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วัตถุประสงค์
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ดร.วรำภรณ์ ทรัพย์รวงทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฎเทพสตรี ลพบุรี
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นำยดิเรก ด้วงลอย
พระเอกจิตต์ อธิปญฺโญ, , นำยจักรี บัวยำ
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๖. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทรำคม
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๑. รศ.ดร.ธำนี เกสทอง
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๓. รศ.ดร.สัญญำ เคณำภูมิ
๔. รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปรำบนอก
๕. ผศ.ดร.สำธร ทรัพย์รวงทอง
๖. ผศ.ดร.สำรำญ บุญเจริญ
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๘. ดร.วรำภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
๙. ดร.ทนงค์ศักดิ์ เหมือนเตย
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บรรณำธิกำร
ด้วยวำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ฉบับนี้เป็นปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภำคม – สิงหำคม ๒๕๖๑ มีคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยจำกสถำบันภำยนอกได้นำเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำรที่หลำกหลำยหัวข้อหลำกหลำยสำขำวิชำ ทั้งนี้กองบรรณำธิกำรได้ส่งผลงำนทำง
วิชำกำรเหล่ำนี้ไปให้กรรมกำรกลั่นกรองบทควำมทำงวิชำกำรของแต่ละสำขำวิชำเป็นผู้อ่ำน และ
มอบให้เจ้ำของบทควำมนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนกำรตีพิมพ์แล้ว และด้วยควำมตั้งใจของคณะกอง
บรรณำธิกำรที่มีควำมประสงค์จะทำวำรสำรเล่มนี้ให้สมบูรณ์ ตำมเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิง
วำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ฉะนั้น โดยฉบับนี้เน้นกำรนำเสนอบทควำม
อันประกอบด้วยบทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำร ซึ่งมีเนื้อหำสำระในเล่มประกอบด้วยนักวิชำกำร
และเรื่องที่ทุกท่ำนจะได้อ่ำนในฉบับดังกล่ำวนี้
คณะกองบรรณำธิกำรขอขอบคุณเจ้ำของผลงำนบทควำมทุกท่ำนที่ได้มีส่วนร่วมทำให้
วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรสู่สำธำรณะ
ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
ขอขอบคุณคณะกรรมกำรกลั่นกรองทุกท่ำนที่ได้ใช้ควำมเพียรพยำยำมชี้แนะ แนะนำให้
มีกำรปรับปรุงแก้ไขผลงำนของแต่ละท่ำนให้ออกมำได้อย่ำงถูกต้อง น่ำอ่ำนและเป็นประโยชน์ต่อ
แวดวงวิชำกำร และท้ำยที่สุดขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ได้จัดทำให้มีวำรสำรฉบับนี้
และโปรดติดตำมฉบับต่อไป
ด้วยควำมปรำรถนำดียิ่ง

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรกฤต เถื่อนช้ำง)
บรรณำธิกำร

สารบัญ
กองบรรณาธิการ
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
บทบรรณาธิการ
บทความวิจยั
ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์แบบมีสว่ นร่วมพืน้ ที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยาน
๑
แห่งชาติแม่วงก์
: อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์, พระครูสิริคีรีรักษ์, อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด,
พูลลาภ จันทร์เฉลิม, ปัญญา พรหมบุตร
๑๙
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู :
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)
: ชาตรี มณีโกศล, ทิพย์เกสร กาปนาท, กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
สภาพและปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน ๓๑
พระบรมราชชนก
: สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, ราตรี เที่ยงจิตต์
แรงงานทางอารมณ์ของครูพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วย
๔๓
: มธุรดา ม่วงมัน, สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์, ธีริศา สินาคม
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
๕๕
การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
: อัญชลี เกษสาคร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการท้างานของพนักงานส่วนต้าบลองค์การ
๖๙
บริหารส่วนต้าบล ในจังหวัดก้าแพงเพชร
: นาถสุดา ผลวิรัตน์
การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
๗๗
ในสังกัดส้านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘
: จิรภัทร แจ้งชัยภูมิ, จินต์ วิภาตะกลัศ, กฤษณะ ดาราเรือง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
๙๑
ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
: พชร จันทร์แสง, กุลรภัส เทียมทิพร
ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการด้าเนินงานคลังสินค้าห้องเย็น
๑๐๑
: มานิตย์ สิงห์ทองชัย

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาล
ต้าบลคลองหาด อ้าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
: ประสงค์ เลาหะพงษ์
ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
: คุณาพร โฉมจิตร
การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องปฐมสมโพธิกถาต่อวัฒนธรรมในลุ่มแม่นา้ โขง ๒ ชาติไทย-ลาว
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ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรักษ์ แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ป่าต้ นน้้า
เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์
Participatory Strategy for the Forest Conservation in
The Joint Area of Mae Wong National Park
อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์
พระครูสิริคีรีรักษ์
อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด
พูลลาภ จันทร์เฉลิม
ปัญญา พรหมบุตร
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อ ๑) เพื่อ ศึกษาการมี ส่วนร่วมในการอนุรัก ษ์พื้นที่ป่ าต้ น
น้้าของชุมชนเขตรอยต่อ อุท ยานแห่ งชาติ แม่ว งก์ ๒) เพื่อศึกษากระบวนการบริ หารเชิงพุทธพื้นที่ป่ าต้ นน้้ า
กับการอนุรั กษ์ แบบมี ส่วนร่ วมของชุ มชนเขตรอยต่อ อุ ทยานแห่ง ชาติ แม่ วงก์ ๓) เพื่อ ศึก ษายุ ท ธศาสตร์
การบริ หารการอนุ รักษ์แ บบมี ส่วนร่ วมพื้น ที่ป่าต้ นน้้าเขตรอยต่ออุ ทยานแห่งชาติแม่ วงก์ง านวิจั ยนี้เป็ น
งานวิจัย แบบผสม (Mixed Methods Research)การวิจัยเชิง ปริมาณด้าเนินการตามวิธีวิจัยเชิ งส้ารวจ
(Survey Research) กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการส้ ารวจ ใช้ ป ระชากรกลุ่ มตั วอย่ า งจ้ า นวน ๔๐๐ คน
เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามการมี ส่วนร่วมของประชาชน วิเคราะห์ข้อ มูลโดยใช้ โปรแกรม
ส้าเร็จรูปเพื่อการวิจั ยทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้ อมูลส่วนบุคคลด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่ า
ร้อยละ (Percentage)วิเคราะห์แบบสอบถาม โดยใช้มาตราประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ
Likert วิเ คราะห์ ข้อ มู ลด้ วย ค่ า เฉลี่ ย (  ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน S.D.(Standard Deviation)
ในเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการเสวนากลุ่ม ผ่ านการบันทึ กข้อมูลภาคสนาม โดยใน
การบัน ทึกข้อมู ลนั้น ผู้ วิจัยได้ บันทึก ข้อมูลย่ อยๆ ในแต่ละประเด็น ที่ส้าคัญ และเขียนบั นทึกข้ อมูลโดย
ละเอี ย ดเมื่ อสิ้ น สุ ดการสั มภาษณ์ แ ละการเสวนากลุ่ มน้า ข้ อมู ล ที่ ได้ มาเสนอโดยการพรรณนาอย่ า ง
ละเอียดใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ผลการศึ ก ษาพบว่ า การมีส่ ว นร่ วมในการอนุรั ก ษ์ พื้น ที่ ป่ าต้ น น้้ า ของชุ มชน เขตรอยต่ อ
อุทยานแห่งชาติแม่ วงก์ ในความคิดเห็นของประชาชนในพื้น ที่กรณีศึก ษา พบว่ า การมีส่ วนร่ วมใน
การอนุ รัก ษ์ พื้น ที่ป่ าต้ นน้้ าของชุมชนเขตรอยต่อ อุท ยานแห่ง ชาติแ ม่ว งก์ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดั บ
มาก (x̅ =๓.๙๘) เมื่อพิ จารณาเป็นรายด้ าน พบว่ า การมี ส่วนร่วมในการอนุ รักษ์ พื้น ที่ป่า ต้นน้้ า เขต
รอยต่ ออุ ท ยานแห่ งชาติ แม่ ว งก์ ของชุ มชนท้อ งถิ่ น ในด้า นการการมีส่ วนร่ วมในการรั บ ประโยชน์ มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุด (x̅=๔.๑๙) รองลงมาได้แ ก่ การมีส่ วนร่ วมการด้ าเนิน งาน (x̅=๔.๐๗) การมีส่ว นร่ว ม
ในการตรวจสอบและประเมินผล (x̅= ๓.๙๑) และค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด คือการมีส่ วนร่วมในการวางแผน
ในการตัดสินใจ (x̅= ๓.๗๘)
กระบวนการบริหารเชิ งพุ ทธพื้ นที่ ป่ าต้ นน้้ ากั บการอนุรั กษ์ แบบมี ส่วนร่ วมของชุ มชนเขตรอยต่ อ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ม่ ว งก์ ต้ องเกิ ดจากความร่ วมมื อร่ วมใจของคนในชุ มชนใน การมี ส่ ว นร่ ว มใน การ
วางแผนในการตัด สินใจ มีส่ว นร่วมในการด้าเนิ นการ มีส่ว นร่วมในการรับประโยชน์ และมีส่ วนร่ว ม
ในผลการตรวจสอบและประเมิ นผล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็น กระบวนการในการ
แก้ปัญหาป่าต้นน้้า ที่ถูกท้าลาย บูรณาการเข้า กับหลัก ธรรมในการแก้ปัญ หาป่าต้น น้้าที่ถูก ท้าลายจน
คนในชุมชนเกิดความทุก ข์ คนในชุมชน ผู้ น้า ชุมชน เจ้าหน้าที่ รัฐ ต้องหันหน้า หาทางแก้ไขที่มูลเหตุ
(สมุทัย )เพื่อ หาสาเหตุที่ แท้จริ งเกิดจากอะไร เพื่ อหาทางออกในการแก้ ไขปัญ หาและสามารถบริหาร
จัดการพื้น ที่ป่าต้ นน้้า ได้ตรงสาเหตุ โดยทุ กคนมี ส่วนร่วมในการด้าเนิ นการปฏิ บัติงานร่ว มกันในการ
ระดมก้ า ลัง ในการอนุรั ก ษ์ พื้น ที่ ป่ าต้ น น้้ า เพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หา(นิ โรธ)ป่ าต้ น น้้า ในชุ มชนโดยการ
ก้าหนดวิธีก ารปฎิ บัติเ พื่อ ขจัด ปัญ หาโดยให้ คนในชุ มชนเดิ นทางสายกลาง(มรรค) เพื่อแก้ปั ญหาใน
การดับ ทุกข์ ของคนในชุ มชนกั บการอยู่ร่ว มกับป่ าต้น น้้า เขตรอยต่ ออุท ยานแห่งชาติแม่ว งก์ เพื่อ หาวิ ธี
ปฏิบั ติโดยทุก คนในชุมชนมี ส่วนร่วมการรับประโยชน์ จากป่าแต่เมื่อ คนทุ กคนที่ไ ด้ประโยชน์จากป่ า
แล้ว ก็จะต้องรู้จัก สงวน อนุรั กษ์ พื้นฟู ประโยชน์ และพัฒ นา ตามก้า หนดวัน เวลาการใช้ป ระโยชน์
เพื่อให้ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้
ยุ ท ธศ า ส ต ร์ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ บ บ มี ส่ วน ร่ ว มพื้ น ที่ ป่ า ต้ น น้้ า เข ต
รอยต่ ออุ ทยานแห่ งชาติ แม่ วงก์ค้ นพบใหม่ จากการวิจั ยคื อ เป้ าหมายของยุท ธศาสตร์ ดังกล่ าวต้ อ ง
มุ่งเน้นให้คนอยู่กับป่า ได้อย่า งยั่งยืน และเกื้อ กูลซึ่ง กันและกันได้อ ย่างแท้ จริง โดยใช้กฎหมายที่บูรณา
การกับ หลัก ธรรมให้ มีป ระสิท ธิภ าพและใช้ก ารพัฒ นาวิถี ชีวิ ตชุ มชนที่เหมาะสม รวมทั้ งกฎกติ กาที่
ชุมชนได้มีส่ วนร่ว มก้า หนดระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ หมู่ บ้ านในชุ มชนโดยบูร ณาการขี ดความสามารถที่
ส้าคั ญ ของยุท ธศาสตร์ ๔ ด้า น คือ ๑) การป้ องกัน และรั กษา ๒) ฟื้น ฟูร ะบบนิ เวศ ๓) พั ฒ นาและ
ส่งเสริมอาชี พ ๔) สร้า งองค์ความรู้ในการอนุ รักษ์ป่าต้น น้้าบูรณาการเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ ก็ต้องได้รั บ
ความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐสนั บสนุนการจั ดท้ากฎระเบี ยบให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้น ที่
ป่าต้ นน้้ าเขตรอยต่ ออุท ยานแห่ งชาติแ ม่ว งก์ ให้เอื้ อต่ อการอยู่ร่ว มกั นของคนและป่ า ตลอดจนการ
อนุ รัก ษ์ แบบมีส่ ว นร่ วมป่ าต้ น น้้า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การด้ ารงชี พของคนชุมชนในพื้น ที่ ป่า ต้ นน้้ าเพื่ อ
ความยั่งยืนตลอดไป
ค้าส้าคัญ : ยุทธศาสตร์, การอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม, เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์
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ABSTRACT
The objectives of this research were: 1 ) to study the participation in the
forest conservation of the local community in the joint area of the Mae Wong
National Park, 2 ) to study the process for the Buddhist management in the forest
and the participatory conservation of the communityin the joint area of the Mae
Wong National Park, and 3 ) to study the participatory strategy for the forest
conservationin the joint area of the Mae Wong National Park.This research applied
the Mixed Methods Research consisting of the Quantitative Research with the
questionnaire and the Qualitative Research with the interview and the group
discussion. The sample was 4 0 0 people from the Purposive Sampling. The tool of
the research was the questionnaire. The statistics used Frequency, Percentage,
Mean, Standard Deviation, and the Content Analysis.
The result of the research was found that the participation in the forest
conservation of the local communityin the joint area of the Mae Wong National
Parkwas at the high level(x ̅ =3 .9 8 ). When considering each aspect, it was found
thatthe participation in the forest conservation of the local communityin the joint
area of the Mae Wong National Park for getting the benefit was at the highest level
(x ̅ = 4.19). Then, the participation in the operation was (x ̅ = 4.07), the participation
in the audit and evaluation was (x ̅ =3.91). However, the participation in planning for
the decision was at the lowest level (x ̅ =3.78).
The process for the Buddhist management in the forest and the
participatory conservation of the communityin the joint area of the Mae Wong
National Parkmust happen from the collaboration of the people in the community
for the participation in planning for the decision, the operation, getting the benefit
and the results of the audit and evaluation with the application of the Dhamma
principles for the process in solving the problem about the deforestation and the
integration of the Dhammaprinciples for solving the problem about the
deforestation until the people were unhappy. The people, the leaders and the
government officers must help to find the cause of the problems (Samudaya) for
finding the ways for the problem solving by every sector participating in the
operation for the forest conservation in the joint area of the Mae Wong National
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Park (Nirodha) with specifying the ways to practice for the people in the community
(Magga). The people in the community participated in getting the benefit from the
forest, learned to reserve, conserve and develop the forest.
The participatory strategy for the forest conservation in the joint area of the
Mae Wong National Park was that focusing on the people living in the forest
sustainably and helpfully together with using the law integrating the Dhamma
principles efficiently, developing the way of life in the community suitably and the
regulations of the community with integrating the capability of 4 strategies: 1 ) the
protection, 2 ) the ecological restoration, 3 )the occupation development and
promotion, and 4 ) the knowledge formation in the forest conservation with the
sustainable integration. However, the government sectors must collaborate and
support to set the regulations for the community located in the western forest to
facilitating in living together of the people and the forest. Also, the participatory
forest conservation in the joint area of the Mae Wong National Park must conform
to the living of the people in the community located in the forest sustainably.
Keywords : Strategy, Participatory Conservation, Joint Area of Mae Wong National
Park
๑.บทน้า

