประสิ ทธิ์ (Prechapermprasit, 2006)ทาให้ได้ภาพพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
ในหลักสู ตรการศึกษาไทยได้เป็ นอย่างดี ดนัยเสนอว่า พุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทยมีหน้าที่ใน
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การสนับสนุนรัฐชาติเรื่ อยมาและยิง่ เข้มข้นมากขึ้นในบริ บทสงครามเย็น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของศาสตราจารย์ สาโรช บัวศรี ที่วา่ ปรัชญาการศึกษาที่ปฏิบตั ิได้จากพระพุทธศาสนาอย่าง
ตรงไปตรงมา ย่อมมีทางเป็ นไปได้ และปรากฏว่าปรัชญาที่ได้รับนี้มีความคล้ายคลึงกับปรัชญา
การศึกษาตามหลักประชาธิ ปไตยที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นโลกตะวันตกทุกวันนี้ โดยวิชาว่าด้วย
พระพุทธศาสนาพัฒนาการมาจากวิชาจริ ยาศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนมีจริ ยา
(การปฏิบตั ิตน) อย่างเกื้อหนุ นต่อชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 วิชาจริ ยธรรมถูกเปลี่ยนเป็ นวิชาจริ ยศึกษา วิชาพลเมือง และวิชาศีลธรรม ตามลาดับ ซึ่ งมุ่ง
หมายให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตนอย่างสอดคล้องกับความต้องการของรัฐชาติ โดยเฉพาะช่วงสงครามเย็นเริ่ ม
ก่อตัวในทศวรรษ 2490 ดนัยวิเคราะห์วา่ “พุทธศาสนาเป็ นสัญลักษณ์ ของความเป็ นไทย ซึ่ งเป็ น
หลักประกันว่ าจะไม่ เป็ นคอมมิวนิสต์ ” และพุทธศาสนามีบทบาทมากขึ้นในหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ.
2503 มีการเรี ยนการสอนที่กล่าวในวิชาสังคมว่าด้วยเรื่ อง ธรรมเนียม ศีลธรรม และวัฒนธรรม พุทธ
ประวัติ เบญจศีล เบญจธรรม คุณสมบัติของผูด้ ี มารยาททางสังคม และประการสาคัญคือ มุ่งให้ผู ้
ศึกษา รู ้จกั สิ ทธิหน้าที่ ธารงไว้ซ่ ึงชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ วัฒนธรรมไทย และดารงตนเป็ นพลเมืองของ
ชาติในระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ งมุ่งหมายต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์อย่างตรงไปตรงมา
จนเมื่อหลักสู ตรการศึกษาถูกพัฒนาอีกครั้งใน พ.ศ. 2521 การเรี ยนการสอนพุทธศาสนา
เกิดขึ้นอย่างจริ งจัง ในระดับประถมศึกษามีการเรี ยนการสอนพุทธศาสนาอยูใ่ นกลุ่มวิชาสร้างเสริ ม
ประสบการชีวติ (สปช.) และวิชาสร้างเสริ มลักษณะนิสัย (สลน.) ส่ วนในระดับมัธยมมีการเรี ยนการ
สอนในวิชาสังคม โดยมีอตั ราการสอนพระพุทธศาสนาเป็ นสัดส่ วนเวลาที่มากกว่าหลักสู ตร
การศึกษา พ.ศ. 2503 จนเมื่อ พ.ศ. 2524 เกิดวิชาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และวิชา
พระพุทธรู ปและพุทธศิลป์ ในประเทศไทย อย่างเป็ นเอกเทศจากวิชาอื่นๆ ซึ่งกล่าวได้วา่ หลักสู ตร
พระพุทธศาสนาได้กาเนิดขึ้นอย่างสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ที่
ต้องการทุกคนได้รับการศึกษาและพัฒนาสังคม เป็ นคนดีมีคุณภาพ การรู ้จกั แก้ปัญหาด้วยสันติวธิ ี
อย่างมีหลักการและเหตุผล ปลูกฝังให้ภูมิใจในความเป็ นไทย เป็ นพลเมืองดีของสังคม ยึดมัน่ ใน
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ และมีความเข้าใจและกระตือรื อร้นที่จะมีส่วนร่ วมใน
การปกครองตามวิถีประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
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หลักสู ตรพระพุทธศาสนากาเนิดขึ้นในช่วงปลายสงครามเย็น ที่รัฐไทยต้องเผชิ ญทั้งภัย
คอมมิวนิสต์และความไร้เสถียรภาพทางการเมือง เช่น การกวาดล้างขบวนการนักศึกษาเดือนตุลาคม
2519 และความพยายามทาปฏิวตั ิรัฐประหารของฝ่ ายทหารและนักการเมืองหลายครั้งในช่วงนี้ ซึ่ง
ในทางหนึ่งหลักสู ตรพุทธศาสนาได้สะท้อนถึงทั้งความมุ่งหมายของรัฐ การเป็ นเครื่ องมือของรัฐ
ภายใต้บริ บททางการเมืองดังกล่าวอย่างชัดเจน และอีกทางหนึ่งหลักสู ตรพระพุทธศาสนาก็แสดงให้
เห็นถึงประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการธารงและพัฒนาสังคมไทยให้พน้ จากวิกฤติในเงื่อนไข
บริ บทเหล่านั้นได้ สอดคล้องกับข้อสรุ ปของดนัยในบทความของเขาที่วา่
การที่วชิ าพระพุทธศาสนาได้ถูกนาไปเชื่อมโยงกับความเป็ นประชาธิปไตย เช่น ความมุ่ง
หมายเพื่อให้รู้จกั เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของผูอ้ ื่น รู ้จกั หน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่นบนรากฐานแห่ง
กฎหมาย จริ ยธรรมและศาสนามีความสานึกในการเป็ นคนไทยร่ วมกัน รักชาติ รักประชาธิปไตย
ความมุ่งหมายดังกล่าวนี้สาเหตุหนึ่งน่าจะเกิดจากในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์เป็ น
นายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้ดาเนินการปราบปรามผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยใช้ "การเมืองนาทหาร"
ซึ่งนับว่าเป็ นนโยบายของรัฐบาลที่ประสบความสาเร็ จอย่างสู ง (Prechapermprasit, 2006)
กล่าวได้วา่ หลักสู ตรพระพุทธศาสนาที่มุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั แก้ปัญหาด้วยสันติวธิ ีอย่างมี
หลักการและเหตุผลก็ดี มุ่งให้เป็ นพลเมืองดีของสังคมก็ดี และมุ่งให้มีความเข้าใจและกระตือรื อร้นที่
จะมีส่วนร่ วมในการปกครองตามวิถีประชาธิ ปไตยก็ดี เหล่านี้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ
สาโรชที่พยายามเชื่อมโยงพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ซ่ ึงนาไปสู่ สิ่งที่สาโรชเรี ยกว่า “จุดบรรจบ
ระหว่างพุทธศาสนากับประชาธิ ปไตย” นัน่ เอง
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ภาพที่ 3: ตัวอย่างแบบเรี ยนพระพุทธศาสนาในปัจจุบนั ที่เป็ นมรดกการวางรากฐานมาจากหลักสู ตร
การศึกษา พ.ศ. 2521
อภิปรายผล
เป็ นที่น่าสนเท่ห์วา่ หลักสู ตรพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทยที่เปรี ยบได้กบั “แสง
ธรรม” ที่จะส่ องสว่างให้ทางเดินชีวติ กาเนิดขึ้นท่ามกลางบริ บทแห่งเปลวเพลิงของสงครามเย็นที่รัฐ
ไทยเข้าไปพัวพัน และอุดมการณ์ประชาธิ ปไตยก็เป็ นสิ่ งที่รัฐไทยเชื่อว่าจะนาพาประเทศให้รอดพ้น
ภัยคอมมิวนิสต์และมีความวัฒนามัน่ คงได้ และถึงแม้วา่ เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาจะมีการเรี ยน
การสอนมานับตั้งแต่เกิด พระราชบัญญัติประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2464 สมัยราชการที่ 6 แล้วก็ตาม
แต่การจัดทาหลักสู ตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ถือว่าเป็ นการกาเนิดหลักสู ตรพุทธศาสนาในระบบ
การศึกษาไทยอย่างแท้จริ ง เมื่อมีการเน้น
การเรี ยนการสอนวิชาพุทธศาสนาในทุกระดับชั้น
แรงขับเคลื่อนสาคัญที่ทาให้พุทธศาสนามีบทบาทในระบบการศึกษาและสังคมไทยก็คือ
ประชาธิปไตยและภัยคอมมิวนิสต์ เมื่อรัฐไทยเลือกฝ่ ายเสรี นิยมประชาธิปไตยโดยมีสหรัฐอเมริ กา
เป็ นผูน้ า ประเทศไทยจึงได้รับการสนับสนุนทั้งด้านการทหารและการพัฒนาเศรษฐกิจ (รวมถึง
สังคม) ในฐานะที่เป็ นประเทศยุทธศาสตร์สาคัญในการต่อด้านภัยคอมมิวนิสต์จากประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างเวียดนามและลาว นอกจากการสนับสนุนไทยด้านการทหารแล้วสหรัฐอมริ กายังสนับด้าน
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เศรษฐกิจสังคมด้วย และเรื่ องการศึกษาก็เป็ นสิ่ งหนึ่งที่สหรัฐอเมริ กาและรัฐไทยเห็นว่าจะเป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์โดยการสร้างพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตย ที่สุด
แล้วสังคมไทยก่อเกิดสิ่ งที่เรี ยกว่า ความทันสมัยยุคอเมริ กนั ในแง่การศึกษามีการกล่อมเกลาเยาวชน
ในโรงเรี ยนให้เป็ น “พลเมืองที่มีบุคลิกทางศีลธรรมแบบพุทธศาสนา” ในที่สุด
“แนวคิดปฏิบตั ินิยม” (pragmatism) หลักการสาคัญในการจัดการศึกษาแบบดิวอี้ ที่เรี ยกว่า
มุ่งเน้นการศึกษาเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (learning by doing) หรื อการเรี ยนแบบให้เด็กเป็ นศูนย์กลาง
(child - center) เน้นการแก้ปัญหาและการคิดแบบวิเคราะห์ การทางานแบบกลุ่มและพัฒนาทักษะ
ด้านสังคม เน้นการเรี ยนรู ้ชวั่ ชีวติ และทักษะทางสังคม การเลือกเนื้อหาสาระโดยการมองไปที่การ
ถามว่าทักษะอะไรจาเป็ นสาหรับสังคมในอนาคต และประการสาคัญ คือ การศึกษาสาหรับความ
รับผิดชอบด้านสังคมและประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี ที่พยายามปรับใช้หลักพุทธศาสนาอาทิเช่น “ปฏิจจสมุปบาท” และ “อริ ยสัจ 4” อย่าง
เชื่อมโยงกับ “วิธีทางวิทยาศาสตร์ ” ที่เปรี ยบเป็ นห่วงโซ่แห่งเหตุผลและเชื่อมโยงกับวิธีการแก้ปัญหา
(problem-resolving) และด้วยความที่สาโรชมีบทบาทสาคัญในระบบการศึกษาไทย (โดยเฉพาะใน
ฐานะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ) แนวคิดของท่านย่อมมีผลต่อการจัดการหลักสู ตรการศึกษาไทย
ในยุคของท่านและยุคต่อมาอย่างปฏิเสธไม่ได้
ชีวติ การศึกษาและการทางานของศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี นับว่ามีบทบาทการ
พัฒนาการศึกษาไทยในยุคสงครามเย็นเป็ นอย่างยิง่ ท่านได้รับปรัชญาการศึกษาแบบอเมริ กนั ทั้งจาก
การศึกษาและการทางานวิชาการ ข้อเสนอของสาโรชใน “ปรัชญาการศึกษาสาหรับประเทศไทย : จุด
บรรจบระหว่างพุทธศาสนากับประชาธิปไตย” สะท้อนความปรารถนาการจัดการศึกษาตามปรัชญา
ของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักการศึกษาคนสาคัญของสหรัฐอเมริ กาอย่างเห็นได้ชดั
ด้วยความที่ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มีบทบาทสาคัญในระบบการศึกษาไทย
โดยเฉพาะในฐานะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แนวคิดของท่านย่อมมีผลต่อการจัดการหลักสู ตร
การศึกษาไทยในยุคของท่านและยุคต่อมาอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังเช่น กาเนิดหลักสู ตรทัศนศิลป์
(Visual Arts) ที่มีศาสตราจารย์ อารี สุ ทธิพนั ธุ์ ลูกศิษย์ของสาโรชที่สร้างหลักสู ตรความรู ้ ทางศิลปะ
ตามแนวทางปรัชญาปฏิบตั ินิยม อารี เสนอว่า “การเรี ยนการสอนศิลปะจะต้ องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้ ทาให้ การศึกษาศิลปะมีความน่ าเชื่ อถือในสั งคมวิทยาศาสตร์ เป็ นใหญ่ ที่มีกลุ่มคนที่
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เรี ยกว่ า “นักเทคโนแครต (technocrat)”ที่มอี านาจในการสร้ างความจริ งให้ กับสังคมไทยในช่ วง
สงครามเย็น” (Praphattong, 2014)
สรุ ปผลการศึกษา
1. ความทันสมัยในยุคอเมริ กนั ได้สนับสนุนการสร้างพลเมืองที่มีบุคลิกภาพทางศีลธรรม
แบบพุทธศาสนาโดยการกล่อมเกลาในระบบโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นกลไกของรัฐ คือ มุ่งเน้นการศึกษา
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (learning by doing) หรื อการเรี ยนแบบให้เด็กเป็ นศูนย์กลาง (child - center)
เน้นการแก้ปัญหาและการคิดแบบวิเคราะห์ (problem-resolving) ที่เชื่อมโยงของหลักธรรม “อริ ยสัจ
4 กับ “วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ”การทางานแบบกลุ่มและพัฒนาทักษะด้านสังคม เน้นการ
เรี ยนรู ้ที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถที่จะพิจารณาตัดสิ นใจ โดยอาศัยประสบการณ์และผลที่เกิดจาก
การทางานเป็ นกลุ่ม โดยมีเป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุ งตนเองให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
2. การศึกษาแบบพิพฒั นาการได้แปรสภาพเป็ นการศึกษาเชิงพุทธ แนวคิด “พิพฒั นาการ
นิยม” (progressivism) เป็ นแนวคิดการศึกษาเน้นผลลัพธ์ ปฏิบตั ิแล้วได้ประโยชน์กบั คนปฏิบตั ิ
ความรู ้จะต้องมาจากการเรี ยนรู ้ การปรับตัว แก้ปัญหาอยูเ่ สมอสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาของ
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ที่พยายามปรับใช้หลักพุทธศาสนาอาทิเช่น “ขันธ์ 5” “ปฏิจจสมุป
บาท” และ “อริ ยสัจ 4” อย่างเชื่อมโยงกับ “วิธีทางวิทยาศาสตร์ ”ที่เปรี ยบแนวคิดพุทธศาสนาเป็ นห่วง
โซ่แห่งเหตุผลและสามารถเชื่อมโยงกับวิธีการแก้ปัญหา (problem-resolving) สาโรชเห็นว่า พุทธ
ศาสนาควรเป็ นปรัชญาการศึกษาไทย ในข้อเขียน“ปรัชญาการศึกษาสาหรับประเทศไทย : จุดบรรจบ
ระหว่างพุทธศาสนากับประชาธิ ปไตย” ของสาโรชได้นาเสนอพุทธศาสนาแบบง่ายๆ แล้วนามาสร้าง
เป็ นปรัชญาการศึกษาแบบกลางๆ ในฐานะเป็ นหน่อหนึ่งของพระพุทธศาสนาท่านเชื่ อมโยงว่า
ธรรมชาติของการศึกษาคือ มุ่งให้เน้นพุทธศาสนาในฐานะ จริ ยธรรม ไม่ใช่อภิปรัชญาหรื อญาณ
วิทยา การศึกษาจึงเป็ นเรื่ องของจริ ยธรรม ศีลธรรม ความสามารถทางสติปัญญา การเป็ นพลเมืองดี มี
สมรรถภาพทางอาชีพ และเจตคติในทางสันติภาพต่อทุกคน (Buasri, 1980)
3. ประชาธิ ปไตยกับศาสนาเป็ นเรื่ องเดียวกัน ตามแนวคิดปรัชญาพิพฒั นาการนิยม จะเริ่ ม
ด้วยคาถามที่วา่ “ผูเ้ รี ยนต้องการเรี ยนอะไร” จากนั้นครู ผสู ้ อนจึงจัดแนวทางในการเลือกเนื้อหาวิชา
และประสบการณ์ที่เหมาะสมมาให้ เน้นการปลูกฝังการฝึ กฝนอบรมในเรื่ องดังกล่าวโดยการให้
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ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ (Experience) เนื้ อหาวิชาเหล่านี้ จะเกี่ยวกับตัวผูเ้ รี ยน และเกี่ยวกับสภาพ
และปัญหาในสังคม เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสังคมจากการเป็ นพลเมืองที่ดี
ดังที่สาโรชสรุ ปรวบยอดว่า “ปรั ชญาการศึกษาที่ปฏิ บัติได้ จากพุทธศาสนาอย่ างตรงไปตรงมา มี
ความคล้ ายคลึงกับปรั ชญาการศึกษาตามหลักประชาธิ ปไตยในโลกตะวันตก” (Buasri, 1980)และผล
ของการเกิดหลักสู ตรและแบบเรี ยนพระพุทธศาสนา ทาให้ศาสนาเข้ามาอยูใ่ นชีวิตประจาวันของคน
ในยุคที่เรี ยนในหลักสู ตรพุทธศักราช 2521 ที่ทาให้เข้าใจในพุทธศาสนาง่ายขึ้น เข้าถึงง่าย และมีตวั
แบบที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิ ตามแนวคิดปฏิบตั ิการนิยม
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว กาเนิ ดหลักสู ตรพุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทยในหลักสู ตร
การศึกษา พ.ศ. 2521 คือรู ปธรรมอันชัดเจนในการนาปรัชญาพุทธศาสนามาเป็ นพื้นฐานปรัชญา
การศึกษาของไทย โดยการเชื่ อมโยงกับแนวคิดปฏิบตั ินิยมอย่างสอดคล้องกลมกลืน แต่ก็ยงั คง
เอกลักษณ์ความเป็ นปรัชญาและจิตวิทยาแบบพื้นบ้านของพุทธศาสนา และเมื่อพิจารณาการเกิด
หลักสู ตรพุทธศาสนาภายใต้บริ บทสงครามเย็นแล้ว หลักสู ตรพุทธศาสนาตามแนวทางปรัชญาปฏิบตั ิ
นิยมก็ได้ทาให้ประชาธิ ปไตยกับศาสนากลายเป็ นเรื่ องเดียวกัน
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5 และ 2) พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 การดาเนิ นการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ 1) ศึกษา
สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามกับสถานศึกษาจานวน 144 โรง ซึ่ งมีผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู วชิ าการอย่างละ 144
คนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจาเป็ น และ 2) การพัฒนากลยุทธ์การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย (1) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 11 คน เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและจัดทากลยุทธ์ และ (2) การประเมินกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ด้านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และการยอมรับโดยใช้แบบสอบถามกับ
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สถานศึกษาจานวน 144 โรง โดยมีผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู วิชาการอย่างละ 144 คน เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด คือ ด้าน
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือด้านการจัดให้มีการพัฒนาตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และด้า นที่ มี ค่ า ดัช นี ค วามต้อ งการจ าเป็ นต่ า สุ ด คื อ ด้า นการด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 ที่พฒั นาขึ้นจานวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3) กลยุทธ์การส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 4) กลยุทธ์การ
พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. การประเมินกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 พบว่า กลยุทธ์มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
และการยอมรับอยูใ่ นระดับมากทุกรายการประเมิน สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ทุกรายการประเมิน
คาสาคัญ: กลยุทธ์, ระบบประกันคุณภาพภายใน, การพัฒนา
Abstract
The objectives of this research were to: 1) study the current and desirable condition of the
schools’ internal quality assurance system under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service
Area Office 5, and 2) develop the schools’ internal quality assurance system strategy. The
research procedure comprised two phases: 1) studying the current and desirable condition of the
schools’ internal quality assurance system by using questionnaire from administrators and
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teachers from 144 schools to priority needs index analysis and 2) developing the schools’ internal
quality assurance system strategy; (1) 11 experts organized the workshop to study the environment
for the schools’ internal quality assurance system and developed its strategy and (2) assessment
the propriety, feasibility and acceptance of strategy by using questionnaire from 144 administrators
and 144 teachers. The data was analyzed by means and standard deviation
The results of study were as follows:
1. Priority needs index is the education standard school setting, followed by the educational
quality assurance development, and the educational development plan operation.
2. The development of schools’ internal quality assurance system strategy consisted of 4
strategies; 1) human resource development, 2) information and communication technology
development 3) learning organization promotion, and 4) monitoring, checking and evaluating
system development strategies.
3. The assessment results of propriety, feasibility and acceptance strategy were at a high
level and higher than the evaluation criteria.
Keywords: strategy, internal quality assurance system, development
บทนา
การศึกษาเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ เพราะเป็ นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง ตลอดจนเสริ มสร้างและปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อนั ดีงามให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ (Office of National
Education Standards and Quality Assessment, 2016: 6) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพนั้น
จึงเป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ และจะต้องเป็ นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ศกั ยภาพที่มีอยูใ่ น
ตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทาให้เป็ นคนที่รู้จกั คิดวิเคราะห์ รู ้จกั แก้ปัญหา มีความคิดริ เริ่ ม
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สร้างสรรค์ รู ้จกั เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว มี
จริ ยธรรม คุณธรรม รู ้จกั พึ่งตนเองและสามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
(Chumwonthayi, 2002: 2)
คุณภาพเป็ นหัวใจสาคัญของผลการดาเนิ นงานทุกอย่าง โดยเฉพาะในยุคที่มีอตั รา
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และมีการแข่งขันกันสู งอย่างที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั สถานศึกษาใน
ฐานะหน่วยปฏิบตั ิในการจัดการศึกษา จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาตามจุดหมายการศึกษาและนโยบายการศึกษาที่กาหนดไว้ แต่ในทางปฏิบตั ิและ
ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัดการศึกษา ยังคงเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งใส่
ใจ และหาทางแก้ไขกันต่อไป (Atsawaphum, 2015: 1)
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างจริ งจังและเป็ นทางการมาก
ขึ้น โดยระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
หมวด 6 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ทั้งนี้ดว้ ยเหตุวา่ การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกลไกสาคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สรุ ปผล
การประเมินภายนอกรอบสามของสถานศึกษา จาแนกตามการรับรอง พบว่าสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 มีสถานศึกษา จานวน 221 โรง มีผลการประเมินของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย จานวนทั้งหมด 221 โรง ได้รับการรับรองจานวน 204 โรง ไม่ได้
รับการรับรอง จานวน 6 โรง ไม่มีการประเมิน จานวน 11 โรง ส่ วนผลการประเมินของสถานศึกษา
ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จานวนทั้งหมด 221 โรง ผลได้รับการรับรองมาตรฐานจานวน 119 โรง
(ร้อยละ 53.85) ไม่ได้รับการรับรองจานวน 102 โรง (ร้อยละ 46.15) ซึ่งเป็ นปัญหาขั้นวิกฤติอนั ดับ 4
ของประเทศ (Office of Basic Education Commission, 2004: 107) ซึ่งผล
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การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนถึงปัญหาขั้นวิกฤติของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยที่การประกันคุณภาพภายในจะเน้นการพัฒนา
คุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ สาหรับการประเมินคุณภาพเป็ นการประเมิน
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานด้านปัจจัยนาเข้า และกระบวนการ ซึ่งเป็ นการเน้น
การประเมินเหตุ ส่ วน การประเมินคุณภาพภายนอกจะเน้นการประเมินผล คือประเมินผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในด้านต่าง ๆ กล่าวได้วา่ การประกันคุณภาพภายในย่อม
ส่ งผลถึงการประเมินคุณภาพภายนอกโดยตรง ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีเครื่ องมือในการบริ หาร จัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับของสังคม
การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นเครื่ องมือที่ทรงพลังและมีอานาจมากที่สุดในศตวรรษที่ 21 นี้ เป็ น
กระบวนการที่นาไปสู่ ความสาเร็ จที่ผบู ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การทุกคนควรใช้เป็ นเครื่ องมือในการทางาน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สนใจศึกษากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 ซึ่ง
เป็ นแนวทางการดาเนินงานเชิงรุ กที่ส่งเสริ ม สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ ัน และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ข องระบบประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5
2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสม (Mixed method) โดยแบ่งการดาเนิ นการวิจยั
ออกเป็ น 2 ตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้แก่
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ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 ประกอบด้วย 2
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มาเขต 5 เครื่ องมือคือ
แบบสอบถามสภาพปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่มตัวอย่างคือสถานศึกษาจานวน 144 โรง โดยมีผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู วชิ าการ เป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูล
ตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 และจัดทากลยุทธ์การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสี มา เขต 5 โดยการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 11 คน
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 โดยใช้แบบประเมินกลยุทธ์ดา้ นความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และการยอมรับ กลุ่มตัวอย่างคือสถานศึกษาจานวน 144 โรง โดยมี
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู วชิ าการ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 โดยการวิเคราะห์
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ผลค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ และค่าดัชนีลาดับ
ความต้องการจาเป็ น (PNImodified : Priority need index) พบว่า สภาพปัจจุบนั ของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 4.33) รองลงมา
คือ ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กับด้าน
การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 4.28) และ
ด้านการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ ( X = 4.23) ตามลาดับ ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือด้าน
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 4.10)
ส่ วนสภาพที่พึงประสงค์ของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.66)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีสภาพที่พึงประสงค์อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านการจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ( X = 4.71)
รองลงมาคือด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
( X = 4.69) และด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง ( X = 4.68) ตามลาดับ
ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( X = 4.63)
ผลการประเมินความต้องการจาเป็ นเมื่อพิจารณาค่าดัชนีการเรี ยงลาดับความสาคัญของความ
ต้องการจาเป็ นของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการ
จาเป็ นลาดับแรกสุ ด คือ ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (PNImodified = 0.14)
รองลงมาคือด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (PNImodified = 0.12) และด้าน
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษากับด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง (PNImodified = 0.11)
ตามลาดับ ส่ วนด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นลาดับสุ ดท้าย คือ ด้านการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (PNImodified = 0.08)
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ตอนที่ 2 พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทากลยุทธ์
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การประเมินกลยุทธ์การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
1. กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารด้านการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3. กลยุท ธ์ การส่ ง เสริ ม วัฒนธรรมองค์กรแห่ ง การเรี ยนรู ้ ด้า นการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา
4. กลยุทธ์การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 มีผล
การประเมินในระดับมากทุกรายการประเมิน ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งด้านความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ และการยอมรับ โดยกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความเหมาะสมมากที่สุด กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา กับกลยุทธ์การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความเป็ นไปได้มากที่สุด และกลยุทธ์การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีการยอมรับมากที่สุด
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ได้กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 จานวน 4 กลยุทธ์ สามารถนามา
อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากผลการวิจยั พบว่า ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามี
ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาเป็ นลาดับที่หนึ่ง สะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพของบุคลากรด้าน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังไม่สามารถดาเนินการได้ตามสภาพที่พึงประสงค์มากที่สุด
อีกทั้งการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องมุ่งเน้นกระบวนการสร้างคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด ใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ใน
การกาหนดโครงการพัฒนาในแต่ละด้านที่ตรงกับความต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป ซึ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องดาเนินการอย่างมีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ภาพ ชัดเจน
เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชา อาจเนื่องมาจากว่า มาตรฐานการศึกษามีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อ
การวางรากฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความสมดุลในคุณภาพผูเ้ รี ยน สามารถพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขและสาคัญต่อ
การวางนโยบาย การกาหนดทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในปั จจุบนั และอนาคตด้วย
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู ้
และเข้าใจในการบริ หารและจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมาย ทิศทางการดาเนินงานที่ชดั เจน มี
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อนาไปสู่ ทิศทางที่ตอ้ งการ โดยการขับเคลื่อนที่ยดึ สถานศึกษาเป็ นฐาน ด้วยความ
ร่ วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
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ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นในด้าน
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ ทักษะ
ประสบการณ์ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรไปในทิศทางเดียวกันทั้งการวิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษา การพิจารณาสาระสาคัญที่จะกาหนดในมาตรฐานการศึกษา อย่างครอบคลุม
ชัดเจน การกาหนดและการประชาสัมพันธ์ค่าเป้ าหมายความสาเร็ จอย่างเหมาะสม ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุก
ฝ่ ายรับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย ตลอดจนการจัดทาแผนพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด้วยการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจาเป็ น
ของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ การกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ โดยยึดหลักการกระจายอานาจ การเปิ ดโอกาสการมีส่วน
ร่ วมในการทางาน และการแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ด้วยการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริ มสร้าง
ทักษะการบริ หารโครงการ ตลอดจนการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็ จด้านการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2. กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารด้านการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษา
จากผลการวิจยั พบว่า ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 ด้านการจัดการระบบบริ หารและสารสนเทศ มีความ
ต้องการจาเป็ นในการพัฒนาการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาด้าน
การเรี ยนการสอน และด้านการบริ หารจัดการ รวมถึงการกาหนดผูร้ ับผิดชอบและจัดระบบ
สารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็ นปั จจุบนั และสะดวกต่อการเข้าถึงและให้บริ การ อาจ
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เนื่องมาจากว่าในยุคสารสนเทศซึ่ งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้ขอ้ มูล ข่าวสารและความรู ้ ซึ่ง
ประกอบกันเป็ นสารสนเทศนั้นสามารถลื่นไหลได้สะดวก รวดเร็ ว จนสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
กว้างขวาง ตั้งแต่ระดับบุคคลขึ้นไปจนถึงระดับองค์กรตลอดจนระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
ซึ่งนับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารนับวันจะมีความสาคัญมากยิง่ ขึ้น และสามารถย่อโลก
ทางการสื่ อสารให้เล็กลงได้
ดังนั้น เพื่อเป็ นการพัฒนาระบบบริ หารและสารสนเทศ จึงกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบด้วยการจัดทาฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอย่างเป็ นระบบ
เริ่ มตั้งแต่กระบวนการของการวางแผนการจัดทาฐานข้อมูล การกาหนดขอบเขตของข้อมูล
การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทดลองและ
การนาระบบเทคโนโลยีไปใช้ ตลอดจนการบารุ งรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
อนึ่ง การจัดทาฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวจะมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นโดย
การติดตั้งและบารุ งรักษาระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งในสถานศึกษาอีกด้วย
3. กลยุท ธ์ การส่ ง เสริ ม วัฒนธรรมองค์กรแห่ ง การเรี ยนรู ้ ด้า นการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา จากผลการวิจยั พบว่า ระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่ อง มีความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาเป็ นลาดับที่สาม สะท้อนให้เห็นว่าการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษายังไม่เป็ นไปตามสภาพที่พึงประสงค์ ขาด
ความยัง่ ยืนของการดาเนิ นกิจกรรม อาจเนื่ องมาจากศักยภาพของบุคลากร ซึ่ งจะต้องมีการพัฒนา
ตนเอง ใฝ่ เรี ยนรู ้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และแบ่งปันความรู ้ตลอดเวลา สร้างทีมผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องต่าง
ๆ อย่างหลากหลายจนได้รับการยอมรับจากผูเ้ กี่ยวข้อง การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน
ความรู ้กบั องค์กรอื่น ๆ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกทั้งสถานศึกษาต้องมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ ม
ให้เกิ ดการเรี ย นรู ้ อย่า งต่อ เนื่ อง ยัง่ ยืน ดัง นั้น เพื่อให้ก ารพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
สถานศึกษาควรคานึงถึง
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การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ โดยครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้อง
เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ รู ้จกั พัฒนาตนเอง ใฝ่ เรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อีกทั้งสถานศึกษาควร
สนับสนุนให้ครู และบุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจและตระหนักในความสาคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง การนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจาก
การประเมินตนเองมาใช้ใน การพัฒนาการบริ หารและการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง การเผยแพร่
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็ นการขับเคลื่อน
ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็ นระบบ และยัง่ ยืน อันจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประกัน
คุณภาพภายใน จัดตั้งคณะทางานเป็ นภาคีเครื อข่ายร่ วมรับผิดชอบตามมาตรฐานการศึกษา และจัด
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการมาตรฐานการปฏิบตั ิงานส่ วนบุคคลและมาตรฐานสถานศึกษาตามภารกิจหลัก
ที่เป็ นจุดเน้นของสถานศึกษา
4. กลยุทธ์การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากผลการวิจยั พบว่า ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษามีความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาเป็ นลาดับที่สอง สะท้อนให้เห็นว่าการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษายังไม่สามารถดาเนินการได้ตามสภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งสถานศึกษาเมื่อ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแล้ว ต้องดาเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา อาจเนื่องมาจากว่า การจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็ น
การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน โดยกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ
สร้างความเข้าใจในการติดตาม ตรวจสอบ ใช้วธิ ีการและเครื่ องมือที่หลากหลาย และเปิ ดโอกาสให้ผู ้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการติดตาม ตรวจสอบ จัดทารายงานตรวจสอบนาผลการติดตามไป
ปรับปรุ งหรื อพัฒนาการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
เตรี ยมการให้ความร่ วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่ วน
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การประเมินคุณภาพภายในเป็ นกระบวนการประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบุคลากรภายในหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง ถือว่าเป็ น
ส่ วนหนึ่งของการบริ หารจัดการที่ตอ้ งยึดมาตรฐานการศึกษาเป็ นหลักและสะท้อนภาพความสาเร็ จ 2
ด้าน คือ ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และด้านคุณภาพการศึกษาด้านการบริ หาร
จัดการของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่า
บรรลุตามเป้าหมายหรื อมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรื อไม่ สามารถนาผลการประเมินไป
ปรับปรุ งแก้ไขหรื อพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ทนั ที ดังนั้น กลยุทธ์การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยโครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และโครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนและ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุ ปผล
ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาสภาพปั จจุ บนั และสภาพที่ พึงประสงค์ข องระบบประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 พบว่า
1. สภาพปัจจุบนั ของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการจัดให้
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กับด้านการจัดทารายงาน
ประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
2. สภาพที่พึงประสงค์ของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านการจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
รองลงมาคือด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. ผลการประเมินความต้องการจาเป็ น ผลการประเมินความต้องการจาเป็ นเมื่อพิจารณาค่า
ดัชนีการเรี ยงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นของระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 โดยภาพรวม พบว่า
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นเท่ากับ 0.11 (PNImodified = 0.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นสู งสุ ดคือ ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา
คือด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ส่ วนด้านที่มีค่าดัชนี
ความต้องการจาเป็ นต่าสุ ดคือ ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 พบว่า ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้
1. กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารด้านการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3. กลยุท ธ์ การส่ ง เสริ ม วัฒนธรรมองค์กรแห่ ง การเรี ยนรู ้ ด้า นการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา
4. กลยุทธ์การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 พบว่า มีผลการประเมินในระดับมากทุกกลยุทธ์
และผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทั้งด้านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และการยอมรับ
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 ควรดาเนินการกาหนด
นโยบายในการส่ งเสริ มระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณ บุคลากรให้
เพียงพอต่อการดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทาโครงการเพื่อ
สนับสนุนกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5 ควร
จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการจัดทาฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร โครงการปรับปรุ งระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต โครงการส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมองค์กรการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และโครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนผูเ้ กี่ยวข้องใน
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. การวิจยั นี้ มีการประเมินกลยุทธ์โดยวิธีการศึกษาความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และ
การยอมรับ จากผูบ้ ริ หารและครู วชิ าการเท่านั้น ดังนั้น ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาการนา
กลยุทธ์ไปทดลองใช้จริ งกับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสี มา เขต 5
2. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเท่านั้น ดังนั้น ควรมีการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่ งจะเป็ นพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
3. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสี มา เขต 5 เท่านั้น ดังนั้น ควรมีการศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อมุ่งบริ หาร
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จัดการศึกษาสู่ คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริ งจัง ส่ งผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มี
คุณภาพอย่างเป็ นรู ปธรรม ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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การปรึกษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติดอินเทอร์ เน็ต
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สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึ กษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Program in Counseling Psychology, Faculty of Education, Burapha University
1,2,3

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการปรึ กษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบ
บูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติดอินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้แบบ
แผนการทดลอง ABF และมีกลุ่มควบคุม (ABF Control Group Design) โดยเปรี ยบเทียบในระยะเส้น
ฐาน ระยะทดลองและระยะติดตามผล กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ งมี
คะแนนการเสพติดอินเทอร์ เน็ตอยูใ่ นระดับสู งคือ 50-100 คะแนน จานวน 24 คน สุ่ มเข้ากลุ่มเป็ น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัด Young’s
Internet Addiction Test (YIAT20) แบบบันทึกพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตและโปรแกรม
การปรึ กษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติดอินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ The Mann–Whitney U Test , Two-way ANOVA
Repeated measures ผลการวิจยั พบว่า 1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเสพอินเทอร์เน็ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ในระยะหลัง
การทดลอง กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเชิ งทฤษฎีมี
คะแนนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ 3) พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ตของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มเชิง
จิตวิทยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎี ในระยะทดลองและระยะติดตามผลลดลงกว่าระยะเส้นฐาน
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คาสาคัญ: การปรึ กษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎี, การเสพติดอินเทอร์เน็ต
Abstract
The purpose research was to study the effects of the theoretical integrative group
counselling program for internet addiction among upper secondary school students. The ABF
Experimental Design and control group (ABF Control Group Design) was used to comparison in
the baseline, experimental period and follow-up period. The sample consisted of upper secondary
school students with high internet addiction score of 50-100, with 24 participants randomly
assigned to the experimental group and 12 control groups. The instruments used in the study were
the Young's Internet Addiction Test (YIAT20), internet addiction record and the theoretical
integrative group counselling program for internet addiction among upper secondary school
students. Statistical analysis the Mann-Whitney U Test, Two-way ANOVA Repeated Measures.
The results found that: 1) Interaction between experimental method and experimental periods
influenced the internet addiction. 2) In the post- experimental period the experimental group
receiving the theoretical integrative group counselling program had a lower internet addiction
behavior score than the control group at the significant level of .05. And 3) the internet addiction
behavior of the experimental group receiving the the theoretical integrative group counselling
program the experimental period and the follow-up period were lower than the baseline.
Keywords: theoretical integrative group counselling, internet addiction
บทนา

ประชาคมโลกมีการใช้อินเทอร์ เน็ตกันอย่างแพร่ หลาย เพราะสามารถนาเอาอินเทอร์ เน็ตเข้า
มาช่วยในการทางานหลายด้านไม่วา่ จะเป็ นด้านการศึกษา การทาธุ รกิจ การหาความรู ้ การสนทนา
รวมถึงการหาความสุ ขสนุกสนาน โดยพบว่าในปัจจุบนั บุคคลมีการใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่งพบปะ
สังสรรค์เพื่อสร้างสังคมออนไลน์ (Social Network) ผ่านเว็บไซต์ (web site) ต่างๆ หลายลักษณะ
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เช่น เฟซบุก๊ (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) หรื ออินสตาแกรม (Instagram) เป็ นต้น อีกทั้งผูใ้ ช้งาน
สามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟน (smartphone) และแท็บเล็ต (Tablet)ได้ ทาให้มี
ความสะดวกมากยิง่ ขึ้น จากการวิเคราะห์ทบทวนงานวิจยั เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์ เน็ตของเยาวชน
ไทย พบว่าการใช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นการใช้เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินใน
เวลาเหงา หาเพื่อนคุย ช่วยคลายเครี ยดและใช้เพื่อความบันเทิงมากกว่าใช้ในการหาความรู ้
(Nantawet, 2007; Chuanpiyawong, 2006; Pornsakulvanich, 2007) โดยเฉพาะผูใ้ ช้ที่อยูใ่ นวัยเรี ยน
หรื อเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มักจะใช้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับการใช้อินเทอร์ เน็ตในทางที่ไม่
เป็ นประโยชน์ และใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์ เน็ตมากเกินพอดี ซึ่ งพบว่าร้อยละ 73 ใช้อินเทอร์ เน็ต
มากกว่า 1-2 วันต่อสัปดาห์ และเยาวชนที่ใช้อินเทอร์ เน็ตตั้งแต่ 5 วันต่อสัปดาห์มีมากถึงร้อยละ 38
พบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปหรื อการติดอินเทอร์ เน็ตส่ งผลกระทบต่อปั ญหาในหลายด้าน
ได้แก่ ปั ญหาด้านการเรี ยน ปั ญหาด้านความสัมพันธ์ ปัญหาด้านการเงินและปัญหาด้านร่ างกาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มนักเรี ยนและนักศึกษา กลุ่มนี้จะส่ งผลต่อปัญหาด้านการเรี ยนมากที่สุด
(Makasiranonth, 2002; Young, 1998) ซึ่ งหากไม่สามารถหยุดพฤติกรรมดังกล่าวได้ เรี ยกพฤติกรรม
ลักษณะนี้วา่ “เสพติดอินเทอร์เน็ต (Internet Addiction)”
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ การเสพติดอินเทอร์เน็ตเป็ นผลเสี ยที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งเป็ นประเด็นปั ญหาสาคัญที่นกั จิตวิทยาในต่างประเทศพบว่ามีผปู ้ ่ วยที่เข้ารับการรักษา
กับแพทย์ดว้ ยสาเหตุของการติดคอมพิวเตอร์ มากขึ้น และมีแนวโน้มว่าปั ญหานี้จะมีผลกระทบต่อ
บุคคลทุกช่วงอายุ ซึ่ งจากการทบทวนงานวิจยั ในต่างประเทศ ระหว่างปี 2002-2012 พบว่าการเสพติด
อินเตอร์เน็ตส่ งผลกระทบที่หลากหลายทั้งทางด้านอารมณ์ พฤติกรรมและจิตใจ เช่น แรงจูงใจและ
การเห็นคุณค่าในตนเองต่า ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่สามารถควบคุมเวลาในการใช้
อินเตอร์ เน็ตได้ สัมพันธภาพและการสื่ อสารตลอดจนภาวะความผิดปกติทางจิตและส่ งผลต่อ
การเจ็บป่ วย ได้แก่ ภาวะซึ มเศร้า ความวิตกกังวลทางสังคม โรคทางอารมณ์ เป็ นต้น (Thoongkaew,
2014)
สาหรับการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์ เน็ตที่พึงประสงค์ในทางจิตวิทยานั้นอาจจะ
กระทาได้หลายวิธี ซึ่ งผูว้ จิ ยั เห็นว่าการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีโดยการบูรณา
การแบบผสมผสาน (theoretical integration) เป็ นการใช้หลายทฤษฎีการให้การปรึ กษาเพื่อให้ได้
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ผลลัพธ์ที่สามารถแก้ปัญหาของบุคคลที่ซบั ซ้อน โดยแนวคิดของการปรึ กษาเชิงจิตวิทยาแบบบูรณา
การมุ่งให้ผรู ้ ับการปรึ กษาสามารถเรี ยนรู ้ได้จากหลายมุมมอง (Saiyakul, 2014) ช่วยให้บุคคลมี
การรับรู ้ถึงความสามารถ มีรูปแบบของความคิดและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการทางานดีข้ ึน สามารถ
เลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เกิดแรงจูงใจและมีการตั้งจุดมุ่งหมายต่อสิ่ งต่าง ๆ อย่าง
กระตือรื อร้น อีกทั้งยังส่ งเสริ มให้เกิดการมองโลกในแง่ดีและมีความยืดหยุน่ ต่ออารมณ์ ความคิด
และความรู ้สึกมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งการใช้ทฤษฎีที่หลากหลายจะเป็ นแนวทางช่วยเหลือที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการปรึ กษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อ
การเสพติดอินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี การศึกษา
2559 ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เฉพาะโรงเรี ยนที่ต้ งั อยู่
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 9 แห่ง จานวน 4,872 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32, 2558) ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมการติดอินเทอร์ เน็ตเป็ น
ระยะเวลามากกว่า 3 ชัว่ โมงติดต่อกันต่อวัน จานวนมากที่สุด 1 โรงเรี ยน จากนั้นให้นกั เรี ยนทาแบบ
วัดพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ต คัดเลือกนักเรี ยนที่มีคะแนนการเสพติดอินเทอร์ เน็ตอยูใ่ น
ระดับสู งคือ 50-100 คะแนน ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้น ม.4 จากนั้นเรี ยงลาดับจากผูท้ ี่ได้คะแนน
การเสพติดอินเทอร์เน็ตสู งที่สุดลงมา จานวน 24 คน ผูว้ จิ ยั สอบถามความสมัครใจของนักเรี ยนเพื่อ
เข้าร่ วมโปรแกรม ใช้การสุ่ มเข้ากลุ่ม (Random assignment) แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน โดยกลุ่ม
ทดลองได้รับโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติด
อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่ วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรม
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบวัดพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์ เน็ต Young’s Internet Addiction Test (YIAT20) ของ
Frangos and Sotiropoulos (2012) โดยผูว้ ิจยั ได้ติดต่อขออนุญาตจากผูพ้ ฒั นาแบบวัด จากนั้นจึงแปล
เป็ นภาษาไทยและทาการแปลทวนย้อนกลับ (Back-translation) นาแบบวัดฯ มาหาประสิ ทธิภาพ
เครื่ องมือ ได้ค่าความความเชื่ อมัน่ (Reliability) เท่ากับ .86
2. แบบบันทึกพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ต ผูว้ ิจยั ปรับปรุ งมาจากแบบบันทึกการออก
กาลังกายด้วยตนเองของ Yoosomran (2005) และ Sondee (2005)
3. โปรแกรมการปรึ กษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเชิ งทฤษฎีต่อการเสพติด
อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนามาจาก Prochaska, JO and
DiClemente (2010) ซึ่งเป็ นการผสมผสานทางทฤษฎี (Theoretical Integration) โดยบูรณาการทฤษฎี
การให้การปรึ กษา ได้แก่ ทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้การปรึ กษา
แบบพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบเกสตัลท์ ทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบอัตถิภาวะ
นิยม ทฤษฎีการให้การปรึ กษากลุ่มแบบเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบ
พฤติกรรมการรู ้คิด และทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบโซลูชนั่ –โฟกัส ผูว้ จิ ยั กาหนดระยะเวลาในการ
เข้าร่ วมโปรแกรม 17 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที ซึ่งมีรายละเอียด
การดาเนินการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ
ครั้งที่ 2 รักษาสัมพันธภาพ
ครั้งที่ 3 การสร้างจิตสานึกหรื อการเพิ่มความตระหนักรู ้ (Consciousness raising)
ครั้งที่ 4 การปลดปล่อยทางอารมณ์ (Dramatic relief)
ครั้งที่ 5 การทบทวนผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (Environmental reevaluation)
ครั้งที่ 6 การทบทวนผลกระทบต่อตนเอง (Self reevaluation)
ครั้งที่ 7 การปลดปล่อยสังคม (Social liberation)
ครั้งที่ 8 การควบคุมสิ่ งเร้า (Stimulus control)
ครั้งที่ 9 การตั้งเป้าหมาย (Goal setting)
ครั้งที่ 10 การเตือนตนเอง (Self-Monitoring)
ครั้งที่ 11 การประเมินตนเอง (Self-Evaluation)
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ครั้งที่ 12 การให้การเสริ มแรง (Reinforcement management)
ครั้งที่ 13 การให้คามัน่ สัญญากับตนเอง (Self liberation)
ครั้งที่ 14 การทากิจกรรมอื่นทดแทน (Counter conditioning)
ครั้งที่ 15-16 การติดตามผล
ครั้งที่ 17 ยุติการให้การปรึ กษากลุ่ม และปัจฉิ มนิเทศ
แบบแผนการทดลอง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผน
การทดลองแบบ ABF และมี ก ลุ่ ม ควบคุ ม (ABF Control Group Design) โดยดาเนิ นการทดลอง 3
ระยะ คือ ระยะเส้นฐาน (A) ระยะทดลอง (B) และระยะติดตามผล (F) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1
แบบแผนการทดลองแบบ ABF และมีกลุ่มควบคุม เรี ยกว่ า ABF Control Group Design
กลุ่ม
ระยะเส้นฐาน (A)
ระยะทดลอง (B)
ระยะติดตามผล (F)
ตัวอย่าง
2 สัปดาห์
4 สัปดาห์
2 สัปดาห์
กลุ่ม - เตรี ยมการทดลองโดย - ได้รับโปรแกรมฯ
- ยุติการใช้โปรแกรมฯ
ทดลอง การวางแผนการควบคุม - บันทึกพฤติกรรมการ
- บันทึกพฤติกรรมการเสพ
ตนเอง
เสพติดอินเทอร์ เน็ต
ติดอินเทอร์ เน็ตตามปกติ
- เก็บข้อมูลตัวแปร
- เก็บข้อมูลตัวแปร
- เก็บข้อมูลตัวแปร
พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม
กลุ่ม - ได้รับการชี้แจงในการ - ไม่ได้รับโปรแกรมฯ
- ไม่ได้รับโปรแกรมฯ
ควบคุม บันทึกพฤติกรรมการเสพ - บันทึกพฤติกรรมการ
- บันทึกพฤติกรรมการเสพ
ติดอินเทอร์ เน็ต
เสพติดอินเทอร์ เน็ต
ติดอินเทอร์ เน็ต
- เก็บข้อมูลตัวแปร
- เก็บข้อมูลตัวแปร
- เก็บข้อมูลตัวแปร
พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ตของกลุ่มทดลองที่ได้รับ
โปรแกรมการปรึ กษากลุ่มแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติดอินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
คะแนนเฉลี่ย (X̅) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ต
ในระยะก่ อนทดลองและระยะหลังทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
ระยะเวลาการทดลอง
SD
X̅
กลุ่มทดลอง
ก่อนทดลอง
80.17
7.26
(n=12)
หลังทดลอง
66.67
7.40
กลุ่มควบคุม
ก่อนทดลอง
79.58
8.36
(n=12)
หลังทดลอง
81.17
5.57
จากตารางที่ 2 พบว่าในระยะก่อนทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเสพติด
อินเทอร์ เน็ตคือ 80.17 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.26 ส่ วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตคือ 79.58 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.36 ในระยะหลัง
ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ตคือ 66.67 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 7.40 ส่ วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ตคือ 81.17
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.57
ตารางที่ 3
ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสพติดอิ นเทอร์ เน็ตของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ในระยะหลังการทดลอง
จานวน
p
กลุ่มตัวอย่าง
SD
Mean Rank
Z
X̅
(คน)
(1-tailed)
กลุ่มทดลอง
12
66.67
7.40
7.17
-3.710
.000
กลุ่มควบคุม
12
81.17
5.57
17.83
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จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสพติ ดอิ นเทอร์ เน็ตของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองจากการทดสอบทางเดียวโดยใช้ Mann – Whitney Test ได้
ค่า Z = -3.710 ค่า p (1-tailed) = .000 นัน่ คือในระยะหลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
เสพติดอินเทอร์ เน็ตของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4
การตรวจสอบ Mauchly's Test of Sphericityb
Within
Epsilona
Subjects Mauchly's Approx.
Effect
W
Chi-Square df Sig. Greenhouse-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound
Interval

.987

2.132

2 .344

.924

1.000

.500

จากตารางที่ 4 ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเสพติด
อินเทอร์ เน็ตของกลุ่มตัวอย่างในระยะเส้นฐาน ระยะทดลองและระยะติดตามผลของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าชนิดสองทาง (Two-way ANOVA
Repeated measurement) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นนี้ดว้ ยสถิติทดสอบ Mauchly’ s
Test ผลปรากฏว่าได้ค่า Mauchly’s W = .987 df (2) (p=.344) แสดงว่าข้อมูลที่ใช้ไม่ละเมิดข้อตกลง
เบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าที่กาหนดคือความแปรปรวนของผลต่างคะแนน
ทุกคู่เท่ากัน (Sphericity) เมื่อพบว่าข้อมูลไม่ละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ ผูว้ ิจยั จึงทาการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม
(Repeated Measures Designs: One Between Subjects Variable and One Within- Subjects Variable)
แสดงผลในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติ กรรมการเสพติดอิ นเทอร์ เน็ตระหว่ างวิธีการทดลอง
กับระยะเวลาของการทดลอง
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p
ระหว่างกลุ่ม
วิธีการทดลอง (G)
2888.000
1
2888.000 21.766*
.000
ความคลาดเคลื่อน
2919.111
22
132.687
ภายในกลุ่ม
ระยะการทดลอง (I)
1413.028
2
706.514 49.444*
.000
ปฏิสัมพันธ์ (IxG)
1855.583
2
927.790 64.930*
.000
ความคลาดเคลื่อน
628.722
44
14.289
* p< .05
ตารางที่ 5 พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง (I x G)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองส่ งผลร่ วมกัน
ต่อคะแนนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ต นอกจากนี้ยงั พบว่าวิธีการทดลองที่แตกต่างกัน (G)
และระยะเวลาการทดลองที่แตกต่างกัน (Interval) มีผลต่อคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเสพติด
อินเทอร์ เน็ตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจยั ได้ ดังนี้
1. ในระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบ
บูรณาการเชิงทฤษฎีจะมีคะแนนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ตน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการปรึ กษาเชิง
จิตวิทยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีมีพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ตมีนอ้ ยกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนี้
เป็ นเพราะโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติดอินเทอร์ เน็ต
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการใช้กระบวนการของการควบคุมตนเอง (Self-control)
มาฝึ กเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ตให้ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
การควบคุมตนเองเป็ นวิธีการหรื อกระบวนการที่ใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลจากพฤติกรรมที่
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ไม่พึงประสงค์ไปสู่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ หรื อเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรื อต่อต้าน
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน (Watson & Tharp, 1972) เพราะฉะนั้นการควบคุมตนเองจึงต้องใช้ความ
พยายาม พฤติกรรมใดที่ได้ยากก็จะต้องใช้ความพยายามมากกว่าพฤติกรรมที่ทาได้ง่าย (Wilson &
O’Leary, 1980) และการควบคุมตนเองยังเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู ้ทางสังคม โดยที่บุคคลพยายาม
ปรับตัวเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของสังคม (Kanfer & Phillips, 1970) โรเซนบรัม (Rosenbaum, 1990
อ้างถึงใน Teetachue, 2007) กล่าวว่า การควบคุมตนเองเป็ นอีกหนึ่งทักษะที่สามารถจะนาไปใช้ใน
การรับมือสถานการณ์ที่ดี ดังจะเห็นได้จากการสะท้อนความคิด ความรู ้สึกในการปรึ กษากลุ่มครั้งที่
8-14 โดยเน้นแนวคิดการควบคุมตนเองเป็ นหลัก ได้แก่ การควบคุมสิ่ งเร้า การตั้งเป้าหมาย การเตือน
ตนเอง การประเมินตนเอง การให้คามัน่ สัญญากับตนเอง การให้การเสริ มแรง การหากิจกรรมอื่นมา
ทดแทน “การเตือนตนเองจะช่ วยทาให้ เห็นภาพพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ตที่ชัดเจนมากขึน้ ”
“การเตือนตนเองทาให้ เรารู้ ว่ า เราจะต้ องรี บเปลี่ยนแปลงตนเอง” “ได้ ร้ ู จักการสังเกตตนเอง” “ได้ ร้ ู
ว่ าพฤติกรรมของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่ างไร” “ได้ ร้ ู ว่ าพฤติกรรมของเรามันดีขึน้ หรื อลดลง”
“ได้ ร้ ู จักวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้ เราได้ ปรั บปรุ ง เปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง” “การประเมินตนเอง
ทาให้ เราทางานเป็ นระบบมากขึน้ ” “หลังการลดการเล่ นอิ นเทอร์ เน็ตให้ น้อยลงผมมีสมาธิ ในการ
เรี ยนการทางานมากขึน้ ” “ผมมีเงินเหลือมากขึน้ หรื อนาเงินไปซื ้อของใช้ ที่จาเป็ น” “ผมแข็งแรงมาก
ขึน้ กว่ าเดิมนอนหลับดีขึน้ ไม่ มอี าการเหนื่อยเพลีย” จะเห็นได้วา่ การใช้กระบวนการดังกล่าวมี
ขั้นตอนที่ชดั เจน และกลุ่มทดลองทาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองด้วยการกาหนดพฤติกรรม
ที่ตอ้ งการจะปรับเปลี่ยนที่ชดั เจน สามารถวัดได้ มีการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมของ
ตนเอง ซึ่งช่วยให้กลุ่มทดลองได้ทาพฤติกรรมตามเป้าหมาย ได้ประเมินว่าควรให้การเสริ มแรงกับ
ตนเอง โดยหากกลุ่มทดลองทาการประเมินตนเองแล้วพบว่าสามารถทาตามเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ได้ จะ
ได้รับรางวัลตามที่ตนเองได้เขียนรางวัลที่ชื่นชอบไว้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดผลทาง
จิตใจ โดยสร้างความตื่นเต้น น่าสนใจและการกระตุน้ ให้กลุ่มทดลองลดพฤติกรรมการเสพติด
อินเทอร์ เน็ต แต่กลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมฯ ดังกล่าว สิ่ งที่กลุ่มควบคุมได้รับคือ การบันทึก
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตเหมือนกับกลุ่มทดลอง ซึ่งสิ่ งที่กลุ่มควบคุมได้รับนั้นไม่ได้
ก่อให้เกิดการดึงดูดหรื อสร้างความสนใจให้มีความสนใจในเรื่ อง
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การลดพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ตมากนัก จึงทาให้คะแนนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต
ของกลุ่มควบคุมในระยะหลังทดลองสู งกว่ากลุ่มทดลอง แต่กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมฯ มี
คะแนนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตน้อยกว่ากลุ่มควบคุม
2. พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ตของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มเชิง
จิตวิทยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎี ในระยะทดลองและระยะติดตามผลลดลงกว่าระยะเส้นฐาน ทั้งนี้
เนื่องมาจากโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติด
อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการใช้กระบวนการของการควบคุมตนเอง
(Self-control) มาฝึ กเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตให้ลดลง ซึ่งการใช้
กระบวนการดังกล่าวมีข้นั ตอนที่ชดั เจน และกลุ่มทดลองทาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
ด้วยการกาหนดพฤติกรรมที่ตอ้ งการจะปรับเปลี่ยนที่ชดั เจนสามารถวัดได้ คือ การลดจานวนชัว่ โมง
การเล่นอินเทอร์ เน็ตต่อวัน มีการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง ดังนั้นเมื่อกลุ่ม
ทดลองได้รับโปรแกรมตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ระยะทดลอง) ภายหลังจากที่ถอดถอนโปรแกรม
ออกและติดตามผลการทดลองไประยะหนึ่งพบว่าพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตยังลดลงอยู่
แม้วา่ ในบางวันจะมีความถี่การเล่นอินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ้นจากระยะเส้นฐานบ้าง แต่ก็เป็ นเพียงเล็กน้อย
ไม่เพิ่มมากไปกว่าระยะเส้นฐาน เป็ นเพราะกลุ่มทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง ซึ่ งเกิดขึ้น
ในระยะทดลองและต่อเนื่องมาถึงระยะติดตามผล สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ศึกษาโดยใช้แนวคิดการ
ควบคุมตนเอง เช่น งานวิจยั ของเกศแก้ว สอนดี (Sondee, 2005) ศึกษาผลของโปรแกรมสุ ขศึกษาโดย
ประยุกต์แนวคิดการควบคุมตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและการออกกาลัง
กายเพื่อลดน้ าหนักของนักเรี ยนที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่าภายหลัง
ได้รับโปรแกรมสุ ขศึกษากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารและการออกกาลังกาย
เพื่อลดน้ าหนัก และน้ าหนักตัวดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และงานวิจยั ของพัชรี
ดวงจันทร์ (Duangchan, 2010) ศึกษาประสิ ทธิผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองและการรับรู ้
ความสามารถของตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิต ตัวแปรทางพฤติกรรม และตัวแปรทาง
กายภาพ ในเด็กนักเรี ยนที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคาแหง กรุ งเทพมหานคร ลักษณะของโปรแกรมประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยาย การตั้ง
คาถาม การนาเสนอกรณี ศึกษา การเล่นเกม การอภิปรายกลุ่มย่อย โดยใช้แนวคิดการรับรู ้
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ความสามารถของตนเองได้แก่ การสร้างประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็ จ การใช้ตวั แบบ และการ
ใช้คาพูดชักจูง ในห้องเรี ยน 7 ครั้งและใช้แนวคิดการควบคุมตนเอง ได้แก่ การควบคุมสิ่ งเร้า การ
เตือนตนเอง โดยให้นกั เรี ยนดาเนินการควบคุมตนเองด้านการบริ โภคอาหารและการเคลื่อนไหวออก
กาลังด้วยตนเองในชีวติ ประจาวัน จานวน 2 สัปดาห์ ส่ วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรม ผล
การศึกษาพบว่าภายหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลอง ความรู ้เกี่ยวกับโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2
การรับรู ้การควบคุมพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การรับรู ้การควบคุมพฤติกรรม การเคลื่อนไหวออก
กาลัง และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกาลังเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แม้วา่ การศึกษาข้างต้นทั้ง 2 เรื่ อง จะมีการใช้แนวคิดการควบคุมตนเองในการศึกษา
เหมือนกัน แต่ความแตกต่างนั้น คือการศึกษาของเกศแก้ว สอนดี เป็ นการประยุกต์แนวคิด
การควบคุมตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กอ้วนในโรงเรี ยนโดยใช้แนวทางการควบคุม
สิ่ งเร้า และการควบคุมผลกรรม ส่ วนการศึกษาของ พัชรี ดวงจันทร์ เป็ นการประยุกต์ใช้แนวคิด
การควบคุมตนเองโดยใช้แนวทางการควบคุมสิ่ งเร้า และการเตือนตนเอง รวมทั้งพัชรี ดวงจันทร์ ได้
ศึกษาสิ่ งที่แตกต่างจากการศึกษาของเกศแก้ว สอนดี คือ การประยุกต์ใช้แนวคิด การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง เพิ่มเข้ามาเพื่อปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิต ตัวแปรทางพฤติกรรมและดัชนี
มวลกายของเด็กอ้วนในโรงเรี ยนด้วย เมื่อการศึกษาทั้ง 2 ชิ้นใช้แนวคิดที่มีบางส่ วนมีความเหมือนกัน
และบางส่ วนแตกต่างกัน แต่ผลที่พบสาหรับตัวแปรทางพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและพฤติกรรม
การออกกาลังกายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน สาหรับโปรแกรมที่สร้างขึ้นในการวิจยั ครั้งนี้ได้ใช้
แนวคิดการควบคุมตนเองที่ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งแนวทางการควบคุมสิ่ งเร้า ควบคุมผลกรรมและ
การเตือนตนเองรวมถึงเทคนิ คในการควบคุมตนเอง ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) การเตือน
ตนเอง (Self-Monitoring) การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) การเสริ มแรงและการลงโทษตนเอง
(Self-Reinforcement; & Self-Punishment) ซึ่ งแนวคิดการควบคุมตนเอง อยูใ่ นเทคนิควิธีการส่ วน
หนึ่งในทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบพฤติกรรมนิยม แต่ในงานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั ได้ผสมสานทฤษฎีการให้
การปรึ กษาที่หลากลายและเหมาะสม เพื่อนามาประยุกต์ใช้กบั การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ ทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบบุคคลเป็ นศูนย์กลาง ทฤษฎีการให้การ
ปรึ กษาแบบเกสตัลท์ ทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบอัตถิภาวะนิยม ทฤษฎีการให้การปรึ กษากลุ่ม
แบบเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ทฤษฎีการให้
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การปรึ กษาแบบพฤติกรรมการรู ้คิด และทฤษฎีการให้การปรึ กษาแบบโซลูชนั่ –โฟกัส และนา
เทคนิคต่างๆ ในแต่ละทฤษฎีมาบูรณาการใช้ในโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มแต่ละครั้ง ซึ่ งการใช้
แนวทางและเทคนิคดังกล่าวมีความแตกต่างจากการศึกษาทั้ง 2 เรื่ องข้างต้น แต่ผลที่พบมีความ
คล้ายคลึงกัน นัน่ คือ ในระยะทดลองใช้โปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ต
ที่ลดลงจากระยะเส้นฐาน และสิ่ งที่พบแตกต่างออกไปก็คือ ในระยะติดตามผลพฤติกรรมการเสพติด
อินเทอร์ เน็ตของกลุ่มทดลองก็ยงั ลดลงกว่าระยะเส้นฐาน แสดงว่าพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ต
ของกลุ่มทดลองยังมีแนวโน้มลดลง แม้จะยุติการให้โปรแกรมฯ แล้วก็ตาม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นัน่ คือ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองส่ งผลร่ วมกันต่อพฤติกรรมการเสพอินเทอร์ เน็ต ทั้งนี้
เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ ในระยะเส้นฐานทั้งสองกลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ตไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปถึงระยะทดลองและระยะ
ติดตามผลพบว่าได้ผลที่แตกต่างกันคือ กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบ
บูรณาการเชิงทฤษฎีมีพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ตลดลง ดังจะเห็นได้จากที่ผวู ้ จิ ยั นาทฤษฎีน้ ีไป
ใช้ในการปรึ กษากลุ่มในครั้ง 1-2 ซึ่งเป็ นสร้างสัมพันธภาพและรักษาสัมพันธภาพ และนาไปใช้ใน
การปรึ กษากลุ่มครั้งที่ 3 เรื่ องการสร้างจิตสานึกหรื อการเพิ่มความตระหนักรู ้ เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่ม
ได้สารวจพฤติกรรมการเล่นอินเทอร์ เน็ตในชีวติ ประจาวันและได้ตระหนักรู ้ถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และนาไปใช้กบั การปรึ กษากลุ่มในครั้งที่ 5 เรื่ อง การทบทวนผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
เป็ นการช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ประเมินผลกระทบพฤติกรรมการติดอินเทอร์ เน็ตที่มีต่อสุ ขภาพกาย
สุ ขภาพจิต การได้รับประโยชน์และการเสี ยประโยชน์รวมถึงโทษของการติดอินเทอร์ เน็ต รวมถึง
นาไปใช้กบั การปรึ กษากลุ่มในครั้งที่ 5 เรื่ อง การทบทวนผลกระทบต่อตนเอง ซึ่งช่วยให้สมาชิกกลุ่ม
ได้คิดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองได้สาเร็ จ เป็ นต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภมาส
หวานสนิท (Wansanit, 2016) ศึกษาผลของการปรึ กษากลุ่มตามทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจยั พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของทรงศรี สารภูษิต (Sarapusit, 2015) ได้ศึกษาการพัฒนาความมัน่ คงทางอารมณ์ของวัยรุ่ น
ที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยการปรึ กษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น ผลการศึกษาพบว่ามี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีทดลองและระยะเวลาการทดลองต่อความมัน่ คงทางอารมณ์ของวัยรุ่ นที่มาจาก
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ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. จากการที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทดลองนาโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเชิง
ทฤษฎีต่อการเสพติดอินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการปรับลด
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต พบว่า ถ้ามีการขยายเวลาในการทดลองใช้เพื่อการปรับพฤติกรรม
จะทาให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงเรื่ อย ๆ ดังนั้นในการนาเทคนิคการควบคุมตนเองมาใช้
ควรเพิม่ ช่วงเวลาในการฝึ กให้นานมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถฝึ กการควบคุมตนเองให้มากขึ้น
ทาให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องต่อไป
2. ควรมีการติดตามผลการใช้รูปแบบเทคนิคการควบคุมตนเองในการปรับพฤติกรรมทุก ๆ
1 เดือน เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และผูป้ กครองควรมีส่วนร่ วมในการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรี ยนและจูงใจให้นกั เรี ยนอยากเลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ดว้ ยตนเอง ส่ วน
แนวทางสาหรับโรงเรี ยน โรงเรี ยนควรมีบริ การให้คาแนะนา/ให้คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยนที่มีปัญหาติด
อินเทอร์ เน็ต รวมถึงโรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน และเหมาะสมให้กบั นักเรี ยน
โดยจัดเป็ นชมรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อนักเรี ยน เช่น ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา ชมรมลีลาศ เป็ นต้น
เพื่อส่ งเสริ มและกระตุน้ นักเรี ยนที่ใช้เวลาว่างในการเล่นอินเทอร์เน็ตหันมาเข้าชมรมที่ตนเองชอบ
และสนใจแทนแนวทางสาหรับโรงเรี ยน และข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับครอบครัว
เนื่องจากครอบครัวมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อพฤติกรรมของนักเรี ยน เพราะค่อนข้างที่จะอยู่
ใกล้ชิดและมีบทบาทสาคัญต่อเด็ก ดังนั้นจึงควรกาหนดบทบาทของผูป้ กครองในการช่วยเหลือ
นักเรี ยนระหว่างการเข้ารับโปรแกรมฯ เพื่อให้ผปู ้ กครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับหาแนวทางลด
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และมีความเข้าใจถึงกระบวนการในการควบคุมตนเอง
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรี ยน นอกจากนั้นผูป้ กครองยังสามารถประยุกต์ใช้กบั
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของพฤติกรรมอื่นๆ ของนักเรี ยนได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
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1. การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้กระบวนการควบคุมตนเอง
และนากระบวนการที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ต โดย
นักเรี ยนจะทาการบันทึกและสังเกตพฤติกรรมด้วยตนเองเป็ นประจาทุกวัน แต่ไม่ได้ทาการวัดตัว
แปรการควบคุมตนเองอย่างชัดเจนของนักเรี ยนว่าเกิดขึ้นหรื อไม่หลังจากที่ได้ปฏิบตั ิไปแล้ว เป็ นตัว
แปรที่น่าสนใจในการทาวิจยั ครั้งต่อไป ซึ่งน่าจะมีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรื อ
สามารถทานายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กได้
2. จากการนาโปรแกรมการปรึ กษากลุ่มเชิงจิตวิทยาแบบบูรณาการเชิงทฤษฎีต่อการเสพติด
อินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาปฏิบตั ิใช้จริ งพบว่า ปัจจัยสาคัญประการ
หนึ่งที่จะทาให้โปรแกรมดังกล่าวสัมฤทธิ์ ผลมากยิง่ ขึ้น คือการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ดังนั้นควร
นาตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมซึ่งก็คือผูป้ กครองเข้ามาศึกษาร่ วมด้วย เนื่องจากการที่ผปู ้ กครอง
ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กในด้านต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้
พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนลดลงได้
3. ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการใช้อินเทอร์ เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เนื่ องจาก
สถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว กลายเป็ นยุคแห่งเทคโนโลยีการสื่ อสาร ดังนั้น
นักวิจยั จึงควรออกแบบโปรแกรมหรื อแนวทางที่บูรณาการทั้งศาสตร์ ศิลป์ ชีวิตและเทคโนโลยีเข้า
ด้วยกัน เพื่อให้เด็กมีความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม ซึ่ งจะทาให้เด็กเห็นคุณค่า
ศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวเองมากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กัญนิกา อยูส่ าราญ. (2548). ผลของโปรแกรมการปรั บพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อป้องกัน
ภาวะนา้ หนักตัวเกินของนักเรี ยนชั้นประถามศึกษาปี ที่ 5 ณ โรงเรี ยนเขตเทศบาลเมือง
จังหวัด นครราชสีมา. วิทยานิพนธ์สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษาและ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เกศแก้ว สอนดี. (2548). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ แนวคิ ดการควบคุมตนเองในการ
ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและการออกกาลังกายเพื่อการลดนา้ หนักของ
นักเรี ยนที่มีนา้ หนักเกินมาตรฐาน อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี. ปริ ญญานิพนธ์วทิ ยา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุ ขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ.