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความส้ าคัญอย่า งยิ่งต่อสิ่ง มีชีวิต ถ้า ป่าไม้ถูกท้ าลายลงไป
มากๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สัต ว์ป่า ดิน น้้ า อากาศ ฯลฯ เมื่อป่ า
ไม้ถูกท้ าลาย จะส่งผลไปถึ งดินและแหล่ งน้้าด้ว ย เพราะเมื่อ เผาหรื อถางป่ าไปแล้ว พื้น ดิ นจะโล่งขาด
พืชปกคลุม เมื่อ ฝนตกลงมาจะชะล้างหน้ าดิน และความอุด มสมบูร ณ์ข องดิ นไป นอกจากนั้น เมื่ อ
ขาดต้ นไม้ค อยดูด ซับน้้ าไว้ น้้ าก็จ ะไหลบ่าท่ว มบ้า นเรือ น และที่ลุ่มในฤดู น้าหลากพอถึงฤดูแล้ งก็ไม่ มี
น้้าซึมใต้ ดินไว้ห ล่อเลี้ยงต้นน้้า ล้าธารท้าให้แ ม่น้ามีน้ าน้อย เพราะป่าไม้ถูก ท้าลายลงอย่า งรวดเร็ ว
ตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้นผนวกกับพลังผลักดั นทางเศรษฐกิ จระบบทุ นนิย มเสรีที่มุ่ง
ค้าขาย โดยใช้ป่า เป็น ตัวการส้าคั ญ เชิงพาณิช ย์ การเช่น นี้ก่อ ให้เกิด ภาวะแห้ง แล้ง เนื่องจากต้ น
น้้า ล้า ธารถู ก ท้า ลาย ฝนไม่ ต กต้ องตามฤดู กาล เมื่ อยามน้้ าห ลากได้เ กิด น้้ าท่ วมฉั บพลัน และมีก าร
พังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร
เมื่อกล่า วถึง ป่าต้ นน้้ ามีลั กษณะที่ ไม่ ต่างจากป่าตามที่กล่ าวมา เพียงแต่ว่ า ป่ าต้ นน้้า จะมี
ลักษณะที่ พิเศษต่า งไปจากป่ าไม้ ธรรมดา ตรงที่ว่า ป่า ต้นน้้ าจะเกิดบริเวณพื้น ที่ ที่ เป็น ต้นก้ าเนิด ของ
น้้า ไม่ ว่า จะอยู่บ นภูเ ขา หรือ ที่ ราบลุ่ ม ถ้ าหากว่า มี พื้นที่ ป่ าไม้ป กคลุ ม และพื้น ที่ นั้น ได้ท้ า หน้ า ที่
ในทางระบบนิเวศตามธรรมชาติ อาทิเช่น กักเก็บ รั กษาการไหล ชะลอการไหล ก็ ถือได้ ว่า มี สภาพ
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เป็ น ป่า ต้ น น้้ าเช่น เดี ยวกั น ฉะนั้น ป่ า ต้ นน้้ า จึ ง เป็ น ป่ าธรรมชาติที่ ท รงคุ ณค่ า เป็ น ป่ าที่ มีพลั งงาน
หมุน เวี ยนตามระบบนิเวศทางธรรมชาติ อัน เป็ นประโยชน์มหาศาลของมนุษ ย์เป็ นทั้ งแหล่ งก้า เนิ ด
ของปั จจั ยสี่ ในการด้ ารงชี วิต แก่มนุษ ย์ ไม่ ว่า จะเป็ นอาหาร ที่ อยู่ อ าศั ย ยารัก ษาโรค เครื่ องนุ่ง ห่ ม
นอกจากนั้ น ป่ าต้ น น้้ า ยั งเป็ น ปั จ จัย การผลิต ทางการเก ษตรของคนไทยที่ ส้ า คั ญ กล่ า วคื อ เป็ น
แหล่ง ก้า เนิด น้้า ที่ เป็น ปั จจั ยหลัก ในการท้ าการเกษตร การท้า อุต สาหกรรมทุ กชนิ ด ตลอดทั้ง การ
อุปโภคบริโภคของทุกคนในประเทศไทย
ป่าต้ นน้้า ล้าธาร จะประกอบไปด้ วยพื ชพัน ธุ์น านาชนิด ขนาดเล็กใหญ่ ปะปนกั น มี ทั้งไม้
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ไม้ พื้น ล่ างที่ อ ยู่ใ ต้ ต้น ไม้ ขนาดใหญ่ หรือ ไม้ที่ ป กคลุมหน้ า ดิ น
หลากหลายชนิด ในป่ าแห่ งหนึ่ งจะมี ต้นไม้ ขนาดต่าง ๆ สู งบ้างต่้าบ้ าง แต่ที่ส้า คัญที่ สุดป่ าธรรมชาติ
เป็นผู้ให้ก้าเนิด เส้นทางของสายธารน้้าจากล้าห้วยเล็กๆ บนยอดเขาสูง ไหลลงสู่ล้าห้ว ยขนาดใหญ่ขึ้ น
เป็นล้ าคลองและแม่ น้า เป็น แหล่ งต้น น้้าล้า ธารที่ทรงคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่ อประเทศไทยอย่า ง
มหาศาลเป็ นต้ นทุ นการผลิ ตของ ทุก คนทุก อาชี พ ของคนไทยทุ กหมู่เหล่า ไม่ ว่าจะเป็น การเกษตร
อุต สาหกรรมพาณิ ช ย์ การค้า ทุ ก ภาคส่ ว นต้อ งอาศั ย น้้ า เป็ น ปั จจั ย ส้ า คัญ ในการผลิ ต ในการท้ า
กิจกรรมทุกอย่าง จะเห็นได้ว่าไม่ ว่ามนุษ ย์จะท้ าอะไรก็ต้องใช้น้า จะขาดน้้ าไม่ได้ ดังนั้ นป่าธรรมชาติ
หรือป่ าต้น น้้าล้า ธารจึงเป็ นหัวใจส้าคั ญของประเทศ ล้าธาร ล้ าห้วย ล้าคลอง แม่น้ า เปรียบเสมือ น
เส้นเลือดที่ห ล่อเลี้ยงชีวิต ของประเทศไทย หากป่า ธรรมชาติ ป่ าต้นน้้าล้าธาร เสื่อมโทรม เสียหาย ไม่
สามาร ถท้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ต า มปกติ ห รื อ ตามธรรมชาติ แ ล้ ว อะไรจ ะเกิ ด ขึ้ น สายธาร สายน้้ า ที่
เปรี ย บเสมื อ นเส้ น เลื อ ดจะไม่อ าจท้ า หน้ า ที่ สู บ ฉี ด เลื อดไปหล่ อ เลี้ย งส่ ว นต่ า งๆ ของประเทศได้
ตามปกติ
ช่วงปี ๒๕๕๔ ที่ผ่ านมา ประเทศไทยต้อ งผจญกับ ภัย ธรรมชาติ ไม่ ว่าจะเป็น น้้า ท่ว ม
ใหญ่ ในหลายพื้ นที่ และภั ยแล้งอย่า งรุน แรง อั นเนื่ องมาจากป่า ต้น น้้าถู กท้ าลายไปเป็ นจ้ านวนมาก
ขณะที่ การบุกรุก ท้าลายป่ าไม้ซึ่ งเป็น ป่าต้น ล้าธารก็เ กิดขึ้น เกือ บทุกวั น โดยมีก ารบุก รุกตั ดไม้ท้ าลาย
ป่าเอาไม้ไปขายและปรับพื้น ที่ท้า การเกษตร อันจะท้าให้จ้านวนป่ าลดลง ก่อ ให้เกิ ดผลกระทบในแง่
ลบแก่ คนทั้ งชาติ ตามมามากมาย ซึ่ งล้ วนแต่เป็ น ปัญ หาที่ ส่ งผลกระทบต่ อคนส่ ว นใหญ่ ทั้ งสิ้ น เช่ น
ปัญ หาน้้า ท่ว ม ปั ญ หาดิ นโคลนถล่ม อากาศเสี ย หรื อแม้ปั ญหาสภาวะโลกร้อ นที่ นานาประเทศให้
ความส้าคัญก็ล้วนเกิดจากการท้าลายป่าไม้
ผืนป่ าตะวันตกของประเทศไทยในเขตพื้น ที่ภ าคเหนือตอนล่ างเป็นผื นป่า ที่ต่อ เนื่อ งจาก
ผืนป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้ วยขาแข้งซึ่ งได้รับ การขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองค์การ
ยูเนสโก (UNESCO) เมื่ อปี ๒๕๓๔ ผืนป่ าทุ่งใหญ่น เรศวร – ห้วยขาแข้ ง มีพื้นที่ป่ าประมาณ ๑ ล้า น
๖ แสนไร่ พื้นที่ป่า ผืนนี้ เป็ นป่าต้นน้้ าล้าธารที่ ส้าคัญและเป็นถิ่น ที่อยู่อาศัยของสัต ว์ป่าและพันธุ์พืช ที่
หายาก เป็น ผืน ป่าที่ มีแ นวยาวต่ อเนื่ องขึ้นไปทางทิ ศเหนือซึ่ งเป็ นเขตอุ ทยานป่ าอุท ยานแห่ งชาติใ น
กลุ่มผื นป่าตะวันตกที่เป็ นผืนป่ าที่ติ ดต่อกั บผืนป่ าทุ่งใหญ่น เรศวรประกอบด้ วย ๑๑ อุทยานแห่งชาติ
๖ ป่ าอนุรั กษ์ อุท ยานแห่งชาติ ประกอบด้วย อุ ทยานแห่ง ชาติแ ม่วงก์ , อุ ทยานแห่ งชาติค ลองลาน,
อุทยานแห่ งชาติ คลองวังเจ้า ,ซึ่งอุท ยานแห่งชาติทั้ ง ๓ แห่งนี้ มีพื้นที่ ติดต่ อกับป่ าทุ่ง ใหญ่น เรศวรทอด
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ยาวไปทางทิศ เหนือต่ อเนื่อง ๔ จังหวัด คือ จังหวัด อุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก้าแพงเพชร
และจังหวัดตาก ส่วนพื้นที่ อุทยานอีก ๘ อุทยานประกอบด้วยอุ ทยานแห่งชาติพุเตย อุท ยานแห่งชาติ
เฉลิมรัตนโกสิน ทร์ อุ ทยานแห่ งชาติศรีน คริน ทร์ อุทยานแห่ งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุท ยานแห่ งชาติล้ าคลองงู อุ ท ยานแห่ งชาติ เขาแหลม และอุ ท ยานแห่ งชาติ ท องผาภูมิ เป็น พื้ น ที่
ติด ต่อ กับ ป่ าทุ่ งใหญ่ นเรศวรทอดยาวลงไปทางทิศ ใต้ ต่อ เนื่ อง ๒ จัง หวัด คือ จัง หวั ดสุ พรรณบุ รีแ ละ
จัง หวั ดกาญจนบุรี แล้ วแผ่ข ยายไปทางทิ ศ ตะวัน ตกจนติด ต่อ กั บชายแดนประเทศเมีย นม่า พื้ น ที่
อุทยานแห่งชาติเหล่ านี้ยังประกอบด้ วยป่าอนุรั กษ์เขตรักษาพันธุ์สั ตว์ป่าในกลุ่มผืนป่า ตะวันตกอีก ๖
ป่าอนุรั กษ์ คือ เขตรั กษาพั นธุ์ สัต ว์ป่ าห้ว ยขาแข้ง จังหวัด อุทั ยธานี , เขตรั กษาพั นธุ์ สัต ว์ป่ าเขาสนาม
เพรียง จังหวัดก้า แพงเพชร เขตรักษาพัน ธุ์สัตว์ ป่าสลั กพระจังหวั ดกาญจนบุ รี เขตรักษาพันธุ์สั ตว์ป่ า
อุ้มผาง จั งหวัด ตาก เขตรัก ษาพั นธุ์ สัต ว์ป่ าทุ่ งใหญ่ นเรศวรด้านตะวั นออก จั งหวัด ตากและจังหวั ด
กาญจนบุรีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่ ในการวิ จัยครั้งนี้ เป็น ป่ากั้ นชนเขตรอยต่อ อุทยานแห่งชาติ แม่ว งก์ จั งหวั ดนครสวรรค์
ซึ่งเป็น ส่ว นหนึ่ง ของผื นป่ าตะวัน ตกมีส้ านั กบริห ารพื้น ที่อ นุ รักษ์ ที่ ๑๒ เป็น หน่ วยงานที่ รับ ผิด ชอบ
ดูแลรักษาแต่ ในพื้นที่อนุรั กษ์ดังกล่าวยั งมีการใช้ประโยชน์จากประชาชนในเขตพื้นที่ แนวกันชนหลาย
ท้องถิ่น คือ อุท ยานแห่ งชาติแ ม่วงก์ พื้ นที่แนวกันชนบางส่วนอยู่ในเขตองค์ก ารบริห ารส่วนต้าบลแม่
เปิน อ้าเภอแม่เปิ น องค์ก ารบริหารส่วนต้ าบลแม่เ ลย์ อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์ อีก ส่วนหนึ่ ง
อยู่ในอ้าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก้าแพงเพชร ซึ่งในปัจจุบันปัญ หาการบุกรุ กท้าลายป่า มีหลากหลาย
ปัจจัย และสาเหตุ ทั้งเพื่อขยายพื้ นที่ท้า กินของประชาชน ทั้ง การเข้าไปล่าสัต ว์เพื่อ ด้ารงชีพหรื อการ
ล่าสั ตว์ป่ าหายากตามใบสั่ งอาจท้า ให้ สัตว์ ป่าบางชนิด สูญ พัน ธุ์ห รือเกิดปั ญหาต่ อการด้ ารงชีวิต ของ
สัตว์ป่ าซึ่ง ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ หากไม่มีการบริหารจัด การที่ดีอ าจจะ
เกิด ปัญ หาความขั ดแย้ง การแย่ง ชิง ทรั พยากรป่า ไม้ซึ่ งเป็น ป่ าต้ นน้้ าล้ าธารจะส่ง ผลกระทบต่ อการ
บริหารการอนุ รักษ์พื้นที่ป่าซึ่ งเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้ง ระบบ ทั้งนี้หากการใช้ป่าไม้ซึ่ งเป็นป่าต้นน้้ า
โดยไม่มีการประเมินความคุ้มค่าอย่า งรอบคอบแล้ ว ก็จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บั่นทอนความ
หลากหลายทางชีวภาพ และท้ายที่สุดก็จะกระทบต่อการด้ารงชีวิตของมนุ ษย์อย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้
จากรั ฐธรรมนูญ ซึ่งเป็ นกฎหมายสูงสุด ของประเทศได้ ก้าหนดสิท ธิและหน้า ที่ของประชาชน
เพื่อ เป็น แนวทางในการบริ หารและจั ดการป่ าไม้ร่ว มกั บภ าครัฐ และยั งมีง านวิจัย อีก หลากหลายที่
พบว่า ปัจ จัย ที่ส้ าคั ญ ต่อ การอยู่ร อดของป่ าไม้ และสั ตว์ ป่ าก็คื อ ความร่วมมือ และการมีส่ วนร่ว มของ
ประชาชนในท้องถิ่น และเกือ บสองทศวรรษที่ก ฎหมายรัฐธรรมนูญได้วางหลั กการไว้ ก็ดูเ หมือ นว่ า
ภาครั ฐก็ ยั งคงไม่ ไ ด้ต อบสนองความต้ องการของภาคประชาช นเพื่อ ให้ เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ น
รัฐ ธรรมนูญ และก่ อให้เ กิด ประโยชน์ สู งสุ ดต่ อประชาชนและประเทศชาติ เพราะการแก้ไ ขปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ มคงไม่ ใช่ห น้า ที่ของหน่วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ง ฉะนั้น ทุก ภาค
ส่ว นจะต้ องร่ว มมื อกั นบู รณาการในการบริ หารการอนุ รัก ษ์พื้น ที่ป่ าให้ เ ป็น ไปตามเจตนารมณ์ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเป็นหนทางไปสู่วิถีการพึ่งตนเองและเกิด ความยั่งยืน
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ฉะนั้น ถึ งเวลาแล้ วหรือยั งที่จะต้อ งสร้างจิ ตส้านึก ให้กับประชาชน หรือ ชุมชนที่อยู่ รายรอบ
พื้นป่ าต้น น้้าป่ าแนวเขตกั้นชนรอยต่อ อุทยานแห่งชาติเพื่ อให้ ตระหนัก และเห็นความส้าคั ญของการ
อนุรักษ์รั กษาผืนป่ าต้นน้้าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมทุกขั้ นตอน ทุ กมิติ ทั้ง นี้เพื่อเป็น การป้องกันปัญหา
อุทกภัย ณ จุ ดที่เ ป็นต้ นเหตุ หรือต้ นตอของปัญ หา คณะผู้วิ จัยจึ งมีค วามสนใจจะศึกษายุท ธศาสตร์
การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่ว งก์
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึก ษาการมีส่ วนร่ วมในการอนุ รัก ษ์พื้น ที่ป่ าต้ น น้้า ของชุ มชน เขตรอยต่ ออุ ทยาน
แห่งชาติแม่วงก์
๒.๒ เพื่ อศึ กษากระบวนการบริ หารเชิ งพุ ทธพื้ นที่ ป่ าต้นน้้ ากั บการอนุ รั กษ์ แบบมี ส่ วนร่วมของ
ชุมชนเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์
๒.๓ เพื่ อศึก ษายุท ธศาสตร์การบริ หารการอนุ รักษ์แ บบมี ส่วนร่ วมพื้น ที่ป่า ต้นน้้ าเขตรอยต่ อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
๓.วิธีด้าเนินการวิจัย
เครื่องมือในการศึกษาและแนวค้าถามปรับตามสภาพของกลุ่ มตัว อย่างที่ศึก ษา มีดังนี้
๑) แบบสอบถาม ได้แก่ แจกแบบส้ารวจความคิดเห็นในชุมชนจ้านวน ๔๐๐ คน โดยแจก
แบบส้ารวจที่ ชุมชนประชากรในพื้นที่ อาศัยอยู่บริ เวณป่า แนวกันชนเขตรอยต่ ออุท ยานแห่ งชาติแ ม่
วงก์ ในท้ องที่ ต้า บลแม่ เลย์ อ้ าเภอแม่ วงก์ และต้า บลแม่ เปิน กิ่ งอ้ าเภอแม่เ ปิน จัง หวั ดนครสวรรค์
การสุ่มตัวอย่างที่ใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็ บข้อมู ล
๒) กา ร สั ม ภา ษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) จ า กผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส้ าคั ญ ( Key
Informant) จากนั้ นรวบรวมข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ จ ากผู้ให้ ข้อ มูล ในการสั มภาษณ์ ๒๑ รูป คนที่
ได้มาสู่ กระบวนการศึก ษาวิเคราะห์ต ามกรอบแนวคิ ดทฤษฎี (QDAT) เพื่ อก้ าหนดเป็ นแบบจ้า ลอง
ทางยุทธศาสตร์
๓) สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อ ให้ ทราบถึ งทัศ นคติ ความคิด เห็ น
และแบบแผนพฤติ กรรม การมีส่ วนร่ วมในการบริห ารจัดการแบบมีส่ วนร่วม จากการลงพื้ นที่ วิจั ย
ผู้วิจั ยได้พบ ทีมงานปฏิบัติ การร่วมปกป้องผืนป่ าตะวันตกโดยมี การประสานงานระหว่างเจ้าหน้า ที่
ภาครั ฐ ประกอบด้ว ย เจ้ า หน้ า ที่ต้ า รวจ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายปกครอง เจ้ าหน้ าที่ อุ ท ยานแห่ งชาติแ ละ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมี กระบวนการท้างานเป็นทีมงานเพื่ อปกป้อ งการบุ กรุกและท้าลายป่าใน
ผืน ป่ า โดยรวมตั ว กั น เป็ น เครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงระหว่า งองค์ ก ร จึ ง ได้เ ชิ ญ เข้า ร่ ว มสนทนากลุ่ มเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ถึ งกระบวนการและยุ ทธศาสตร์การบริห ารการอนุรักษ์ แบบมี ส่วนร่ วมพื้น ที่ป่าต้ น
น้้าเขตรอยต่อ อุท ยานแห่ง ชาติแ ม่วงก์โ ดยมีผู้ที่ เกี่ ยวข้อ ง จ้ านวน ๑๓ คน จัด ท้า การสนทนากลุ่ ม
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เฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ทุ ก ท่ านได้ ร่ว มกั น แสดงความคิ ดเห็ น ถึ ง
แบบจ้าลองทางยุทธศาสตร์เพื่อหาข้อสรุปที่จะน้าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
๔. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาข้อมูลภาคสนามพบว่า
๑. จากการส้า รวจการมีส่ ว นร่ วมในการอนุรั ก ษ์ พื้น ที่ ป่ าต้ น น้้ า ของชุ มชน เขตรอยต่ อ
อุทยานแห่ง ชาติแม่ วงก์ ในความคิ ดเห็ นของประชาชนในพื้น ที่ก รณี ศึกษา พบว่ า การมี ส่ว นร่ว มใน
การอนุรั ก ษ์พื้น ที่ป่ า ต้น น้้ าของชุมชนเขตรอยต่อ อุท ยานแห่ง ชาติแ ม่ วงก์ โ ดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ
มาก (x̅ =๓.๙๘) เมื่ อ พิจ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่า การมี ส่ วนร่ วมในการอนุรั ก ษ์ พื้น ที่ ป่ าต้ น น้้ า
ของชุมชนเขตรอยต่อ อุทยานแห่งชาติแม่ว งก์ในด้า นการการมีส่ วนร่วมในการรั บประโยชน์มีค่าเฉลี่ ย
สูงสุ ด (x̅=๔.๑๙) รองลงมาได้แ ก่ การมีส่ วนร่ว มการด้ าเนิ น งาน (x̅=๔.๐๗) การมีส่ วนร่วมในการ
ตรวจสอบและประเมินผล (x̅= ๓.๙๑) และน้อยผลเฉลี่ยน้ อยที่ สุดคื อการมีส่ว นร่วมในการวางแผน
ในการตัดสินใจ (x̅= ๓.๗๘)
๒ กระบวนการบริหารเชิ งพุ ทธพื้ นที่ป่าต้ นน้้ากับการอนุ รักษ์แบบมี ส่วนร่วมของชุ มชนเขต
รอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์
กระบวนการบริ หารเชิ งพุ ทธพื้ นที่ ป่ าต้ นน้้ ากั บการอนุ รั กษ์ แบบมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนเขต
รอยต่ ออุทยานแห่งชาติ แม่ วงก์ ต้องเกิดจากความร่ วมมื อร่ วมใจของคนในชุ มชนในการมี ส่ วนร่ วมในการ
วางแผนในการตั ดสิน ใจบูร ณาการกั บหลัก ธรรมทางพระพุ ทธศาสนาในการแก้ ปัญหาป่า ต้นน้้ าที่ถู ก
ท้าลายจนคนในชุ มชนเกิดความทุก ข์ เพราะป่าต้ นน้้า จะส่ งผลหลายๆอย่างต่ อชุ มชนที่อาศัยอยู่เมื่ อ
เกิด ปัญ หา คนในชุมชน ผู้น้ าชุ มชน เจ้า หน้ าที่รั ฐต้ องหัน หน้ าหาทางแก้ไขที่มูลเห ตุ( สมุ ทัย )เพื่ อหา
สาเหตุที่ แท้จริ งเกิดจากอะไร เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและสามารถบริหารจัดการพื้นที่ป่ า
ต้นน้้ าได้ตรงสาเหตุ โดยทุ กคนมี ส่วนร่ว มในการด้า เนิน การปฏิบั ติงานร่ว มกั นในการระดมก้าลั งใน
การอนุรัก ษ์พื้นที่ป่า ต้นน้้า เพื่อ การแก้ไขปัญหา(นิ โรธ)ป่าต้น น้้าในชุมชนนั่นเอง โดยคนในชุมชนส่ว น
ใหญ่นับ ถือศาสนาพุทธและโดยท้าพิธีก รรมการบวชป่ า เป็นพิ ธีกรรมทางศาสนาที่ชุมชนให้ค วามเชื่ อ
ว่าเป็นการให้ค นกับป่าอยู่ด้ว ยกันอย่างมีความสุข ไม่ให้คนไปเบียดเบียนป่ามากขึ้น การท้าแนวกันไฟ
การป้ องกั นไฟป่า การท้าฝายชะลอน้้า สิ่ งเหล่านี้ เป็น การแก้ ไขปัญ หาท้ าให้ เกิดภาวะความเข้มแข้ ง
ของชุมชนการบริห ารจัด การโดยการอนุ รัก ษ์ป่ าต้น น้้า โดยให้ คนในชุ มชนมีส่ วนร่วมในการก้า หนด
ทิศทาง ไม่ ว่าจะเป็ น กฎ กติ การ่วมกัน ตลอดจน กฎระเบีย บในการใช้ ประโยชน์ จากป่ า เพื่ อแก้ไ ข
ปัญหาป่าต้ นน้้าถู กท้า ลาย ทั้งนี้ก ารก้า หนดวิธีการปฎิบั ติเพื่อ ขจั ด ปัญหาโดยให้คนในชุมชนเดิ นทาง
สายกลาง(มรรค) เพื่อแก้ปั ญหาในการดั บทุก ข์ของคนในชุ มชนกับการอยู่ร่ว มกับ ป่าต้ นน้้ าตะวั นตก
หาวิธีปฏิบัติโ ดยทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมการรับประโยชน์จากป่าแต่เมื่อคนทุกคนที่ได้ป ระโยชน์จาก
ป่า แล้ วก็ จะต้อ งรู้ จัก อนุ รัก ษ์ พื้น ฟู ตามก้า หนดวั นเวลาการใช้ ประโยชน์เพื่ อ ให้ ป่า อยู่ ได้ คนอยู่ไ ด้
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ทั้งนี้ การบริ หารจัดการเชิงพุทธที่บู รณาการกั บการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนร่ว มกั นจะท้ า
ให้พื้นที่ป่าจะอยู่กับธรรมชาติและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดไป
๓ ยุท ธศาสตร์ การบริ หารการอนุ รัก ษ์ แบบมีส่วนร่ว มพื้น ที่ ป่า ต้น น้้ าเขตรอยต่ ออุ ทยาน
แห่งชาติแม่วงก์
จากการศึ กษาวิ เคราะห์ บริ บ ทพื้ น ที่จ ริ ง มาจากการศึ ก ษาวิ จั ย ทั้ง ในเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพที่เ ป็ น ฐานข้อ มู ล ที่ เป็ น จุด แข็ ง จุด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค ซึ่ งสามารถสรุ ป วิเ คราะห์
ออกมาในรู ปของการบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มเพื่ อ เป็ น กรอบความคิ ด เชิ ง ยุ ท ธศ าสตร์ ที่ จ ะน้ า ไปสู่
ยุทธศาสตร์ การบริห ารการอนุรั กษ์ แบบมีส่ วนร่ วมป่าต้ นน้้ าเขตรอยต่อ อุท ยานแห่ งชาติแม่ วงก์ เพื่ อ
แก้ไขปัญหาพื้นที่ป่า ต้นน้้าในพื้ นที่ป่าแม่ วงก์แนวกั นชนเขตอุ ทยานแห่ งชาติแม่ว งก์ที่เป็นรู ปธรรมโดย
ประชาชนในชุมชน เจ้า หน้าที่ รัฐหน่ วยงานภาครัฐต้ องสร้า งพันธกิ จร่ว มกัน มีวิสัย ทัศน์ ร่วมกั นโดยมี
วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือแนวทางปฏิบัติ ที่จะสามารถน้าไปบูรณาการกั บพื้น ที่
ป่าต้ นน้้า ในชุ มชนนั้น ได้ต ระหนัก เห็น ความส้ าคัญ ของการอนุ รักษ์ แบบมีส่ วนร่ วม สิ่งที่ ผู้วิ จัยค้ นพบ
คนในชุมชนในพื้นป่า แนวกันชนเขตรอยต่ออุทยานแม่วงก์ ในชุมชนทุก คนเป็นกั ลยาณมิตรซึ่งกันและ
กัน เมื่ อเกิดปั ญหาก็ใช้หลั กอริย สัจจสี่ ในการบริห ารจัดการแก้ ไขปัญ หาเพื่ อให้ดับ ทุกข์ และพร้อมที่
จะเสียสละประโยชน์ส่ วนตนเพื่อ ประโยชน์ส่ วนรวม กระบวนการบริหารจั ดการเชิ งพุทธพื้นที่ป่ าต้ นน้้ า
กับการอนุ รั กษ์ แบบมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนต้องเกิ ดจากความร่ วมมื อร่ วมใจของคนในชุมชนในการมี ส่ ว น
ร่วมในการวางแผนในการตัดสิน ใจบู รณาการกั บหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญ หาป่ า
ต้นน้้า ที่ถูกท้ าลายจนคนในชุ มชนเกิ ดความทุก ข์ เพราะป่า จะส่ง ผลหลายๆอย่างต่ อชุมชนที่อาศัยอยู่
เมื่อเกิดปัญ หา คนในชุ มชน ผู้น้าชุ มชน เจ้ าหน้าที่รัฐต้อ งหันหน้าหาทางแก้ไขที่มูลเหตุ(สมุ ทัย)เพื่อหา
สาเหตุที่ แท้จริ งเกิดจากอะไร เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและสามารถบริหารจัดการพื้นที่ป่ า
ต้นน้้ าได้ตรงสาเหตุ โดยทุ กคนมี ส่วนร่ว มในการด้า เนิน การปฏิบั ติงานร่ว มกั นในการระดมก้าลั งใน
การอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้้ า เพื่อการแก้ ไขปัญหา(นิ โรธ)ป่าต้นน้้ าในชุมชนนั่น เอง พร้อมกั นนั้นยังตั้งอยู่
บนพื้นฐานของมรรคมีองค์แปด การก้าหนดวิธีการปฎิบัติเ พื่อขจัดปั ญหาได้ แก่การเดินทางสายกลาง
เพื่อ แก้ปั ญหาดับ ทุก ข์ ป่า ต้น น้้า โดยวิ ธีป ฏิ บัติ อนุ รั กษ์ แบบมีส่ วนร่ว ม ของคนในชุ มชน ที่ มีตั วแทน
ชุมชนประธานเครื อข่ ายการอนุ รัก ษ์ ป่า กรรมการ เจ้า หน้า ที่รั ฐ ร่ว มทั้ ง คนในชุมชนช่ วยกั นขจั ด
ปัญหาเหล่านี้ โดยบูร ณาการวิ ถีชีวิ ตให้ สอดคล้ องกั บการด้า รงชี วิตในปัจ จุบัน ทั้ง นี้ยุท ธศาสตร์การ
บริ หารการอนุ รัก ษ์ป่ าต้ นน้้ าในพื้ น ที่นี้ ตั้ง อยู่ บนพื้น ฐานภูมิ ปัญ ญาแห่ง ชุมชนในพื้น ที่ป่ า ต้ น น้้า เขต
รอยต่ออุ ทยานแห่ง ชาติ แม่ว งก์นั้ น คณะผู้วิ จัยขอสรุปวิ เคราะห์ เพื่อ ให้เ ห็นประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่จ ะ
น้าไปสู่การบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมเป็นนโยบาย โครงการ กิจกรรม ดังแผนภาพจ้าลองเชิ ง
ยุทธศาสตร์
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรัก ษ์ แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ ป่า ต้นน้้า เขตรอยต่ ออุ ทยานแห่งชาติแม่วงก์
หวงก์
การมีส่ว นร่ว มในการวางแผน
และตัด สิน ใจ