344 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561

ทรงศรี สารภูษิต. (2558). การพัฒนาความมัน่ คงทางอารมณ์ ของวัยรุ่ นที่มาจากครอบครั วเลีย้ งเดี่ยว
โดยการปรึ กษากลุ่มทฤษฎีเน้ นทางออกระยะสั้น. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาปรึ กษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์. (2545). พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์ เน็ตและปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์
กับการ เสพติดอิ นเทอร์ เน็ตของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิเทศ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปนัดดา ธีระเชื้อ. (2550). ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่ อพฤติกรรมการดื่มของผู้ติดสุราใน
โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลาปาง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล
สุ ขภาพจิตและจิตเวช). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประภาพร ชวนปิ ยะวงศ์. (2549). ความเสี่ยงจากการใช้ อินเทอร์ เน็ต. วิทยานิพนธ์สังคมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี ดวงจันทร์ . (2553). ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองและการรั บรู้ ความสามารถ
ของตนเอง เพื่อการปรั บเปลี่ยนตัวแปรทางจิ ต ตัวแปรทางพฤติกรรม และตัวแปรทาง
กายภาพ ในเด็ก นักเรี ยนที่มคี วามเสี่ยงต่ อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุ งเทพมหานคร. ปริ ญญานิพนธ์วทิ ยาศาสตรดุษฎี บัณฑิต
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ.
มงคล ศัยยกุล. (2556). รู ปแบบการปรึ กษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ , 25(9), 79-94.
รวิรกรานต์ นันทเวช. (2550). ปั จจัยที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการติดอินเทอร์ เน็ตของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
โสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิกานดา พรสกุลวาณิ ช. (2550). แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชนไทย.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย, 27(2), 29-41.
ศุภมาส หวานสนิท. (2559). ผลของการปรึ กษากลุ่มตามทฤษฎีเน้ นทางออกระยะสั้นต่ อ
ความสามารถใน การแก้ ปัญหาของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึ กษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

ROMMAYASAN 345

Frangos & I. Sotiropoulos. (2012). Problematic internet use among Greek university students: an
ordinal logistic regression with risk factors of negative psychological beliefs,
pornographic sites, and online games. Cyber Psychology, Behavior and Social
Networking. vol.14, no. 1-2, pp. 51-58.
Kanfer, F. H. & Phillips, J. S. (1970). Learning foundations of behavior theory. New York: John
Wiley & Sons.
Prochaska, JO & DiClemente. (2010). Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis. 7th
ed. Belmont, CA: Brooks/Cole-Cengage.
Thoongkaew, P. (2014). Internet using behavior of teenagers. The Asian Conference on
Psychology and the Behavioral Sciences 2014 Official Conference Proceedings. Osaka,
Japan.
Watson, D. L. & Tharp, R. G. (1972). Self-directed behavior: Self-modification for personal
adjustment. California: Brooks/Cole Publishing Company.
Wilson. G T. & O’Leary, K.D. (1980). Principals of behavior therapy. New Jersey: PrenticeHall.
Young, K.S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder.
Cyber Psychological & Behavior. (1): 237-244.
Translated Thai References
Chuanpiyawong, P. (2006). Risks of internet usage by adolescents in Bangkok Metropolis.
Master’s Thesis of Arts Program in Sociology, Graduate School, Chulalongkorn
University. [in Thai]
Duangchan, P. (2010). Effectiveness of behavioral intervention program applying self-control and
self-efficacy for modifying psychological and behavioral variables, and physical
variables of overweight school children in Demonstration School, Bangkok. Doctor’s
Thesis of Philosophy in Applied Behavioral Science Research, Srinakharinwirot
University. [in Thai]

346 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561

Makasiranonth, T. (2002). Internet addiction behavior and factors related to internet addiction.
Master’s Thesis of Communication Arts (Journalism), Graduate School, Chulalongkorn
University. [in Thai]
Nantawet, R. (2007). Factors affecting internet addiction behavior of upper secondary school
students in Bangkok Metropolis. Master’s Thesis of Audio-Visual Communications,
Chulalongkorn University. [in Thai]
Pornsakulvanich, V. (2007). Internet motives and use among thai youths. University of Thai
Chamber of Commerce Journal, 27, 29-41. [in Thai]
Saiyakul, M. (2014). An integrative group counseling model for developing achievement
motivation of Rajabhat University students. Social Sciences Research and Academic
Journal, (25)9, 79-94. [in Thai]
Sarapusit, S. (2015). The development of emotional stability in adolescents from single parent
families through solution focused brief group counseling theory. Master’ s Thesis of
Science (Counseling Psychology), Burapha University. [in Thai]
Sondee, K. (2005). The effect of health education program focusting on self control model on
eating and exercise behaviors modification for weight reduction among over-weight
students in Meung District, Saraburi Province. Master’ s Thesis of Health Education and
Health Promotion, Graduate School, Khon Kaen University. [in Thai]
Teetachue, P. (2007). Effect of the self-control program on drinking behaviors among persons
with acgohol dependence at Wangnua Hospital, Lampang Province. Master’ s Thesis of
Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing), Graduate School, Chiang Mai
University. [in Thai]
Wansanit, S. (2016). The effects of solution focused group counseling on problems solving of
undergraduate students, Burapha University. Master’ s Thesis of Science (Counseling
Psychology), Burapha University. [in Thai]

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

ROMMAYASAN 347

Yoosomran, K. (2005). The effect of food consumption health behavior modificative program for
overweight prevention of Prathomsuksa 5 students in city municipality schools Nakhorn
Ratchasima. Master’ s Thesis of Health Education, Srinakharinwirot University. [in Thai]

ผู้เขียน
นางสาวพัชรี ถุงแก้ว
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึ กษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุ ข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์: 08-6238-8902 อีเมล: patchareethoongkaew@gmail.com
Author
Miss Patcharee Thoongkaew
Counseling Psychology Program, Faculty of Education, Burapha University
169 Longhaad Bangsaen Road, Saensook, Mueang, Chonburi 20131
Tel.: 08-6238-8902 E-mail: patchareethoongkaew@gmail.com

348 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

ROMMAYASAN 349

การบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้ างสั มพันธภาพต่ อพฤติกรรม
ทางเพศทีเ่ หมาะสมทีเ่ หมาะสมของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Psychodynamic-Interpersonal Group counselling on Appropriate Sexual
Behaviors of Upper Secondary School Male Students
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mixed Method Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของการบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จานวน 70 คน เพื่อเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อสร้างแบบวัด
พฤติกรรมทาเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง เป็ น
นักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 28 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ
14 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม และโปรแกรมการบูร
ณาการการปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าสองทาง (Two Factor one between and
one within subject design) พร้อมทั้งเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการของนิวแมน-คูลส์
(Newman-Keuls method)
ผลการวิจยั พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการบูรณาการ
การปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของ
นักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระยะทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่ในระยะติดตาม
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ผลสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ได้รับการบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรม
ทางเพศที่เหมาะสมในระยะหลังทดลองและระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: พฤติกรรมทางเพศ, การบูรณาการการปรึ กษา, พลวัตทางจิต, การสร้างสัมพันธภาพ
Abstract
This research was a mixed method study. Its purposes were 1) to study appropriate sexual
behaviors of upper secondary school male students and 2) to study the results of the integration of
psychodynamic-interpersonal group counseling for their appropriate sexual behaviors. The
samples were 70 informants with an in-depth interview for the data collection and 28 upper
secondary school male students which were equally divided into an experimental group and a
control. The research tools were the test on appropriate sexual behaviors and the program of the
integration of psychodynamic-interpersonal group counseling for appropriate sexual behaviors.
The statistics used to analyze the data were the two-way repeated measure ANOVA (Two-Factor
one between and one within-subject design) and the post-hoc multiple comparison tests based on
the Newman-Keuls method. The result showed that the interaction between the method and the
experimental period was at the statistical significance of .05. The students integrated into the
program over the trial session were not different from the control group while the follow-up
session was higher than the control one at the statistical significance of .05. Having been integrated
into the program, they got higher rate under the posttest and the follow-up sessions than the pretest interval at the statistical significance of .05.
คาสาคัญ: sexual behaviors, integration counseling, psychodynamic, interpersonal
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พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มวัยรุ่ นของไทยนั้นเกิดจากในปัจจุบนั ที่เด็กวัยรุ่ น
ไทยส่ วนหนึ่งมองว่าการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศถือเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา เนื่องจากเด็ก
เหล่านี้ได้ซึมซับรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาจนลืมรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทยที่
ผูใ้ หญ่จะสอนเด็กผูห้ ญิงไว้วา่ ต้องรักนวลสงวนตัว ภาพสะท้อนจากงานวิจยั การวิเคราะห์วาทกรรม
ละครสะท้อนพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น ได้แสดงอย่างชัดเจนว่าการที่ วยั รุ่ นมี เพศสั ม พันธ์ เสรี
มากขึ้ นทาให้ก ารมองเห็ นคุ ณค่า ตนเองเปลี่ ย นไป การมี เพศสั ม พันธ์ ระหว่า งวัย รุ่ น ส่ ง ผลให้
วัย รุ่ นมองกิ จกรรมทางเพศเป็ นเพีย ง “การแลกเปลี่ ย น” อารมณ์ และวัตถุ ทางเพศ ยิ่ง เมื่ อมี
บ่อยครั้ งขึ้ นการเคารพและเห็ นคุ ณ ค่า ตนเองก็ จะยิ่ง น้อ ยลง นอกจากนั้นยังพบว่า เด็กวัยรุ่ นสมัยนี้
มีเพศสัมพันธ์กนั โดยที่ยงั ไม่แต่งงานกันมากขึ้น โดยเห็นเป็ นเรื่ องธรรมดา ทั้งนี้อาจเพราะรับเอา
วัฒนธรรมตะวันตกซึ่งทาให้มีอิสรภาพทางเพศมากขึ้น แต่จากเหตุการณ์ในละครสะท้อนให้เห็นแล้ว
ว่า ผูห้ ญิงต้องเป็ นฝ่ ายเสี ยเปรี ยบในสถานการณ์ดงั กล่าว ไม่วา่ จะเป็ นความเสี ยเปรี ยบทางด้านร่ างกาย
ที่อาจเกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา และความเสี ยเปรี ยบทางด้านจิตใจอันเกิดจากความกังวลจาก
ผลการกระทาดังกล่าว โดยที่ผชู ้ ายไม่ได้คานึงถึงเรื่ องนี้เลย นอกจากคิดว่าทาอย่างไรจะได้สาว
บริ สุทธิ์ มาเป็ นแฟน โดยที่บางครั้งถ้าได้ไปแล้วก็ยงั ไม่รู้วา่ จะลงเอยด้วยการแต่งงานหรื อไม่
(Juntana,2014)
งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ พฤติ ก รรมทางเพศในประเทศไทยที่ ผ่า นมานั้น มุ่ง เน้นไปที่
การสร้ า งองค์ค วามรู ้ ความเข้า ใจถึ ง สาเหตุ แ ห่ ง ที่ ม าของพฤติ ก รรมทางเพศและพฤติ ก รรม
เสี่ ย ง ผูว้ ิจยั เห็ นว่า องค์ค วามรู ้ จ ากงานวิจยั ดัง กล่ า วนั้น มาเติ ม เต็ม ช่ องว่า งขององค์ค วามรู ้ ที่ จะ
นาไปสู่ ก ารแก้ปั ญหาและพัฒนาในเรื่ องเพศของสัง คมไทย และในการวิ จยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้มุ่ ง
เป้ า หมายพื้นที่ ก ารวิจยั ไปที่ จงั หวัดกาแพงเพชร เนื่ องจากจังหวัดกาแพงเพชรกาลังประสบ
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่ น มีสถิติอยูใ่ นสถานการณ์รุนแรงที่สุด มีแม่วยั รุ่ นคลอด
บุตรสู งสุ ดอันดับต้นๆ ของประเทศหลายปี ติดต่อกัน มีสถิติที่ระบุไว้ที่สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
กาแพงเพชรจากรายงานการคลอดของโรงพยาบาลในจังหวัดกาแพงเพชรปี 2558 ได้รายงาน
สถานการณ์การคลอดของหญิงอายุระหว่าง 15-19 ปี (Bureau of Reproductive Health, 2016) คิดเป็ น
ร้อยละ 45.6 ของประเทศ ซึ่งสถานการณ์มีแนวโน้มสู งขึ้น แม้วา่ จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานใน
จังหวัด เช่น พัฒนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์จงั หวัดกาแพงเพชร สานักงานสาธารณสุ ข
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จังหวัดกาแพงเพชร สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนอื่นๆ มาช่ วยกันแก้ไ ขปั ญ หา แต่ก ลับ
พบว่า ปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ น นี้ ก็ ย งั ไม่มี ที ท่า ว่า จะลดลง และจากการศึ ก ษาของ Krisanapant (2014)
และ Polprasert (2011) ได้ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง แนวทางการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญหาการมี
เพศสัม พัน ธ์ ก่ อนวัย อันควรและการตั้ง ครรภ์ข องวัย รุ่ น ในจัง หวัดกาแพงเพชร และได้เสนอ
แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาท้องก่ อนวัย อันควรไว้ คื อ “ต้องอาศัย ความร่ วมแรง ร่ วมใจ ของผู ม้ ี
ส่ วนเกี่ ย วข้อ งทุ ก ภาคส่ วน ได้แก่ ครอบครั ว โรงเรี ย น ชุ ม ชน ศาสนา โดยผลัก ดัน อย่า งมี ส่ ว น
ร่ วมจากหน่ วยงานต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง” โดยการร่ วมกัน แก้ไ ขปั ญหาในเชิ ง บู รณาการร่ วมกัน
(Ratta, 2015) ซึ่ งการแก้ปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ในฐานะนักจิตวิทยาการปรึ กษา และเป็ นบุคลากรทาง
การศึกษาที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่จงั หวัดกาแพงเพชร ได้มองเห็นว่าจิตวิทยาการปรึ กษามีเป้าหมายใน
การช่วยเหลือบุคคลเพื่อให้มีการปรับตัว แก้ไขปั ญหาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสม ให้เป็ นพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและเหมาะสม หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ ยงที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อตนเองและสังคม ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะนาการปรึ กษากลุ่มแบบ
บูรณาการ มาศึกษาว่าการปรึ กษากลุ่มแบบบูรณาการนั้นจะสามารถควบคุมและสื่ อสารในเรื่ อง
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายวัยรุ่ นได้จริ งหรื อไม่ เพื่อเป็ นแนวทางในการให้
การปรึ กษา และป้องกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของนักเรี ยนชายวัยรุ่ นต่อไป
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญในเรื่ องนี้จึงสนใจที่จะศึกษาและนากระบวนการบูรณาการ
การปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงการแสดงออก
ทางเพศของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาให้เกิดเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบโปรแกรม
ดังกล่าวเป็ นการให้การปรึ กษาแบบกลุ่ม เพื่อศึกษาผลของการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อนาผลการวิจยั ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายให้มีการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพ
ต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mixed Method Research) รายละเอียดวิธีดาเนิ นการ
วิจยั แบ่งเป็ น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การวิจยั เชิ งคุณภาพเพื่อสร้างแบบวัดพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนั กเรี ยน
ชายชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ใช้ในการสร้างแบบวัดพฤติกรรม
ทางเพศที่เหมาะสม ใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเจาะจง (Purposive sampling)
จานวน 70 คน ประกอบด้วย นักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 40 คน นักเรี ยนหญิงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 20 คน ครู แนะแนวจานวน 2 คน ครู ประจาชั้นจานวน 6 คน และครู
ฝ่ ายปกครองจานวน 2 คน เพื่อเก็บข้อมูลวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และนาผลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกมาสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อคาถามในแบบวัดพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
2. เครื่ องมือที่ในการวิจยั แบบวัดพฤติกรรมการทางเพศที่เหมาะสม มีข้ นั ตอนในการพัฒนา
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การสังเคราะห์องค์ประกอบที่ใช้วดั พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมโดยการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1) การสังเคราะห์ผวู ้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาการทางเพศและ
ปัญหาทางเพศในเด็กและวัยรุ่ น พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสม และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมและค่านิยมทางเพศของวัยรุ่ น จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม มา
สังเคราะห์เป็ นองค์ประกอบของแบบวัดพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายชั้น
มัธยมศึกษา ได้โครงสร้างเนื้ อหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
2) ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการศึกษางานวิจยั เรื่ อง วิเคราะห์วาทกรรมละครสะท้อนพฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุ่ นไทย (Juntana, 2014) ซึ่ งเป็ นงานวิจยั การศึกษาค้นคว้าอิสระของผูว้ ิจยั เอง และได้รับ
การตอบรับให้นาเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ The Fourth Asian Conference on Psychology and
the Behavioral Sciences 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น นามาประกอบการอ้างอิงร่ วมกับข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนาข้อมูลมายืนยันในด้านความตรงของเนื้อหา
3) นาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้
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ประกอบด้วยข้อคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม การพูดคุย
สื่ อสารเรื่ องเพศ พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ และการวางตัวต่อเพศตรงข้าม ของนักเรี ยนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 70 คน ประกอบด้วย นักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึ กษา
ตอนปลายจานวน 40 คน นักเรี ยนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 20 คน ครู แนะแนวจานวน
2 คน ครู ประจาชั้นจานวน 6 คน และครู ฝ่ายปกครองจานวน 2 คน เพื่อเก็บข้อมูลวิธีการสัมภาษณ์เชิ ง
ลึก (In-depth interview) เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้ า งแบบวั ด พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
น าองค์ป ระกอบของพฤติ ก รรมทางเพศที่ เ หมาะสมที่ สัง เคราะห์ ไ ด้ไ ปสร้ า งข้อ คาถาม
ก าหนดเนื้ อ หาที่ ถ ามในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ โดยยึ ด ตามนิ ย ามศัพ ท์ เ ชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารของแต่ ล ะ
องค์ประกอบจากการสังเคราะห์โครงสร้างของแบบวัดพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 : การหาความตรงเชิงพินิจ (Face Validity)
1) เชิญผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีความรู ้ มีประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการและพฤติกรรมทางเพศที่
เหมาะสมของเยาวชน และมีความรู ้และประสบการณ์ทางด้านการสร้างแบบวัดจานวน 5 ท่าน
2) ผูท้ รงคุ ณวุฒิพิจารณาเนื้ อหาของข้อคาถามแต่ละข้อว่าสามารถใช้วดั ได้ในสิ่ งที่ตอ้ งการ
จะวัด ได้ เมื่ อ ผลจากการตัด สิ น ของผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ ถู ก ส่ ง กลับ มาและปรั บ แก้ไ ขตามผู ท้ รงคุ ณวุฒิ
เรี ยบร้อยแล้ว แบบวัดพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมฉบับนี้ก็จะเป็ นแบบวัดที่ดีสามารถวัดพฤติกรรม
ทางเพศที่เหมาะสมได้อย่างดี
3) ผูว้ ิจยั นาคะแนนที่ ได้จากการพิ จารณาของผูท้ รงคุ ณวุฒิมาหาค่า ดัช นี ความสอดคล้อง
(Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้อคาถามกับนิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิการ ได้ค่า IOC ระหว่าง
0.60 – 1.00 จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการปรับปรุ งข้อคาถามตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ ได้ขอ้ คาถาม
จานวน 60 ข้อ
4) นาแบบวัดพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วและตัดข้อที่ไม่ผา่ นเกณฑ์
ออก 18 ข้อ เหลือข้อคาถามจานวน 42 ข้อ ไปทดลองใช้ (try-out) กับนักเรี ยนชายระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ในการศึกษาจริ งที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 35 คน
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5) นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกของข้อคาถามเป็ นรายข้อ
โดยการวิ เ คราะห์ ค่ า ระหว่ า งข้อ กับ คะแนนรวม (Item-Total Correlation) และค่ า ความเชื่ อ มั่น
สอดคล้องภายในโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าเท่ากับ 0.89
ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อศึกษาผลของการบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทาง
จิตกับการสร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยน
ชายชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย
1.1 ประชากร คื อ นักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนทุ่งโพธิ์
ทะเลพิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปี การศึกษา 2558 จานวน 125 คน
The Secondary Educational Service Area Office 41 (2015)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนทุ่งโพธิ์
ทะเลพิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปี การศึกษา 2558 จากนั้นให้
นักเรี ยนทาแบบวัดพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม คัดเลือกนักเรี ยนที่มีคะแนนอยูใ่ นระดับต่ากว่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ได้นกั เรี ยนจานวน 35 คน โดยส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จึงทา
การเลือกนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มาเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง สอบถามความสมัครใจเข้า
ร่ วมการทดลอง และสุ่ มเข้ากลุ่ม (random assignment) เพื่อให้ได้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ละ 14 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมการบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับ
การสร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส่ วนกลุ่มควบคุมจะใช้วธิ ีการเรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรมของทางโรงเรี ยนตามปกติ
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
โปรแกรมการบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพต่อ
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
3. การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
ขั้น ตอนการสร้ า งโปรแกรมการบู ร ณาการการปรึ ก ษาพลวัต ทางจิ ต กับ การสร้ า ง
สัมพันธภาพ มีรายละเอียดดังนี้
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1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการปรึ กษาพลวัตทางจิตกับ
การสร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยกาหนดเนื้ อหาและขั้นตอนการสร้างโปรแกรมการบูรณาการการปรึ กษาพลวัตทางจิตกับการ
สร้างสัมพันธภาพให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า แล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
2) นาโปรแกรมการบูรณาการการปรึ กษาพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพที่ผา่ น
การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์แล้วไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ
(Face Validity) เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของความสอดคล้องทั้งในด้านเนื้อหา
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิ ค วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการและการประเมินผลการให้การปรึ กษากลุ่มแบบ
บูรณาการ จากนั้นปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิแล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน
3) ผูว้ จิ ยั นาโปรแกรมการบูรณาการการปรึ กษาพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพที่
ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 10 คน เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ โดยใช้โปรแกรมครั้งที่ 1-2 เรื่ อง การสร้างสัมพันธภาพ
โปรแกรมครั้งที่ 3 เรื่ อง การฟังเพื่อทราบเรื่ องราว และโปรแกรมครั้งที่ 4 เรื่ อง การเล่าเรื่ องแบบอิสระ
ในการทดลองใช้โปรแกรม เพื่อสังเกตพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม พร้อมทั้งตรวจสอบความ
เหมาะสมและพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับลาดับขั้นตอน เนื้อหา วิธีการและเวลาที่ใช้ในการ
ทดลองของโปรแกรมการบูรณาการการปรึ กษาพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพ ตลอดจนเพื่อ
หาข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลอง แล้วนากลับไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
ตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นปรับแก้ไขโปรแกรมก่อนนาไปใช้จริ ง
4) ผูว้ จิ ยั นาโปรแกรมการบูรณาการการปรึ กษาพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพ
นาไปทดลองจริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 14 คน โดยมีการให้การปรึ กษากลุ่มแบบ
บูรณาการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที รวมทั้งสิ้ น 18 ครั้ง เป็ นเวลา 9 สัปดาห์ มีการทดสอบใน
ระยะก่อนการทดลอง สัปดาห์สุดท้ายของการทดลอง และระยะติดตามผล โดยใช้แบบวัดพฤติกรรม
ทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่ วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการให้การ
ปรึ กษาใดๆ
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ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ระยะการทดลอง
สัปดาห์ที่
การดาเนินการ
ทดลอง

ก่อน
หลัง
1
2-10
การ
การทดลองสัปดาห์ละ 2
ทดสอบ ครั้ง แล้วทาการทดสอบ
ระยะก่อน
ในสัปดาห์สุดท้าย
การทดลอง

11-14

ติดตามผล
15
ทดสอบในระยะ
ติดตามผล

สถิติทใี่ ช้ ในการการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพ้นื ฐานค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ
คะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลัง
การทดลอง และระยะติดตามผล
2. วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปร
ภายในกลุ่ม (Repeated-measures analysis of variance) : One between-subjects variable and one
within-subjects variable) ของ (Howell) 2007: 449-460) และเมื่อพบความแตกต่าง ทาการทดสอบ
ความแตกต่างด้วยวิธีทดสอบรายคู่แบบนิวแมนคูลส์ (Newman-Keuls Procedure)
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1
คะแนนพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมในระยะก่ อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผลของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อน
ติดตาม
คนที่
ก่อน
ติดตาม
คนที่
หลังทดลอง
หลังทดลอง
ทดลอง
ผล
ทดลอง
ผล
1
56
86
151
1
85
109
132
2
84
96
124
2
66
72
74
3
72
77
136
3
91
109
103
4
88
93
113
4
81
83
98
5
61
94
99
5
63
90
71
6
86
89
103
6
87
61
79
7
67
81
102
7
56
89
98
8
84
96
124
8
93
70
83
9
58
89
136
9
119
106
96
10
89
113
120
10
86
114
100
11
89
94
105
11
86
96
62
12
46
86
111
12
73
76
64
13
58
81
120
13
80
78
80
14
64
99
103
14
68
100
94
Mean 71.57
91.00
117.64
Mean 81.00
89.50
88.14
SD
14.80
9.09
15.50
SD
15.68
16.74
18.63
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมในระยะก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และติดตามผลของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบ
พลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ น 71.57, 91.00 และ 117.64 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 14.80, 9.09
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และ 15.50 ตามลาดับ ส่ วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเป็ น 81.00 , 89.50 และ 88.14 โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ น 15.68, 16.74 และ 18.63 ตามลาดับ
จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างในระยะก่อนการทดลอง
ระยะทดลอง และระยะติดตามผลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นนี้ดว้ ยสถิติทดสอบ Mauchly’ s Test ผลปรากฏว่า ค่า
ความแปรปรวนของผลต่างคะแนนทุกคู่ตอ้ งเท่ากัน (compound symmetry) คือ Mauchly’s W = .854
, Chi-Square (2) = 3.936 (p = .140) แสดงว่าข้อมูลที่ใช้ไม่ละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับคุณสมบัติ
Sphericity ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าที่กาหนด ดังแสดงผลตารางที่ 2
ตารางที่ 2
การตรวจสอบ Mauchly's Test of Sphericityb
Within
Subjects Mauchly's Approx. ChiEffect
W
Square
Interval

Epsilona
df

Sig.

Greenhouse- HuynhGeisser
Feldt

Lowerbound

.854
3.936
2 .140
.873
.966
.500
เมื่อพบว่าข้อมูลไม่ละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ ผูว้ ิจยั จึงทาการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ า ประเภทหนึ่ ง ตัว แปรระหว่า งกลุ่ ม และหนึ่ ง ตัว แปรภายในกลุ่ ม (Repeated
Measures Designs: One Between Subjects Variable and One Within- Subjects Variable) แสดงผล
ในตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3
ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมระหว่ างวิธีการทดลองกับ
ระยะเวลาการทดลอง
Source of Variation
SS
df
MS
F
p
Between subjects
9950.95
27
1426.73
Group (G)
1085.76
1
1085.76
3.184 .086
SS w/ in group
8865.19
26
340.97
Within subjects
25098.00
56
7965.02
Interval (I)
9919.31
2
4959.65
27.05* .000
IxG
5644.02
2
2822.01
15.39* .000
I x SS w/ in group
9534.67
52
183.36
* p < .05
จากตารางที่ 3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองและระยะเวลาของการทดลอง พบว่ามี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองและระยะเวลาของการทดลองและผลหลักของวิธีการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนผลหลักของระยะเวลาของการทดลอง พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นัน่ คือวิธีการทดลองและระยะเวลาส่ งผลร่ วมกันต่อ
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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ตารางที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ผลย่ อยของวิธีการทดลองในระยะก่ อนทดลอง ระยะหลังทดลอง และระยะ
ติดตามผล
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p
ก่อนการทดลอง
Between groups
622.286
1
622.286
2.638
.108
Error
18399.86
78
235.89
หลังการทดลอง
Between groups
15.750
1
15.750
0.067
.771
Error
18399.86
78
235.89
ติดตามผล
Between groups
6091.750
1 6091.750
25.824*
.000
Error
18399.86
78
235.89
*p<.05
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลอง ต่อคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดังนี้ ในระยะก่อนการทดลอง และ
ระยะหลังทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นัน่ คือ ในระยะก่อนการทดลอง และระยะหลัง
ทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมไม่แตกต่างกัน ขณะที่
ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นัน่ คือ ในระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมสู งกว่ากลุ่มควบคุม
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ตารางที่ 5
ผลการทดสอบย่ อยของระยะเวลา ในกลุ่มทดลอง
Source of Variation
df
SS
MS
F
p
Between subjects
13
2321.452
178.573
Interval
2
14979.476
7489.738 41.194*
.000
Error
26
4727.190
181.815
*p<.05
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบผลย่อยของระยะเวลาในการทดลองของกลุ่มทดลอง พบว่า
กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมที่เหมาะสมในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลัง
การทดลอง และระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบความ
แตกต่างในการทดสอบผลย่อย จึงทาการทดสอบภายหลัง (Post-hoc) ซึ่ งในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เลือก
วิธีการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีแบบ Newman – Keuls Method โดยแสดงผลตาม
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของกลุ่มทดลอง ในระยะก่ อนทดลอง
ระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผลเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ ด้ วยวิธีแบบ Newman
– Keuls Method Wongnam (1995)
ระยะติดตามผล
ระยะหลังทดลอง
ระยะก่อนทดลอง
X̅
34.70
36.30
75.10
34.70
1.60
40.40*
36.30
38.80*
75.10
r
2
3
q.95(r, 18)
2.97
3.61
q.95 (r, 18) √(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑛𝑛)
4.01
4.87
*p < .05
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จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 2 คู่ คือ คะแนนเฉลี่ยระยะหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่.05 และคะแนนเฉลี่ยระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่.05 และคะแนนเฉลี่ยระยะติดตามผลและระยะหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ .05
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของกลุ่มทดลองที่
ได้รับการปรึ กษากลุ่ม ในระยะหลังการทดลองและระยะติ ดตามผล สู งกว่าระยะก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุ ปผล

1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมภายหลังเข้าร่ วมการปรึ กษากลุ่มสู ง
กว่ากลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่ 2 ที่กล่าวว่านักเรี ยนที่ได้รับโปรแกรมการบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการ
สร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
คะแนนพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ในระยะหลังการทดลองแตกต่างจากนักเรี ยนกลุ่มควบคุม
3. นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมในระยะติดตาม
ผล สู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 ที่
กล่าวว่า นักเรี ยนที่ได้รับโปรแกรมการบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้าง
สัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมในระยะติดตามผลแตกต่างจากนักเรี ยนกลุ่มควบคุม
4. นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมภายหลังเข้าร่ วม
การปรึ กษากลุ่มสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 4 ที่กล่าวว่า นักเรี ยนที่ได้รับโปรแกรมการบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบ
พลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ของนักเรี ยนชายชั้น
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มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ในระยะหลังการทดลองสู งกว่า
ระยะก่อนการทดลอง
5. นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมในระยะติดตาม
ผลสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
ข้อที่ 5 ที่กล่าวว่า นักเรี ยนที่ได้รับโปรแกรมการบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับ
การสร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ในระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. จากผลการวิจยั พบว่า การบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้าง
สัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ น
นวัตกรรมการปรึ กษาที่สามารถปรับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม และพัฒนาพฤติกรรมการ
แสดงออกทางเพศที่เหมาะสมให้กบั นักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ จึงมีประโยชน์ต่อผูท้ ี่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยน ได้แก่ ครู แนะแนว ครู ที่ปรึ กษา ครู ฝ่ายปกครอง หรื อตลอดจนผูท้ ี่สนใจ
สามารถนาโปรแกรมการบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพต่อ
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริ บทของแต่ละสถานศึกษาได้
2. การบูรณาการการปรึ กษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรม
ทางเพศที่เหมาะสมของนักเรี ยนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากงานวิจยั นี้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขพฤติกรรมของเยาวชนในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนที่ถกู ดาเนิ นคดีฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้เยาวชนกลุ่มนี้กลับมา
กระทาผิดซ้ าอีก
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รู ปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
An Internal Model of Schools under the Regional Office of Primary
Education in Northeastern Region Thailand
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สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา

Program in Educational Administration, Graduate School, Nakhon Ratchasima Rajabhat University
2-3

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา

Graduate School, Nakhon Ratchasima Rajabhat University

บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อสร้าง
รู ปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา และประเมินรู ปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจยั มี 3 ขั้นตอน คือ 1
การศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา 2 การสร้างรู ปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 3 การประเมินรู ปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา เครื่ องมือวิจยั ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า 1) การนิเทศภายในสถานศึกษา มี 8 องค์ประกอบ 75 ตัวบ่งชี้ คือ
การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการนิเทศ มี 5 ตัวบ่งชี้ การวางแผนนิ เทศ มี10 ตัวบ่งชี้
การใช้สื่อ เทคโนโลยี เครื่ องมือการนิเทศ มี 10 ตัวบ่งชี้ การปฏิบตั ิการนิ เทศ มี 10 ตัวบ่งชี้
การเสริ มสร้างขวัญ และกาลังใจ มี 8 ตัวบ่งชี้ การประเมินและการนาผลการนิเทศไปใช้ มี 12 ตัว
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objectives, principles, mechanisms, supervision process, evaluation, and success evaluation’s
conditions of the possible and practical model was found to be at the highest level and significantly
higher than the criterion 3.5 at the .05 level.
Keywords: model, supervisory tools, internal supervision
บทนา
การจัดการศึกษามีความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน ที่ส่งผลทาให้สังคมและ
ประเทศชาติสามารถพัฒนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงจาเป็ นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่เหมาะสม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยเป็ นคนดี คน
เก่ง มีระเบียบวินยั และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี การมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคน โดย
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่21 (Office of
the National Economics and Social Development Board, 2016 : 63) และมาตรฐาน ตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขทุกฉบับ มาตรา 6 บัญญัติวา่ การจัดการศึกษา
ต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู ้และ
คุณธรรมมีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
(Ministry of Education, 2000 : 10) การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การที่ผา่ นมา พบว่า มี
ปัญหาที่จาเป็ นต้องปรับปรุ งและพัฒนาทั้งทางด้านการส่ งเสริ มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
ด้านคุณภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศที่ยงั อยูใ่ นระดับต่า ตลอดจนสภาพการบริ หารและจัดการศึกษาที่ยงั ต้องเพิ่มเติมในด้าน
ประสิ ทธิภาพ (Ministry of Education, 2011 : 1) ซึ่ งสอดคล้องกับ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์
ผูอ้ านวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้เปิ ดเผยผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) โดยวิเคราะห์ตามภูมิภาคพบว่า สถานศึกษาที่
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ไม่ได้การรับรองมาตรฐาน ส่ วนใหญ่ต้งั อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ รองลงมา ได้แก่ ภาค
ตะวันออกและภาคใต้ ซึ่ งการประเมินครั้งนี้ สถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ส่ วนใหญ่เป็ นสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(Pornrungrot, 2016) ซึ่ งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้รับการผลักดันให้อยูใ่ นอันดับต้นๆ ของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จนก่อให้เกิดการผลักดันให้มีหน่วยงานหรื อกลไกเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานทางการศึกษาทั้งทางประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประกันคุณภาพภายนอก จึง
ส่ งผลให้การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็ นตัวช่วยควบคุมคุณภาพทางการศึกษาและมาตรฐานทาง
การศึกษาทางหนึ่ง (Office of the Education Council, 2010 : 5- 40) สาหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีหลากหลายวิธี แต่วธิ ี การหนึ่งที่สถานศึกษาต่าง ๆ สามารถดาเนินงานกันได้ คือ
การนิเทศภายในสถานศึกษา ดังนั้น การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีความสาคัญและความจาเป็ นต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึกษาจะต้องร่ วมมือร่ วมใจกันพัฒนางานทุกด้าน (Jiradechaku, 2007 : 2) ดังนั้นการ
นิเทศภายในสถานศึกษา มีความสาคัญในการบริ หารการศึกษา เพราะเป็ นวิธีการที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น เป็ นยุทธวิธีสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
(Laoreandee. 2013 : 27-28) สอดคล้องกับ Glickman, Gordon & Ross Gordon, 2007 : 138-145) ซึ่ง
ได้กล่าวว่า กระบวนการนิ เทศสถานศึกษา ทาให้การสอนของครู มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
สาหรับการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 61 เขตพื้นที่การศึกษา จานวนสถานศึกษาในสังกัด 12,491 แห่ง ผลการจัด
การศึกษาที่ผา่ นมา พบว่า การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินภายนอกรอบ
ที่สาม จานวน 4,094 แห่ง มีสถานศึกษาที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหรื อไม่ผา่ นการประเมินภายนอก
รอบสาม จานวน 188 แห่ง คิดเป็ น ร้อยละ 4.59 (Office of Nation Education Standards and Quality
Assessment, 2559) โดยกล่าวสรุ ปข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกัน คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ควร

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

ROMMAYASAN 373

ดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็ นระบบ มีรูปแบบชัดเจนอย่างต่อเนื่ อง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาควรส่ งเสริ มให้มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง ควรส่ งเสริ มให้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีความรู ้ความสามารถในการนิเทศ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เป็ นแนวเดียวกัน คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ
ติดตามการจัดการศึกษาภายในโรงเรี ยน นอกจากนี้ปีการศึกษา 2558 ผลการสอบ O-NET ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยภาพรวมต่ากว่าค่าเฉลี่ย ระดับชาติ ร้อยละ 2.51 กล่าวคือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.47 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ เท่ากับ ร้อยละ 44.98 ถ้าเปรี ยบเทียบระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าภูมิภาคอื่นๆ (National Institute of Educational Testing
Service, 2016) ซึ่งปั ญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือดังกล่าวมีหลายวิธี แต่วธิ ี ที่สถานศึกษาต่าง ๆ
สามารถดาเนินการได้ คือ การนิเทศภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับ Ritjaroon (2009: 7-10) ที่
พบว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็ นการทางานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพการทางานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งขึ้น แต่ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีหลากหลายปั ญหา ประกอบด้วย ขาดการนิ เทศติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนา รวมทั้งสภาพปัญหาการส่ งเสริ มสนับสนุน และความร่ วมมือของผูเ้ กี่ยวข้อง
ซึ่งจากการศึกษาสภาพปั ญหายังพบอีกว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไม่สามารถ
สนับสนุนการนิเทศการเรี ยนการสอนได้อย่างเต็มที่ และงานการนิเทศการศึกษามีความสาคัญน้อยลง
ส่ งผลให้เกิดสภาพปั ญหาของการนิเทศ ได้แก่ บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจทักษะการนิเทศ
ผูบ้ ริ หารไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการนิเทศ ครู มีทศั นคติทางลบต่อการนิเทศ ขาดการเตรี ยม
ความพร้อม ไม่ได้ศึกษาความต้องการจาเป็ นไม่ดาเนิ นการตามแผนงาน ขาดการประเมินผลและนา
ผลการนิเทศการศึกษาไปใช้ประโยชน์ (Auewong, 2012 : 40) นอกจากนี้ Glanz, Shulman and
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Sullivan (2007: 22-23) พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาบางคนไม่มีเวลาทาหน้าที่นิเทศอย่างสม่าเสมอ
การนิเทศภายในสถานศึกษาดาเนินการเพียงพิธีการเท่านั้น บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องขาดการ
ร่ วมมือกันในการนิ เทศ และมีลกั ษณะเป็ นการนิเทศมากกว่าการช่วยพัฒนา
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ซึ่งเป็ นศึกษานิเทศก์สนใจศึกษา รู ปแบบการนิ เทศภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เพื่อนาไปเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ป ระกอบของการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อสร้ างรู ปแบบของการนิ เทศภายในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.เพื่อประเมินรู ปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้ก ารวิจ ยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่า งการวิจ ยั เชิ ง คุณ ภาพ
(Qualitative Research) และการวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยแบ่ ง การวิ จ ัย เป็ น
3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยวิจยั 3 ขั้นตอน ดังนี้
คือ 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 2) สัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview)
ผูท้ รงคุณวุฒิระดับวิทยฐานะเชี่ ยวชาญ ประกอบด้วยนักวิชาการ ศึกษานิ เทศก์ และผูบ้ ริ หารระดับ
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ปฏิบตั ิการ จานวน 5 คน 3) การประเมินเพื่อยืนยันองค์ประกอบนิ เทศภายในโดยศึกษานิ เทศก์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดละ 1 คน จานวน 20 จังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 การสร้ า งรู ป แบบการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษา ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการร่ างรู ปแบบ
โดยนาหลักการแนวคิด และทฤษฎีการสร้างรู ปแบบและนาผลที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับการนิ เทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มา
เป็ นองค์ประกอบของรู ปแบบ และดาเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบโดยอาจารย์
ที่ปรึ กษา
ขั้นตอนที่ 3 การประเมิ นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของ
รู ป แบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา จากผู ้ป ระเมิ น จ านวน 2 กลุ่ ม โดยใช้วิ ธี ก ารเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือ1) ผูท้ รงคุณวุฒิระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านรู ปแบบ
ด้านการบริ หาร ด้านการนิเทศ จานวน 11 คน โดยใช้วิธีการสัมมนาอิงผูท้ รงคุณวุฒิ (Connoisseurship)
2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ระดับปฏิบตั ิการที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวน
30 คน โดยใช้แบบประเมินรู ปแบบ
ผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. องค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า องค์ประกอบการนิเทศภายในสถานศึกษา มีจานวน
8 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบการนิเทศภายในสถานศึกษา มีจานวน 80 ข้อ
ประกอบด้วย 1) การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการนิเทศ ตัวบ่งชี้ จานวน 5 ข้อ
2) การวางแผนการนิเทศ ตัวบ่งชี้ จานวน 10 ข้อ 3) การใช้สื่อเทคโนโลยี เครื่ องมือการนิเทศ จานวน
ตัวบ่งชี้ 10 ข้อ 4) การปฏิบตั ิการนิเทศ ตัวบ่งชี้ จานวน 15 ข้อ 5) การเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจ
การนิเทศ ตัวบ่งชี้ จานวน 8 ข้อ 6) การประเมินและการนาผลการนิเทศไปใช้ ตัวบ่งชี้ จานวน 12 ข้อ
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7) การรายงานผลการนิเทศ ตัวบ่งชี้ จานวน 10 ข้อ 8) การเผยแพร่ และขยายผลการนิเทศ ตัวบ่งชี้
จานวน 10 ข้อ
2. รู ปแบบของการนิ เทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การสร้างรู ปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (ฉบับร่ าง) มีโครงสร้าง
รู ปแบบมีองค์ประกอบหลัก จานวน 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) หลักการ
3) กลไกการดาเนินการ 4) วิธีดาเนินการ มีองค์ประกอบย่อย จานวน 8 องค์ประกอบ ได้แก่
การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการนิเทศ การวางแผนการนิเทศ การใช้สื่อ เทคโนโลยี
เครื่ องมือการนิเทศ การปฏิบตั ิการนิเทศ การเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจการนิเทศ การการประเมิน
และการนาผลการนิเทศไปใช้ การรายงานผลการนิเทศ การเผยแพร่ และขยายผลการนิเทศ
5) การประเมินผลรู ปแบบ6) เงื่อนไขความสาเร็ จ
3. ผลการประเมินรู ปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
3.1 ผลการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิระดับเชี่ยวชาญ จานวน 11 ท่าน โดยใช้วธิ ี
การสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) พบว่า รู ปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในภาพรวมมีความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้ ส่ วนของโครงสร้าง องค์ประกอบคาอธิ บาย
รู ปแบบในองค์ประกอบของรู ปแบบมี 6 องค์ประกอบ คือ1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กลไก การ
ดาเนินการ 4) กระบวนการนิเทศภายใน 5) การประเมินผลรู ปแบบ และ 6) เงื่อนไขความสาเร็ จส่ วน
องค์ประกอบหลักที่ 2 หลักการ เปลี่ยนเป็ น จานวน 5 ข้อ ปรับเปลี่ยนให้มีความกระชับและ
สอดคล้อง องค์ประกอบหลักที่ 4 กระบวนการนิเทศภายใน มีองค์ประกอบย่อย จานวน 75 ตัวบ่งชี้
โดยมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบย่อยที่ 4 การปฏิบตั ิการนิเทศ เปลี่ยนเป็ น จานวน 10 ตัวบ่งชี้ และมี
ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนข้อความในบางตัวบ่งชี้ให้มีความชัดเจน กระชับและได้ใจความ
ชัดเจนและชัดเจน นอกจากนี้ ในองค์ประกอบที่ 4 กระบวนการนิเทศภายใน ตามแนวทฤษฎีระบบ
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(System Theory) ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ปัจจัยนาเข้า(Input) ประกอบด้วย
2 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการนิเทศ จานวน
5 ตัวบ่งชี้ 2) การใช้สื่อ เทคโนโลยี เครื่ องมือการนิเทศ จานวน 10 ตัวบ่งชี้ ส่ วนที่ 2 กระบวนการ
(Process) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 60 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การวางแผนการนิเทศ จานวน 10 ตัว
บ่งชี้ 2) การใช้สื่อ เทคโนโลยี เครื่ องมือการนิเทศ จานวน 10 ตัวบ่งชี้ 2) การปฏิบตั ิการนิเทศ จานวน
10 ตัวบ่งชี้ 3) การเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจการนิเทศ จานวน 8 ตัวบ่งชี้ 4) การประเมินและการนา
ผลการนิเทศไปใช้ จานวน 12 ตัวบ่งชี้ 5) การรายงานผลการนิเทศ จานวน 10 ตัวบ่งชี้ 6) การเผยแพร่
และขยายผลการนิเทศ จานวน 10 ตัวบ่งชี้ ส่ งผลให้ส่วนที่ 3 ผลิตผล (Product) การนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณภาพ
3.2 ผลการประเมินโดยผูบ้ ริ หารระดับปฏิบตั ิการ พบว่า ผูบ้ ริ หารระดับปฏิบตั ิการ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้จริ ง
ของรู ปแบบการนิ เทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ส่ วนของโครงสร้าง องค์ประกอบคาอธิบายรู ปแบบในองค์ประกอบของ
รู ปแบบมี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กลไกการดาเนินการ
4) กระบวนการนิเทศภายใน 5) การประเมินผล และ 6) เงื่อนไขความสาเร็ จ การประเมินรู ปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์ โดยรวม มีค่าเฉลี่ย
สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้งั ไว้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้งั ไว้ พบว่า มีค่ามากกว่า
เกณฑ์ที่ต้งั ไว้ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า รู ปแบบมีความเหมาะสมในการนาไปใช้
อภิปรายผล
รู ป แบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ จิ ยั นามาอภิปรายผล ดังนี้
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1. องค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ครอบคลุม
องค์ประกอบหลัก8 องค์ประกอบ คือ 1)การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปั ญหาและความต้องการนิเทศ
2) การวางแผนการนิเทศ 3)การใช้สื่อ เทคโนโลยี เครื่ องมือการนิเทศ 4)การปฏิบตั ิการนิเทศ
5) การเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจการนิเทศ 6)การการประเมินและการนาผลการนิเทศไปใช้ 7)
รายงานผลการนิเทศ 8) การเผยแพร่ และขยายผลการนิเทศ ซึ่งองค์ประกอบหลักทั้ง 8 องค์ประกอบ
นั้น มีความ สอดคล้องกับแนวคิดของ Glickman (1990 : 281) สอดคล้องกับแนวคิดของ
Goldhammaer, Anderson & krajewski (1993 : 126-127) สอดคล้องกับแนวคิดของ Glatthorn (1997
: 2) Uttharanan (1987: 84-88) สอดคล้องกับแนวคิดของ Office of the National Primary Education
Commission (1991: 8-11) นอกจากนี้สอดคล้องกับแนวคิดของOffice of the National Primary
Education Commission (1999: 37) บางข้อที่กล่าวว่า กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
ประถมศึกษา มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการ 2) การวางแผน
และกาหนดทางเลือก 3) การสร้างสื่ อ เครื่ องมือและการพัฒนา วิธีการ 4) การปฏิบตั ิการนิเทศ 5) การ
ประเมินผล และรายงานผล นอกจากนี้ นักวิชาการด้านหลักการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการนิเทศการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาปฏิบตั ิการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
2. รู ปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับร่ าง) ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ คือ
1) วัตถุประสงค์ 2) หลักการ 3) กลไกการดาเนินการ 4) วิธีดาเนินการ 5) การประเมินผลรู ปแบบ
6) เงื่อนไขความสาเร็ จ สอดคล้องกับแนวคิดของ Assawapoom (201 : 71) ได้กล่าวว่า สาระของ
รู ปแบบที่ใช้เป็ นแนวทางการดาเนินงาน มีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ ทฤษฎี
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พื้นฐานและหลักการของรู ปแบบ ระบบงานและกลไกของรู ปแบบ วิธีการดาเนินงานของรู ปแบบ
แนวการประเมินรู ปแบบ คาอธิบายประกอบรู ปแบบ ระบุเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของRuncharoen (2007: 90) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของรู ปแบบที่สาคัญ คือ
1) หลักการของรู ปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ 3) ระบบและกลไกของรู ปแบบ 4) วิธี
ดาเนินงานของรู ปแบบ 5) แนวทางการประเมินผลรู ปแบบ และ 6) เงื่อนไขของรู ปแบบ สรุ ปได้วา่
รู ปแบบได้พฒั นามาจากแนวคิด ทฤษฎี สรุ ปรวมเป็ นองค์ประกอบเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะ
มีการประเมินตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ขององค์ประกอบ
รู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Joint Committee on Standards for Educational
Evaluation (Maduas, Scriven & Stuffebeam, 1983: 399-402) ได้เสนอหลักการประเมินบรรทัดฐาน
ของกิจกรรมการตรวจรู ปแบบ ซึ่งจัดเป็ น 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ (Utility
Standards) มาตรฐานด้านความเป็ นไปได้ (Feasibility Standards) มาตรฐานด้านความเหมาะสม
(Propriety Standards) มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards)
3. การประเมินรู ปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั พบว่า การประเมินความเหมาะสม และ
ความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้จริ งของรู ปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผูท้ รงคุณวุฒิระดับเชี่ยวชาญ และผูบ้ ริ หาร
ระดับปฏิบตั ิการ
3.1 ผลการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิระดับเชี่ยวชาญ และการประเมินโดยผูบ้ ริ หารระดับ
ปฏิบตั ิการ พบว่า รู ปแบบมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรู ปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
สร้างขึ้นมานั้น ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการใช้วธิ ีการสัมมนา
อิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จานวน 11 ท่าน ซึ่ งล้วนเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา จึงสามารถให้ขอ้ เสนอแนะที่สามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้เป็ น
อย่างดี เมื่อนาไปใช้จริ ง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sukkasi (2006) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบ
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การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman) ผลการตรวจสอบ
คุณภาพจากการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพโดยรวมรายด้าน
และรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ผลของการทดลองใช้และผลการศึกษาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมรายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Kittiratchadanon (2008) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการนิเทศการจัดการเรี ยน
การสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า รู ปแบบการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอน
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ น
ประโยชน์และความถูกต้องอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wongkorm (2009) ได้ทา
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์ประกอบของรู ปแบบ
การนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นรู ปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ
6 องค์ประกอบที่มีความถูกต้อง เหมาะสมเป็ นไปได้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ซ่ ึ ง
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Suthapanit (2014) ได้ทา
วิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการนิเทศภายในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผล
การประเมินรู ปแบบการนิเทศภายในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ามี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Srinate (2015) ได้ทาวิจยั เรื่ อง รู ปแบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า ผลการ
ประเมินรู ปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. หน่วยงานต้นสังกัดควรนารู ปแบบของการนิ เทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปใช้ในการแก้ปัญหาการนิเทศภายใน
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สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนิเทศภายใน ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งในงานหลักของสถานศึกษา และ
ควรจะมีการจัดสรรงบประมาณในการปฏิบตั ิงานด้วย
2. รู ปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมใน
ทุกขั้นตอนของการดาเนินงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของรู ปแบบมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3.ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในฐานะเป็ นผูน้ ิเทศ จะต้องมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนากระบวนการ
นิ เทศภายใน และเป็ นผูน้ าในการขับเคลื่อนจึงจะทาให้การนิ เทศภายในส่ งผลต่อคุ ณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริ ง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษารู ปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ในสังกัดอื่น ๆ เพื่อนาผลมาเปรี ยบเทียบ
และหารู ปแบบที่เหมาะกับสถานศึกษาทุกขนาด
2.ควรมีการศึกษารู ปแบบการนิ เทศภายในที่มีประสิ ทธิ ผลต่อการบริ หารสถานศึกษาในสังกัด
อื่น ๆ และนาไปทดลองใช้เพื่อจะได้รูปแบบใหม่ ๆ
3.ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับรู ปแบบการนิ เทศภายในสถานศึกษา ในมุมมองด้านต่าง ๆ
เช่น รู ปแบบการสร้างนวัตกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็ นต้น
4. ควรมีการนารู ปแบบของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อไปใช้ และพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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ความคาดหวังและความคิดเห็นของบุคลากรต่ อสมรรถนะของบรรณารักษ์
งานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Expectations and opinions of cataloging librarians competencies in
Rajabhat University Libraries
ณภาภัช วงศ์ เศษ1 / รุ่ งทิพย์ เจริญศักดิ์2
Napapat Wongset / Rungtip Charoensak

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Program in Information Science, Faculty of Informatics, Mahasarakham University
1,2

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของบุคลากรต่อสมรรถนะ
ของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) เพื่อเปรี ยบเทียบความคาดหวังของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน 4) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะ
ของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีตาแหน่ง วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน 5) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวังและความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวนประชากร 196 คน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 159 คน
คิดเป็ นร้อยละ 94.6 เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั เป็ นแบบสอบถาม โดยใช้สถิติซ่ ึงได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (One-way ANOVA)
และการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างโดยใช้ t-test (Dependent sample) ผลการวิจยั พบว่า
1) ความคาดหวังของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะ 2) ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 3) เปรี ยบเทียบ
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ความคาดหวังของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศที่มี
ตาแหน่ง และวุฒิการศึกษาแตกต่างกันโดยรวมแตกต่างกัน สาหรับประสบการณ์ในการทางาน
แตกต่างกัน พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน 4) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศที่มีตาแหน่งและวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวม
แตกต่างกัน สาหรับประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน 5) การเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวังกับความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน และมีค่าเฉลี่ยของความคาดหวังสู งกว่าความ
คิดเห็น
คาสาคัญ: ความคาดหวัง, ความคิดเห็น, สมรรถนะ, บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Abstract
The objectives of this research were 1) to study librarian's expectations toward the
competencies of cataloging librarians, 2) to study the competencies of Rajabhat University
cataloging librarians, 3) to compare expectations of Rajabhat University cataloging librarians in
various positions, educations, and working experiences, 4) to compare opinions of Rajabhat
University cataloging librarians in various positions, educations, and working experiences, and 5)
to compare differences between expectations and opinions toward competencies of Rajabhat
universities’ cataloging librarians. The sample size were overall 159, they were 38 administrators,
35 heads of cataloging librarians, and 86 cataloging librarians. Questionnaires were tools of
collecting data. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and data were
analyzed by using f-test and t-test. The results of this research show that the expectations of staffs
toward the cataloging librarians’ competencies were in highest level librarian qualifications. The
expectations of administrative in cataloging librarians’ competencies were knowledge in highest
level. The other staffs’ opinions toward cataloging librarians were in high level in all aspects
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except administrative who had highest level opinion in qualifications. The expectations of staffs
who had different positions and educational level were differently to cataloging librarians, while
the opinions of different working experiences librarians were not different. The staffs had an
expectations and opinions on the competencies of cataloging librarians differently in overall.
However, the expectations were higher than opinions in average.
Keyword: expectations, opinions, competencies, cataloging librarians, Rajabhat University
libraries
บทนา

ห้องสมุดคือหัวใจสาคัญของการศึกษาทุกระบบและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาการศึกษา
หาความรู ้ของคนทุกเพศทุกวัย สามารถตอบโจทย์ดา้ นความรู ้ได้ทุกกลุ่มเป้ าหมายไม่วา่ จะเป็ น
ห้องสมุดแบบเดิมที่เน้นการรวบรวมจัดเก็บและบริ การสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก สู่ การเป็ นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์หรื อห้องสมุดดิจิทลั ที่ทนั สมัยตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แต่โดยรวมแล้ว
ห้องสมุดยังคงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติ ซ่ ึงเป็ นยุคสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้ (Library Association of Thailand under the Royal Patronage Princess Maha Chkri
Sirindhon’s Personal Affairs Division, 2009: 15)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่สาคัญในการสนับสนุ นการส่ งเสริ ม
การศึ ก ษาค้น คว้า เพื่ อ การเรี ย นการสอน การวิจ ัย การผลิ ต ผลงานวิ ช าการต่ า งๆ ทั้ง ยัง เผยแพร่
สารสนเทศท้องถิ่ น เป็ นแหล่ งบริ การชุ ม ชนตามนโยบายของสถาบัน และสามารถใช้ทรัพ ยากร
ร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่อยูใ่ นภูมิภาคเดียวกันอีกด้วย (Klabklang, 2009: 5) ส่ วนการดาเนินงาน
ของห้องสมุด แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1งานบริ หารงานทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 งานห้องสมุด ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ งานเทคนิค และงานบริ การทรัพยากรสารสนเทศ ส่ วนที่ 3 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Phungok, 2013: 16) ซึ่ งงานทั้งหมดนี้บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศก็มี
บทบาทหนึ่งในจานวนงานทั้งหมด
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เป็ นวิชาชีพในยุคปัจจุบนั ที่สาคัญเนื่องจาก
กาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพขององค์กร เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทาให้
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การทางานมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จาเป็ นต้องรู ้จกั วิธีการที่จะทาให้หอ้ งสมุดของตนเป็ นองค์กร
ที่เป็ นที่รู้จกั แก่ผใู ้ ช้ ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หอ้ งสมุด (Wijidcharoen &
Pisanpong, 2012: 22) ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพความรู ้ความสามารถ ทักษะ
กระบวนการต่างๆให้สอดคล้องกับบริ บทสังคมที่เปลี่ยนไป ผูใ้ ช้จึงคาดหวังให้บรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีความรู ้ ทักษะเพียงพอที่จะช่วยเหลือผูใ้ ช้โดยลงรายการให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย (กาญจน์หทัย ศรี บุญเรื อง, 2552 : 179-180) บรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศจาเป็ นต้องรับองค์ความรู ้จากต่างประเทศ การให้ความสาคัญในการเปิ ดโลก
ทัศน์ การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทางาน โดยมุ่งผูร้ ับบริ การเป็ นหลัก เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างบุคคล (Leenarad & Taumsuk, 2012: 1)
ปัจจุบนั บทบาทของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทาหน้าที่ดูแลและ
จัดระบบหนังสื อภายในห้องสมุดก่อนนาออกบริ การเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้งาน แต่ในยุค
ดิจิทลั รู ปลักษณ์ของความรู ้กาลังเปลี่ยนแปลงจากหนังสื อไปสู่ รูปแบบอื่นๆ บทบาทของบรรณารักษ์
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศก็มีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนไป รวมทั้งจาเป็ นที่จะต้องมีความรู ้
ทักษะใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกความรู ้ในอนาคตด้วย ดังนั้นบรรณารักษ์วเิ คราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่งสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานจึง
เป็ นส่ วนที่สาคัญ (ศุมรรษตรา แสนวา, 2554 : บทคัดย่อ) เนื่องจากสารสนเทศมีปริ มาณมากขึ้น
การเข้าถึงสารสนเทศของผูใ้ ช้ได้ถูกต้อง และรวดเร็ วจึงมีความสาคัญมาก ดังนั้นสมรรถนะของ
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในการวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการ เพื่อใช้
ในการจัดระบบของทรัพยาการสารสนเทศ การจัดการความรู ้ตามกระบวนการ และสร้างเครื่ องมือ
เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศและความรู ้เพื่อให้คน้ หาได้สะดวก และเอื้อต่อการให้บริ การสารสนเทศ
นอกจากนี้ยงั ต้องจัดเก็บและเผยแพร่ องค์ความรู ้ของสถาบันด้วยอาจทาให้ความรู ้เหล่านั้นอยูใ่ นรู ป
สารสนเทศดิจิทลั และเผยแพร่ ผา่ นระบบเทคโนโลยีภายในสถาบันและเผยแพร่ ผา่ นอินเทอร์เน็ต
(พ้นพันธ์ ปิ ลกศิริ, 2555 : 22) นอกจากนี้การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจะต้องใช้
มาตรฐานสากลร่ วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ฐานข้อมูลร่ วมกัน ฉะนั้นจึงมีความจาเป็ นต้อง
ปรับเปลี่ยนสมรรถนะให้ทนั ต่อยุคสมัยและเทคโนโลยีจะที่เปลี่ยนแปลง
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สมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ความรู ้ ทักษะ และ
คุณลักษณะในหน้าที่ของบรรณารักษ์ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบตั ิงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 3 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านความรู ้ หมายถึง ความรู ้ทางด้านงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
1.2 ด้านทักษะ หมายถึง ทักษะ ความสามารถเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ
1.3 ด้านคุณลักษณะ หมายถึง ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และความต้องการส่ วน
บุคคลเป็ นสิ่ งที่ติดตัวและเปลี่ยนแปลงยาก
อาจกล่าวสรุ ปได้วา่ สมรรถนะของบรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจะต้องมีความรู ้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การลงรายการเพื่อ
เข้าถึงสารสนเทศโดยจะต้องมีความรู ้พ้นื ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความถูกต้องและ
รวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน (Pilaksiri, 2012) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของบุคลากร
ต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
จะนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนเป็ นแนวทางที่จะทาให้สมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของบุคลากรต่อสมรรถนะบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความคาดหวังของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
การทางานแตกต่างกัน
4. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
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การทางานแตกต่างกัน
5. เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความคิ ดเห็ นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้น
1. ตำแหน่ง
2. วุฒิกำรศึกษำ
3. ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน

ตัวแปรตาม
1.ควำมคำดหวังของบุคลำกรต่อสมรรถนะของบรรณำรักษ์งำน
วิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
2. ควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อสมรรถนะของบรรณำรักษ์งำน
วิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 38 แห่ง
รวมประชากร 196 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ จานวน 159 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารห้องสมุด 38 คน หัวหน้างาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 35 คน บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จานวน 86 คน
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Sinjaru, 2009: 48-49) และคานวณ
ตามสัดส่ วนของประชากรโดยใช้วธิ ี การสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5
ระดับประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยนา
แบบสอบถามเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า IOC = 0.66 ขึ้นไปนาไปทดลองใช้ (Try out) จานวน 30
ชุด เพื่อหาความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha coefficient) ของ
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ครอนบาร์ค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98
สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการโดยส่ งหนังสื อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลถึง
ผูบ้ ริ หารสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดส่ งแบบสอบถามพร้อมคาชี้แจง
รายละเอียดกับผูป้ ระสานของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 38 แห่ง โดยกาหนดระยะเวลาในการส่ งคืนแบบสอบถาม 2 สัปดาห์ และได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจานวน 159 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 94.64
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนแล้วนา
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ซึ่งมีการวิเคราะห์
ดังนี้
1. วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ความคาดหวัง และความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรต่ อ สมรรถนะของ
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการหา ค่าเฉลี่ย
( X ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาผลมาวิเคราะห์ที่ได้มาแปลความหมาย
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลการเปรี ยบเทียบความคาดหวังและความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จาแนก
ตามตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว F-test (One-way ANOVA)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลข้อการเปรี ยบเทียบความคาดหวังและความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test (Dependent sample)
ผลการวิจัย
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.64 ส่ วนใหญ่เป็ นบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.19 วุฒิทางการศึกษาส่ วนใหญ่ระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.81 และประสบการณ์ในการทางานของบรรณารักษ์งาน
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วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.19
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของบุคลากรต่อสมรรถนะบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตาราง 1
ค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคาดหวังของบุคลากรต่ อสมรรถนะของบรรณารั กษ์ งาน
วิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวม
สมรรถนะ
1. ด้านความรู ้
2. ด้านทักษะ
3.ด้านคุณลักษณะ
รวม

รวม
X

4.45
4.38
4.65
4.50

S.D.
0.49
0.51
0.45
0.52

ระดับความ
คาดหวัง
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 1 พบว่า ความคาดหวังของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X =4.50) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะ ( X =4.65) และอยูใ่ น
ระดับมาก 2 ด้าน ด้านความรู ้ ( X =4.45) และด้านทักษะ ( X =4.38)
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ตาราง 2
ค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของบุคลากรกับสมรรถนะของบรรณารั กษ์
งานวิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวม
สมรรถนะ
1. ด้านความรู ้
2. ด้านทักษะ
3.ด้านคุณลักษณะ
รวม

X

4.10
4.03
4.40
4.18

รวม
S.D. ระดับความคิดเห็น
0.62
มาก
0.63
มาก
0.57
มาก
0.61
มาก

จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.18) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
คุณลักษณะ ( X =4.40) ด้านความรู ้ ( X =4.10) ด้านทักษะ ( X =4.03)
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความคาดหวังของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
การทางานแตกต่างกัน
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ตาราง 3
การเปรี ยบเทียบความคาดหวังของบุคลากรต่ อสมรรถนะของบรรณารั กษ์ งานวิเคราะห์
ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มตี าแหน่ งแตกต่ างกัน
ความคาดหวังของบุคลากรต่ อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์ งาน
วิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

p

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

2.47
2 1.24 4.41 0.01*
43.72 156 0.28
46.19 158
รวม
จากตาราง 3 พบว่า บุคลากรที่มีตาแหน่งแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
โดยรวม

ตาราง 4
การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ของความคาดหวังของบุคลากรต่ อสมรรถนะของบรรณารั กษ์
งานวิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมที่มตี าแหน่ งแตกต่ างกัน
หัวหน้ า
บรรณารักษ์ งาน
บรรณารักษ์ งาน
วิเคราะห์
ตาแหน่ ง
N
วิ
เ
คราะห์
ผู
้
บ
ริ
ห
าร
X
ทรัพยากร
ทรัพยากร
สารสนเทศ
สารสนเทศ
1. ผูบ้ ริ หาร
38 4.49
0.84
0.03*
2. หัวหน้าบรรณารักษ์ งาน
35 4.42
0.15
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
3. บรรณารักษ์ทรัพยากร
86 4.21
สารสนเทศ
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จากตาราง 4 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี ของเชฟเฟ (Sheffe)
พบว่า บุคลากรที่ มีตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร มีความคาดหวังโดยรวมมากกว่าบรรณารั กษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 5
การเปรี ยบเทียบความคาดหวังของบุคลากรต่ อสมรรถนะของบรรณารั กษ์ งานวิเคราะห์
ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มวี ฒ
ุ ิการศึกษาแตกต่ างกัน
ความคาดหวังของบุคลากรต่ อ
แหล่งความ
สมรรถนะของบรรณารักษ์ งาน
SS
df
MS
F
p
แปรปรวน
วิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
ระหว่างกลุ่ม
3.95
2 1.98 7.29 0.00*
โดยรวม
ภายในกลุ่ม 42.24 156 0.27
46.19 158
รวม
จากตาราง 5 พบว่าบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษ์วเิ คราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตาราง 6
การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ของความคาดหวังของบุคลากรต่ อสมรรถนะของบรรณารั กษ์ งาน
วิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมที่มวี ฒ
ุ ิการศึกษาแตกต่ างกัน
วุฒิการศึกษา
N
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
X
1. ปริ ญญาตรี
101 4.21
2. ปริ ญญาโท
41 4.56
0.00*
0.85
3. ปริ ญญาเอก
17 4.47
0.16
จากตาราง 6 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี ของเชฟเฟ (Sheffe)
พบว่า บุ ค ลากรที่ มี วุฒิก ารศึ ก ษาปริ ญญาโทมี ค วามคาดหวัง โดยรวมมากกว่า ปริ ญญาตรี อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตาราง 7
การเปรี ยบเทียบความคาดหวังของบุคลากรต่ อสมรรถนะของบรรณารั กษ์ งานวิเคราะห์
ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มปี ระสบการณ์ ในการทางานแตกต่ างกัน
ความคาดหวังของบุคลากรต่ อ
แหล่งความ
SS
df
MS
F
p
สมรรถนะของบรรณารักษ์ งาน
แปรปรวน
วิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
โดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
1.48
3 0.49 1.71 0.17
ภายในกลุ่ม 44.71 155 0.29
46.19 158
รวม
จากตาราง 7 พบว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
4. เพื่อเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การ
ทางานแตกต่างกัน
ตาราง 8
การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่ อสมรรถนะของบรรณารั กษ์ งานวิเคราะห์
ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มตี าแหน่ งแตกต่ างกัน
ความคิดเห็นของบุคลากรต่ อ
แหล่งความ
SS
df
MS
F
สมรรถนะของบรรณารักษ์ งาน แปรปรวน
วิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
โดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
5.31
2 2.52 5.53
ภายในกลุ่ม 70.94 156 0.46
75.97 158
รวม

p

0.01*
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จากตาราง 8 พบว่า บุ ค ลากรที่ มี ต าแหน่ ง แตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สมรรถนะของ
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
ตาราง 9
การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ของความคิ ดเห็นของบุค ลากรต่ อสมรรถนะของบรรณารั กษ์ งาน
วิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมที่มตี าแหน่ งแตกต่ างกัน
หัวหน้ า
บรรณารักษ์ งาน
บรรณารักษ์ งาน
วิเคราะห์
ตาแหน่ ง
N
วิ
เ
คราะห์
ผู
้
บ
ริ
ห
าร
X
ทรัพยากร
ทรัพยากร
สารสนเทศ
สารสนเทศ
1. ผูบ้ ริ หาร
38 4.23
0.98
0.02*
2. หัวหน้าบรรณารักษ์งาน 35 4.20
0.05*
วิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ
3. บรรณารักษ์ทรัพยากร
86 3.83
สารสนเทศ
จากตาราง 9 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย เป็ นรายคู่ โดยใช้วิ ธี ข องเชฟเฟ
(Sheffe) พบว่า บุคลากรที่มีตาแหน่งผูบ้ ริ หาร และหัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีความ
คิดเห็นโดยรวมมากกว่าบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
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ตาราง 10
การเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของบุคลากรต่ อสมรรถนะของบรรณารั กษ์ งานวิ เคราะห์ ทรั พ ยากร
สารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มวี ฒ
ุ ิการศึกษาแตกต่ างกัน
ความคิดเห็นของบุคลากรต่ อ
แหล่งความ
SS
df
MS
F
p
สมรรถนะของบรรณารักษ์ งาน แปรปรวน
วิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
โดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
5.74
2 2.87 6.37 0.00*
ภายในกลุ่ม 70.24 156 0.45
75.97 158
รวม
จากตาราง 10 พบว่าบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
ตาราง 11
การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ของความคิดเห็นของบุคลากรต่ อสมรรถนะของบรรณารั กษ์ งาน
วิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมที่มวี ฒ
ุ ิการศึกษาแตกต่ างกัน
ตาแหน่ ง
N
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
X
1. ปริ ญญาตรี
101 3.88
2. ปริ ญญาโท
41 4.32
0.00*
0.62
3. ปริ ญญาเอก
17 4.13
0.38
จากตาราง 11 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ีของเชฟเฟ
(Sheffe) พบว่า บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท มีความคิดเห็นโดยรวมมากกว่าปริ ญญาตรี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตาราง 12
การเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของบุคลากรต่ อสมรรถนะของบรรณารั กษ์ งานวิ เคราะห์ ทรั พ ยากร
สารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏของบุคลากร มีประสบการณ์ ในการทางานแตกต่ างกัน
ความคิดเห็นของบุคลากรต่ อ
แหล่งความ
SS
df
MS
F
p
สมรรถนะของบรรณารักษ์ งาน แปรปรวน
วิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
โดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
1.12
3 0.372 0.77 0.51
ภายในกลุ่ม 74.86 155 0.48
รวม
75.97 158
จากตาราง 12 พบว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
5. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่า งความคาดหวัง และความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรต่ อ
สมรรถนะบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตาราง 13
การเปรี ยบเทียบความคาดหวังและความคิดเห็นของบุคลากรกับสมรรถนะของบรรณารั กษ์ งาน
วิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมและรายด้ าน
สมรรถนะของบรรณารักษ์ งาน
S.D.
t
p
X
วิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ
1. ความคาดหวัง
4.33
0.54
8.90
0.00*
2. ความคิดเห็น
4.02
0.69
จากตาราง 13 พบว่า ความคาดหวัง ( X = 4.33) ส่ วนความคิดเห็น ( X = 4.02) เมื่อนาค่าเฉลี่ย
มาเปรี ยบเทียบกันพบว่า บุคลากรที่มีความคาดหวังและความคิดเห็ นกับสมรรถนะของบรรณารักษ์
งานวิเคราะห์ ท รั พ ยากรสารสนเทศ ห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มี ค วามคาดหวัง สู ง กว่า ความ
คิดเห็นที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องความคาดหวังและความคิดเห็นต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบประเด็นที่น่าสนใจและนามาอภิปรายผล
ดังนี้
1. ความคาดหวังของบุคลากรต่อสมรรถนะบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด พบว่า ด้านคุณลักษณะ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด อาจกล่าวได้วา่ ทั้งนี้เป็ นเพราะบรรณารักษ์จะต้องมีผลการปฏิบตั ิงานออกมาดี
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Pilaksiri (2012: 29) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wayubud (2014:
Abstract) พบว่าคุณลักษณะของบรรณารักษ์ควรมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ให้บริ การด้วยความเต็มใจ
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรับผิดชอบในการทางาน ตรงต่อเวลา ส่ วนด้านความรู ้ พบว่า ผูบ้ ริ หารให้ความ
คาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีความรู ้เรื่ องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
มีความรู ้ในระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด และมีความรู ้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Saenwa (2012: Abstract) ศึกษาเรื่ องบทบาทและความรู ้ความสามารถของ
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ตอ้ งมี
และสามารถประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้เป็ นเพราะในยุคปัจจุบนั และด้านทักษะ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ มีทกั ษะในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการปฏิบตั ิงาน มีทกั ษะใน
การเลือกใช้บญั ชี หวั เรื่ องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีทกั ษะในการใช้คู่มือที่ใช้ในการกาหนด
หัวเรื่ อง และ มีทกั ษะในการใช้คู่มือการให้เลขหมู่หนังสื อ
2. ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่าด้านคุณลักษณะ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดเมื่อเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของของ Saenwa (2012:
Abstract) พบว่าบรรณารักษ์จะต้องมีคุณลักษณะ คือ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจิต
บริ การ ให้บริ การด้วยความเต็มใจ เพราะคุณลักษณะเป็ นสิ่ งที่อยูล่ ึกลงไปในจิตใจ ต้องปลูกฝัง สร้าง
ยากกว่าความรู ้และทักษะ แต่ถา้ มีอยูแ่ ล้วก็จะเป็ นแรงผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ตอ้ งการของ
องค์กร ด้านความรู ้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ มีความรู ้ในระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด มีความรู ้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นและ มี
ความรู ้เรื่ องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านทักษะ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเรี ยง
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ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีทกั ษะในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการปฏิบตั ิงาน มี
ทักษะในการเลือกใช้บญั ชีหวั เรื่ องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีทกั ษะในการใช้คู่มือที่ใช้ใน
การกาหนดหัวเรื่ อง และมีทกั ษะในการใช้คู่มือการให้เลขหมู่หนังสื อ
3. เปรี ยบเทียบความคาดหวังของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีตาแหน่งแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ต้งั
ไว้ พบว่า บุคลากรที่มีตาแหน่งผูบ้ ริ หาร มีความคาดหวังมากกว่าบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะตาแหน่งผูบ้ ริ หารได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น ทาให้มีการพัฒนาตนเองให้
เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ทาให้มุมมองกว้างไกลซึ่งระดับการศึกษาก็ส่งผลถึงสติปัญญาใน
การคาดหวังอย่างมีวจิ ารณญาณ ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงมีความคาดหวังได้แตกต่างจากผูท้ ี่จบปริ ญญาตรี
เมื่อเปรี ยบเทียบความคาดหวังของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อสมรรถนะ
ของบรรณารักษ์วเิ คราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญา
โทมีความคาดหวังโดยรวมมากกว่าปริ ญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Pilaksiri (2012: 177)
พบว่า ผูบ้ ริ หารห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก มีความคาดหวังสู งกว่าใน
ระดับอื่น และการเปรี ยบเทียบความคาดหวังต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏของบุคลากร ที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไม่แตกต่างกัน อาจ
เป็ นเพราะลักษณะงานหลักของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักจึงทา
ให้ประสบการณ์ในการทางานต่างๆ มีความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกัน
4. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีตาแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกัน พบว่า ตาแหน่งผูบ้ ริ หาร
และหัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีความคิดเห็นโดยรวมมากกว่าบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Akkaranitiyanon (2002: 148) ได้ศึกษา
ความคิดเห็นและความคาดหวังของผูบ้ ริ หารและบรรณารักษ์ต่อความสามารถของบรรณารักษ์
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ห้องสมุดเฉพาะ พบว่าผูบ้ ริ หารมีความคิดเห็นและความคาดหวังต่อบรรณารักษ์ต่อวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ และเมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกัน พบว่า
บุคลากรที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโท มีความคิดเห็นโดยรวมมากกว่าปริ ญญาตรี ส่ วน
การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร ต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Wayubud (2014: 127) พบว่าบุคลากรห้องสมุดที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทารายการที่ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาต้องการในการปฏิบตั ิงานมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก จึงทาให้ความคิดเห็นของ
ประสบการณ์ในการทางานไม่แตกต่างกัน
5. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
สมรรถนะบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวม
และรายด้าน พบว่า บุคลากรที่มีความคาดหวังและความคิดเห็นกับสมรรถนะของบรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความคาดหวังสู งกว่าความคิดเห็น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Akkaranitiyanon (2002: 164) ได้ศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผูบ้ ริ หารและบรรณารักษ์ต่อความสามารถของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดเฉพาะ พบว่า ผูบ้ ริ หารและ
บรรณารักษ์มีความคาดหวังมากกว่าความคิดเห็นในด้านคุณลักษณะ ด้านทักษะ และด้านความรู ้
ตามลาดับ
บทสรุป

จากการวิจยั ความคาดหวังของบุคลากรต่อสมรรถนะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีขอ้ ค้นพบที่จะนามาเสนอแนะ 2 ประการดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูบ้ ริ หาร และหัวหน้างานวิเคราะห์ ควรให้การสนับสนุนในการพัฒนาสมรรถนะ
ของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 1) ด้านความรู ้ คือ มีความรู ้เรื่ องการลง
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รายการโดยใช้ RDA (Resource Description and Access) มีความรู ้เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่าง
AACR2 กับ RDA มีความรู ้ในเรื่ องศัพท์ที่แตกต่างระหว่าง AACR2 กับ RDA และมีความรู ้เรื่ องหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2) ด้านทักษะ คือ มีทกั ษะในการลงรายการโดยใช้ RDA (Resource
Description and Access) มีทกั ษะในด้านการวิจยั ในฐานะผูว้ จิ ยั มีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน
แปลความหมายและจับใจความสาคัญของสารสนเทศภาษาอังกฤษในระดับที่ติดต่อสื่ อสารได้ และมี
ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน แปลความหมายและจับใจความสาคัญของสารสนเทศภาษาอาเซี ยน
ในระดับที่ติดต่อสื่ อสารได้ 3) ด้านคุณลักษณะ คือ มีภาวะผูน้ า เพื่อจะทาให้การปฏิบตั ิงานบรรลุ
เป้าหมายได้มากที่สุด
1.2 บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏควร
พัฒนาสมรรถนะ ดังนี้ 1) ด้านความรู ้ คือ ควรมีความรู ้เรื่ องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ
ฐานข้อมูลของห้องสมุด และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2) ด้านทักษะ คือมีทกั ษะในการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติในการปฏิบตั ิงาน การใช้คู่มือการให้เลขหมู่หนังสื อ มีทกั ษะการเลือกบัญชีหวั
เรื่ องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การใช้คู่มือที่ใช้ในการกาหนดหัวเรื่ อง การใช้อินเทอร์เน็ตใน
การสื บค้นสารสนเทศออนไลน์ 3) ด้านคุณลักษณะควรให้บริ การด้วยความเต็มใจ มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจิตบริ การ ไม่เลือกปฏิบตั ิ มีความรับผิดชอบในการทางาน และตรงต่อเวลา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรศึกษาคุณลักษณะความเป็ นผูน้ าของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Competency Development Model of Supervisors under the Jurisdiction of
Primary Education in the Northeastern Region
อรนุช ธนภัทรถิรโชติ 1 / ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ 2 / สมเกียรติ ทานอก 3
Auranuch Thanapattharathirachod / Prayad Bhoomkhokrak / Somkiat Tanok
1

สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา

Program in Educational Administration, Graduate School, Nakhon Ratchasima Rajabhat University

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีข้นั ตอน
ในการวิจยั 4 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (2) ศึกษาความต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ โดยวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพ
ความต้องการกับสภาพที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั โดยการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น
ที่มีค่า PNI ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (3) สร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ โดยวิธี
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และยืนยันรู ปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และ (4) ประเมิน
ความเหมาะสมรู ปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ประเมินความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์ของ
รู ปแบบโดยศึกษานิเทศก์ ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สาคัญมี 10 สมรรถนะ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การมีวสิ ัยทัศน์ การมีภาวะผูน้ าทางวิชาการการสื่ อสารและ
จูงใจ การประกันคุณภาพการศึกษา การทางานเป็ นทีม และรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ศึกษานิเทศก์ คือ “10’s competency of supervisor model” ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
1) แนวคิดและหลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีการดาเนินงานในการพัฒนาสมรรถนะ 3 วิธีการ คือ
การเรี ยนรู ้จากสถานที่จริ ง การเรี ยนรู ้จากบุคคลอื่น และการเรี ยนรู ้จากระบบหน่วยงาน 4) การ
ประเมินรู ปแบบในด้านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์ และ 5) เงื่อนไข
ความสาเร็ จของการใช้รูปแบบที่สาคัญคือศึกษานิเทศก์ประเมินสมรรถนะและวิธีพฒั นาที่กาหนดไว้
ในรู ปแบบอย่างจริ งใจและนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองตามความเป็ นจริ ง ตลอดจนหน่วยงาน
เกี่ยวข้องต้องนาไปกาหนดนโยบายและพัฒนาศึกษานิเทศก์
คาสาคัญ : สมรรถนะของศึกษานิเทศก์, การพัฒนา
Abstract
The main purpose of this research was to develop a model on competency development of
supervisors under the jurisdiction of primary education in the northeastern region. The research
method was divided into four steps to study: (1) the supervisors’ competency by means of
document analysis and a semi-structured interview. The participants for interview consisted of
administrators and stakeholders who worked in primary education schools, (2) the need
assessment; priority need index of supervisors’ competency, by identifying the difference between
the current state of demand and the current state, using prioritizing the need of a PIN value with
0.20 or higher, (3) a model construction on competency development of supervisors by means of
group discussion and confirmation by qualified panelists, and (4) the suitability evaluation of a
model by experts, evaluate the feasibility and utility of the model by supervisors. The results of the
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research revealed ten competencies of supervisors, namely achievement motivation, information
communication technology, educational development research , continuous development, analysis
and synthesis, vision, academic leadership, communication and motivation, quality assurance in
education, teamwork, and the model which was called “10’s Competency of supervisor Model”
consisted of five components : 1) concepts and principle, 2) objectives, 3) procedures included
three development approaches, namely real life lessons learning, other people learning and
personnel programed learning, 4) the model evaluation based on the assessment of the model
suitability, feasibility, and utility, and 5) conditions of success depended on the fact that the
supervisor should assess and use the approaches suggested in the model, and the related
organizations should adopt this model as policy and use it as means for supervisor development.
Keyword: supervisor competency, development
บทนา
การศึกษาเป็ นหัวใจของชาติเป็ นอนาคตของประเทศซึ่งถือว่าการศึกษาเป็ นบ่อเกิดของ
ปัญญาดังนั้นการให้ความสาคัญกับการศึกษาอันเนื่องจากสังคมโลกในปั จจุบนั กาลังเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรู ปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งการแข่งขันกันในทุก ๆ
ด้านซึ่งกระทบต่อวิถีความเป็ นอยูข่ องคนในสังคม สิ่ งแรกที่ตอ้ งรี บเร่ งดาเนินการคือการสร้างคนที่มี
คุณภาพมากกว่าการก่อสร้างถาวรวัตถุที่มีราคาแพง การสร้างและพัฒนาคนที่มีคุณภาพ มีศกั ยภาพ
และมีปัญญาพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ย่อมมีโอกาสที่จะรวมพลังช่วยกันสร้างสังคม
และอนาคตของประเทศชาติให้เจริ ญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้ซ่ ึงนับว่าการศึกษาเป็ นปัจจัย
สาคัญของการเตรี ยมความพร้อมการสร้างและพัฒนาอนาคตของประเทศไทย (Office of the
Education Council , 2015 : 2-5) ซึ่ งแสดงให้วา่ การจัดการศึกษาในปัจจุบนั จึงได้รับความคาดหวัง
จากสังคม เนื่องจากประเทศชาติยงั ต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะในการทางานสู ง
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ในทุกด้าน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้นบั เป็ นคาดหวังของผูน้ าประเทศในปั จจุบนั ที่
ต้องการกาลังคนที่มีคุณภาพที่จะทาหน้าที่สร้างคุณภาพของการศึกษา นอกจากนี้ยงั มีรายงานปัญหา
เกี่ยวกับศึกษานิเทศก์ตามทัศนะของผูท้ รงคุณวุฒิทางการศึกษาไว้ 5 ประการ โดยประการแรก คือ
ศึกษานิเทศก์ไม่ได้ทางานในหน้าที่หลักของตนทาให้งานนั้นบกพร่ องขาดประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ปัญหา ซึ่งศึกษานิเทศก์มีหน้าที่หลักคือให้คาปรึ กษาแนะนาช่วยเหลือครู ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนและ
ช่วยเหลือผูบ้ ริ หารในการพัฒนาโรงเรี ยน ทางานใกล้ชิดกับโรงเรี ยนและครู แต่ปรากฏว่า
ศึกษานิเทศก์ยงั ทางานในหน้าที่น้ ีได้นอ้ ยและไม่ทวั่ ถึง ประการที่สอง ศึกษานิเทศก์จะทางานใด ๆ
ให้เกิดผลสาเร็ จ ผูป้ ฏิบตั ิจะต้องมีความรู ้ ประสบการณ์และความชานาญในเรื่ องที่ทาซึ่งศึกษานิเทศก์
ที่ดีจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ความชานาญในเรื่ องที่นิเทศ รวมทั้งมีความรอบรู ้
ในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจะได้ให้คาปรึ กษาชี้แนะได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งจุดนี้ก็จะพบว่ามี
ศึกษานิเทศก์จานวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับจากครู และโรงเรี ยนเพราะไม่มีประสบการณ์เพียง
พอที่จะเข้าใจปั ญหาของครู และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้ ประการที่สาม ระบบการคัดเลือกและบรรจุ
ศึกษานิเทศก์จะต้องมีระบบและวิธีการที่เหมาะสมต้องคัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน สามารถทางาน
ตามหน้าที่ได้ดีและจัดระบบการส่ งเสริ มที่ช่วยให้คนพัฒนาตามความสามารถ และใช้คนตาม
ความเหมาะสมกับความสามารถ ประการที่สี่ หน่วยงานผูด้ ูแลศึกษานิเทศก์ควรจะดาเนิ นการเพื่อให้
ศึกษานิเทศก์มีการพัฒนาและเกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องอันจะช่วยให้ศึกษานิเทศก์มีการพัฒนา
ตนเองและทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น และประการสุ ดท้าย สิ่ งที่จะช่วยในการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์และองค์กรได้มาก คือ การจัดทาสมรรถนะสาคัญ (Core competencies) ของ
ศึกษานิเทศก์ข้ ึนให้ละเอียด ชัดเจนเป็ นที่เข้าใจและยอมรับกันในวงการ ซึ่งสมรรถนะนี้จะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ทั้งในด้านการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากรไปถึงการประเมินบุคลากรของ
องค์กร (Office of Basic Education Commission, 2011: 5-7)
จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนไปถึงสมรรถนะศึกษานิเทศก์และเชื่อมโยงไปถึงผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาส่ งผลต่อคุณภาพของนักเรี ยนด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ อาทิ เช่น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
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ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2558 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยวิชาหลัก 5 กลุ่มสาระ ค่าเฉลี่ย
ในระดับประเทศเท่ากับ 44.98 แต่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.47 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยรวมวิชาหลัก 5 กลุ่มสาระ ค่าเฉลี่ยในระดับประเทศเท่ากับ
37.91 ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.16 (National Institute of Educational Testing
Service ( Public Organization), 2015 : Online) แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานดังกล่าว ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จึงสะท้อน
ถึงการจัดการศึกษาของสถานศึกษายังไม่ได้มาตรฐาน
จากที่กล่าวมาข้างต้นสมรรถนะถือว่ามีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานโดยมีขอ้ สนับสนุนใน
รายงานวิจยั ของ (Luis and Juan, 2013 : 447) ได้กล่าวว่า สมรรถนะที่เป็ นพื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ในความรับผิดชอบโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้งานบรรลุผลวัตถุประสงค์ การบริ การที่ดี
อานวยความสะดวกแก่ผมู ้ ารับบริ การ ตลอดจน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่ ๆ ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ถือว่ามีความจาเป็ นเนื่ องจากศึกษานิเทศก์เป็ น
บุคคลที่มีความสาคัญในการพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้ศึกษานิเทศก์เป็ นผูเ้ ชื่อมโยง สนับสนุนนา
นโยบายสู่ การปฏิบตั ิ โดยต้องส่ งผ่านและถ่ายทอดด้วยความรู ้ ความสามารถศักยภาพและคุณลักษณะ
ที่มีคุณภาพให้บงั เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษา คือ คุณภาพครู คุณภาพนักเรี ยน และคุณภาพ
กระบวนการบริ หารจัดการภายในสถานศึกษา ให้บรรลุผลสาเร็ จเป็ นไปตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษาก่อให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิ ทธิภาพ และเกิดความยัง่ ยืน (Office of Basic
Education Commission, 2015: 35) ได้กล่าวถึงว่า การพัฒนาศึกษานิเทศก์จึงจาเป็ นเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ ง
มีวธิ ีการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาครู
กระบวนการจัดการศึกษาและการจัดการหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนและที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน ศึกษานิ เทศก์จึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิงาน ในภารกิจวิชาชีพศึกษานิเทศก์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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จากความสาคัญและสภาพปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะทาการวิจยั และสร้าง
รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถนารู ปแบบที่ได้จากการวิจยั ไปพัฒนาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อสร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เพื่อประเมินรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดย
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Qualitative Research) และ การวิจยั เชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. การศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ และตรวจสอบ
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของศึกษานิเทศก์โดยการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ
จานวน 7 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิ เทศก์สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์เครื่ องมือในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ เก็บรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง คือ
ศึกษานิเทศก์ 320 คน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล หาค่า PNI ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปมาเป็ นประเด็นการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังนี้
1. นาข้อมูลขั้นที่ตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มากาหนดเป็ นกรอบร่ างรู ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของศึกษานิ เทศก์
2. ยกร่ างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ตรวจสอบร่ างรู ปแบบโดยวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 10 คน และปรับปรุ งร่ างรู ปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ ิจยั ดาเนินการโดยการประเมินความ
เหมาะสม โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 10 คน และประเมินความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์โดย
ศึกษานิเทศก์ จานวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามและ วิเคราะห์ สรุ ปผลการประเมิน และประมวล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์
ผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ออกเป็ น 4 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1. ผลการศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า
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1. สมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 13 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) การบริ การที่ดี 3) การทางานเป็ นทีม 4) การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 5) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร 6) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 7) การสื่ อสารและจูงใจ 8) การประกัน
คุณภาพการศึกษา 9) การมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ 10) การมีวสิ ัยทัศน์ 11) การวิจยั เพื่อพัฒนการศึกษา
12) การนิเทศการศึกษา 13) คุณธรรมและจริ ยธรรม
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิ เทศก์สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่าสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีดชั นี
ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนา จานวน 10 สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( X  0.24 ) การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร ( X  0.23 ) การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา ( X  0.22 ) การ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ( X  0.21 ) การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ( X  0.21 ) การมีวสิ ัยทัศน์
( X  0.20 ) การมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ ( X  0.20 ) การสื่ อสารและจูงใจ ( X  0.19 ) การประกัน
คุณภาพการศึกษา ( X  0.17 ) การทางานเป็ นทีม( X  0.16 ) ตามลาดับ
ตอนที่ 3. ผลการสร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวน 5 องค์ประกอบ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. แนวคิดและหลักการของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ดาเนินงานโดย
อาศัยหลักการ 4 ประการ ได้แก่ 1) หลักการส่ วนร่ วม 2) หลักการเชิงระบบ 3) หลักการคัดสรรและ
เลือกใช้สมรรถนะตามความต้องการจาเป็ น และ4) หลักการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ได้แก่ 1) เพื่อกาหนด
สมรรถนะของศึกษานิเทศก์ที่มีความต้องการจาเป็ นในระดับพื้นที่ และ 2) เพื่อนาเสนอแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
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3. วิธีการดาเนินงานของรู ปแบบเป็ นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
โดยรวมมี 3 วิธีได้แก่ การเรี ยนรู ้จากสถานที่จริ ง การเรี ยนรู ้จากบุคคลอื่น และการเรี ยนรู ้จากระบบ
หน่วยงาน
4. การประเมินรู ปแบบโดยการประเมินความสามารถของศึกษานิเทศก์ตามสมรรถนะทั้ง
10 สมรรถนะในด้านความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ และความพึงพอใจของศึกษานิเทศก์
ต่อรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
5. เงื่อนไขความสาเร็ จของการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ มีดงั นี้
1) ศึกษานิเทศก์ประเมินสมรรถนะและวิธีพฒั นาที่กาหนดไว้ในรู ปแบบอย่างจริ งใจและตาม
ความเป็ นจริ ง 2) ศึกษานิเทศก์นาสมรรถนะและวิธีการพัฒนาที่กาหนดไว้ในรู ปแบบไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง และ 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนารู ปแบบไปใช้ในการกาหนดนโยบายและพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ต่อไป
ตอนที่ 4. การประเมินรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ โดยการประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ พบว่า
1. ความเหมาะสมโดยรวมของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( X  4.84 ,S.D.= 0.19)
2. ความเป็ นไปได้โดยรวมของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( X  4.51 ,S.D.= 0.35)
3.ความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ( X  4.69 ,S.D.= 0.29)
อภิปรายผล
ผลการวิจยั รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ โดยการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏีและ
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งานวิจยั ของนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
และสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ได้จานวน 13 สมรรถนะได้แก่
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริ การที่ดี 3) การทางานเป็ นทีม 4) การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร 6) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 7) การสื่ อสารและ
จูงใจ 8) การประกันคุณภาพการศึกษา 9) การมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ 10) การมีวสิ ัยทัศน์
11) การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา 12) การนิเทศการศึกษา 13) คุณธรรมและจริ ยธรรม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากว่า การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ตอ้ งมีสมรรถนะพื้นฐานซึ่ งเป็ นปัจจัยสาคัญ
ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานซึ่ งสมรรถนะดังกล่าวยังอยูก่ รอบของสมรรถนะของสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และสานักงานเลขาธิการคุรุสภาและได้รับข้อสนับสนุนจาก
การสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งสมรรถนะดังกล่าวศึกษานิเทศก์พึงควรมีที่สัมพันธ์กบั การจัดการศึกษา
ของประเทศไทยในยุค 4.0 และทักษะในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการปฏิบตั ิงานของศึกษานิเทศก์
จาเป็ นต้องมีประยุกต์ใช้ ICT ในการนิเทศ สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา ออกแบบแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาได้ตรงตามเป้ าหมายและตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด สอดคล้อง
กับแนวคิด Office of the Civil Service Commission (2005 : 11) ที่กล่าวถึงว่า ศึกษานิเทศก์ตอ้ งมี
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์จะต้องมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพมีทางานเชิง
รุ ก มีความถูกต้องแม่นยา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิด Office of Basic Education Commission (2015 : 49-51) ที่กล่าวถึงว่า
ศึกษานิเทศก์ตอ้ งมีสมรรถนะการทางานเป็ นทีมเป็ นผูท้ ี่สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นโดยยอมรับฟัง
ความคิดเห็น โดยให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริ มแรงให้กาลังใจเพื่อนร่ วมงาน
สอดคล้องกับงานวิจยั Luis and Juan (2013: 454-455) ที่กล่าวว่าการปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทาให้งานบรรลุผลวัตถุประสงค์ โดยอาศัยการบริ การที่ดีอานวยความสะดวกแก่ผู ้
มารับบริ การและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
สอดคล้องกับแนวคิด Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand (2013 : 65) ที่กล่าวถึง
ว่า ศึกษานิเทศก์ตอ้ งมีสมรรถนะการประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็ นความสามารถในการขับเคลื่อน
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่ องปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นระบบมี
คุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งนี้ยงั ค้นพบว่ามีบางสมรรถนะที่แตกต่างจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั คือ สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
การมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ Experts (2016 : Interview) ที่กล่าวว่า
ศึกษานิเทศก์ตอ้ งมีนิเทศออนไลน์ ศึกษานิเทศก์ตอ้ งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และต้องมี
คุณลักษณะการมีภาวะผูน้ าทางวิชาการเพื่อสร้างเชื่อมัน่ ความศรัทธาแก่ครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จึงได้รับการยอมรับอย่างแท้จริ ง
2. ศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ จานวน 10
สมรรถนะ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่า การได้มาซึ่งสมรรถนะได้จากศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ และระเบียบวิธีการวิจยั ที่เป็ นระบบในขั้นตอนที่ 2 จึง
ถือได้วา่ เป็ นสมรรถนะที่มีความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาจริ งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็ น
สภาพที่เกิดขึ้นจริ งกับสภาพที่พึงประสงค์ที่ตอ้ งการให้เกิด สอดคล้องกับแนวคิด Wongwanich
(2015: 263) ที่กล่าวว่า การจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นเป็ นขั้นที่ระบุความต้องการ
จาเป็ นซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์สาเหตุและการกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาทาให้เกิดการประเมิน
ความต้องการจาเป็ นที่มีความสมบูรณ์โดยวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นแต่ละประเด็นแล้วนามาจัด
เรี ยงลาดับความสาคัญมากไปหาน้อยช่วยให้สามารถวางแผนการดาเนินการในการพัฒนาสอดคล้อง
กับสภาพเป็ นจริ งในปั จจุบนั สอดคล้องกับแนวคิด Kaufman, Rojas and Mayer (1993 : 5) ที่กล่าวว่า
การประเมินความต้องการจาเป็ นกระบวนการที่ใช้เพื่อหาช่องว่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั ที่
ต้องการจะให้เกิดแล้วจัดลาดับความสาคัญของช่องว่าง (Gaps) ที่สาคัญที่สุดมาเป็ นประเด็นที่ตอ้ ง
ดาเนินการ
3. รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์เป็ นรู ปแบบที่ตอบสนองความต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวน 5
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดและหลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีการดาเนินงานของรู ปแบบ
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4) การประเมินรู ปแบบ และ 5) เงื่อนไขความสาเร็ จของการใช้รูปแบบ ซึ่งรู ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของศึกษานิ เทศก์น้ ีมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์โดยรวมใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายของหน่วยงาน มี 3 วิธีการ ดังนี้
3.1 การเรี ยนรู ้จากสถานที่จริ งเป็ นการปฏิบตั ิจริ งในสถานที่ทางานจริ งทาให้ศึกษานิ เทศก์ได้
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์การทางานจริ ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่า วิธีการดังกล่าวทาให้ศึกษานิเทศก์ได้
เรี ยนรู ้ในสถานการณ์จริ ง ร่ วมคิดร่ วมทา ลงปฏิบตั ิในภาคสนามจริ ง ทางานเชิงรุ กร่ วมกับครู
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงทาให้ศึกษานิเทศก์ได้ร่วมวางแผนในทุกขั้นตอนเห็น
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนาไปสู่ การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาร่ วมกันตรงกับสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นถือว่าเป็ นวิธีการที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ สอดคล้องกับแนวคิด Office of
Basic Education Commission (2011 : 226-230) ที่กล่าวถึงว่า การพัฒนาศึกษานิเทศก์ตอ้ งพัฒนาใน
ลักษณะองค์รวมที่บูรณาการทั้งในด้านความรู ้ ทักษะและเจตคติที่ดีใช้วธิ ี การพัฒนาหลายวิธี ควบคู่
กับการเรี ยนรู ้จากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้และมีประสบการณ์เป็ นการพัฒนารายบุคคลและกลุ่มเล็ก ๆ
เน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง และสอดคล้องกับแนวคิด Phutvithayapun (2016 : 35-38) ที่กล่าว
ว่า วิธีการพัฒนาที่มุ่งการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งในสถานที่ทางานจริ งบุคคลนั้นเกิดประสบการณ์
การพัฒนาสมรรถนะโดยตรงเกิดผลสาเร็ จของงานได้ และสอดคล้องกับ Experts (2017: Focus
group discussion) ที่กล่าวว่า ศึกษานิเทศก์ตอ้ งลงพื้นที่ปฏิบตั ิจริ งร่ วมทางานกับครู และผูบ้ ริ หารอย่าง
เป็ นกัลยาณมิตรจึงสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้
3.2 การเรี ยนรู ้จากบุคคลอื่นเป็ นวิธีการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์โดยการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันคนอื่นอันได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ผูบ้ งั คับบัญชาโดยอ้อม เพื่อนร่ วมงานทั้งภายใน
หน่วยงานและต่างหน่วยงาน และผูร้ ับการนิ เทศ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่า การปฏิบตั ิงานของ
ศึกษานิเทศก์ตอ้ งอาศัยเครื อข่ายการพัฒนาทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานต้องประสาน
ความร่ วมมือทั้งงานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริ หารทัว่ ไปซึ่งวิธีการดังกล่าวทา
ให้ศึกษานิเทศก์ได้เรี ยนรู ้จากต้นแบบจากการสอนงาน การเป็ นพี่เลี้ยง เรี ยนรู ้จากผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อนร่ วมงานเกิดแนวคิด แนวทางการทางานใหม่ ๆ ทาให้สามารถต่อยอดการพัฒนางานได้รวดเร็ ว
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และมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิด Phutvithayapun (2016: 35-38) ที่กล่าวว่า เป็ นการมุ่งเน้น
การเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่นซึ่งต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ความไว้วางใจ ความเชื่ อถือศรัทธาซึ่ งกันและ
กัน เพื่อให้เกิดมุมมองและแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะเกิดผลสาเร็ จของงาน และ
สอดคล้องกับ แนวคิด Spark and Loucks-Horsley (1989: 45-46) ที่กล่าวว่า การสอนงานและ
การเป็ นพี่เลี้ยงเป็ นวิธีการที่นิยมจับคู่กนั ระหว่างผูม้ ีประสบการณ์สูงและประสบผลสาเร็ จแล้วกับ
บุคคลที่เริ่ มงานใหม่หรื อที่มีประสบการณ์ความคิดเห็นถือเป็ นกลยุทธ์ที่จะให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิ ทธิภาพและการสะท้อนถึงวิธีการที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
3.3 การเรี ยนรู ้จากระบบหน่วยงาน เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นทางการจากหลักสู ตรหรื อ
โปรแกรมที่ถูกจัดวางไว้อย่างชัดเจนและเป็ นระบบของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ศึกษานิเทศก์เกิด
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและขั้นตอนของการพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจากว่า การปฏิบตั ิงานของศึกษานิเทศก์ตอ้ งเรี ยนรู ้วฒั นธรรม
การทางานขององค์กรให้เกิดความเป็ นเอกภาพเนื่องจากศึกษานิเทศก์เป็ นผูข้ บั เคลื่อนงานนโยบายสู่
การปฏิบตั ิในสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้ าหมายของหน่วยงานต้องมีการพัฒนาสมรรถนะตามระบบ
หน่วยงานจัดไว้ทาให้การพัฒนาการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิด
Phutvithayapun (2016 : 35-38) ที่กล่าวว่า การมุ่งเรี ยนรู ้แบบเป็ นทางการจากหลักสู ตรหรื อโปรแกรม
ที่ถูกจัดวางไว้อย่างชัดเจนและเป็ นระบบเพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและขั้นตอน
การพัฒนาตนเองให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะเกิดผลสาเร็ จของงาน และสอดคล้องกับแนวคิด Robert
(1999 : 44) และ Seldin (1988 : 112) กล่าวว่า วิธีการฝึ กอบรมและพัฒนา การทาคู่มือเป็ นวิธี
การพัฒนาสมรรถนะ และสอดคล้องกับ Experts (2016 : Interview) เห็นด้วยกับวิธีการพัฒนาแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์สามารถพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ได้
4. การประเมินรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยการประเมินความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่าเมื่อนารู ปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ไปใช้ตอ้ งบรรลุตามวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) กาหนด
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สมรรถนะของศึกษานิ เทศก์ที่มีความต้องการจาเป็ นตรงตามความต้องการพัฒนาศึกษานิเทศก์ใน
ระดับพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต้น และ 2) เสนอแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของศึกษานิ เทศก์ โดยวิธีการประเมินแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ตามสมรรถนะ
จานวน 10 สมรรถนะ และประเมินความพึงพอใจของศึกษานิเทศก์ต่อสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
สอดคล้องกับ Experts (2017 : Focus group discussion) ที่กล่าวว่าการดาเนินงานรู ปแบบควร
ดาเนินการตามที่ออกแบบไว้และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนต้องกาหนดแนวทางใน
การพัฒนารู ปแบบอย่างต่อเนื่ องเป็ นระบบ
สรุ ปผล
ผลการวิจยั รู ปการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรุ ปได้ ดังนี้
1. การศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 13 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริ การที่
ดี 3) การทางานเป็ นทีม 4) การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 5) การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
การสื่ อสาร 6) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 7) การสื่ อสารและจูงใจ 8) การประกันคุณภาพ
การศึกษา 9) การมีภาวะผูน้ า ทางวิชาการ 10) การมีวสิ ัยทัศน์ 11) การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
12) การนิเทศการศึกษา 13) คุณธรรมและจริ ยธรรม และวิธีการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
จานวน 8 วิธี ได้แก่ 1) การฝึ กอบรมและพัฒนา 2) การพัฒนาตนเอง 3) การพัฒนาในรู ปแบบ
โปรแกรมต่าง ๆ (การนิเทศออนไลน์, การใช้โปรแกรม TEPE online, การศึกษาแบบ Learning
package) 4) การศึกษาดูงาน 5) การศึกษาเป็ นกลุ่ม 6) การประชุมสัมมนา 7) การสอนงานและ
การเป็ นพี่เลี้ยง และ 8) การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2. ศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า สมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีความต้องการจาเป็ นใน
การพัฒนา จานวน 10 สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( X = 0.24) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่ อสาร ( X = 0.23) การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา ( X = 0.22 ) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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( X = 0.21) การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ( X = 0.21) การมีวิสัยทัศน์ ( X = 0.20) การมีภาวะผูน้ า
ทางวิชาการ ( X = 0.20) การสื่ อสารและจูงใจ ( X = 0.19) การประกันคุณภาพการศึกษา ( X = 0.17)
การทางานเป็ นทีม ( X = 0.16) ตามลาดับ
3. การสร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่าจากผลการสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion) ในการตรวจร่ างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวน5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดและ
หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีการดาเนินงานของรู ปแบบ 4) การประเมินรู ปแบบ และ 5) เงื่อนไข
ความสาเร็ จของการใช้รูปแบบมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 แนวคิดและหลักการของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ดาเนินงาน
โดยอาศัยหลักการ 4 ประการ ได้แก่ 1) หลักการส่ วนร่ วม 2) หลักการเชิงระบบ 3) หลักการคัดสรร
และเลือกใช้สมรรถนะตามความต้องการจาเป็ น และ 4) หลักการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
3.2 วัตถุประสงค์ของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้แก่ 1) เพื่อกาหนดสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์ที่มีความต้องการจาเป็ นในระดับพื้นที่และ 2) เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของศึกษานิ เทศก์
3.3 วิธีการดาเนิ นงานของรู ปแบบเป็ นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
โดยรวมมี 3 แนวทาง ได้แก่ การเรี ยนรู ้จากสถานที่จริ ง การเรี ยนรู ้จากบุคคลอื่น และการเรี ยนรู ้จาก
ระบบหน่วยงาน
3.4 การประเมินรู ปแบบโดยการประเมินความสามารถของศึกษานิเทศก์ตามสมรรถนะ
ทั้ง 10 สมรรถนะในด้านความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ และความพึงพอใจ ของ
ศึกษานิเทศก์ต่อรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการประเมิน
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3.5 เงื่อนไขความสาเร็ จของการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิ เทศก์สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีดงั นี้ 1) ศึกษานิเทศก์
ประเมินสมรรถนะและวิธีพฒั นาที่กาหนดไว้ในรู ปแบบอย่างจริ งใจและตามความเป็ นจริ ง
2) ศึกษานิเทศก์นาสมรรถนะและวิธีการพัฒนาที่กาหนดไว้ในรู ปแบบไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และ 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนารู ปแบบไปใช้ในการกาหนดนโยบายและพัฒนาศึกษานิเทศก์ต่อไป
4. การประเมินรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไป
ได้ และความเป็ นประโยชน์ พบว่า
4.1 ความเหมาะสมโดยรวมของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูใ่ นระดับมากที่สุด
( X = 4.84, S.D. = 0.19)
4.2 ความเป็ นไปได้โดยรวมของรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูใ่ นระดับมากที่สุด
( X = 4.51, S.D. = 0.35)
4.3 ความเป็ นประโยชน์โดยรวมของรู ป แบบการพัฒนาสมรรถนะของศึ ก ษานิ เทศก์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูใ่ นระดับมากที่สุด
( X = 4.69, S.D. = 0.29)
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะโดยแบ่งออกเป็ น 2
ประเด็น ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นาเสนอดังนี้
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศึกษานิเทศก์ ควรนารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์ไปบูรณาการกาหนดเป็ นนโยบายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบตั ิเป็ นแบบองค์
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รวม ในการกาหนดมาตรการในการดาเนินงานตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ให้
สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงาน ตลอดกากับติดตามผลการดาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพใน
ระดับปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่ อง
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศึกษานิเทศก์ สามารถไปใช้ในการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ตอ้ งให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาที่
สะท้อนถึงสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่เป็ นอยูจ่ ริ งในปั จจุบนั และควรมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศึกษานิเทศก์ควรใช้วธิ ีการในการพัฒนาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์ 3 วิธีการได้แก่ วิธีการเรี ยนรู ้จากสถานที่จริ ง วิธีการเรี ยนรู ้จากบุคคลอื่น และวิธี
การเรี ยนรู ้จากระบบหน่วยงาน ซึ่ งเป็ นวิธีการที่จะทาให้สมรรถนะของศึกษานิเทศก์สูงขึ้นได้ถา้ หาก
ได้เรี ยนรู ้และลงมือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ไปออกแบบเป็ นวิธีการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ นาเสนอมีดงั นี้
1) การดาเนินงานนโยบายจะสาเร็ จได้อยูท่ ี่การนารู ปแบบไปปฏิบตั ิ ซึ่งศึกษานิเทศก์
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศึกษานิเทศก์จะดาเนิน
การพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์บรรลุผลสาเร็ จต้องสอดคล้องกับสมรรถนะตามความต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนา สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะ
นั้น ๆ
2) การพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์จะสาเร็ จได้ตอ้ งมีการกาหนดสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาในบริ บทเชิงพื้นที่ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ศึกษานิเทศก์ควรกาหนดสมรรถนะให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
3) การกาหนดแผนงาน/โครงการในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ที่นาไปสู่ การพัฒนาที่เป็ น
รู ปธรรมได้น้ นั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศึกษานิเทศก์ควรกาหนดแผนงานในแต่ละปี ให้ครอบคลุม
สมรรถนะตามความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ในแต่ละหน่วยงาน
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4) รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เกิดความสาเร็ จได้น้ นั ศึกษานิ เทศก์ตอ้ งประเมิน
สมรรถนะและวิธีพฒั นาที่กาหนดไว้ในรู ปแบบอย่างจริ งใจและตามความเป็ นจริ งและนาสมรรถนะ
และวิธีการพัฒนาที่กาหนดไว้ในรู ปแบบไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจยั รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ให้ครอบคลุมพื้นที่ท้งั
ประเทศ
2.2 ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
2.3 ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ในระดับภาคหรื อใน
ระดับประเทศ
2.4 ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์กบั
ความสาเร็ จของงานตามบทบาทหน้าที่ของศึกษานิ เทศก์
2.5 ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบวิธีการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
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การนาองค์ กรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อห้ องสมุด 4.0
Leadership and Information Technology for Library 4.0
เดือนฉาย ไชยบุตร1
Dueanchai Chaibuth

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Information and Communication Technology Programme, Faculty of Science and Technology, Phetchabun
Rajabhat University
1

บทคัดย่อ
การนาองค์กรโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาประยุกต์ใช้กบั ห้องสมุด เพื่อ
เป็ นแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้แห่งอนาคต ช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้สามารถค้นคว้าหาความรู ้ได้ตลอดเวลา
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบของห้องสมุด 4.0 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับงานห้องสมุด 4.0 และศึกษาปัจจัยการนาองค์กรสาหรับผูบ้ ริ หารห้องสมุด 4.0 ด้วยการสารวจ
ข้อมูลจากงานวิจยั และผูบ้ ริ หารการศึกษาและผูบ้ ริ หารห้องสมุด จานวน 30 ราย เพื่อประมวลข้อมูล
ทางสถิติ ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบห้องสมุด 4.0 เป็ นห้องสมุดเสมือนจริ ง เป็ นปั ญญาประดิษฐ์ที่
ประมวลข้อมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็ นความรู ้ให้กบั ผูส้ ื บค้น และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับห้องสมุด 4.0 ต้องสร้างนวัตกรรมการให้บริ การ และเตรี ยมพร้อมด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ และเครื อข่าย ส่ วนการนาองค์กรของผูบ้ ริ หารห้องสมุด 4.0 ต้องมีความเข้าใจเทคโนโลยี
ด้านห้องสมุดแนวใหม่ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ รูปแบบการบริ การ
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะด้านดิจิทลั และบริ หารจัดการเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉม
รู ปแบบห้องสมุด
คาสาคัญ: การนาองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิธีการเรี ยนรู ้, ห้องสมุดของสรรพสิ่ ง, ห้องสมุด 4.0
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Abstract
The leadership which employs information technology (IT) for a library, was to provide
the future learning resources. This helped the learners to search the knowledge on demand. The
objectives of this work are to study the model of Library 4.0, to study the use of IT for Library 4.0,
and to study the leadership factors for the library. The data were collected from 30 education
leaders and directors, which is then analyzed by statistics. The research was found that the Library
4.0 model could be viewed as virtual library that used artificial intelligence to process eDocuments into knowledge. The IT usage for a library required the development of innovative
services and the preparedness of hardware, software and computer network. The director of
Library 4.0 must apply emerging technology for changing a library, declare vision and mission for
e-Service, build the digital staff, and manage the disruptive technology for this virtual library.
Keywords: leadership, information technology, pedagogy, library of thing, library 4.0
บทนา

จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เป็ นยุคผลิตภาพ เน้นเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
เพื่อให้ไทยมีเป็ นประเทศที่มีรายได้สูง จากโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทาน้อย ได้มาก” ที่ปรับ
ภาคอุตสาหกรรมให้ขบั เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ภาคการเกษตร
แบบเป็ นผูป้ ระกอบการ ภาคเอสเอ็มอีเป็ นธุ รกิจแบบสมาร์ ตหรื อเริ่ มต้นธุ รกิจที่มีศกั ยภาพ ภาค
การบริ การที่มีมูลค่าสู ง และภาคแรงงานที่มีความรู ้และทักษะสู ง เพื่อให้เป็ นโมเดล “มัน่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยืน” (Academic Office, 2016; Division of Research Administration and Educational Quality
Assurance, 2016) การบรรลุผลได้ตอ้ งสานพลังประชารัฐที่เน้นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
สถาบันอุดมศึกษานับเป็ นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์
การคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคนไทย 4.0 ให้รองรับการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 คือ การเป็ นคนไทยที่มีปัญญา
เฉียบแหลม (Head) มีทกั ษะที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม
(Heart) โดยสนองต่อแนวคิด “การพัฒนาคน คนเพื่อการพัฒนา” ที่ตอ้ งปรับกระบวนการเรี ยนรู ้
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(Pedagogy) ของคนไทยให้เรี ยนรู ้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) การเรี ยนรู ้ที่บ่มเพาะ
(Generative Learning) การเรี ยนรู ้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ (Mindful Learning) และการเรี ยนรู ้ที่มุ่ง
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Outcome Based Learning) (Division of Research Administration and
Educational Quality Assurance, 2016) Sinlalat (2016) นาเสนอโมเดล CCPR ที่แสดงวิธีการเรี ยน
การสอนในยุคการศึกษา 4.0 ที่ประกอบด้วยการเรี ยนรู ้แบบคิดวิเคราะห์ (Critical Learning)
การเรี ยนรู ้แบบคิดสร้างสรรค์ (Creative Learning) การเรี ยนรู ้แบบเน้นผลงาน (Productive Learning)
และการเรี ยนรู ้แบบมีความรับผิดชอบ (Responsible Learning) ดังนั้นการวัดประเมินผลการศึกษา
ควรพิจารณาจากดัชนีของชุมชนหรื อสังคมที่มีความสุ ข (Happiness Index) การสนับสนุนเรี ยนรู ้
จาเป็ นต้องมีห้องสมุด 4.0 ที่เป็ นแหล่งทรัพยากรสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมใช้งานผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การขับเคลื่อนผลงานที่มีคุณภาพนั้น ปั จจัยหนึ่งที่สาคัญ คือ การนาองค์กรหรื อผูน้ า จาก
แนวคิดการบริ หารจัดการเพื่อการเป็ นองค์กรแห่งคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็ นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ของ Baldrige ได้
กาหนดประเด็นสาคัญไว้ 7 ด้าน คือ การนาองค์กร กลยุทธ์ ลูกค้า การวัดการวิเคราะห์-การจัดการ
ความรู ้ บุคลากร ระบบปฏิบตั ิการ และการรายงานผล (Bureau of Higher Education Standards and
Quality, 2015) ดังนั้นงานวิจยั นี้จะเน้นการจัดการเพื่อสนองต่อรู ปแบบห้องสมุด 4.0 ในมิติของ
การนาองค์กรหรื อความเป็ นผูน้ าด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนรู ปแบบการ
ให้บริ การ
ห้องสมุดเป็ นแหล่งทรัพยากรสาคัญเพื่อการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ส่ วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นเครื่ องมืออานวยความสะดวกในการพัฒนาห้องสมุดมีคุณภาพ แต่ละห้องสมุดมีบทบาทและ
หน้าที่ในการบริ หารจัดการทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้ การเผยแพร่ ความรู ้ผา่ นเว็บ การบริ การข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุน eDLTV ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ภายใต้
พระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี (Office of Academic Resources
and Information Technology, 2017) การบริ การระบบและข้อมูลห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น ระบบการบริ หารจัดการการดาเนินงานภายในองค์กร การค้นหาทรัพยากรการเรี ยนรู ้ หนังสื อ
และวารสารออนไลน์ และการใช้บริ การซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและวิจยั เป็ นต้น ดังแสดง
ในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: การให้บริ การระบบและข้อมูลด้านห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การให้บริ การของห้องสมุดหลายแห่ง พบว่ามีปัญหาด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรการ
เรี ยนรู ้ โดยผูบ้ ริ หารมีการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่สมดุล เนื่องจากการปรับกลยุทธ์เร่ งด่วนภายใต้
งบประมาณที่จากัด ผูใ้ ช้บริ การต้องเข้าห้องสมุดเพื่อค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง บรรณารักษ์ที่มีงาน
บริ การล้นมือ ห้องสมุดต้องใช้งบประมาณลงทุนจานวนมาก ทั้งด้านสถานที่ หนังสื อ ตาราและสื่ อ
การเรี ยนรู ้ หลายห้องสมุดมีการลงทุนซ้ าซ้อน และมีขอ้ จากัดในการใช้ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
โดยเฉพาะห้องสมุดต่างๆ ของสถาบันการศึกษาของรัฐ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเป็ นห้องสมุด
อัตโนมัติยงั ต่างคนต่างทา มีขอ้ จากัดด้านงบประมาณ บุคลากร ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น (Achalisangkad, 2010) ดังนั้นการบริ หารห้องสมุด เพื่อใช้งานร่ วมกันด้วย
เทคโนโลยีที่พลิกโฉม (Disruptive Technology) ให้เป็ นห้องสมุดเสมือนจริ ง หรื อห้องสมุดแบบ
สมาร์ต จาเป็ นต้องมีรูปแบบห้องสมุดใหม่ และการนาองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยผูบ้ ริ หารห้องสมุด
ยุคใหม่
งานวิจยั นี้ เน้นการนาองค์กรของผูบ้ ริ หารห้องสมุดที่ตอ้ งนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการให้บริ การในรู ปแบบห้องสมุด 4.0 ตามแนวทางการดาเนินการที่เป็ นเลิศของ Baldrige
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารู ปแบบของห้องสมุด 4.0
2. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการให้บริ การห้องสมุด 4.0
3. เพื่อศึกษาปัจจัยในการนาองค์กรสาหรับผูบ้ ริ หารห้องสมุด 4.0
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาการประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อพลิ กโฉมห้องสมุ ด จาก
มุมมองของผูบ้ ริ หารการศึกษาและผูบ้ ริ หารห้องสมุดในประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรของการวิจยั นี้ คือ ผูบ้ ริ หารการศึกษาและผูบ้ ริ หารห้องสมุดในประเทศไทย ส่ วน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หารการศึกษาและผูบ้ ริ หารห้องสมุดจานวน 30 ราย โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling)
ด้านเครื่ องมือในการวิจยั คือ เอกสาร (Existing Document) จากวารสารและหรื อวิชาการจาก
เว็บ เพื่อนามาวิเคราะห์สังเคราะห์ และใช้แบบสอบถามในการสารวจความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หาร
การศึกษาและผูบ้ ริ หารห้องสมุด ทั้งนี้แบบสอบถามที่พฒั นาขึ้นใช้แนวคิดของ Baldrige และผ่าน
การทดสอบความเที่ยงตรงจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ราย
งานวิจยั นี้เริ่ มจากการกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
มีอยูป่ ั จจุบนั และจากแบบสอบถาม จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิ ติ การใช้ค่าเฉลี่ย
(Mean) เพื่อแสดงผลการวิจยั การอภิปรายผล และการสรุ ปผลจากการวิจยั
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษารู ปแบบของห้องสมุด 4.0
จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า รู ปแบบของห้องสมุดมีววิ ฒั นาการเริ่ มจาก
ห้องสมุด 1.0 ในต้นศตวรรษที่ 20 ด้วยการให้บริ การยืมคืนหนังสื อโดยบรรณารักษ์ (Achalisangkad,
2010) สู่ หอ้ งสมุด 2.0 ที่ให้บริ การผ่านเทคโนโลยีเว็บ (Holmberg, 2008) และห้องสมุด 3.0 ที่
สนับสนุนการเข้าถึงห้องสมุดจากทุกหนแห่งที่เรี ยกว่า Library in Pocket (AlEnezi, 2012) ส่ วนความ
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ต้องการของห้องสมุด 4.0 ที่ให้บริ การทรัพยากรการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
(Emerging Technology) ทาให้ผเู ้ รี ยนต้องการห้องสมุด 4.0 ที่ให้บริ การในรู ปแบบที่หลากหลาย เป็ น
การใช้บริ การทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ในช่วงเวลาใดก็ได้ยามเมื่อต้องการ โดยไม่จากัดสถานที่และเวลา
เป็ นการพัฒนามาเป็ นรู ปแบบของห้องสมุดเสมือนจริ ง (Virtual Library) ห้องสมุดอินเทอร์เน็ต
(Internet Library) หรื อห้องสมุดแห่งจินตนาการ (Imaginary Library) (Noh, 2015)
ห้องสมุด 4.0 เพื่อสนับสนุนประเทศไทย 4.0 ควรประกอบด้วย การมีเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ความเร็ วสู ง มีทรัพยากรการเรี ยนรู ้แบบดิจิทลั การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิ ทลั การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ดา้ นเทคโนโลยี การสร้างสื่ อดิจิทลั การบริ การอัจฉริ ยะหรื อบริ การอิเล็กทรอนิกส์
การลงทุนในทรัพยากรด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและการทางานของหน่วยงานรัฐเข้าร่ วมกัน
การพัฒนาทักษะของคนในด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Arunpaiboon, 2017)
2. ผลการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการให้บริ การห้องสมุด 4.0
การสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามประเด็นด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการให้บริ การ
ห้องสมุด 4.0 แสดงผลได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ค่ าเฉลี่ยของด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการให้ บริ การห้ องสมุด 4.0
ประเด็นด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย
ก) ระบบเทคโนโลยสารสนทศกับการดาเนิ นงานของห้องสมุด
3.68
1 การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อติดตามการดาเนินการของห้องสมุด
3.63
2 การเลือกและใช้ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบเพื่อการทางานอย่างมีประสิ ทธิผล
3.40
3 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ของผูใ้ ช้บริ การ
3.33
4 การปรับปรุ งผลการดาเนินการเพื่อความเป็ นเลิศ
3.57
5 การสร้างนวัตกรรมการให้บริ การ
4.47
ข) การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.08
6 การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ของห้องสมุด
3.67
7 การสร้างความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและไซเบอร์
4.20
8 การสร้างข้อมูลสารสนเทศให้ทนั สมัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
4.20
9 การเตรี ยมพร้อมด้านฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
4.27
ตารางที่ 1 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลลัพธ์ดา้ นการสร้างนวัตกรรมการให้บริ การมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.47 ตามมาด้วยการเตรี ยมพร้อมด้านฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 อันดับสามคือ ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัยและพร้อมใช้
ตลอดเวลา และการสร้างความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.20 ส่ วน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ของผูใ้ ช้บริ การมีเฉลี่ยน้อยสุ ดเท่ากับ 3.33
3. ผลการศึกษาปัจจัยในการนาองค์กรสาหรับผูบ้ ริ หารห้องสมุด 4.0
การสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามประเด็นด้านปัจจัยสาคัญต่อการนาองค์กรสาหรับผูบ้ ริ หาร
ห้องสมุด 4.0 แสดงผลได้ดงั ตารางที่ 2 ผลการสารวจพบว่า ผลลัพธ์ดา้ นการกาหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจขององค์กร และการมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด 4.0 มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
เท่ากันคือ 4.70 ตามมาด้วยการกากับดูแลองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบเสมือนธุรกิจตน และ
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ความสามารถจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยคะแนนเท่ากันที่
4.67 ส่ วนการสื่ อสารเพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผูใ้ ช้บริ การมีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดเท่ากับ 4.37
ตารางที่ 2
ค่ าเฉลี่ยของการนาองค์ กรเพื่อการบริ หารห้ องสมุด 4.0
ประเด็นด้านการนาองค์กรของผูบ้ ริ หารห้องสมุด 4.0
ก) ปั จจัยสาคัญต่อการนาองค์กรเพื่อห้องสมุด 4.0
1 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
2 มีการกากับดูแลองค์การอย่างมีความรับผิดชอบเสมือนธุรกิจตน
3 การปฏิบตั ตนและส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมตามกฏระเบียบและมีจริ ยธรรม
4 การสร้างห้องสมุด 4.0 สู่ ความสาเร็ จตามพันธกิจ เช่น ผลการดาเนินงานดี ความ
ร่ วมมือกับพันธมิตร และรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้น
5 มีการสื่ อสารเพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผูใ้ ช้บริ การ
ข) การกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อห้องสุ มด 4.0
6. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด 4.0
7 สามารถจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
8 มีระบบสารสนเทศของห้องสมุด 4.0 ที่พร้อมให้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์
9 บุคลากรมีความสามารถด้านการให้บริ การทางดิจิทลั