การมีส่ว นร่ว มในการ
ด้าเนิน การ

การมีส่ว นร่ว มรับ ประโยชน์

การมีส่ว นร่ว มในการตรวจสอบและ
ประเมิน ผล

๑. การร่วมวางแผนในกิจการ
โครงการต่างๆ
๒.การมีส ่วนร่วมในการให้ข ้อมูล
ข่าวสาร
๓. การมีส ่วนร่วมในการก้าหนด
พื้นที่ร่วมตัดสินใจในการด้าเนินงาน
๔.มีส ่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม
๕. ร่วมเสนอกิจกรรมต่างๆในการ
ตัดสินใจในการวางแผน

๑. การมีส ่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนด้วยแรงกายและแรงทรัพย์
๒. ร่วมประสานงานฝ่ายต่างๆ
เพื่อให้กิจกรรมต่างๆของชุมชน
ส้าเร็จลุล ่วงไปด้วยดี
๓. ร่วมออก กฎระเบียบต่างๆเพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในชุมชน
ป่าต้นน้้า
๔.ร่วมด้าเนินการกับทุก ฝ่ายทุก ด้าน
ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน

๑. ร่ วมโค รงก ารเพิ่ ม รายได้ ให้ กั บ
ครอบครัว
๒. ร่ ว ม กิ จก ร รม ด้ า เนิ นก าร มี
ผลตอบแทนเป็นปัจจัยสี่
๓. ร่ ว มกิ จ ก รรมด้ า เนิ น ก ารล ด
รายจ่ายให้กับครอบครัวในชุมชน
๔. มี ส ่ว นร่ว มด้ าเนิ นกิ จกรรมที่ เป็ น
โอกาสและส่ง ผล ดีต่อการด้ารงชีวิ ต
ของคนในชุมชน
๕. กิ จก รรมที่ร่ วมกั นด้ าเนิ นก ารใน
ชุมชนส่ง ผลให้คนในชุมชนมีคุณ ค่า

๑. จัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบในชุมชน
๒. ส อบถ ามความคิ ด เห็น ร่ วมกั นเพื่ อ ล ง
ความเห็นจากกิจกรรม
๓. ร่ว มพิ จ ารณ าต รวจส อ บแ ล ะจั ด ส รร
ประโยชน์
๔.ร่วมประเมิน ผลการด้าเนินง านกับกิจกรรม
ต่างๆ
๕.มีส ่วนร่ วมในการลงประชามติในที่ประชุ ม
เพื่ อ ต รวจส อ บแ ล ะประเมิ น ผ ล ข อ ง ก าร
ด้าเนินงานต่างๆ

สงวน

อนุรักษ์

การพัฒนา

การใช้ประโยชน์

๑.แนวเขตกั้นเป็นการแบ่ง
พื้นที่ส งวนป่าต้นน้้า
๒.ก้าหนดพื้นที่ใช้ประโยชน์ ไม่
รบกวนฝืนป่าต้นน้้าในพื้นที่
สงวน
๓. มีก ฎระเบียบ ข้อบัง คับ
ส้าหรับพื้นที่ป่าต้นน้้า

๑.ใช้ป่าต้นน้้าอย่างรู้คุณ ค่า
เหมาะสมตามหลักวิช าการ
๒.ใช้หลักศาสนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาช่วยในการอนุรักษ์
๓. สนับสนุนคนในชุมชนให้รัก
ป่าต้นน้้าโดยร่วมกันอนุรักษ์
เพื่อให้เกิดพลัง ในการขับเคลื่อน

๑. ปลูกป่าเพิ่มและปลูกไม้ใช้เอง
ขยายพันธุ์ผ ักป่าเศรษฐกิจ
๒.ปลูกพืช ป่าสมุนไพร เพาะขยายพันธุ์
สัตว์ป่าเศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามหลัก
วิช าการ
๓. สร้างเยาวชนโดยมีการจัดฝึกอบรม
โครงการเกี่ยวกับเรารักป่าต้นน้้า

๑. ใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณ ค่า เพื่อการด้ารง
ชีวิตประจ้าวัน
๒.การใช้ประโยชน์ไม่ท้าลายความสมดุล ของ
ป่าต้นน้้าเพื่อ ให้ข ยายเวลาการใช้ประโยชน์
จากป่าต้นน้้าให้ยาวนานที่ส ุด
๓.รู้คุณ ค่าจากการใช้ประโยชน์จากป่าต้นน้้า
โดยช่วยกันรัก ษาป่าต้นน้้าให้อ ยู่ก ับชุมชนให้
ยั่ง ยืนต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การ
ป้องกันและรัก ษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.
ฟื้นฟูระบบนิเวศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. พัฒ นา
และส่งเสริมอาชีพ

ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๔. สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์
ป่าต้น น้้าบูรณาการเพื่อความยั่งยืน

๑. เพิ่มประสิท ธิภ าพการ
คุ้มครองรักษาพื้นที่ป ่าต้น
น้้าแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง
๒. พัฒนาการมีส่วนร่วม
และจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์พื้นที่ป ่าต้นน้้าของ
ชุมชน
๓. จัดรูป แบบการบริห าร
จัดการการป้องกันและ
รักษาป่าต้นน้้าให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นของชุมชน
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องมือ และทรัพยากร
สนับ สนุนที่จ้าเป็นในการ
ป้องกันและรักษาป่าต้นน้้า

๑.หยุดยั้งการบุกรุกท้าทาย
ป่าต้นน้้าไม่ให้
๒. อนุรักษ์ป ่าต้นน้้าป่าชุมชน
แนวกั้นอุทยานแห่งชาติ
ระบบนิเวศ
๓. ฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าต้น
น้้าเพื่อรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
๔. ส่งเสริมการใช้ป ระโยชน์
จากป่าต้นน้้าอย่างสมดุลเพื่อ
สนับ สนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

๑. ส่งเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพของประชากร
เพื่อลดการบุกรุกป่า
๒. ฝึกอบรมในการสร้าง
รายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ ใน
ชุมชน
๓.เพื่อให้ป ระชาชนในชุมชนมี
อาชีพเสริมเพิ่มผลผลิตและ
รายได้ให้กับครอบครัว เพื่อ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่
ป่าต้นน้้า
๔.น้าภูมิป ัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
ในพื้นที่ มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และได้รับ การ
พัฒนาเป็นอาชีพให้กับ ชุมชน
ให้มากขึ้น

๑. สร้ างองค์ ความรู้ให้ กับ เยาวชนและคนใน
ชุมชนเพื่อ สร้างจิตส้านึกของชุมชนให้ตระหนักถึง
คุณค่าของความส้าคัญของป่าต้นน้้าในพืน้ ที่ชุมชน
มีคุณค่าหลากหลายทางชีวภาพ
๒. ส่ง เสริ มการเรีย นรู้ ตลอดชีวิ ตและ การอยู่
ร่ว มกัน กั บ ป่ า ต้น น้้ า สร้ า งองค์ ความรู้ใ ห้ กั บ
เยาวชนและคนในชุมชนเพื่ อ จัด ท้าโครงการ
ต่างๆด้านความหลากหลายทางชีวภ าพทั้งการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ป ระโยชน์
๓ .สร้างความตระหนักว่าป่าต้นน้้าเป็นทรัพย์สิน
ร่วมกันของชุ มชน ทุ กคนในชุ มชนมีส่ วนได้รั บ
ประโยชน์และมีส่วนในการรับ ผิด ชอบโดยเท่ า
เทีย มกั น การบริห ารจัด การให้เ กิด ลักษณะ
ส่ง เสริ มกระบ วนการมี ส่ วนร่ วม โดยมีอ งค์
ความรู้ การเสริม สร้างจิตส้า นึก เป็ นเครื่องมื อ
ส้าคัญ ที่ช่วยในการตั ดสินใจ เพื่ ออนุรัก ษ์และ
การใช้ป ระโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้ น
กับ ผลประโยชน์ระยะยาว และระหว่างผู้มีส่ว น
ได้เสียกลุ่มต่างๆ
๔. สร้างเครื อข่ายทางสั งคมที่เป็น ความร่วมมื อ
กันระหว่า งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่ น
และนักวิชาการ เพื่อให้ เกิดพลังขับ เคลื่อนทาง
สังคมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป ่าต้นน้้าอย่างยังยืน

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ยุท ธศาสตร์ ในการบริ ห ารการอนุ รัก ษ์ แ บบมีส่ ว นร่ วมป่ า ต้ น น้้า เขตรอยต่อ อุ ท ยาน
แห่งชาติเกิดในการป้อ งกันและรักษานั้น พั นธกิจที่ ส้าคัญ ที่ประชาชนในชุมชน ผู้น้าชุ มชน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ห น่วยงานภาครัฐ และส่ วนงานราชการที่เกี่ย วข้องจะต้อ งช่วยกันด้า เนินการดัง นี้คือ ๑. เพิ่ ม
ประสิท ธิภาพการคุ้มครองรักษาพื้ นที่ป่า ต้นน้้า แบบบู รณาการอย่า งต่อเนื่ อง๒. พัฒนาการมีส่ วนร่ว ม
และจิตส้ านึก ในการอนุรั กษ์พื้นที่ ป่าต้ นน้้ าของชุมชน ๓. จัดรู ปแบบการบริห ารจั ดการการป้อ งกั น
และรักษาป่า ต้น น้้าให้มีศั กยภาพเพิ่มขึ้นของชุ มชน ๔. จัด เตรี ยมอุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ และทรัพยากร
สนับสนุนที่จ้าเป็นในการป้องกันไฟป่าและรักษาป่าต้นน้้า
ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูระบบนิ เวศ ยุทธศาสตร์ในการบริหารการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมป่ า
ต้น น้้า เขตรอยต่ ออุ ท ยานแห่ งชาติ เกิ ดในการฟื้ นฟู ระบบนิ เวศนั้ น พั นธกิ จที่ ส้า คั ญที่ ป ระชาชนใน
ชุมชน ผู้ น้า ชุ มชน ตลอดจนเจ้ า หน้ าที่ ห น่ว ยงานภาครัฐ และส่ว นงานราชการที่ เกี่ ยวข้อ งจะต้ อ ง
ช่ว ยกั น ด้ าเนิ น การดัง นี้ คือ ๑.ชุ มชนมี ส่ว นร่ว มในการหยุ ด ยั้ง การบุก รุ กท้ า ทายป่า ต้ นน้้ า ไม่ ให้ ถู ก
ท้าลาย ๒. ประชาสั มพัน ธ์ข้อ มูลข่ าวสารแก่ชุมชนในพื้น ที่เพื่อ ให้ท ราบเกี่ยวกับอนุรัก ษ์ป่า ต้นน้้ าป่ า
ชุมชนแนวกั้น อุทยานแห่งชาติ ๓. ฟื้นฟูร ะบบนิ เวศในป่าต้น น้้าเพื่อ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชี วภาพ ๔.การปลูก ป่าฟื้นฟู พื้นที่ป่าต้ นน้้า โดยด้าเนินการปลูกป่ าบนพื้น ที่
ต้น น้้า ที่ เสื่อ มโทรมเพื่ อ คืน ความอุ ดมสมบู รณ์ เพิ่มความหลากหลายของระบบนิเ วศป่ าต้ นน้้ า ๕.
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากป่าต้นน้้าอย่างสมดุลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ยุท ธศาสตร์ในการบริห ารการอนุ รักษ์ แบบมี
ส่วนร่วมป่าต้นน้้ าเขตรอยต่ออุ ทยานแห่งชาติ เกิดการพัฒนาและส่งเสริมอาชี พนั้น พั นธกิจที่ ส้าคัญ ที่
ประชาชนในชุมชน ผู้น้าชุ มชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ และส่ว นงานราชการที่เกี่ยวข้อ ง
จะต้อ งช่ว ยกันด้ าเนิ นการดังนี้ คือ ๑. ส่ง เสริมทักษะการประกอบอาชี พของประชากรเพื่อ ลดการบุ ก
รุกป่า ๒. ฝึ กอบรมในการสร้ างรายได้ใ ห้กับ กลุ่มอาชี พ ในชุมชน๓.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี อาชี พ
เสริมเพิ่ มผลผลิต และรายได้ ให้ กั บ ครอบครั ว เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาการบุ กรุ กพื้ น ที่ ป่ าต้ น น้้า ๔.น้ า ภู มิ
ปัญ ญาท้อ งถิ่ นที่ มีอ ยู่ในพื้น ที่ มาประยุ กต์ ใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์แ ละได้ รับ การพัฒ นาเป็ นอาชี พให้ กั บ
ชุมชนให้มากขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นการ อนุ รั ก ษ์ ป่ า ต้ น น้้ า บู ร ณาการเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
ยุทธศาสตร์ ในการบริ หารการอนุ รัก ษ์แ บบมี ส่ว นร่ วมป่ าต้ นน้้ าเขตรอยต่ ออุท ยานแห่งชาติ เกิด การ
สร้างองค์ความรู้ในการอนุ รักษ์ป่าต้นน้้ าบูรณาการเพื่อความยั่ง ยืน นั้น พันธกิจที่ส้าคัญที่ ประชาชนใน
ชุมชน ผู้ น้า ชุ มชน ตลอดจนเจ้ า หน้ าที่ ห น่ว ยงานภาครัฐ และส่ว นงานราชการที่ เกี่ ยวข้อ งจะต้ อ ง
ช่วยกันด้ าเนินการดังนี้คือ ๑. สร้า งองค์ความรู้ให้กั บเยาวชนและคนในชุมชนเพื่อ สร้างจิตส้ านึกของ
ชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของความส้าคัญของป่า ต้นน้้าในพื้นที่ชุมชนมีคุณค่าหลากหลายทางชีวภาพ
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชี วิตและการอยู่ ร่วมกันกับป่า ต้นน้้า สร้างองค์ความรู้ให้กับ เยาวชนและคน
ในชุ มชนเพื่อ จัด ท้ าโครงการต่า งๆด้า นความหลากหลายทางชี วภาพทั้ง การฟื้ นฟู อนุ รัก ษ์ และใช้
ประโยชน์ ๓ .สร้างความตระหนั กว่าป่ าต้นน้้ าเป็น ทรัพย์ สินร่ว มกันของชุมชน ทุ กคนในชุมชนมีส่ว น
ได้ รับ ประโยชน์แ ละมี ส่ วนในการรับ ผิ ดชอบโดยเท่า เที ย มกั น การบริ หารจัด การให้ เกิ ด ลัก ษณะ
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีอ งค์ความรู้ การเสริมสร้างจิตส้า นึก เป็นเครื่องมือส้ าคัญที่ช่ว ย
ในการตัด สิน ใจ เพื่ ออนุรั กษ์ และการใช้ป ระโยชน์ ระหว่า งผลประโยชน์ร ะยะสั้น กับ ผลประโยชน์
ระยะยาว และระหว่า งผู้มีส่วนได้เ สียกลุ่มต่ างๆ ๔. สร้ างเครือข่ ายทางสั งคมที่เป็ นความร่ วมมื อกั น
ระหว่า งภาครั ฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และนักวิ ชาการ เพื่อให้เกิดพลังขับ เคลื่อนทางสัง คมเพื่ อ
เป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้้าอย่างยั่งยืน

องค์ความรู้ใหม่
การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และตัด สินใจ
๑. การร่วมวางแผนในกิจการ
โครงการต่างๆ
๒.การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข่าวสาร
๓. การมีส่วนร่วมในการก้าหนดพื้นที่
ร่วมตัดสินใจในการด้าเนินงาน
๔.มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในที่ป ระชุม
๕. ร่วมเสนอกิจ กรรมต่างๆในการ
ตัดสินใจในการวางแผน

สงวน
อนุรัก ษ์
พัฒ นา
การใช้
ประโยชน์

ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุรัก ษ์ แบบมีส่วนร่วม
พื้นที่ป่าต้นน้้าเขตรอยต่ ออุท ยานแห่งชาติ แม่วงก์

สงวน อนุรัก ษ์ พัฒ นา การใช้ประโยชน์

อริสัจ ๔
ทุกข์ สมุทัย
นิโรธ มรรค

การมีส่วน ร่วมรับประโยชน ์

๑. ร่วมโครงการเพิ่มรายได้ให้ก ั บ
ครอบครัว
๒. ร่ ว มกิ จ ก รรมด้ าเนิ นก า รมี
ผลตอบแทนเป็นปัจจัยสี่
๓. ร่วมกิจ กร รมด้าเนิน กา รล ด
รายจ่ายให้กับครอบครัวในชุมชน
๔. มี ส ่ว นร่ว มด้ าเนิ นกิ จกรรมที่
เป็น โอก าสแ ละส่ง ผลดี ต่อ กา ร
ด้ารงชีวิตของคนในชุมชน
๕. กิจก รรมที่ร่ว มกันด้า เนินกา ร
ในชุมช นส่ง ผ ลให้ค นในชุ มชนมี
คุณ ค่า

สงวน
อนุรรักักษ์ษ์พัพัฒฒนานาการใช้
การใช้
ประโยชน์
สงวน อนุ
ประโยชน์

การมีส่ว นร่ว มในการ
ด้าเนิน การ
๑. การมีส ่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนด้วยแรงกายและแรงทรัพย์
๒. ร่วมประสานงานฝ่ายต่างๆ
เพื่อให้กิจกรรมต่างๆของชุมชน
ส้าเร็จลุล ่วงไปด้วยดี
๓. ร่วมออก กฎระเบียบต่างๆเพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในชุมชน
ป่าต้นน้้า
๔.ร่วมด้าเนินการกับทุกฝ่ายทุกด้าน
ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน

สงวน
อนุรัก ษ์
พัฒ นา
การใช้
ประโยชน์

การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและประเมินผล
๑. จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบในชุมชน
๒. สอบถามความคิดเห็ นร่ วมกั น
เพื่อลงความเห็นจากกิจกรรม
๓. ร่ว มพิจ ารณาตรวจสอบ และ
จัดสรรประโยชน์
๔.ร่ วมป ระ เมิน ผลการด้า เนิน งาน
กับ กิจกรรมต่างๆ
๕.มี ส่ วนร่ว มในการลงป ระ ชามติ
ใน ที่ ประชุ ม เพื่ อ ต รวจส อ บแ ล ะ
ประเมินผลของการด้าเนินงานต่างๆ
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การป้องกัน
และรัก ษา

ฟื้นฟูระบบ
นิเวศ

พัฒ นา
และ
ส่งเสริม
อาชีพ

. สร้างองค์
ความรู้ใ น
การอนุรัก ษ์
ป่าต้นน้้า
บูรณาการ
เพื่อความ
ยั่งยืน

ห ลัก พุท ธ
ธรรม
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ยุทธศาสตร์ก าร
บริหารการอนุรัก ษ์
แบบมีส่วนร่วม
พื้นที่ป่าต้นน้้าเขต
รอยต่ออุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์

ยุทธศาสตร์ การบริหารการอนุรักษ์ แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ป่ าต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ สิ่งที่ค้น พบใหม่จากการวิจั ยคือ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ดั งกล่าวต้อง มุ่ งเน้นให้คนอยู่กับป่ า
ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และเกื้ อ กู ล ซึ่ งกั น และกั น ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง โดยใช้ ก ฎหมายที่ มีก ารบู ร ณาการกั บ
หลั ก ธรรมที่ เหมาะสมมาประยุ กต์ ใ ห้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและใช้ ก ารพัฒ นาวิ ถี ชีวิ ต ชุ มชนที่ เ หมาะสม
รวมทั้ง กฎกติ กาที่ชุ มชนได้ มีส่ วนร่ว มก้า หนดระเบีย บ ข้ อบั งคั บหมู่บ้ านในชุมชนโดยบูร ณาการขี ด
ความสามารถที่ส้า คัญของยุ ทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ ๑) การป้องกั นและรัก ษา ๒) ฟื้ นฟูระบบนิเวศ ๓)
พัฒนาและส่งเสริมอาชี พ ๔) สร้า งองค์ความรู้ในการอนุ รักษ์ป่าต้น น้้าบูรณาการเพื่อความยั่งยืน ทั้ง นี้
ก็ต้องได้ รับความร่วมมื อจากหน่วยงานภาครัฐสนับ สนุนการจัดท้ ากฎระเบียบให้กับชุ มชนที่อ าศัยอยู่
บริ เวณพื้น ที่ ป่ าต้ น น้้ าเขตรอยต่ ออุ ท ยานแห่ ง ชาติ แม่ ว งก์ ให้ เอื้ อ ต่อ การอยู่ ร่ วมกั นของคนและป่ า
ตลอดจนการอนุรั กษ์แ บบมี ส่วนร่วมป่าต้ นน้้า ให้ส อดคล้องกับการด้ ารงชีพของคนในชุ มชนพื้น ที่ป่ า
ต้นน้้าเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่วงก์เพื่อความยั่ งยืนตลอดไป
๕.อภิปรายผล
ผลการศึ กษาวิ จัย ยุท ธศาสตร์ใ นการบริ หารการอนุ รั กษ์ แบบมีส่ วนร่ว มป่ าต้ น น้้า เขต
รอยต่ออุ ทยานแห่งชาติโ ดยภาพรวม กระบวนการบริ หารเชิง พุท ธอนุ รักษ์ แบบมีส่ วนร่วมป่าต้ นน้้ า
เขตรอยต่อ อุทยานแห่ งชาติแม่ว งก์ค นในชุ มชนเกิดความทุ กข์ ซึ่ งตามหลัก พุทธศาสนามีค วามเชื่อว่ า
เมื่อศีล ธรรมของมนุษ ย์ส่งผลกระทบไปถึ งสิ่งแวดล้อมและสิ่ง แวดล้อ มไม่แ ยกขาดจากการกระท้าของ
มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์แ ละระบบนิ เวศเป็ น เครือ ข่ ายกั น การกระท้า ของมนุ ษ ย์ผ ลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม
ด้วยอ้านาจความโลภของมนุ ษย์ ความวุ่นวายและความ อยุติธรรมก็คืบคลานเข้ามาสู่ชีวิตมนุษย์ รศ.
มานพ นักการเรียน และสอดคล้องกับความเห็น ของท่า นพุทธทาสภิก ขุต่อธรรมชาติ ที่ ดร. ทวีวัฒ น์
ปุณฑริกวิวัฒ น์ ได้ศึกษาวิจัย พบว่า ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่ า ธรรมชาติ ที่บริสุทธิ์เป็น ตัวอย่างของ
สังคมที่บ ริสุท ธิ์ ระบบสุริ ยะอยู่ร่ว มกั นโดยไม่ รบกวนซึ่ งกัน และกัน ทุก ชีวิต ในจั กวาล ไม่มีอ ะไรแยก
ขาดจากกั น ได้ ผลผลิ ตทางธรรมชาติ เพี ยงพอแค่ การด้ ารงชีวิ ต ความยุติ ธรรมในสั งคมจะเกิ ดขึ้ น ก็
ต่อเมื่อ คนกลับสู่ สภาวะสมดุลของธรรมชาติ คนมี สิทธิ ที่จะใช้ทรัพยากรเฉพาะเท่า ที่จ้าเป็น คนต้อ ง
เรียนรู้ การแบ่งปัน ส่วนเกิน ให้กับคนอื่น การรู้ จักบริ โภคทรัพยากรให้ น้อยและควรปลูก ฝังให้ กับคน
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ในสังคมทุกคนควรรู้จั กควบคุ มความยากและความโลภของตน และสอดคล้องกับการศึกษาการปรั บ
ประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพื่อพั ฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบองค์ รวม ของ รุ่ งทิพย์ กล้ าหาญ พบว่า พระสงฆ์
ได้มีความพยายามในการส่ งเสริมการผลิ ตซ้้าพลังนวัต กรรมทางจิต ใจ เพื่ อการเยียวยาปัญหาสังคมที่
สลับซับ ซ้อน และเสริ มพลังการจัดระเบียบสังคมโดยการใช้ต้ นทุ นทางวั ฒนธรรมของสังคมมารองรั บ
ผสานกับ แนวคิ ด หลัก ธรรมทางพุ ท ธศาสนาเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมทั้ ง นี้ก ารท้า งานของพระสงฆ์ มี
ลักษณะเป็นอิ สระมีความผั นแปรตามสภาพการณ์ ในพื้ นที่ ซึ่งแตกต่ างจากการท้ างานของรัฐ ความ
พยายามของพระสงฆ์นั กพั ฒนา ในการสร้างสภาพที่ พึง ปรารถนาเพื่อการสร้ า งความเข้มแข็ง ของ
ชุมชน โดยการส่ งเสริ มให้ ผู้คนในชุ มชนรวมตัวกั นในชุมชนเพื่อ การเรีย นรู้ร่ วมกั น ผ่ านการปฏิบั ติ
โดยมีเป้า หมายเพื่อ การท้ามาหากินและการร่ วมกันอย่ างพอเพีย ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีลักษณะ
การเรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเอื้ ออาทรต่ อกัน มี การร่วมสร้างความรู้และต่อยอดความรู้เพื่ อเกื้อกู ล
กัน การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ด้วยความรู้สึก รับผิดชอบมากกว่าความเกรงใจ นับเป็นการสร้า ง
พลั งชุมชน โดยการน้ าแหล่ งทุ นสั งคมที่ เข้มแข็ ง มี ความเป็ นพลวั ตรสู งและแฝงตั วอยู่ในสัง คม มา
ด้าเนิ นการสร้ างคุณค่าและมู ลค่า เพื่อความอยู่เย็ นเป็ นสุร่ วมกั น ซึ่ งเป็น การบ่มฟั กความเข้ มแข็ งของ
ชุมชนโดยการ บูรณาการแนวคิด การมีส่วนร่ วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้บริบ ทของชุมชน
ดัง นั้ น การที่ จ ะอนุ รั ก ษ์แ บบมี ส่ วนร่ ว มประชาชนต้ อ งการเห็ น กระบวนการบริ ห ารจั ด การอย่ า ง
ยุติธรรมโปร่งใส ดังนั้ นจะต้องให้ข้อมู ลประชาชนให้ ประชาชนได้แสดงความคิ ดเห็น ผ่านการประชุ ม
หารือหรือผ่านประชามติ หรือร่วมออกกฎ ระเบีย บ ต่าง ๆ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ด้าด ชาลุเด็ น
และคณะ ศึ กษาเรื่ องพบว่า การมีส่ วนร่วมในการคิด และวางแผนการมีส่ วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น มีก ารแสดงความคิดเห็น ในการประชุมการออกกฎระเบียบการใช้ทรัพยากร การแสดงความ
คิดเห็น ในประชามติต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการด้ าเนิน งานร่ว มออกทรัพย์ สิน ช่ วยก้าลั งกายในการ
จั ด กิ จ กรรมสาธา รณะต่ า ง ๆ มี ก าร แบ่ ง ป่ า ชั ด เจน คื อ ป่ า อนุ รั ก ษ์ และป่ า ใช้ ส อยมี ค ณ ะ
กรรมการบริหารจัด การป่า ออกกฎระเบี ยบเรื่องการใช้ไม้และข้อตกลงอื่น ๆ มีแ ผนกิจกรรมฟื้นฟูป่ า
สางป่า ปลูกป่ า ปล่ อยสัตว์ น้า ประชุมที มคณะท้างาน จัด ท้าแผนและโครงการเพื่อ ของบประมาณ
การประสานขอความร่วมมือกลุ่ มต่า ง ๆ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนและ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ ชิน ศี ลธรรม ละคณะศึก ษาเรื่ องพบว่ า การมีส่วนร่วมในการคิดและ
ตัดสิน ใจการได้ แสดงความคิ ดเห็น และเสนอความคิด ท้าการประชาคมในโอกาสต่าง ๆ สร้ างความรู้
และความเข้าใจให้กับชาวบ้าน จากการระดมความคิดของทุกคนในชุมชนศึ กษาดูง านจากการชุมชน
อื่นเพื่ อน้ามาประยุกต์ ใช้กั บชุมชนตนเอง จัดฝึก อบรมให้ค วามรู้ทางวิชาการต่ าง ๆ วางแผนอนุรัก ษ์
และฟื้ น ฟู วัฒ นธรรมประเพณี แ ละภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ น้ ามาประยุก ต์ ใ ช้ กั บองค์ ค วามรู้ ใ หม่
ส่งเสริมให้คนในสั งคม มีค วามรักความสามัคคี มีค วามเคารพย้าเกรง ในบรรพบุรุษ เคารพนับถือผู้ มี
พระคุณ เพื่อการอยู่และท้างานร่วมกันอย่างมีความสุข
๖. ข้อเสนอแนะ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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จากข้อค้นพบของงานศึกษานี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารการอนุ รักษ์แบบมี ส่วนร่ วมพื้นที่ป่าต้นน้้ า
เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ แม่วงก์” คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๑) หน่วยงานภาครัฐพิ จารณาปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ย วข้อ งกับ การบริห ารการอนุ รัก ษ์
พื้นที่ป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญให้ทันสมัยสอดคล้ องกับรั ฐธรรมนูญ
(๒) ควรมี กฎหมายรองรั บสิท ธิและหน้า ที่ตลอดถึ งการให้อ้า นาจประชาชนในชุ มชนที่
รวมกลุ่มกันเพื่อการบริหารอนุรักษ์พื้นป่าในชุมชนให้เกิ ดประโยชน์ ต่อชุ มชนและประเทศชาติ
(๓) กระบวนการในการบริห ารการอนุรั กษ์ พื้นที่ ป่ าในชุ มชนควรกระจายอ้า นาจและ
อาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนหน่ ว ยงานภาครั ฐ ไม่ ค วรบริ ห ารการอนุ รัก ษ์ พื้น ที่ ป่ า ซึ่ง เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติแต่เพียงหน่วยงานเดียว
(๔) โครงการของหน่ว ยงานภาครั ฐถ้า มีผลประโยชน์จากการอนุ รักษ์ พื้น ที่ป่า ในชุ มชน
ท้องถิ่นต้องให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ในโครงการนั้นด้วย
(๕) หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนเป็นการเร่งด่วน
๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
(๑) ในยุ ทธศาสตร์การบริ หารการอนุ รั กษ์แบบมีส่ วนร่วมพื้นที่ ป่ าต้นน้้ าเขตรอยต่ ออุทยาน
แห่งชาติ แม่ วงก์ ควรมุ่ งเน้ นการป้อ งกัน และรั กษา เพิ่มประสิท ธิภ าพการคุ้ มครองรัก ษาพื้ น ที่ป่ าต้น น้้ า
แบบบู รณาการอย่า งต่ อเนื่ อ ง พั ฒ นาการมี ส่ว นร่ว มและจิต ส้า นึก ในการอนุ รัก ษ์พื้นที่ ป่ าต้ นน้้ าของ
ชุมชนตลอดจนจัด รูปแบบการบริห ารจัดการการป้องกันและรักษาป่าต้ นน้้าให้มีศัก ยภาพเพิ่มขึ้ นของ
ชุมชน
(๒) ฟื้ นฟู ระบบนิ เวศส่ง เสริมสนั บสนุ นให้ชุ มชนเข้า ใจ ของการมีส่ ว นร่ วมในการสงวน
อนุรั กษ์แ ละพั ฒนา และใช้ประโยชน์จ ากป่ าต้น น้้า ตามหลัก วิชาการเพื่อ ให้ป่ าต้น น้้า รักษาความสมดุ ล
ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
(๓) องค์ก รในชุ มชนควรท้า หน้ าที่ เป็ นแกนน้า ชุมชนในการสงวน อนุ รัก ษ์แ ละพัฒ นา
และใช้ ประโยชน์จากป่าต้น น้้าตามหลัก วิชาการ โดย สร้างกลุ่มอนุ รักษ์ และองค์กรเครือข่ายทั้งเป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่ อเพิ่มศักยภาพและบทบาทในการสงวน อนุรั กษ์ และพัฒ นา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับระบบนิเ วศในชุ มชน
(๔) น้ า องค์ ค วามรู้ ดั้ ง เดิ ม และภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วิ ถี ก าร ด้ า เนิ น ชี วิ ต ของชุ ม ชนมา
ประยุก ต์ใช้กับ วิชาการสมัย ใหม่ในการพัฒ นาอาชีพเพื่อ ส่งเสริ มทักษะการประกอบอาชีพของประชากร
เพื่อลดการบุกรุกป่า
(๕) สร้า งองค์ ความรู้ใ ห้กั บ เยาวชนและคนในชุมชนเพื่ อ สร้ างจิต ส้า นึ กของชุมชนให้
ตระหนักถึงคุณค่าของความส้าคัญของป่าต้นน้้าในพื้นที่ชุมชนมีคุณค่าหลากหลายทางชีวภาพ
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(๖) ส่ งเสริมการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตและการอยู่ร่ วมกัน กับป่ าต้นน้้ า สร้า งองค์ ความรู้ให้กั บ
เยาวชนและคนในชุ มชนเพื่ อ จั ด ท้า โครงการต่ างๆด้ านความหลากหลายทางชีว ภาพทั้ง การฟื้ น ฟู
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
(๗) สร้า งความตระหนั กว่ าป่า ต้น น้้าเป็น ทรัพย์สิ นร่ วมกั นของชุ มชน ทุ กคนในชุมชนมี
ส่วนได้ รับประโยชน์และมีส่วนในการรับผิ ดชอบโดยเท่าเที ยมกัน การบริห ารจัด การให้ เกิดลั กษณะ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีอ งค์ความรู้ การเสริมสร้างจิตส้า นึก เป็นเครื่องมือส้ าคัญที่ช่ว ย
ในการตัด สิน ใจ เพื่ ออนุรั กษ์ และการใช้ป ระโยชน์ ระหว่า งผลประโยชน์ร ะยะสั้น กับ ผลประโยชน์
ระยะยาว และระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
(๘) สร้างเครือ ข่ายทางสังคมที่เ ป็นความร่วมมือกั นระหว่า งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุ มชน
ท้องถิ่น และนักวิชาการ เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้้าอย่างยังยืน
๓.ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัย ครั้งต่อ ไป
(๑) ควรวิ จัยเรื่ องการบริ หารการอนุรัก ษ์พืช ป่าใกล้สู ญพัน ธุ์ หรือ พื ชเศรษฐกิ จ ที่ ส่งผล
ต่อการด้ารงชีวิตของคนในชุมชน
(๒) ควรวิ จัย การปฏิ บั ติ งานของเจ้า หน้ า ที่รั ฐ หรื อ นโยบายภาครั ฐที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
กระบวนการการบริหารการอนุรักษ์ป่าในชุมชน
(๓) ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่องรั ฐกับการส่งเสริมการมีส่ว นร่วมในการแก้ไขปัญหาป่าต้ น
น้้าของชุมชน
(๔) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่ องเครือ ข่ายในการบริหารอนุรักษ์ พื้นที่ป่ าชุมชนบนฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๕) ควรมีการศึก ษาวิจัย เรื่องการเรียนรู้ ตลอดชี วิตของเยาวชนเพื่อการแก้ไขปัญ หาการ
อนุรักษ์พื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่ อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็ นครู :
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)
Conceptual Framework for Designing Learning Activity Package to
Enhance Teacher Characteristics : Basic Education (Primary school)
ชาตรี มณีโกศล
ทิพย์เกสร กาปนาท
กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
บทคัดย่อ
การวิจั ยนี้มีวั ตถุประสงค์เพื่ อพัฒ นาชุดกิ จกรรมการจั ดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้า งคุณลั กษณะ
ความเป็น ครู ในระดับ การศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน (ระดับ ประถมศึ กษา) โดยมี ขอบเขตเนื้ อหาครอบคลุ ม
สาระความรู้แ ละสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ วิช าชี พครู ตามข้ อบั งคั บคุ รุส ภาว่า ด้ว ยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในด้ านมาตรฐานวิ ชาชี พ มาตรฐานการปฏิ บัติ งานของผู้ป ระกอบวิช าชี พครู
และคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ข องครู ในศตวรรษที่ ๒๑ การวิ จัย นี้เป็ นการวิจั ยปฏิบั ติ การ (Action
Research) กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จัย ได้แ ก่ นักศึ กษาสาขาวิชาการประถมศึก ษาชั้ นปี ที่ ๑ - ๔
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ จ าน วน ๑๒๐ คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน การวิ จั ย
ประกอบด้ว ย คู่มือการใช้ชุดกิ จกรรม ชุด กิจกรรมการจัดการเรีย นรู้เพื่ อเสริ มสร้า งคุณลั กษณะความ
เป็นครูใ นระดับ การศึกษา ขั้น พื้นฐาน (ระดับ ประถมศึกษา)แบบทดสอบวัดคุ ณลักษณะความเป็นครู
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพนวัตกรรม (E1/E2)
ผลการวิจัยพบว่า ชุด กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้า งคุณลั กษณะความเป็ นครูใ น
ระดับการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน (ระดับ ประถมศึก ษา)ซึ่งประกอบด้วยชุด กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ๔ ชุ ด
โดยแยกเป็นชั้นปีที่ ๑ - ๔ ในแต่ละชุดจะประกอบด้วย ๔ ชุดย่อย คือ ชุดที่ ๑ : ผู้นาทางวิชาการชุด
ที่ ๒ : ก้าวทันเทคโนโลยีชุดที่ ๓ : ครูดีมีคุณธรรม จริยธรรม และชุดที่ ๔ : มุ่งมั่ นพัฒนา ทั้งนี้ทุกชุ ด
กิจ กรรมมี คุณภาพอยู่ใ นระดับ ดี มาก โดยมี ค่ าประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ ที่ กาหนด โดยชุ ด
กิจกรรมส าหรับนักศึ กษาชั้นปี ที่ ๑ มีค่า เท่ากับ ๘๕.๙๘/๘๒.๕๕ ชุดกิ จกรรมสาหรับนักศึ กษาชั้นปี ที่
๒ มีค่า เท่ากั บ ๘๒.๗๕/๘๒.๐๐ ชุด กิจกรรมสาหรับนั กศึกษาชั้น ปีที่ ๓ มีค่า เท่ากั บ ๘๒.๑๘/๘๐.๐๐
และชุดกิจ กรรมสาหรับนักศึ กษาชั้น ปีที่ ๔ มี ค่าเท่ากับ ๙๐.๐๐/๘๓.๒๕ เมื่อพิจ ารณาประสิทธิภาพ
ของ ชุดย่อยแล้ว พบว่า มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทั้งหมดทุ กชุดกิจกรรม
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คาสาคัญ : ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้; คุณลักษณะความเป็นครู;
ผู้นาทางวิชาการ; ก้าวทันเทคโนโลยี; ครูดีมีคุณธรรม จริยธรรม;
มุ่งมั่นพัฒนา
Abstract
The objective of this research was to develop a set of learning activities to
enhance the character of teachers in the basic education (Primary Level). The
content scope to cover the knowledge and capacity standards, according to the
regulation of The Teachers Council of Professional Standards B.E. 2556 in Teacher
professional practice standard and desirable attributes of 21 st century teachers. The
Sample consisted of 120 1 st– 4th year students in the Elementary Program from
faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University.
The research instruments were 1) Learning package hand out 2) Learning
package to enhance the character of teacher and Teacher in Basic Attributes test
Education (Primary Level). Data analysis was E1/E2 for learning package efficiency.
Research finding shown that, learning package consisted with 4 sets, in each
package consist of 4 sub packages that are 1 st set : Academic leadership, 2 nd set :
Breakthrough Technology, 3 rd set : Good Teacher with moral and ethic, and 4th set :
Commitment to Development.
The 4 sets of activities were best effective, the set for 1 st year student were
between 85.98/82.55, 2 nd year student were 82.75/82.00, 3 rd year student were
82.18/80.00 and 4th year student were 90.00/83.25. This the performance criteria
was all set.
Keywords : Learning Package; Teacher characteristic; Academic Leader;
Breakthrough Technology; Good Teacher Ethnic; Commitment to
Develop.
๑.บทนา

ครูเ ป็น ผู้ที่ จะต้ องทุ่มเททั้ งแรงกายและแรงใจอย่างมากที่ จะอบรม สั่งสอนให้ คนคนหนึ่ ง
เติ บโตเป็ น ผู้มีวิ ช าความรู้ แ ละเป็ น คนดีข องสั ง คม ดัง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หัวรั ชกาลที่ ๙ ได้ ได้ท รงกล่าวไว้ว่า “ผู้ ที่
เป็น ครูอ าจารย์นั้ น ใช่ว่า จะมี แต่ ความรู้ในทางวิช าการ และทางการสอนเท่านั้ นก็ หาไม่จะต้อ งรู้จั ก
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อบรมเด็ กทั้งในด้านศี ลธรรมจรรยา และวัฒ นธรรม รวมทั้ งให้มีค วามสานึกรับ ผิดชอบในหน้ าที่ และ
ในฐานะที่เป็ นผลเมือ งที่ดี ของชาติต่อ ไปข้ างหน้า การให้ค วามรู้ห รือที่ เรีย กว่า การสอน นั้ นต่ างกั บ
การอบรม การสอน คือ การให้ความรู้แ ก่ผู้เรียน ส่วนการอบรม เป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซั บ
จนติดเป็น นิสัย”๑ ผู้ที่ ทาหน้าที่ อบรมสั่งสอนสั่งสอนบุคคลอื่น ให้มีความเจริญงอกงามมักได้ รับการยก
ย่องว่าเป็นครูแ ละอาจารย์ ปัจ จุบั นวิ ชาชี พครูได้ รับยกย่ องให้เป็ นวิ ชาชี พชั้ นสูง เพราะเป็น อาชีพที่
ต้องรับ ภาระงานหนั กในการพั ฒ นาคนในสั งคมให้เป็ นมนุษ ย์ที่ สมบูร ณ์ งานอาชีพนี้จึ งเป็น สิ่งที่ ท้ า
ทายความสามารถของผู้ ที่สนใจจะประกอบอาชี พนี้ เป็นอย่างยิ่ง เพราะการสอนคนให้เปลี่ ยนแปลง
พฤติ กรรมไปในทางที่ดี งามและมีพัฒนาการทางด้ านต่าง ๆ ที่มีความเจริญ งอกงามไม่ ใ ช่เรื่ องที่ ง่า ย
นัก วิ ชาชีพครูจึง มีความสาคั ญในการพั ฒนาคนให้ มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา มีความสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ มีความเจริญมั่น คง
ด้ ว ยเหตุ นี้ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครู จึ ง มี ค วามส าคั ญ กั บ วิ ช า ชี พ ครู เ ป็ น อาชี พ ที่ มี
ความส าคัญและเป็น กลไกหลักในการจัด การศึ ก ษาที่มีคุณภาพให้กั บผู้เรีย น ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพครู
จะต้ อ งใช้ อ งค์ ค วามรู้ ใ นสาขาวิช าเฉพาะด้า นและวิช าชี พครูร่ ว มกับ คุ ณลั ก ษณะเฉพาะของครู ที่
สะท้ อนการเป็ น ผู้ มีจิต วิ ญ ญาณความเป็ น ครูใ นการสั่ ง สอนอบรมศิษ ย์ ให้ เ ป็น คนดี คนเก่ง และใฝ่
เรีย นรู้ ตลอดชี วิต รวมทั้ งส่ งเสริ มสนับ สนุ น ให้ ผู้เรี ยนเรี ยนรู้ แ ละพั ฒนาตนเองตามความสนใจและ
ศั ก ยภาพด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายและทั น สมั ย ทั้ ง นี้ ก ระบวนการผลิ ต บั ณฑิ ต วิ ช าชี พครู ข อง
สถาบั นอุ ดมศึก ษาแต่ล ะแห่ง มีก ระบวนการเสริมสร้ างคุณลัก ษณะความเป็ นครูมีความเข้ มข้ นมาก
น้อยแตกต่างกัน ไป เนื่อ งจากคุ รุสภาก าหนดแนวทางการพัฒ นาคุณลั กษณะความเป็ นครูในหลักสูต ร
ผลิตครูทุกสาขาวิ ชาเอกในลัก ษณะภาพรวมด้า นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งยั ง
ไม่มีแ นวทางการพั ฒนาคุณลั กษณะความเป็ นครูที่มีลักษณะเฉพาะ ตามบริ บทการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
(ระดับประถมศึกษา)
ด้วยเหตุผลที่ กล่าวมา ผู้ วิจัยได้ตระหนักถึ งภาระหน้า ที่ในการเสริ มสร้า งคุณลั กษณะความ
เป็นครู และความสาคัญ ของการจั ดกิจกรรมการจั ดการเรีย นรู้เพื่ อพัฒ นาความรู้และสมรรถนะตาม
มาตรฐานความรู้ วิ ช าชี พครูต ามข้ อ บั ง คั บ คุ รุส ภาว่ า ด้ ว ยมาตรฐานวิ ชาชี พ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ กั บ
นักศึก ษาวิช าชีพครู ผู้วิ จัยจึง ได้พัฒ นาชุด กิจกรรมการจัดการเรีย นรู้เพื่ อเสริ มสร้า งคุณลั กษณะความ
เป็นครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) โดยมี
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

๑

พระบรมราโชวาทในพิ ธีพระราชทานปริญ ญาบัตรแก่ บัณ ฑิตวิทยาลั ยวิช าการศึก ษา ประสานมิ ตร วันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๐๓
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๒.๒ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ใ นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (ระดั บ
ประถมศึก ษา) ส าหรับ ใช้พัฒ นานั กศึ ก ษาวิ ชาชีพครูที่ อ ยู่ร ะหว่ างการศึก ษาในหลั กสู ต รที่ คุ รุส ภา
รับรองปริญญา
๒.๓ เพื่อเสริมสร้ างคุณลักษณะความเป็ นครูใ ห้กับนั กศึก ษาวิช าชีพครูตามมาตรฐานวิ ชาชี พ
ของคุรุสภา
๓.วิธีดาเนินการวิจัย
การพั ฒ นาชุด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ยนรู้ เพื่ อ เสริมสร้า งคุณลั ก ษณะความเป็ น ครูใ นระดั บ
การศึ กษาขั้น พื้นฐาน (ระดับประถมศึก ษา) มีข อบเขตเนื้ อหาครอบคลุมสาระความรู้แ ละสมรรถนะ
ตามมาตรฐานความรู้วิ ชาชี พครูตามข้ อบัง คับ คุรุส ภาว่าด้ วยมาตรฐานวิ ชาชี พ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในด้า น
ต่อไปนี้
๑) มาตรฐานวิชาชีพ คือ
๑.๑) มาตรฐานที่ ๑ ความเป็นครู
๑.๒) มาตรฐานที่ ๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๑.๓) มาตรฐานที่ ๑๑ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๒) มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู
๓) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูในศตวรรษที่ ๒๑
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู : การศึกษา ขั้นพื้นฐาน
(ระดับประถมศึกษา) พัฒนาขึ้นโดยยึดหลักการบูรณาการแนวคิดของการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ ๔
MAT กับ ทฤษฎี การเรียนรู้ ตามแนวทางพุท ธศาสนา ทฤษฎีก ารออกแบบเชิง ระบบ ของ ADDIES
Model ทฤษฎีการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ตามแนวคิดของ แครทโธว์ล และคณะ รวมทั้งสอดแทรกทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs & 7Cs) ชุดกิจกรรม การเรีย นรู้นี้แยกตามชั้นปี (ชั้นปีที่ ๑ - ๔) ในแต่ละชุ ด
กิจกรรมประกอบด้วยชุดย่อยจานวน ๔ ชุด ดังกรอบแนวคิดในภาพที่ ๑
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ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการพัฒ นาชุ ดกิจกรรมการจั ดการเรีย นรู้ เพื่ อเสริมสร้ างคุณลัก ษณะความเป็น ครูในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
๑. การพัฒ นากรอบแนวคิดการออกแบบชุดกิจกรรมฯ โดยใช้หลักการหลักสูตร บันไดเวีย น
(Spiral Curriculum) ที่ค่อย ๆ เพิ่มความเข้มข้นของสาระ และสมรรถนะที่ต้องการ ประกอบกับการ
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ใช้กรณีศึก ษาเป็นกิ จกรรมในการพัฒนาคุณลัก ษณะความเป็น ครู และนาแนวคิ ด ทฤษฎี ต่าง ๆ มา
ใช้ ได้แก่ ทฤษฎี การออกแบบเชิง ระบบของ ADDIES Model ทฤษฏี การพัฒ นาคุณลัก ษณะของแค
รทโธว์ล และคณะ การจั ดกิจกรรมการเรียนรู้แ บบ 4MAT ทฤษฎีการเรียนรู้ต ามแนวทางพุทธศาสนา
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs & 7Cs) และแนวคิดการบูรณาการทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
วิธีการเรียนรู้ มาใช้เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในสาระและพฤติกรรมความเป็นครู
๒. วิ พากษ์ ก รอบแนวคิ ด การออกแบบชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ เสริ มสร้ า ง
คุณลัก ษณะความเป็นครูในระดับ การศึ กษาขั้ นพื้น ฐาน (ระดั บประถมศึก ษา) โดยจั ดให้มีการประชุ ม
สนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) โดยมีผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่เ กี่ยวข้อ ง ได้ แก่ อาจารย์ผู้ สอนใน
ระดั บอุด มศึ กษาผู้ใช้ ครู หรือ ผู้บ ริหารโรงเรีย นครูผู้ส อน และผู้แ ทนจากเขตพื้น ที่การศึ กษา จานวน
๑๑ ท่าน
๓. ยก (ร่าง) ต้นแบบชุดกิ จกรรมการจัด การเรียนรู้ฯ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม
ข้อ ๑ และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๒ ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ จานวน
๔ ชุ ด คื อ ชุด ที่ ๑ : ผู้ น าทางวิ ช าการชุ ดที่ ๒ : ก้ า วทั น เทคโนโลยี ชุ ด ที่ ๓ : ครูดี มีคุ ณธรรม
จริยธรรม และชุดที่ ๔ : มุ่งมั่ นพัฒนา โดยในแต่ละชุดกิจ กรรมจะประกอบด้วยชุดย่อยของแต่ละชั้น ปี
(ชั้นปีที่ ๑ – ๔)
๔. วิ พากษ์ (ร่า ง) ต้ น แบบชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ฯ และเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการ
ประเมิ นผลคุ ณลั กษณะความเป็ นครู โดยผู้ท รงคุณวุฒิ ในลัก ษณะการประชุ มสนทนากลุ่ ม เพื่อ หา
คุณภาพด้ า นความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า ง (Construct Validity) และความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา
(Content Validity)
๕. ทดลองใช้ ชุด กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ฯ กับ นักศึ กษาสาขาวิชาการประถมศึ กษาชั้นปี ที่ ๑
– ๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏเชีย งใหม่ จานวน 30 คน เพื่อ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของเนื้ อ หา ภาษาที่ ใช้ กิ จกรรม สื่อ ระยะเวลาที่ใ ช้ใ นการท ากิ จกรรม ปั ญ หาข้ อค้ นพบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๖. ปรับ ปรุงแก้ ไขชุดกิ จกรรมการจั ดการเรี ยนรู้ฯ ตามข้ อบกพร่ องที่พบให้ถูก ต้อง เหมาะสม
และจัดทาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ เพื่อนาไปในขั้นตอนต่อไป
๗. ทดลองใช้เพื่ อหาประสิ ทธิภ าพชุดกิ จกรรมการจัด การเรี ยนรู้ เพื่อ เสริ มสร้างคุณลักษณะ
ความเป็น ครู ในระดับ การศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน (ระดับ ประถมศึ กษา) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจั ย ได้แก่
นักศึ กษาสาขาวิ ชาการประถมศึ กษาชั้นปี ที่ ๑ – ๔ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ยงใหม่ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้ วยการให้นั กศึ กษา
เข้า ร่ว มกิจ กรรมตามความสมัค รใจ จ านวน ๑๒๐ คน โดยแบ่ง ออกเป็ นชั้ น ปีล ะ ๓๐ คน ภายใต้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองดังนี้
๑) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
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๒) ชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ มสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ใ นระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) แยกตามชั้นปีที่ ๑ - ๔ ดังนี้
ชุดที่ ๑ : ผู้นาทางวิช าการ เรียงตามชั้นปี ที่ ๑ – ๔ ได้แ ก่ การกล้าแสดงออกการรั บ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การเป็นผู้นาทางวิชาการ และการมีเหตุผลด้านวิชาการ
ชุดที่ ๒ : ก้า วทันเทคโนโลยีเรีย งตามชั้ นปีที่ ๑ – ๔ ได้แก่ รู้เท่า ทันเทคโนโลยี การ
ใช้เ ทคโนโลยี อย่ างมี วิจ ารณญาณ การใช้เทคโนโลยี อย่ างสร้า งสรรค์ และการใช้เ ทคโนโลยี อย่ างมี
จริยธรรม
ชุด ที่ ๓ : ครูดี มีคุ ณธรรม จริ ยธรรมเรี ยงตามชั้ น ปีที่ ๑ – ๔ ได้ แก่ ความรัก ความ
เมตตา ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์อดทน และการเป็นต้นแบบที่ดี
ชุดที่ ๔ : มุ่งมั่ นพั ฒ นาเรีย งตามชั้ น ปีที่ ๑ – ๔ ได้ แก่ การพัฒ นาตนสาคัญ อยู่ ที่ใ จ
การพัฒนาตนเริ่มต้นที่ตัวเรา มุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความสาเร็จ และครูดีที่ฉันจะเป็น
๓) แบบทดสอบวั ดคุณลักษณะความเป็นครู จานวน ๘๐ ข้อ จาแนกตามคุณลั กษณะ ๔
ด้าน ด้านละ ๒๐ ข้อ
การทดลองใช้ ชุดกิจ กรรมการจัดการเรีย นรู้ฯ เพื่อหาประสิท ธิภาพมีขั้นตอน ในการจั ด
กิจกรรม ดังนี้
๑) ผู้ สอนอธิ บายถึ งวั ตถุ ประสงค์ ความสาคั ญ และรายละเอี ย ดต่ าง ๆ เกี่ ย วกั บ ชุ ด
กิจกรรมการจั ดการเรียนรู้เ พื่อเสริมสร้ างคุ ณลักษณะความเป็น ครู : การศึกษา ขั้น พื้น ฐาน (ระดั บ
ประถมศึกษา)
๒) ทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
๓) ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชุดกิจกรรม
๔) ผู้สอนและผู้เรียน สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน
๕) ทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
จากนั้ น น าข้ อ มู ล ที่ รวบรวมได้ ไปวิ เคราะห์ เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของชุด กิ จ กรรมการ
จัดการเรียนรู้ฯ โดยวิธีก ารหาค่า (E1/ E2) ใช้ เกณฑ์ ที่กาหนด คื อ (๘๐/ ๘๐) รวมทั้งน าข้อจ ากัด ที่
ได้ใ ช้ป รับ ปรุง แก้ ไขชุด กิจ กรรมการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อเสริมสร้า งคุ ณลั กษณะความเป็น ครู ในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)
๔. ผลการวิจัย
จากการทดลองใช้ชุ ดกิจ กรรมการจั ดการเรียนรู้เพื่ อเสริมสร้า งคุณลัก ษณะความเป็น ครูใ น
ระดับ การศึ กษาขั้ นพื้น ฐาน (ระดั บประถมศึก ษา) กับกลุ่มตัว อย่างตามขั้ นตอน ในการจัดกิจ กรรม
พบว่า ชุ ดกิจกรรมทั้ง ๔ ชุดมี ประสิท ธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ ที่กาหนด (๘๐/๘๐) โดยชุด กิจกรรม
สาหรับ นัก ศึก ษาชั้ นปี ที่ ๑ มี ค่า เท่า กับ ๘๕.๙๘/๘๒.๕ ชุ ดกิ จกรรมสาหรับ นัก ศึก ษาชั้น ปีที่ ๒ มีค่ า
เท่ากับ ๘๒.๗๕/๘๒.๐๐ ชุ ดกิจกรรมสาหรับนัก ศึกษาชั้นปีที่ ๓ มีค่ าเท่ากั บ ๘๒.๑๘/๘๐.๐๐ และชุ ด
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กิจกรรมส าหรั บนั กศึก ษาชั้ นปีที่ ๔ มีค่า เท่ากั บ ๙๐.๐๐/๘๓.๒๕ เมื่ อพิจ ารณาประสิท ธิภ าพของชุ ด
ย่อยแล้ว พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ทุ กชุด ส่วนประสิท ธิภาพของชุดกิจ กรรมการจัดการ
เรีย นรู้ เพื่ อเสริ มสร้า งคุณลั กษณะความเป็ น ครู ในระดั บ การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน (ระดับ ประถมศึ กษา)
รายชั้นปีนั้น พบว่า ทุกชุดมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ป ระสิ ทธิ ภาพชุด กิจกรรมการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อ เสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นครู : การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา)
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ชุดที่ ๑ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
ชุดย่อยที่ ๑ : การกล้าแสดงออก
ชุดย่อยที่ ๒ : รู้เท่าทันเทคโนโลยี
ชุดย่อยที่ ๓ : ความรักความเมตตา
ชุดย่อยที่ ๔ : การพัฒนาตนสาคัญอยู่ที่ใจ

E1

E2

๘๐.๐๐
๘๑.๑๕
๘๔.๗๕
๘๘.๒๑

๘๓.๗๐
๘๓.๗๑
๘๐.๕๐
๘๔.๐๕

ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ป ระสิ ทธิ ภาพชุด กิจกรรมการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อ เสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นครู : การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) (ต่อ)
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ชุดที่ ๒ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒
ชุดย่อยที่ ๑ : การยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
ชุดย่อยที่ ๒ : การใช้เทคโนโลยี
อย่างมีวิจารณญาณ
ชุดย่อยที่ ๓ : ความรับผิดชอบ
ชุดย่อยที่ ๔ : การพัฒนาตนเริ่มต้นที่ตัวเรา
ชุดที่ ๓ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓
ชุดย่อยที่ ๑ : การเป็นผู้นาทางวิชาการ
ชุดย่อยที่ ๒ : การใช้เทคโนโลยีอย่าง

E1

E2

๘๖.๕๒

๘๘.๒๖

๘๐.๗๖

๘๑.๕๒

๘๓.๓๒
๘๖.๖๕

๘๓.๐๐
๘๐.๔๑

๘๘.๗๐
๘๔.๐๕

๘๐.๒๔
๘๒.๒๙
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สร้างสรรค์
ชุดย่อยที่ ๓ : ความซื่อสัตย์อดทน
ชุดย่อยที่ ๔ : มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
สู่ความสาเร็จ
ชุดที่ ๔ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔
ชุดย่อยที่ ๑ : การมีเหตุผลด้านวิชาการ
ชุดย่อยที่ ๒ : การใช้เทคโนโลยีอย่างมี
จริยธรรม
ชุดย่อยที่ ๓ : การเป็นต้นแบบที่ดี
ชุดย่อยที่ ๔ : ครูดีที่ฉันจะเป็น