ค่าเฉลี่ย
4.57
4.70
4.67
4.50
4.60
4.37
4.63
4.70
4.67
4.50
4.63

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจยั จากกระบวนการวิจยั ทั้งจากงานเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม
จากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูบ้ ริ หารห้องสมุดแล้ว สามารถจาแนกตามวัตถุประสงค์ มีดงั ต่อไปนี้
1. การศึกษารู ปแบบของห้องสมุด 4.0 เป็ นห้องสมุดเสมือนจริ ง ที่ผเู ้ รี ยนในอนาคตสามารถ
เรี ยนรู ้ผา่ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเองมากขึ้น จาเป็ นต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอดเวลา
สามารถใช้ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดไซเบอร์ ห้องสมุดอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดออนไลน์ หรื อ
ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 เป็ นต้น ห้องสมุด 4.0 เป็ นการให้บริ การทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่สามารถ
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เข้าถึงได้ดว้ ยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานนี้สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Chauhan
(2009) ห้องสมุด 4.0 สามารถแสดงความหลากหลายได้ดงั ภาพที่ 2

ภาพที่ 2: ห้องสมุด 4.0 ในรู ปแบบต่าง ๆ
ดังนั้นการลงทุนสร้างห้องสมุดในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา สามารถใช้ประโยชน์มากขึ้นจาก
งบประมาณที่มีจากัด จากปั จจุบนั มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน (Resource Sharing) ในขอบเขตที่
ค่อนข้างจากัด ต่างคนต่างทา สู่ การลงทุนพัฒนาห้องสมุด 4.0 ร่ วมกัน ที่เป็ นรู ปแบบการให้บริ การ
ด้วยสื่ อดิจิทลั ผ่านเครื อข่าย ที่สามารถใช้งานร่ วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
2. ประเด็นด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการให้บริ การห้องสมุด 4.0 พบว่าควรมี
การสร้างนวัตกรรมการให้บริ การใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนโฉม การเตรี ยมพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ให้รองรับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทนั สมัยและพร้อมใช้งาน เช่น
การมีซอฟต์แวร์ ช่วยสนับสนุนการสื บค้นข้อมูล การประมวลผลข้อมูลทุกประเภทสกัดออกมาเป็ น
ความรู ้ การดาวน์โหลดหนังสื อ ตาราอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น อีกทั้งควรสร้างความมัน่ คงปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศ ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของห้องสมุด 4.0 เนื่องจากห้องสมุด 4.0
นับว่าเป็ นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรที่รองรับการเรี ยนรู ้ในอนาคต สู่ การพัฒนาเป็ นห้องสมุดพลวัตร
ที่พร้อมขับเคลื่อนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรื อเป็ นห้องสมุดที่มีชีวิตที่เข้าถึงได้ทุกหนทุก
แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Noh (2015) และการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เปลี่ยนโฉมการให้บริ การของห้องสมุด 4.0 จึงเป็ นการลงทุนจากห้องสมุดทางกายภาพที่มีอาคาร
พื้นที่การเรี ยนรู ้ หนังสื อ ตารา ทรัพยากรการเรี ยนรู ้เดิม ๆ สู่ การลงทุนห้องสมุดเสมือนจริ งที่ใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีหนังสื อ ตารา วารสาร ทรัพยากรการเรี ยนรู ้แบบดิจิทลั ที่
ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงได้ผา่ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ตามภาพที่ 3
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ภาพที่ 3: ห้องสมุด 4.0 บนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายได้วา่ การนาองค์กรสาหรับผูบ้ ริ หารห้องสมุด 4.0 ควรมี
การกาหนด วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด
4.0 ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้รองรับการศึกษาในอนาคตที่เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตลอดชีวิต
มากขึ้น จึงต้องมีแผนแม่บทฯและแปลงเป็ นแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กร เพื่อเป็ นแนวทางดาเนินการ
ให้บรรลุผลต่อไปประการถัดมาการนาองค์กรของผูบ้ ริ หารห้องสมุด 4.0 ควรกากับดูแลห้องสมุด
ด้วยความรับผิดชอบเสมือนธุ รกิจตน เพื่อให้เกิดความทุ่มเทและเสี ยสละผลักดันการทางานให้
บรรลุผลสาเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rogers and Blonski (2010) และ Horth and Vehar
(2014) เนื่องจากห้องสมุด 4.0 เป็ นการให้บริ การที่ตอ้ งการเครื่ องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนั้นผูบ้ ริ หารห้องสมุดควรมีสมรรถนะในการบริ หารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิผล ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
เกิดความคุม้ ค่าในการลงทุน และพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความสามารถบริ การดิจิทลั ซึ่ ง
สอดคล้องกับการนาองค์กรของ Baldrige (Bureau of Higher Education Standards and Quality,
2015) โดยการนาองค์กรและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจะขับเคลื่อนสู่ การเป็ น
ห้องสมุดในอนาคต หรื อห้องสมุด 4.0 ให้รองรับการให้บริ การในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ น
ห้องสมุดเสมือนจริ ง ที่อาจจะใช้ชื่อที่แตกต่างกันไปเช่น ห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดอัจฉริ ยะ
ห้องสมุดโมบาย ห้องสมุดอินเตอร์ เน็ตหรื อห้องสมุดแห่งจินตนาการ เป็ นต้น ซึ่ งก็คือห้องสมุด
เสมือนจริ งในยุค 4.0 จากผลการวิจยั สามารถแสดงแนวคิดความสัมพันธ์ของการนาองค์กรของ
ผูบ้ ริ หารห้องสมุด 4.0 บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดงั ภาพที่ 4
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ประการถัดมา ความสาเร็ จของการพัฒนาห้องสมุด 4.0 จาเป็ นต้องอาศัยเครื อข่ายความร่ วมมือ
กับพันธมิตร การสร้างความร่ วมมือของห้องสมุดระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ร่วมกัน เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์กลาง อุปกรณ์และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สื่ อการเรี ยนรู ้
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ที่เดิมแต่ละสถาบันการศึกษาลงทุนกันเอง เพื่อจัดแหล่งเรี ยนรู ้กลางของชาติ
หรื อ ห้องสมุดเสมือนจริ ง เพื่อความรับผิดชอบร่ วมกันและการสร้างนวัตกรรมการบริ การ ที่ผเู ้ รี ยน
ทุกสถาบันการศึกษา หรื อประชาชนทัว่ ไป สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัยและ
พร้อมใช้งานผ่านทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นการลดความซ้ าซ้อนในการลงทุน ที่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Noh (2015) เพื่อความเพียงพอในการเรี ยนรู ้ ห้องสมุด 4.0 จึงควรประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูลเพื่อการ
อ้างอิง เช่น Google Scholar, LISA และ EbscoHost เป็ นต้น 2) เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริ การที่ทนั สมัย (Cutting-edge Technology หรื อ Emerging Technology) เพื่อความเป็ นห้องสมุด
แห่งอนาคต (Next Generation Library) 3) การบริ การแบบห้องสมุดพลวัตร เป็ นห้องสมุดที่มีชีวติ ที่
เข้าถึงได้ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Library) และ 4) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
เพื่อการเชื่อมต่อหรื อสกัดข้อมูลที่ตอ้ งการในรู ปแบบต่าง ๆ จากข้อมูลจานวนมากได้

ภาพที่ 4: แนวคิดของการนาองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อห้องสมุด 4.0
สรุปผล
จากประเทศไทย 4.0 ที่ตอ้ งพัฒนาคนไทย 4.0 ด้วยระบบการศึกษา 4.0 ที่ตอ้ งพึ่งพาทรัพยากร
การเรี ยนรู ้อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางห้องสมุด 4.0 ซึ่งจะเป็ นห้องสมุดในรู ปแบบที่เป็ นห้องสมุดเสมือน
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จริ ง (Virtual Library) ที่สามารถเป็ นดังห้องสมุดของสรรพสิ่ ง (Library of Things) เป็ นห้องสมุดที่มี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลิกโฉม (Disruptive Technology) เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่าในรู ปแบบของสื่ อดิจิทลั ได้อย่างรวดเร็ ว โดยไม่มีขอ้ จากัดด้าน
เวลาและสถานที่ เป็ นห้องสมุดแห่งอนาคตที่สนับสนุนแนวคิดห้องสมุดเสมือนจริ ง ห้องสมุดโมบาย
ห้องสมุดอินเทอร์ เน็ต หรื อห้องสมุดจินตนาการ ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การให้บริ การห้องสมุด 4.0 ต้องมีการคานึงถึงการเตรี ยมความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ และระบบ
เครื อข่ายที่ตอ้ งรองรับข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทที่มีมหาศาล และการทางานใน
รู ปแบบเข้าถึงได้ตลอดเวลา ส่ วนซอฟต์แวร์ ตอ้ งชาญฉลาดเป็ นลักษณะปั ญญาประดิษฐ์ที่ทา
การสื บค้นจากสิ่ งที่ผใู ้ ช้สนใจจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท แล้วทาการประมวลข้อมูลสกัด
ออกมาเป็ นความรู ้ให้กบั ผูส้ ื บค้นได้ทนั ที เป็ นนวัตกรรมตามแนวคิด “ทาน้อย ได้มาก” คือ ผูใ้ ช้หรื อ
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เวลาน้อยในการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้และได้ความรู ้ที่มากขึ้นกว่าเดิม ส่ วนปั จจัยใน
การนาองค์กรห้องสมุด 4.0 ให้ประสบความสาเร็ จนั้น ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนหลักคือผูบ้ ริ หาร
บุคลากรและเทคโนโลยี ผูบ้ ริ หารเป็ นปัจจัยหลักในการนาองค์กรให้ประสบความสาเร็ จที่ตอ้ งทา
ความเข้าใจถึงห้องสมุดแนวใหม่ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รับผิดชอบการบริ หารจัดการห้องสมุดเสมือนเป็ นธุรกิจตน มีการถ่ายทอด
สื่ อสารถึงบุคลากรที่ตอ้ งปรับการบริ การแบบดิจิทลั มีการปฏิบตั ิตนและส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรม
ตามกฎระเบียบและมีจริ ยธรรม และการมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นเครื่ องมือใน
การขับเคลื่อนห้องสมุด 4.0 ให้ประสบความสาเร็ จได้
ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั ที่ควรทาต่อไปเพื่อขยายผลห้องสมุด 4.0 ด้วยการเพิ่มปัจจัยตามแนวคิดในรู ปที่ 4 ให้
รองรับการเรี ยนรู ้ระดับกว้างและเป็ นห้องสมุดของทุกคน (Library for All) กระบวนการให้บริ การ
อิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด 4.0 จาเป็ นต้องศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของบรรณารักษ์ในยุคไซเบอร์
(Cyber) ที่เรี ยกว่า Cybrarian เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของห้องสมุด 4.0 ให้เป็ นห้องสมุดที่มีชีวติ
หรื อเป็ นห้องสมุดแห่งองค์กร (Enterprise Library) (Microsoft, 2008)
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สภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Circumstance of the Problems of Health Sports Management
in Rajabhat Universities
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สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาการจัดการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Program of Sports Management, Faculty of Education, Naresuan University
2-4
ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Department of Physical Education and Exercise Science, Faculty of Education, Naresuan University
1

บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงสารวจนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ บุคคลที่เกี่ยวข้องจาแนกเป็ น 1) รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 2) ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 3) หัวหน้าฝ่ ายกีฬา 4) ผูจ้ ดั
กิจกรรม 5) นักศึกษา/บุคลากร การได้มาซึ่ งกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
random sampling) โดยแบ่งตามภูมิภาคที่ต้งั แบ่งได้เป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 มหาวิทยาลัย ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 15 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 5 คน รวมเป็ น 75 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามที่มีค่าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Item Objective Congruence) และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ผลการวิจยั พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 75 คน ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.3 ผูต้ อบแบบสอบถามไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษาใน
สาขาวิชาพลศึกษา/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาหรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จานวน 44 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 58.7 มีประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 52 มีงบประมาณด้าน
กีฬาเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการน้อยกว่า 5 ล้านบาท/ปี จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.1 ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏในมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏแบ่งออกเป็ นด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุ อุปกรณ์
สถานที่และสิ่ งอานวยความ 4) ด้านการจัดการ ซึ่งทุกด้านมีสภาพปั ญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ =3.18, S.D.=1.18), (𝑥𝑥̅ =3.30, S.D.=1.12), (𝑥𝑥̅ =3.34, S.D.=1.10), (𝑥𝑥̅ =3.29, S.D.=1.06)
ตามลาดับ
คาสาคัญ: สภาพปัญหาการจัดการ, กีฬาเพื่อสุ ขภาพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Abstract
This survey research aimed to investigate stakeholders’ opinions about circumstance of
the problems of health sports management in Rajabhat Universities. The stakeholders involved
with this issue consisted of 1) Vice President of Students Affairs, 2) Director of the Department of
Students Affairs, 3) Head of Sports Section, 4) Activity Organizer, and 5) Students/ Personnel. The
samples were selected through stratified random sampling into five groups based on regional
location. Each group included 3 universities, covered totally 15 universities and 75 people
altogether. The instruments used for data collection was the questionnaire analyzed for Content
Validity and Item Objective Congruence (IOC) from 0.6 up. The data were then analyzed by
descriptive statistics. The results of the research revealed that most of the samples were males (58
from 75 samples) or 77.3%. Forty-four samples or 58.7% had no education qualifications in
Physical Education, Sports Science, or other related fields. Thirty-nine samples or 52% had 1-5
years of working experience. Fifty-seven samples or 76.1% had the budget for health sports and
recreation management less than five million baht per year. For the level of opinions towards the
circumstance of the problems of health sports management in Rajabhat Universities, it was found
that the circumstance of the management of all aspects of 1) man, 2) money, 3) materials, place
and facilities, and 4) management was at the same level, the medium level, with the mean and
standard deviation at (𝑥𝑥̅ =3.18, S.D.=1.18), (𝑥𝑥̅ =3.30, S.D.=1.12), (𝑥𝑥̅ =3.34, S.D.=1.10) and (𝑥𝑥̅ =3.29,
S.D.=1.06) respectively.
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บทนา

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้มุ่งพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้ครอบคลุม คือการพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมนาความรู ้ โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กบั
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวติ ตั้งแต่วยั เด็กให้มีความรู ้พ้นื ฐานเข้มแข็ง มี
ทักษะชีวติ พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกาลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่ โลก
ของการทางานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากาลังคนที่เป็ นเลิศโดยเฉพาะใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู ้ ส่ งเสริ มให้คนไทยเกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
จัดการองค์ความรู ้ท้ งั ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู ้สมัยใหม่ต้งั แต่ระดับชุมชนถึงประเทศ
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเสริ มสร้างสุ ขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งกายและใจ เน้นการพัฒนาระบบสุ ขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุ ขภาพเชิงป้ องกัน
การฟื้ นฟูสภาพร่ างกายและจิตใจ
Office of the Higher Education Commission (2013) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของการอุดมศึกษา
ไทย ระหว่างปี 2555 – 2559 ไว้วา่ การอุดมศึกษาไทย เป็ นแหล่งรวมองค์ความรู ้และพัฒนากาลังคน
ระดับสู งที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยัง่ ยืน สร้างสังคมการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) บนพื้นฐานปรัชญาโดยยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”“การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” และ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-12 และยึดหลักการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและ
ขับเคลื่อนการเจริ ญเติบโตจากการเพิม่ ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสู งในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่ คุณภาพอุดมศึกษาระดับ
นานาชาติ ส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตกาลังคนที่มีศกั ยภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทางานเพื่อดารงชี พตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่ างกายและจิตใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่กาลังปรับตัวเพื่อให้เข้ากับกระแสแห่ง
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การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั โดยที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7
กาหนดให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริ มสร้างพลังปั ญญา
ของแผ่นดิน ฟื้ นฟูพลังการเรี ยนรู ้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนของปวงชน มีส่วนร่ วมในการจัดการการบารุ งรักษา การใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษา
ส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสู ง ทาการสอนวิจยั ให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชนปรับปรุ งถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่ งเสริ มวิทยฐานะครู และใน
มาตรา 8 ได้กาหนดภาระหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
1. แสวงหาความจริ ง เพื่อสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็ นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่ น
อีกทั้งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิ ตบัณฑิ ตดังกล่ าว จะต้องให้มีจานวนและคุ ณภาพสอดคล้องกับ แผนการผลิ ตบัณฑิ ต ของ
ประเทศ
3. เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น
และของชาติ
4. เรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของผูน้ าชุ มชน ผูน้ าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้
มีจิตสานึกประชาธิ ปไตย คุณธรรม จริ ยธรรมและความสามารถในการบริ หารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม
5. เสริ มสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชั้นสู ง
6. ประสานความร่ วมมื อ และช่ วยเหลื อ เกื้ อกูล กัน ระหว่า งมหา วิท ยาลัย ชุ ม ชน องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้นื บ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสม กับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่ งเสริ มให้ เกิดการจัดการ การบารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุล และยัง่ ยืน
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8. ศึกษาวิจยั ส่ งเสริ มและสื บสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบตั ิ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Rajabhat University Act 1999, 1999) ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังต้องตอบสนองความต้องการทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กบั ผูท้ ี่มี
ความประสงค์ในการศึกษาได้อย่างเสมอภาคกัน เพื่อลดช่องว่างทางสังคมให้มีการพัฒนาตนได้อย่าง
ยัง่ ยืน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 9 ได้กาหนดไว้วา่ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธ
การรับสมัครผูใ้ ดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรื อยุติหรื อชะลอการศึกษาของนักศึกษาผูใ้ ดด้วยเหตุเพียง
ว่าผูน้ ้ นั ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริ ง เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่อนั สาคัญ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน
ในท้องถิ่นให้สามารถยกฐานะทางสังคมให้สูงขึ้น และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่ง เป็ น
รากฐานของการพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นแหล่งการศึกษาทาหน้าที่ในการผลิต
และพัฒนากาลังคนในระดับอุดมศึกษาที่กระจายตัวอยูท่ ุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ
ปัจจุบนั การกีฬาได้รับความนิยมจากคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งในภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็น
ความสาคัญและความจาเป็ นในการพัฒนากีฬา ซึ่งในการที่จะพัฒนากีฬาของชาติให้เจริ ญก้าวหน้า
ทัดเทียมเท่ากับนานาประเทศนั้น จะต้องมีการปูพ้นื ฐานที่ดีซ่ ึงเป็ นสิ่ งสาคัญและต้องได้รับ
ความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย และมีความสอดคล้องกับ Gallien (2006) ที่กล่าวว่า การพัฒนาด้านกีฬา
ถือเป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนอย่างหนึ่งเพราะส่ งผลต่อเนื่ องให้เกิดการพัฒนาคุณค่าของคุณธรรมและ
จริ ยธรรมในสังคมได้อย่างชัดเจน สถาบันการศึกษาจึงเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีที่จะนากีฬามาใช้ในการ
พัฒนากาลังคน จะเห็นได้วา่ การเล่นกีฬามีความสาคัญสาหรับนิสิต นักศึกษา การส่ งเสริ มกีฬาจึงเป็ น
หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของสถาบันศึกษา สร้างสังคมสุ ขภาวะและยังได้มีการกาหนดองค์กรที่ร่วม
รับผิดชอบในการดาเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้เช่นเดียวกับที่ในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม จึงควร
พิจารณาจัดให้มีกีฬาเป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรในระดับต่างๆ ให้ต่อเนื่องกัน ซึ่ งสนับสนุนหลักการ
และเหตุผลดังที่ Sukayanudit (1998) กล่าวว่า บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอง ได้จดั ให้มี
การส่ งเสริ มกีฬาในสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่ งแต่ละสถาบันต่างก็มีแนว
ทางการพัฒนากีฬาที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของแต่ละสถาบันฯ
โดยมีหลักในการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยและการส่ งเสริ มกีฬาไว้ 2 แนวทาง คือ กีฬาเพื่อสุ ขภาพ
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(Sports for health) ที่มุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม ได้ออกกาลังกาย ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
อนามัยให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ร่ างกายสมบูรณ์จิตใจแจ่มใสร่ าเริ งมีความสามัคคีในหมู่คณะอันเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานของมนุษย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ (Sports for excellence) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา
กีฬาของสถาบันอุดมศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศในด้านต่างๆ ดังนี้เพื่อให้นกั กีฬาที่มีความสามารถที่โดด
เด่นได้ฝึกซ้อมกีฬาสู่ ความเป็ นเลิศและร่ วมแข่งขันระดับชาตินานาชาติเพิ่มชื่อเสี ยงเกียรติยศของ
สถาบันอุดมศึกษา เป็ นความภาคภูมิใจของนิสิตในสถาบันฯ และบุคลากรของสถาบันฯ เป็ น
การประกาศศักดิ์ศรี เกียรติคุณของสถาบันฯ เป็ นพื้นฐานในการที่จะส่ งเสริ มนักกีฬาของสถาบันฯ ที่
มีความสามารถพิเศษได้กา้ ว เข้าสู่ สังกัดสโมสร สมาคมกีฬาและเป็ นตัวแทนของทีมชาติต่อไป และ
เพื่อยกระดับมาตรฐานของกีฬาสถาบันฯ เพื่อก้าวไปสู่ การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
ด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้ขา้ งต้นสะท้อนให้เห็นว่า การออกกาลังกายเป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ให้นกั ศึกษาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายและส่ งผลต่อจิตใจให้สดชื่น แจ่มใส มีชีวติ ชีวาอย่างมี
ความสุ ขในสังคมปัจจุบนั ดังนั้นผูว้ จิ ยั ในฐานะที่เป็ นผูศ้ ึกษาทางด้านการจัดการกีฬามีความตระหนัก
และเห็นถึงความสาคัญของการจัดการกีฬาที่จะใช้พฒั นาสุ ขภาพของนักศึกษา ให้มีความพร้อมใน
การให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
สภาพปั ญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการกีฬา
เพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฎให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
กลุ่มตัวอย่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฎ จาแนกเป็ น 1) รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 2) ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 3) หัวหน้าฝ่ ายกีฬา 4) ผูจ้ ดั
กิจกรรม 5) นักศึกษา/บุคลากร การได้มาซึ่ งกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
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random sampling) โดยแบ่งตามภูมิภาคที่ต้งั แบ่งได้เป็ น 5 กลุ่มๆ ละ 3 มหาวิทยาลัย ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 15 มหาวิทยาลัยๆ ละ 5 คน รวมเป็ น 75 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามการศึกษาสภาพ และปั ญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามรายข้อและใช้
เกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปและสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ น
ลักษณะแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เป็ นรายด้านประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความ
สะดวก และด้านการจัดการ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อเสนอแนะปัญหาอื่นๆ
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ทาหนังสื อขอความร่ วมมือในการวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 15 แห่ง
2. ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามนาแบบสอบถามที่ สมบูรณ์ ม าค านวณหาค่า สถิ ติโดยดาเนิ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ข้อ มู ล สอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพปั ญ หาการจัด การกี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง มีสภาพปั ญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
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3.50 - 4.49 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพ ฯ อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพ ฯ อยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึง มีสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับสภาพปั ญ หาการจัด การกี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอแบบ
พรรณนาความเรี ยง
ผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลการวิจยั
ดังนี้
ข้ อมูลทัว่ ไปและสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 75 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ
77.3 ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา /สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาหรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.7 มีประสบการณ์การทางาน
1-5 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 52 มีงบประมาณด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพและนันทนาการน้อยกว่า
5 ล้านบาท/ปี จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.1 ตามลาดับ
ข้ อมูลเกีย่ วกับสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ตาราง 1
แสดงค่ าเฉลี่ย และค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปั ญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้ านบุคลากร (n=75)
สภาพปัญหาด้ านบุคลากร (Man)
(X )
( S.D. )
ระดับ
1. เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพมี
ปานกลาง
1.12
3.49
จานวนไม่เพียงพอ
2. เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพ
ปานกลาง
1.21
3.31
ขาดความรู ้ ความสามารถ ความเข้าใจในการจัด
กีฬาตลอดจนประสบการณ์ในการทางาน
3. เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพขาด
ปานกลาง
1.51
3.00
ความรู ้ กฎ กติกาและวิธีการเล่นกีฬาเพื่อสุ ขภาพ
ในชนิดต่าง ๆ
4. เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพ
3.07
1.15
ปานกลาง
ขาดประสบการณ์ ทักษะทางกีฬา
5. เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพขาด
3.21
1.20
ปานกลาง
แรงจูงใจ
6. นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3.19
1.21
ปานกลาง
ขาดความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมกีฬาเพื่อ
สุ ขภาพ
7. เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพขาด 3.16
1.19
ปานกลาง
ระเบียบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
รวม
3.18
1.11
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั ญหาการจัดการกีฬาเพื่อ
สุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านบุคคล (Man) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.18
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีสภาพปัญหามากที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพมีจานวนไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.49 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 อยู่
ในระดับปานกลาง
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ตาราง 2
แสดงค่ าเฉลี่ย และค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปั ญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้ านงบประมาณ (n=75)
สภาพปัญหาด้ านงบประมาณ (Money)
(X )
( S.D. )
ระดับ
1.แผนการจัดสรรงบประมาณโดยตรงทางด้าน
3.27
1.18
ปานกลาง
กีฬาเพื่อสุ ขภาพ ขาดความชัดเจน
2. งบประมาณในการซ่อมแซม บารุ งรักษา
3.44
1.06
ปานกลาง
จัดหาอุปกรณ์และสถานที่สาหรับกีฬาเพื่อ
สุ ขภาพมีไม่เพียงพอ
3. การดาเนิ นกิจกรรมกีฬาเพื่อสุ ขภาพและ
3.48
1.30
ปานกลาง
ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมกีฬาเพื่อสุ ขภาพในแต่ละปี
มีการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ
4. กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณด้านกีฬาเพื่อ
3.20
1.10
ปานกลาง
สุ ขภาพขาดการจัดระบบ
5. ขาดบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถการ
3.17
1.21
ปานกลาง
จัดการงบประมาณด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพ
6. งบประมาณสนับสนุนจากทางรัฐบาลด้าน
3.57
1.07
มาก
กีฬาเพื่อสุ ขภาพที่ค่อนข้างจากัด
7. การใช้จ่ายงบประมาณขาดการควบคุม ไม่
3.21
1.31
ปานกลาง
เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
8. ขาดการรายงานผลข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ด้าน
3.08
1.16
ปานกลาง
กีฬาเพื่อสุ ขภาพ
รวม
3.30
1.12
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาการจัดการกีฬา
เพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงบประมาณ (Money) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.30 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีสภาพปั ญหามากที่สุด
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ได้แก่ งบประมาณสนับสนุนจากทางรัฐบาลด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพที่ค่อนข้างจากัด มีค่าเฉลี่ย 3.57 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07 อยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 3
แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของสภาพปั ญหาการจั ดการกี ฬาเพื่ อสุ ขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้ านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก (n=75)
สภาพปัญหาด้ านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่ ง
(X )
( S.D. )
ระดับ
อานวยความสะดวก (Materials)
1. จานวนสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่ องอานวย
3.40
1.12
ปานกลาง
ความสะดวกที่ใช้ในกิจกรรมกีฬาเพื่อสุ ขภาพไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้
2. สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่ องอานวยความ
3.31
1.07
ปานกลาง
สะดวกที่ใช้ในกิจกรรมกีฬาเพื่อสุ ขภาพขาดการ
แนะนาให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้งาน
3. เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงาน 3.40
1.05
ปานกลาง
ที่ทนั สมัยมีจานวนไม่เพียงพอ
4. การจัดเก็บอุปกรณ์ ดูแลสถานที่ และเครื่ อง
3.27
1.18
ปานกลาง
อานวยความสะดวกที่ใช้ในกิจกรรมกีฬาเพื่อ
สุ ขภาพจัดไม่เป็ นระบบ
5. สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่ องอานวยความ
3.32
1.13
ปานกลาง
สะดวกที่ใช้ในกิจกรรมกีฬาเพื่อสุ ขภาพไม่มี
ความปลอดภัย
รวม
3.34
1.10
ปานกลาง
จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั ญหาการจัดการกีฬาเพื่อ
สุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวก (Materials) ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีสภาพปัญหามากที่สุด ได้แก่ จานวนสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่ องอานวยความสะดวกที่ใช้ใน
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กิ จ กรรมกี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้อ งการของผู ใ้ ช้แ ละเครื่ อ งมื อ และวัส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่ องใช้สานักงานที่ทนั สมัยมีจานวนไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.40 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ตาราง 4
แสดงค่ าเฉลี่ย และค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปั ญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุขภาพใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้ านการจัดการ (n=75)
สภาพปัญหาด้ านการจัดการ (Management)
(X )
( S.D. )
ระดับ
1. การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุ ขภาพให้กบั
3.25
1.10
ปานกลาง
นักศึกษาขาดความต่อเนื่องและไม่เป็ นระบบ
2. การดาเนินงานด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพขาดความ
3.36
1.05
ปานกลาง
ร่ วมมือกับทางชมรมกีฬา และฝ่ ายต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
3. การให้บริ การสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ ง
3.27
1.03
ปานกลาง
อานวยความสะดวกด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพขาดการ
จัดระบบ
4. ข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานด้านกีฬา
3.32
1.08
ปานกลาง
เพื่อสุ ขภาพขาดการจัดทาระบบ
5. การกาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไป
3.24
0.99
ปานกลาง
ตามแผนงานและโครงการที่กาหนดไว้
6. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเพื่อสุ ขภาพ
3.35
1.07
ปานกลาง
ต่างๆที่มีบริ การในมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่มี
ประสิ ทธิภาพ
7. การประเมินผลการดาเนินงานด้านกีฬาเพื่อ
3.27
1.12
ปานกลาง
สุ ขภาพไม่มีรูปแบบที่ชดั เจน
รวม
3.29
1.06
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั ญหาการจัดการกีฬาเพื่อ
สุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการจัดการ (Management) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ ย 3.29 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีสภาพปั ญหามากที่สุด
ได้แก่ การดาเนิ นงานด้า นกี ฬ าเพื่ อสุ ข ภาพขาดความร่ วมมื อกับ ทางชมรมกี ฬ า และฝ่ ายต่า งๆที่
เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ย 3.36 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 อยูใ่ นระดับปานกลาง
อภิปรายผล
ข้ อมูลทัว่ ไปและสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการวิจยั พบว่ามีผตู ้ อบแบบสอบถามจานวน 75 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน
58 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.3 ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา/
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกี ฬาหรื อสาขาวิชาอื่ นที่ เกี่ยวข้อง จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.7 มี
ประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 52 มีงบประมาณด้านกีฬาเพื่อสุ ขภาพ
และนันทนาการน้อยกว่า 5 ล้านบาท/ปี จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.1 ตามลาดับ
ข้ อมูลเกีย่ วกับสภาพปัญหาการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการกิจกรรมทางกายของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนื อ โดยแบ่งออกเป็ นด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ด้านบุคลากร มีสภาพการจัดการ
อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ =3.18, S.D.=1.18) 2. ด้านงบประมาณ มีสภาพการจัดการอยูใ่ นระดับปานกลาง
(𝑥𝑥̅ =3.30, S.D.=1.12) 3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์สถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวก มีสภาพการจัดการอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ =3.34, S.D.=1.10) 4. ด้านการจัดการ มีสภาพการจัดการอยูใ่ นระดับปานกลาง
(𝑥𝑥̅ =3.29, S.D.=1.06) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560- 2564) ที่
มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและการส่ งเสริ มกิจกรรมทางกาย การออกกาลังกายและการกีฬาเพื่อ
สุ ขภาพมากขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์ของการกีฬาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคน สังคม และ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็ นโอกาสและช่วงเวลาอันดีของประเทศไทยในการกาหนดแนวทาง
การปฏิรูปการกีฬาของประเทศที่ชดั เจนเพื่อนาพาให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งสนับสนุน
หลักการและเหตุผลดังที่ Sukayanudit (1998) กล่าวว่า บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอง ได้จดั ให้มี
การส่ งเสริ มกีฬาในสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่งแต่ละสถาบันต่างก็มีแนว
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ทางการพัฒนากีฬาที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของแต่ ละสถาบัน
ฯ โดยมีหลักในการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยและการส่ งเสริ มกีฬาไว้ 2 แนวทาง คือ กีฬาเพื่อสุ ขภาพ
(Sports for health) ที่มุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม ได้ออกกาลังกาย ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
อนามัย ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ร่ างกายสมบูรณ์จิตใจแจ่มใสร่ าเริ งมีความสามัคคีในหมู่คณะอันเป็ น
ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ (Sports for excellence) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา
กีฬาของสถาบันอุดมศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศในด้านต่างๆ ดังนี้เพื่อให้นกั กีฬาที่มีความสามารถที่โดด
เด่น ได้ ฝึ กซ้อมกีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ และร่ วมแข่งขันระดับชาตินานาชาติเพิ่มชื่อเสี ยงเกียรติยศของ
สถาบัน อุดมศึกษา เป็ นความภาคภูมิใจของนิสิตในสถาบันฯ และบุคลากรของสถาบันฯ เป็ น
การประกาศศักดิ์ศรี เกียรติคุณของสถาบันฯ เป็ นพื้นฐานในการที่จะส่ งเสริ มนักกีฬาของสถาบันฯ ที่
มีความสามารถพิเศษได้กา้ ว เข้าสู่ สังกัดสโมสร สมาคมกีฬาและเป็ นตัวแทนของทีมชาติต่อไป
บทสรุป

กล่าวโดยสรุ ปก็คือ ผูท้ างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
จาแนกเป็ น 1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 2) ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 3) หัวหน้าฝ่ าย
กีฬา 4) ผูจ้ ดั กิจกรรม 5) นักศึกษา/บุคลากร ควรที่จะมีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา/สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาหรื อสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะทาให้การดาเนินการจัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในด้าน 1. ด้านบุคลากร 2. ด้านงบประมาณ 3. ด้าน
วัสดุ อุปกรณ์สถานที่ และสิ่ งอานวยความ 4. ด้านการจัดการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ผลการวิ จ ัย ในครั้ งนี้ สามารถน าไปเป็ นข้อ มู ล พื้น ฐานในการจัด การกี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพที่
เหมาะสมในมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไปได้
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ สามารถนาไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการทาวิจยั เพื่อสร้างรู ปแบบการ
จัดการกีฬาเพื่อสุ ขภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีประสิ ทธิ ภาพได้
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บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
จานวน242 คน เครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ธรรมาภิบาลในการบริ หารงานองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด้านหลักความโปร่ งใสควรมีการอธิบาย ชี้แจงและเสนอแนะในทุกเรื่ องที่เป็ นประโยชน์แก่
ประชาชนที่มาขอรับบริ การด้านหลักความคุม้ ค่าควรมีการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัดได้อย่างคุม้ ค่า
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และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวมด้านหลักความรับผิดชอบควรมีความกระตือรื อร้นในการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบตั ิงาน ด้านหลักนิติธรรมควรมีการดาเนินการให้มีการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบที่
กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัดด้านหลักการมีส่วนร่ วมควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานและชุมชน
มีส่วนร่ วมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านหลักคุณธรรมควรมีการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อสัตย์ สุ จริ ตบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริ ยธรรมข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลตามทัศนคติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คือควร
ส่ งเสริ มให้บุคลากรในสังกัดมีวนิ ยั ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความเป็ นธรรมบริ หารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับประชาชน โดยไม่ยดึ ถือตาแหน่ง
หน้าที่ ควรยอมรับข้อผิดพลาดแล้ว และรี บดาเนินการแก้ไขให้ทนั ท่วงที ควรประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ผูบ้ ริ หารต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในการนาปัญหา
ความต้องการของประชาชนไปดาเนินการแก้ไขอย่างเต็มกาลังความสามารถ
คาสาคัญ: ธรรมาภิบาล, องค์กร, บริ หารงาน, ภาครัฐ
Abstracts
The purposes of this research were to study good governance in local administrative
organization based on the opinions of graduate students at Ubon Ratchathani Rajabhat University
and to study recommendations on good governance practices based on the attitude of graduate
students at Ubon Ratchathani Rajabhat University. The samples of this research were 242 graduate
students. The research instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis were
percentage, mean, and standard deviation. The research results revealed that the good governance
in the administration of local administrative organizations based on the opinions of the graduate
students in the Ubon Ratchathani Ratchathani University in principle of transparency aspect, there
should be description, instruction and suggestion on everything useful to the people who obtain the
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services. The value aspect showed that there should be the effective application of limited
resources to make the best use of value and benefit to the public. The responsibility aspect showed
that there should be enthusiasm to resolve operational problems. The rule of law aspects showed
that there should be the performance to ensure compliance with the rules and regulations strictly.
The participation aspects showed that there should be an opportunity provided for personnel in the
organization and community to participate in performance assessment. The ethics aspect showed
that there should be the operation with integrity, goodness, and faith on the basis of morality and
ethics. Suggestions on operating according to the principles of good governance based on the
attitudes of graduate students at Ubon Ratchathani Rajabhat University were as follows: there
should be an encouragement for personnel to be affiliated with the discipline of holding honesty,
ethics and professional ethics, and do their duties with fairness, and administer the best benefits to
the people without sticking in the position and should learn about the problems and then find the
solutions of the problems in time, should give information to the people to understand about the
rules. Executives had to have responsibility to the public to solve the problems and needs of the
people effectively and perfectly.
Keywords: organization, governance, administration, government
บทนา
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็ นกฎหมายสู งสุ ดในการปกครองประเทศได้ให้
ความสาคัญกับการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกิจการของภาครัฐโดยได้กาหนดในหมวด 4 หน้าที่ของ
ชนชาวไทยมาตรา 74 บัญญัติไว้วา่ บุคคลผูเ้ ป็ นข้าราชการพนักงานลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงาน
ของรัฐรัฐวิสาหกิจหรื อเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมอานวยความสะดวกและให้บริ การแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของ
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การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐส่ วนที่ 3 แนวนโยบายด้าน
การบริ หารราชการแผ่นดินมาตรา 78 บัญญัติไว้วา่ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริ หาร
ราชการแผ่นดินซึ่งเป็ นการนาหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมใน
การสร้างประชาธิ ปไตยอย่างยัง่ ยืนหากประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารมากเพียงใดก็จะช่วยให้มี
การตรวจสอบผูบ้ ริ หารมากขึ้นผูบ้ ริ หารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอีกทั้งยังเป็ นการป้ องกัน
นักการเมืองจากการกาหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้นๆ (Burikul, 2002)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
กาหนดให้มีการบริ หารราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรื อธรรมาภิบาล
(Good Governance) กล่าวคือต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐความมีประสิ ทธิ ภาพความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็ นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้ งถิ่นการกระจายอานาจ
ตัดสิ นใจการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อเป็ นการสร้าง
แรงผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีทางและวัฒนธรรมการทางานอย่างจริ งจังรวมไปจนถึงมาตรการ
สร้างแรงจูงใจ (Incentives) เพื่อเสริ มสร้างการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเชิงบวกธรรมาภิบาลยิ่งมี
ความสาคัญต่อประเทศไทยมากขึ้นเมื่อผลการจัดลาดับธรรมาภิบาลในปี พ.ศ. 2543 โดยสถาบัน
International Institute for Management Development (IMD) ระบุวา่ ประเทศไทยมีธรรมาภิบาลอยูใ่ น
ลาดับที่ 33 ซึ่งถือว่าค่อนข้างด้อย (ลาดับที่ 1 หมายถึงดีที่สุด) จากทั้งหมด 46 ประเทศในขณะที่สถาบัน
Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) ได้รายงานผลการจัดลาดับธรรมาภิบาลของประเทศไทยว่ามี
คะแนนอยูท่ ี่ 2.8 จาก 10 คะแนน (อ้างอิงจากเว็บไซด์สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย- TDRI
และโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งองค์การสหประชาชาติ-UNDP : 2545) ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ส่งเสริ มธรร
มาภิบาลและกาหนดให้ธรรมาภิบาลเป็ นวาระแห่งชาติโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
แห่งชาติเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ต่อนักลงทุนซึ่ง
เป็ นกลไกสาคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมารัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์
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เพื่อการบริ หารราชการที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีรายละเอียดสาคัญคือเพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิ งภารกิจของรัฐลดขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานที่เกินจาเป็ นมีการปรับปรุ งกิจการของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์ประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการอย่างสม่าเสมอซึ่งจัดเป็ นกฎหมายที่สาคัญที่ส่งเสริ มการจัดการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีให้เกิดขึ้นในการบริ หารราชการแผ่นดินในหน่วยงานของรัฐผลจากการล่มสลายของ
เศรษฐกิจไทยเริ่ มต้นเมื่อพ.ศ. 2539 หรื อที่เรี ยกว่า “โรคต้มยากุง้ ” นั้นเกิดขึ้นจากความเลวร้ายทาง
การปกครองที่ประกอบด้วยการฉ้อราษฎร์ บงั หลวงการเอาพรรคพวกเข้าสวมตาแหน่งงานต่างๆการเล่น
พวกสร้างกลุ่มอิทธิ พลและการเลือกปฏิบตั ิ การบริ หารจัดการที่ผิดพลาดเช่นการลงทุนที่ไม่คุม้ ค่า
การประพฤติปฏิบตั ิที่ฟุ่มเฟื อยประสิ ทธิ ภาพของงานต่าและปัจจัยนาเข้าพื้นฐานไม่เพียงพอทั้งปั จจัยทาง
กายภาพและทรัพยากรบุคคลทั้งหมดนี้ เป็ นผลจากการขาดการปกครองที่ดีหรื อธรรมาภิบาลทั้งในส่ วน
ของรัฐบริ ษทั ธุ รกิจเอกชนและองค์การมหาชน (Suwanmala, 2003)
เมื่อเกิดภาวะวิกฤติดงั กล่าวขึ้นทาให้รัฐมีการปฏิรูประบบราชการที่มีความล้าสมัยและขาด
ประสิ ทธิ ภาพซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรัฐทาการลดขนาดของหน่วยงานราชการและปรับปรุ งให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเพื่อประหยัดงบประมาณและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดดังนั้นแนว
ทางการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ให้เป็ น
องค์กรสมัยใหม่ยึดหลักธรรมาภิบาลโดยปรับเปลี่ยนระบบการบริ หารจัดการของภาครัฐในด้านวิธี
การบริ หารให้มีประสิ ทธิภาพและเน้นผลงานการปรับลักษณะการบริ หารงานให้เป็ นธรรมโปร่ งใส
ตรวจสอบได้และปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธ์โดยให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่ วมแนวคิด
การบริ หารโดยหลักธรรมาภิบาลจึงเข้ามามีบทบาทต่อหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
(Nimitkul, 2000)
ปั จจุบนั เรื่ องของหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็ นหลักของการบริ หารจัดการที่ดีจึงเป็ นสิ่ งสาคัญอันจะ
เป็ นรากฐานในการลดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่กาลังแผ่ขยายสู่ สังคมและยังเป็ นรากฐานของการพัฒนาสังคม
ให้เป็ นสังคมประชาธิปไตยในอนาคตเพราะประชาธิปไตยต้องเริ่ มที่ชุมชนและประชาชนในชุ มชน
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รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาด้านหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งหวังให้สามารถปฏิบตั ิ
ภารกิจต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชนโดยส่ งเสริ มให้เกิดการรวมตัวกันของประชาชน
การลดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสถูกต้องตามระเบียบเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ประชาชนจึงมีส่วนสาคัญที่สุดที่จะผลักดันให้การพัฒนา เป็ นไปตามที่กฎหมายได้ให้อานาจไว้ลด
ช่องว่างในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดี ดังนั้นผู ้
ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและประสิ ทธิภาพของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อที่จะนาข้อมูล
จากการศึกษาไปใช้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุ งการบริ หารงานองค์กรให้มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และเป็ นการสร้างเสริ มภาพลักษณ์องค์กรภาครัฐด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลในการบริ หารงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนคติของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านตัวอย่าง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิ ดตาราง เครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan 1970 :
107) จานวนทั้งสิ้ น 242 คน โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
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ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามทัศนคติของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้แก่หลักนิ ติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่ งใส
หลักการมีส่วนร่ วมหลักความรับผิดชอบหลักความคุม้ ค่า
ขอบเขตด้ านเวลา
ทาการวิจยั ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559ถึงเดือนกันยายน 2560
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึ งธรรมาภิบาลในการปฏิ บตั ิงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ตามทัศนคติ ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.ได้ทราบข้อเสนอแนะในการปฏิ บตั ิ งานตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนคติ ของนักศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดประชากร คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จานวน 644 คน
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิ ดตาราง เครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan 1970 :
107) ได้จานวนทั้งสิ้ น 242 คน โดยใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ซึ่งมี 3 ตอน
ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามธรรมาภิบาลในการบริ หารงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนคติ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร วารสาร ตารา บทความ และสิ่ งตีพิมพ์และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเพื่ อเป็ น
แนวทางในการวิจยั และสร้างคาถาม
2. นาแบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3ท่าน ตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา
3. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขตามที่ผูเ้ ชี่ยวชาญ
เสนอแนะ
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขครั้งสุ ดท้ายไปใช้ในการวิจยั เพื่อเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่างจากนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ประชุ มทีมงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เพื่อเก็บข้อมูลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
2. เก็ บแบบสอบถามคื นโดยผู ว้ ิจ ัยและที มงานเก็ บแบบสอบถามคื นด้วยตนเองและ
บางส่ วนขอความร่ วมมือให้ผตู ้ อบแบบสอบถามนาส่ งด้วยตนเอง
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3. ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับแบบสอบถามคืนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ผวู ้ ิจยั จัดส่ งแบบสอบถาม
ไปให้กลุ่มตัวอย่างซ้ าอีกครั้ง
4.นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิ จ ัย ได้ น าข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ จ ากกลุ่ ม ตัว อย่ า งมาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามที่รับคืนมา และดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีทางสถิติ และเสนอค่าสถิติเป็ น
ตอนๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ ยวกับทัว่ ไปได้แก่เพศอายุอาชี พคณะที่สังกัดใช้
ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลธรรมาภิบาลในการบริ หารงานองค์กรองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ตามความคิ ดเห็ นของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็ นรายข้อ รายด้าน และโดยรวมทั้งฉบับเพื่อใช้ใน
การประเมินค่าและแปลความหมายของคะแนน โดยนาเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะในการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนคติ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็ นรายข้อ รายด้าน และโดยรวมทั้งฉบับเพื่อใช้ในการประเมินค่าและแปลความหมายของ
คะแนน โดยนาเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
2. ทาการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
3. เกณฑ์การให้คะแนนระดับแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5ระดับ
ตามวิธีของลิ เคิร์ท (Likert) จากนั้นนาค่าที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ ยและดู การกระจายของข้อมู ล โดยใช้สถิ ติ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
1. สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ทั่วไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้แก่ ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ ธรรมาภิบาลในการบริ หารงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ตามความ
คิดเห็ นของนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถิ ติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การวิเคราะห์ ขอ้ เสนอแนะในการปฏิ บตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนคติ ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุ บลราชธานี สถิ ติที่ ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 54.45อายุ30 – 39
ปี คิดเป็ นร้อยละ 64.46 อาชี พรับราชการ คิดเป็ นร้อยละ 59.09 มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้น
ไป คิดเป็ นร้อยละ 51.65 ส่ วนใหญ่สังกัดคณะครุ ศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 51.24
2. ธรรมาภิบาลในการบริ หารงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.89เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านหลักความโปร่ งใสค่าเฉลี่ย
4.22 ด้านหลักความคุม้ ค่าค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านหลักความรับผิดชอบค่าเฉลี่ย 3.95ด้านหลักนิติธรรม
ค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านหลักการมีส่วนร่ วมค่าเฉลี่ย 3.70 ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือด้านหลักคุณธรรม
ค่าเฉลี่ย 3.52 ตามลาดับ ซึ่งสามารถสรุ ปในรายด้านได้ดงั นี้
2.1 ด้านหลักความโปร่ งใส โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกพบว่าอธิ บาย ชี้ แจงและเสนอแนะในทุกเรื่ องที่เป็ น
ประโยชน์แก่ประชาชนที่มาขอรับบริ การค่าเฉลี่ย 4.79 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการดาเนินงาน/
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โครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาค่าเฉลี่ย 4.23 และเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วมรับรู ้/ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานค่าเฉลี่ย 4.19
2.2 ด้านหลักความคุม้ ค่าโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกคือ การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัดได้อย่างคุม้ ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวมค่าเฉลี่ย4.53 ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ตามโครงการต่าง ๆ
ขององค์กรภาครัฐ ค่าเฉลี่ย 4.37 และการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวมค่าเฉลี่ย 4.27
2.3 ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกพบว่าความกระตือรื อร้นในการแก้ไขปั ญหา
การปฏิบตั ิงานค่าเฉลี่ย 4.16 การยอมรับผลการกระทาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานค่าเฉลี่ย 4.09
และติดตามและเอาใจใส่ ต่อผูท้ ี่มารับบริ การอย่างสม่าเสมอค่าเฉลี่ย 4.01
2.4 ด้านหลักนิติธรรมโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกพบว่าการดาเนินการให้มีการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบที่
กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัดค่าเฉลี่ย 4.12กฎหมายที่ใช้ในงานองค์กรภาครัฐ มีความทันสมัยเป็ นธรรม
ค่าเฉลี่ย 4.07และการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐเป็ นธรรมและเป็ นที่ยอมรับของประชาชน
ค่าเฉลี่ย 3.97
2.5 ด้านหลักการมีส่วนร่ วม โดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกพบว่าเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานและชุมชน
มีส่วนร่ วมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานค่าเฉลี่ย 4.06 มีการประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคลากรและ
ประชาชนได้มีขอ้ เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่าเฉลี่ย 3.92 และมีช่องทางรับฟังเรื่ อง
ร้องเรี ยนและความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับความคิดเห็นค่าเฉลี่ย 3.90
2.6 ด้านหลักคุณธรรมโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกพบว่าการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตบน
พื้นฐานของคุณธรรมและจริ ยธรรมค่าเฉลี่ย 4.84 การปฏิบตั ิหน้าที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
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ส่ วนรวมเป็ นหลัก ค่าเฉลี่ย 3.82 และ การปฏิบตั ิหน้าที่ตรงต่อเวลาทาให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวกค่าเฉลี่ย 3.67
2. ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนคติของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คือส่ งเสริ มให้บุคลากรในสังกัดมีวนิ ยั ยึดมัน่ ใน
คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของไทยปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความเป็ นธรรมบริ หารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับประชาชน โดยไม่ยดึ ถือตาแหน่งหน้าที่
ควรยอมรับข้อผิดพลาดแล้ว และรี บดาเนินการแก้ไขให้ทนั ท่วงทีควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ผูบ้ ริ หารต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในการนาปั ญหาความต้องการ
ของประชาชนไปดาเนิ นการแก้ไขอย่างเต็มกาลังความสามารถ
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ธรรมาภิบาลในการบริ หารงานองค์กรภาครัฐ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสามารถนาผลมาอภิปรายได้ ดังนี้
ธรรมาภิบาลในการบริ หารงานองค์กรภาครัฐ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถนาข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดมาอภิปรายผล คือ
ด้านหลักนิติธรรมเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐแจ้งหลักกฎหมายและแนะนาประชาชนได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
องค์กรภาครัฐถือได้วา่ มีความใกล้ชิดประชาชนจึงการถ่ายทอดข้อมูลด้านกฎระเบียบให้ประชาชนได้
รับรู ้และต้องดาเนินงานอย่างเคร่ งครัดและไม่เลือกปฏิบตั ิ ด้านหลักคุณธรรมปฏิบตั ิงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่มีผลประโยชน์ดา้ นการเงินที่ขดั ต่อการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้อาจเนื่ องจากองค์กรภาครัฐ
ส่ วนมากมุ่งเน้นการจัดองค์กรให้มีการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีการสั่งการตาม
สายงานอย่างเป็ นระบบเพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ดา้ นหลักความโปร่ งใส
มีการสาเนาเอกสารในการปฏิบตั ิงานมอบให้แก่ประชาชนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อ ทั้งนี้การวิธี
ปฏิบตั ิงานด้านต่างๆและปิ ดประกาศกฎหมายระเบียบคาสั่งให้ประชาชนรับทราบแต่อาจยังไม่ทวั่ ถึง
และสม่าเสมอ ด้านหลักการมีส่วนร่ วมภาครัฐ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
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การปฏิบตั ิงานขององค์กรภาครัฐ ทั้งนี้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยมีการดาเนินงาน
อย่างเป็ นระบบและเกี่ยวข้องกับเรื่ องเอกสารสาคัญจึงยากที่จะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ด้านหลักความรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเคร่ งครัด การปฏิบตั ิงานภายในองค์กร
ภาครัฐอานาจสั่งการจะอยูท่ ี่ผบู ้ ริ หารสู งสุ ด ทาให้ไม่เกิดการริ เริ่ มความคิดสร้างสรรค์ที่จะทาให้
การดาเนินงานขององค์กรมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ด้านหลักความคุม้ ค่าการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม/ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การดาเนินงานมีการให้บริ การประชาชนอย่าง
เต็มความสามารถมีการรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานในการใช้ทรัพยากรให้ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งสอดคล้องกับงานของ (Chawong, 2011) ได้ศึกษาเรื่ อง
แนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอไทรงาม
จังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิจยั พบว่าสภาพการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอไทรงามจังหวัดกาแพงเพชรอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านการบริ หารจัดการด้านการเงินและการคลังและด้านการบริ การ
ประชาชนตามลาดับปั ญหาการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขต
อาเภอไทรงามจังหวัดกาแพงเพชรอยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู ง
สู ดคือด้านการบริ หารจัดการรองลงมาได้แก่ดา้ นงานบุคคลและกิจการสภาอยูใ่ นระดับปานกลางและ
ด้านการเงินและการคลังตามลาดับความต้องการของประชาชนต่อการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอไทรงามจังหวัดกาแพงเพชรอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสู ดได้แก่ดา้ นการเงินและการคลังรองลงมาได้แก่ดา้ นงานบุคคลและ
กิจการสภาด้านการบริ หารจัดการและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดได้แก่ดา้ นการบริ การประชาชนตามลาดับ
แนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอไทรงาม
จังหวัดกาแพงเพชรผลการวิจยั พบว่าด้านการบริ หารจัดการต้องการให้มีเวทีประชาคมพบปัญหา
ความต้องการตามลาดับความสาคัญนาโครงการเข้าแผนพัฒนา 3 ปี นาโครงเข้าแผนปฏิบตั ิงานนาปั ญหา
ความต้องการซึ่งเป็ นโครงการเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และการดาเนินงานตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ด้านงานบุคคลและกิจการสภาพต้องการให้มีการกาหนด
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นโยบายการบริ การอย่างต่อเนื่องปฏิบตั ิงานบริ การแล้วเสร็ จตามห้วงระยะเวลาและระเบียบที่กาหนด
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการบริ การอย่างต่อเนื่องค้นหาวิธีการรู ปแบบการทางานแบบใหม่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่ องปรับปรุ งวิธีการทางานอย่างสม่าเสมอด้านการเงิน
และการคลังให้มีการพิจารณาตามลาดับความสาคัญของปั ญหาปฏิบตั ิกบั ทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่า
เทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎหมายด้านการบริ การประชาชนให้มีการใช้งบประมาณน้อย
ที่สุดแต่เกิดประโยชน์และเกิดความคุม้ ค่าแก่ประชาชนมากที่สุดควรใช้สิ่งของหรื อวัสดุที่สามารถ
ทดแทนกันได้โดยเป็ นไปด้วยความประหยัดและคุม้ ค่ามากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
(Visetwan, 2011) การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาสังคมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองพอกอาเภอธวัชบุรีจงั หวัด
ร้อยเอ็ดและเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาสังคมของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองพอกอาเภอธวัชบุรีจงั หวัดร้อยเอ็ดผลการศึกษาพบว่าระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาสังคมขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
หนองพอกในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านหลักความโปร่ งใสอยูใ่ น
ระดับมากที่สุดส่ วนด้านหลักนิติธรรมด้านหลักคุณธรรมด้านหลักความรับผิดชอบด้านหลัก
ความคุม้ ค่าอยูใ่ นระดับมากและด้านหลักการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลางผลการศึกษาข้อเสนอแนะ
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาสังคมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองพอกโดย
การสัมภาษณ์เชิ งลึกผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าด้านหลักนิติธรรมมีการใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง
และกฎหมายอื่นๆในการนามากาหนดเป็ นนโยบายขององค์กรและมีการตราข้อบัญญัติองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลมาบังคับใช้ในองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองพอกอย่างถูกต้องและรัดกุมด้านหลัก
คุณธรรมได้บริ หารงานโดยการจัดกิจกรรมต่างๆและให้ความเคารพในสิ ทธิความเสมอภาคของทุกคน
ในตาบลหนองพอกอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมพร้อมที่จะให้บริ การประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนโดยที่
ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิและปฏิบตั ิงานโดยยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงามเป็ นแบบอย่างแก่ประชาชนด้าน
หลักความโปร่ งใสได้บริ หารงานโดยการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนหรื อคณะกรรมการหมู่บา้ นให้เข้ามา
มีส่วนร่ วมในการจัดซื้ อ/จัดจ้างตรวจงานจ้างเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อให้
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การบริ หารงานได้เกิดความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ดา้ นหลักการมีส่วนร่ วมได้ให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานการจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่างๆแผนพัฒนาตาบลและข้อบัญญัติ
งบประมาณด้านหลักความรับผิดชอบได้การบริ หารงานโดยการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลอย่างเคร่ งครัดคานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนใส่ ใจต่อปั ญหาของ
ชุมชนและมีความกระตือรื อร้นในการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนและด้านหลัก
ความคุม้ ค่าได้บริ หารงานโดยมีการใช้ทรัพยากร/งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารองค์กรภาครัฐ
2. ควรศึกษาแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานขององค์กรภาครัฐอื่น ๆ
เช่น หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรม เป็ นต้น
3. การศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างหลักการบริ หารแบบธรรมาภิ บาลกับประสิ ทธิ ผล
องค์การในหน่วยงานภาครัฐ
4. ควรศึ กษาการปฏิ บ ัติงานตามหลักธรรมาภิ บาลของบุ คลากรองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นแต่ละรู ปแบบ
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อิทธิพลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่ อประสิ ทธิผลการบริหารงาน
ของเทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร
The Influence of Good Governance-based Administration on Administrative
Effectiveness of Sub-district Municipalities in Sakon Nakhon Province
ชาติชัย อุดมกิจมงคล1
Chardchai Udomkijmongkol

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Public Administration Program, Faculty of Management Science, Sakon Nakhon Rajabhat University