๘๑.๔๒
๙๐.๑๕

๘๐.๘๐
๘๕.๓๒

๘๙.๑๓
๘๓.๖๔

๘๑.๗๔
๘๓.๑๒

๘๒.๒๓
๙๔.๒๐

๘๘.๐๐
๘๕.๗๙

๕. อภิปรายผล
ชุดกิจ กรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อ เสริมสร้า งคุณลักษณะความเป็นครู : การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
(ระดั บ ประถมศึ ก ษา) ทั้ ง ๔ ชุ ด ที่ สร้ า งขึ้ น ได้ ใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ แ บบ 4MAT ซึ่ งได้ จั ด
กิจกรรมให้นั กศึ กษาได้ เรี ยนรู้จ ากการทบทวนประสบการณ์ ข องตนเอง การสร้า งแนวคิ ด การคิ ด
วิเคราะห์ การใช้ค วามคิด สร้า งสรรค์ การลงมือ ปฏิ บัติ จริง การปรับ ประยุก ต์ และการแลกเปลี่ย น
เรีย นรู้ร่ วมกัน ซึ่ง วิธี เหล่า นี้ท าให้ นัก ศึ กษาเกิด การเรีย นรู้อ ย่ างเข้า ใจ และสามารถน าไปใช้ อย่ า ง
ถูกต้ อง ซึ่ง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ดของ วิชั ย วงษ์ ใหญ่ ๒ ที่ไ ด้กล่ าวไว้ว่ า ในการเรีย นรู้ ควรกระตุ้ นให้
ผู้เรี ย นใช้ส มองซี ก ซ้า ยและซี กขวาอย่ า งสมดุ ลจะท าให้ ผู้เ รีย นเกิด การเรีย นรู้อ ย่า งมี ประสิท ธิภ าพ
และผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิ จกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่ อเสริมสร้างคุณลั กษณะความเป็นครู
: การศึกษาขั้น พื้นฐาน (ระดั บประถมศึกษา) พบว่า มีคุณภาพและมีป ระสิท ธิภาพระดับดี มาก ทั้ง นี้
อาจเป็ นเพราะว่า การสร้างชุ ดกิจกรรมการจัด การเรี ยนรู้เ พื่อเสริมสร้ างคุณลักษณะความเป็น ครู นี้ มี
ขอบเขตเนื้ อหาครอบคลุ มสาระความรู้แ ละสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ตามข้อ บังคั บ
คุรุสภา ว่า ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในด้าน มาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานที่ ๑ ความเป็ น
ครู มาตรฐานที่ ๘ นวั ต กรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการศึ กษา และมาตรฐานที่ ๑๑
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ) มาตรฐานการปฏิบั ติ งานของผู้ ป ระกอบวิช าชี พครู และ
คุณลั กษณะที่ พึง ประสงค์ ของครูใ นศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ผลการศึกษาวิ จัยของ สุพรทิพย์
ธนภั ท รโชติวั ติ๓ ที่ได้ ศึก ษาเกี่ ยวกับ การพั ฒนารู ปแบบการจั ดประสบการณ์ วิช าชี พครูเพื่ อส่ งเสริ ม
คุณลั กษณะครู ในศตวรรษที่ ๒๑ พบว่ า การส่ งเสริ มคุณลั กษณะด้า นวิช าการ เป็ นบทบาทความ
๒

วิชัย วงษ์ใหญ่, พลังการเรียนรู้ : ในกระบวนทัศน์ใหม่, (นนทบุรี: เอสอาร์ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕
สุพรทิ พย์ ธนภัท รโชติ วัติ, “การพัฒ นารูป แบบการจั ดประสบการณ์ วิช าชีพครู เพื่ อส่ งเสริม คุณ ลัก ษณะครูใ น
ศตวรรษที่ ๒๑”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๘) : ๓๓–๔๘.
๓
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รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร ที่ นักศึ กษาต้อ ง
บรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของหลั กสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานที่กาหนด ในส่ว นที่เป็นการ
ส่งเสริมคุณลักษณะด้า นวิชาชีพ การสร้างจิต สานึก และจิตวิญญาณความเป็น ครู ส่วนหนึ่ งจะปรากฏ
ในรายวิ ชาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ชาชี พครู ทั้ ง ที่ เป็ น วิช าชี พครู บั งคั บ และวิ ชาชี พครู เลื อ ก โดยลั ก ษณะ
กิ จ กรรมจะจั ด เป็ น งาน ที่ รั บ ผิ ด ชอบมอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ เ พิ่ มเติ ม หรื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น ๆ ที่นักศึกษาต้องเรียนตามหลักสูตรที่ได้กาหนดไว้
๖.ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาชุดกิจกรรมไปใช้ ผู้ที่น าไปใช้แ ละผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องควรต้องคานึงถึ ง
ข้อจากัดในการใช้ดังนี้
๖.๑ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ และสถานที่ให้มีความพร้อมล่วงหน้า
๖.๒ การควบคุมเวลาในการจั ดกิจกรรมในแต่ละขั้ นตอนให้ เป็ นตามที่ก าหนดไว้ ใน
แผนการจัดกิจกรรม
๖.๓ การวัดและประเมินผลต้องให้ตรงกับเกณฑ์ที่ กาหนดไว้
๖.๔ ผู้ใช้ชุดกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนสื่อตามความเหมาะสมกับ สถานการณ์แต่ ต้อง
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคุณลักษณะความเป็นครูที่ ต้องการพัฒนา
๖.๕ ผู้ใช้ชุดกิจกรรมต้องศึกษารายละเอียดในคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมฯ และ
แผนการจัดกิจกรรม สื่อ ใบงาน วิธีการวัดผลและประเมินผลในแต่ละชุด
กิจกรรมให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และควรมีการทดลองใช้ก่อนใช้จริง
๖.๖ ผู้ใช้ชุดกิจกรรมควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างมี
ความสุข
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สภาพและปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาล
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
Situations and problems of teaching instructor development of
nursing colleges under praboromarajchanok institutes
สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
ราตรี เที่ยงจิตต์

บทคัดย่อ
การวิจัย นี้เป็ นการวิ จัยเชิงพรรณนา มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อ ศึก ษาสภาพและปั ญหาการพั ฒนา
อาจารย์ ด้ านการสอนของวิ ทยาลั ย พยาบาลในสั งกั ด สถาบั น พระบรมราชชนก กลุ่ มตั วอย่ าง คื อ
อาจารย์ ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน ๓๑๒ คน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ ม เครื่อ งมือ ที่ ใช้ ในการวิ จัย เป็ น แบบสอบถาม ข้อ มู ล ทั่ว ไป ข้อ มู ลเกี่ย วกับ สภาพและ
ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้ านการสอนสาหรั บวิทยาลั ยพยาบาลในสังกัด สถาบัน พระบรมราชชนกที่
ผู้วิจั ยสร้ างขึ้ น มี ค่าสั มประสิ ทธิ์ค วามเชื่อ มั่นเท่ากั บ ๐.๘๒ วิ เคราะห์ ข้อมู ลทั่ว ไป ข้อมู ลสภาพและ
ปัญ หาการพัฒ นาอาจารย์ ด้า นการสอนทางการพยาบาล โดยสถิติ ก ารแจกแจงความถี่ ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสังเคราะห์สาระ
ผลการศึกษาพบว่า
๑. สภาพการพัฒ นาอาจารย์ ด้านการสอนของวิท ยาลัยพยาบาลในสั งกัด สถาบัน พระบรม
ราชชนก พบว่ า ทุกวิทยาลัย พยาบาลมีหน่ วยงานและผู้รั บผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรโดยตรง มี
การกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรชั ดเจน มีแ ผนการพัฒ นาอาจารย์ด้านการสอน โดย
วิธี ก ารพั ฒ นาอาจารย์ ด้ า นการสอนร้ อ ยละ ๙๕.๓๕ ใช้ วิ ธี ก ารส่ ง อาจารย์ ไ ปประชุ ม/อบรมยั ง
สถาบันการศึกษาอื่น และร้อยละ ๙๓.๓๖ วิทยาลัยฯจัดประชุม/อบรมเอง
๒. ปั ญหาการพัฒ นาอาจารย์ด้ านการสอนของวิท ยาลั ยพยาบาลในสังกั ดสถาบัน พระบรม
ราชชนก โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( x =๓.๓๐) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า น
แผนพั ฒนาอาจารย์ด้ านการสอน และด้ านกระบวนการพัฒ นาอาจารย์ ด้า นการสอน มี ปั ญหาใน
ระดับ มาก ( x =๓.๕๐, x =๓.๕๐) ส่ว นด้ า นนโยบายการพั ฒ นาอาจารย์ ด้า นการสอน ด้า นการ
ติดตามประเมิ นผลการพั ฒนาอาจารย์ และด้า นตั วอาจารย์ผู้ สอนมี ปัญ หาในระดั บปานกลาง ( x =
๓.๒๑, ๓.๑๔, และ ๓.๑๕ ตามลาดับ)
คาสาคั ญ: การพัฒ นาอาจารย์ ด้า นการสอน, วิท ยาลัยพยาบาลในสัง กัดสถาบัน พระบรมราชชนก,
สภาพและปัญหา
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Abstract
This descriptive research aimed to examine the situations and problems of
teaching instructor development for nursing colleges under Praboromarajchanok
Institues. The cluster random samplings were introduced to select 3 1 2 nursing
instructors working in nursing colleges under Praboromarajchanok Institues. Data
were conducted by questionnaire developed by researcher team comprising 3
parts: introductory data, situations of instructor development and problems of
instructor development. Cronbach’s alpha was 0.82. Data
were analyzed by Frequency, percentile, mean, standard deviation, and content
analysis.
The Results of the study showed that:
1.For the situations of teaching instructor development for nursing colleges
under Praboromarajchanok Institues, every college had unit and personnel
responsibilities, clear objectives of instructor development, and plan of teaching
instructor development. There were 9 5 .3 5 percent of developing teaching
instructors sending the instructors to training sessions in other institution, whereas
93.36 percent training in their own institutions.
2. Problems of teaching instructor development were at moderate levels ( x
=3.30). Plan and the process of teaching instructor development were at high levels
( x =3.50, x =3.50).Policy of teaching instructor development, Follow and evaluation
of teaching instructor development, and instructors were at moderate levels ( x
=3.21, 3.14, and 3.15 respectively).
Keywords: teaching instructor development; nursing colleges under
Praboromarajchanok Institues; situations and problem
๑. บทนา
พระราชบั ญ ญั ติก ารศึ ก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไ ขเพิ่มเติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
หมวด ๗ มาตรา ๕๒ ระบุ ให้ส ถาบั นการศึกษาส่ งเสริ มให้ มีร ะบบ กระบวนการพัฒ นาครู อาจารย์
และบุ คลากรทางการศึก ษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เ หมาะสมกับ การเป็ น วิช าชี พชั้ นสู ง การ
พัฒ นาอาจารย์ จึ งเป็ นภาระหน้ าที่ สาคัญ ของผู้บ ริห ารสถาบั น อุด มศึ กษาซึ่ งต้ องมีภ าวะผู้ นาและมี
วิสั ยทั ศ น์ใ นการวางแผนการพั ฒ นาอาจารย์อ ย่า งเป็น ระบบและด าเนิน การพัฒ นาอย่ างต่อ เนื่ อ ง
ประกอบกั บปัจ จุบันการพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ข่า วสาร และการสื่ อสารมีป ระสิท ธิภาพ
สถาบั นอุดมศึกษาทุกแห่งต้ องมีก ารเปลี่ยนแปลงหลักสู ตร การเรีย นการสอน ให้ทั นกับ โลกปั จจุบั น
และอนาคต สิ่ง ต่ าง ๆ เหล่ านี้ เป็ น แรงผลัก ดั นให้ เกิด การพั ฒนาอาจารย์ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งการ
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พัฒนาอาจารย์ด้า นการเรียนการสอน 1 เป็ นความจาเป็นที่ สถาบั นอุดมศึกษาต้องเร่งพัฒ นาอาจารย์
ด้า นการสอน โดยผู้ส อนต้ องทาความเข้ า ใจเกี่ย วกั บ การสอนของตนเองให้มากขึ้ น และปรั บปรุ ง
คุณภาพการสอนของตนเองให้มากยิ่ งขึ้น การที่อาจารย์จ ะปฏิบั ติภารกิ จด้านการสอนได้ดีมีคุณภาพ
จาเป็น ต้อ งมี ความรู้เกี่ ยวกับ เนื้ อหาวิ ชาที่ส อน วิ ธีก ารสอนในสาระวิช าเฉพาะ ความรู้ เ กี่ย วกับ วิ ธี
สอนทั่ว ไป ความรู้ เกี่ย วกั บผู้เ รีย น และการเรีย นรู้ ของผู้เรี ยน 2 ดัง นั้น การพัฒ นาอาจารย์จ ะช่ว ยให้
อาจารย์มีความตื่นตัวและปรับปรุงการสอนของตนเองอย่างต่ อเนื่อ ง
อย่างไรก็ตามการที่จ ะพัฒนาอาจารย์ได้อ ย่างดีมีคุณภาพจาเป็น ต้องมี การสารวจสภาพและ
ปัญหาของการพัฒนาอาจารย์ก่อ นว่าเป็ นอย่า งไรบ้า ง จาเป็ นต้องได้รับการพัฒ นาในเรื่องใดบ้ าง ซึ่ ง
จะช่ วยให้ผู้ รับ ผิด ชอบสามารถวางแผนการพัฒ นาอาจารย์ได้ สอดคล้อ งกับ สภาพและปั ญหาอย่า ง
แท้จริ ง ด้ว ยเหตุ นี้ผู้วิ จัยจึง เห็น ความจาเป็ นของการศึกษาสภาพและปัญ หาการพัฒ นาอาจารย์ด้า น
การสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่ อศึกษาสภาพการพัฒ นาอาจารย์ด้านการสอนของวิ ทยาลั ยพยาบาลในสั งกัดสถาบั น
พระบรมราชชนก
๒. เพื่ อสอบถามความคิ ดเห็น เกี่ย วกับ ปัญหาการพัฒ นาอาจารย์ด้า นการสอนของวิท ยาลั ย
พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้ง นี้ เป็ นการวิ จัย เชิ งพรรณนา (Descriptive research) โดยศึ กษาสภาพการ
พัฒนาอาจารย์ด้านการสอนในปัจจุบัน และความคิดเห็นเกี่ ยวกับปัญ หาการพัฒ นาอาจารย์ด้านการ
สอนของวิท ยาลัย พยาบาลในสั งกั ด สถาบัน พระบรมราชชนก ผู้ วิ จัย ก าหนดรายละเอีย ดของวิ ธี
การศึกษาไว้ดังนี้
๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ อาจารย์ พยาบาลที่ป ฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลสังกัด สถาบันพระ
บรมราชชนกทั้ง ๓๐ แห่ง จานวน ๑,๔๑๘ คน
กลุ่มตัว อย่าง คือ อาจารย์ ของวิ ทยาลั ยพยาบาลในสังกัด สถาบั นพระบรมราชชนก
จานวน ๓๑๒ คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ ม (Cluster random sampling) คื อแบ่ง ประชากร
ของวิ ทยาลั ยในสังกัด สถาบั นพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ขตามเครื อข่ายภูมิภ าค แล้วท า
การสุ่ มจานวนวิท ยาลั ยพยาบาลในแต่ล ะเครื อข่า ยมาร้อยละ ๕๐ ประกอบด้ วย วิทยาลัย เครื อข่า ย
ภาคกลางจ านวน ๖ แห่ง วิ ทยาลั ยพยาบาลเครือ ข่ายภาคเหนือ จ านวน ๓ แห่ง วิ ทยาลัยพยาบาล
1