1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
ประสิ ทธิ ผลการบริ หารงาน 2) ศึกษาอิทธิพลของการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อ
ประสิ ทธิ ผลการบริ หารงาน 3) หาแนวทางพัฒนาการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อ
ประสิ ทธิผลการบริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
พนักงานเทศบาลตาบลของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร ทั้งหมด 65 แห่ง จานวน 334 คน
จากจานวนประชากร 2007 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ถดถอยพหุ (Multiple Regression) โดยวิธีการแบบขั้นตอน (Stepwise) กาหนดระดับทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัด
สกลนครในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านหลักนิติธรรม ( X = 3.73) รองลงมาคือ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ( X = 3.71) ด้าน
หลักความโปร่ งใส ( X = 3.64)ด้านหลักความคุม้ ค่า ( X = 3.63)ด้านหลักความรับผิดชอบ ( X =
3.60 )และ ด้านหลักคุณธรรม( X = 3.49) 2)ประสิ ทธิผลการบริ หารงานของเทศบาลตาบลในเขต
จังหวัดสกลนครในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.63) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีประสิ ทธิ ผล
การบริ หารงานอยูใ่ นระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ด้านคุณภาพการให้บริ การ
( X = 3.66) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาองค์การ ( X = 3.65) ด้านประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิ
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ราชการ ( X = 3.61) และด้านประสิ ทธิผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ ( X = 3.60) 3. วิเคราะห์อิทธิพล
ของการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลต่อประสิ ทธิผลการบริ หารงานของเทศบาลตาบลใน
จังหวัดสกลนคร พบว่าปั จจัยบางประการของการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิ ทธิผลการบริ หารงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05ได้แก่ ปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 5 ด้าน เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักความคุม้ ค่า มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ มากที่สุดเท่ากับ 0.55 รองลงมาคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ
0.16 ด้านหลักคุณธรรม มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.14 ด้านความโปร่ งใส มีค่าสัมประสิ ทธิ์เท่ากับ
0.10 และด้านหลักการมีส่วนร่ วมมีค่าสัมประสิ ทธิ์ นอ้ ยที่สุดเท่ากับ 0.09 โดยค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุ คูณ หรื อ ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิ บายความผันแปรของตัวแปรตาม (R2)
เท่ากับ 0.88 และสามารถทานายค่าสมการของการวิเคราะห์เท่ากับ 0.94 และ 4. แนวทางการ
พัฒนาการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีจานวน 3 ด้าน คือ 1) ด้านหลักคุณธรรม 2) ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ และ 3) ด้านหลักความคุม้ ค่า
คาสาคัญ: อิทธิพล, ธรรมาภิบาล, ประสิ ทธิผล
Abstract
The objective of this study were to 1)investigate a degree of good governance based on
administration and administrative effectiveness, 2)examine the influence of good governance
based administration on administrative effectiveness, and 3) suggest a way to development of good
governance based administration on administrative effectiveness of sub-district municipalities in
Sakon Nakhon province. A sample used in study was 334 employees of 65 sub-district
municipalities in Sakon Nakhon province. The instrument used in data collection was a
questionnaire; and statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard
deviation, and stepwise multiple regression analysis. The statistical significance was determined at
the .05 level.
Findings of the study were as follows: 1) The overall administration based on the
principles of good governance of sub-district municipalities in Sakon Nakhon province was at high
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level ( X = 3.64). Considering as each aspect, the aspect that gained the highest mean score was
the rule of law principle ( X = 3.73), followed by the participation principle aspect ( X = 3.71), the
transparency principle aspect ( X = 3.64), the value-for- money principle aspect ( X = 3.63), the
accountability principle aspect ( X = 3.60), and the morality principle aspect ( X = 3.49),
respectively. 2) The administrative effectiveness of sub-district municipalities in Sakon Nakhon
province as a whole was at high level ( X = 3.63). Considering as each aspect, all the aspects of
administrative effectiveness were at high level. The aspect that gained the highest mean score was
of service quality ( X = 3.66), followed by the aspects of organizational development ( X = 3.65),
official practice efficiency ( X = 3.61), and effectiveness based on the official practice plan ( X =
3.60), respectively. 3) The analysis of influence of good governance based administration on
administrative effectiveness of sub-district municipalities in Sakon Nakhon province found that
some factors of good governance based administration which had significant influence on
administrative effectiveness at the .05 level were those concerning 5 aspects of principles of good
governance based administration as arranged in the following descending order: the value-formoney principle aspect which had the highest co-efficient of 0.55, followed by the accountability
principle aspect which had a coefficient of 0.16, the morality principle aspect which had a
coefficient of 0.14, the transparency principle aspect which had a coefficient of 0.10, and the
participation principle aspect which had the lowest coefficient of 0.09, respectively. The multiple
correlation coefficient of all the independent variables was able to explain the variance of the
dependent variable (R2) with a value of 0.88 and able to make a prediction of the equation value by
analysis equal to 0.94, and 4.Guidelines for developing the good governance based administration
consist of 3 aspects: 1) morality principle aspect, 2) accountability principle aspect, and 3) valuefor-money principle aspect.
Keywords: influence, good governance, effectiveness
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การปกครองท้องถิ่น เป็ นการปกครองรู ปแบบหนึ่งที่เป็ นพื้นฐานการพัฒนาประเทศ มี
ความสาคัญต่อการปกครองและการบริ หารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชุมชนท้องถิ่นที่มี
ปัญหาสังคม วัฒนธรรม ความเป็ นอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน ทาให้รัฐบาลในหลาย
ประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบรวมศูนย์อานาจจากส่ วนกลาง มาสู่ การปกครองแบบ
การกระจายอานาจมากขึ้น เพื่อให้สิทธิแก่ชุมชนในการตัดสิ นใจดาเนิ นภารกิจของท้องถิ่น และถือ
เป็ นสถาบันฝึ กปฏิบตั ิการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Phuangngam, 2007 : 11)
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลคือการกระจายอานาจในการสนอง
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้ดีข้ ึน มีการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และการให้บริ การ
ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น การบริ หารของรัฐลงสู่ ประชาชนได้อย่างรวดเร็ ว ดังนั้น
รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายให้ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส
หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า โดยมุ่งสร้างองค์กรให้เป็ นไปตาม
หลักประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล โดยมีประชาชนเป็ นเป้าหมายสู งสุ ดในการให้บริ การขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (Phuangngam, 2009 : 427-428)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทาง
และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้เพื่อเป็ นการกาหนดขอบเขตความหมาย แนวทางการบริ หารราชการ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่า ลดขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน ปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง (Sudharmpaeng, 2012 : 2)
ตามหลักการปกครองท้องถิ่นในรู ปแบบของเทศบาล มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดมา
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละช่วงเวลา ซึ่งปั ญหาและอุปสรรคหลายประการที่ทาให้
การปกครองท้องถิ่นไม่สามารถอานวยประโยชน์ให้กบั ประชาชนได้อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ใน
การปกครองประเทศ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์หลักในการปกครองท้องถิ่นคือ การให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่ วมในการเมืองการปกครอง โดยมีตวั แทนของประชาชนในรู ปของกรรมการชุมชนที่
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ทาหน้าแทนประชาชนในการบริ หารเทศบาล ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดีไว้ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า “หลักธรรมาภิบาล” หรื ออาจเรี ยกได้วา่ “การบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี” (Department of Local Administration, 2003)
เทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร เป็ นหน่วยงานหนึ่งที่อยูภ่ ายใต้การสอดส่ องและ
เสนอแนะการปฏิบตั ิภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเป็ นไปตามหลักการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ซึ่งมีบทบาทในการเผยแพร่ ผล
การปฏิบตั ิหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร จึงทาให้เทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร
ต้องมีการบริ หารงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ตามข้อกฎหมาย ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่ศึกษาอิทธิพลของการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่มีต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ทราบแนวทางใน
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่แท้จริ งและสอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัด
สกลนคร การตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยชัดเจนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลและประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานของ
เทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อประสิ ทธิผล
การบริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร
3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อประสิ ทธิผล
การบริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรในการวิจยั นี้ ได้แก่ พนักงานเทศบาลตาบลของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัด
สกลนคร ทั้งหมด 65 แห่ง จานวน 2007 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้ ได้แก่ พนักงานเทศบาลตาบล
ในเขตจังหวัดสกลนคร ทั้งหมด 65 แห่ง จานวน 334 คน สุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้คานวณตามสู ตร
ของ Yamane (1973: 127) โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้
ร้อยละ 5 และดาเนินการสุ่ มตัวอย่างแบบเทียบสัดส่ วน (Proportional Sampling) และการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ตามลาดับ
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผวู ้ จิ ยั ได้
จัดทาขึ้นจากกรอบแนวคิดที่ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมมาจากหนังสื อวิทยานิพนธ์ และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้คือ ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของพนักงานเทศบาลตาบล
ในเขตจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์
การทางาน และสถานะ ลักษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที่ 2 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร 6 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม
ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุม้ ค่า ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตอนที่ 3 เป็ นความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร จานวน 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านประสิ ทธิผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านประสิ ทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิราชการ และด้านการพัฒนาองค์การ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และตอนที่ 4 เป็ นคาถามความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและเสริ มสร้างการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและประสิ ทธิผลการบริ หารงาน ของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร มีลกั ษณะ
เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนาแบบสอบถามให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โครงสร้างรู ปแบบ และข้อ
คาถามได้ค่า IOC=1 แล้วนาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ
กลุ่มตัวอย่างในเขตจังหวัดนครพนม จานวน 30 ฉบับ นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาแล้ว มา
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วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อ วิเคราะห์ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ทั้งนี้ทาการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติแบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ .953 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วธิ ีการทางสถิติ และด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
4. สถิติพ้นื ฐานที่ใช้ในการการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการบริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร โดย
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด (Open ended) ผูว้ จิ ยั นามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย
จากการวิ จ ัย อิ ท ธิ พ ลของการบริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
บริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนครพบว่า
1. ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นพนักงานเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร ทั้งหมด 65 แห่ง
จานวน 334 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 56.89 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 47.31 มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 54.19 มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34.43 และมีประสบการณ์การทางาน 6 – 10
ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.32
2. การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร ใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
หลักนิติธรรม ( X = 3.73) มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน
หลักการมีส่วนร่ วม ( X = 3.71) มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก ด้านหลักความ
โปร่ งใส มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.64) ด้านหลัก
ความคุม้ ค่า มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.63) ด้าน
หลักความรับผิดชอบ มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =
3.60) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านหลักคุณธรรม ( X = 3.49) มีการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง
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3. ประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร ในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีประสิ ทธิผลการบริ หารงานอยูใ่ นระดับมากทุก
ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ( X = 3.66) รองลงมาคือ ด้านการ
พัฒนาองค์การ ( X = 3.65) ด้านประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิราชการ มีประสิ ทธิ ผลการบริ หารงาน
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือ ด้านประสิ ทธิ ผลตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ( X = 3.60)
4. อิทธิพลของการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีผลต่อประสิ ทธิผลการบริ หารงานของ
เทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร โดยมีค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .939 และยังพบว่า อิทธิพลของ
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพยากรณ์ระดับประสิ ทธิผลการบริ หารงานของ
เทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 88.20 ส่ วนอีกร้อยละ 11.80 เกิดจากอิทธิ พลของตัวแปร
อื่น ๆ
5. แนวทางพัฒนาการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานของ
เทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร สรุ ปได้วา่ แนวทางพัฒนาการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
จานวน 3 ด้าน คือ 1) ด้านหลักคุณธรรม 2) ด้านหลักความรับผิดชอบ และ3) ด้านหลักความคุม้ ค่า
และแนวทางพัฒนาประสิ ทธิผลการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร
จานวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านประสิ ทธิผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ และ 2) ด้านประสิ ทธิภาพของ
การปฏิบตั ิราชการ
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลในเขต
จังหวัดสกลนครในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.64) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านหลักนิติธรรม ( X = 3.73) มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
ระดับมาก รองลงมาคือด้านหลักการมีส่วนร่ วม ( X = 3.71) มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในระดับมาก ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านหลักคุณธรรม ( X = 3.49) มีการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง โดยด้านหลักนิ ติธรรม ซึ่งเป็ นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มี
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มี
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การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก ทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทศบาลฯ
ได้ปรับลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเพื่อให้การบริ การแก่ประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็ วภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย รองลงมาคือ เทศบาลฯ ได้มีการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยนของศูนย์รับ
เรื่ องราวร้องทุกข์ของประชาชนด้วยความเป็ นธรรมและเสมอภาค ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
เทศบาลฯบริ หารงานตามอานาจหน้าที่อย่างเสมอภาคเป็ นธรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือด้านหลักคุณธรรม มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทศบาลฯ บริ หารงานโดยมุ่งประโยชน์
สุ ขของประชาชนเป็ นสาคัญ มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก รองลงมาคือ
เทศบาลฯบริ หารงานโดยยึดหลักความถูกต้องและเที่ยงธรรมมีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในระดับมาก ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการบริ หารงานของเทศบาลฯปราศจากการทุจริ ตและ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง
ผลการวิจยั ในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Udchachon, et.al (2015) ได้ทาการศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานของเทศบาลตาบลบ้านฝาง
อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริ หารงานของเทศบาลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ( X =3.91) เมื่อ
พิจารณารายวิธีพบว่า หลักนิติธรรม ( X =4.07) หลักคุณธรรม ( X =4.02) หลักความโปร่ งใส ( X
=3.85) หลักการมีส่วนร่ วม ( X =4.05) หลักความรับผิดชอบ ( X =3.63) และหลักความคุม้ ค่า ( X
=3.84) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากตามลาดับ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thanananmethee
(2015) ได้ทาการศึกษาอิทธิ พลของธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผล
องค์การขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ค่าเฉลี่ยของธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตภาคเหนือมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thiannan, (2013) ได้ทาการศึกษาการศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อผลการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลของเทศบาลเมืองท่าช้าง อาเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุ ปได้วา่ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผล
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การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรีจงั หวัดจันทบุรี ใน
ด้านหลักนิติธรรม อยูใ่ นระดับดีมากที่สุดโดยมีความคิดเห็นเป็ นอันดับแรก และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Uksonthueng (2013). ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับปั จจัยความสาเร็ จกับ
ระดับความสาเร็ จของการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กรณี ศึกษา : เทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า ระดับความสาเร็ จของการนาหลักธรรมาภิบาล
ไปปฏิบตั ิ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.56, S.D.=0.91)
2. ประสิ ทธิผลการบริ หารงานของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนครในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีประสิ ทธิผลการบริ หารงานอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพการให้บริ การ รองลงมาคือด้านการพัฒนาองค์การ ส่ วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านประสิ ทธิผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้าน
คุณภาพการให้บริ การ มีประสิ ทธิผลการบริ หารงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เทศบาลฯ
ได้อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริ การ รองลงมาคือเทศบาลฯได้มีการปรับปรุ งและ
พัฒนาระบบการบริ การประชาชนอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือผลการบริ หารงาน
ของเทศบาลฯได้สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านประสิ ทธิผล
ตามแผนปฏิบตั ิราชการมีประสิ ทธิผลการบริ หารงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า มีประสิ ทธิผลการบริ หารงานอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
การบริ หารงานของเทศบาลฯก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รองลงมาคือเทศบาลฯบริ หารงาน
บรรลุตามภารกิจที่ได้แถลงนโยบายไว้ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือผลการปฏิบตั ิงานของ
เทศบาลฯ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้วางแผนไว้
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Cha-oom (2014) ได้ทาการศึกษาระดับ
ประสิ ทธิผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิผลของ
เทศบาลตาบลในภาพรวมมีประสิ ทธิ ผลอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านตามลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย อันดับแรกคือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ รองลงมาคือการพัฒนา
องค์การ กระบวนการภายใน ผลลัพธ์การดาเนินการ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการจัดหาและการ
จัดสรรทรัพยากร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thanananmethee (2015) ได้ทาการศึกษาอิทธิพล
ของธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การขององค์การบริ หารส่ วน
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ตาบลในเขตภาคเหนื อของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าระดับค่าเฉลี่ยของธรรมาภิบาล
วัฒนธรรมองค์การและประสิ ทธิผลองค์การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตภาคเหนือ มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง
3. ผลการวิจยั พบว่า อิทธิ พลของการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีผลต่อประสิ ทธิ ผล
การบริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร โดยมีค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .939 และยัง
พบว่า อิทธิพลของการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพยากรณ์ระดับประสิ ทธิผลการ
บริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 88.20 ส่ วนอีกร้อยละ 11.80 เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ
ผลการวิจยั ในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thanananmethee (2015) ได้ทาการศึกษา
อิทธิ พลของธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การ
มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยร้อยละ 12.00 ของความแปรปรวน
ของประสิ ทธิผลองค์การสามารถถูกอธิบายโดยธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การ และมีค่าดัชนี
ความเหมาะสม 2/df เท่ากับ 2.583 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.063 ค่า CFI เท่ากับ 0.972 และค่า NNFI
เท่ากับ 0.960 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Uksonthueng (2013) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับปั จจัยความสาเร็ จกับระดับความสาเร็ จของการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น กรณี ศึกษา: เทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการวิจยั พบว่า ระดับปั จจัยความสาเร็ จ
ของการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิของเทศบาลนครหาดใหญ่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ระดับความสาเร็ จของการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตั ิของเทศบาลนครหาดใหญ่ทุกด้าน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sudharmpaeng (2012) ได้ศึกษาการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลส่ องดาว อาเภอส่ องดาว
จังหวัดสกลนคร พบว่า การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ผล
การบริ หารงานโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลวิจัย
ผลการวิจยั การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านหลักนิติ
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ธรรม รองลงมาคือด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักความคุม้ ค่า ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ และ ด้านหลักคุณธรรม ประสิ ทธิผลการบริ หารงานของเทศบาลตาบลในเขต
จังหวัดสกลนครในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารงานอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพการให้บริ การ รองลงมา
คือ ด้านการพัฒนาองค์การ ด้านประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ และด้านประสิ ท ธิผลตาม
แผนปฏิบตั ิราชการ
การวิเคราะห์อิทธิ พลของการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนครพบว่า ปัจจัยการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่
มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปั จจัย 5 ด้าน
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ดา้ นหลักความคุม้ ค่า มีค่าสัมประสิ ทธิ์มากที่สุด รองลงมาคือด้าน
หลักความรับผิดชอบ ด้านหลักคุณธรรม ด้านความโปร่ งใส และด้านหลักการมีส่วนร่ วม โดยค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ หรื อ ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิ บายความผันแปรของตัวแปร
ตาม (R2) เท่ากับ 0.88 และสามารถทานายค่าสมการของการวิเคราะห์เท่ากับ 0.94
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร ควรพัฒนาการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักคุณธรรม โดย ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นแบบอย่างแห่งการมีคุณธรรมจริ ยธรรมในองค์กร ปฏิบตั ิตน
ตามหลักคุณธรรม 4 ประการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่
ประชาชนชาวไทย ประกอบด้วย หนึ่ง การรักษาความสัจความจริ งใจสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ประพฤติแต่สิ่งที่เป็ นประโยชน์และเป็ นธรรม สอง การรู ้จกั ข่มใจ
ตนเอง ฝึ กใจตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ิอยูใ่ นความสัจ ความดี สาม การอดทน อดกลั้นและอดออม
ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุ จริ ต สี่ การรู ้จกั และวางความชัว่ ความทุจริ ต และปฏิบตั ิตนตามประมวล
จริ ยธรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ครองตนให้ปลอดจากผลประโยชน์ทบั ซ้อน มีภาวะผูน้ าที่
เคร่ งครัดในกฎระเบียบ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามา
มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น บริ หารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดเป้าหมายคือประโยชน์สุขของ
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ประชาชน เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริ หารพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากประชาชนและหน่วยงานอิสระอย่างสม่าเสมอ
2. เทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร ควรพัฒนาการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้าน
หลักความรับผิดชอบ โดย การดาเนิ นงานที่กาหนดบทบาทหน้า ที่ ใ ห้ชัดเจน มี การประชุ ม ชี้ แจง
มอบหมายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กากับติดตามประเมินผล มีระบบสนับสนุ นช่วยให้ความเชื่อมัน่
จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ สื่ อสารในรู ปแบบเป็ นทางการควบคู่กบั รู ปแบบไม่เป็ นทางการ
เข้าใจในในบริ บทสภาพแวดล้อมและความคิดเห็นที่แตกต่าง รักษาระดับอัตตาให้เหมาะสม เข้าถึง
ข้อมูลโดยการประชุมแลกเปลี่ยนหารื อ สื่ อสารสองทางให้เกียรติกนั สร้างค่านิยมร่ วมรับผิดชอบ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3. เทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร ควรพัฒนาการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักความคุม้ ค่า โดยการใช้วสั ดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้คุม้ ค่าตามลาดับความจาเป็ นเพื่อ
แก้ไข ป้ องกัน และพัฒนา การใช้งบประมาณอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ด คานึงถึงความ
ถนัดความรู ้ความสามารถของบุคลากร ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างระมัดระวังตามความจาเป็ นและบารุ ง
ดูแลรักษาบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ สมอ การให้มีการสารวจสภาพ อายุการใช้งานของอุปกรณ์ กาหนดให้
มีคณะกรรมการรับผิดชอบ และในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยการมีแผนพัฒนา
บุคลากร ซึ่งผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่สนใจพัฒนาศักยภาพจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดการความรู ้เพื่อประยุกต์ใช้และขยายผล
การปฏิบตั ิงาน
4. เทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร ควรพัฒนาประสิ ทธิผลการบริ หารงาน ด้าน
ประสิ ทธิผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ โดยการบริ หารจัดการแบบเน้นวัตถุประสงค์ คานึงถึงผลผลิต
และผลลัพธ์ตามแผนงาน ใช้กลไกวงจรคุณภาพ PDCA ในทุกขั้นตอนการบริ หารงาน ตรวจสอบ
ประเมินผลโครงการตามทฤษฎีระบบ CIPP Model วิเคราะห์ความจาเป็ น ความรุ นแรงเร่ งด่วนของ
ปัญหา จัดงบกลางหรื อการบริ หารงบประมาณแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองให้ทนั สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในยุคปัจจุบนั ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมประเมินประสิ ทธิผลกับความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และงบประมาณของแผนงานโครงการ มีการประชาสัมพันธ์ความรู ้ความเข้าใจขยาย
ผลจาการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการอย่างสม่าเสมอ
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5. เทศบาลตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร ควรพัฒนาประสิ ทธิผลการบริ หารงาน ด้าน
ประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ โดยการบริ หารเชิงกลยุทธ์ทาให้เกิดความชัดเจนของผูเ้ กี่ยวข้อง
ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และดาเนินงานตามลาดับความสาคัญในยุทธศาสตร์ การประเมินสภาพแวดล้อม
ประสิ ทธิภาพของ ปั จจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิต ผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานมีภาวะผูน้ า ทักษะ
การมอบอานาจและกระจายอานาจการตัดสิ นใจ การกาหนดมาตรฐานการทางาน การวิเคราะห์งาน
กระจายงานให้ถูกต้องเหมาะสม การวิเคราะห์พิจารณาสั่งงานตามลาดับอานาจหน้าที่และสายบังคับ
บัญชา การกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนเพื่อลดขั้นตอน มีแผนผังการบริ การและ
ผูร้ ับผิดชอบ ไม่มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานเกินความจาเป็ น โดยมีการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการควบคู่
กับการสื่ อสารแบบเป็ นทางการมีเจ้าหน้าที่ประจาการที่จุดประชาสัมพันธ์ดว้ ยท่าทีเป็ นมิตรมีจิต
บริ การ มีช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนตามความเหมาะสม
6. ผลการวิจยั พบว่า อิทธิพลของการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีผลต่อประสิ ทธิผล
การบริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับที่สูง อิทธิพล
ของการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพยากรณ์ระดับประสิ ทธิผลการบริ หารงานได้สูง
มาก โดยเฉพาะอิทธิพลของหลักความคุม้ ค่า หลักความรับผิดชอบ และหลักคุณธรรม ดังนั้นในการ
บริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร ควรต้องยึดหลักการธรรมาภิบาลและเป้าหมายของ
การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นผลสาเร็ จ เกิดสัมฤทธิผลในการบริ หารงานการ
กินดีอยูด่ ีมีสุขเป็ นผลดีต่อชาติและประชาชน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความคุม้ ค่า ความรับผิดชอบ และคุณธรรมในการ
บริ หารงานเทศบาล เนื่องจากได้ทราบแล้วว่าเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลมากของการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานของเทศบาลตาบล
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิหน้าที่บาบัดทุกข์
บารุ งสุ ขของกานันผูใ้ หญ่บา้ นในเขตจังหวัดสกลนคร เพื่อหาแนวทางพัฒนาประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคเปรี ยบเทียบกับการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
3. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลตามแผนปฏิบตั ิราชการในการ
บริ หารงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดสกลนคร
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มุมมองเชิงทฤษฎีของการนานโยบายไปปฏิบัติ
Theoretical Perspectives on Policy Implementation
สุ ปราณี ธรรมพิทกั ษ์ 1
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วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
Graduate School of Public Administration, Burapha University
1

บทคัดย่อ
การนานโยบายไปปฏิบตั ิสามารถแยกออกเป็ น 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การนานโยบายไป
ปฏิบตั ิแบบบนลงล่าง เป็ นแนวทางที่ให้ความสาคัญที่ตวั นโยบายและการควบคุมการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ โดยผูก้ าหนดนโยบายมีความสาคัญต่อความสาเร็ จต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิ หรื อเรี ยกว่า
แนวทางศูนย์กลางนโยบาย โดยนโยบายถูกกาหนดขึ้นจากส่ วนบนและถูกแปลงไปสู่ การปฏิบตั ิ
เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิระดับล่างนาไปปฏิบตั ิ 2) การนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิแบบล่างขึ้นบน เป็ นแนวคิด
ที่ให้ความสาคัญกับตัวผูป้ ฏิบตั ิระดับล่างว่าเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อความสาเร็ จในการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ มากกว่าการควบคุมจากเบื้องบน ทั้งนี้เนื่องจากผูป้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่ หรื อเจ้าหน้าที่สามารถ
ใช้ดุลยพินิจและใกล้ชิดกับปัญหามากกว่าส่ วนบน และ 3) การนานโยบายไปปฏิบตั ิแบบผสมผสาน
เป็ นแนวทางการนานโยบายไปปฏิบตั ิแนวทางใหม่ที่เกิดขึ้นมาทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงจุดอ่อนหรื อข้อด้อย
ของทั้งสองแนวทาง ได้แก่ การนาส่ วนที่เป็ นจุดเด่นของแนวทางบนลงล่าง ซึ่งได้แก่ องค์ประกอบ
การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ผลเป็ นจุดเริ่ มต้น หลังจากนั้นได้นาจุดแข็งของแนวทางล่างขึ้นบนและ
องค์ประกอบจากตัวแบบหรื อทฤษฎีอื่นมาผสมผสาน ทาให้เป็ นที่มาของตัวแบบการนานโยบาย
ไปสู่ การปฏิบตั ิที่เรี ยกว่าแนวทางแบบผสมผสาน
คาสาคัญ: การนานโยบายไปปฏิบตั ิ, แนวทางบนลงล่าง, แนวทางล่างขึ้นบน, แนวทางผสมผสาน
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Abstract
Policy implementation could be classified into three ways i.e. first, the Top-down Approach
which prioritized the policy contents and monitoring the policy implementation that the
policymakers prioritized success of its implementation or otherwise called the Policy Central
Approach. The top-down approach viewed that the policy has been made from the top and
transformed into practices so that the bottom level would apply it. Second, the Bottom-up
Approach was a concept prioritizing with the practitioners at the bottom level that they influenced
the success of its implementation rather than being monitored by the top. As such, the street level
bureaucrats or the front line workers could exercise their discretion and their intimacy with
problems rather than from the top. Third, the Hybrid Approach is the way to implement the policy
with new approach in order to avoid the weaknesses or the disadvantages of both approaches
above. This was to embrace the strength of the top-down approaches, which were the efficient
administrative components as the start. Then it was to integrate the bottom-up strengths and the
components of other model or other theories which would entail a model of implementing the
policy called a hybrid approach or an integrated approach.
Keywords: policy implementation, top down approach, bottom up approach, hybrid approach
บทนา

การนานโยบายไปปฏิบตั ิมีฐานะเป็ นสาขาวิชาย่อยของการศึกษานโยบายสาธารณะ เกิดใน
สหรัฐอเมริ กาโดยเริ่ มจากผลงานของ Pressman และ Wildavshy ที่ศึกษาโครงการสร้างงานที่เมือง
โอ๊คแลนด์ รัฐแคริ ฟอร์เนีย เมื่อปี ค.ศ. 1973 จากนั้นจึงเกิดผลงานอื่นๆตามมา (Getsuwan, 2008:
27) โดยทัว่ ไปถ้าจะมีการแบ่งช่วงเวลาของพัฒนาการทางด้านกรอบแนวคิดของการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ช่วงคือ (Nimpanich, 2011: 338-340)
ช่วงแรก คือ ช่วงพัฒนากรอบแนวคิด (ค.ศ. 1975-1980)
ช่วงที่สอง คือ ช่วงการนากรอบแนวคิดไปทดสอบ (ค.ศ. 1980-1985)
ช่วงที่สาม คือ ช่วงสังเคราะห์และปรับปรุ งแก้ไขกรอบแนวคิด (ค.ศ. 1980-ปัจจุบนั )
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ซึ่ งสอดคล้องกับงานเขียนของ Goggin et al (1990: 48-54) ในประเด็นของการพัฒนากรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวิจยั การนานโยบายไปปฏิบตั ิที่ได้แบ่งออกเป็ น 3 ช่วงเช่นเดียวกัน ดังนี้
ช่วงแรก การศึกษาการนานโยบายไปปฏิบตั ิได้เริ่ มมีการศึกษาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 โดยเริ่ ม
จากกรณี ศึกษาหลายกรณี ที่เป็ นตัวอย่างสะท้อนถึงความล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ แต่
สาหรับผลการศึกษาของ Derthick ในปี 1972 Pressman และ Wildavshy ในปี 1973 รวมทั้ง
ของ Bardach ในปี 1977 มีลกั ษณะตรงกันข้าม ทั้งนี้เพราะผลการศึกษาของนักวิชาการเหล่านี้ต่าง
ได้รับการยอมรับและเป็ นที่ชื่นชมในแวดวงวิชาการด้านการศึกษาวิจยั นานโยบายไปปฏิบตั ิเป็ นอย่าง
มาก โดยเฉพาะผลงานด้านการศึกษาวิจยั ของ Pressman และ Wildavshy ในปี 1973 ที่ได้มี
ผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการวิจยั การนานโยบายไปปฏิบตั ิเป็ นอย่างมาก
ช่วงที่สอง ได้มีการพัฒนาการศึกษาวิจยั การนานโยบายไปปฏิบตั ิ ในลักษณะของการ
พัฒนากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีกนั อย่างกว้างขวาง รวมทั้งเรื่ องของการตั้งสมมติฐาน ขณะเดียวกัน
ในช่วงหรื อยุคที่สองนี้ ได้มีการอภิปรายโต้เถียงหรื อมีการขนานนามว่าเป็ นช่วงหรื อยุคที่มีการนา
แนวทางการนานโยบายไปปฏิบตั ิจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน เข้ามาสู่ การศึกษาวิจยั การนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ กลุ่มของนักวิชาการที่ให้ความสาคัญกับแนวทางการนานโยบายไปปฏิบตั ิจากบน
ลงล่าง เช่น Van, Mazmaina and Sabatier ส่ วนฝ่ ายที่ให้ความสาคัญกับแนวทางการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิจากล่างขึ้นบนได้แก่ Lipsky, Elmore, Gjern and Hull เป็ นต้น
ช่วงที่สาม การศึกษาวิจยั การนานโยบายไปปฏิบตั ิ ได้มีการพยายามผสมผสานหรื อ
เชื่อมโยงกันระหว่าง 2 แนวทางดังกล่าว และต่างก็ได้มีการพัฒนาเป็ นตัวแบบเชิงแนวคิดหรื อทฤษฏี
ขณะเดียวกันได้มีการกล่าวกันว่าการศึกษาวิจยั ตัวแบบ หรื อแนวทางแบบผสมผสานของการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิในยุคนี้ มีลกั ษณะเชิงวิทยาศาสตร์ มากกว่า 2 ช่วงแรก เพราะในยุดนี้นกั วิชาการ
เวลาทาการศึกษาวิจยั ได้เน้นเรื่ องของการตั้งสมมติฐานที่ชดั เจน มีการนิยามศัพท์เชิงปฏิบตั ิการ
และเวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วธิ ีการสังเกตเชิงประจักษ์ รวมทั้งมีการทดสอบสมมติฐาน
หากพิจารณาจากพัฒนาการของกรอบแนวคิด เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั การนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ ทาให้สามารถสรุ ปได้วา่ แนวทางของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ประกอบไปด้วย 3
แนวทางได้แก่ แนวทางแบบบนลงล่าง แนวทางแบบล่างขึ้นบนและแนวทางแบบผสม โดยแนวทาง
ของการนานโยบายไปปฏิบตั ิท้งั 3 แนวทางสอดคล้องกับงานของ Pulzl and Treib (2007: 91) ได้
แบ่งแนวทางการนานโยบายไปปฏิบตั ิออกเป็ น 3 แนวทาง ดังภาพที่ 1
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Top
Down

Hybrid

Bottom Up

ภาพที่ 1: Top Down, Bottom Up, and Hybrid Theories: Key Contribution. (Pulzl, H. & Treib, O.,
2007: 91)
ทฤษฎีทเี่ ป็ นรากฐานของการนานโยบายไปปฏิบัติ
การนานโยบายไปปฏิบตั ิมีรากฐานมาจากทฤษฎีและงานวิจยั เชิงประจักษ์ที่สาคัญ 2 ทฤษฎี
คือ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และทฤษฎีระบบ (Sabatier & Mazmanian, 1983: 481-504)
1.ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ น้ นั มีการพูดถึงการนานโยบายไปปฏิบตั ิมานานแล้ว แต่ไม่ได้
เรี ยกว่า “การนานโยบายไปปฏิบตั ิ” หากเรี ยกว่า “การบริ หาร” ที่เป็ นดังนี้เพราะ นักรัฐประศาสน
ศาสตร์ ไม่ได้คิดว่าการนากฎหมายหรื อนโยบายมาบริ หารจะเกิดปั ญหา เนื่องจากคิดว่าเป็ นงานที่ไม่
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ซับซ้อน เพียงแค่นาเอาผลของการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หารส่ งต่อไปยังข้าราชการเพื่อดาเนินการ
และข้าราชการคงทาหน้าที่อย่างซื่ อสัตย์ มีประสิ ทธิภาพและไม่คดั ค้าน แต่การศึกษาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ก็มองเห็นปั ญหาในการนานโยบายไปปฏิบตั ิบา้ งแล้ว เช่น การศึกษาช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง พบว่า ข้าราชการได้รับผลกระทบหลายทาง ทั้งจากการมอบหมายงานและ
พันธะทางกฎหมาย กลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีจานวนมาก การแทรกแซงของฝ่ ายนิติบญั ญัติ
ที่ลงมากากับการทางานตามนโยบาย และปั จจัยที่เป็ นสภาพแวดล้อมทางการเมืองอื่นๆ ยิง่ กว่านั้น
ทฤษฎีองค์กร ช่วงทศวรรษที่ 1950 ถึงต้นทศวรรษ 1960 ยังตั้งข้อสังเกตอย่างมากมายเกี่ยวกับ
ปั ญหาของการควบคุม ตามชั้นการบังคับบัญชาของหน่วยงาน แม้จะเป็ นหน่วยงานเอกชนที่อยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคงที่ก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาการจงรักภักดีต่อหน่วยงานย่อย
การรับรู ้เหตุผลที่จากัด การบิดเบือนการสื่ อสาร ปั ญหาในการติดตามพฤติกรรมผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และปัญหาอื่นๆ
2.ทฤษฎีระบบ
ส่ วนที่สองที่ทาให้เกิดการพัฒนาการนานโยบายไปปฏิบตั ิ คือทฤษฎีระบบซึ่งนามาใช้
วิเคราะห์การเมืองโดย อีสตัน (Easton) ทฤษฎีระบบนี้ทาให้รัฐประศาสนศาสตร์ เกิดการมององค์การ
เป็ นส่ วนย่อย เริ่ มจากปัจจัยนาเข้า (Input) ที่มาจากสภาพแวดล้อม ผลผลิต (Outputs) เชิงนโยบาย
ทางด้านนิติบญั ญัติและบริ หารผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impact) และมองวงจรย้อยกลับ
ทฤษฎีระบบนี้มีผลโดยตรงที่ทาให้เกิดคาถามในการวิเคราะห์การนานโยบายไปปฏิบตั ิ เช่น ผลผลิต
ของนโยบายที่เกิดจากหน่วยงานนั้นมีมากน้อยแค่ไหน ผลลัพธ์ที่เกิดมานั้นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบายตั้งแต่เริ่ มแรกหรื อไม่ ผลลัพธ์น้ ีมีผลกระทบกลับไปยังการตัดสิ นใจ
กาหนดนโยบายตั้งแต่เริ่ มแรกหรื อไม่ ผลลัพธ์น้ ีมีผลกระทบกลับไปยังการตัดสิ นใจกาหนดนโยบาย
เช่น ทาให้เกิดการกาหนดนโยบายใหม่หรื อเป็ นวงจรย้อนกลับหรื อไม่
แนวทางการนานโยบายไปปฏิบัติ
Yavaprabhas and Whangmahaporn (2012: 11) แนวคิดการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ประกอบ
ไปด้วยแนวคิดการนานโยบายไปปฏิบตั ิจากบนลงล่าง (Top Down) หมายถึง การที่ส่วนราชการเป็ น
ผูด้ าเนินการโดยประชาชนไม่มีส่วนร่ วมในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ในขณะที่การนานโยบายไป
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ปฏิบตั ิจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) หมายถึง การให้ความสาคัญกับประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
การนานโยบายไปปฏิบตั ิ
Somsueb (2010: 23) นักทฤษฎีจากบนลงล่างมองว่าผูอ้ อกแบบนโยบายเป็ นผูม้ ีบทบาท
สาคัญ และมุ่งมัน่ สนใจในปั จจัยที่ควบคุมได้ ณ ระดับส่ วนกลาง ส่ วนนักทฤษฎีจากล่างขึ้นบนเน้น
กลุ่มเป้าหมาย และผูส้ ่ งต่อบริ การต่างๆโดยกล่าวว่าจริ งๆแล้วนโยบายถูกทาขึ้นในระดับท้องถิ่น จึงมี
การพยายามโยงตัวแปรมหภาคและตัวแปรจุลภาค และพัฒนาแนวทางการนานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบตั ิที่เป็ นทางเลือกเพื่อสร้างความสอดคล้องกับการปฏิบตั ิที่เกิดขึ้นจริ ง
Getsuwan (2008: 49) กล่าวว่า ทฤษฎีจากบนลงล่างเน้นว่า ผูต้ ดั สิ นใจมีความสามารถ
กาหนดวัตถุประสงค์นโยบายให้ชดั เจน และควบคุมการรานโยบายไปปฏิบตั ิได้ ส่ วนทฤษฎีล่างขึ้น
บน ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีบนลงล่าง และเห็นว่าผูป้ ฏิบตั ิในท้องถิ่นเป็ นผูป้ ฏิบตั ิในการให้บริ การตาม
นโยบาย รวมทั้งเห็นว่ากระบวนการการนานโยบายไปปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการต่อรองที่เกิดใน
เครื อข่ายของผูน้ านโยบายไปปฏิบตั ิ
จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้น จะพบว่า แนวทางการนานโยบายไปปฏิบตั ิจากบนลง
ล่าง (Top Down Approach) และแนวทางจากล่างขึ้นบน (Bottom Up Approach) มีลกั ษณะที่
แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง โดยแนวคิดแบบบนลงล่าง (Top Down Approach) เป็ นแนวคิดที่ให้
ความสาคัญต่อตัวผูก้ าหนดนโยบายว่ามีความสาคัญต่อผลสาเร็ จของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ส่ วน
แนวทางจากล่างขึ้นบน (Bottom Up Approach) ให้ความสาคัญกับตัวผูป้ ฏิบตั ิระดับล่างว่าเป็ นผูท้ ี่มี
ผลต่อความสาเร็ จในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ สาหรับรายละเอียดของทั้ง 2 แนวทาง มีดงั ต่อไปนี้
1. แนวคิดแบบบนลงล่าง (Top Down Approach)
Somsueb (2010: 23-24) กล่าวว่า การปฏิบตั ิเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาถึงการดาเนินการแบบ
ทางการร่ วมกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีเป้ าหมายในเรื่ องการตัดสิ นใจเชิงอานาจหน้าที่ (Authoritative
Decision) นักวิชาการกลุ่มนี้เห็นว่า การปฏิบตั ิ คือ การทาให้บรรลุผลสาเร็ จของการตัดสิ นใจเชิง
นโยบายพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติที่เป็ นรู ปแบบคาสัง่ ฝ่ ายบริ หาร หรื อการตัดสิ นของศาล
จุดเริ่ มคือการตัดสิ นใจเชิงอานาจหน้าที่ ผูด้ าเนิ นการที่อยูใ่ นส่ วนกลางมีส่วนสาคัญที่สุดในการทาให้
เกิดผลตามต้องการ
แนวทางการปฏิบตั ิจากบนลงล่างที่มีการพัฒนาเต็มที่ จะมีชุดของปั จจัย 3 ชุด คือ ความยาก
ง่ายของปั ญหา ความสามารถของกฎหมายในการจัดองค์ประกอบการปฏิบตั ิ และตัวแปรที่ไม่ใช่
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กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อความเป็ นไปได้ของความสาเร็ จของการ
ปฏิบตั ิ นักคิดจากบนลงล่างมุ่งพัฒนาข้อแนะนานโยบายที่นามาใช้ได้ทวั่ ไป จึงต้องการ ข้อค้นพบที่
สม่าเสมอ แบบแผนที่จดจาง่ายของพฤติกรรมในขอบเขตของนโยบายต่างๆ มีความเชื่ อว่าแบบแผนที่
เกิดขึ้นนี้ จะช่วยให้แนวคิดจากบนลงล่างมีความมุ่งหมายที่แนะนาในตัวแปรต่างๆ ที่จะดาเนิน
นโยบายในระดับส่ วนกลาง คาแนะนาการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิจากบนลงล่างมีหลาย
ประการ คือ
- สร้างความชัดเจนและความคงเส้นคงวาในเป้าหมายของนโยบาย
- ลดจานวนผูด้ าเนินการ
- จากัดขอบเขตความจาเป็ นที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลง
- วางตาแหน่งความรับผิดชอบการปฏิบตั ิในหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบาย
ข้อวิจารณ์การปฏิบตั ิจากบนลงล่าง มีหลายประการ ได้แก่
1) การขาดการศึกษากระบวนการอย่างละเอียด แนวทางการปฏิบตั ิจากบนลงล่างใช้ภาษา
กฎหมายเป็ นจุดเริ่ มต้น ทาให้ไม่สนใจความสาคัญของการกระทาในจุดเริ่ มต้นของกระบวนการ
จัดทานโยบาย จึงต้องศึกษากระบวนการอย่างละเอียด ในกระบวนการก่อรู ปแบบนโยบาย (Policy
Formation) จะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิมีโอกาสสาคัญในเรื่ องความตั้งใจของความต้องการ ขนาด เสถียรภาพ
และระดับของความเห็นระหว่างผูท้ ี่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์จากบนลงล่างที่ให้
ความสาคัญกับภาษาทางกฎหมายทาให้ขาดการพิจารณาวัตถุประสงค์สาธารณะที่กว้างขึ้น
2) การแยกการบริ หารออกจากการเมือง ผูม้ ีแนวคิดจากบนลงล่างมองการปฏิบตั ิเป็ น
กระบวนการบริ หารเพียงอย่างเดียว และไม่ได้สนปัญหาทางการเมือง แล้วพยายามขจัดปัญหานั้น
เพราะการเรี ยกร้องความชัดเจนแน่นอนและความสม่าเสมอของวัตถุประสงค์ เป็ นสิ่ งที่ขดั แย้งกับ
วิธีการผ่านกฎหมาย ภาษาในกฎหมายมักคลุมเครื อ และขัดแย้งกัน เพื่อให้เกิดความร่ วมมือกันผ่าน
กฎหมายนั้น แนวคิดจากบนลงล่างเน้นความชัดเจน การประกาศกฎ และการติดตาม ตามแนวคิด
ระบบราชการของเวเบอร์ ที่มีการตัดสิ นใจอย่างอิสระตามระบบคุณธรรม และหลักเกณฑ์ทาง
วิชาการ โดยไม่มีอิทธิ พลทางการเมือง อย่างไรก็ตามการบริ หารทีป่ ราศจากการเมือง ไม่ใช่การทาให้
ไม่มีการดาเนินการเรื่ องการเมือง เพราะการไม่มีการเมืองเลยนาไปสู่ ความล้มเหลวของนโยบาย
โดยตรง
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3) การเน้นระเบียบกฎเกณฑ์มากเกินไป แนวทางการปฏิบตั ิจากบนลงล่างเน้นกฎระเบียบ
เป็ นหลักในการดาเนินการ มีขอ้ วิจารณ์วา่ มีความแปรผัน 2 ประการ คือ
(1) ความแปรผันเชิงปทัสถาน (Normative Variation) การส่ งผ่านบริ การของ
ท้องถิ่นมีความเชี่ยวชาญและความรู ้ต่อปัญหาที่ถูกต้อง ฉะนั้นย่อมอยูใ่ นจุดที่ดีกว่าในการเสนอ
นโยบาย แต่แนวทางการปฏิบตั ิจากบนลงล่างมองว่า ผูป้ ฏิบตั ิส่วนท้องถิ่นเป็ นผูข้ ดั ขวางความสาเร็ จ
ของการปฏิบตั ิ หน่วยงานมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจาเป็ นต้องมีการควบคุม
(2) ความแปรผันเชิงปฏิฐาน (Positive Variation) ผูป้ ฏิบตั ิซ่ ึงเป็ นพนักงานระดับ
ล่างต้องรับผิดชอบต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิ โดยมีการทางานอย่างรอบคอบ ผูอ้ อกแบบนโยบาย
ประสบปั ญหาในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเหล่านี้ ฉะนั้น จึงมีแนวคิดให้พนักงาน
ระดับล่างเป็ นผูก้ าหนดนโยบายสุ ดท้าย ซึ่งเป็ นหลักสาคัญของแนวทางการปฏิบตั ิจากล่างขึ้นบน
ทฤษฎีนโยบายสาธารณะแบบบนลงล่าง (Top Down) เป็ นแนวคิดที่ให้ความสาคัญที่ตวั
นโยบายและการควบคุมการนานโยบายไปปฏิบตั ิ โดยผูก้ าหนดนโยบายมีความสาคัญต่อ
ความสาเร็ จต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิ (Chandarasorn, 2011: 76) สาหรับแนวทางนี้ Barrett and
Fudge (1981: 12) เรี ยกว่าแนวทางศูนย์กลางนโยบาย (Policy Central Approach) โดยให้นิยามว่า
เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากทัศนะของผูก้ าหนดนโยบาย ทั้งนี้เพราะเป็ นเรื่ องที่ให้ความสาคัญกับสิ่ งที่ผู ้
กาหนดนโยบายพยายามจะทา เช่น การทาให้นโยบายมีผลในทางปฏิบตั ิ เป็ นต้น หรื ออาจกล่าวได้
ว่าแนวทางการพิจารณาจากบนลงล่างเห็นว่านโยบายถูกกาหนดขึ้นจากส่ วนบนและถูกแปลงไปสู่
การปฏิบตั ิ เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิระดับล่างนาไปปฏิบตั ิ
2. แนวคิดแบบล่างขึ้นบน (Bottom Up Approach)
Somsueb (2010: 25-26) กล่าวว่า การทาความเข้าใจเชิงประจักษ์ของการปฏิบตั ิ ได้จาก
ประชากรเป้ าหมาย และผูส้ ่ งมอบบริ การตามนโยบายเกิดขึ้น 2 ระดับ คือ ระดับมหภาค หมายถึง
ผูด้ าเนิ นการที่อยูใ่ นส่ วนกลางวางแผนงาน และระดับจุลภาค หมายถึง องค์การท้องถิ่นจะดาเนินการ
กับแผนมหภาค โดยพัฒนาแผนพัฒนาตนเองและนาไปปฏิบตั ิ นักวิชาการบางคนกล่าวว่า ปั ญหา
สาคัญที่สุดของการปฏิบตั ิตามแผนเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของนโยบายกับสิ่ งแวดล้อมที่มีอยูใ่ นระดับ
จุลภาค เนื่ องจากนักวางแผนจากส่ วนกลางมีอิทธิ พลโดยอ้อมต่อปัจจัยระดับจุลภาคเท่านั้น ฉะนั้น จึง
มีความแปรผันอย่างมากในการปฏิบตั ินโยบายชาติในระดับท้องถิ่น หากผูอ้ อกแบบนโยบายไม่
สามารถควบคุมกระบวนการได้หมด แค่ตอ้ งการครอบงาสิ่ งต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และผู ้
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ปฏิบตั ิในระดับท้องถิ่นไม่ได้รับอิสระในการปรับปรุ งโครงการให้เป็ นไปตามสภาพท้องถิ่นแล้ว
นโยบายมักจะประสบความล้มเหลวนักคิดจากล่างขึ้นบนกล่าวว่า ต้องเข้าใจเป้ าหมาย กลยุทธ์
กิจกรรม และการติดต่อของผูด้ าเนินงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิบตั ิระดับจุลภาค เพื่อจะได้
เข้าใจการปฏิบตั ิ เพราะในระดับจุลภาคนี้ นโยบายมีผลโดยตรงกับต่อประชาชน อิทธิ พลของ
นโยบายจากการดาเนินงานของข้าราชการระดับล่าง จึงต้องประเมินผลเพือ่ คาดคะเนผลของนโยบาย
เพราะการปฏิบตั ิเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของนโยบาย และสิ่ งแวดล้อม
มีผลการวิจยั ถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายระดับชาติ ระดับภาค และระดับท้องถิ่น พบข้อ
สรุ ปว่า การริ เริ่ มจากส่ วนกลางนาไปปรับใช้กบั ท้องถิ่นได้นอ้ ยมาก ความสาเร็ จของแผนงานขึ้นกับ
ทักษะของปัจเจกชนในระดับท้องถิ่นที่สามารถดัดแปลงนโยบายตามสภาพท้องถิ่นซึ่งขึ้นกับระดับที่
จากัดของกิจกรรมจากส่ วนกลาง
ขณะที่แนวทางการปฏิบตั ิจากบนลงล่างมีความต้องการที่จะนาเสนอข้อแนะนาการปฏิบตั ิ
อย่างมาก แนวทางการปฏิบตั ิจากล่างขึ้นบนก็มีการเพิ่มคาอธิบายถึงปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของปัญหาต่อ
เป้ าหมายของรัฐ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะแปรผันตามพื้นที่ซ่ ึ งข้อแนะนามีนอ้ ย ข้อเสนอแนะ คือ
การกาหนดกลยุทธ์ที่ยดื หยุน่ ที่สามารถดัดแปลงในระดับท้องถิ่นได้ การเปลี่ยนนโยบายควร
สอดคล้องกับค่านิยมของหน่วยปฏิบตั ิ
ข้อวิจารณ์แนวทางการปฏิบตั ิจากล่างขึ้นบน
มีขอ้ วิจารณ์เกีย่ วกับแนวทางนี้ 2 ประการ คือ
1) การแปรเปลี่ยนเป้าหมายของนโยบาย การวิจารณ์เชิงปทัสถานกล่าวว่า ในระบบ
ประชาธิปไตยการควบคุมนโยบายควรดาเนินการโดยผูป้ ฏิบตั ิที่มีอานาจจากผูม้ ีสิทธิ์ ออกเสี ยง โดย
ผ่านผูแ้ ทนที่ได้รับการเลือกตั้ง แต่อานาจของผูน้ าบริ การส่ วนท้องถิ่นไม่ได้มาจากพื้นฐานของอานาจ
การกระจายอานาจควรเกิดขึ้นในบริ บทของการควบคุมจากส่ วนกลาง ข้าราชการระดับล่างจะต้อง
รอบคอบในการปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริ การ การดาเนินการเช่นนี้เกิดจากความจริ งที่นาไปสู่ การสร้าง
ทฤษฎีที่วา่ ความยืดหยุน่ ที่เกิดขึ้นควรตอบสนองต่อพื้นฐานเพื่อออกแบบนโยบาย อย่างไรก็ตาม การ
เปลี่ยนบทบาทของทฤษฎี เป็ นการสร้างสมดุลระหว่างการพรรณนากับการแนะนา ความยืดหยุน่ และ
การมีอิสระจะต้องเหมาะสม ซึ่ งเกิดจากผูก้ าหนดนโยบายและผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นพวกเดียวกัน
แต่ถา้ มีความแตกต่างกันมาก ความยืดหยุน่ และความมีอิสระจะนาไปสู่ นโยบายที่ส่งผลการปฏิบตั ิใน
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ระดับล่างในด้านเป้าหมายทางการ ซึ่งมีตวั อย่างจานวนมากที่มีการลดความสาคัญของเป้ าหมายหลัก
แล้วให้ความสาคัญกับเป้ าหมายรองของตนเอง เป้าหมายของนโยบายจึงเปลี่ยนไป
2) ส่ วนท้องถิ่นได้รับอิสรภาพมากเกินไปในการกาหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิจะเกิด
จากการได้มีส่วนรับรู ้ของแต่ละคน ดังนั้น ผลทางอ้อมและผูด้ าเนินการจะไม่รับรู ้ถา้ ไม่ได้มีส่วน
อย่างเป็ นทางการ ความผันแปรของการดาเนินการก็แตกต่างตามความแตกต่างของระดับท้องถิ่น ทา
ให้การดาเนินงานมีขอบเขตจากัดตามที่ส่วนกลางกาหนดไว้ จากการที่ผดู ้ าเนินงานส่ วนกลางไม่ได้
ดาเนินงานในรายละเอียด หรื อแทรกแซงในกรณี พิเศษต่างๆ ส่ วนกลางสามารถกาหนดโครงสร้าง
ของเป้ าหมายและกลยุทธ์สาหรับผูม้ ีส่วนดาเนินงานได้ ฉะนั้น โครงสร้างทางสถาบัน ทรัพยากรที่
พอเพียง และวิธีปฏิบตั ิอาจกาหนดจากส่ วนกลางซึ่งมีผลต่อผลลัพธ์ของนโยบาย ในบางประเทศ
รัฐบาลกลางมีอานาจหน้าที่จากัด การดาเนินนโยบายเป็ นเรื่ องขององค์การผลประโยชน์ที่เป็ น
ตัวแทนจากประชาชนที่เป็ นตัวแทนจากประชาชนในท้องถิ่น แต่การตัดสิ นใจจะทาโดยผูอ้ อกแบบ
นโยบาย ผูอ้ อกแบบนโยบายจากส่ วนกลางจะจัดระเบียบโครงสร้างการดาเนินงานซึ่งเกิดภายหลัง
แนวคิดแบบล่างขึ้นบน (Bottom Up) เป็ นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับตัวผูป้ ฏิบตั ิระดับล่างว่าเป็ นผู ้
ที่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ มากกว่าการควบคุมจากเบื้องบน
(Chandarasorn, 2011: 76) นักวิชาการในกลุ่มนี้เห็นว่าควรศึกษาสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในระดับปฏิบตั ิ
และวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิดงั กล่าว การศึกษาจะเริ่ มจากระดับล่าง ได้แก่ กลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องจริ งๆ กับนโยบายและปฏิเสธความคิดที่วา่ นโยบายเริ่ มจากส่ วนบนโดยคน
ข้างล่างต้องยึดตาม เพราะกลุ่มนี้เห็นว่าคนข้างล่างสามารถใช้ดุลยพินิจและใกล้ชิดกับปัญหามากกว่า
สวนบน หน่วยวิเคราะห์ของกลุ่มนี้จึงได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่ (Street Level Bureaucrats) หรื อ
เจ้าหน้าที่ในแนวหน้า (Front Line Workers) ซึ่งหมายถึงผูใ้ ห้บริ การในพื้นที่ (Getsuwan, 2008: 5152)
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ข้ อแตกต่ างระหว่างทฤษฎีบนลงล่าง (Top Down) และทฤษฎีล่างขึน้ บน (Bottom Up)
ตารางที่ 1
เปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่ างทฤษฎีบนลงล่ างกับล่ างขึน้ บน
ประเด็นที่เปรี ยบเทียบ
ทฤษฎีบนลงล่าง
ทฤษฎีล่างขึ้นบน
(Top Down Theories)
(Bottom Up Theories)
1.กลยุทธ์ในการวิจยั
บนลงล่าง (Top Down) จากการ ล่างขึ้นบน (Bottom Up) จาก
(Research Strategy)
ตัดสิ นใจทางการเมืองไปสู่
เจ้าหน้าที่ไปสู่ เครื อข่าย
การบริ หารนโยบาย
ทางการบริ หาร
2.จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ ให้คาแนะนาเชิงทานายหรื อ

(Goal of Analysis)

เชิงนโยบาย (Predictive/ Policy
Recommendation)

3.ตัวแบบของกระบวนการ

เป็ นขั้นตอน (Stagiest)

นโยบาย (Model of Policy
Research)

พรรณนาหรื ออธิบาย
(Descriptive/ Explanation)
หลอมรวม (Fusionist)

4.ลักษณะของกระบวนการนา ทาตามแนวทางตามลาดับขั้น

นโยบายไปปฏิบตั ิ (Character
of Implementation Process)

(Hierarchical Guidance)

การแก้ปัญหาตามหลักการ
กระจายอานาจ (Decentralized
Problem Solving)

5.พื้นฐานตัวแบบที่เกี่ยวกับ

ตัวแบบผูน้ า (Elitist)

ตัวแบบการมีส่วนร่ วม
(Participatory)

ประชาธิปไตย (Underlying
Model of Democracy)
ที่มา: Pulze and Treib (2007: 93-95); and Getsuwan (2008: 49)

1. กลยุทธ์ในการวิจยั (Research Strategy)
ทฤษฎีท้ งั สองกลุ่มใช้กลยุทธ์ต่างกัน กลยุทธ์จากบนลงล่าง การตัดสิ นใจเริ่ มจากระดับบน
ของระบบการเมือง และทางานตามเส้นทางที่ไหลลงไปสู่ ผนู ้ านโยบายไปปฏิบตั ิ ส่ วนกลยุทธ์จาก
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ล่างขึ้นบน เริ่ มจากการระบุถึงตัวแสดงระดับล่างที่ทาหน้าที่ให้บริ การที่เป็ นรู ปธรรมอันใดอันหนึ่ง
ต่อจากนั้นก็วเิ คราะห์การเคลื่อนที่ไปสู่ ระดับบนหรื อด้านข้าง เพื่อระบุเครื อข่ายของผูน้ านโยบายไป
ปฏิบตั ิและกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
2. จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ (Goal of Analysis)
จุดมุ่งหมายของทฤษฎีจากบนลงล่างต้องการสร้างทฤษฎีทวั่ ไป เพื่อใช้ทานายว่านโยบายอื่น
ต่อไปจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่ และใช้เป็ นคาแนะนาแก่ผกู ้ าหนดนโยบาย ส่ วนจุดมุ่งหมาย
ของทฤษฎีล่างขึ้นบนต้องการพรรณนาและอธิ บายความสัมพันธ์และการแก้ไขปั ญหาของตัวแสดงที่
เป็ นผูใ้ ห้บริ การ ทาให้เกิดการศึกษาที่ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้น ได้แก่ การศึกษาโครงสร้างของเครื อข่าย
(Network Structures) หรื อโครงสร้างของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ (Implementation Structure)
3. ตัวแบบของกระบวนการนโยบาย (Model of Policy Research)
ทฤษฎีจากบนลงล่างยึดตัวแบบขั้นตอน (Stagiest Model) ซึ่ งแบ่งนโยบายออกเป็ นขั้นๆ
อย่างชัดเจน แต่อาจวิเคราะห์ไม่หมดทุกขั้น พิจารณาเฉพาะว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ออกกฎหมาย
แล้ว ส่ วนทฤษฎีล่างขึ้นบนเห็นว่า การนานโยบายไปปฏิบตั ิแยกไม่ออกจากขั้นก่อรู ปหรื อการ
กาหนดนโยบาย จึงยึดตัวแบบหลอมรวม (Fusionist Model) ซึ่งหมายความว่าการกาหนดนโยบายมี
อยูต่ ลอดทั้งกระบวนการ ดังนั้นนักทฤษฎีล่างขึ้นบนจึงไม่ได้สนใจเฉพาะขั้นใดขั้นหนึ่ง แต่มอง
กระบวนการทั้งหมด ซึ่งถือว่านโยบายมีการนิยาม มีรูปร่ าง ถูกนาไปปฏิบตั ิและเกิดการนิยามใหม่
อยูต่ ลอดเวลา
4. ลักษณะของกระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ (Character of Implementation Process)
ทฤษฎีจากบนลงล่างทาความเข้าใจการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ในฐานนะการนาการตัดสิ นใจ
ไปปฏิบตั ิ ซึ่งมองว่าการนานโยบายไปปฏิบตั ิไม่มีการเมืองแต่เป็ นกระบวนการบริ หาร อานาจสู งสุ ด
ของนโยบายอยูท่ ี่ผตู ้ ดั สิ นใจส่ วนกลาง ซึ่งสามารถกาหนดนโยบายได้ชดั เจน และกาหนดแนว
ปฏิบตั ิให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิได้ ส่ วนทฤษฎีล่างขึ้นบนเห็นตรงกันข้ามว่าผูก้ าหนดนโยบายไม่
สามารถกาหนดวัตถุประสงค์ได้ชดั เจน และไม่สามารถควบคุมกระบวนการปฏิบตั ิจากบนลงล่างได้
ทฤษฎีล่างขึ้นบนมองว่าการนานโยบายไปปฏิบตั ิเต็มไปด้วยการใช้ดุลยพินิจ ซึ่ งก็คือการเมืองในการ
นานโยบายไปปฏิบตั ิ นโยบายเป็ นการตัดสิ นใจของตัวแสดง ผลของนโยบายจึงขึ้นอยูก่ บั การ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาระดับล่างมากกว่าแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดตามลาดับชั้น
5. พื้นฐานตัวแบบที่เกี่ยวกับประชาธิ ปไตย (Underlying Model of Democracy)
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ทฤษฎีจากบนลงล่างมีรากฐานมาจากแนวคิดผูน้ าของประชาธิปไตยแบบตัวแทน ซึ่งมี
ผูแ้ ทนเป็ นตัวตัดสิ นใจแทนประชาชน ดังนั้น การตัดสิ นใจจึงต้องดาเนินการให้แน่นอนที่สุดเท่าที่
จะทาได้ หรื ออีกนัยหนึ่งการกระทาที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็ นสิ่ งที่ฝ่าฝื นมาตรฐาน
ประชาธิปไตย ส่ วนทฤษฎีล่างขึ้นบนเน้นว่าการปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นมีผลต่อกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายจึงมีสิทธิตรวจสอบ ทฤษฎีล่างขึ้นบนเห็นว่าตัวแบบผูน้ าไม่สนใจสิ ทธิ ของ
กลุ่มเป้าหมาย การตัดสิ นใจจึงไม่ชอบธรรมมาตั้งแต่ตน้ ดังนั้น การกระทาที่ต่างไปจาก
วัตถุประสงค์ของนโยบายจึงไม่ได้ผดิ หลักประชาธิปไตย ในทางตรงกันข้ามประชาธิ ปไตยจะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อเกิดการมีส่วนร่ วม โดยนาผูไ้ ด้รับผลกระทบเข้าไปมีส่วนตัดสิ นใจกาหนดนโยบาย

บทสรุป

การนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิแบบบนลงล่าง (Top Down Approach) ตามแนวทางนี้ได้
เน้นหรื อมีการให้น้ าหนักไปที่ความสามารถหรื อศักยภาพของผูม้ ีบทบาทหน้าที่ในการตัดสิ นใจที่
ก่อให้เกิดวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ชดั เจน รวมทั้งทาหน้าที่ของการควบคุมโดยเฉพาะในขั้นตอน
ของการควบคุมการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ สาหรับสมมติฐานของแนวทางนี้มีสมมติฐานว่าการ
นานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิมีจุดเริ่ มต้นจากการตัดสิ นใจที่เกิดจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกต
ว่าแนวทางแบบบนลงล่างเวลาที่มีการดาเนินการ มักจะมีการดาเนิ นการตามแนวทางที่ได้มีการ
เสนอแนะตามมาตรการที่กาหนดไว้ที่จะมีการตีความนโยบายในฐานนะปั จจัยนาเข้า (Inputs) และ
ตีความการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิในฐานนะเป็ นปั จจัยนาออก (Outputs)
การนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิแบบล่างขึ้นบน (Bottom Up Approach) การเกิดขึ้นของ
แนวทางแบบล่างขึ้นบน เกิดขึ้นในลักษณะเป็ นการโต้ตอบเชิงวิพากษ์ต่อแนวทางแบบบนลงล่าง
เนื่องจากมีผลงานทางวิชาการหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ทางการเมืองโดยทัว่ ไปไม่มี
ความสัมพันธ์ที่เพียงพอกับวัตถุประสงค์ของนโยบายที่มีมาตั้งแต่ตน้ จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้
นักวิชาการตามแนวทางนี้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าแท้ที่จริ งแล้วแนวทางจากล่างขึ้นบนที่เห็นว่าผูป้ ฏิบตั ิ
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการส่ งมอบนโยบาย นักวิชาการในกลุ่มนี้ปฏิเสธความคิดที่วา่ นโยบายที่เกิดขึ้น
จากส่ วนกลาง จึงส่ งผลให้ฝ่ายที่มีบทบาทหน้าที่ในการนานโยบายไปปฏิบตั ิผกู พันตัวเองกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
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การนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิแบบผสมผสาน (Hybrid Approach) แนวทางการนา
นโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิแบบผสมผสาน เกิดขึ้นในช่วงที่มีการอภิปรายโตตอบเชิงวิพากษ์ ระหว่าง
นักวิชาการการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิแบบบนลงล่างและการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิแบบล่าง
ขึ้นบน ในขณะที่นกั วิชาการการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิแบบผสมผสาน ได้พยายามสังเคราะห์
แนวทางการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิแบบบนลงล่างและการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิแบบล่าง
ขึ้นบน ส่ งผลให้เป็ นที่มาของแนวทางการนานโยบายไปปฏิบตั ิแนวทางใหม่ข้ ึนมาทั้งนี้เพื่อ
หลีกเลี่ยงจุดอ่อนหรื อข้อด้อยของทั้งสองแนวทาง ได้แก่ การนาส่ วนที่เป็ นจุดเด่นของแนวทางบน
ลงล่าง ซึ่ งได้แก่ องค์ประกอบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิผล เป็ นจุดเริ่ มต้น หลังจากนั้นได้นาจุด
แข็งของแนวทางล่างขึ้นบนและองค์ประกอบจากตัวแบบหรื อทฤษฎีอื่นมาผสมผสาน ทาให้เป็ น
ที่มาของตัวแบบการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิที่เรี ยกว่า Hybrid Approach หรื อแนวทางแบบ
ผสมผสาน
จากเนื้อหาที่กล่าวมาในบทความนี้สามารถสรุ ปได้วา่ แนวทางของการนานโยบายไปสู่ การ
ปฏิบตั ิได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ 2 ประการ ที่มีผลต่อแนวทางการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ดังนี้
ประการแรก การนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิแบบผสมผสาน ได้พยายามขจัดจุดอ่อนเชิ ง
แนวคิดซึ่ งที่ผา่ นมาได้มีการอภิปรายถกเถียงกันระหว่างตัวแบบจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบนถึง
จุดอ่อนดังกล่าว กล่าวคือแทนที่จะไปอภิปรายถกเถียงเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการ Conceptualization
กระบวนการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ แต่ควรมาพิจารณากลัน่ กรองสิ่ งที่เป็ นที่มาของการอภิปราย
ถกเถียง โดยนาประเด็นเหล่านั้นเพิ่มเข้าไปในแนวทางการนานโยบายไปปฏิบตั ิแบบใหม่ ที่ไปมีผล
ทาให้ส่วนกลางที่ทาหน้าที่คอยกากับดูแล (Steering) ในขณะที่ส่วนท้องถิ่นมีความเป็ นอิสระ
คล่องตัวมากขึ้น
ประการที่สอง นักวิชาการการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิแบบผสมผสาน ได้พยายาม
ชี้ให้เห็นหรื อให้มีการตระหนักถึงปัจจัยสาคัญๆ ที่ตนได้รับการให้ความสนใจในปัจจัยเหล่านั้น
เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันนักวิชาการด้านนี้ได้หยิบยกประเด็นที่ควรจะได้มีการตระหนักหรื อควรที่จะมี
การให้ความสนใจเกี่ยวกับการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิวา่ เวลามีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่ องนี้ควรจะ
ได้มีการนาเอากระบวนการขั้นตอนของการกาหนดนโยบายมาพิจารณาด้วย
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บทคัดย่อ
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 เป็ นสังคมของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างเป็ นพลวัต ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ซึ่งมีสมรรถนะสู งก็สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย คือ
การบริ การสาธารณะอย่างมีประสิ ทธิภาพ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นต้องใช้ท้งั ศาสตร์ และศิลป์ ในการบริ หาร
ภารกิจของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สมรรถนะของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นที่
สาคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การมีทกั ษะ มีความรู ้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
กล้าเปลี่ยนแปลง มีแรงจูงใจ มีแรงขับ มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม และสมรรถนะอื่น
ตามสถานการณ์ การบริ หารงานท้องถิ่นจะประสบผลสาเร็ จขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นได้นา
สมรรถนะและประสบการณ์ที่มีอยูไ่ ปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อส่ วนรวม
คาสาคัญ : สมรรถนะ, ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น, ศตวรรษที่ 21
Abstract
The 12st Century Society is one in which there exist technological and innovative changes
Executives with high capabilities are able to drive their Organization toward its goal of efficient
mobile services. They have to use both science and arts in managing local mission in accordance
with a changing situation. The said capabilities of the 21st century in clued skill, knowledge,
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desirable attributes, having courage to Change, motivation, drive, nubile-regardedness, virtue and
ethics, and other capabilities on situations, That is to say a successful local administration depend
on the executives’ utilization of the above existing capabilities and experiences for the best
benefits of public interest.
Keywords: efficiency, local executive, 21st century
บทนา

การบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความสาคัญและเป็ นเครื่ องมือสาคัญของการ
บริ หารราชการและการปฏิรูปราชการของประเทศ เนื่องจากเป็ นส่ วนหนึ่งของกระแสความคิดการ
บริ หารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนและรู ้ความต้องการของประชาชน
มีความพยายามของผูบ้ ริ หารประเทศที่ปรับพลิกฟื้ นบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มี
มาตรฐานที่สูงขึ้นในด้านการบริ หารงานให้ตอบสนองเท่าทันกับความต้องการของประชาชนและ
ยกระดับการบริ การให้เหมือนภาคเอกชนในยุคโลกาภิวตั น์ แนวคิดสมรรถนะได้รับความสนใจมาก
ขึ้นเป็ นลาดับในฐานะเป็ นกุญแจสาคัญที่ซ่อนอยูใ่ นตัวบุคคลและเป็ นกลไกของการบริ หาร การคิด
และนาไปสู่ การปฏิบตั ิและโดยสาระสาคัญของการบริ หารนั้น ได้แก่ มีการนาเอาแนวคิด วิธีการ
บริ หารจัดการสมัยใหม่ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้ รวมทั้งมุ่งเสริ มสร้างการเข้ามามีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในการบริ หารจัดการ
การแสวงหาประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการบริ หารจัดการเพื่อให้องค์การสามารถผลิต
สิ นค้าหรื อให้บริ การที่ดีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า(ประชาชน) และเป็ นที่
พึงพอใจของประชาชนหรื อลูกค้าผูม้ าซื้ อสิ นค้า(มารับบริ การ) เป็ นสิ่ งท้อทายขององค์การที่จะเผชิญ
กับความท้าทายในโลกยุคโลกาภิวตั น์ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 มีความสาคัญต่อองค์กร
เนื่องจากผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21เป็ นผูป้ ระสานให้บุคคลอื่นหรื อชุมชนได้เกิดข้อตกลง
ร่ วมกัน และผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21ยังเป็ นผูต้ อ้ งใช้ความพยายามในการหาทางบริ หาร
องค์กรให้ประสบผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นจาเป็ นต้องมีอิทธิ พลเหนือบุคคล
ภายในองค์กรและเหนือประชาชนในท้องถิ่นนั้น อันจะก่อให้เกิดการร่ วมมือกันทางาน โดยมุ่ง
ความสาเร็ จของชุมชนเป็ นสาคัญหรื ออาจกล่าวได้วา่ ผูบ้ ริ หาร
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ท้องถิ่นเป็ นผูม้ ีอานาจหรื อมีสามารถจูงใจคนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หาร และนอกจาก
ความสาคัญของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นดังกล่าวแล้วผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21ยังต้องเป็ นผูม้ ีบทบาท
สาคัญมากในการบริ หารองค์กร เพราะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเป็ นผูก้ าหนดนโยบายกาหนดจุดมุ่งหมาย
การวางแผน และกาหนดเป้ าหมายตลอดจนวิธี การดาเนินงาน เปรี ยบเสมือนเข็มทิศนาทางเพื่อให้
การบริ หารองค์การบรรลุผลสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐ และจะต้องรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานกิจการต่างๆ มีส่วนรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21เป็ นผูท้ ี่มีบทบาท
สาคัญในการกาหนดนโยบายและนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี้แล้วผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ยังต้องมีบทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ บทบาทเป็ น
ประธาน เป็ นตัวแทนขององค์การ รับผิดชอบในการจูงใจและชี้นาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ทางานอย่าง
เต็มความสามารถ ผูป้ ระสานงาน เชื่อมสัมพันธไมตรี สร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั องค์การ
ภายนอก สร้างเครื อข่าย ผูกมิตรกับบุคคลหรื อกลุ่มต่างๆที่มีความสาคัญต่อองค์การ บทบาททางด้าน
ข้อมูลข่าวสาร เป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูล ข่าวสารที่ทนั สมัย เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาองค์การ เป็ นผู ้
กระจายข้อมูล เผยแพร่ ข่าวสารที่ได้มา ทั้งจากภายนอกและภายในให้แก่พนักงานในองค์การ เป็ นผู ้
แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน การปฏิบตั ิงาน และผลการดาเนินงาน
ขององค์การไปสู่ ภายนอก บทบาทในการตัดสิ นใจ มีความตั้งใจทางาน มุ่งมัน่ ให้งานประสบ
ความสาเร็ จ เป็ นผูข้ จัดความขัดแย้งรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่องค์การเผชิญอยู่ เป็ นผู ้
จัดสรรทรัพยากรทุกชนิด ทั้งด้านบุคคล วัตถุ และการเงิน ซึ่งมีผลต่อการตัดสิ นใจขององค์การ เป็ นผู ้
เจรจาต่อรองผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21เป็ นตัวแทนในการเจรจาต่อรองเรื่ องสาคัญ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ที่องค์การควรได้รับ ซึ่ งบทบาทดังกล่าวต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21จาเป็ นต้องมีสมรรถนะของผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่
21เพื่อบริ หารจัดการองค์กรที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
การท่องเที่ยว ด้านกีฬาและวัฒนธรรม บทบาทของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ต้องมี
ความสามารถในแก้ไขปัญหาองค์กร ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ต้องมีความสามารถใน
การเป็ นผูบ้ ริ หาร พัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยทั้งต้องบูรณาการผสานความแตกต่าง การสื่ อสาร
การสร้างความเข้าใจที่ชดั เจนในเป้าหมายขององค์กร การพัฒนานวัตกรรมการบริ หาร การ
เสริ มสร้างเทคนิคการพัฒนางาน และการเป็ นผูม้ ีความสามารถในการพัฒนาทั้งคนและงานไปสู่
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ผลสาเร็ จหรื อผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการสิ่ งเหล่านี้ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21จึงเป็ นบุคคล
สาคัญที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลโดยต้องมีสมรรถนะทางการบริ หารให้
สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21
ระเบียบวิธีดาเนินการ
บทความนี้ผเู ้ ขียนได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นโดยเริ่ มจาก
การศึกษาจากปรากการณ์ (Phenomena) (Kenaphoom, 2014A : 49-51) จากนั้นค้นหาเนื้ออหาสาระ
ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แก่ วิธีการคิดเชิงเหตุผล (Kenaphoom, 2014B : 1-19) การศึกษานาร่ อง
(Pilot study) ในบริ บทพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยแนวคิดจากทฤษฎีฐาน
ราก (Kenaphoom, 2015) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการจัดการเลือกตั้งด้วยวิธีการ
จัดการความรู ้ (KM) (Kenaphoom, 2014C : 13-32) ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อหา
ความลงตัวของเนื้อหาสาระ (Kenaphoom, 2014D) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเนื้อหาสาระโดย
วิธีการบูรณาการระเบียบวิธีที่หลากหลาย (Kenaphoom, 2013 : 169-185) และใช้การเขียนบทความ
วิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ (Tossamas, 2017) จากการดาเนิ นการดังกล่าวผูเ้ ขียน
จึงขอนาเสนอเชิงพรรณนาความ ดังต่อไปนี้
สมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นองค์การหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ การประชาชน
มีความใกล้ชิดกับประชาชนและยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในท้องถิ่น คุณภาพ
การให้บริ การด้วยนวัตกรรมการจัดการบริ หารหลายวิธีการ โดยเฉพาะการบริ หารองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในบริ บทสังคมโลกในรู ปแบบของ โลกไร้พรมแดน (borderless world) โลกาภิวตั น์
(globalization) ความเป็ นสากล (internationalization) ยุคข้อมูลข่าวสาร (information technology) ซึ่ง
ฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การให้สาเร็ จ ปัจจัยสาคัญที่สุด คือ “ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ในศตวรรษที่ 21” ที่มีหน้าที่ตอ้ งขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและท้องถิ่นที่ตน
เป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่นอยู่ การที่จะได้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21ครบตามความในเบื้องต้นนั้น
จาเป็ นต้องเสริ มสร้างสมรรถนะครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ Phonork (2014)
1. องค์ประกอบด้านทักษะ (skills)
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ทักษะ (skills) เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21กระทาได้ดี และฝึ กปฏิบตั ิเป็ น
ประจาจนเกิดความชานาญ/ความเชี่ยวชาญ เช่น ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทักษะการจัดการ
นวัตกรรมการบริ หาร ทักษะวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Executive Strategic Vision) ทักษะการบริ หาร
ความเป็ นผูบ้ ริ หาร (Leadership skill Management) ทักษะการวิเคราะห์และการบูรณาการ (Synthesis
Thinking) ทักษะแบบสุ นทรี ยสนทนา ทักษะการสั่งสมภูมิรู้ในตาแหน่งนักการเมืองท้องถิ่น ทักษะ
ตามสถานการณ์ ทักษะการสร้างทีมงาน ทักษะการเป็ นผูบ้ ริ หาร ความสามารถในการบริ หารเวลา
และการเอาใส่ ใจ เป็ นต้น ทักษะที่จาเป็ นสาหรับผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
1.1 ทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Skills) คือ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21ที่มีเพียงความรู ้ที่เกิดจาก “ศาสตร์ ” ในการบริ หารจัดการมนุษย์น้ นั
คงไม่อาจนาพาองค์กรให้กา้ วไปสู่ ความสาเร็ จได้ ต้องมี “ศิลปะในการครองใจคน” ด้วย เพราะจะ
สามารถสร้างแต้มต่อให้กบั องค์กร เนื่ องจากการ “ได้ใจคน” คือ จุดเริ่ มต้นของความสาเร็ จในทุกมิติ
มีความยืดหยุน่ ในการบริ หารคน และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่ วนท้องถิ่นได้ใช้ความรู ้
ความสามารถในการทางานที่รับผิดชอบ และพัฒนางานให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ ทั้งด้านกฎหมาย
และระเบียบปฏิบตั ิของหน่วยงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริ การประชาชน นโยบาย
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ส่ งเสริ มให้มีการเสริ มสร้างขีดความสามารถของตนเองเพื่อให้ทนั กับ
ความเปลี่ยนแปลง ให้ความสาคัญเรื่ องความร่ วมแรงร่ วมใจในการทางานเป็ นทีมในด้านต่างๆ เช่น
การมอบหมายงานให้ทางานร่ วมกัน และสนับสนุนการทางานข้ามสายงาน ผูบ้ ริ หารจะมีบทบาทใน
การผลักดันให้เกิดผลด้านการอานวยการ ด้านการสื่ อสาร ด้านการวัดประเมินผล และการเสริ มสร้าง
วิสัยทัศน์ดว้ ยการส่ งเสริ มให้มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การส่ งเสริ มสิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลให้
ท้องถิ่นเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู ้จากเครื อข่ายขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกัน
1.2 ทักษะการจัดการนวัตกรรมการบริ หาร คาว่า "นวัตกรรม" ไว้วา่ "Innovation is the
act of introducing something new" เป็ นการสร้างสิ่ งใหม่ หรื อการทาให้แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัย
การเปลี่ยนแปลงมาสร้างให้เป็ นโอกาส และต้องมีความชัดเจน และมุ่งเน้นถึงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 Chemchgai (2012) ควรเรี ยนรู ้ (Learning) การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งเกิด
การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และการจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ทาให้เกิด
นวัตกรรมเชิงบวก (Innovation) และส่ งผลไปยังการนาระบบเทคโนโลยีใช้ในการทางาน เพื่อให้เกิด
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ความคล่องตัวในการทางาน และลดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการให้บริ การ มีการกระจายอานาจ
การบริ หารงานและการตัดสิ นใจแก่หวั หน้างานในท้องถิ่น การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และคุณภาพของการปฏิบตั ิงาน นวัตกรรม ได้แก่ 1) นวัตกรรม
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ (Strategy business concepts innovation) คิดค้นวิธีการ ออกแบบวิธีการ
หรื อกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจของหน่วยงาน เป้าประสงค์ใหม่ข้ ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึง
วิสัยทัศน์หรื อวางทิศทางใหม่ในการนาพาองค์กรไปสู่ จุดมุ่งหมายที่วางไว้ในอนาคต 2) นวัตกรรม
การบริ การ (Service innovation) เช่น การให้บริ การผ่านอินเตอร์ เน็ต ใช้ระบบจัดเรี ยงคิวในการเข้า
รับบริ การ การบริ การเคลื่อนที่ (mobile unit) หรื อการบริ หารแบบแนวนอน 3) นวัตกรรมด้าน
กระบวนการ และการบริ หารองค์การ (Process and organization administration innovation) กล้า
ออกแบบโครงสร้างองค์กร และกระบวนการภายในใหม่ เพื่อความรวดเร็ วในการให้บริ การ เช่น
การพัฒนาระบบการจ่ายเบียยังชีพ การพัฒนาแนวทางการบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคคล
และการสื่ อสารในแนวนอน และ 4) นวัตกรรมด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงกระบวนการ (Process
Interaction Innovation) ได้แก่ ควรปรับปรุ งหรื อพัฒนาระบบความสัมพันธ์หรื อการปฏิสัมพันธ์เชิง
อานาจ หน้าที่กบั ภาคส่ วนอื่นๆ เช่น การพัฒนากระบวนการให้บริ การในงานที่สัมพันธ์กนั อย่างครบ
วงจร
1.3 ทักษะวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Executive Strategic Vision) ต้องมีทกั ษะใน
ความสามารถในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายการทางานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายขององค์กร โดยใช้ทกั ษะในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะที่ส่งผลต่อการ
บริ การ การวางแผน ติดตาม ประเมินผลเพื่อกาหนดเป้าหมายของท้องถิ่นให้ประสบผลสาเร็ จใน
อนาคต
1.4 ทักษะการบริ หารความเป็ นผูบ้ ริ หาร (Leadership Skill Management) มี
ความสามารถในการโน้มน้าวใจผูอ้ ื่นให้คล้อยตาม มีทกั ษะความเป็ นผูบ้ ริ หาร สามารถกาหนด
เป้าหมายและบทบาทหน้าที่ สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน กลยุทธ์การทางานและเป็ น
แบบอย่างของการเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21ที่มีวสิ ัยทัศน์และผูบ้ ริ หารการเปลี่ยนแปลง
1.5 ทักษะการวิเคราะห์และการบูรณาการ (Synthesis Thinking Skills) ควรมีทกั ษะ
ใน
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การวิเคราะห์และสังเคราะห์ภาพรวมของชุมชน ท้องถิ่นรวมทั้งองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เข้าใจนโยบาย กลยุทธ์หน่วยงานหรื อองค์กร สามารถประยุกต์แนวทางต่างๆจากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริ ง
1.6 ทักษะการสนทนาปราศัย ผูบ้ ริ หารจะต้องมีการพบปะกับผูค้ นอื่นๆเพราะ
สามารถสร้างความโดดเด่นได้ การพูดยังเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน ผูบ้ ริ หารควรมีศิลปะในการ
พูดหรื อทักษะในการสื่ อสาร พูดเร้าใจผูฟ้ ัง โน้มน้าวให้ประชาชนหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเกิดความสนใจเกี่ยวกับเรื่ องราวที่ผพู ้ ูดต้องการสื่ อสาร มีความรู ้เรื่ องราวที่จะพูดตามเทศกาล
ต่างๆ
1.7 ทักษะการสั่งสมภูมิรู้ในตาแหน่งนักการเมืองท้องถิ่น เช่น รู ้บริ บทของพื้นที่ รู ้
ชุมชน สังคมท้องถิ่น กลุ่มอานาจทางการเมืองท้องถิ่น กลุ่มผลประโยชน์ จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น
จุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งทางการเมือง รู ้ใจคนในชุมชนว่าต้องการอะไรแล้วเข้าไปนัง่ อยูใ่ นใจของคน
เหล่านั้นให้ได้หรื อเรี ยกว่า “การคลองใจคน” การสร้างและสั่งสมบารมีทางการเมือง ฝึ กให้ตนเอง
เป็ นคนติดดิน “คบง่ายใช้คล่อง” สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ใหม่ๆ พัฒนาความรู ้ความสามารถ
ของตนให้ดียงิ่ ขึ้น นาวิชาการ ความรู ้หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการหรื อ
วิทยาการใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบตั ิงานและนามาปรับปรุ ง พัฒนาจุดเด่นที่ตนเองมี
1.8 ทักษะตามสถานการณ์ คือ เป็ นผูม้ ีความรู ้เรื่ องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ประจาวันของประชาชนในท้องถิ่น เช่น กฎหมายจราจร กฎหมายการพนัน กฎหมายแพ่งและ
พานิชย์ที่เกี่ยวกับบรรพที่ 3 กฎหมายที่ดิน กฎหมายเอกชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายปกครองต่างๆ กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีทอ้ งถิ่น พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงาน
บุคคลส่ วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการ
ลงคะแนนเสี ยงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พระราชบัญญัติวา่ ด้วยเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นต้องนาความรู ้ทางด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการบริ หาร
จัดการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน และบริ การประชาชน
1.9 ทักษะการสร้างทีมงาน (Team Building Skills) มีความสามารถในการบริ หาร
และเชื่อมความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด ความรู ้สึก ทัศนคติ ประสบการณ์ วัย อารมณ์
ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ยอ่ มส่ งผลโดยตรงต่อการทางานร่ วมกันในองค์กร บางครั้งความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ทาให้เกิดแนวความคิด และความสามารถที่หลายหลายก่อให้เกิดการผนึกกาลังการทางานเป็ นทีม
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หรื อบางครั้ง
1.10 ทักษะการบริ หารเวลา (Managing Time Skills) การบริ หารงานในยุคแห่ง
การแข่งขันที่ไร้พรมแดนของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 มีเงื่อนไขสาคัญในกระบวนการ
ทางานที่ซบั ซ้อนมากขึ้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องปรับตัวเพื่อการบริ การที่ดี การพัฒนา
ศักยภาพในการบริ หารจัดการเวลาของ หรื อบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็ นกุญแจสาคัญเพื่อผลงานที่
แตกต่างและยอดเยีย่ มและเป้าหมายสู งสุ ดของความสาเร็ จของการบริ หารท้องถิ่น คือ การบริ การที่ดี
ต้องบริ หารเวลาให้ดี ตระหนักในความสาคัญของเวลาในชีวติ รู ้เท่าทันการใช้เวลาของตนเองและมี
ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ ตั้งเป้ าหมายและจัดอันดับความสาคัญในการทางาน
1.11 ทักษะการเอาใจใส่ (Empathy Skills ) ต้องคิดถึงเพื่อนร่ วมงาน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ต้องดูแลเอาใจใส่ กบั ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในองค์กร มีสัมพันธภาพภาย ใช้
คาพูดที่สร้างเสริ มกาลังใจ แสดงความเอาใจใส่ ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีทุกข์ เช่น การจับไหล่เบาๆก็
สามารถสื่ อความหมายของการถ่ายทอดความรู ้สึกที่เห็นใจได้ดียงิ่ กว่าคาพูด หรื อพูดชมเชยเมื่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทาในสิ่ งที่ดีแม้เป็ นเรื่ องเล็กน้อยก็ตาม เป็ นต้น
2. องค์ประกอบด้านความรู ้ (Knowledge)
ข้อมูลหรื อสิ่ งที่ถูกสั่งสม หรื อความรู ้เฉพาะด้านของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 เช่น
ความรู ้ดา้ นวิชาการหรื อการบริ หาร(Academic knowledge or management) ความรู ้ดา้ นภาษา
(Languages of knowledge) ความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริ หาร(Information
technology of knowledge management) การวางแผนยุทธศาสตร์หรื อการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic
planning) การบริ หารความเสี่ ยง (Risk management) การบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change
management) ความรู ้เรื่ ององค์กรและระบบงาน เป็ นต้น ซึ่ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรมีทกั ษะทางด้านความรู ้ ดังนี้
2.1. ความรู ้ดา้ นวิชาการหรื อการบริ หาร(Academic knowledge or management)
กล่าวคือ ควรมีความรู ้ที่เหมาะแก่การปฏิบตั ิงาน มีความรู ้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตน มีความรู ้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์บา้ นเมืองหรื อมีความรู ้รอบตัว การบริ หารแบบองค์รวม ด้วยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดย
ยึด กฎ ระเบียบราชการ การพัฒนาองค์ความรู ้ของตนให้เพิ่มมากขึ้น สามารถใช้ความรู ้และ
ประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทนั ท่วงที มีวสิ ัยทัศน์ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู ้
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รู ้จกั บริ หารตนเอง มุ่งพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ รอบรู ้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แสวงหา
ความรู ้เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู ้ที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นควรมี อาทิ Mankongwattant
(2012) 1) ความรู ้เรื่ องการบริ หารงานบุคคล กล่าวคือ ผูบ้ ริ หาร ควรมีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ใน
การบริ หารงานบุคคลมาบ้าง ทั้งระดับชุมชน คือ ผูใ้ หญ่บา้ น กานัน สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็ นต้น
องค์กรภาครัฐ เช่น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา อดีตข้าราชการ เป็ นต้น หรื อเคยเป็ นผูบ้ ริ หารในองค์กร
ธุรกิจ เช่น เจ้าของกิจการ พ่อค้า หรื อนักธุ รกิจ เป็ นต้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวที่มีประสบการณ์มาแล้วจะ
ทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดี 2) ความรู ้เรื่ องการงบประมาณ กล่าวคือ เข้าใจนโยบายองค์กร อานาจหน้าที่
ของตน และกิจกรรมในหน่วยงาน มีความรู ้ระบบงบประมาณ เพราะการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
จาเป็ นต้องยึดตามกฎ ระเบียบของทางราชการว่าด้วยระเบียบการคลัง วัสดุ การเงิน ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ต้องมีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีความละเอียดรอบคอบ 3) ความรู ้เรื่ องการบริ หารทัว่ ไป กล่าวคือ ต้อง
เป็ นนักบริ หารที่ดี เพราะการบริ หารท้องถิ่นนั้นต้องอาศัยองค์ความรู ้ต่างๆมากมายในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริ หารงานเอกสาร ผูบ้ ริ หารต้องรู ้งานธุรการและงานสารบรรณ รู ปแบบการเขียน
หนังสื อราชการ การเกษียนหนังสื อราชการ การบริ หารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี งานพัสดุ
การบริ หารงานบุคคล และระบบควบคุมภายใน เป็ นต้น
2.2. ความรู ้ดา้ นภาษา(Languages of knowledge) กล่าวคือ ควรมีความรู ้ดา้ นภาษาที่ใช้
ในการติดต่อสื่ อสารได้ เนื่องจากประเทศไทยมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ เช่น
ลาว พม่า เขมร เป็ นต้น ภาษาที่ใช้อาจต้องใช้เป็ นภาษาทางการที่คนส่ วนใหญ่ใช้ติดต่อสื่ อสารกัน
เนื่องจากปัจจุบนั เป็ น (Word Language) ทักษะทางภาษาที่ควรพัฒนาผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่
21 เช่น มีความรู ้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษา เข้าใจความแตกต่างของภาษา การคิด
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สามารถสื่ อสารกับ
ชาวชาติได้ หรื อการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงานได้
2.3. ความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริ หาร(Information technology
of knowledge management) ผูบ้ ริ หารต้องปรับตัวให้ทนั ในสังคมยุตโลกไร้พรมแดน เพราะสังคมใน
ยุคศตวรรษที่ 21 องค์ความรู ้ เครื อข่ายสังคมสารสนเทศ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว จึงทาให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21นี้และศตวรรษหน้า จาเป็ นต้องมี
คุณลักษณะเฉพาะตนบางประการที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Sanrattana (2014) คือ ปรับ
ทัศนคติของตนเสี ยใหม่ พัฒนาทักษะด้านดิจิตอล และความรู ้ใหม่ๆ ด้าน ICT และ ทักษะการใช้งาน
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3Cs ได้อย่างมีประสิ ทธิผล คือ การใช้คอมพิวเตอร์ การสื่ อสาร และมัลติมีเดีย เพื่อลดขั้นตอนการ
บริ การหรื อเพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร เช่น ใช้ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิค การประชุมทางไกล
การแสกนลายเซ็นผูบ้ ริ หารในเรื่ องที่ไม่สาคัญแทนลายเซ็น เป็ นต้น
2.4 การวางแผนยุทธศาสตร์ หรื อ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) ผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21ต้องเรี ยนรู ้กระบวนการตัดสิ นใจเพื่อกาหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร
เช่น เข้าใจนโยบาย ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของรัฐบาล ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ คาดการณ์
สถานการณ์ และบูรณาการองค์ความรู ้ใหม่เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ของท้องถิ่นในอนาคต
2.5 การบริ หารความเสี่ ยง (Risk management) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ควรมี
ความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์หรื อคาดการณ์ การพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และสามารถประเมินความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์ของ
หน่วยงานเพื่อป้องกันความเสี่ ยงขององค์กรและผูบ้ ริ หารท้องถิ่นต้องมีความสามารถในการกระตุน้
จูงใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเตรี ยมความพร้อมเพื่อรับกับความเสี่ ยงได้
2.6 การบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change management) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่
21ต้องมีความรู ้ความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ตัวผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูก้ ล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่านิยมหรื อคุณค่าทางจริ ยธรรม การแต่งกายมารยาท
การใช้ภาษาที่เปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงในของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
2.7 ความรู ้เรื่ ององค์กรและระบบงาน มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เข้ากับระบบการทางาน การสัง่ การ สายการบังคับบัญชา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร กฎ ระเบียบ
ขั้นตอนกระบวนการการปฏิบตั ิงาน การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เข้าใจ
กระแสหรื อสถานการณ์ภายในและภายนอก เช่น นโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายท้องถิ่น
นโยบายของนักการเมือง ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั และในอนาคต
3. องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ
คุณลักษณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพึงมีน้ นั ในสังคมโลกที่เปลี่ยนไปนั้น อาจกล่าวถึงการมี
คุณลักษณะที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการทางานเพื่อบริ การสังคม บริ การสาธารณะ มีจิต
สาธารณะ จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิภาพมากที่สุด การมีประสิ ทธิภาพ
มากหรื อน้อยนั้นส่ วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะตัวผูบ้ ริ หารท้องถิ่นที่มีคุณลักษณะแบบหนึ่งเป็ นการเฉพาะ
ตนอาจทาให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิภาพได้ดีในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง แต่ในอีก
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สถานการณ์หนึ่งอาจไร้ประสิ ทธิผลก็ได้ ยิง่ กว่านั้นผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21ที่มีแบบแผน
ของคุณลักษณะของตนที่แตกต่างกัน แต่สามารถที่จะมีประสิ ทธิภาพได้ในสถานการณ์เดียวกัน
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21จาเป็ นต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ได้แก่
3.1 การมีวสิ ัยทัศน์ (Vision) วางภาพฝันที่วาดไว้เพื่อไปให้ถึง วิสัยทัศน์ที่ดี มีพลังและ
สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและผูค้ นรอบข้างอยากมุ่งไปสู่ ฝัน วิสัยทัศน์ ไม่ใช่สภาพการณ์ที่เป็ น
รู ปธรรม สามารถวัดผลได้เหมือนกับเป้าหมาย (goals) หรื อวัตถุประสงค์ (objectives) ไม่ใช่กลวิธี
หรื อเทคนิคเฉพาะ แต่วสิ ัยทัศน์จะมีลกั ษณะเป็ นสภาพการณ์ทวั่ ไปกว้างๆ เป็ นคุณค่าที่ประกาศให้รู้
กันทัว่ ไปว่า องค์การหรื อหน่วยงานมีความมุ่งมัน่ อย่างไรมีแรงบันดาลใจอย่างไร ประกอบด้วย “มุ่ง
พัฒนาตนเองให้สู่ความเป็ นเลิศด้านคุณธรรม จริ ยธรรม นาความรู ้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี
ดารงชีวิตอย่างพอเพียง บริ หารงานอย่างมืออาชีพ เช่น มีบุคลิกภาพที่ดี (Personality) มีความรู ้ดี
(Knowledge) มีวสิ ัยทัศน์ (Vision) มีมนุษยสัมพันธ์ (Human relationship) มีภาวะผูบ้ ริ หาร
(Leadership) เป็ นผูบ้ ริ หารการเปลี่ยนแปลง (Chief change officer) มีคุณธรรมจริ ยธรรม (Moral &
Ethics) มีการบริ หารจัดการดี (Administration & Management) มีความสามารถพิเศษรอบด้าน
(Talent) การมองการณ์ไกล การมองย้อนกลับไปข้างหลัง การมองผลกระทบและแนวโน้มต่างๆ
การมององค์กรในภาพรวม การคาดคะเนแรงต่อต้านต่างๆ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของ
องค์กร การมีความมุ่งมัน่ หรื อความสนใจที่จะเปลี่ยนแปลง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วม”
3.2 ภาวะผูบ้ ริ หารการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นใน
ศตวรรษที่ 21 ควร มองไปข้างหน้า หลักการที่สาคัญคือ Where we want to go and how to get there.
สิ่ งที่ผบู ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูบ้ ริ หารจะต้องมีวสิ ัยทัศน์และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังผูต้ าม การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง มีวสิ ัยทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์และ
ใช้นวัตกรรมในการบริ หาร ตระหนักถึงผลกระทบจากภายนอก ความยืดหยุน่ มีความอดทน สร้าง
วัฒนธรรมการบริ หารขึ้นใหม่ ผูบ้ ริ หารจะมีความสม่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วกิ ฤต ผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่ไว้ใจได้วา่ จะทาในสิ่ งที่ถูกต้อง ผูบ้ ริ หารที่มี
ศีลธรรมและมีจริ ยธรรม มักจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อานาจของตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และจะ
ประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและประโยชน์ของกลุ่ม มีคุณลักษณะความเป็ น
ผูบ้ ริ หารการเปลี่ยนแปลง Chongvisal (2015)ได้แก่ (1) การมีวสิ ัยทัศน์อย่างกล้าหาญ (2) มีอารมณ์
และสติปัญญา (3) การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูต้ ามเป็ นรายบุคคล (Individualized Consideration) (4)
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การจัดการกับจิตใจตัวเองรู ้จกั ควบคุมอารมณ์ตนเอง ไม่ให้พายุจากจิตใจเข้ามาครอบงาแสงสว่างจาก
จิตใจ (5) เสริ มพลังจิตวิญญาณความกล้าเชิงสติปัญญา (6) การสร้างสถาบัน (Institutionalization)
กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสภาวะการให้กลายเป็ นสถาบัน (Institutionalization)
เพื่อให้มนั่ ใจว่าชุมชนท้องถิ่นจะปราศจากความไม่ดีท้งั ปวง (7) เต็มใจเปลี่ยนแปลง
(8) เป็ นคนกล้าและเปิ ดเผย เป็ นคนกล้าเสี่ ยง (9) เชื่อมัน่ ในคนอื่น คือ การใช้คนอื่นทางานให้สาเร็ จ
งานของผูบ้ ริ หารก็จะสาเร็ จ (10) เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา (11) เป็ นผูม้ อง
การณ์ไกล มีวสิ ัยทัศน์ สามารถที่จะนาความหวัง ความฝันมาทาให้เป็ นความจริ งและเกิดเป็ น
รู ปธรรมได้
3.3 บทบาททางสังคม (Social Role) ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์ผบู ้ ริ หารที่ดี น่าเคารพ
นับถือ รู ้จกั การเข้าสังคมเพื่อให้ตนเองเป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่ยอมรับบุคคลโดยทัว่ ไป มีการปรับตัวเข้า
หาคนอื่น การเข้าไปเยีย่ มเยือนคนในชุมชน เพื่อนร่ วมงาน เกิดทัศนคติและเกิดค่านิยมที่ดีต่อการ
บริ หาร มีความคิดเห็นที่เป็ นสาธารณะและเป็ นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของตนและองค์กรหรื อสิ่ งที่
บุคคลเชื่อว่าตนเป็ น และต้องรู ้จกั ตอบแทนแผ่นดิน
4. องค์ประกอบด้านจิตใจ (Attributes)
บุคลิกลักษณะประจาตัวที่ติดตัวมา เช่น เป็ นคนน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรื อมีลกั ษณะ
เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น ทัศนคติ/ค่านิยม และความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน เช่น เป็ นคนมี
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง เป็ นคนมองโลกในแง่ดี เป็ นต้น รวมทั้งแรงจูงใจหรื อแรงขับภายใน ทาให้
ผูบ้ ริ หารแสดงพฤติกรรมมุ่งสู่ สิ่งที่เป็ นเป้าหมายแห่งตน เช่น ผูบ้ ริ หารที่มุ่งความสาเร็ จสู ง
องค์ประกอบด้านจิตใจ (Attributes) ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ประกอบด้วย สมรรถนะ
ด้านการบริ หารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านกระบวนการทัศน์และวิธีการบริ หารงานภาครัฐยุคใหม่ ได้
มุ่งเน้นถึงวัตถุประสงค์หรื อผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนินงานทั้งในแง่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์
(Outcome)และความคุม้ ค่า (Vichairam, 2014: 83) มุ่งหาความสาเร็ จ (Hope of Success) ตั้งเป้าหมาย
สู ง รับผิดชอบในการงานดี รู ้ความสามารถที่แท้จริ งของตนเอง ทางานอย่างมีการวางแผน ตั้งระดับ
ความคาดหวังไว้สูง กล้าเสี่ ยงพอสมควร ขยันขันแข็ง รับผิดชอบต่อตนเอง มีความทะเยอทะยานสู ง
พิสูจน์ตนเองต่อสังคมได้ Kornkham (2007) 2) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Affiliation motive) จะต้อง
ประกอบไปด้วยลักษณะคือ เป็ นผูท้ ี่มีความโอบอ้อมอารี เป็ นที่รักของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความเห็น
อกเห็นใจผูอ้ ื่น ส่ งผลให้มีครอบครัวที่อบอุ่น มีความรักสามัคคีกนั มีคุณสมบัติของผูด้ ี กล้าแสดงออก
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เป็ นผูป้ ระสานความขัดแย้ง มีเทคนิคในการโน้มน้าวใจ Kornkham (2007) 3) แรงขับ (Drives) เช่น
การอยากมีส่วนร่ วม ความต้องการ ไม่วา่ จะเป็ น ชื่อเสี ยงหรื อมีเพื่อนในสังคมผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มสังคม การได้รับความรักและการยอมรับจากผูอ้ ื่น การยกย่องนับถือ
หรื อชื่นชม ทั้งจากตนเองและผูอ้ ื่น การรู ้จกั ตนเองอย่างถ่องแท้และการอยากได้เกียคติยศชื่อเสี ยง
4) พลัง (Energy) หรื อเป็ นพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในการทางาน มีแรงจูงใจในการทางานสู ง
มีความขยันขันแข็ง มีความกระตือรื อร้น มุ่งหวังทางานให้สาเร็ จ และจะส่ งผลไปยังผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วย
4.1 แรงขับภายใน (Intrinsic motives)และแรงขับภายนอก (Extrinsic motives) 1) แรง
ขับภายในหรื อแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) คือ แรงขับที่ซ่อนอยูภ่ ายในตนเอง ซึ่งอาจจะเป็ น
เจตคติ ความคิด ความต้องการ ความตั้งใจ การเห็นคุณค่า ความพอใจ ความคาดหวัง แฝงอยูภ่ ายใน
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความสาเร็ จของการบริ หารองค์กรตามที่คาดหวังไว้และ 2) แรงขับภายนอกหรื อ
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) แรงขับที่มากระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการอยากเป็ นผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น เช่น กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองท้องถิ่น ความต้องการเกียรติยศชื่อเสี ยง คาชมจากผูค้ น
ในชุมชน หรื อการยกย่องจากคนในชุมชน การชักจูงจากผูม้ ีอานาจทางการเมืองที่สูงกว่า ความ
ใกล้ชิดกับนักการเมืองระดับต่างๆ Chomya (2010).
4.2 จิตสานึกเพื่อการพัฒนา(สาธารณะ) ประกอบด้วยปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดจิต
สาธารณะของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นต้องมีครบทั้ง วัยวุฒิ คุณวุฒิ วิทยวุฒิ และธรรมวุฒิ ได้แก่ ควรมี
ลักษณะทางกายภาพ มีความสามารถทัว่ ไป มีสมรรถภาพ มีภาวะทางอารมณ์ มีค่านิยมส่ วนบุคคล มี
ความปรารถนา เป็ นคนที่สุขภาพดี ร่ างกายแข็งแรง ไม่มีโรค งามสง่า อายุยนื ยาว มีการงาน มีทรัพย์
ที่มาจากอาชีพสุ จริ ต พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจและสามารถให้ผอู ้ ื่นพึ่งพาได้บา้ งตามโอกาส มี
สถานภาพดี มีเกียรติ เป็ นที่ยอมรับของสังคม มีครอบครัวที่ผาสุ ก ทาวงศ์ตระกูลให้เป็ นที่นบั ถือซึ่ง
สิ่ งดังกล่าวที่จะเกิดได้ตอ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้ ประพฤติดี มีวนิ ยั (ศีล) ได้ศึกษามามาก รับฟังมามาก (พาหุ
สัจจะ) รู ้จกั คบคนดี (กัลยาณมิตร) รู ้จกั ฟังเหตุผล พร้อมแก้ไขปรับปรุ งตน (โสวจัสสตา) ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการของหมู่คณะ (กิจกรณี เยสุ ทกั ขตา) สนใจในธรรม (ธรรมกามตา) มีความ
ขยันหมัน่ เพียร (วิริยา รัมภะ) มีความสันโดษ รู ้จกั พอดี (สันตุฎฐี) และมีธรรมาภิบาล Dictionary.
(2003) จิตสานึกเพื่อการพัฒนาสาธารณะ ได้แก่
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4.2.1) จิตสาธารณะเพื่อส่ วนรวม ประกอบด้วย (1) จิตสานึกในความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง (Self-consciousness) (2) จิตสานึกเกี่ยวกับผูอ้ ื่น (Others oriented consciousness) (3) จิตสานึก
เกี่ยวกับสังคม หรื อจิตสานึกสาธารณะ (Social or public consciousness) (4) ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็ นปั ญหาของตนเอง
4.2.2 ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต มีหลักธรรมหรื อคาสั่งสอนประจาใจ เพราะ
ทุ ก ศาสนาสอนให้ค นทาความดี ท้ งั สิ้ น ถ้า ปฏิ บ ตั ิ ไ ด้จะทาให้ตนเองมี ค วามสุ ข เช่ น (1) มี ส ติ และ
ปัญญา (2) น้ าใจ (Empathy) (3) มีคุณธรรม (Ethics) (4) มีความเที่ยงธรรมและมนุษยธรรม
4.3 อุปนิสัยการสร้างสรรค์ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 ควรมีอุปนิสัยการ
สร้างสรรค์ เช่น เป็ นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จิตใจแจ่มใส กล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน
ชอบการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย สิ่ งแปลกใหม่ ชอบอ่านหนังสื อ ชอบติดตามข่าวสารต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ มีจิตนาการ และรักที่จะถ่ายทอดจินตนาการออกมาให้ผรู ้ ับสารได้รับทราบ
4.4 จิ ต ส านึ ก (Conscious mind) ผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น ในศตวรรษที่ 21ควรมี จิ ต ส านึ ก ที่
สามารถครองตนให้สามารถทางานได้อย่างถู กต้อง ตรงไปตรงมาและการทางานอย่างมี สติ และ
สามารถระงับอารมณ์ต่างๆได้ เช่น รัก โลภ โกรธ หลง
4.5 การแสดงออกทางอารมณ์ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21ควรมีการระงับอารมณ์
ของตนไม่ให้แสดงออกในเวลาที่ไม่เหมาะสม ควรมีการยับยั้งอารมณ์ได้ดีกว่าทุกคนคนที่ควบคุม
อารมณ์ได้ดีส่วนมากเกิดจากประสบการณ์ในการเผชิญกับสิ่ งเร้าและได้จากการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารที่มี
ความสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้สูง จะมีวธิ ีการในการจัดการกับภาวะสับสนทางอารมณ์
ตลอดจนภาวะกดดันภายในตนได้ดี กล่าวคือ มีความสงบนิ่ง ไม่หวัน่ ไหว และมีสติตลอดเวลาที่
เผชิญกับภาวะวิกฤตที่มีความเครี ยดสู ง ไม่แสดงอารมณ์เสี ยง่ายๆ เมื่อต้องประสบเหตุการณ์ต่างๆ ที่
รบกวน
4.6 ความฉลาดทางอารมณ์ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21ที่สามารถในการควบคุม
และกากับพลังอานาจทางอารมณ์ของตนได้ดี จะทาให้ไปเสริ มสร้างความพึงพอใจต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทั้งสร้างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจให้กบั คนรอบข้าง
4.7 การมองโลกในแง่ดี ( Optimism ) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21ที่มองโลกในแง่
ดีมกั มองโลกอย่างมีความหวัง มีแรงจูงใจและกาลังใจสู ง (Self - motivating) มองเห็นช่องทางที่เป็ น
โอกาส (opportunity) มากกว่าจะมองว่าเป็ นภัยคุกคาม (threat) เป็ นผูบ้ ริ หารที่มองเห็นส่ วนดีหรื อ
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จุดเด่นของผูอ้ ื่นและเชื่อว่าส่ วนดีหรื อจุดเด่นดังกล่าวสามารถนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้ เป็ น
ผูบ้ ริ หารที่เชื่ อว่า ทุกสิ่ งทุกอย่างยังไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ ( glass half - full ) ดังนั้นจึงคาดว่าการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตย่อมนาไปสู่ สิ่งที่ดีกว่า
บทสรุป

“สมรรถนะ” ถึงแม้วา่ จะเป็ นแนวคิดหรื อหลักการซึ่งเป็ นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่มีอยูใ่ น
ตัวของผูบ้ ริ หาร ซึ่งต้องอาศัยความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อให้การพัฒนา
ท้องถิ่นบรรลุเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21จึงต้องมีทกั ษะต่างๆ ดังนั้น
องค์ประกอบสมรรถนะทั้งสี่ ดา้ นของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21ยุคใหม่และเป็ นปัจจัยสาคัญที่
ทาให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21มีผลการบริ หารงานที่ดีกว่าหรื อสู งกว่า มาตรฐาน จึงทาให้เกิด
ความสาเร็ จที่แตกต่างกันซึ่งหากผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21พัฒนาให้เป็ นพื้นฐานแห่งตนแล้ว
เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ จะสามารถพัฒนา ปรับประยุกต์ และนามาใช้ในการบริ หารจัดการองค์กรให้เกิด
ความสาเร็ จ บุคลากรที่มี สมรรถนะจะเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความเข้าใจชัดเจน มีทกั ษะและ
ความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ อย่างมีศิลป์ ซึ่ งแนวโน้มหรื อผลของการมีสมรรถนะจะส่ งผลดี
ต่อการปฏิบตั ิงานในระดับตนและส่ งผล/ช่วยสร้าง ความสาเร็ จในระดับองค์กรของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
แน่นอน สมรรถนะ (Competency) ที่นามาใช้ในการบริ หารองค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบนั คือ
การประยุกต์ใช้สมรรถนะของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อความเครียดในการปฏิบัติงานของตารวจจราจร กรุงเทพมหานคร
Factors Affecting the Stress in Operations of Traffic Police in Bangkok
ฐิติวฒ
ั น์ ยะชัยมา1/ วรรณา แผนมุนิน2
Thitiwat Yachaima / Wanna Phaeanmunin

สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Program of Human Resource Development graduate school Pathumthani University

1-2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) ศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดใน
การปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร 2) เปรี ยบเทียบความแตกต่างความเครี ยดในการ
ปฏิบตั ิงานตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน 3) ศึกษาปัจจัยด้านการ
ปฏิบตั ิงานที่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร 4)
สร้างสมการพยากรณ์ทานายความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ข้าราชการตารวจจราจรนครบาล กรุ งเทพมหานคร ชั้นสัญญาบัตรและ
ชั้นประทวน จากกองบังคับการตารวจนครบาล 1- 9 จานวน 88 สถานี ซึ่ งเป็ นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสู ตรของ
ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 354 คน และทาการสุ่ มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) การศึกษาวิจยั แบบผสาน (Mixed Method) ที่ดาเนินงาน
ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) และแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมัน่ ตอนที่ 2 เท่ากับ .917 และตอนที่ 3 เท่ากับ .914 ซึ่งถือว่าอยูใ่ น
ระดับสู ง ทาการวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s product-moment correlation
coefficient) เปรี ยบเทียบความแตกต่างปั จจัยส่ วนบุคคลโดยการวิเคราะห์ t-test, F-test ทาการ
เปรี ยบเทียบรายคู่ เมื่อพบความแตกต่างด้วยวิธี LSD และสร้างสมการถดถอยพหุคูณ (multiple
regression) และคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธีการคัดเลือกแบบลาดับขั้น (Stepwise Selection)
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ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงานที่มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจ
จราจร กรุ งเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยด้านลักษณะงาน ด้านเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน ด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสัมพันธภาพ
กับเพื่อนร่ วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน และด้าน
การสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความเครี ยด, การปฏิบตั ิงานตารวจจราจร
Abstract
The research entitled factor affecting stress in operation of traffic police in Bangkok
aimed to 1) study the personal factor related to stress in operation of traffic police Bangkok, 2)
compare stress in operation of traffic police in Bangkok with different personal factor, 3) study
operational factor that related to stress in operation of traffic police in Bangkok, 4) create the
prediction equations of stress in operation of traffic police in Bangkok. The research sample was
Bangkok Metropolitan Traffic police officer both in commissioned and noncommissioned rank
from the Metropolitan Police Division 1-9 from 88 stations which directly affiliated to the
Metropolitan Police Bureau, National Police Office, the size of which was fixed by the formula of
Taro Yamane, and 354 samples were obtained by stratified Random Sampling. The research
method were mix method of qualitative and quantitative type. The tool used in this research
consisted of semi structured Interview Protocol and questionnaire with reliability of second part at
.917 and third part at .914, which were considered a high level. The data were analyzed by
statistics such as percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation
coefficient, the difference of factor was analyzed by t-test and f-test, Post-hoc Multiple
Comparison Tests, Least Significant Difference, multiple regression prediction equation and
variable was selected for prediction equation by stepwise selection.
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The research finding were as follows: operation factor affective stress in operation of
Bangkok traffic police as a whole was at moderate level, whereas, the aspect of work, time of
operation, progression in operation, relation with superior commander, relation with colleague,
working environment, participation in operation, support from family had relation with stress in
operation of Bangkok Metropolitan Traffic Police with statistical Significant level at .05 level.
Keywords: stress, operations of traffic police
บทนา

การดาเนินชีวติ ในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การงานที่มีความเครี ยดและภาระ
ความกดดันที่สูง กิจกรรมต่างๆ ทางสังคมที่มากมายเหล่านี้ ส่ งผลให้คนมีอาการของความเครี ยด
และต้องตกอยูใ่ นสภาวการณ์แข่งขัน ค่าครองชีพที่สูงเป็ นสิ่ งที่ทาให้คนในกรุ งเทพมหานครเป็ นโรค
เครี ยดกว่าคนที่อยูใ่ นชนบท ในขณะที่เศรษฐกิจในกรุ งเทพมหานครเมืองใหญ่กาลังเจริ ญเติบโต สิ่ งที่
เราพบอยูเ่ สมอคือการแข่งขัน มีความเครี ยดสู งเช่นเดียวกัน แต่คนเราทุกคนเป็ นปุถุชน ย่อมหลีกหนี
ความเครี ยดไม่พน้ บางคนมากบางตนน้อย และเป็ นไปได้กบั ทุกเพศ ทุกวัย ทุกรุ่ น ทุกสถานภาพ ทุก
อาชีพ ทุกฐานะ ตั้งแต่เกิดจนตายทั้งนี้เนื่ องจากเราต้องอยูใ่ นโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้ง
สภาพอากาศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่ องมาจากการพัฒนาประเทศโดยมุ่งหวังทางวัตถุ และ
ละเลยการพัฒนาจิตใจของคนในสังคม (Sunisa, 2007) ความเครี ยดเกิดจาการที่บุคคลมีการ
เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ จะพอใจหรื อไม่ก็ตาม ความเครี ยดเป็ นกระบวนการของชีวติ เป็ นสิ่ งที่บุคคลไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีผลต่อบุคคลทั้งในด้านผลดีและผลเสี ย ซึ่งผลดีคือการที่บุคคลมีความเครี ยด
ในระดับที่พอเหมาะจะทาให้มีแรงกระตุน้ เป็ นภาวะที่ทาให้ร่างกายตื่นตัว เพื่อการตอบสนอง
ความท้าทายต่างๆ ในชีวติ ประจาวันสามารถกระทากิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมายได้ ในทางตรงกันข้าม
ถ้าบุคคลมีความเครี ยดมากเกินไปไม่สามารถจัดการกับความเครี ยดหรื อปรับลดพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดความเครี ยดก็จะส่ งผลต่อร่ างกายและจิตใจได้ (Chumpirom et al, 2004) และในปัจจุบนั
ความเครี ยดเป็ นปั ญหาสุ ขภาพจิตที่สาคัญของคนไทยและหน่วยงานสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่ง
ความเครี ยดสามารถนาไปสู่ ปัญหาทางสุ ขภาพจิตที่ร้ายแรงและเป็ นปัญหาการฆ่าตัวตายที่นบั วันจะมี
แนวโน้มที่เพิม่ สู งขึ้น (Yingrattanasuk et al, 2001)
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ตารวจจัดเป็ นอาชีพหนึ่งที่ตอ้ งทางานอย่างหนักและได้รับความสนใจจากสังคมสู ง เพราะ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตารวจกว้างขวาง การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินชองประชาชน การรักษาความมัน่ คงของราชอาณาจักร ป้ องกันปราบปรามการกระทา
ผิดทางอาญา และโดยภารกิจที่สาคัญยิง่ หลายด้านนี้ อาชีพตารวจจึงมีแนวโน้มเกิดความเครี ยดสู ง
จากผลการศึกษาวิจยั ของศูนย์วจิ ยั และพัฒนาอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าอาชีพ
ตารวจเป็ นอาชีพที่ติดอยูห่ นึ่งในสิ บของอาชีพที่มีความเสี่ ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตารวจจราจรเป็ น
ส่ วนหนึ่งขององค์กรตารวจที่มีบทบาทสาคัญ โดยมีบุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ท้งั ในงานทางด้านบริ การ
สาธารณะและงานทางด้านการจราจร ซึ่งงานด้านการจราจรก็เป็ นงานทางด้านบริ การสาธารณะอย่าง
หนึ่ง ที่ขา้ ราชการตารวจต้องปฏิบตั ิ และทุกวันนี้ปัญหาทางด้านการจราจรนับเป็ นปั ญหาที่สาคัญทุก
พื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร ถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ใน
การแก้ไขปั ญหาจราจร ในฐานะเป็ นเจ้าพนักงานเพื่อเป็ นการข่มขู่ยบั ยั้งมิให้มีการกระทาผิดหรื อฝ่ า
ฝื นกฎจราจรจะได้ทาให้การจราจรเกิดการคล่องตัว เพราะเป็ นอาชีพ ที่พ่ งึ ของประชาชน ในการ
ปฏิบตั ิงานจะต้องยืนกลางท้องถนนเพื่อปล่อยรถแต่ละจุดการจราจรให้เกิดการคล่องตัว นอกจากนั้น
ยังทาหน้าที่ตรวจตราความเรี ยบร้อยของถนนสายต่างๆ ตรวจจับผูก้ ระทาผิดกฎจราจรทั้งบนท้อง
ถนนและไหล่ทาง รวมถึงมีการประจาการเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ตลอด 24 ชัว่ โมง และ
ปฏิบตั ิงานตามที่ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งการ บทบาทหน้าที่ดงั กล่าวทาให้ตารวจจราจรมีโอกาสเกิดภาวะ
เครี ยดและท้อถอยจากการทางาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อผูป้ ฏิบตั ิงานทั้งสุ ขภาพกายและจิตใจ กล่าวคือ
สภาพการทางาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผูอ้ ื่นที่ตารวจจราจรต้องเผชิญ
(Prasrakee et al, 2007) เมื่อมีสภาวการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวติ การทางานทาให้เกิดความเครี ยดและ
มีพฤติกรรมที่เผชิญความเครี ยดที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้แล้ว ย่อมเป็ นผลเสี ยต่อการปฏิบตั ิงาน ทาให้
ประสิ ทธิภาพในการทางานลดลง เป็ นผลให้ขาดคุณภาพชีวติ และยังส่ งผลต่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้
รถใช้ถนนด้วย ไม่แม้แต่การต้องเผชิญกับภาวะความเครี ยดจากการจราจรภายนอกเท่านั้น หากแต่
ภายในหน่วยงานที่เต็มไปด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมาก ก็ยงิ่ มีผลทาให้ภาวะความเครี ยดขยายวง
กว้างมากยิง่ ขึ้น ทั้งความไม่พึงพอใจในการปฏิบตั ิ ปั ญหาสุ ขภาพ อารมณ์ ความรู ้สึกท้อแท้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน ที่ตารวจราจร ในกรุ งเทพมหานคร ต้องเผชิญอยูท่ ุกวัน อาจส่ งผลทาให้ตารวจจราจร
โดยเฉพาะผูป้ ฏิบตั ิ
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ด้วยเหตุผลและปั จจัยดังกล่าว จึงทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ขา้ ราชการตารวจ
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ ริ หารงานสานักงานตารวจแห่งชาติ รัฐบาล และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ด้านตารวจได้รับรู ้และตระหนักถึงความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจและเพื่อเป็ น
การแก้ไขปัญหาให้บุคลากรตารวจพร้อมรับสถานการณ์ที่กดดันและจัดการกับสิ่ งที่ทาให้เกิด
ความเครี ยดได้เหมาะสม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิ บตั ิงานของตารวจ
จราจร กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุค คลที่ ต่างกันมีผลต่ อความเครี ยดในการปฏิ บ ตั ิง านของต ารวจ
จราจร กรุ งเทพมหานคร
3. ปั จจัยด้านการปฏิ บตั ิง านมี ความสั มพันธ์กบั ความเครี ย ดในการปฏิ บ ตั ิ งานของตารวจ
จราจร กรุ งเทพมหานคร
4. เพื่ อ สร้ า งสมการพยากรณ์ ท านายความเครี ย ดในการปฏิ บ ัติ ง านของต ารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยด 9 ด้าน ประกอบด้วยด้าน
ลักษณะงาน ด้านเวลาในการปฏิบตั ิงาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน ด้านสัมพันธภาพกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อร่ วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ด้านความเสี่ ยง
ในการปฏิบตั ิงาน ด้าน
การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน ด้านการสนับสนุ นจากครอบครัว
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการตารวจจราจรในกอง
บังคับการตารวจนครบาล 1-9 กองบัญชาการตารวจนครบาล จานวน 345 นาย
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจรในกรุ งเทพมหานคร มีหลาย
ปั จจัยที่สาคัญ ซึ่ งทาให้เกิดความเครี ยดและส่ งผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิงาน (Burk :2000; Robbins,
2000; Andrew & Marc, 1997) ประกอบด้วย
1. ลักษณะงาน หมายถึง ขอบเขตภาระความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั ิงาน การมอบหมายงาน
ความสามารถและปริ มาณงาน
2. เวลาในการปฏิ บตั ิงาน หมายถึ ง ช่ วงเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งไม่สามารถระบุเวลาที่
แน่นอน รวมทั้งข้อจากัดเวลาในการปฏิบตั ิงานได้
3. ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การมีโอกาสได้เลื่ อนขั้น เลื่อนตาแหน่งสู งขึ้น
และการได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่นการฝึ กอบรม การดูงาน
4. สั ม พัน ธภาพกับ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา หมายถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผู ้บ ัง คับ บัญ ชากับ
ข้าราชการตารวจที่จะก่อให้เกิดความไว้วางใจ เคารพนับถือ ซึ่ งก่อให้เกิดความเต็มใจที่จะร่ วมมือซึ่ง
กันและกันในการทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมายของงานร่ วมกัน
5. สั ม พัน ธภาพกับ เพื่ อ นร่ ว มงาน หมายถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเพื่ อ นร่ ว มงานที่ จ ะ
ก่อให้เกิดความไว้วางใจ ความผูกพัน ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ทั้งในด้านส่ วนตัวแลการทางาน
6. สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน หมายถึ ง สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน
ความเสี่ ยงภัยทางกายภาพ การบริ การประชาชน
7. ด้านความเสี่ ยงในการปฏิ บตั ิงาน หมายถึ ง ความเสี ยหายหรื อเกิ ดความเครี ยดทางด้าน
จิ ตใจอันเนื่ องมาจากการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ก ารงานหรื อการก่ อให้เกิ ดอุบ ตั ิ เหตุ แก่ ตนเองระหว่า งการ
ปฏิบตั ิงาน และส่ งผลกระทบต่อรายได้ตนเองและครอบครัว
8. การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความรู ้สึกได้เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ง และ/หรื อมี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น การทางานเป็ นทีม หรื อได้รับผิดชอบในงานร่ วมกัน
9. การสนับสนุ นจากครอบครัว หมายถึง การที่ครอบครัวเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร พร้อมทั้งการให้กาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 354 คน พบว่าส่ วนมากอายุ 46-55
ปี คิดเป็ นร้อยละ 39.83 ส่ วนใหญ่สมรสและอยูด่ ว้ ยกัน คิดเป็ นร้อยละ 74.01 มีระดับการศึกษาอยูใ่ น
ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 55.37 ส่ วนมากมีช้ นั ยศระดับชั้นสัญญาบัตร คิดเป็ นร้อยละ 54.08 มี
รายได้ต่อบุคคล อยูร่ ะหว่าง 20,000 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 55.08 และมีรายได้ต่อครัวเรื อน
มากกว่า 30,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 69.21
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงานที่มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของ
ตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร โดยรวมแล้วพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ามีผลกระทบ
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นว่ามีผลกระทบอยูใ่ นระดับ
มาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ามีผลกระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าใน
การปฏิบตั ิงาน ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานด้านสัมพันธภาพกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ามีผลกระทบอยูใ่ นระดับน้อย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุน
จากครอบครัว ตามลาดับ
2.1 ด้านลักษณะงาน พบว่า โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ามี
ผลกระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นว่ามี
ผลกระทบอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ งานจราจรมักถูกมองในแง่ลบ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นว่ามีผลกระทบน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อองค์การและ
หน่วยงาน ตามลาดับ
2.2 ด้านเวลาในการปฏิบตั ิงาน พบว่า โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นว่ามีผลกระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นว่ามีผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ การทางานของท่านไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นว่ามีผลกระทบน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านต้องเร่ งรี บทางานมาก
2.3 ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน พบว่าโดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นว่ามีผลกระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับ

546 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561

ความคิดเห็นว่ามีผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ องค์กรของท่านไม่ส่งเสริ มความก้าวหน้า เช่น การ
ฝึ กอบรมหรื อเรี ยนต่อ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นว่ามีผลกระทบน้อยที่สุด ได้แก่ การ
เลื่อนตาแหน่งไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ตายตัวแน่นอน ตามลาดับ
2.4 ด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา พบว่า โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นว่ามีผลกระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นว่ามีผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ให้ความเป็ นกันเองกับท่าน และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นว่ามีผลกระทบน้อยที่สุด ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชา ไม่ยอมรับฟั งความคิดเห็น
ของท่าน ตามลาดับ
2.5 ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน พบว่า โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นว่ามีผลกระทบอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นว่ามีผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ เพื่อนร่ วมงานไม่ยอมรับการทางานของท่าน และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นว่ามีผลกระทบน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านและเพื่อนร่ วมงานไม่มีความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตามลาดับ
2.6 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่า โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูว่ า่ มีผลกระทบในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นว่ามีผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทางานต้องเสี่ ยงต่ออันตรายจากยวดยาน
พาหนะและฝุ่ นละอองมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นว่ามีผลกระทบน้อยที่สุด ได้แก่
ระยะเวลาพักหลังเลิกงานน้อยเกินไป ตามลาดับ
2.7 ด้านความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน พบว่า โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นว่ามีผลกระทบอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นว่ามีผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ความรู ้สึกว่างานมีความเสี่ ยงต่ออันตรายสู ง และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นว่ามีผลกระทบน้อยที่สุด ได้แก่ ไม่มีความมัน่ ใจต่อความปลอดภัยขณะ
ปฏิบตั ิงาน ตามลาดับ
2.8 ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน พบว่า โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูว่ า่ มีผลกระทบในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
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ความคิดเห็นว่ามีผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ความรู ้สึกว่าตนไม่ได้รับการยอมรับหรื อถูกยกย่องใน
การเข้าไปมีส่วนร่ วมในงานสาคัญๆ ของงานจราจร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นว่ามี
ผลกระทบน้อยที่สุด ได้แก่ รู ้สึกว่าตนเองมีไม่ความสาคัญต่องานจราจร ตามลาดับ
2.9 ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว พบว่า โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นว่ามีผลกระทบอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นว่ามีผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ครอบครัวไม่เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นว่ามีผลกระทบน้อยที่สุด ได้แก่ ครอบครัวของท่านไม่สนับสนุน
การทางานในปั จจุบนั ของท่าน ตามลาดับ
3. ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความเครี ยดมากที่สุด ได้แก่ ด้านร่ างกายและด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความเครี ยดน้อยที่สุด ได้แก่
ด้านจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม ตามลาดับ
3.1 ด้านจิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเครี ยดอยูใ่ น
ระดับต่า เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความรู ้สึกสบายใจ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความรู ้สึกอยากตาย ตามลาดับ
3.2 ด้านร่ างกาย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับสุ ขภาพร่ างกาย และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีอาการเสี ยงสัน่ ปากสัน่ หรื อมือสัน่ เวลาไม่พอใจ ตามลาดับ
การอธิบายสมมติฐาน
การอธิบายสมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการ
ปฏิบตั ิงานของ ตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่
ด้านอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ด้านสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ด้านระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ นัน่ คือ
ระดับการศึกษาของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
ด้านระดับชั้นยศมีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ นัน่ คือ
ระดับการศึกษาของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
ด้านรายได้ส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ด้านรายได้ต่อครัวเรื อนไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
การอธิ บ ายสมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการ
ปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานครแกตกต่างกัน สรุ ปได้วา่
ด้านอายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ด้านสถานภาพสมรสที่ แตกต่า งกัน ไม่มีผลต่อความเครี ย ดในการปฏิ บ ตั ิ ง านของต ารวจ
จราจร กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ด้านระดับชั้นยศที่แตกต่างกัน มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ด้านรายได้ต่อบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ด้านรายได้ต่อครัวเรื อนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
การอธิบายสมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดใน
การปฏิบตั ิงานของตารวจราจร กรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่
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ด้านลักษณะงาน ด้านเวลาในการปฏิบตั ิงาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน ด้าน
สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน และด้านการสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ด้านความเสี่ ยงในการทางานไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจ
จราจร กรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
การอธิบายสมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงานสามารถพยากรณ์ความเครี ยดใน
การปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้วา่
ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ครอบครัว (X9) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
(X8) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน (X6) โดยที่ตวั พยากรณ์ท้งั สามตัวนี้สามารถ
พยากรณ์ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ด้านลักษณะงาน(X1) ด้านเวลาในการปฏิบตั ิงาน(X2) ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน
(X3) ด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา (X4) ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน (X5) ด้านความเสี่ ยง
ในการทางาน (X7)ไม่สามารถพยากรณ์ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร ได้ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงานที่มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงานที่มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจ
จราจร กรุ งเทพมหานคร โดยรวมแล้วพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มีผลกระทบอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ซึ่ งผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ลักษณะงานของตารวจจราจรมีความเสี่ ยงอันตราย
และเสี่ ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็ นภาระที่หนักและก่อให้เกิดความเครี ยดได้ ไม่วา่ จะอุบตั ิเหตุ
หรื อโรคภัยไข้เจ็บ เป็ นงานที่ตอ้ งรับผิดชอบสู ง ขาดความปลอดภัย ต้องเสี่ ยงภัย ถึงแม้ตารวจจราจร
จะมีความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่หากจะต้องปฏิบตั ิงานเหล่านั้นในระยะเวลายาวนาน อาจ
ก่อให้เกิดความเครี ยดและส่ งผลไปยังประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้วย ดังที่ Robbins (1989) ได้
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อธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยดกับประสิ ทธิภาพในการทางานภายใต้ความเครี ยดระดับ
ต่าประสิ ทธิ ภาพในการทางานก็จะต่า เมื่อความเครี ยดเพิ่มขึ้นถึงระดับปานกลางจะกระตุน้ ร่ างกาย
และเพิ่มความสามารถในการปฏิบตั ิงานทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อ
ความเครี ยดเพิ่มขึ้นไปจนเกินความสามารถของบุคคลจะรับได้ก็จะมีผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานลดลง กล่าวคือ หากมีความเครี ยดระดับปานกลางแต่ดารงเป็ นเวลานานเกินไปก็จะมี
ผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพของงานลดลงได้ซ่ ึงสอดคล้องกับ Maphobsuk (1998:166) กล่าวว่า ลักษณะ
งานบางอย่างจะก่อให้เกิดความเครี ยดได้ เช่น งานที่ตอ้ งมีความรับผิดชอบสู ง งานที่ขาด
ความปลอดภัย งานที่ตอ้ งแข่งขันและงานที่ตอ้ งเสี่ ยงภัย หรื อเป็ นงานที่เกิดจากความไม่พึงพอใจและ
เกิดความเครี ยดสู ง สอดคล้องกับ นายแพทย์พนม เกตุนาน กล่าวถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครี ยดไว้ 5
ประการ โดยประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเครี ยด คือ สิ่ งเร้าในชีวิตประจาวัน การทางานเร่ งด่วนจน
ไม่มีเวลาพักผ่อน ลักษณะงานที่จาเจ หัวหน้าหรื อเพื่อนร่ วมงานไม่มีไมตรี จิต สิ่ งเหล่านี้ ทาให้ขาด
ความสุ ขในการทางาน ทั้งนี้ยงั สอดคล้องกับ Luansomwang (2001) ที่ได้ศึกษาผลกระทบต่อ
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานตามการรับรู ้ของตารวจสายตรวจจักรยานยนต์ในสถานีตารวจภูธ ร
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงานมีผลกระทบก่อให้เกิด
ความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลาง อาจ
เนื่องมาจากลักษณะงานจราจรเป็ นงานที่ตอ้ งอานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน ซึ่งเป็ นการบังคับ
ใช้กฎหมาย ควบคุมระเบียบวินยั จราจรไปด้วย ต้องป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน พร้อมให้
ความสะดวกในสถานที่ที่มีปัญหาด้านการจราจร รวมทั้งในเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุดว้ ย แต่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ต่างมีความร่ วมแรงร่ วมใจในการปฏิบตั ิหน้าที่กนั เป็ นอย่างดี เนื่องจากการปฏิบตั ิงานจราจรบุคลากร
ทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมในการทางาน ประสานงานร่ วมมือกันจึงเป็ นสาเหตุให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีระดับ
ความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับ Janis (1952) กล่าวว่า ความเครี ยดในระดับปาน
กลาง (Moderate Stress) เป็ นความเครี ยดที่อาจอยูน่ านเป็ นชัว่ โมงหรื อเป็ นวัน รุ นแรงมากกว่าระดับ
ต่า ผลกระทบต่อบุคคลมีมากกว่าระดับต่า ความเครี ยดระดับนี้ เช่น ความเครี ยดจากภาระงานที่หนัก
ความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง ความเครี ยดจากการทางานมากเกินไป การขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงาน
เป็ นระยะที่ร่างกายและจิตใจต่อสู ้ต่อความเครี ยดที่มกี ารแสดงออกมาให้เห็น หรื อสังเกตได้จาก

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

ROMMAYASAN 551

ปฏิกิริยาที่บุคคลใช้ตอบสนองต่อความเครี ยดทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย พฤติกรรม
อารมณ์และความคิด เพื่อเป็ นการขจัดสาเหตุ ซึ่ งทาให้ความเครี ยดลดลง และสอดคล้องกับ
Department of Mental Health (1997) กล่าวว่า ความเครี ยดในระดับปานกลาง (Moderate Stress)
เป็ น ความเครี ยดที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจาวัน เนื่องจากมีสิ่งคุกคามหรื อพบเหตุการณ์สาคัญๆ ในสังคม
บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองออกมาในลักษณะความวิตกกังวล ฯลฯ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติทวั่ ๆ
ไปไม่รุนแรงจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย เป็ นระดับความเครี ยดที่ทาให้บุคคลเกิดความ
กระตือรื อร้น
3. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การดาเนินชีวติ ใน
การทางานของแต่ละบุคคลมีอิทธิ พลต่อความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว สังคม เพราะนอกจาก
บุคคลจะแสดงบทบาทในด้านชีวติ การทางานแล้ว ยังต้องแสดงบทบาทในการดาเนินชีวติ อื่นๆ
เพื่อให้สมดุลกัน ในปัจจุบนั บุคคลให้ความสาคัญกับงานมากกว่าชีวติ ในครอบครัว จึงทาให้
สถานภาพของครอบครัวบกพร่ อง เกิดความขัดแย้งในบทบาทคู่สามี ภรรยา ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้เกิด
ความเครี ยด รวมทั้งผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ตารวจจราจรต้องออกปฏิบตั ิงานแต่เช้าถึงเย็น
โอกาสที่จะเจอหน้าครอบครัว ทากิจกรรมร่ วมกันมีนอ้ ยมาก ในช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ ก็ไม่มี
โอกาสที่จะอยูร่ ่ วมกัน รวมทั้งบางครอบครัวไม่ได้มีฐานะร่ ารวย จึงต้องดิ้นรนหาในสิ่ งที่ขาดแคลน
ด้วยการกูห้ นี้ยมื สิ น ซึ่ งก่อให้เกิดความเครี ยดได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Philagunchai (1998) ที่
ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเครี ยดในการทางานและพฤติกรรมเผชิญความเครี ยดของ
ตารวจจราจร จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปั จจัยด้านการดาเนินชีวติ ที่ทาให้เกิดความเครี ยด เช่น ความ
ขัดแย้งของบทบาทครอบครัว ปัญหาเรื่ องสุ ขภาพในครอบครัว ปั ญหาเรื่ องที่พกั อาศัยและสังคม
เพื่อนบ้าน เป็ นต้น ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านระดับชั้นยศ มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการ
ปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
Sritwanich (2009 : 388-393) กล่าวว่าสาเหตุที่อาจทาให้เกิดความเครี ยดมีหลายอย่างและอาจเกิด
พร้อมกันไปได้ซ่ ึ งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับชั้นยศ คือ ปัจจัยระดับองค์การในด้านปัญหาด้านผูน้ า ซึ่ง
ในหลายๆ กรณี ความเครี ยดของพนักงานจะเกิดจากการที่มีการทาตัวไม่เหมาะสมที่จะเป็ นผูน้ า คือ
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เป็ นผูน้ าที่ไม่เป็ นกลาง เล่นพรรคเล่นพวก หรื อเป็ นผูน้ าที่ไม่เก่ง ไม่มีวสิ ัยทัศน์ หรื อไม่ทาตนเป็ น
แบบอย่างที่น่ายกย่อง ไม่น่าศรัทธาก็เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดความเครี ยดได้
4. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ตารวจ
จราจรที่มีระดับการศึกษา รายได้ต่อครัวเรื อนแตกต่างกัน มีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของ
ตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ซึ่ง Robbins and Judge (2013)
กล่าวว่า ความเครี ยดที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลแต่ละบุคคลนั้น บางครั้งอาจมีสาเหตุหลักมาจากปั ญหา
เดียวกัน แต่ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความเครี ยดของแต่ละบุคคลมักแตกต่างกันออกไป ปั จจัยที่ทา
ให้บุคคลแต่ละบุคคลมีความอดทนต่อความเครี ยดที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ได้แก่ การรับรู ้ของบุคคล
(Perception) เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะความเครี ยดที่เกิดขึ้นกับปฏิกิริยาการตอบสนองต่อ
ความเครี ยดของบุคคล ประสบการณ์ การทางานของบุคคล (Experience) ประสบการณ์ในเชิงลบ
เกี่ยวกับงานที่บุคคลเคยได้รับหรื อเคยประสบมามักมีผลต่อระดับความเครี ยดของบุคคล การได้รับ
การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์ดงั กล่าวล้วนมีผลต่อความเครี ยดของบุคคลทั้งสิ้ น สุ ดท้ายบุคลิกลักษณะ
ของบุคคล (Personality) บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะ ชอบแข่งขัน ก้าวร้าว ใจเร็ ว ไม่มีความอดทน ไม่
พักผ่อน เร่ งรี บ ชอบทาอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน บุคคลที่มีลกั ษณะเช่นนี้ มักมี
ความเสี่ ยงต่อการเกิดความเครี ยด ซึ่ งรวมถึงพวกบ้าง (Workaholics) ด้วย สอดคล้องกับ Philagunchai
(1998) ได้สรุ ปปั จจัยต่างๆ เกี่ยวกับความเครี ยด ที่เกี่ยวกับรายได้และระดับการศึกษา ได้แก่ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการดาเนิ นชีวติ ประจาวัน ดังนั้นในผูท้ ี่มีชีวติ ความเป็ นอยูด่ ียอ่ ม
สามารถเผชิญกับความเครี ยดได้มากกว่าบุคคลที่ขาดแคลนปัจจัย และระดับการศึกษาที่ดีจะช่วยให้
บุคคลตระหนักถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าเพราะบุคคลได้ใช้การเรี ยนรู ้ในอดีต
และพฤติกรรมที่เคยใช้ในประสบผลสาเร็ จมาแล้วเผชิญกับปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในปั จจุบนั ได้ และ
สอดคล้องกับ Garland and Bush (1982 : 11) และ Hamilton and Warbinton (1979 : 283) ที่กล่าวว่า
บุคคลจะจัดการกับความเครี ยดได้ประสบผลสาเร็ จหรื อไม่เพียงใดขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ โดยปัจจัย
ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ เป็ นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตประจาวัน คนที่มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี ย่อม
สามารถเผชิญต่อภาวะเครี ยดได้ดีกว่าบุคคลที่ขาดแคลนปั จจัย ซึ่งปั จจัยทางด้านการศึกษาและฐานะ
ทางเศรษฐกิจเป็ นตัวกาหนดทาให้มนุษย์มีความเจริ ญงอกงามทางด้านความรู ้และสติปัญญา บุคคลที่
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มีฐานะเศรษฐกิจดีจะมีระดับการศึกษาดี ทาให้การรับรู ้ต่อเหตุการณ์ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าหาแหล่งและกลวิธีที่ใช้ในการเผชิญความเครี ยดได้ดีและมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งตรงข้ามกับบุคคลที่มีฐานะเศรษฐกิจและระดับการศึกษาต่า จะมีการรับรู ้เหตุการณ์
ที่ผดิ ๆ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาจึงไม่ถูกต้องทาให้มีพฤติกรรมที่เผชิญความเครี ยดที่ไม่ดี
5. ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน ปั จจัยด้านการ
ปฏิบตั ิงานด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ลักษณะงานควรต้อง
อานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน ซึ่ งเป็ นการบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมระเบียบวินยั จราจรไป
ด้วย ซึ่งลักษณะงานจะต้องป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน พร้อมให้ความสะดวกในสถานที่ที่
มีปัญหาด้านการจราจร รวมทั้งในเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุดว้ ย เนื่องจากงานจราจรมีปัญหามาก ต้องเจอ
ผูฝ้ ่ าฝื นกฎจราจร การดื่มสุ ราแล้วขับรถ รวมถึงสภาพการทางานมีความเสี่ ยงอันตรายและเสี่ ยงต่อการ
เกิดโรคภัยไข้เจ็บซึ่ งเป็ นภาระที่หนักและก่อให้เกิดความเครี ยดได้ สอดคล้องกับ Robbins and Judge
(2013) กล่าวว่า ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ (Organizational Factors) เป็ นตัวแปรที่สร้างความกดดันแก่
บุคลากร เนื่องจากความต้องการหรื อความคาดหวังขององค์การ ความต้องการ (Demands)ในที่น้ ี
หมายถึง หน้าที่รับผิดชอบ ความกดดัน ระเบียบข้อบังคับ และรวมถึงความไม่แน่นอน ที่บุคคลต้อง
เผชิญหรื อประสบในสถานที่ทางาน ได้แก่ ความต้องการของตัวงาน (Task Demands) ประกอบไป
ด้วย ลักษณะของงาน เงื่อนไขการทางาน ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ทางาน ความต้องการด้าน
บทบาทหน้าที่ (Role Demands) เป็ นความกดดันที่เกิดขึ้นกับบุคคล เนื่องมาจากหน้าที่ที่ตอ้ ง
รับผิดชอบในองค์การ ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบที่
สู งเกินไป ความคลุมเครื อของบทบาทหน้าที่ ล้วนมีส่วนทาให้บุคคลเกิดความเครี ยดทั้งสิ้ น
ความต้องการระหว่างบุคคล (Interpersonal Demands) เป็ นความกดดันเนื่องมาจากบุคคลอื่นในที่
ทางาน การขาดการสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงาน รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ย่าแย่ระหว่างบุคคลในที่
ทางานล้วนส่ งผลต่อความเครี ยดของบุคคลอีกเช่นกัน ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงานด้านเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เวลาในการปฏิบตั ิงานมากเกินไปซึ่งจะต้องรับผิดชอบตลอดเวลาที่
กาหนดทุกวัน ต้องฟังวิทยุสื่อสารตลอดเวลาและพร้อมปฏิบตั ิงานได้ทนั ที ทาให้ไม่มีเวลาพักผ่อน
ซึ่งปริ มาณงานที่มาก การที่ไม่ได้พกั การที่ทางานเป็ นระยะเวลานาน การทางานเป็ นกะ งานที่ตอ้ ง
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ใช้ทกั ษะในการทางานเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครี ยดได้ ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงานด้าน
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การไม่ค่อยจะได้รับ
ความเอาใจใส่ หรื อได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู ง เนื่ องจากลักษณะงานจราจรเป็ น
งานที่ตอ้ งอานวยความสะดวกอยูบ่ นท้องถนน อานวยการจราจร ความก้าวหน้าในหน้าที่นอ้ ยมาก
เพราะงานประจาต้องควบคุมและอานวยการจราจร รวมทั้งทางานเป็ นแบบแบ่งพรรค แบ่งพวก ใคร
ที่รู้จกั ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นมากกว่าผูท้ ี่ไม่ได้รู้จกั กับผูบ้ งั คับบัญชาเป็ น
การส่ วนตัว ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงานด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา มีความสัมพันธ์กบั
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก ผูบ้ งั คับบัญชาเปลี่ยนแปลงไปตามวาระ หากผูบ้ งั คับบัญชามีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีกบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความใกล้ชิดกันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็ทาให้การปฏิบตั ิงานไปได้
ได้ดว้ ยดี หากผูบ้ งั คับบัญชาที่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ จะต้องปรับทัศนคติของแต่ละบุคคลให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาให้ได้ ทาให้เกิดความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับ Brown
and Moberg (1990) กล่าวว่า สัมพันธภาพในการทางาน สัมพันธภาพระหว่างผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงาน
และผูร้ ่ วมงาน เป็ นสาเหตุของความเครี ยดประการหนึ่ง สัมพันธภาพที่ไม่ดีทาให้เกิดความไว้วางใจ
ต่า ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่า ความสนใจที่จะพยายามแก้ปัญหาน้อยลง และความไว้วางใจของบุคคล
ในหน่วยงานที่มีบทบาทคลุมเครื อ มีผลทาให้การสั่งการระหว่างบุคคลไม่มี ทาให้เกิดความเครี ยด
ทางจิตใจ รู ้สึกว่าถูกคุกคามเกี่ยวกับงาน และความสุ ขของตนเอง รวมทั้งนโยบายและการบริ หาร
จากหน่วยงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชามีปริ มาณความล่าช้ามาก ได้แก่ ระบบการบริ หารงาน การ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์การ เช่น การเปลี่ยนผูบ้ ริ หาร หรื อทิศทางการทางาน สิ่ งเหล่านี้มีผลต่อคนที่
ปฏิบตั ิงานในองค์การ ปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงานด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์
กับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานเป็ นกลุ่มพวกใครพวกมัน และ
การปฏิบตั ิงานจะต้องปฏิบตั ิร่วมกันเป็ นระบบ ทางานกันเป็ นทีม บางครั้งอาจจะมีการต่อปากต่อคา
กัน ส่ งผลให้เกิดความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานได้ สอดคล้องกับ Witchawut (2001) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครี ยด ระดับกลุ่ม กลุ่มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกใหม่ ลักษณะที่ทา
ให้บุคคลเกิดความเครี ยดได้มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ 1) ขาดความกลมเกลียวในกลุ่ม (lack of group
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cohesiveness) ขาดความสามัคคี ขาดความไว้วางใจกัน ขาดการยกย่องให้ความสาคัญแก่กนั 2) ขาด
การสนับสนุนทางสังคม (lack of social support) ขาดผูส้ นับสนุน ขาดการแลกเปลี่ยน และช่วย
แก้ปัญหาซึ่ งกันและกัน ขาดความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ทางานแข่งขันแบบตัวใครตัวมัน 3) มีความ
ขัดแย้งภายในบุคคล ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่ม (intra-individual inter-personal and intergroup conflict) เมื่อเกิดความจัดแย้งขึ้น พฤติกรรมระหว่างกันจะมีลกั ษณะฟาดฟัน กลัน่ แกล้ง และ
ให้ร้ายกัน ทาให้เกิดความเครี ยดได้มาก ปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงานด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานไม่ค่อยดี เนื่องจากต้อง
เจอกันสภาพการจราจรที่แออัดและติดขัดเกือบตลอดเวลา เจอฝุ่ นละออง ไม่สามารถเลือกหรื อ
กาหนดสถานที่ปฏิบตั ิงานได้ตรงกับความต้องการได้ ซึ่งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้
ได้ รวมทั้งเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ต่างๆ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ สอดคล้องกับ Siri-orn Witchawut
(2001) ได้กล่าวถึง ปั จจัยที่ทาให้เกิดความเครี ยดในระดับองค์การ ว่า องค์การเป็ นปั จจัยให้เกิด
ความเครี ยดเนื่องด้วยนโยบายโครงสร้าง สภาพแวดล้อมในการทางาน และกระบวนการดาเนินงาน
ไม่ชดั เจนและไม่เหมาะสม สิ่ งเหล่านี้เป็ นสาเหตุให้เกิดความเครี ยดได้ และสอดคล้องกับ Warshaw
(1979) กล่าวว่า ปั จจัยในการทางานทุกๆ ด้านต่างก็เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดความเครี ยดได้ท้งั สิ้ น การที่
องค์ ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวงานและสภาพแวดล้อมของงานไม่เหมาะสม และไม่สามารถ
ตอบสนอง ตามความต้องการของบุคคลได้ ก็อาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดความเครี ยดได้เช่นกัน
ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงานด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการ
ปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การปฏิบตั ิงานจราจรบุคลากรทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมในการทางาน ประสานงาน
ร่ วมมือกันให้มากเพื่อขจัดปั ญหาความล้มเหลวในการปฏิบตั ิงาน ปัจจัยด้านการปฏิบตั ิงานด้านการ
สนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บางครอบครัวมีกิจกรรม
ร่ วมกันน้อยมากเนื่ องจาก ต้องออกปฏิบตั ิงานแต่เช้าถึงเย็น โอกาสที่จะเจอหน้าครอบครัว ทา
กิจกรรมร่ วมกันมีนอ้ ยมาก ในช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ ก็ไม่มีโอกาสที่จะอยูร่ ่ วมกัน รวมทั้งบาง
ครอบครัวไม่ได้มีฐานะร่ ารวย จึงต้องดิ้นรนหาในสิ่ งที่ขาดแคลนด้วยการกูห้ นี้ยมื สิ น ซึ่ งก่อให้เกิด
ความเครี ยดได้ สอดคล้องกับ Prasertsri (2005) กล่าวว่า ความเครี ยดที่เกิดจากตัวบุคคล (Personal
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stressors) ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว (Family problems) เช่น ปั ญหาเกี่ยวกับการหย่าร้าง ปั ญหา
เกี่ยวกับบุตร ธิ ดา ปั ญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความเครี ยด ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ (Economic
problems) จะเกี่ยวข้องกับปั ญหาทางด้านการเงินของพนักงาน เช่น ปั ญหาหนี้สิน ต้องผ่อนบ้าน ผ่อน
รถ ซึ่งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมักจะเกิดกับพนักงานระดับล่างมากกว่าระดับสู ง
6. ปัจจัยการปฏิบตั ิงานที่สามารถพยากรณ์ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร
ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สามารถพยากรณ์ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร
คือ ปฏิบตั ิงานด้านการสนับสนุนจากครอบครัว (X9) ด้านการมีส่วนร่ วมในการทางาน (X8) และ
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน (X6)โดยที่ตวั พยากรณ์ท้ งั สามตัวนี้สามารถพยากรณ์
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของตารวจจราจร กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ งสาคัญในการปฏิบตั ิงานของตารวจ
จราจร เนื่องจากในปั จจุบนั สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานจราจรไม่ค่อยดี ต้องเจอกันสภาพ
การจราจรที่แออัดและติดขัดเกือบตลอดเวลา เจอฝุ่ นละออง ไม่สามารถเลือกหรื อกาหนดสถานที่
ปฏิบตั ิงานได้ตรงกับความต้องการได้ ซึ่งผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ รวมทั้ง
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ต่างๆ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และ บางครอบครัวมีกิจกรรมร่ วมกันน้อย
มากเนื่องจาก ต้องออกปฏิบตั ิงานแต่เช้าถึงเย็น โอกาสที่จะเจอหน้าครอบครัว ทากิจกรรมร่ วมกันมี
น้อยมาก ในช่วงเทศกาลสาคัญๆ ต่างๆ ก็ไม่มีโอกาสที่จะอยูร่ ่ วมกัน รวมทั้งบางครอบครัวไม่ได้มี
ฐานะร่ ารวย จึงต้องดิ้นรนหาในสิ่ งที่ขาดแคลนด้วยการกูห้ นี้ยมื สิ น สาเหตุเหล่านี้ก่อให้เกิด
ความเครี ยดได้ สอดคล้องกับ Prasertsri (2005) ที่กล่าวว่า สาเหตุทเี่ กิดความเครี ยดอาจจะเกิดจาการ
ทางานหรื อเกิดจากตัวบุคคลก็ได้ ดังนี้
6.1 ความเครี ยดที่เกิดจากการทางาน (Work-related stressors) ปัจจัยสาคัญที่เป็ นสาเหตุ
ทาให้คนทางานเกิดความเครี ยด มีดงั นี้ 1) ความต้องการจากงาน (Task demands) เช่น ปริ มาณงานที่
มากเกินไป การที่ตอ้ งทางานให้เสร็ จตามกาหนดเวลา ความกดดันจากการทางานผิดพลาด เป็ นต้น 2)
ความคลุมเครื อในบทบาท (Role ambiguities) ความไม่เข้าใจในบทบาทที่มอบหมาย 3) ความขัดแย้ง
ในบทบาท (Role conflicts) การมีบทบาทมากเกินไป อาจทาให้พนักงานเกิดความขัดแย้งในบทบาท
ของตนเอง 4) ประเด็นต้านจริ ยธรรม (Ethical dilemmas) การมีกฎระเรี ยบหรื อข้อบังคับที่มากเกินไป
5) ปัญหาระหว่างบุคคล (Interpersonal problems) การขาดความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานหรื อการที่
ไม่สามารถเข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้ 6) การพัฒนาอาชีพ (Career developments) การเปลี่ยนแปลง
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อย่างช้าๆ จะทาให้รู้สึกดีข้ ึน 7) การกาหนดสภาพล้อม (Physical setting) การมีเนื้ อที่การทางานที่
แออัดอุณหภูมิในห้องทางานไม่เหมาะสม หนาวเกินไปหรื อร้อนเกินไป ตลอดจนเสี ยงรบกวนต่างๆ
เป็ นปัจจัยที่ทาให้พนักงานไม่มีสมาธิในการทางาน เกิดความฉุ นเฉี ยว หรื อหงุดหงิดได้ง่าย ซึ่ งการ
เกิดความเครี ยดนั้นขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่างและลักษณะของแต่ละบุคคล เช่น ประสบการณ์การ
ทางาน บุคลิกภาพ หรื อการรับรู ้ในสิ่ งต่างๆ
6.2 ความเครี ยดที่เกิดจากตัวบุคคล (Personal stressors) มีดงั นี้ 1) ปั ญหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว (Family problems) เช่น ปั ญหาเกี่ยวกับการหย่าร้าง ปั ญหาเกี่ยวกับบุตร ธิ ดา ปั ญหาเหล่านี้
ก่อให้เกิดความเครี ยด 2) ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ (Economic problems) จะเกี่ยวข้องกับปัญหา
ทางด้านการเงินของพนักงาน เช่น ปั ญหาหนี้สิน ต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ซึ่งปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจ
มักจะเกิดกับพนักงานระดับล่างมากกว่าระดับสู ง 3) ปั ญหาด้านบุคลิกภาพ (Personality problems) ผู ้
ที่มีบุคลิกภาพแบบ A จะเป็ นคนที่มีความรี บร้อนในการทาสิ่ งต่าง ๆ เป็ นคนตรงต่อเวลา เป็ นคน
ก้าวร้าว และอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะ
1. ในการวิจยั ครั้งนี้ศึกษาความเครี ยดเฉพาะตารวจจราจรในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งยัง
มีตารวจจราจรในพื้นที่อื่นๆ ในประเทศอีกมากที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตารวจจราจร อาจเป็ นตารวจจราจรใน
พื้นที่เสี่ ยง หรื อในจังหวัดอื่นๆ ที่มีความเครี ยดเกิดขึ้นอาจจะมีมากกว่า และควรจะศึกษาปั จจัยที่
ก่อให้เกิดความเครี ยดของตารวจจราจรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาความเครี ยดของ
เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรอย่างเป็ นรู ปธรรม ชัดเจนมากยิง่ ขึ้นด้วย
2. ในการวิจยั ครั้งนี้ ไม่ได้ศึกษาถึงบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยดว่าบุคลิกภาพแบบ
ไหนที่ก่อให้เกิดความเครี ยดมากกว่ากัน และการป้ องกันตนเองจากความเครี ยดของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกันอย่างไร
3. ควรมีการศึกษาระดับความเครี ยด เพื่อกาหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานหรื อความเครี ยดในลักษณะอื่นๆ เช่นด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม เช่นการจัดฝึ กอบรมหรื อสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการความเครี ยด การเผชิ ญกับความเครี ยด
การตรวจสุ ขภาพจิตอย่างสม่าเสมอ จัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชเพื่อให้คาแนะนาแก่ตารวจ
จราจรหรื อตารวจในสายงานด้าน อื่นๆ ที่มีความเครี ยดในสถานีตารวจ
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4. ในการวิจยั ครั้งนี้ ยังมีตวั แปรอีกหลายตัวที่ผวู ้ จิ ยั ไม่ได้นาเสนอในครั้งนี้ เช่น ปัจจัยส่ วน
บุคคลในด้าน เพศ สุ ขภาพ จานวนบุตร ที่พกั อาศัย โครงการสาธารณะ และปัจจัยสิ่ งแวดล้อม
ภายนอกองค์การ เป็ นต้น ในการวิจยั ครั้งต่อไปหากมีการกล่าวถึงตัวแปรดังกล่าวทาให้ได้ปัจจัยที่มี
ผลต่อความเครี ยดมากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาตนตามหลัก
พุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ 2) เพื่อสร้างโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการ
ตื่นรู ้ 3) เพื่อตรวจสอบความตรงและนาเสนอโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา
เพื่อการตื่นรู ้ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้ง 2 โมเดล ดังนี้ 1) โมเดลกระบวนการพัฒนาตน
ตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ ที่มีกลั ยาณมิตรของครู ในโรงเรี ยนวิถีพุทธเป็ นตัวแปรส่ งผ่านมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เท่ากับ 0.70 และ 0.01 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 2)โมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ที่มีการพัฒนาตนตาม
หลักไตรสิ กขา เป็ นตัวส่ งผ่าน เท่ากับ 0.01 และ0.97 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : กระบวนการพัฒนาตน, หลักพุทธจิตวิทยา, การตื่นรู ้
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to study self-development process based on
Buddhist psychology for awakening; 2) to create a model of self-development process based
Buddhist psychology for awakening; and 3) to determine the validity of the developed model. The
consistency check of the developed model with empirical data was found that the model developed
by the researcher was consistent with the empirical data of these two models: 1) The model of selfdevelopment process based on the Buddhist psychology for awakening, having the dedicated and
friendly teachers in the Buddhism-based schools as a transmission variable, was consistent with
the empirical data of 0.70 and 0.01 at the statistically significant levels of 0.01. And 2) the model
developed in line with the threefold training was consistent with the empirical data of 0.01 and
0.97 at the statistically significant levels of 0.01.
Keywords: process of self-development, Buddhist psychological, awakening
บทนา

มนุษย์เป็ นกลไกสาคัญต่อความสาเร็ จในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนา
ศักยภาพ ของมนุษย์ให้มีความพร้อมต่อการดาเนินชีวติ และการเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมจึงเป็ นเรื่ อง
สาคัญเป็ นอย่างยิง่ การประเมินตัดสิ นคุณค่าของมนุษย์ทางกระแสโลกและทางศาสนานั้นมีความ
แตกต่างกัน เช่น กระแสโลกให้ความสาคัญกับการพัฒนามนุษย์ให้เป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุ ข
ในขณะที่ทางศาสนาให้ความสาคัญกับการพัฒนามนุษย์ให้เป็ นผูท้ ี่มีจิตใจสู ง สะอาด สว่างสงบเป็ น
กระบวนการพัฒนามนุษย์ที่บูรณาการองค์ความรู ้ท้ งั กระแสโลกและกระแสธรรม พลังอานาจแห่ง
ปั ญญาจะทาให้มนุษย์รอดพ้นจากวังวนในการเผชิญปัญหาต่างๆ ได้
ปัจจุบนั นี้มนุษยชาติตอ้ งเผชิ ญปั ญหามากมาย ในขณะที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาลัง
ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง การพัฒนาที่ผา่ นมาเป็ นการพัฒนาบนฐานของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีภายใต้ “ทฤษฎีการทาให้ทนั สมัย (Modernization)” ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่มี
แนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ทนั สมัยอย่างสังคมตะวันตกตลอดระยะเวลาของการใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผา่ นมากว่า 50 ปี แม้แนวทางการพัฒนาที่ผา่ นมาจะทาให้
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ประเทศไทยกลายมาเป็ นประเทศกาลังพัฒนา แต่การพัฒนาดังกล่าวก็นาพาปั ญหาใหม่ ๆ เข้ามา
เช่นกัน ทั้งปั ญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและด้านสังคมที่ป่วย จิตใจที่ตกต่าจากการขาดศีลธรรม
ของคนในชาติ อาจกล่าวได้วา่ ความทุกข์ของคนในยุคปัจจุบนั เกิดจากความเจริ ญก้าวหน้าภายใต้
แนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นไปทางด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ การดาเนินชี วติ ตามกระแสแห่ง
บริ โภคนิยม วัตถุนิยม เช่นนี้ ก่อให้เกิดการสร้างนิยามของความสุ ขแบบอิงอยูก่ บั ความสามารถใน
การได้ครอบครองวัตถุ คือเมื่อมีวตั ถุมากก็มีความสุ ขในชี วติ มาก ซึ่งการที่คนในสังคมมีทศั นะเช่นนี้
ส่ งผลให้เกิดการแข่งขันโกงและเอาเปรี ยบกันเพื่อให้ได้ครอบครองวัตถุจึงจะเกิดความรู ้สึกมัน่ คง
และมีความสุ ขไปตามทัศนะผิดๆ นี้เอง แต่ความสุ ขที่เกิดขึ้นบนฐานของการเบียดเบียนตนเองและ
ผูอ้ ื่นเช่นนี้ เป็ นความสุ ขที่ไม่แท้จริ ง ผลสะท้อนออกมาให้เห็นชัดเจนในรู ปของปัญหาที่พบได้ท้งั ใน
ระดับสังคมและปัจเจกบุคคล และพบได้ในทุกมิติของชีวติ (Muekyod, 2015: 1)
กระบวนการพัฒนาของมนุษย์เริ่ มต้นขึ้นตั้งแต่แรกเริ่ มของการปฏิสนธิอยูใ่ นครรภ์มารดาจน
พัฒนาชีวติ ไปจนกว่าจะสิ้ นชี วติ พระพุทธศาสนาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทาได้ถึงระดับรากฐานของ
จิตสานึกจะเป็ นไปได้เมื่อคนๆ นั้น เข้าถึงความสุ ขภายใน (ความสุ ขยัง่ ยืน) โดยผ่านการฝึ กใจอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่ องการสร้างความตั้งใจ ความสมดุลทางอารมณ์ และสติ เพราะการฝึ กใจในเรื่ องดังกล่าว
จะทาให้คนเราเรี ยนรู ้ถึงความแตกต่างระหว่างความเป็ นจริ งของสิ่ งต่างๆ ที่คนเรารับทราบได้โดย
ระบบประสาทสัมผัสกับความเป็ นจริ งที่เกิดจากการปรุ งแต่งที่เราสร้างขึ้น ผลของการฝึ กใจทาให้
คนเรามองเห็นสิ่ งนั้นๆ ตามที่ประสาทสัมผัสได้รับ รวมถึงการรับทราบทางใจด้วย ซึ่งเป็ นการรับรู ้ที่
ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งตามธรรมชาติโดยปราศจากความคิดที่ปรุ งแต่งบิดเบือนที่คนเรามักจะมีต่อ
สิ่ งต่างๆ โดยเป็ นนิสัยโดยคิดว่านัน่ คือความจริ ง (Auepum, 2014: 135-136)
สาหรับการพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนานั้น เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ และจะต้องพัฒนาตลอดเวลา โดยไม่ประมาท เป็ นการพัฒนาโดยเน้นการสร้างเสริ มคุณภาพ
ของคนที่จะมาเป็ นส่ วนร่ วมในการแก้ปัญหาตามยุคสมัย และเป็ นการพัฒนาตนที่สอดคล้องกับ
จุดหมายระยะยาวแห่งความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดว้ ย ไม่ใช่เป็ นเพียงการพัฒนามนุษย์เพื่อมาสนอง
ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ เฉพาะกาลเฉพาะกรณี เท่านั้น แต่มุ่งส่ งผลให้บุคคลมีอนามัยดี
แข็งแรง มีอารมณ์ที่มนั่ คงมีจิตใจที่งดงาม มีความสามารถเข้าใจตนเอง เข้าใจบุคคลอื่น สามารถ
ปรับตัวสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นได้โดยง่าย และอยูก่ บั การทางานได้อย่างเป็ นสุ ข โดยเป้าหมาย
การพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนา คือ การพัฒนาทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญา การพัฒนา
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ตนทางพุทธศาสนาเป็ นการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิเพื่อไปสู่ ความพอดีหรื อการมีดุลยภาพของชีวติ มี
ความสัมพันธ์อนั กลมกลืนระหว่างการดาเนินชีวิตของบุคคลกับสภาพแวดล้อมและมุ่งการกระทาตน
ให้มีความสุ ขด้วยตนเอง รู ้เท่าทันตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่าการพึ่งพาอาศัยวัตถุ เป็ นแนวทางการ
พัฒนาชีวติ ที่ยงั่ ยืน และหลักการพัฒนาตนที่สาคัญคือ ทมะ สิ กขา และภาวนา (Payutto, 2005: 45)
กระบวนการพัฒนาตนตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเป็ นที่ยอมรับเบื้องต้นว่าสามารถ
พัฒนาบุคคลให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจได้ โดยเฉพาะการลดพฤติกรรมที่เป็ น
ปั ญหา การกระทาความรุ นแรงต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อน สังคมประเทศชาติ หากมีการสร้างและ
พัฒนารู ปแบบการลดพฤติกรรมความรุ นแรงโดยการใช้กระบวนการฝึ กอบรมตามหลักไตรสิ กขามา
เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนให้มีความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนิ น
ชีวติ มีจิตที่ประกอบด้วยเมตตากรุ ณาต่อกัน ไม่คิดอิจฉาริ ษยา ซึ่งกันและกัน ถือได้วา่ เป็ นความ
ต้องการของคนทุกคนในสังคม เพราะฉะนั้นด้วยความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลโดยใช้กระบวนการการพัฒนาตามตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว
ดังนั้น การที่บุคคลจะพัฒนาตนได้จะต้องเป็ นผูม้ ุ่งมัน่ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งตัวเอง
โดยมีความเชื่ อหรื อแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนที่ถูกต้อง เพื่อช่วยส่ งเสริ มให้การพัฒนาตน
ประสบความสาเร็ จ สาหรับวิธีการพัฒนาตนไปสู่ วถิ ีชีวติ ที่ดีงามประกอบด้วย การรู ้จกั เลือกหาแหล่ง
ความรู ้และแบบอย่างที่ดี การรู ้จกั จัดระเบียบชีวิต มีการวางแผนและจัดการกิจการงานต่างๆ อย่างมี
ระบบระเบียบ การมีความพึงพอใจจะสร้างสรรค์กิจการที่ดีงามและมีประโยชน์ การมุง่ มัน่ พัฒนาตน
ให้เต็มศักยภาพ การปรับเจตคติและค่านิยมให้เหมาะสมกับการดาเนินชีวติ ที่ดีงาม เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
การมีสติ ตื่นตัวทุกเวลา การรู ้จกั แก้ปัญหาและพึ่งตนเอง จัดการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีความคิด
วิจารณญาณตามเหตุปัจจัยด้วยตนเอง สาหรับเทคนิคสาคัญของการพัฒนาตนเองคือ วิธีการควบคุม
ตนเองทั้งทางร่ างกายและจิตใจ โดยการควบคุมสิ่ งเร้า การเตือนตนเอง การเสริ มแรงตนเองและการ
ลงโทษตัวเอง การทาสัญญากับตัวเอง การเปลี่ยนการตอบสนอง วิธีการปรับความคิดและความรู ้สึก
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ วิธีการเจริ ญสมาธิเบื้องต้นเพื่อทาจิตใจให้สงบเกิดสภาวะ
การตื่นรู ้คือปั ญญา
การตื่นรู ้เป็ นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่เกิดจากการเข้าถึงความเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ความจริ งตามธรรมชาติอนั กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุ ด หลุดเป็ นอิสระจากการติดอยูใ่ นความบีบ
คั้นความคับแคบ เกิดความสว่างไสวและปี ติสุขอันล้ าลึก อย่างไม่เคยมีมาก่อน มีมิตรภาพอันไพศาล
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ต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ ง อันเป็ นไป เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติมนุษย์อยูใ่ นธรรมชาติของการ
ปรุ งแต่ง ซึ่ งแยกเป็ นส่ วนๆ เป็ นเขาเป็ นเรา เป็ นสิ่ งที่ไม่มีชีวติ สิ่ งมีชีวติ นานัปการ โดยเอาตัวเองเป็ น
ศูนย์กลางเป็ นสมมติสัจจะไม่ใช่ความจริ ง ตามธรรมชาติ เพราะความจริ งตามธรรมชาติไม่มีตวั ตน
ของใครเป็ นศูนย์กลาง การเอาตัวเองเป็ นศูนย์กลางจึงเป็ นมายาคติ ตัวเองนั้นคับแคบและขัดแย้งกับ
ความเป็ นจริ งตามธรรมชาติ มนุษย์จึงตกอยูใ่ นความบีบคั้นไม่เป็ นอิสระ ขัดแย้งในตนเองและกับคน
อื่นและสิ่ งอื่น แม้มนุษย์จะสามารถศึกษากฎเกณฑ์ทางฟิ สิ กส์และนามาประดิษฐ์เทคโนโลยีและโลก
ทางวัตถุต่าง ๆ แต่สภาพความขัดแย้งในตนเองและกับคนอื่นและสิ่ งอื่นก็ยงั ดารงอยู่ หรื อกลับมาก
ยิง่ ขึ้น จนกระทัง่ สร้างสภาวะวิกฤต ทั้งวิกฤตชีวติ สังคม และสิ่ งแวดล้อมแก่โลกทั้งใบ มนุษยชาติคง
ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากสภาวะวิกฤตในชีวติ ได้
ส่ วน “การตื่นรู ้” มีความหมายอย่างไร เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเน้นย้าถึงภาวะตื่นรู ้น้ ี พระ
สัจธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นหลักการเข้าถึงภาวะตื่นรู ้น้ ีซ่ ึ งมี
แนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้หลายแนวทางที่ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิ ตามอุปนิสัยสันดานของมนุษย์
แต่ละกลุ่ม หากแต่ยคุ สมัยนี้ที่มนุษย์ใส่ ใจกับการครองชีพมากขึ้น จึงมีการแสวงหาปั จจัยที่เอื้อต่อการ
ดารงชีพเพียงอย่างเดียว ไม่ได้สนใจหรื อใส่ ใจต่อการตื่นรู ้ที่สามารถนาพาวิถีชีวติ ของมนุษย์น้ นั ให้
ดารงอยูอ่ ย่างเป็ นปกติสุขการส่ งเสริ มการตื่นรู ้หรื อการปรับเปลี่ยนทัศนคติอาจเกิดขึ้นภายในจิตใจ
ของบุคคลเอง การรับรู ้เกิดขึ้นใหม่และเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีเหตุปัจจัยจากการพิจารณาของบุคคลผู ้
นั้นเองโดยไม่เกี่ยวกับการถูกบังคับหรื อกดดันจากสิ่ งแวดล้อมภายนอกเลยในทางพระพุทธศาสนา
ได้เรี ยกการรับรู ้ชนิดนี้วา่ เป็ น ธัมมานุธมั มะสติปัฎฐาน คือการตั้งสติกาหนดพิจารณาธรรมเพื่อให้เกิด
ความรู ้ความเข้าใจธรรมชาติตามสภาพที่เป็ นจริ ง วิธีทางพระพุทธศาสนาใช้จิตพิจารณาสิ่ งต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดปั ญญา เช่นการกาหนดลมหายใจเข้าออกจนจิตสงบดีเกิดสมาธิไม่มีความฟุ้งซ่านก็นอ้ ม
จิตข้าไปสู่ ตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน ได้แก่การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม (Paorohit, 2011:
152-153)
ผลการศึกษาต้นทุนชีวิตในนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุ 14-18 ปี มี
ต้นทุนชีวิตที่มีความอ่อนแอมากที่สุด กล่าวคือ การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่ องราวสื่ อกับครู สะท้อนให้
เห็นว่านักเรี ยนกาลังตื่นตัวและต้องการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างมากมายโดยเฉพาะกับครู แต่โอกาส
เข้าถึงยังน้อยมาก การเปิ ดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกโดยตัวเขาเองโดยที่ผใู ้ หญ่แสดงบทบาทสมมติ
เป็ นพี่เลี้ยง มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพิ่มบทบาทให้เด็กแสดงความสามารถและมีใจอาสา ก็จะทาให้
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เกิดการพัฒนาเป็ นกลไก การสร้างภูมิคุม้ กันได้เป็ นอย่างดีตน้ ทุนชีวิตที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมเสี่ ยงก็จะ
ลดลงได้ในที่สุด (Trepatee, 2013: 36) จากแนวโน้มของปั ญหาสังคมที่หลากหลาย หากวัยรุ่ นไทย
ไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะจัดการปัญหาที่ประสบได้ ย่อมนาไปสู่ ทางออกที่ไม่พึงปรารถนา ดังนั้น จึง
ถือเป็ นความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิง่ ที่จะต้องสร้าง และเสริ มภูมิคุม้ กันให้วยั รุ่ นไทยได้มีตน้ ทุนชีวติ
ที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะดารงตนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุ ข (Trepatee, 2013: 36)
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.5) เป็ นช่วงเวลาที่
นักเรี ยนต้องค้นหาตัวตนของตนเอง เพื่อจะได้วางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา ซึ่งนักเรี ยน
บางส่ วนต้องได้เปลี่ยนสถานที่เรี ยนใหม่ พบกับสิ่ งแวดล้อมใหม่ ในการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะนักเรี ยนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เป็ นช่วงเริ่ มต้นของการเรี ยนในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย นักเรี ยนต้องมี
ความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อให้ปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสิ่ งใหม่ๆ จาเป็ นต้อง
มีกระบวนการพัฒนาตนที่เหมาะสม ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็จะเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามมา
ได้แก่ การทะเลาะวิวาท การพึ่งยาเสพติด ปัญหาเรื่ องชูส้ าว การขาดสัมมาคารวะ เป็ นต้น(Paorohit,
2011: 152-153)
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู ้ อนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า นักเรี ยนยังคงเบื่อหน่าย
และไม่ต้งั ใจเรี ยนเพราะเพิ่งขึ้นมาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปี ที่ 3 เพราะต้องมาปรับตัวอย่างมากกับ
การเรี ยนรู ้ใหม่ซ่ ึงไม่เหมือนตอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะต้องพบกับเนื้อหาวิชาเรี ยน ที่ยาก
มากขึ้นในการมาเรี ยนในสถานที่แห่งใหม่ท้ งั การบ้านและรายงานก็มีเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมต่างๆ อีก
มากมาย จากการแจกแบบสารวจข้อมูลเบื้องต้นให้กบั นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปี ที่ 4
ผลการสารวจได้ พบปั ญหาเรี ยนไม่ทนั เพื่อน เรี ยนไม่รู้เรื่ อง เรี ยนไม่เข้าใจ งานเยอะมากไม่สามารถ
ส่ งงานได้ทนั เวลา ในเวลาเรี ยนเกิดภาวะความเครี ยด ทางานเข้ากับกลุ่มเพื่อนไม่ได้ ทางานช้า มี
สาเหตุมาจากเข้ากับเพื่อนไม่ได้ เพื่อนบางคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทาให้ทางานลาบาก ความเห็นไม่ตรงกัน
การนัดหมายการสื่ อความหมายกันไม่ถูกต้อง ทาให้เกิดความเข้าใจผิด เพื่อนในกลุ่มขาดเรี ยนทาให้
ต้องทางานกระชั้นชิด อยูก่ บั เพื่อนที่เข้ากันไม่ได้ การทางานจึงไม่ประสบผลสาเร็ จ ไม่มีเงินทางาน
กลุ่ม ขาดความสามัคคี และเพื่อน บางคนไม่ให้ความร่ วมมือ (Khumkan, 2010: 3)
จากการที่ได้ศึกษารวมรวมข้อมูลทราบว่านักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในช่วงการเปลี่ยน
สถานที่เรี ยนจะมีปัญหาในการปรับตัว คือไม่รู้จกั ตน ไม่เห็นคุณค่าของตน ไม่เห็นศักยภาพของตน
และการใช้ศกั ยภาพของตนไม่เต็มศักยภาพ ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา กระบวนการพัฒนาตนตาม
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หลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในด้านศึกษา
กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้เพื่อสร้างโมเดลกระบวนการพัฒนาตน
ตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ เพื่อตรวจสอบความตรงและนาเสนอโมเดลกระบวนการพัฒนา
ตนตามหลักพุทธจิตวิทยา เพื่อการตื่นรู ้ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาตนตามหลักจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้
2. เพื่อสร้างโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามแนวพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้
3. เพื่อตรวจสอบความตรงและนาเสนอโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา
เพื่อการตื่นรู ้
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ มีวตั ถุประสงค์ 1)
เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ 2) เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนา
ตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ 3) เพื่อตรวจสอบความตรงและนาเสนอโมเดลกระบวนการ
พัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบผสมวิธี (Mixed
Methods Research) โดยใช้วิธีการเชิงปริ มาณเพื่อขยายผลการวิจยั เชิงคุณภาพ แบ่งการวิธีการ
ดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ใช้แนวทางวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
approach) ในการศึกษากระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ ระยะที่ 2 ใช้
แนวทางวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative approach) เพื่อสร้าง ตรวจสอบความตรงและนาเสนอ
โมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ ดังแสดงรายละเอียดของวิธีการ
ดาเนินการวิจยั ได้ดงั นี้
1.รู ปแบบการวิจยั
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย แบบผสมวิ ธี (mixed methods research) ผู ้วิ จ ัย ได้ใ ช้แ บบ
แผนการวิ จ ัย แบบผสมวิ ธี โ ดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณเพื่ อ ขยายผลวิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Quantitative method to extend Qualitative results แสดงได้ดงั แผนผังดังนี้
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การวิจยั เชิงคุณภาพ

ผลการวิจยั
การวิจยั เชิงปริ มาณ

ภาพที่ 1: การวิจยั แบบผสมวิธีดว้ ยวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อขยายผลวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Klomkul, 2011: 86)
จากแบบแผนการวิจยั ในภาพ ทาให้ได้แนวทางในการออกแบบการวิจยั โดยเริ่ มต้นจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเป็ นระยะที่ 1 และตามด้วยระยะที่ 1
คือการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการเชิงปริ มาณ โดยเริ่ มจากการพัฒนา
ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 แล้วนาข้อมูลมาผสมเพื่อเชื่อมโยงกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณใน
ระยะที่ 2 จากนั้นดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณเพื่อตรวจสอบทฤษฎีที่พฒั นาขึ้นจาก
การวิจยั เชิงคุณภาพในระยะที่ 1 โดยการออกแบบวิจยั เน้นการพัฒนาทฤษฎีให้เกิดขึ้น (Emergent
theory) ซึ่งจะทาให้ได้กรอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีที่มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น มีรายละเอียดของ
ขั้นตอนการวิจยั ตามภาพต่อไปนี้
การวิจยั ระยะที่ 1
/#
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ

วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีการเชิงคุณภาพ

ผลวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพ

พัฒนาทฤษฎีเพื่อ
การตรวจสอบ

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการเชิงปริ มาณ

วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีการเชิงปริ มาณ

ผลวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริ มาณ

แปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพเชิงปริ มาณ

การวิจยั ระยะที่ 1
ภาพที่ 2: ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั (Klomkul, 2011 : 87)
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จากขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั ในภาพ ผูว้ จิ ยั ได้แสดงรายละเอียดในการออกแบบการวิจยั
โดยการออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling design) การออกแบบการพัฒนาเครื่ องมือวิจยั
(Measurement design) และการออกแบบการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Analysis design) ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การออกแบบการวิจยั ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative research design) เป็ น
การออกแบบการวิจยั โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบด้วย การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องและการศึกษาภาคสนาม แบ่งการศึกษาเป็ น 2 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษากระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 2 พัฒนากรอบแนวคิดโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อ
การตื่นรู ้
1. การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
ส าหรั บ การศึ ก ษาในระยะที่ 1 ในส่ ว นของศึ ก ษาภาคสนาม ผู ว้ ิ จ ัย ได้สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ด้านหลักอภิธรรมและครู ในโรงเรี ยนวิถีพุทธ จานวน 15 รู ป/คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ระยะที่ 1 คือ แนวคาถามแบบสัมภาษณ์กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อ
การตื่นรู ้ โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างเครื่ องมือคือ
1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2) กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา กาหนดโครงสร้างแนวคาถามแบบสัมภาษณ์ ที่
ใช้ศึกษาและเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3) ดาเนินการสร้างแนวคาถามแบบสัมภาษณ์ตามกรอบโครงสร้างของแบบสอบถาม
นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
4) นาแนวคาถามแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขและผ่านการหาคุ ณภาพ
เครื่ องมือวิจยั เรี ยบร้อยแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ต่อไป
ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั ด้วยวิธีการเชิ งปริ มาณ (Quantitative approach) โดยการนาข้อมูลระยะ
ที่ 2 มาพัฒนาโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ ที่มีตวั แปรส่ งผ่าน
และตรวจสอบความตรงของโมเดลด้วยการหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นแสดงรายละเอียด
ของการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 4 จานวน 553 คน
กลุ่มตัวอย่าง ในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้น ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ Hair และคณะ (Klomkul, 2011: 95) คือขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์
ที่ตอ้ งการประมาณค่าหรื อจานวนเส้นทาง (path) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโมเดลกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ในการวิจยั ครั้งนี้มีจานวนพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งการประมาณค่าทั้งหมด 54
พารามิเตอร์ หรื อมีจานวนเส้นทางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลกรอบแนวคิด
ทั้งหมด 54 เส้นทาง ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีเหมาะสมมีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 553 คน แจก
แบบสอบถามทั้งสิ้ น 600 ชุด รวบรวมแบบสอบถามได้คืนมาทั้งสิ้ น 553 ราย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่ างของโรงเรี ยนในสังกัด สพม.เขต 7
ชื่อโรงเรี ยน
ขนาด จานวนนักเรี ยน จานวนนักเรี ยน
โรงเรี ยน ทั้งหมด (คน)
ม.4 (คน)
1 โรงเรี ยนอรัญประเทศ
ใหญ่
2,116
471
2 โรงเรี ยนตาพระยา
กลาง
1,261
157
3 โรงเรี ยนทัพพระยาพิทยา
กลาง
1,047
172
4 โรงเรี ยนคลองน้ าใสวิทยาคาร กลาง
504
57
5 โรงเรี ยนร่ มเกล้าวัฒนานคร
เล็ก
379
61
สระแก้วรัชมังคลาภิเษก
6 โรงเรี ยนซับม่วงวิทยา
เล็ก
364
50
รวม
5,671
968