ไพฑูรย์ สินลารัตน์, “การพัฒนาอาจารย์” ใน อาจารย์มืออาชีพ: แนวคิดเครื่องมือและการพัฒนา,
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๔๒- ๔๗.
2
Eggen, P. and Kauchak, E. “Education Psychology: Window on Classrooms” (๕th ed.).
New Jersey: Prentice-Hall, ๒๐๐๑.
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เครือข่ายภาคใต้ จานวน ๓ แห่ง และวิท ยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ จานวน
๓ แห่ง รวมจานวนวิทยาลัยพยาบาลที่สุ่มได้จานวนทั้งสิ้น ๑๕ แห่ง
๒) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล เป็น แบบสอบถามซึ่ งผู้วิจั ยสร้างขึ้ นแบ่งเป็ น ๓
ตอนดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อ มูลทั่ วไป ประกอบด้ว ย ชื่ อวิท ยาลั ยที่ สังกั ด อายุ เพศ วุฒิก ารศึ กษา
ตาแหน่งทางการบริหาร ประสบการณ์การสอน
ตอน ที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพการพั ฒ น าอาจารย์ ด้ า นกา รสอน ของ
วิทยาลัยพยาบาลในสัง กัดสถาบันพระบรมราชชนก ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นคาถามปลายปิ ด
แบบให้ เ ลือ กตอบมี ไม่ มี และบางข้ อ คาถามให้ต อบได้ มากกว่ า ๑ ข้ อ ประกอบด้ ว ย โครงสร้ า ง
องค์กรด้านการพัฒนาบุคลากร วั ตถุประสงค์ ของการพัฒ นาบุคลากร การดาเนินการพัฒ นาบุคลากร
การพั ฒนาอาจารย์ด้านการสอน วิ ธีการพัฒนาด้านการสอนทางการพยาบาลที่ไ ด้รับในรอบ ๑ ปี ที่
ผ่านมา
ตอนที่ ๓ ปัญ หาการพัฒนาอาจารย์ด้ านการสอน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ น
คาถามปลายปิ ด ข้ อ ความในค าถามมีทั้ ง บวกและลบ แต่ ล ะข้ อ มีค าตอบให้ เลื อ กเป็น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า ๕ ระดับ คื อ ปั ญ หาระดั บ น้อ ยที่ สุ ด น้อ ย ปานกลาง มาก และมากที่ สุ ด เป็ น ข้ อ
คาถามเกี่ย วกับปั ญหาด้านนโยบายการพัฒ นาอาจารย์ ด้านการสอน ด้ านแผนพัฒ นาอาจารย์ด้า น
การสอน ด้า นกระบวนการพัฒนาอาจารย์ ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ และด้า น
ตัวอาจารย์ผู้ สอน และข้อ คาถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ปัญหาการพั ฒนาอาจารย์ทั้ง ๕ ด้าน โดยแปลผล
คะแนนดังนี้
๑.๐๐–๑.๔๙ ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ระดับน้อยที่สุด
๑.๕๐–๒.๔๙ ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ระดับน้อย
๒.๕๐–๓.๔๙ ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ระดับปานกลาง
๓.๕๐–๔.๔๙ ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ระดับมาก
๔.๕๐–๕.๐๐ ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ระดับมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การหาความตรงตามเนื้ อ หา ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามให้ ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ที่ มีค วาม
เชี่ยวชาญอาจารย์ จานวน ๕ ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแล้วนามาหาค่า IOC ถ้าข้อคาถาม
ใดมีค่าดั ชนี ≥ ๐.๕ จะใช้เป็นตั วแทนของประเด็นคาถามนั้น แต่ถ้าข้ อคาถามใดมีค่ าดัช นี < ๐.๕ ข้ อ
คาถามนั้นจะถูกตัดออก
การหาความเชื่ อมั่ น ของแบบสอบถามโดยนาไปทดลองใช้ แล้ วน ามาทดสอบ
ด้วยแอลฟาครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ .๘๒
ผู้วิจัย พิทั กษ์สิ ทธิ์ก ลุ่มตั วอย่ าง โดยชี้ แจงกับกลุ่มตั วอย่ างว่ า ข้อ มูลที่ ได้จ ากการวิ จัยจะเก็ บ
เป็นความลับ การนาเสนอข้อ มูลจะนาเสนอในรูป แบบผลรวม ผลการศึ กษาจะนาเสนอผู้บริ หารเพื่ อ
นาไปสู่การพัฒนาอาจารย์ด้านสอนของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป
๓) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทางจากกลุ่ มตั ว อย่า งซึ่ งเป็น อาจารย์ ที่ ป ฏิ บั ติ งานในวิ ท ยาลั ย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็น แหล่งข้ อมูลทางไปรษณี ย์โดยผ่ านหัวหน้างานวิจัยของ
แต่ละวิทยาลัยให้ช่วยแจกและรวบรวมแบบสอบถามส่ง คืนผู้วิจัย
๔) การวิเคราะห์ข้อมูล
๑.ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติค วาม ถี่ และค่าร้อยละ
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๒. ข้อมู ลสภาพการพัฒนาอาจารย์ด้ านการสอนของวิท ยาลั ยพยาบาลในสังกัด สถาบั นพระ
บรมราชชนก วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติความถี่ และค่าร้อยละ
๓. ข้อมูล ปัญหาการพัฒ นาอาจารย์ด้า นการสอนของวิทยาลั ยพยาบาลในสั งกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์สาระ
๔. ผลการวิจัย
(๑) ข้อมู ลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัว อย่าง ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๙๓.๖๘ มีอายุ ระหว่า ง
๓๐-๓๙ ปี คิ ดเป็น ร้ อยละ ๓๖.๒๒ ส่ วนใหญ่ มีป ระสบการณ์ ก ารสอน ๑๑-๑๕ ปี คิด เป็ น ร้ อยละ
๓๐.๒๓ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่ สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๒ และส่วนใหญ่ปฏิบั ติงานใน
ตาแหน่งหัวหน้างานคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๓ (ตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ จานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลส่วนบุ คคล (n = ๓๐๑ คน)
รายการ
จานวน
ร้อยละ
(คน)
เพศ
ชาย
๑๙
๖.๓๑
หญิง
๒๘๒
๙๓.๖๘
อายุ
๒๐-๒๙ ปี
๓๖
๑๑.๙๖
๓๐-๓๙ ปี
๑๐๙
๓๖.๒๒
๔๐-๔๙ ปี
๑๐๗
๓๕.๕๕
๕๐-๕๙ ปี
๔๙
๑๖.๒๘
ประสบการณ์ด้านการสอน
๑ - ๕ ปี
๓๖
๑๑.๙๖
๖ - ๑๐ ปี
๔๖
๑๕.๒๘
๑๑- ๑๕ ปี
๙๑
๓๐.๒๓
๑๖- ๒๐ ปี
๘๔
๒๗.๙๑
๒๑- ๒๕ ปี
๓๗
๑๒.๒๙
ประสบการณ์ด้านการสอน (ต่อ)
๒๖- ๓๐ ปี
๕
๑.๖๖
๓๐ ปีขึ้นไป
๒
๐.๖๖
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
๔๖
๑๕.๒๘
ปริญญาโท
๒๒๔
๗๔.๔๒
ปริญญาเอก
๓๑
๑๐.๓๒
ตาแหน่งที่ปฏิบัติงานในปัจจุ บัน
ผู้อานวยการ
๓
๑.๐๐
รองผู้อานวยการฝ่าย
๒๗
๘.๙๗
หัวหน้างาน
๖๖
๒๑.๙๓
หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
๒๗
๘.๙๗
อาจารย์ระดับปฏิบัติ
๑๗๘
๕๙.๑๔
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(๒) การศึก ษาสภาพการพัฒ นาอาจารย์ด้ านการสอนของวิ ท ยาลัย พยาบาล พบว่า ทุ ก
วิท ยาลัย พยาบาลฯ มีห น่ว ยงานและผู้ รับ ผิด ชอบด้า นการพั ฒ นาบุ คลากรโดยตรง มีก ารก าหนด
วัตถุประสงค์ข องการพัฒนาบุ คลากรที่ชัดเจน โดยร้อยละ ๑๐๐ มีแผนการพั ฒนาอาจารย์ด้ านการ
สอน ร้อ ยละ ๙๕.๓๕ ใช้ วิธี การพั ฒ นาอาจารย์ด้ านการสอนโดยส่ งอาจารย์ ไปประชุ ม/อบรมยั ง
สถาบันการศึกษาอื่น รองลงมาวิทยาลัยฯจัดประชุม/อบรมเอง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๖ (ตารางที่ ๒)
ตารางที่ ๒ สภาพการพั ฒนาอาจารย์ด้า นการสอนของวิ ทยาลั ยพยาบาลในสั งกัด สถาบัน พระบรม
ราชชนก
รายการ
จานวน
ร้อยละ
(คน)
หน่วยงานรับผิดชอบด้านการพั ฒนาบุ คลากรโดยตรง
มี
๒๙๙
๙๙.๓๔
ไม่มี/ไม่ระบุ
การกาหนดวัตถุประสงค์ของการพั ฒนาบุคลากรไว้ชัดเจน
มี
๒๗๕
๙๑.๓๖
ไม่มี
๒๖
๘.๖๓
มีแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนไว้ชั ดเจน
มี
๒๓๙
๗๙.๔๐
ไม่มี
๖๒
๒๐.๖๐
วิธีการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน
- ส่งอาจารย์ไปรับการประชุม/อบรมยังสถาบันการศึกษาอื่น
๒๘๗
๙๕.๓๕
- จัดการอบรม/ประชุมโดยวิทยาลัยของท่านเอง
๒๘๑
๙๓.๓๖
- สนับสนุนการทาวิจัยด้านการสอน
๒๕๑
๘๓.๓๙
- ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในประเทศ
๒๐๒
๖๗.๑๑
- เรียนรู้ด้วยตนเองแต่วิทยาลัยสนับสนุนอุปกรณ์และ
๑๘๔
๖๑.๑๓
เทคโนโลยี
๑๖๗
๕๕.๔๘
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
๑๓๙
๔๖.๑๘
- ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนต่างประเทศ
๘๔
๒๗.๙๑
- นิเทศการสอนเพื่อให้ข้อชี้แนะโดยผู้เชี่ยวชาญ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างได้รับการพัฒนาด้านการสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
๑. การประชุม/สัมมนา คิ ดเป็ นร้ อยละ ๕๘.๔๗ โดยเป็ นการประชุม/สั มมนาเกี่ ยวกับ การ
จัดการเรีย นการสอนในคลินิกมากที่ สุด คิ ดเป็น ร้อยละ ๑๙.๓๓ รองลงมาคือการวัด และประเมินผล
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๕
๒. การอบรมระยะสั้น (๒-๔ เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๑
๓. การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ ๗.๖๔
๔. การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙๓.๐๒ กลุ่ มตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ ช้ วิ ธี
การศึ กษาค้นคว้าทางอิ นเทอร์เน็ ตมากที่สุ ด คิด เป็น ร้อยละ ๔๔.๘๕ ส่ว นวิธี การที่กลุ่ มตัว อย่า งใช้ใ น
การศึกษาค้นคว้ าด้วยตนเองน้อ ยที่สุดคื อ การอ่านผลงานวิจัย และการวิจัยเพื่อพั ฒนาการเรียนการ
สอน จ านวน ๔ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ๑.๓๒ ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากกลุ่มตัวอย่า งมีภ าระงานมาก ต้อ ง
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ปฏิบั ติง านหลายภารกิ จ ไม่มีเ วลาเพีย งพอสาหรั บการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ หรือ อ่านผลงานวิจัย แต่
การศึก ษาค้น คว้าด้ว ยตนเองทางอิ นเทอร์เน็ตนั้ นอาจารย์สามารถศึ กษาค้ นคว้า ได้ตลอดเวลาและทุ ก
สถานที่ (ตารางที่ ๓)
ตารางที่ ๓ วิธีการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนในปีงบประมาณที่ผ่านมา(n = ๓๐๑ คน)
รายการ
จานวน
ร้อยละ
(คน)
การประชุม/สัมมนา
๑๗๖
๕๘.๔๗
- การจัดการเรียนการสอนในคลินิก
๖๐
๑.๙๓๓
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
๔๘
๑๕.๙๕
- การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
๔๒
๑๓.๙๕
- การวิจัยในชั้นเรียน
๑๐
๓.๓๒
- ผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน
๗
๒.๓๓
- ไม่ระบุ
๙
๒.๙๙
การอบรมระยะสั้น (๒-๔ เดือน)
๒๒
๗.๓๑
การศึกษาดูงานด้านการเรี ยนการสอน
๒๓
๗.๖๔
- ในประเทศ
๘
๒.๖๖
- ต่างประเทศ
๑๕
๔.๙๘
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อ พัฒนาการสอน
๒๘๐
๙๓.๐๒
- การศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต
๑๓๕
๔๔.๘๕
- การอ่านเอกสาร ตารา
๑๒๗
๔๒.๑๙
- การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑๔
๔.๖๕
- การอ่านผลงานวิจัย
๒
๐.๖๖
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๒
๐.๖๖
ปี งบประมาณที่ ผ่ า นมากลุ่ มตัว อย่ า งเข้ า ร่ ว มประชุ ม/อบรมเกี่ ย วกั บ การสอนทางการ
พยาบาลดังนี้ (ตารางที่ ๔)
๑. การประชุ ม/อบรมที่ จั ดโดยวิท ยาลั ย คิ ด เป็น ร้ อ ยละ ๕๐.๑๗ ส่ว นใหญ่ เป็ น การจั ด
ประชุมเกี่ยวกับ การวัดและประเมิน ผลการศึกษา คิ ดเป็ นร้ อยละ ๑๙.๒๗ รองลงมาคือ การจัด การ
เรียนการสอนในรายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๖
๒. การประชุม/อบรมที่จัดโดยวิทยาลัยเครือข่าย คิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๖๒ ส่ว นใหญ่เ ป็นการ
ประชุม/อบรมเกี่ยวกับการวัดและประเมิน ผลการศึก ษาและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๙
๓. การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ภ ายในวิ ท ยาลั ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๓.๙๒ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๖
๔. การแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ระหว่า งวิท ยาลั ยมี จานวน ๓๒ คน คิด เป็น ร้อยละ ๑๐.๖๓ ส่ว น
ใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในคลินิก คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๕
ตารางที่ ๔ การเข้าร่วมประชุม/อบรมเกี่ยวกับการสอนในปีงบประมาณที่ ผ่านมา (n = ๓๐๑ คน)
รายการ
จานวน
ร้อยละ
(คน)
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การประชุม/อบรมที่จัดโดยวิทยาลัย
๑๕๑
๕๐.๑๗
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
๕๘
๑๙.๒๗
- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
๓๖
๑๑
- การจัดการเรียนการสอนในคลินิก
๒๒
๙๖
- ผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน
๓
๗.๓๑
- การวิจัยในชั้นเรียน
๑
๐.๓๓
- การประกันคุณภาพการศึกษา
๓๑
๑๐.๓๐
การประชุม/อบรมที่จัดโดยวิทยาลัยเครือข่า ย
๔๑
๑๓.๖๒
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๒
๓.๙๙
- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
๑๒
๓.๙๙
- การจัดการเรียนการสอนในคลินิก
๗
๒.๓๓
- ผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน
๔
๐.๓๓
- การวิจัยในชั้นเรียน
๑
๐.๓๓
- การประกันคุณภาพการศึกษา
๓
๐.๙๙
- ไม่ระบุ
๕
๑.๖๖
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในวิทยาลัย
๗๒
๒๓.๙๒
- การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
๓๖
๑๑.๙๖
- การจัดการเรียนการสอนในคลินิก
๑๖
๕.๓๒
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
๕
๑.๖๖
- ไม่ระบุ
๑๕
๔.๙๘
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิท ยาลัย
๓๒
๑๐.๖๓
- การจัดการเรียนการสอนในคลินิก
๑๗
๕.๖๕
- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
๑๑
๓.๖๕
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
๔
๑.๓๓
(๓) การศึก ษาปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสั งกัดสถาบั น
พระบรมราชชนก พบว่ า ปัญ หาการพั ฒนาอาจารย์ ด้า นการสอนของวิท ยาลั ยพยาบาลในสัง กั ด
สถาบั นพระบรมราชชนก โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x =๓.๓๐ S.D. = .๕๑) เมื่อพิจ ารณาราย
ด้าน พบว่ า ด้านแผนพัฒนาอาจารย์ และกระบวนการพัฒนาอาจารย์ ด้านการสอนมีปัญ หาในระดั บ
มาก ( x =๓.๕๐ S.D.=.๘๐, x =๓.๕๐ S.D.=.๖๗ ตามลาดับ) ด้ านนโยบายการพั ฒนาอาจารย์ด้า น
การสอน ด้านติด ตามประเมิน ผลการพัฒ นาอาจารย์ และด้า นตั วอาจารย์ มี ปัญ หาในระดับ ปาน
กลาง ( x =๓.๒๑ S.D.=.๖๒, x =๓.๑๔ S.D.=.๘๙, x =๓.๑๕ S.D.=.๔๗) (ตารางที่ ๕)
ตารางที่ ๕ ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกรายด้านและโดยรวม
ปัญหาการพัฒนาอาจารย์
Mean
S.D.
ระดับปัญหา
ด้านนโยบายการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
๓.๒๑
.๖๒
ปานกลาง
สอน
๓.๕๐
.๘๐
มาก
ด้านแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน
๓.๕๐
.๖๗
มาก
ด้านกระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
๓.๑๔
.๘๙
ปานกลาง
สอน
๓.๑๕
.๔๗
ปานกลาง
ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนา

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

อาจารย์
ด้านอาจารย์ผู้สอน
ปัญหาการพัฒนาอาจารย์ โดยรวม

๓.๓๐

.๕๑
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ปานกลาง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการพั ฒนาอาจารย์ ด้านการสอน
จากการสอบถามความคิด เห็น เกี่ ยวกั บปั ญ หาการพัฒ นาอาจารย์ ด้านการสอนพบปัญ หา
ดังนี้
๑. ด้ า นแผนพั ฒ นาอาจารย์ด้ า นการสอนมี ปั ญ หาโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x =๓.๕๐
S.D.=.๘๐) โดยกลุ่มตัวอย่ างมีความเห็ นว่าแผนพัฒ นาอาจารย์ ด้านการสอนที่เป็น ปัญหาอยู่ใ นระดั บ
มากคื อ มี ก ารประเมิ น ความต้ อ งการของอาจารย์ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาอาจารย์ ด้ า นการสอน
แผนพั ฒ นาด้ านการสอนของอาจารย์ มีค วามสัมพัน ธ์ กับ การปฏิ บั ติง านด้ านการสอนแผนพั ฒ นา
อาจารย์ด้า นการสอนครอบคลุมอาจารย์ทั้ง ระดับ บริห ารและระดั บปฏิ บัติ แผนพัฒ นาอาจารย์ด้า น
การสอนเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย มีการทาแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนไว้ชัดเจน
๒. ด้ า นกระบวนการพั ฒนาอาจารย์ ด้า นการสอนมีปั ญ หาโดยรวมอยู่ ในระดั บมาก ( x =
๓.๕๐ S.D.=.๖๗) โดยกลุ่มตั วอย่า งมี ความเห็น ว่า กระบวนการพั ฒนาอาจารย์ ด้า นการสอนที่ ยัง มี
ปัญ หาอยู่ใ นระดับ มากเรีย งตามล าดั บคื อ การพั ฒนาอาจารย์ เกี่ย วกั บวิธี การจัด การเรี ยนการสอน
กระบวนการพั ฒนาอาจารย์ด้ านการสอนเน้ น การให้ค วามรู้มากกว่า การฝึ ก ทัก ษะ กิจ กรรมการ
พัฒนาอาจารย์ด้ านการสอนเป็น กิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงในบางเรื่อง กระบวนการพั ฒนาอาจารย์
ด้านการสอนสอดคล้องกั บการพัฒ นาวิชาชีพการพยาบาล และกิจ กรรมการพัฒนาอาจารย์ ด้านการ
สอนเอื้ออานวยให้อาจารย์เกิดการเรียนรู้
๓. ด้านนโยบายการพัฒนาอาจารย์ ด้านการสอนมีปัญ หาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x
=๓.๒๑ S.D.=.๖๒) โดยกลุ่ มตั ว อย่ า งมี ความเห็ นว่ า นโยบายการพั ฒ นาอาจารย์ ที่ มีปัญ หาอยู่ ใ น
ระดั บมากเรียงตามลาดับ คือ วิท ยาลัยมี อิส ระในการก าหนดนโยบายการพั ฒนาอาจารย์ด้ านการ
สอน การมีน โยบายการพัฒ นาอาจารย์ ด้ านการสอน นโยบายการพั ฒ นาอาจารย์ ด้า นการสอน
ครอบคลุมอาจารย์ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ มีหน่ วยงานรับผิ ดชอบด้านการพัฒ นาอาจารย์
ด้านการสอนโดยเฉพาะ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การพัฒนาอาจารย์ด้ านการสอนเพียงพอ
และมีแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนชัดเจน
๔. ด้านอาจารย์ผู้ สอนพบปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๕ โดย
ปัญหาด้ านอาจารย์ผู้ สอนอยู่ ในระดับ มากเรีย งตามล าดับ คือ ภาระงานสอนของอาจารย์มีมากเป็ น
อุปสรรคต่ อการพัฒ นาตนเองด้านการสอนมีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ ๓.๙๔ ภาระงานด้านอื่น ๆ ของอาจารย์
เป็นอุป สรรคต่อการพัฒนาอาจารย์ด้ านการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่า กับ ๓.๘๙ อาจารย์มีการประเมินการ
สอนของตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๙
๕) ด้านการติด ตามประเมิน ผลการพัฒ นาอาจารย์ พบว่า มีปั ญหาโดยรวมอยู่ ในระดั บ
ปานกลาง ( x =๓.๑๔ S.D.=.๘๙) ปั ญหาที่พบมากที่ สุด คือ การติด ตามการน าความรู้ ที่ไ ด้รับ จาก
การพั ฒนาไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติ งานด้ านการสอน และการติดตามและประเมินผลการพั ฒนา
อาจารย์ด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง
๕. การอภิปรายผล
๑. สภาพการพั ฒนาอาจารย์ ด้านการสอนของวิ ทยาลัย พยาบาลในสั งกั ดสถาบัน พระ
บรมราชชนก ผลการศึ กษาพบว่ า ทุก วิท ยาลั ย มีห น่ วยงานและผู้รั บ ผิด ชอบการพัฒ นาอาจารย์
โดยตรง แสดงให้ เห็น ว่า วิท ยาลั ยในสั งกัด สถาบั นพระบรมราชชนก ให้ค วามสาคัญ กับ การพัฒ นา
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อาจารย์ จึ งมี ห น่ วยงานรั บ ผิด ชอบโดยตรง ทาให้อ าจารย์ไ ด้ รับ การพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อ ง นอกจากนี้ ผลการวิ จัย ยัง พบว่าแต่ล ะวิ ทยาลั ยมี การก าหนดวัต ถุป ระสงค์ และแผนพัฒ นา
อาจารย์ด้า นการสอนที่ ชัดเจน ทั้ งนี้อาจเนื่อ งมาจากหน่ วยงานพัฒ นาบุคลากรถือเป็นหน่ วยงานที่อ ยู่
ในโครงสร้างของวิทยาลัย จาเป็นต้องมีการกาหนดวัตถุป ระสงค์ของหน่ วยงาน และจัด ทาแผนปฏิบั ติ
งานประจาปี เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ มีการดาเนิน การตามแผนพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับปานกลาง
นั้น แสดงให้ เห็น ว่าแผนพั ฒนาอาจารย์ที่ วางไว้ไม่ นาไปสู่ การปฏิบั ติ ทั้ งหมด หรือ อาจเกิด จากการ
กากับ ติ ดตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาอาจารย์ ยัง ไม่ เป็ น ระบบและต่ อเนื่อ ง 1 และจากรายงานการ
ติดตามการพั ฒนาอาจารย์ของสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาแห่งชาติ พบว่า การพั ฒนาอาจารย์
ของสถาบันการศึกษายังไม่ เป็นระบบ ขาดการติดตามและประเมิ นผล 2 ผลการวิจัยยัง พบว่า วิธีการ
พัฒนาอาจารย์ด้ านการสอน ส่ วนใหญ่เป็ นการจัดประชุม/อบรมโดยวิทยาลัย ดาเนิ นการเองและส่ ง
อาจารย์ไปประชุม/อบรมยังสถาบันการศึกษาอื่น ส่วนวิธีการที่อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านการสอน
ในปี งบประมาณที่ ผ่า นมา คื อการประชุม/สัมมนา ซึ่ งการพั ฒนาอาจารย์ ของวิท ยาลัย พยาบาลใน
สังกัด สถาบั นพระบรมราชชนกมีทั้งส่ วนที่ ดาเนิ นการโดยสถาบั นพระบรมราชชนกคือ การให้ ทุนไป
ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท เอก และการศึ ก ษาดู ง านต่ า งประเทศตามมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี
นอกจากนี้ยั งมีการพัฒนาอาจารย์ที่ ดาเนิ นการโดยวิ ทยาลั ย ซึ่ง เป็นการจัดประชุมโดยวิ ทยาลั ยและ
ส่งอาจารย์ ไปประชุมยังสถาบัน การศึก ษาอื่น ซึ่ง อาจารย์ต้ องเดินทางไปประชุม/อบรมด้วยตนเอง
แต่ เ นื่ องจากอาจารย์มีภ าระงานสอนและภาระงานอื่ น ๆ มากต้ องปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ของ
สถาบัน อุดมศึกษาเช่นเดี ยวกับสถาบัน การศึ กษาทั่ วไป โดยปั ญหาการพัฒ นาอาจารย์ ด้านการสอน
คือ อาจารย์ ส่วนใหญ่ไ ม่มีเวลาเตรี ยมการสอน เนื่องจากมีภาระงานหลายอย่า ง จึงทาให้ อาจารย์ไม่ มี
เวลาสาหรับการอบรม/ประชุมเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอน 3
ผลการศึ กษายังพบว่า วิธี การที่อาจารย์ใช้ ในการพั ฒนาตนเองด้ านการเรียนการสอนมาก
ที่สุ ด คื อ การศึ ก ษาค้ น คว้ าด้ ว ยการสืบ ค้ น ทางอิ น เทอร์ เน็ ต ทั้ งนี้ อ าจเนื่ องจาก อิ นเทอร์ เ น็ต เป็ น
ห้อ งสมุ ดขนาดใหญ่ ที่ส ามารถใช้ เป็น แหล่ง ศึก ษาค้น คว้ าหา ข้อ มูล ต่า ง ๆ ได้ ทั่ว โลก สามารถศึก ษา
ค้ น คว้ า ได้ ต ลอดเวลาที่ ต้ อ งกา รและมี โอกาส และเลื อ กเนื้ อ หาได้ ต ามความต้ อ งการ ดั ง นั้ น
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและช่องทางที่ส ะดวกที่ สุดสาหรับอาจารย์
๒. ปัญ หาการพัฒนาอาจารย์ด้า นการสอนของวิท ยาลั ยพยาบาลในสังกั ดสถาบัน พระบรม
ราชชนก โดยรวมอยู่ใ นระดั บปานกลาง มีค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ ๓.๓๐โดยปัญ หาการพั ฒนาอาจารย์ด้า น
กา รสอน ที่ สู ง มากเป็ น ล าดั บ ๑ คื อ ปั ญ หา ด้ า น แผน พั ฒ น าอาจ าร ย์ ด้ า นกา รสอน และ
กระบวนการพั ฒ นาอาจารย์ ด้ า นการสอน เนื่ อ งมาจากแผนพัฒ นาอาจารย์ด้ า นการสอน และ
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้า นการสอนเป็นสิ่งที่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาจารย์ทุกคน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาจารย์ระดับปฏิบั ติที่มีประสบการณ์ การสอนอยู่ในช่วง ๕-๑๐ ปี จะเป็ นผู้ไ ด้รับ ผลกระทบ
โดยตรง ดังนั้น อาจารย์ในกลุ่ มนี้จึงให้ความสาคัญ และมองเห็นได้ชัดเจนถึงปัญ หาที่เกิ ดขึ้น ในขณะที่
ปัญหาด้านนโยบายการพั ฒนาอาจารย์ยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวอาจารย์ระดับปฏิบัติแต่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผู้บ ริหารระดั บรองผู้อานวยการหรือระดับหั วหน้ า งาน ซึ่งในการศึกษาครั้ง นี้กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งระดั บ หั ว หน้ า งาน มี น้ อ ยกว่ า อาจาร ย์ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ จึ ง ท าให้ ปั ญ หาด้ า น แผน และ
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กระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้ านการสอนมากกว่าปั ญหาด้า นนโยบายการพั ฒนาอาจารย์ ด้านการ
สอน และเมื่อพิจารณาตามลาดับความสาคัญของแต่ล ะปัญหา พบว่า
๒.๑ ปัญ หาด้า นแผนพัฒ นาอาจารย์ด้า นการสอนที่พบมากที่สุ ดคื อ การประเมิ น
ความต้ อ งการของอาจารย์เ กี่ย วกั บการพั ฒ นาอาจารย์ ด้ านการสอน และปั ญ หาแผนพั ฒ นา
อาจารย์ ด้านการสอน ของอาจารย์ มีค วามสัมพั นธ์ กับการปฏิบั ติง านด้ านการสอน ซึ่ง การประเมิ น
ความต้ อ งการการพั ฒ นาของอาจารย์ จึ งมี ความส าคัญ ยิ่ ง เพราะท าให้ มองเห็ นปั ญ หาและความ
ต้องการของอาจารย์ ที่แท้จริง สามารถนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาได้สอดคล้ องกับความต้องการ
ของอาจารย์1 ส่ว นแผนพั ฒ นาอาจารย์ด้ านการสอนที่ ยัง เป็น ปัญ หาในระดับ มากอาจเนื่ องมาจาก
วิทยาลัยไม่มีการประเมินความต้อ งการการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน จากการศึก ษาศึกษารูปแบบ
การพั ฒ นาอาจารย์ใ นมหาวิ ท ยาลัย เอกชนไทย พบว่ า การพั ฒ นาอาจารย์ นั้ น ผู้ บริ ห ารต้อ งให้
ความส าคั ญ โดยต้ องกาหนดแนวทางปฏิบั ติ ที่ชั ดเจน จัด รูป แบบการพั ฒนาให้ส อดคล้ อ งกับ ความ
ต้องการและความสนใจในวิ ชาชี พของอาจารย์ โดยรวม และมีก ารดาเนิ นการอย่า งเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง๕
๒.๒ ปัญหาด้านกระบวนการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ปัญหาที่ พบในระดับมาก
คื อ กระบวน การพั ฒ นาอาจารย์ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแนวใหม่ รองลงมาคื อ
กระบวนการพัฒ นาอาจารย์ ด้ านการสอนเน้น การให้ค วามรู้ มากกว่ าการฝึก ทัก ษะแสดงให้ เห็น ว่ า
อาจารย์ของวิทยาลัยส่ วนใหญ่ให้ ความสาคัญ กับกระบวนการพัฒ นาอาจารย์ เกี่ยวกับเทคนิควิ ธีการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากภารกิ จด้านการสอนเป็น ภารกิจ หลั กที่ สาคัญ ซึ่งตามเกณฑ์
ประกัน คุณภาพการศึก ษาระบุใ ห้อ าจารย์ ทุ กคนต้ องได้รั บการพั ฒ นาด้า นการเรีย นการสอนอย่า ง
ต่อเนื่ อง ดังนั้ นเพื่ อให้ กระบวนการพัฒ นาอาจารย์มีประสิท ธิภาพ กิ จกรรมการพั ฒนาอาจารย์ ควร
เน้นให้ความรู้เ กี่ยวกับเทคนิค วิธีก ารสอนแบบใหม่ ๆ ที่มีการสอดแทรกแนวคิ ดพื้ นฐานและปรั ชญา
ของเทคนิ คการสอนแต่ล ะแบบ และมี การทดลองฝึ กปฏิ บัติ เพื่อ ให้ เกิด เกิ ดการเรีย นรู้ และมี ทัก ษะ
ด้านการสอนได้มากที่สุด
๒.๓ ปัญ หาด้า นนโยบายการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนมีปั ญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง อาจเนื่ องมาจากกลุ่มตั วอย่ างมี ความเห็ นว่า นโยบายการพัฒ นาอาจ ารย์ ด้านการสอน เป็ น
หน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบของผู้ บริ หารที่ จาเป็น ต้อ งด าเนิ นการพัฒ นาอาจารย์ใ ห้มีศัก ยภาพทาง
วิชาการ เพื่อให้ อาจารย์สามารถปฏิบัติ ภารกิจ ในด้านการสอน การวิ จัย และการบริ การวิช าการแก่
สัง คมได้ อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ และสร้ างความเชี่ ย วชาญอย่า งต่ อเนื่อ งเพื่อ ความก้ าวหน้ า ทั้ง ต่อ ตั ว
อาจารย์ ต่อ สถาบัน ต่ อสัง คม สามารถจั ดการศึก ษาให้มี คุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และสร้า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศได้
๖. ข้อเสนอแนะการวิจัย
๑. จากผลการวิจัย พบว่า ปัญหาของการพั ฒนาอาจารย์ด้านการสอนที่ พบในระดับ มากคื อ
๑) ด้า นแผนพั ฒ นาอาจารย์ ที่ พบว่ า เป็ นเป็น ปั ญ หามากที่สุ ด คือ การประเมิ นความต้อ งการการ
พัฒนาอาจารย์ด้ านการสอน และปั ญหาด้า นแผนพั ฒนาอาจารย์ด้ านการสอนที่ไ ม่สัมพัน ธ์กับ การ
ปฏิบัติงานด้านการสอน ๒) ด้านกระบวนการพัฒนาอาจารย์ สิ่งที่เ ป็นปัญหามากที่สุ ดคือ การพัฒนา
อาจ ารย์ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ แ ผนพั ฒ นาอาจารย์ ด้ า นการสอน มี
ประสิท ธิ ภาพสอดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของอาจารย์แ ละงานที่ ป ฏิบั ติ ผู้ รั บผิ ด ชอบงานพั ฒ นา
บุคลากรของวิท ยาลั ย ควรมีก ารประเมิ นความต้อ งการการพัฒนาอาจารย์ ด้านการสอนทุกครั้ งเพื่ อ
1