กลุ่มตัวอย่าง
(คน)
266
89
98
34
36
30
553

2. ปัจจัย/ตัวแปรที่นาเข้ามาวิเคราะห์ในโมเดล
เนื่องจากในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมวิธีโดยนาวิธีการศึกษาด้วยวิธีการวิจยั เชิง
คุณภาพเป็ นส่ วนสาคัญในการพัฒนากรอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีก่อนนามาพัฒนาเป็ นโมเดล
กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ จานวน 2 โมเดล ดังนี้
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โมเดลที่ 1 กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้โดยมีกลั ยาณมิตรของ
ครู ในโรงเรี ยนวิถีพุทธ เป็ นตัวแปรส่ งผ่าน ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร แบ่งเป็ นตัวแปร
ภายในแฝง 2 ตัวแปร ตัวแปรภายนอกแฝง 1 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ 14 ตัวแปร ดังแสดง
รายละเอียดของตัวแปรดังนี้
1) ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ภายใน (endogenous latent and observed
variables) ในการวิจยั ครั้งนี้มีตวั แปรแฝงภายใน คือ
(1) ภาวะตื่นรู ้ หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึงการดาเนินชีวติ อย่างรู ้ ตื่น
และเบิกบาน โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ (1) รู ้ คือ ความสามารถของบุคคลในการมี
สติระลึกรู ้การดารงชีวิตด้วยหลักอริ ยสัจสี่ คือ รู ้จกั สภาพปัญหา รู ้เหตุที่ทาให้เกิดปั ญหา รู ้การ
แก้ปัญหาอย่างมีจุดหมาย รู ้กาหนดแนวทางและรู ้ปฏิบตั ิเพื่อกาจัดปัญหามากกว่าใช้อารมณ์ (2) ตื่น
คือ ควบคุมตนเอง ด้านกาย วาจา ใจ โดยใช้หลักอริ ยสัจสี่ ในการดารงชีวติ (3) เบิกบาน คือภูมิใจใน
ตนเอง พอใจในชีวติ สุ ขสงบทางใจ
(2) ตัวแปรส่ งผ่าน คือ กัลยาณมิตรของครู ในโรงเรี ยนวิถีพุทธ คือ การเป็ นผู ้
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการตื่นรู ้ โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัวแปร คือ (1) น่ารัก (2) น่าเคารพ
(3) น่ายกย่อง (4) เป็ นที่ปรึ กษาที่ดี (5) อดทนฟังถ้อยคา (6) อธิบานเรื่ องซับซ้อนได้ (7) ไม่แนะนา
ทางเสื่ อมเสี ย (P.A. payutto, 2008 : 204)
2) ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (exogenous latent and observed
variables) คือ กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา หมายถึง การพัฒนาตน โดยวัดจากตัว
แปรที่สังเกตได้ 7 ตัวแปรคือ (1) ตระหนักรู ้ (2) พัฒนาให้รู้จกั ตนเอง (3) รู ้คุณค่าและศักยภาพที่
แท้จริ งของตน และ (4) ปฏิบตั ิจริ งในการดาเนินชีวติ อย่างเต็มศักยภาพ (5) ศีล (6) สมาธิ (7) ปัญญา
โมเดลที่ 2 กระบวนการพัฒนาตนทางจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้โดยมีการพัฒนาตนตามหลัก
ไตรสิ กขา เป็ นตัวแปรส่ งผ่านประกอบด้วยตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร แบ่งเป็ นตัวแปรภายในแฝง 2 ตัว
แปร ตัวแปรภายนอกแฝง 1 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ 10 ตัวแปร ดังแสดงรายละเอียดของตัวแปร
ดังนี้
1) ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ภายใน (endogenous latent and observed
variables) ในการวิจยั ครั้งนี้มีตวั แปรแฝงภายใน คือ (1) ภาวะตื่นรู ้ หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึง
การดาเนิ นชีวติ อย่างรู ้ ตื่น และเบิกบาน โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ (1) รู ้ คือ
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ความสามารถของบุคคลในการมีสติระลึกรู ้การดารงชีวติ ด้วยหลักอริ ยสัจสี่ คือ รู ้จกั สภาพปัญหา รู ้
เหตุที่ทาให้เกิดปั ญหา รู ้การแก้ปัญหาอย่างมีจุดหมาย รู ้กาหนดแนวทางและรู ้ปฏิบตั ิเพื่อกาจัดปั ญหา
มากกว่าใช้อารมณ์ (2) ตื่น คือ ควบคุมตนเอง ด้านกาย วาจา ใจ โดยใช้หลักอริ ยสัจสี่ ในการดารงชีวติ
(3) เบิกบาน คือภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต สุ ขสงบทางใจ (2) ตัวแปรส่ งผ่าน คือ การพัฒนาตน
ตามหลักไตรสิ กขา หมายถึง การพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมโดยวัดจากตัวแปรที่สังเกตได้ 3 ตัว
แปรคือ (1) ศีล (2) สมาธิ (3) ปัญญา
2) ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (exogenous latent and observed
variables) 1 ตัวแปร ได้แก่ กระบวนการพัฒนาตนตามหลักจิตวิทยา หมายถึง การพัฒนาตนตาม
ทฤษฎีการยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางของ Carl Roger โดยวัดจากตัวแปรที่สังเกตได้ 4 ตัวแปรคือ (1)
ตระหนักรู ้ (2) พัฒนาให้รู้จกั ตนเอง (3) รู ้คุณค่าและศักยภาพที่แท้จริ งของตน และ (4) ปฏิบตั ิจริ งใน
การดาเนินชีวติ อย่างเต็มศักยภาพ
3. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2 คือแบบสอบถามใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Data) ที่มี 3 ขั้นตอน ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาโมเดลกระบวนการพัฒนาตน ตาม
หลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ที่มีตวั แปรส่ งผ่าน โดยมีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือคือ
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาตนตาม
หลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้
2) นาผลที่ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1 และแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ใน
ข้อ 1 มากาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา กาหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม ที่จะใช้ในการศึกษา
และเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3) ดาเนินการสร้างแบบสอบถามตามกรอบโครงสร้างของแบบสอบถามที่กาหนดไว้
4) ตรวจสอบความตรงและความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ผลการวิจัย
การนาเสนอสรุ ปผลการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 เป็ นการสรุ ปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น และส่ วนที่ 1 เป็ นการสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามวิจยั สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
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(1) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงจานวน 358 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.70 รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน
195 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.30 กลุ่มตัวอย่างมาจากขนาดโรงเรี ยนขนาดใหญ่ 380 คน คิดเป็ นร้อยละ
68.70 โรงเรี ยนขนาดกลาง 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.20 โรงเรี ยนขนาดเล็ก 56 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.10 อาศัยอยูก่ บั พ่อและแม่ 327 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.10 อาศัยอยูก่ บั พ่อ หรื อแม่ 222 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40.10 อยูห่ อพัก 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.80
(2) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล สรุ ปได้วา่ ใน
ภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้มีเมื่อ
พิจารณากระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา(DEV)) พบว่า โดยภาพรวม
กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา (DEV) อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.78) ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า รู ้ศกั ยภาพของตน (K) มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 3.86) รองลงมาคือ รู ้จกั ตน (I)
มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 3.84) และ รู ้คุณค่าของ (J) ( X = 3.83) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิ ทธิ์ การกระจาย (C.V.) ของตัวแปรพบว่า ตัวแปรมีการกระจายอยูร่ ะหว่างร้อยละ 10.83 –
15.83 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรศีล (AB) ปัญญา (FGH) รู ้จกั ตน (I) และ
สามารถใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ (L) มีการแจกแจงในลักษณะเบ้ขวา (ค่าความเบ้เป็ นบวก) แสดงว่า
ข้อมูลของตัวแปรต่ากว่าค่าเฉลี่ย ตัวแปร สมาธิ (CDE) รู ้คุณค่าของตน (J) รู ้ศกั ยภาพของตน (K) มีการ
แจกแจงในลักษณะเบ้ซา้ ย (ค่าความเบ้เป็ นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรสู งกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณา
ค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรสมาธิ (CDE) รู ้คุณค่าของตน (J) มีการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะ
สู งโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย ตัวแปร ศีล (AB)
ปัญญา (FGH) รู ้จกั ตน (I) รู ้ศกั ยภาพของตน (K) และสามารถใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ (L) มีการแจกแจง
ของข้อมูลในลักษณะเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูล
มาก
เมื่อพิจารณาปั จจัยด้านกัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ (FRI) พบว่า โดยภาพรวมกัลยาณมิตร
ของครู ในวิถีพุทธ (FRI) อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.12) ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ไม่แนะนาทาง
เสื่ อมเสี ย (S) ( X = 4.38) รองลงมาคือ น่ายกย่อง (O) ( X = 4.19) และน่ารัก (M) ( X = 3.96)
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย (C.V.) ของตัวแปรพบว่า ตัวแปรมีการกระจายอยู่
ระหว่างร้อยละ 14.04 – 19.05 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจก
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แจงในลักษณะเบ้ซา้ ย (ค่าความเบ้เป็ นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสู งกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณา
ค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปร น่ารัก (M) น่าเคารพ (N) น่ายกย่อง (O) อธิบายเรื่ องซับซ้อนได้ (R)
ไม่แนะนาทางเสื่ อมเสี ย (S) มีการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสู งโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่ง
มากกว่า ๐) แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย ตัวแปร เป็ นที่ปรึ กษาที่ดี (P) อดทนฟังถ้อยคา (Q) มี
การแจกแจงของข้อมูลในลักษณะเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่ามีการ
กระจายของข้อมูลมาก
เมื่อพิจารณาปั จจัยด้านการตื่นรู ้ (AWAKE) พบว่า โดยภาพรวมการตื่นรู้ (AWAKE) อยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.96) ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า เบิกบาน (V) สู งที่สุด X = 4.15) รองลงมา
คือ ด้านรู ้ (T) ( X = 3.89) และ ตื่น (U) ( X = 3.85) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์การกระจาย
(C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยูร่ ะหว่างร้อยละ 14.58 – 16.05
เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซา้ ย (ค่าความ
เบ้เป็ นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสู งกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัว
แปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดง
ว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามวิจยั
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตอนนี้ ผูว้ จิ ยั นาเสนอสาระจากวิธีการเชิงคุณภาพและเชิง
ปริ มาณ แยกตามวัตถุประสงค์การวิจยั เป็ น 2 ด้าน คือ 1) ผลการพัฒนาโมเดลกระบวนการพัฒนาตน
ตามหลักพุทธจิตวิทยา 2) ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลัก
พุทธจิตวิทยา ที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ระหว่างตัวแปรในโมเดลด้วยโปรแกรมลิสเรล
(1) ผลการพัฒนาโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า กระบวนการพัฒนาตนตามหลัก
พุทธจิตวิทยามีท้งั ตัวแปรทางพุทธจิตวิทยาและจิตวิทยา สามารถสรุ ปได้วา่ การพัฒนาให้รู้จกั ตนรู ้
คุณค่าของตนและศักยภาพของตนเอง และดารงชีวิตประจาวันอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการปฏิบตั ิตน
ตามหลัก ศีล สมาธิ ปั ญญา โดยมีรูปแบบกัลยาณมิตรของครู ในโรงเรี ยนวิถีพุทธเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน
จากการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ตัวแปรที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นตัวแปรที่ค่อนข้างเหมาะสมกับการวิจยั ครั้งนี้ กัลยาณมิตรของครู ใน
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โรงเรี ยนวิถีพุทธ คือ การเป็ นผูส้ ่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการตื่นรู ้ โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 1 ตัว
แปร คือ (1) น่ารัก (2) น่าเคารพ (3) น่ายกย่อง (4) เป็ นที่ปรึ กษาที่ดี (5) อดทนฟังถ้อยคา (6) อธิ บาย
เรื่ องซับซ้อนได้ (7) ไม่แนะนาทางเสื่ อมเสี ย Payutto, 2016: 204) กระบวนการพัฒนาตนตามทฤษฎี
การยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางของ (Carl Roger) หมายถึง การพัฒนาตน โดยวัดจากตัวแปรที่สังเกตได้ 4
ตัวแปรคือ (1) พัฒนาให้รู้จกั ตน (2) รู ้คุณค่าของตน (3) รู ้ศกั ยภาพที่แท้จริ งของตนและ(4) ปฏิบตั ิจริ ง
ในการดาเนินชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ภายนอก ประกอบด้วย (1)
ปัญญา คือ (1) ดาริ ชอบ (2) เห็นชอบ (2) สมาธิ คือ (1) พยายาม (2) สติ (3) สมาธิ (3) ศีล คือ (1) วาจา
ชอบ (2) การงานชอบ (3) เลี้ยงชีพชอบอีกทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกทาให้เข้าใจถึงนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ของตัวแปรแต่ละตัวได้ดีมากขึ้น สามารถนามาเป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ที่
เหมาะสมได้
โมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ที่มีกลั ยาณมิตรของครู
ในวิถีพุทธ เป็ นตัวส่ งผ่าน สรุ ปได้เป็ นโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการ
ตื่นรู ้ ความสัมพันธ์ของตัวแปรมีท้ งั เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวก
สู งสุ ด คือ ความน่าเคารพ (N) และความน่ายกย่อง (O) เมื่อครู ในวิถีพุทธมีความน่าเคารพมากขึ้น
ความน่ายกย่องจะเพิ่มขึ้นด้วย ครู วถิ ีพุทธมีการอดทนฟังถ้อยคา สู งขึ้นการเป็ นที่ปรึ กษาที่ดี (Q) ก็
สู งขึ้นด้วย
(2) ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาที่
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปรใน
โมเดล แบ่งออกเป็ น 2 โมเดล ดังนี้
1) โมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่ นรู ้ที่มีกลั ยาณมิตรของ
ครู ในวิถีพุทธ เป็ นตัวส่ งผ่าน ในโมเดลนี้ มีตวั แปรแฝง 3 ตัวแปร คือ กระบวนการพัฒนาตนตามหลัก
พุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ (DEV) กัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ (FRI) และการตื่นรู ้ (AWAKE) โดย
ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมด 17 ตัวแปร
ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลที่พฒั นา สรุ ปได้วา่ ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่าเท่ากับ
38.75 df = 5.15 p = 0.09 GFI = 0.99 AGFI = 0.98 RMSEA = 0.00 อธิบายความแปรปรวนของ
กัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ (FRI) ได้ร้อยละ 18.00 และอธิบายความแปรปรวนของการตื่นรู ้
(TUV) ได้ร้อยละ 50.00 นอกจากนั้น ตัวแปรกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา (DEV )
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พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อยูใ่ นช่วง 0.36 ถึง 0.60 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั
สู งสุ ดคือ การรู ้คุณค่าของตน (J) และปฏิบตั ิจริ งในการดาเนินชีวติ อย่างเต็มศักยภาพ (L) ตัวแปร
กัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ (FRI) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อยูใ่ นช่วง 0.40 ถึง 0.74
โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสู งสุ ด คือ ความน่าเคารพ (N) และ ความน่ายกย่อง (O) การตื่น
รู ้ (TUV) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยูใ่ นช่วง 0.53 ถึง 0.72 โดยตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กนั สู งสุ ด คือ คือ รู ้ดว้ ยสติ (T) และ ตื่นด้วยการแก้ปัญหาตามหลักอริ ยสัจสี่ (U)
ผลการวิเคราะห์โมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ ที่มีตวั
แปรกัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ เป็ นตัวแปรส่ งผ่าน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ประจักษ์ซ่ ึ งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99
ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.98
ค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่าความเที่ยงอยูร่ ะหว่าง
0.28 ถึง 0.85 โดยตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงสู งสุ ดคือ การรู ้จกั ตน (I) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.85
รองลงมาคือ การรู ้คุณค่าของตน (J) และความน่าเคารพ (N) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.71, 0.70
ตามลาดับ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ (R-SQUARE) ของสมการโครงสร้างตัวแปรภายในแฝง พบว่า
กัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ (FRI) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์เท่ากับ 0.18 แสดงว่า ตัวแปร
ภายในโมเดลประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา (DEV ) สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของกัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ (FRI) ได้ร้อยละ 18.00 ส่ วนการตื่นรู ้ (TUV) มีค่า
สัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.50 แสดงว่า ตัวแปรภายในโมเดล คือ กระบวนการพัฒนาตนตาม
หลักพุทธจิตวิทยา (DEV) และ กัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ (FRI) สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการตื่นรู ้ (TUV) ได้ร้อยละ 50.00
เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าพิสัยสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแฝงมีค่าอยูใ่ นช่วง 0.53 ถึง 0.72 โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์เป็ นบวกตัวแปรที่มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มากที่สุดคือ กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา (DEV) และ การ
ตื่นรู ้ (TUV) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.72 ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ที่อยูใ่ นระดับสู ง
อิทธิ พลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตื่นรู ้ (TUV) พบว่าตัวแปรดังกล่าว
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา (DEV) โดยมีขนาดอิทธิพล
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เท่ากับ 0.70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามลาดับ แต่ไม่ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
กัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ (FRI)
2) โมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามทฤษฎีของ คาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) เพื่อการตื่น
รู ้ที่มีการพัฒนาตามหลักพุทธ กระบวนการพัฒนาตามทฤษฎีของ ROGER (DEV_ROGER)
กระบวนการพัฒนาหลักพุทธ (TRI) การตื่นรู ้ (AWAKE) โดยมีกระบวนการพัฒนาหลักพุทธ (TRI)
เป็ นตัวแปรส่ งผ่าน กระบวนการพัฒนาตามทฤษฎีของ ROGER (DEV_ROGER) พบว่า โดย
ภาพรวมกระบวนการพัฒนาตามทฤษฎีของ ROGER (DEV_ROGER) อยูใ่ นระดับมาก พบว่า การรู ้
ศักยภาพของตน (K) มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย (C.V.) ของตัวแปรพบว่า ตัว
แปรมีการกระจายอยูร่ ะหว่างร้อยละ 14.44– 15.64 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่าตัว
แปร รู ้จกั ตนเอง (I) สามารถใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ (L) มีการแจกแจงในลักษณะเบ้ขวา (ค่าความเบ้
เป็ นบวก) ปัจจัยกระบวนการพัฒนาหลักพุทธ (TRI) พบว่า โดยภาพรวมกระบวนการพัฒนาหลัก
พุทธ (TRI) อยูใ่ นระดับมาก ค่าสัมประสิ ทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปรพบว่า ตัวแปรมีการ
กระจายอยูร่ ะหว่างร้อยละ 11.34 – 15.63 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปร ศีล
(AB) และ ปัญญา (FGH) มีการแจกแจงในลักษณะเบ้ขวา (ค่าความเบ้เป็ นบวก) ปัจจัยด้านการตื่นรู ้
(AWAKE) พบว่า โดยภาพรวมการตื่นรู ้ (AWAKE) อยูใ่ นระดับมาก ค่าสัมประสิ ทธิ์การกระจาย
(C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยูร่ ะหว่างร้อยละ 13.04 –
16.04 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซา้ ย
(ค่าความเบ้เป็ นลบ) ตัวแปรกระบวนการพัฒนาหลักพุทธ (TRI) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์อยูใ่ นช่วง 0.386 ถึง 0.51 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสู งสุ ด คือ สมาธิ (CDE)
และ ปัญญา (FGH) ตัวแปรการตื่นรู ้ (TUV) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อยูใ่ นช่วง 0.53
ถึง 0.72 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั สู งสุ ด คือ คือ รู ้ดว้ ยสติ (T) และ ตื่นด้วยการแก้ปัญหาตาม
หลักอริ ยสัจสี่ (U) แสดงว่า เมื่อรู ้ดว้ ยสติมากขึ้น ตื่นด้วยการแก้ปัญหาตามหลักอริ ยสัจสี่ ก็จะมากขึ้น
ด้วย
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อภิปรายผลการวิจัย
การเสนอผลการอภิ ป รายผลการวิ จ ัย ในตอนนี้ ผู ้วิ จ ัย แยกน าเสนอเป็ น 2 ตอนใหญ่ ๆ
ดังต่อไปนี้
1. การอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงจานวน 358 คน
คิดเป็ นร้อยละ 64.70 รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.30 กลุ่มตัวอย่างมาจาก
ขนาดโรงเรี ยนขนาดใหญ่ 380 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.70 โรงเรี ยนขนาดกลาง 117 คน คิดเป็ นร้อยละ
21.20 โรงเรี ยนขนาดเล็ก 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.10 อาศัยอยูก่ บั พ่อและแม่ 327 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.10 อาศัยอยูก่ บั พ่อหรื อแม่ 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.10 อยูห่ อพัก 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.80 ซึ่ง
เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ค่อนข้างมีความหลากหลาย ถือได้วา่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของประชากร
ได้ดี
จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธ
จิตวิทยา (DEV) การตื่นรู ้ (AWAKE) โดยมีกลั ยาณมิตรครู วถิ ีพุทธ (FRI) เป็ นตัวแปรส่ งผ่าน พบว่า
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างสู งทุกตัวแปรสังเกตได้ คือ รู ้ศกั ยภาพของตน รู ้จกั ตนและ รู ้คุณค่า
ของตน และสามารถใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนมากมีการรับรู ้วา่ ตนเอง
ศักยภาพของตน รู ้จกั ตนและรู ้คุณค่าของตน และสามารถใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีศีล สมาธิ
ปัญญา รู ้จกั ตน รู ้ศกั ยภาพของตน และสามารถใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ถือได้วา่ ในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างนี้เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบตั ิตนตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา สอดคล้องกับ Aobaom (2014) ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามแนว
พระพุทธศาสนา” พบว่าแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคือ 1) ด้าน
การฝึ กอบรม จัดโครงการฝึ กอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถ และทักษะ ตามความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล การฝึ กอบรมขั้นศีล คือ ปรับแก้การแสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา ขั้น
สมาธิ คือ พัฒนาจิตใจให้มีสภาวะอดทน ขั้นปั ญญา คือชี้แนะให้เห็นพฤติกรรมที่ควรกระทาหรื อไม่
ควรกระทา 2) ด้านการศึกษา ได้ส่งเสริ มให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถ ขั้นศีลคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนา
พฤติกรรมจิตใจให้มี EQ ขั้นปั ญญา คือให้มีการศึกษาเพิ่มเติม 3) ด้านการพัฒนา ขั้นศีล คือ ให้การ
บ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยที่ดีงาม ขั้นสมาธิ คือ ฝึ กจิตใจให้เป็ นไปในทิศทางที่ควร ขั้นปั ญญา คือ
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ส่ งเสริ มพัฒนาให้มีการศึกษาเพิ่มเติม ส่ วนการพัฒนาศักยภาพ คือกลุ่มของความรู ้ (knowledge)
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของตาแหน่ง
งานหนึ่งๆ โดยกลุ่มความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าวสัมพันธ์กบั ผลงานของตาแหน่งงานนั้นๆ
และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับและเป็ นสิ่ งที่สามารถเสริ มสร้างขึ้นได้ โดยผ่าน
การฝึ กอบรมและการพัฒนา
วิธีการพัฒนาตนสอดคล้องกับ (Methiworachat (2014) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนื อตอนล่าง 2” พบว่าด้านศีล ได้
ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างเต็มที่มีการจัดอบรมถือศีลและปฏิบตั ิ
ธรรมประจาปี การฝึ กอบรมขั้นศีล คือ ฝึ กกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ ฝึ กจิตใจ ขั้นปั ญญา คือฝึ กองค์
ความรู ้ ในการพัฒนา ด้านสมาธิ มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรทาสมาธิให้จิตใจมีความสงบสุ ขก่อน
ปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ ด้านปั ญญา สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบตั ิงาน โดยใช้หลักความเห็นชอบ และคิด
ชอบในการทางานรู ปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านศีล (B = Behavior) การพัฒนาเน้นไปที่การ
พัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นศีลก่อให้เกิด ทักษะ และมี
บุคลิกภาพที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นสมาธิ หรื อ การพัฒนาจิตใจ (M = Mind) การพัฒนา
ทรัพยากรด้านสมาธิยงั ก่อให้เกิด เจตคติที่ดีในการทางาน การพัฒนาด้านปัญญา หรื อ
การพัฒนาด้านความรู ้ (W = Wisdom) เป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขั้นสู งสุ ดและมีความสาคัญ
สามารถนาปัญญามาใช้กบั ความรู ้ทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ เพราะต้องให้เกิดความรับรู ้
และจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ จะได้รูปแบบจากการสังเคราะห์ (Synthesis Model) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ Buddhist Human Resource Development คือ BHRD = BMW
((Methiworachat, 2014: 2) นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของบุษกร วัฒนบุตร ได้ศึกษาวิจยั
เรื่ อง “การนาพุทธญาณวิทยา (ไตรสิ กขา) และตัวแบบการบริ หารจัดการความรู ้และทักษะ (KSM)
เพื่อสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรมหาชน” พบว่า การสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธ
ญาณวิทยา (ไตรสิ กขา) และตัวแบบ KSM เป็ นวิธีการพัฒนาคนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซึ่ง
มี 2 วิธีคือ วิธีการไตรสิ กขา และวิธีการภาวนา ที่จะก่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ของแต่
ละองค์กร เพื่อที่จะผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมจนก่อให้เกิดลักษณะ
ของบุคลากรที่เป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุ ข Watthanabutr (2012) และสอดคล้องกับพระจิรวัฒน์
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อุตุตมเมธี ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ศึกษาวิเคราะห์การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนตามทัศนะของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตุโต)” ผลการวิจยั พบว่าคาว่า “พัฒนา” คือคาว่า “ภาวนา” ในพระพุทธศาสนาซึ่ง
มีความหมาย การทาให้เจริ ญ การทาให้สิ่งที่ไม่มีให้มีข้ ึน มนุษย์ตอ้ งฝึ กฝนพัฒนาตนเองจึงจะมีชีวติ
อยูร่ อดได้ การพัฒนานั้นต้องอาศัยสติปัญญาเป็ นหลัก โดยมีเป้าหมายคือการมีอิสรภาพภายนอกและ
ภายใน ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ท้งั ปวง Aututamamethi (2010)
และสอดคล้องกับแม่ชี ศุกร์ภาวดี ณ พัทลุง ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนตาม
หลักไตรสิ กขา : กรณี ศึกษาพุทธทาสภิกขุ” ได้กล่าวถึงการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนตามหลักไตรสิ กขา
ได้แก่การเรี ยนรู ้ 3 เรื่ อง คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา หลักนี้เป็ นระบบการศึกษาหรื อระบบการฝึ กฝนอบรม
และมีความสัมพันธ์กบั อริ ยสัจ 4 โดยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็ นข้อปฏิบตั ิไปสู่ นิพพานหรื อทางดาเนิน
ชีวติ ที่ดีงามหรื อระบบการดาเนินชีวิตที่ดีงาม เพราะเมื่อมีการศึกษาหรื อการอบรมการดาเนินชีวติ ที่ดี
งามก็เกิดมีข้ ึน หรื ออาจพูดได้วา่ การฝึ กไตรสิ กขาก็เพื่อให้มรรคเกิดขึ้นนั้นเอง นอกจากเป็ นการดับ
ทุกข์แล้วยังเป็ นหลักในการพัฒนาตนพัฒนาทางกาย คือพัฒนาด้วยศีล พัฒนาทางจิต คือพัฒนาด้วย
สมาธิ พัฒนาทางปัญญาให้สูงขึ้น Na Phattalung (2013) นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับพระราเชนทร์
วิสารโท (ไชยเจริ ญ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธธรรมกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในพระพุทธศาสนา” ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาในปัจจุบนั นี้สามารถทาให้เกิดผลได้ท้ งั
ในทางลบและในทางบวก โดยเฉพาะในทางลบนั้นได้นาไปสู่ ความเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อมและวิถี
ชีวติ มนุษย์ จึงก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมา ทั้งนี้เป็ นผลมาจากการพัฒนาที่เน้นแต่เศรษฐกิจแต่การ
พัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นเป็ นการพัฒนาตนเองที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
ซึ่ งการพัฒนานี้ ใช้หลักภาวนา 4 คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา โดยมี
เป้าหมายสู งสุ ดเป็ นพระอรหันต์ Wisaratho (2003)
ปั จจัยด้านกัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ พบว่า โดยภาพรวมกัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ
อยูใ่ นระดับมาก พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ไม่แนะนาทางเสื่ อมเสี ย รองลงมาคือ น่ายกย่องและ
น่ารักตามลาดับ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกระจาย ของตัวแปรพบว่า ตัวแปรมีการกระจายอยูร่ ะหว่างร้อย
ละ 14.04 – 19.05 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะ
เบ้ซา้ ย (ค่าความเบ้เป็ นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสู งกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง
พบว่า ตัวแปร น่ารัก น่าเคารพ
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น่ายกย่อง อธิบายเรื่ องซับซ้อนได้ ไม่แนะนาทางเสื่ อมเสี ยมีการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสู งโด่ง
กว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย ตัวแปร เป็ นที่ปรึ กษาที่ดี
อดทนฟังถ้อยคา มีการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะเตี้ยแบนกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐)
แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก
สอดคล้องกับ วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการปรึ กษาแนว
พุทธจิตวิทยาบูรณาการ ของพระสงฆ์ที่มีบทบาทให้การปรึ กษา” ผลการวิจยั พบว่า สมัยพุทธกาล
พระพุทธเจ้าทรงใช้วธิ ีการสอนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และภาษาที่ใช้ได้เหมาะสม คาสอน มี
อานุภาพสาหรับการเปลี่ยนแปลงความคิดของคน ใช้พุทธวิธีการสอนวิเคราะห์ผฟู ้ ัง ใช้สิ่งแวดล้อม
รอบตัวมาเป็ นสื่ อและอุปกรณ์ในการให้การปรึ กษาสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็ นกันเองให้
ความคุน้ เคยให้เกิดความเบาใจ ให้เกียรติผมู ้ าปรึ กษา ให้ความสาคัญกับทุกคนใช้ถอ้ ยคาที่สุภาพ ไม่
กระทบบุคคลอื่น มีสัมพันธภาพอันงดงามเพื่อนาไปสู่ การเยียวยารักษา ผูฟ้ ังได้เกิดการตระหนักรู ้ใน
ตนเองมีความงอกงามทางด้านจิตใจ สามารถใช้พลังปัญญาและความสามารถของตนในการตัดสิ นใจ
แก่ไขปั ญหา การนาหลักอริ ยสัจ 4 มาเป็ นแบบแผนในการจัดการแก้ไขปั ญหา และมุ่งพัฒนาตนเอง
ด้วยหลักไตรสิ กขา Thitichotirattana (2016)
สอดคล้องกับพิณจ์ทอง แมนสุ มิตร์ ชยั ได้วจิ ยั เรื่ อง รู ปแบบการสื่ อสารอย่างสันติเชิงพุทธ
จิตวิทยา ผลการวิจยั พบว่า การสื่ อสารอย่างสันติตามหลักจิตวิทยานับเป็ นการสื่ อสารที่เริ่ มต้นมาจาก
ใจภายในตนเองทั้งไม่มีการแบ่งแยกภายในใจ ภาษาที่ใช้สื่อออกมาเป็ นคาพูด และไม่เป็ นคาพูด ก็จะ
เป็ นการสื่ อสารที่สอดคล้องกันทั้งภายในภายนอกตัวเรา จะทาให้เกิดสันติการมีความตระหนักรู ้
เข้าใจความรู ้สึกของตนเองและผูอ้ ื่นอย่างถูกต้องด้วยการมีเมตตาพรหมวิหาร ในการดาเนินชีวิตตาม
แนวทางอริ ยมรรคมีองค์ 8 ผนวกกับมีกลั ยาณมิตรและปรโตโฆสะที่ดาให้เกิดการมีปัญญารู ้คิดแบบ
โยนิโสมนสิ การ ผลจากการสังเคราะห์ในงานวิจยั ฉบับนี้ พบว่า การสื่ อสารอย่างสันติเชิงพุทธ
จิตวิทยานั้น แท้ที่จริ งแล้วเป็ นกระบวนการสื่ อสารที่เริ่ มต้นมาจากหัวใจแห่งความเมตตา ซึ่ง
ประกอบด้วยปั ญญาที่ทาให้เกิดการตระหนักรู ้ในเรื่ องที่จะทาการสื่ อสารมีความรู ้ที่ถูกต้อง รู ้ลึก รู ้ชดั
แจ้ง รู ้จริ งในสิ่ งที่ตน กาลังสื่ อสาร รวมทั้งต้องรู ้กาลเทศะความเหมาะสม จนทาให้เกิดเป็ นความเชื่อที่
ถูกต้องและมีทศั นคติ ที่ถูกต้องในการมองโลกตามความเป็ นจริ งว่าทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกนี้ ต่างต้อง
พึ่งพาอาศัยกัน Mensumitchai (2017) สอดคล้องกับ Thachawanno (2015) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การ
จัดการเรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขาในโรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒั นา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
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สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุ งเทพมหานคร” พบว่า ครู มีลกั ษณะและ
ทัศนคติที่ต่างกันในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักไตรสิ กขา โดยเสนอแนะว่าควรมี
การอบรมบุคลากรในเรื่ องความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธธรรมเพื่อให้ครู มีทศั นคติที่ตรงกัน
โรงเรี ยนส่ งเสริ มบุคลากรและนักเรี ยนให้ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น ปัญหา คือ ในโรงเรี ยน
มีความเป็ นแบบอย่างที่ดีแต่ขาดการประสานสัมพันธ์กบั ชุมชนซึ่ งสอดคล้องกับของสภาพการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามหลักไตรสิ กขา ของครู และผูบ้ ริ หารโดยเสนอให้จดั กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อย่างเป็ น
กัลยาณมิตร ระหว่างครู ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยนและชุมชน นักเรี ยนมีความเชื่ อมัน่ ในผลการกระทา ความดี
จากการจัดกิจกรรมการพัฒนา ศีล สมาธิ และปัญญาของโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ ข้อเสนอแนะให้
ส่ งเสริ มการ ฝึ กสมาธิ เจริ ญปั ญญาในชุมชนด้วยนักเรี ยนมีความเห็นสอดคล้องกับผลผลิต คือ เห็น
ผลดีของการกระทาความดีของตน ซึ่งปั ญหา คือการดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามหลัก
ไตรสิ กขายังขาดความร่ วมมือย่างจริ งจังจากชุมชนเนื่องจากผูป้ กครองยังไม่เข้าใจหลักการจัดการ
เรี ยนการสอนตามหลักไตรสิ กขา ควรประสานความร่ วมมือในการดาเนินงานจัดการเรี ยนรู ้ตามหลัก
ไตรสิ กขาอย่างจริ งจังจากชุมชน และทาความเข้าใจแก่ผปู ้ กครองในด้านการดาเนินงานจัดการเรี ยนรู ้
ตามหลักไตรสิ กขา Yanawitchayo (2012)ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาวิเคราะห์ความเป็ น
กัลยาณมิตรของพระสารี บุตรเถระ” ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดและหลักการของกัลยาณมิตร คือ เป็ นผู ้
ชักนา เป็ นผูด้ ึงศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลออกมาแสดง ชี้ ให้เห็นถึงคุณและโทษ บอกทางที่ถูก
ยกระดับความคิดและความเข้าใจต่อชีวิตที่ต่าขึ้นสู่ ที่ ๆ ควรจะเป็ นแล้วพัฒนาส่ งเสริ มให้ดีกว่าเดิม
กัลยาณมิตร นอกจากหมายถึงบุคคลผูม้ ีน้ าใจดีงาม เอื้อเฟื้ อเกื้อกูลประโยชน์ตนและผูอ้ ื่นแล้วยัง
รวมถึงสิ่ งแวดล้อมทุกอย่างที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ พัฒนา ยกระดับความคิดความอ่านความเข้าใจที่
ถูกต้อง ส่ วนลักษณะของกัลยาณมิตรให้พิจารณาจากคาแนะนาสั่งสอนว่า เป็ นไปเพื่อเกื้อกูล
ประโยชน์ตนและผูอ้ ื่น มีความเสมอต้นเสมอปลาย สอนเช่นไรประพฤติตนเช่นนั้น กัลยาณมิตรมี 2
ประเภท คือ กัลยาณมิตรทางโลก และกัลยาณมิตรทางธรรม อนึ่ง กัลยาณมิตรมีความสาคัญต่อ
ผลสาเร็ จทั้งในระดับเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด วิธีสังเกตว่าผูท้ ี่คบหา หรื อสิ่ งแวดล้อมที่อาศัยอยู่
เป็ นกัลยาณมิตรหรื อไม่ให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ หากคบบุคคลใดหรื ออยูใ่ น
สิ่ งแวดล้อมใดแล้วอกุศลธรรมของตนเจริ ญยิง่ ขึ้น กุศลธรรมเสื่ อมไป บุคคลหรื อสิ่ งแวดล้อมเช่นนี้
ไม่ควรคบไม่ควรอยูใ่ กล้ Buachanat (2003) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบหลักคาสอนเรื่ อง
กัลยาณมิตรกับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและพระพุทธศาสนามหายาน” ผลการวิจยั
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พบว่าในพระพุทธศาสนาทั้งสองฝ่ ายมีหลักคาสอน เรื่ องของกัลยาณมิตร คือ หมายถึง ผูท้ ี่เกื้อกูล
สนับสนุน ส่ งเสริ มเป็ นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาชีวติ ได้แก่ บิดามารดา ครู อุปัชฌาย์ เป็ นต้น เป็ น
ผูส้ นับสนุนส่ งเสริ มสั่งสอน เป็ นแบบอย่างที่ดีและช่วยให้คนอื่นเป็ นคนดีดว้ ย กัลยาณมิตรระดับโล
กุตตระของฝ่ ายเถรวาท ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวก เป็ นต้น เป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดี
กระทัง่ เข้าถึงเป้าหมายสู งสุ ดของศาสนาแต่ละนิกาย การบรรลุธรรมและในความสาคัญของ
กัลยาณมิตรในเถรวาท มีเป้าหมายสู งสุ ดคือพระนิพพานที่ปฏิบตั ิตามแนวอริ ยมรรคมีองค์ 8 และ
เป้าหมายในชีวติ ปั จจุบนั ฝึ กฝนพัฒนาตนเองให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เอง
เท่านั้น ที่จะทาให้ถึงการหลุดพ้นและบรรลุธรรมได้ ปั จจัยด้านการตื่นรู ้ พบว่า โดยภาพรวมการตื่นรู ้
อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า เบิกบาน สู งที่สุด รองลงมาคือ ด้านรู ้ และ ตื่น
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ การกระจายของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกัน
มาก โดยมีค่าอยูร่ ะหว่างร้อยละ 14.58 – 16.05 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุก
ตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซา้ ย (ค่าความเบ้เป็ นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสู งกว่า
ค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะเตี้ย
แบนกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก Mukdi (2016) ได้
วิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการควบคุมตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาสาหรับนักศึกษาพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ เกื้อการุ ณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาพยาบาลในกลุ่ม
ทดลอง การควบคุมตนเองภายหลังการเข้าร่ วมกิจกรรมมีคะแนนการควบคุมตนเองสู งกว่าก่อนการ
เข้าร่ วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ทั้งด้านสติสัมปชัญญะ ด้าน หิ ริ โอตตัปปะ และด้าน
ขันติโสรัจจะ และเมื่อติดตามผลในระยะ 2 เดือน พบว่า คะแนนการควบคุมตนเองในนักศึกษากลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมคงเดิมซึ่งแสดงถึงประสิ ทธิ ผลและความคงทนของ ชุดกิจกรรม
นอกจากนี้ในการศึกษาพบว่าหลักธรรมทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติ
ที่ 0.01 การวิจยั นี้จึงสามารถสะท้อนได้วา่ รู ปแบบการควบคุมตนเองตามแนวพุทธจิตวิทยาที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการพัฒนาการควบคุมตนเองของนักศึกษาพยาบาลได้ สอดคล้องกับ
Chunhasawatfikul (2007: 93) กล่าวไว้วา่ “การตื่นรู ้” เป็ นประสบการณ์ตอ้ งประสบด้วยเอง ต้องรู ้เอง
ประสบการณ์มีความสาคัญเพราะเป็ นของจริ งมนุษย์บางคนเกิดประสบการณ์ คือเกิดความแจ่มแจ้ง
เบาเนื้ อเบาตัว มีปีติสุขอย่างลึกล้ า ซึมซ่านทัว่ สรรพางค์กาย ประสบความงามทุกทิศทุกทาง เกิด
มิตรภาพอันไพศาลต่อคนทั้งหมดและสรรพสิ่ ง ความมหัศจรรย์ในตัวเอง เป็ นประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
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จริ ง อาจเรี ยกว่าสภาวะอันเป็ นทิพย์ การตื่นรู ้ การเข้าถึงสิ่ งสู งสุ ด คือ ความจริ ง ความดี ความงาม การ
เข้าถึงความว่างจากตัวตน คือธรรมชาติอนั ไม่ปรุ งแต่ง ถ้าจิตสงบ จะไปสัมผัสความจริ งตาม
ธรรมชาติ เกิดการตื่นรู ้ คือ รู ้ความจริ ง พระพุทธศาสนามองว่า กระบวนทัศน์เพื่อการตื่นรู ้จิตที่รู้ตื่น
คือกระบวนทัศน์แห่งการดาเนินชีวติ อย่างเก่งดีมีสุขนั้น ต้องดาเนินชีวิตอย่างมีศิลปะ โดยเฉพาะ
ศิลปะในการดาเนินชี วติ อย่างมีความสุ ข เมื่อมนุษย์เราได้ใคร่ ครวญอย่างสุ ขมุ รอบคอบ จน
เปลี่ยนแปลงทัศนะของตนที่มีต่อสิ่ งอัน เป็ นสัจธรรมแล้ว มนุษย์น้ นั ไซร้ก็กาลังจะพลิกผันโลกทั้ง
ใบ” และ Aueamareewong (2012) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “แบบจาลองกระบวนการผุดบังเกิดแห่งสังคม
ตื่นรู ้จากการก้าวข้ามของบุคคล : ศึกษากรณี ประยงค์ รณรงค์และชุมชนไม้เรี ยง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช” การวิจยั นี้ได้คน้ พบและแสดงเป็ นแบบจาลอง “สังคมตื่นรู ้โมเดล” เพื่อให้เห็นว่า
การก้าวข้ามของบุคคลนาไปสู่ การผุดบังเกิดแห่งสังคมตื่นรู ้ได้ โดยการประชุมกลุ่มบัณฑิตและ
กัลยาณมิตรในการคิดและทาอย่างเป็ นกุศลในเวทีของตนซึ่งแตกต่างจากสังคมส่ วนใหญ่เป็ นการทา
อย่างต่อเนื่ องซ้ าๆ และขยายผลทั้งด้านเวลาและพื้นที่ซ่ ึงแสดงถึงความเพียรในการแก้ปัญหา การรู ้ชดั
ในสถานการณ์และการรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงหรื อผูว้ จิ ยั เทียบเคียงกับพุทธพจน์วา่ อาตาปี สมฺ ปชา
โน สติมา ส่ วนการผุดบังเกิดสังคมตื่นรู ้อาศัยการยกระดับการรู ้จกั ตนเองของคนในชุมชนสู่
วัฒนธรรมแห่งสติ (อัปปมาทะ) สังคมอุดมปัญญา (อโมหะ) เศรษฐกิจแห่งการแบ่งปั น (อโลภะ) และ
การเมืองของความการุ ณย์ (อโทสะ) กล่าวโดยสรุ ป การก้าวข้ามของบุคคลนาไปสู่ การผุดบังเกิดแห่ง
สังคมตื่นรู ้ได้โดยการเจริ ญความเพียร การรู ้ชดั และการรู ้เท่าทันในระดับกลุ่มของตนเอง
2. การอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั และข้อจากัดในการวิจยั
การเสนอผลการอภิ ป รายผลการวิ จ ัย ในตอนนี้ ผู ้วิ จ ัย น าเสนอเป็ น 3 ประเด็ น ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั 3 ข้อ ของการวิจยั ดังต่อไปนี้
(1) การอภิปรายผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพเพื่อสร้างกรอบแนวคิด
ในการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้ประเด็นจาก
การวิเคราะห์ คือ ตัวแปรที่มีกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยากัลยาณมิตรของครู ในวิถี
พุทธ (FRI) และ การตื่นรู ้ (TUV) ทั้งตัวแปรทางพุทธจิตวิทยา และตัวแปรทางจิตวิทยาร่ วมสมัย
แบ่งเป็ นตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร แบ่งเป็ นตัวแปรภายในแฝง 2 ตัวแปร ตัวแปรภายนอกแฝง 1 ตัวแปร
คือ

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

ROMMAYASAN 585

1) กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา 2) กัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธและ ตัวแปร
ภายนอกแฝง 1 ตัวแปร คือ 3) การตื่นรู ้ ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ภายนอก 2 ตัวแปร คือ 1)
ปัญญา คือ (1) ดาริ ชอบ (2) เห็นชอบ 2) สมาธิ คือ (1) พยายาม (2) สติ (3) สมาธิ 3) ศีล คือ (1) วาจา
ชอบ (2) การงานชอบ (3) เลี้ยงชีพชอบ
ผลที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้น เป็ นเพียงการคัดเลือกตัวแปรที่ผวู ้ จิ ยั สนใจ และคิดว่าเป็ นตัว
แปรที่เหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น จะเห็นว่าผูว้ จิ ยั คัดเลือกตัวแปรเป็ นภาพรวมกว้างๆ ให้
ครอบคลุมทั้งตัวแปรทางพุทธจิตวิทยาและจิตวิทยาร่ วมสมัย เพื่อเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ตั้งต้น
ก่อนที่จะศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป
จากการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับทั้ง
ทางด้านพุทธศาสนา และจิตวิทยาร่ วมสมัย พบว่ามีตวั แปรทั้งด้านพุทธจิตวิทยาและจิตวิทยาร่ วม
สมัยน่าสนใจที่มีอิทธิ พลต่อการตื่นรู ้ดงั ที่สรุ ปไว้ในบทที่ 4 ซึ่ งผูว้ จิ ยั คัดเลือก ปรับปรุ ง และแก้ไขจาก
ผลการวิจยั จนสามารถตรวจสอบยืนยันกรอบแนวคิดในการวิจยั เบื้องต้น ได้วา่ ตัวแปรทั้งหมดที่
คัดเลือกมา คือ กัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธและการตื่นรู ้ แต่ตอ้ งให้ตวั แปรแต่ละตัวแปรมีความ
ชัดเจนมากขึ้นโดยการเปลี่ยนชื่อตัวแปรบางตัวแปร เพื่อให้สามารถสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ได้
ชัดเจนขึ้น นอกจากนั้นจากกรอบแนวคิดในการวิจยั ที่สร้างไว้ในตอนแรกไม่สามารถวิเคราะห์ใน
ภาพรวมทั้งหมดทีเดียวได้ ซึ่ งหากแยกวิเคราะห์บุคลิกภาพทีละด้าน ต้องปรับตัวแปรบุคลิกภาพแต่
ละด้านออกเป็ น ตัวแปรแฝงซึ่ งจะทาให้โมเดลนี้ มีตวั แปรแฝงมากและทาให้โมเดลมีความซับซ้อน
เกินไป ผูว้ จิ ยั จึงเลือกศึกษาบุคลิกภาพเพียงด้านเดียว คือด้านการมีจิตสานึก
ผลการวิจยั ที่ได้จากการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ทาให้ได้โมเดลกรอบ
แนวคิดการวิจยั ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านพุทธจิตวิทยา และจิตวิทยาร่ วมสมัยจานวน 2 โมเดล รวมทั้ง
ยังมีความชัดเจนมากขึ้น คือภาวะตื่นรู ้ หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึงการดาเนินชีวิตอย่างรู ้ ตื่น
และเบิกบาน โดยวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ 1) รู ้ คือมองเห็นความเปลี่ยนแปลง มอง
เชื่อมโยง มีสติในการดาเนินชีวติ คิดแยกแยะพิจารณาแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู ้จกั มองแง่ดี สามารถ
แสวงหาความรู ้ 2) ตื่น คือ ควบคุมตนเองด้านกาย วาจา ใจ เห็นใจผูอ้ ื่น ความรับผิดชอบ 3) เบิกบาน
คือภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวติ สุ ขสงบทางใจในการจัดการปัญหาได้ เป็ นตัวแปรส่ งผ่านในแต่ละ
โมเดล นอกจากนั้นจากผลการวิจยั ภาคสนามยังทาให้สามารถกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร
แต่ละตัวได้ชดั เจนขึ้นนาไปสู่ การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้ง่ายและมีคุณภาพมากขึ้นด้วย
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อย่างไรก็ตาม จากการวิจยั ดังกล่าวเป็ นเพียงงานวิจยั เชิงคุณภาพที่ยงั มิได้มีการเสนอผลการตรวจสอบ
ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ และการศึกษาวิจยั เพื่อให้ได้ขนาดอิทธิ พลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรที่มกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา กัลยาณมิตรของ
ครู ในวิถีพุทธ (FRI) และ การตื่นรู ้ (TUV) ดังที่ผวู ้ จิ ยั ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 อันเป็ นการ
วิจยั ด้วยวิธีการเชิงปริ มาณเพื่อขยายผลวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพตามหลักการวิจยั แบบผสมวิธีซ่ ึงผูว้ จิ ยั
ได้อภิปรายผลการวิจยั ในส่ วนของผลการวิจยั ด้วยวิธีการเชิงปริ มาณในประเด็นต่อไป
(2) การอภิปรายผลการวิจยั จากผลการพัฒนาโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุ ทธ
จิตวิทยาที่มีกลั ยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ (FRI) และ การตื่นรู ้ (TUV) เป็ นตัวแปรส่ งผ่าน
ผลการพัฒนาโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาที่ สรุ ปได้เป็ นระบวนการ
พัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา ซึ่งแสดงอิทธิพลของตัวแปรกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธ
จิตวิทยาตามหลักศีล สมาธิ ปั ญญา และ ตัวแปรกัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ และตัวแปรแฝงการ
ตื่นรู ้ เป็ นตัวแปรส่ งผ่าน ตัวแปรในแต่ละโมเดลที่พฒั นาขึ้นนี้ประกอบด้วย โมเดลที่ 1 ตัวแปรแฝง 3
ตัวแปร แบ่งเป็ นตัวแปรภายในแฝง 2 ตัวแปร ตัวแปรภายนอกแฝง 1 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้
14 ตัวแปร โมเดลที่ 2 ตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร แบ่งเป็ นตัวแปรภายในแฝง 3 ตัวแปร ตัวแปรภายนอก
แฝง 3 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ 22 ตัวแปร
เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั เป็ นสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก
เป็ นการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั เบื้องต้น และ
ขั้นตอนที่สองเป็ นการใช้วธิ ีการเชิงคุณภาพโดยการศึกษาภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 15 รู ป/คน เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวแปรต่างๆ ที่ได้มาจากขั้นตอนแรก
และเพื่อคัดเลือกตัวแปรส่ งผ่านที่เหมาะสมด้วย ดังนั้น กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้จึงมีความ
แตกต่างจากกรอบแนวคิดในการวิจยั เบื้องต้นตรงที่มีการเปลี่ยนชื่อของตัวแปรต่างๆ ให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้นอีกทั้งยังคัดเลือกตัวแปรบุคลิกภาพนามาศึกษาเชิงปริ มาณเพียงด้านเดียวเท่านั้น คือ
ด้านการมีจิตสานึก และยังเพิม่ การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีเชิงปริ มาณเป็ น 2 โมเดลด้วยกัน โดยแต่ละโมเดล
มีความแตกต่างตรงตัวแปรส่ งผ่านที่เป็ นเจตคติต่อกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาตาม
หลักศีล สมาธิ ปั ญญา และ ตัวแปรกัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ และตัวแปรแฝงการตื่นรู ้ เป็ นตัว
แปรส่ งผ่าน โดยไม่ได้นาข้อค้นพบอื่นๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาเปลี่ยนแปลงตัวแปรใน
กรอบแนวคิดการวิจยั เบื้องต้น ที่ออกแบบเช่นนี้เนื่องมาจากข้อจากัดในด้านความซับซ้อนของโมเดล
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ที่ไม่ควรมีจานวนมากเกินไป แต่ตวั แปรที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมี
หลากหลาย เนื่องมาจากเรื่ องของความสุ ขในความรักเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างกว้าง มีตวั แปรที่มี
กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาตามหลักศีล สมาธิ ปั ญญา และ ตัวแปรกัลยาณมิตรของ
ครู ในวิถีพุทธ และตัวแปรแฝงการตื่นรู ้ เป็ นตัวแปรส่ งผ่านจานวนมากจนไม่สามารถนามาศึกษาใน
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพียงครั้งเดียว การศึกษาวิจยั ครั้งนี้จึงเป็ นเพียงโมเดลหนึ่ งของ
กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา และ ตัวแปรกัลยาณมิตรของ
ครู ในวิถีพุทธ และตัวแปรแฝงการตื่นรู ้ เป็ นตัวแปรส่ งผ่านเท่านั้น ถึงแม้วา่ ผูว้ จิ ยั จะมิได้นาข้อค้นพบ
จากวิธีเชิงคุณภาพ มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั แต่ผวู ้ จิ ยั ก็ได้ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการนามาปรับเปลี่ยนตัวแปรดังที่กล่าวมา และยังนามาใช้ในการ
กาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรแต่ละตัวแปรให้ชดั เจนขึ้น ซึ่งนาไปสู่ การสร้างข้อคาถามที่
ชัดเจนตรงประเด็น อันจะนามาซึ่งเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ที่มีคุณภาพ
(3) การอภิปรายผลการวิจยั จากความตรงของโมเดลด้วยการหาความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุที่
พัฒนาขึ้น ขนาดอิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล ทั้ง 2 โมเดล
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 คือการตรวจสอบความตรงโมเดล พบว่าโมเดลกระบวน
การพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา และ ตัวแปรกัลยาณมิตรของครู ในวิถี
พุ ท ธ และตัว แปรแฝงการตื่ น รู ้ เป็ นตัว แปรส่ ง ผ่า นทั้ง 2 โมเดล สามารถอธิ บ ายที ล ะโมเดลได้
ดังต่อไปนี้
1) โมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ ที่มีกลั ยาณมิตรของครู
ในโรงเรี ยนวิถีพุทธ เป็ นตัวแปรส่ งผ่านมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของของกัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ (FRI) ได้ร้อยละ 18.00 ส่วนการตื่นรู ้
(TUV) มีค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.50 แสดงว่า ตัวแปรภายในโมเดล คือ
กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา (DEV) และ กัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ (FRI)
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตื่นรู ้ (TUV) ได้ร้อยละ 50.00 ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา (DEV) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลาดับ แต่ไม่ได้รับอิทธิ พลทางอ้อมจากกัลยาณมิตรของครู ในวิถี
พุทธ (FRI)
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2) โมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ ที่มีกลั ยาณมิตรของครู
ในโรงเรี ยนวิถีพุทธ เป็ นตัวแปรส่ งผ่านมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
และเป็ นความสัมพันธ์ทางบวก แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรมีท้ งั เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสู งสุ ด คือ ความน่าเคารพ (N) และความน่ายกย่อง (O) โดยมี
ขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.74 แสดงว่า เมื่อครู ในวิถีพุทธมี
ความน่าเคารพมากขึ้น ความน่ายกย่องจะเพิ่มขึ้นด้วย และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกรองลงมา
คือ ครู วถิ ีพุทธที่มีการอดทนฟังถ้อยคา (P) และการเป็ นที่ปรึ กษาที่ดี (Q) โดยมีขนาดความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เท่ากับ 0.73 แสดงว่า ครู วถิ ีพุทธมีการอดทนฟังถ้อยคา สู งขึ้น
การเป็ นที่ปรึ กษาที่ดี (Q) ก็สูงขึ้นด้วย
สรุปผล

1) ผลการวิเคราะห์เชิงเอกสาร พบตัวแปรกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อ
การตื่นรู ้ท้ งั ตัวแปรทางพุทธจิตวิทยาและตัวแปรทางจิตวิทยาร่ วมสมัย ประกอบด้วย (1)
กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา (2) กัลยาณมิตรของครู ในโรงเรี ยนวิถีพุทธ (3) ภาวะ
ตื่นรู ้
2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ได้กรอบแนวคิดในการวิจยั สาหรับโมเดลเชิงสาเหตุ
จานวน 2 โมเดล โมเดลที่1 คือกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้โดยมี
กัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร แบ่งเป็ นตัว
แปรภายในแฝง 2 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะตื่นรู ้ มีตวั แปรสังเกตได้ คือ (1) รู ้ (2) ตื่น (3) เบิกบาน และ
กัลยาณมิตรของครู ในโรงเรี ยนวิถีพุทธเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน มีตวั แปรสังเกตได้ คือ (1) น่ารัก (2) น่า
เคารพ (3) น่ายกย่อง (4) เป็ นที่ปรึ กษาที่ดี (5) อดทนฟังถ้อยคา (6) อธิบายเรื่ องซับซ้อนได้ (7) ไม่
แนะนาทางเสื่ อมเสี ย ตัวแปรภายนอกแฝง 1 ตัวแปร ได้แก่ กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธ
จิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ มีตวั แปรสังเกตได้ 7 ตัว คือ (1) รู ้จกั ตนเอง (2) รู ้คุณค่า (3) รู ้ศกั ยภาพที่แท้จริ ง
ของตน (4) การนาไปใช้ในการดารงชีวติ ประจาวันอย่างเต็มศักยภาพ (5) ศีล (6) สมาธิ (7)ปัญญา
โมเดลที่ 2 คือกระบวนการพัฒนาตนตามหลักจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้โดยมีการพัฒนาตนตามหลัก
ไตรสิ กขาเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร แบ่งเป็ นตัวแปรภายในแฝง 2 ตัว
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แปร ได้แก่ ภาวะตื่นรู ้มีตวั แปรสังเกตได้ คือ (1) รู ้ (2) ตื่น (3) เบิกบาน และการพัฒนาตนตามหลัก
ไตรสิ กขา เป็ นตัวแปรส่ งผ่าน มีตวั แปรสังเกตได้ คือ (1) น่ารัก (2) น่าเคารพ (3) น่ายกย่อง (4) เป็ นที่
ปรึ กษาที่ดี (5) อดทนฟังถ้อยคา (6) อธิบายเรื่ องซับซ้อนได้ (7) ไม่แนะนาทางเสื่ อมเสี ย ตัวแปร
ภายนอกแฝง 1 ตัวแปร ได้แก่ กระบวนการพัฒนาตนตามหลักจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ มีตวั แปรสังเกต
ได้ 4 ตัว คือ (1) รู ้จกั ตนเอง (2) รู ้คุณค่าของตน (3) รู ้ศกั ยภาพที่แท้จริ งของตน (4) การนาไปใช้ในการ
ดารงชีวิตประจาวันอย่างเต็มศักยภาพ
3) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้ง 2 โมเดล ดังนี้
1. โมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ ที่มีตวั แปรกัลยาณมิตร
ของครู ในวิถีพุทธเป็ นตัวแปรส่ งผ่าน ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 38.75 องศาอิสระเท่ากับ 51 และค่าความ
น่าจะเป็ น (p) เท่ากับ .09 ดัชนีวดั ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA)
เท่ากับ 0.00 อธิ บายความแปรปรวนของกัลยาณมิตรของครู ในวิถีพุทธ (FRI) ได้ร้อยละ 18.00 และ
อธิบายความแปรปรวนของการตื่นรู ้ (TUV) ได้ร้อยละ 50.00 อิทธิพลทางตรงและอิทธิ พลทางอ้อมที่
ส่ งผลต่อการตื่นรู ้ (TUV) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.70 และ 0.01 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
2.โมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ที่มีการพัฒนาตนตามหลัก
ไตรสิ กขา เป็ นตัวส่ งผ่าน ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 18.97 องศาอิสระเท่ากับ 20 และค่าความน่าจะเป็ น
(p) เท่ากับ 0.52 ดัชนีวดั ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(AGFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ
0.00 อธิบายความแปรปรวนของการพัฒนาตนตามหลักไตรสิ กขา (TRI) ได้ร้อยละ 94.00 และ
อธิบายความแปรปรวนของการตื่นรู ้ (TUV) ได้ร้อยละ 76.00 อิทธิพลทางตรงและอิทธิ พลทางอ้อมที่
ส่ งผลต่อการตื่นรู ้ (TUV) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.01 และ0.97 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปปรับใช้
จากผลการวิจยั กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ได้ขอ้ เสนอแนะ
ในการนาผลการศึกษาไปปรับใช้ ดังนี้
1) นากระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยา ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนวิถีพุทธ นักเรี ยนในโรงเรี ยนปกติทวั่ ไปที่ไม่ใช่โรงเรี ยนวิถีพุทธ โรงเรี ยนเอกชน
โรงเรี ยนที่อยูใ่ นการดูแลขององกรปกครองส่ วนท้องถิ่นครอบครัว ชุมชนโดยการใช้กระบวนรู ้จกั
ตัวเอง ดังนั้นต้องมีกลั ยาณมิตรของครู ในโรงเรี ยนวิถีพุทธ เป็ นตัวแปรส่ งผ่านมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนต่อไป
2) การนารู ปแบบโมเดลกระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้น้ ี
สามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร บริ ษทั และสามารถนาไปเป็ นต้นแบบการพัฒนาตน ตาม
หลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ โดยเฉพาะด้านการตื่นรู ้ คือรู ้ ตื่น เบิกบาน เพื่อสร้างเสริ มการจัดการ
ปัญหาในองค์กรต่อไป
2.ข้อเสนอแนะในการทาดุษฎีนิพนธ์ครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทาดุษฎีนิพนธ์ครั้งต่อไปเพื่อเป็ นประโยชน์ทางวิชาการ และ
การพัฒนาการศึกษาต่อไป
1) ควรศึกษาทาดุษฎีนิพนธ์เรื่ องรู ปแบบการพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมเพื่อการตื่นรู ้
โดยใช้หลักธรรม เช่น อิทธิ บาท 4 อริ ยสัจ 4 อินทรี ย ์ 5 พละ 5 สัปปุริสธรรม 4 อริ ยมรรคมีองค์ 8
ไตรสิ กขา สติปัฎฐาน 4 และหลักจิตวิทยาตะวันตกแบบบูรณาการ เป็ นต้น มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบ
กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาและอธิ บายให้ครอบคลุมหรื อเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบ
กระบวนการพัฒนาตนของนักจิตวิทยาตะวันตก
2) ควรศึกษาทาดุษฎีนิพนธ์เรื่ องรู ปแบบการปรับอินทรี ยต์ ามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการ
ตื่นรู ้ โดยมีหลักพุทธธรรม เช่น อินทรี ย ์ 5 พละ 5 ไตรสิ กขา สติปัฎฐาน 4 ไตรสิ กขา โพชฌงค์ 7 บูรณ
การกับจิตวิทยาตะวันตก
3) กระบวนการพัฒนาตนตามหลักพุทธจิตวิทยาเพื่อการตื่นรู ้ โดยมีหลักพุทธธรรม เช่น
หลักทิศหกเกี่ยวกับบิดามารดา บูรณการกับจิตวิทยาตะวันตก โดยพัฒนาเป็ นคู่มือรู ปแบบกิจกรรมใน
การพัฒนาตน
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----------------------------------------------------------------------------------------------คิดแบบอัจฉริยะ
Intelligent Thinking
สมศักดิ์ จีวฒ
ั นา1
Somsak Jeewattana

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Computer Science Program, Faculty of Science, Buriram Rajaphat University
1

ผูเ้ ขียนบทปริ ทศั น์หนังสื อ (Book Review) ได้เลือกหนังสื อชื่อ คิดแบบอัจฉริ ยะ มาเขียน
ด้วยเหตุผลเบื้องต้นที่อ่านหนังสื อเล่มนี้แล้ว เกิดความรู ้สึกว่าประทับใจในมุมมองของการถ่ายทอด
การคิดแบบอัจฉริ ยะที่แสดงให้เห็นถึงการคิดด้วยมุมมองหลายแบบ สะท้อนถึงวิธีการคิดอย่างเป็ น
ระบบ จะคิดอย่างไรให้ประสบความสาเร็ จในการปฏิบตั ิตนเมื่ออยูใ่ นยุคศตวรรษที่ 21 และประเทศ
ไทย 4.0 เน้นทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ สู่ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่ งวิธีคิดจาเป็ นต้องเปลี่ยนตามเทคโนโลยี จากที่เคยคิดแบบแยกย่อยและ
ท่องจาต้องเปลี่ยนมาเป็ นการคิดแบบองค์รวมและความเข้าใจแทน เทคโนโลยีเช่น โทรศัพท์มือถือ
Smart Phone เครื่ องคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลบนอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น การคิดแบบนี้จะช่วยแบ่งเบา
ภาระในการจาของมนุษย์ทุกคนที่ใช้เทคโนโลยีได้เป็ นอย่างดีและช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ ว
หนังสื อคิดแบบอัจฉริ ยะเป็ นหนังสื อที่เป็ นประโยชน์และน่าสนใจสาหรับทุกคนเพราะ
ผูเ้ ขียนได้เสนอหลักการสาคัญเกี่ยวข้องกับการคิดแบบอัจฉริ ยะพร้อมยกตัวอย่างประกอบที่ชดั เจน
ในบางบทมีการวิพากษ์ตวั อย่างพร้อมเหตุผลที่น่าเชื่อถือ โดยผูเ้ ขียนหนังสื อเล่มนี้มีเจตนาที่จะช่วย
ให้ผอู ้ ่านมีความรู ้ ความเข้าใจ และรู ้จกั เทคนิควิธีการคิดตามแบบต่าง ๆ ที่เป็ นการคิดแบบอิจฉริ ยะ
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โดยมี “สติ” เป็ นเครื่ องมือที่ทาให้พลังความคิดมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น เพราะสติจะช่วยกรองความคิด
ที่ฟุ้งซ่าน ความคิดที่ไร้สาระออกไป ข้อสาคัญจะต้องฝึ กสติให้สามารถควบคุมความคิดที่เกิดขึ้นได้
อย่างเฉียบคมพร้อมที่จะนาไปปฏิบตั ิให้ประสบความสาคัญต่อการดาเนินชี วติ ได้
หนังสื อเล่มนี้ เป็ นหนังสื อที่ร้อยเรี ยงโดยใช้สานวนภาษาอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายเหมาะ
สาหรับทุกคนที่สนใจด้านนี้เพราะผูเ้ ขียนได้เขียนอย่างกระชับ ชัดเจน อ่านได้ใจความ เข้าใจง่าย
มีการนาเสนอเนื้อหาอย่างเป็ นระบบเหมือนกันทุกบทโดยเริ่ มจากการเกริ่ นนา อธิบายเนื้อหาพร้อม
ยกตัวอย่าง สรุ ปประเด็น เนื้อหาจะเน้นเรื่ องของการคิดที่เป็ นสิ่ งสาคัญให้ประสบความสาเร็ จมี
วิธีการคิดแบบอัจฉริ ยะ 9 แบบ โดยการรวบรวมมาจากส่ วนหนึ่งของผูป้ ระสบความสาเร็ จของ
บรรดาอัจฉริ ยะด้านต่าง ๆ ทัว่ โลก ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม กีฬา การเมือง
การปกครอง เป็ นต้น นอกจากนี้ผเู ้ ขียนยังได้แสดงแนวทางการปฏิบตั ิที่ยกมาเป็ นตัวอย่างไว้ดว้ ย ซึ่ง
จะเห็นได้วา่ หนังสื อเล่มนี้เน้นย้าคุณค่าให้เกิดการปฏิบตั ิทุกวงการ ทุกสาขาอาชีพที่จะช่วยให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการคิดที่หลายรู ปแบบในการประยุกต์ใช้กบั การทางานและชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
ตนเอง
หนังสื อ คิดแบบอัจฉริ ยะ เล่มนี้ เป็ นหนังสื อที่เหมาะสมสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษา
กระบวนการคิดในการปฏิบตั ิงานทุกสาขาวิชาชีพทั้งผูบ้ ริ หารองค์กรให้มีระบบและเทคนิควิธีการคิด
ในการวางแผนการบริ หารองค์กร มีการจัดระบบระเบียบความคิดให้เกิดประโยชน์ ให้เป็ นความคิด
สร้างสรรค์ และทาให้ชีวิตประสบความสาเร็ จได้ตามความคาดหวังไว้
สาระสาคัญหนังสื อเล่มนี้ประกอบด้วยกระบวนการคิด 9 แบบ ดังนี้
บทที่ 1 คิดนอกกรอบ อธิ บายถึงวิธีการคิดที่ฉีกแนวออกจากการคิดแบบเดิม ๆ ที่คนทัว่ ไป
คิดกัน มีท้ งั ตัวอย่างการคิดแบบต่าง ๆ ทดสอบความสามารถในการคิดนอกกรอบของผูอ้ ่านและบอก
ถึงอุปสรรคของการคิดนอกกรอบ ซึ่งเป็ นการทาอะไรใหม่ ๆ นอกเหนือจากสิ่ งที่ทาแบบเดิม ๆ อาจ
เป็ นการถ่ายทอดความคิดของบุคคลหนึ่งมาสู่ อีกบุคคลหนึ่งทาให้แปลกใหม่กว่าเดิมและดีกว่าเดิม
การคิดนอกกรอบอาจจะประสบปั ญหา แต่เราต้องทดลองเรี ยนรู ้และพยายามทาสิ่ งใหม่ ๆ ที่ไม่
เหมือนใครเพื่อความโดดเด่นสาหรับงานที่เราคิดนอกกรอบ
บทที่ 2 คิดเป็ นเจ้าภาพ เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดเป็ นภาพระหว่างคนกับสัตว์
การวางแผนโดยใช้ภาพ การฝึ กใช้กาลังสติเก็บรายละเอียดภาพ และการอธิบายให้คนอื่น ๆ เห็นภาพ
ในใจ เป็ นคิดเป็ นภาพเรี ยกอีกอย่างว่าจินตนาการ มโนภาพ มโนคติ ภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ ทัศนคติ

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

ROMMAYASAN 599

และมองการณ์ไกลสิ่ งเหล่านี้เป็ นการคิดเป็ นภาพ ซึ่งนาไปสู่ ความสาเร็ จในหลากหลายอาชีพและเพื่อ
ความสาเร็ จที่แตกต่างกัน
บทที่ 3 คิดเชื่อมโยง หรื อคิดแบบสัมพันธ์ เช่น การคิดเป็ นแผนภาพ (Mind Mapping) การ
แปลงข้อมูลเป็ นภาพ การเปรี ยบเทียบ การใช้คาย่อ การเลียนแบบ เป็ นความคิดเชื่ อมโยงที่ทาให้เกิด
ปัญญา ซึ่ งทางพุทธศาสนา รี ยกว่า ปฏิสัมภิทา 4 คือการมองสิ่ งหนึ่งที่สามารถจะขยายผล อันจะ
นาไปสู่ อีกสิ่ งหนึ่งเพื่อดูความสัมพันธ์กนั เป็ นแผนภาพ
บทที่ 4 คิดย้อนกลับ กล่าวถึงวิธีคิดย้อนจากผลมาหาเหตุ มีการยกตัวอย่างวิธีมากมาย ซึ่ งจะ
ทาให้เข้าใจได้วา่ ทาไมคนอัจฉริ ยะจึงคิดแบบนี้ เป็ นการคิดย้อนกลับคือการคิดจากใหญ่ไปหาย่อย
โดยมีคาถามทาให้เกิดการคิดย้อนกลับ How, Where, What, Why, When, Who เช่น พระพุทธเจ้า
มองเห็นทุกข์จึงคิดหาหนทางแห่งการดับทุกข์ เป็ นต้น
บทที่ 5 คิดสร้างสรรค์ กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างไอเดียกับไอคิว และการใช้สมองซีก
ขวาซึ่งเป็ นส่ วนที่สร้างความคิดสร้างสรรค์และมีแบบทดสอบการใช้สมองได้เป็ นอย่างดี ซึ่งการคิด
สร้างสรรค์โลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ยคุ เทคโนโลยีและการสื่ อสารอย่างเต็มตัวในยุคศตวรรษที่ 21 จาก
การเคยคิดแบบท่องจาหรื อคิดแบบย่อยต้องเปลี่ยนมาเป็ นการคิดแบบองค์รวมและการคิดแบบเข้าใจ
แทนเพราะการคิดสร้างสรรค์นาไปสู่ ความสาเร็ จ เช่นไอเดียกับไอคิว ซึ่งไอเดียสู งจะประสบ
ความสาเร็ จแต่ก็ไม่แน่เสมอไป ส่ วนไอคิวก็ประสบความสาเร็ จได้เช่นเดียวกัน คนมีไอคิวจะทางาน
ด้วยสมองซีกซ้าย คนมีไอเดียจะใช้สมองซีกขวาเมื่อมีไอเดียก็ลงมือกระทาเกิดภาพในจินตนาการ
ออกมาเป็ นรู ปธรรม ถ้าไอเดียหยุดคิด งานจะหยุดชะงัก ดังนั้นไอเดียกับไอคิวควรจะทางานควบคู่กนั
บทที่ 6 คิดล่วงหน้า เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ การกาหนดเป้าหมาย การวางแผน และ
แบบทดสอบให้วเิ คราะห์ตวั เองถึงแผนการในอนาคต ซึ่ งการคิดล่วงหน้าถึงอนาคตสามารถทาให้
ร่ ารวยได้อย่างรวดเร็ วโดยไม่ตอ้ งแย่งกับใคร แต่ตอ้ งฝึ กคิดล่วงหน้าไว้เรื่ อย ๆ เริ่ มจากคิดว่าพรุ่ งนี้ จะ
ทาอะไรไปไหนพบใครบ้างจนไปถึงเดือนหน้า ปี หน้า ชีวิตจะเป็ นอย่างไร เรี ยนอะไร ทางานที่ไหน
เช่น การซื้ อที่ดิน บางคนซื้ อที่ดินในชนบทเพื่อเก็งกาไรไว้อีก 10 ถึง 20 ปี ข้างหน้า ดังนั้นผูท้ ี่ประสบ
ความสาเร็ จในด้านต่าง ๆ ล้วนมีความคิดล่วงหน้าคาดการณ์ในอนาคตทั้งสิ้ น
บทที่ 7 คิดวิเคราะห์ กล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ และแบบทดสอบความสามารถ
ใน
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การวิเคราะห์ ซึ่ งการคิดวิเคราะห์เป็ นการแยกเหตุและผลออกจากกันให้ชดั เจน เช่น อะไรคือเหตุที่เรา
ไม่ไปทานอาหารร้านนี้ จึงเป็ นผลทาให้เราไม่ไปร้านนี้เลย การคิดวิเคราะห์ตอ้ งกระตุน้ ด้วยการตั้ง
คาถามเพื่อความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ในการนามาวิเคราะห์ เพราะมุมมองช่วยให้เพิ่มความ
กระจ่างชัดเจนยิง่ ขึ้น
บทที่ 8 คิดด้วยสติ เกี่ยวกับการฝึ กสติเพื่อเพิ่มพลังความคิดและประโยชน์ของการฝึ กสติ ซึ่ ง
เป็ นการให้ทราบถึงสติการรู ้ตวั มีความสาคัญและมีความจาเป็ นต่อการคิดเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เพราะสติคือการรู ้ตวั ความรู ้สึกตัวมีสัมปชัญญะ คือ ความระลึกได้พร้อมกับมีสมาธิ คือ การจดจ่อต่อ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเพื่อส่ งผลต่อการสาเร็ จในเรื่ องงานหลากหลายอาชีพ
บทสุ ดท้าย วิธีการฝึ กคิดแบบโยนิโสมนสิ การย้าเน้นถึงการนาหลักคิดของธรรมะประยุกต์
เพื่อนามาใช้กบั วิถีชีวติ ของปุถุชน โดยมีวธิ ีคิดสาคัญ 2 แบบ คือ การคิดจากเหตุไปหาผล และการคิด
จากผลไปหาเหตุ โดยนาหัวใจหลักของพระพุทธเจ้าที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดคือการคิแบบปฏิจจสมุป
บาท อธิ บายว่าเมื่อสิ่ งนี้มี สิ่ งนี้จึงมี เมื่อสิ่ งนี้ไม่มี สิ่ งนี้จึงไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่ งนี้ ทาให้สิ่งนี้
จึงดับไป เป็ นการคิดที่ตอ้ งยอมรับว่ามีการเกิด แก่ เจ็บ สุ ดท้ายจึงตายไป ไม่มีใครข้ามพ้นสิ่ งนี้ไปได้
ใครคิดเช่นนี้จะทาให้ชีวิตนี้เป็ นสุ ข เพราะยอมรับความเป็ นจริ ง อยูใ่ นโลกแห่งความเป็ นจริ ง ยอมรับ
สิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การปล่อยวาง เดินทางสายกลางแล้วชีวติ จะเป็ นสุ ข โดยการคิดจากเหตุไปผลและ
คิดจากผลไปเหตุ
คุณค่าของหนังสื อเล่มนี้ผปู ้ ริ ทศั น์ภูมิใจนาเสนอเพราะเชื่อว่าทาให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจ
กระบวนการคิดในการปฏิบตั ิงานทุกสาขาวิชาชีพในการบริ หารองค์กรให้มีระบบและเทคนิควิธีการ
คิดในการวางแผน มีการจัดระบบระเบียบความคิดให้เกิดประโยชน์ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทยให้เป็ นประเทศชั้นนา ในการวางแผนพัฒนาระบบต่างๆ รวมไปถึงพัฒนาตนเองเพื่อนาไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงส่ งผลต่อการพัฒนาองค์รวมของประเทศชาติในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

ROMMAYASAN 601

เอกสารอ้างอิง
สม สุ จีรา. (2561). คิดแบบอัจฉริ ยะ. กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง.
Translated Thai References
Sujeera, S. (2018). Intelligent Thinking. Bangkok: Amarin Printing and Publishing.

ผู้เขียน

Author

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จีวฒั นา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โทรศัพท์: 092-1567841
อีเมล: somsak.je@bru.ac.th

Assistant Professor Dr. Somsak Jeewattana
Computer Science Program
Faculty of Science, Buriram Rajabhat University
Tel: 092-1567841
E-mail: somsak.je@bru.ac.th

602 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2561

ROMMAYASAN 603

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

หลักเกณฑ์ การเสนอบทความวิชาการหรื อ
บทความวิจัยเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร
1. ส่ งบทความวิจยั ฉบับเต็มในรู ปแบบของ Word File จานวน 1 ชุด เป็ นแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิคส์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 หรื อ 2010 ไปที่เว็บไซต์
http://rommayasan.bru.ac.th
2. เป็ นบทความด้า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ที่ เกี่ ย วกับ ภาษา ภาษาศาสตร์ และ
วรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพนั ธุ์ บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ดนตรี และนาฏศิลป์
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

ROMMAYASAN 605

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018
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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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1. Both Thai and foreign authors’ names in the in-text citation must be written in English
* Writing References
**
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in-text citation
citation
must
be written
written in
in English
English
1.1. Both
and
authors’
names
the
page numbers,
example,
Nuemaihom
2014: must
23). be
only. Moreover,
Moreover,
their
last names
names
should
be written
written
first, followed
followed
by the
the year
yeartoof
ofthepublication,
publication,
and/or
only.
last
be
first,
by
and/or
2. Whentheir
references
are should
listed fully
in alphabetical
order according
last name of
the
page
numbers,
for
example,
Nuemaihom
(2014)
or
(Nuemaihom,
2014:
23).
page numbers,
for example,Moreover,
Nuemaihom
or (Nuemaihom,
author
and not numbered.
Thai* (2014)
documents
are written first
followed by foreign
Writing
References
*2014:and23).
When references
references are
are listed
listed fully
fully in
in alphabetical
alphabetical order
order according
according to
to the
the last
last name
name of
of the
the
2.2. When
documents.
1. Both
Thai and Moreover,
foreign authors’
names in the
citation
be written
in English
author and
and
not numbered.
numbered.
Thai documents
documents
arein-text
written
first
andmust
followed
by
foreign
author
not
Thai
are
written
and
followed
foreign
3. For
referring theMoreover,
Thai documents,
the documents
mustfirst
be translated
into by
English,
and
only.
Moreover,
their
last
names
should
be
written
first,
followed
by
the
year
of
publication,
and/or
documents.
documents.
these
referred documents are placed below the first references under the title “Translated Thai
page numbers,
for example,
Nuemaihom
(2014)
or (Nuemaihom,
2014:
23). into English, and
ForMoreover,
referring
the Thai
Thai
documents,
theThai’
documents
must
be
translated
3.3. For
referring
the
documents,
the
documents
and
References”.
additional
word “in
must bemust
putbe
in translated
brackets [ into
] i.e.English,
[in Thai].
2.
When
references
are
listed
fully
in
alphabetical
order
according
to
the
last
name
these referred
referred
documents are
are placed
placed below
below the
the first
first references
references under
under the
the title
title “Translated
“Translated Thai
Thaiof the
these
documents
For example:
author
and notMoreover,
numbered.theMoreover,
and followed
References”.
additionalThai
worddocuments
“in Thai’
Thai’ are
mustwritten
be put
putfirst
in brackets
brackets
i.e.by[in
[inforeign
Thai].
References”.
Moreover, the
additional
word
“in
must
be
in
[[ ]] i.e.
Thai].
documents.
For
example:
เอกสารอ้For
างอิexample:
ง
3. For referring the Thai documents, the documents must be translated into English, and
อัครพนท์ เนื้ อไม้หอม. (2553). พูดอังกฤษได้ ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations)
these
referred
are placed below the first references under the title “Translated Thai
เอกสารอ้
งอิมพ์งง documents
เอกสารอ้
าางอิ
(พิ
ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ: ศูนย์การเรี ยนรู ้และผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ระบบดิจิตอล.
References”.
Moreover,
the additional
word “in
must be put
in brackets
[ ] i.e.
[in Situations)
Thai].
รพนท์
เนื
ไม้หหอม.
อม.ศึ(2553).
(2553).
กฤษได้
นทุThai’
สถานการณ์
(Speaking
English
inงเที
All
อัอัดรุคคณรพนท์
ไม้
พูพูดดฒอัอันานวั
งงกฤษได้
ใในทุ
กกสถานการณ์
(Speaking
All
Situations)
ี โยธิมเนื
าศ้้ ออ(2558).
กษาและพั
ตกรรมการสื
่ อสารภาษาอั
งกฤษเพืEnglish
่อการท่ อin
่ยวส
าหรั บ
For
example:
(พิมมพ์พ์คครัรั้้ งงทีที่่ 2).
2). กรุ
กรุ งงเทพฯ:
เทพฯ: ศูศูนนย์ย์กการเรี
ารเรี ยยนรู
นรู ้้แและผลิ
ละผลิตตสืสื่่ ออสิสิ่่ งงพิพิมมพ์พ์รระบบดิ
ะบบดิจิตอล.
(พิ
บุคลากรด้ านการท่
องเที่ยวในพื
น้ ที่ปราสาทเมื
องตา่ อาเภอประโคนชัจยิตจัอล.
งหวัดบุรีรัมย์
ดรุ
ณ
ี
โยธิ
ม
าศ
(2558).
ศึ
ก
ษาและพั
ฒ
นานวั
ต
กรรมการสื
่
อ
สารภาษาอั
ง
กฤษเพื
่
อ
การท่
องเที
งเที่่ยยวส
วสาหรั
าหรั บบ
ดรุ ณี โยธิ(รายงานผลการวิ
มาศ (2558). ศึกษาและพั
ฒ
นานวั
ต
กรรมการสื
่
อ
สารภาษาอั
ง
กฤษเพื
่
อ
การท่
อ
จยั ). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
เอกสารอ้างอิง
บุบุคคลากรด้
ลากรด้ าานการท่
นการท่ อองเที
งเที่ยวในพื
วในพืนน้้ ทีที่่ปปราสาทเมื
ราสาทเมือองต
งตา่ อาเภอประโคนชัยย จัจังงหวั
หวัดดบุบุรรีี รรัั มมย์ย์
Guo,
M. (2012).
on theพู่ยEnglish-translation
errorsา่ ofอาเภอประโคนชั
public
signs:English
Theoryinand
in
อัครพนท์
เนื้อไม้Analysis
หอม. (2553).
ดอังกฤษได้
ในทุกสถานการณ์
(Speaking
Allpractice
Situations)
(รายงานผลการวิ
จ
ย
ั
).
บุ
ร
ี
ร
ั
ม
ย์
:
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
บุ
ร
ี
ร
ั
ม
ย์
.
(รายงานผลการวิ
ยั ง).เทพฯ:
บุpp.
รีรัม1214-1219.
(พิมพ์ครั้งstudies.
ที่ 2). กรุจ2(6),
ศูย์น: ย์มหาวิ
การเรีทยยาลั
นรู ้แยราชภั
ละผลิฏตบุสืร่ อี รสิัม่ งย์พิ. มพ์ระบบดิจิตอล.
language
Guo,
M. (2012).
(2012).
Analysis
on the
the English-translation
English-translation
errors
of public
publicงกฤษเพื
signs:่อTheory
Theory
and
practice
in
Guo,
M.
Analysis
on
of
signs:
ดรุ
ณี โยธิ
มาศ (2558).
ศึกษาและพั
ฒนานวัตกรรมการสืerrors
่ อสารภาษาอั
การท่ อand
งเที่ยpractice
วสาหรั บin
language
studies.
2(6),
pp.
1214-1219.
language
1214-1219.
บุคลากรด้
านการท่2(6),
องเทีpp.
่ยวในพื
น้ ที่ปราสาทเมืองตา่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Translated
Thai studies.
References
(รายงานผลการวิ
จยั ). บุรีรัมEnglish
ย์: มหาวิinทall
ยาลัsituation
ยราชภัฏ(2nd
บุรีรัมed.).
ย์. Bangkok: Digital Media
Nuemaihom,
A. (2010). Speaking
Translated
ThaiAnalysis
References
Translated
Thai
References
Guo,
M. Learning
(2012).
on the English-translation
and Production
Center. [in Thai] errors of public signs: Theory and practice in
Nuemaihom,
A. (2010).
(2010).
Speaking
English
in all
all situation
situation (2nd
(2nd ed.).
ed.). Bangkok:
Bangkok: Digital
Digital Media
Media
language
studies.Speaking
2(6), pp. English
1214-1219.
Nuemaihom,
A.
in
Learning and
and Production
Production Center.
Center. [in
[in Thai]
Thai]
Learning
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
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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
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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
		 บรรณาธิการ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการตรวจประเมินบทความนี้ให้ท่าน เพราะได้ใช้เงินส่วนนี้จ่ายเป็น
		 ค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
6. หลังจากบทความของท่านได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสารแล้ว ทางคณะกรรมการวารสารฯจะจัดส่งเล่ม
		 วารสารให้ท่าน จำ�นวน 1 เล่ม หากท่านต้องการมากกว่า 1 เล่ม คณะกรรมการวารสารฯขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
		 เล่มละ 350 บาท โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล rommayasan@gmail.com
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