Stufflebeam, D.L. “The methodology of metaevaluation as reflected in metaevaluation by
the Western Michigan University Evaluation Center”. Journal
of Personnel Evaluation in
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นาผลการประเมิน ความต้ องการมาวางแผนพั ฒ นาให้ สอดคล้อ งกับ ความต้ องการดัง กล่า ว ส่ ว น
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ควรเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้มากกว่าเน้นที่กิจกรรมการประชุ ม/อบรม
๒. จากผลการวิ จัยพบว่ า ความรู้ที่อาจารย์ต้อ งการได้ รับการพัฒนามากที่สุ ดคือ ทั กษะการ
กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นคิ ด หาวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา ซึ่ ง ทั ก ษะการคิ ด แก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ทั ก ษะการคิ ด
วิจารณญาณเป็น ทักษะที่จาเป็นส าหรับ วิชาชีพพยาบาล ดังนั้ นผู้รั บผิดชอบงานพัฒ นาบุ คลากรต้อ ง
ดาเนิน การพั ฒนาอาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ ของวิ ทยาลั ยพยาบาล ให้ได้รั บการพั ฒนาความรู้
และทัก ษะการคิ ดวิ จารณญาณเพื่อ ที่จ ะน าไปสอนนัก ศึก ษาพยาบาลให้ มีกระบวนการคิดอย่า งเป็ น
ระบบต่อไป
๓. จากผลการวิจั ยพบว่า อาจารย์พยาบาลมีภ าระงานสอนและภาระงานอื่น ๆ มากเป็ น
อุป สรรคต่ อ การพัฒ นาตนเองด้ า นการสอน ดัง นั้ นผู้ อ านวยการวิ ทยาลัย ควรมีก ารพิ จ ารณาการ
จัดสรรภาระงานด้านการสอนและภาระงานด้านอื่น ๆ ของอาจารย์ให้มีเวลาเพียงพอที่จ ะเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ
บรรณานุกรม
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แรงงานทางอารมณ์ของครูพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่ว ย
Emotional Lab our among Nurse Lecturers in Teaching on Wards
มธุรดา ม่วงมัน
สุภาเพ็ญ,ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
ธีริศา สินาคม
บทคัดย่อ
แรงงานทางอารมณ์ เป็ นหนึ่ งในข้อ กาหนดของการทางานที่บุ คคลจะต้อ งแสดงอารมณ์ ที่
เหมาะสมต่ อผู้ อื่ น ครู พยาบาลต้ อ งมี การเตรีย มความพร้ อมทั้ งทางด้ านความรู้แ ละความช านาญ
รวมทั้งความแข็งแรงทั้ งด้านร่างกายและด้านจิตใจ เพื่อ ให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่ อาจเกิดขึ้ น
บนหอผู้ป่วยได้ทุก เวลา มี วัตถุป ระสงค์เพื่อศึ กษาแรงงานทางอารมณ์ และวิธีการจัดการทางอารมณ์
ของครูพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่ว ย โดยมี วิธีการศึก ษา การวิจัยเชิงคุ ณภาพ ใช้
ทฤษฎีชาติพัน ธุ์วิธีวิ ทยาซึ่งเป็ นวิธี การทาความเข้าใจกระบวนการให้ค วามหมายของแต่ล ะบุค คลใน
ชีวิ ตประจ าวั น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ประกอบด้ว ยการสั มภาษณ์เ ชิง ลึ กแบบกึ่ งโครงสร้ าง กลุ่ ม
ตัว อย่ างเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง เป็น ครู พยาบาลจ านวน ๑๒ คน วิเ คราะห์ข้ อมู ล เชิง ลึก แบบกึ่ ง
โครงสร้างโดยการวิเคราะห์แก่น สาระ ซึ่ง มีผลการศึ กษาพบว่า แรงงานทางอารมณ์ ของครูพยาบาล
สามารถจาแนกออกเป็น ๒ แก่นสาระ คือ แรงงานทางอารมณ์ผสมผสานไปกับการสอนบนหอผู้ป่ว ย
และแรงงานทางอารมณ์ มีส่ วนสนั บ สนุ นการเรี ยนรู้ข องนั กศึ กษา จึง สรุ ปว่ า แรงงานทางอารมณ์
กลายเป็ นส่ว นหนึ่งของพื้ นฐานการเรี ยนรู้ตามสภาพจริงบนหอผู้ ป่วย และเป็ นการเรี ยนรู้ ที่กระตุ้ น
การสะท้อ นคิดในด้า นการเผชิ ญปัญหาทางอารมณ์ การวิจัย นี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้า น
การจัด การทางอารมณ์ และเป็ นมุมมองใหม่ สาหรั บครูพยาบาลในอัน ที่จะเข้าใจแนวคิด แรงงานทาง
อารมณ์ และสามารถน าไปประยุ กต์ ใช้ ในการจั ดการเรี ยนการสอนบนหอผู้ ป่ วยสาหรั บ นัก ศึก ษา
พยาบาล นาไปสู่การเรียนรู้ที่มีความหมายและการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลต่อไป
คาสาคัญ: ครูพยาบาล; ทฤษฎีชาติพันธุ์วิธีวิทยา; แรงงานทางอารมณ์; หอผู้ป่วย
Abstract
Emotional labor is one of work requirements which a person has to show
appropriate emotions to others. Nurse Lecturers need to prepare knowledge and
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expertise including both physical and mental strength in order to face with
situational difficulties that may occur on the ward at any time.
Objectives: To explore the nature of emotional labour, emotional
management methods of nurse lecturers while teaching on wards Methodology:
The qualitative study used ethnomethodological approach which facilitated the
understanding of the sense-making processes in everyday routines. Data collection
was semi-structured interviews gathered from 12 nurse lecturers. Data were
analysed by a thematic analysis approach. Results: Two themes emerged as
emotional labour was interwoven while nurse lecturers taught nursing students in
the wards, and emotional labour enhanced the learning skills of the
students.Conclusion: Emotional labour becomes one of the bases for authentic
learning and emerges as reflective learning to deal with emotional problems in a
given situation. The findings illustrated a deeper understanding of lecturers’
perspectives of emotional management and showed a new concept of emotional
labour in nurse education. This will be beneficial to nurse lecturers to take into
account when organizing clinical practice in a clinical education ward. In addition,
understanding emotional labour contributes to meaningful learning and nursing
professional development.
Keywords: Nurse Lecturers, Ethnomethodology, Emotional lab our, Clinical
Education ward
๑.บทนา

ครูพยาบาลนับ ว่า เป็น กุ ญแจส าคั ญในการพัฒ นาและส่ง เสริ มด้ านความรู้ค วามสามารถ
รวมทั้งต้ องเป็น ตัวอย่า งที่ดี ทั้ง ทางด้านความรู้ ความสามารถในเชิ งวิ ชาชี พ การปฏิบั ติก ารพยาบาล
ทัศ นคติต่ อ วิ ชาชี พ ศาสตร์ และศิ ลปะในการสอน ที่ ต้ องหลอมรวมทั้ งด้ า นความรู้ค วามสามารถ
ทัก ษะ วิธี ก าร และการแสดงออกด้ า นอารมณ์ ค วามรู้สึ ก ในขณะสอน (อุ ด มรั ต น์ สงวนศิริ ธ รรม,
๒๕๕๓) ครูพยาบาลนอกจากเป็นผู้ที่นิเทศและฝึก ทักษะการพยาบาลให้กับนักศึ กษาพยาบาล โดยใช้
แรงงานทางสติปั ญญา แรงงานด้า นร่างกายในการเรียนการสอนบนหอผู้ป่ วยแล้ว ยังใช้แรงงานทาง
อารมณ์ เพื่ อ ที่จ ะท าให้ งานส าเร็จ ตามจุด มุ่ งหมายอย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ( Smith & Gray, ๒๐๐๑)
แรงงานทางอารมณ์ถือ เป็นส่ว นหนึ่ งในบทบาทสาคัญ ของบุคลากรทางสาธารณสุ ข (Mann, ๒๐๐๕:
๓๐๕) มีร ายงานวิ จัย มากมายพบว่า การเหนื่ อยหน่ายการทางาน ความเครีย ด ความเหนื่ อยล้ าทั้ ง
ทางร่า งกายและจิ ต ใจ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งสั มพั นธ์ กั บ การจั ดการทางอารมณ์ ที่ไ ม่ มีป ระสิท ธิ ภ าพ
(Chang & Chiu ๒๐๐๙; Rantanen et al. ๒๐๑๑; Sliter et al. ๒๐๑๐) ดั งนั้ น สามารถกล่ า วได้
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ว่ า บุ คคลที่ มี ก ารจั ด การทางอารมณ์ ที่ ดี จ ะส่ ง ผลท าให้ สามาร ถการท า งา นต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Philipp & Schüpbach, ๒๐๑๐)
แรงงานทางอารมณ์ (Emotional labour) เป็น วิธี การจัด การทางอารมณ์ ประเภทหนึ่ง ที่
เกี่ ยวข้ องกั บ ปฏิ บั ติ ห น้า ที่ และถื อ เป็ น ข้ อก าหนดของการท างานที่ บุค คลจะต้ องแสดงอารมณ์ ที่
เหมาะสมต่อลูกค้ าหรือผู้อื่ น โดยการเกิดกระบวนการภายในจิตใจที่บุคคลพยายามระงับอารมณ์ที่ไ ม่
พึ ง ปร ะสงค์ (suppression) และสร้ า งจิ น ตน าการถึ ง ความรู้ สึ ก ที่ ต้ อ งการ ขึ้ น ภายในจิ ต ใจ
(evocation) เพื่ อแสดงอารมณ์ สี หน้ าท่ าทางที่เหมาะสมออกมาสู่ ภายนอก (Hochschild, ๑๙๗๙,
๒๐๐๓) สามารถกล่ าวได้ว่ าแนวคิ ดแรงงานทางอารมณ์ไ ม่ได้ เน้ น ที่ผ ลลั พธ์ ของการแสดงออกทาง
อารมณ์ แต่ เน้ น ที่ก ระบวนการที่ บุ คคลหนึ่ งๆ ท างานกั บอารมณ์ข องตนเองเพื่ อที่ จะแสดงออกถึ ง
อารมณ์ที่ เป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆในสังคม นอกจากนี้ ประสบการณ์ชีวิต ของแต่ล ะคนมีผลอย่างมาก
ในกระบวนการจัดการทางอารมณ์นี้
องค์ ป ระกอบของแนวคิ ด แรงงานทางอารมณ์ ๒ ประการ คื อ ๑) กฎแห่ งความรู้ สึ ก
(Feeling rules) เป็น ตัวก าหนดว่า บุคคลหนึ่ งๆ ควรจะมี อารมณ์ค วามอย่างไรต่อ สถานการณ์ ห นึ่ง ๆ
ที่เหมาะสมทางคลินิก เหมาะสมทางศีล ธรรม และเหมาะสมทางสังคม ๒) กระบวนการจัด การทาง
อารมณ์ (Emotional labour process) แบ่ ง ออกเป็ น ๒ ประเภท คื อ การกร ะท า ภายนอก
(Surface acting) เป็ น กา รจั ด การกั บ การแสดงความรู้ สึ ก ภายน อกเพื่ อ ให้ ภ าพที่ ป รากฏต่ อ
สาธารณชนเป็ นสิ่ งที่ส อดคล้องกั บความรู้ สึกที่ สังคมคาดหวัง แต่การแสดงออกลั กษณะนี้เ ป็นการเส
แสร้งเพื่อปกปิดอารมณ์ค วามรู้สึกที่แท้ จริงไว้ภายใน โดยอารมณ์ ความรู้สึกที่ แท้จริงนั้นอาจจะขัดแย้ ง
หรือไม่ สอดคล้องกับทีท่ าหรื อการแสดงออกทางสีห น้า และการกระทาภายใน (Deep acting) เป็ น
การจัดการกับการแสดงความรู้สึก โดยพยายามที่ร ะงับความรู้สึกที่ ไม่พึงปรารถนาภายในของตนและ
เปลี่ย นให้ค วามรู้ สึกนั้น เป็น ไปอย่ างที่ต นต้องการจากภายในโดยสอดคล้ องกับ สถานการณ์ นับ ได้ว่ า
เป็นการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกจากภายในออกมาสู่ภายนอก
แนวคิด แรงงานทางอารมณ์ไ ด้ถูก สอนและสอดแทรกเข้ าไปในงานพยาบาล เพื่อ ที่จ ะให้
พยาบาลสามารถให้การพยาบาลแบบองค์รวม มากกว่า เพียงการให้ บริการทางการพยาบาล แรงงาน
ทางอารมณ์สาหรับ พยาบาลนั้ นถูก ผนวกรวมอยู่ใ นการปฏิ บัติงานประจา รวมถึงการพัฒ นาทั้ งส่ว น
บุค คลและความเป็ นพยาบาลมื อ อาชี พ เพื่ อ ให้ สามารถพั ฒ นาวิ ช าชี พพยาบาลให้ ก้ าวหน้ า ต่อ ไป
พยาบาลควรได้รับ การส่ งเสริ มความเข้าใจ ให้เ กิดการเรียนรู้ในการจัด การทางอารมณ์ที่ ซึ่งเชื่ อมโยง
ระหว่ างตั วบุ คคลและสั ง คมของพวกเขา (Hochschild, ๑๙๙๘; Smith & Gray ๒๐๐๑) ผู้ วิ จัย จึ ง
สนใจแนวคิดแรงงานทางอารมณ์ที่สามารถนามาปรับ ใช้กับการศึกษาพยาบาล เพื่อ เกิดความรู้ความ
เข้า ใจในประสบการณ์ แ รงงานทางอารมณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ในครู พยาบาล และเป็น ข้ อมู ลพื้ น ฐานในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการจัดการทางอารมณ์ อ ย่างมีประสิทิภาพ
นาไปสู่การเกิดสุขภาวะทางอารมณ์ และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาแรงงานทางอารมณ์ของครูพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วย
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๒. เพื่อศึ กษาวิธีก ารจัดการทางอารมณ์ข องครูพยาบาลในการจัด การเรีย นการสอนบนหอ

ผู้ป่วย
วิธีการศึกษา
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ ท ฤษฎี ชาติ พั น ธุ์ วิ ธี วิ ท ยา (ethnomethodological
approach) เพื่อช่ วยให้ส ามารถเข้าใจถึงการสร้างและหล่อ หลอมแนวความคิด ของครู พยาบาล ผ่า น
ทางการมี ปฏิสั มพัน ธ์ในสั งคมนั้นๆ ด้วยความเชื่อ ที่ว่าบุ คคลจะให้ความหมายของแต่ ละสถานการณ์
ใดๆที่ เ กิด ขึ้ น กั บตนเอง ขึ้ น อยู่ กั บ บริบ ทและประสบการณ์ ข องแต่ ละบุ ค คลนั้ นๆ เคยได้ รั บ และ
ความสามารถตีความเรื่องนั้นๆให้สอดคล้องกับความหมายที่ตนเองมีอยู่ (Garfinkel, ๑๙๖๗)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้ าหมายคือ ครูพยาบาลที่ มีประสบการณ์การฝึก ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ของวิทยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่ างคือ ครูพยาบาลที่ มีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ งานบนหอผู้ป่วย ของวิทยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี ส วรรค์ ป ระชารั ก ษ์ นครสวรรค์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘
(ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ สิง หาคม ๒๕๕๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) เกณฑ์ การเลื อกเข้าร่ วมการวิจัย คื อ
เข้าร่ว มการวิจัย ด้วยความสมัครใจ อายุมากกว่ า ๑๘ ปี มี ประสบการณ์ส อนบนหอผู้ป่ว ยอย่า งน้อ ย
๑ สั ปดาห์ สื่ อสารภาษาไทยได้ เข้าใจ และสามารถเซ็น ต์ยิน ยอมการเข้ าร่ว มงานวิ จัยได้ด้ว ยตนเอง
เกณฑ์การไม่เลือกเข้าร่วมการวิจัย ปฏิบัติงานในวิทยาลัยแห่งนี้น้อยกว่า ๑ ปี
เครื่องมือการวิจัย
๑. แบบสอบถามข้ อมู ลทั่ ว ไป ได้ แ ก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษาสูง สุ ด
รายได้ ประสบการณ์สอน
๒. แบบสั มภาษณ์ เ ชิ งลึ ก แบบกึ่ ง โครงสร้ าง ในประเด็ น เกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ก ารเกิ ด
แรงงานทางอารมณ์ และการจัดการทางอารมณ์ในการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วย
ความเชื่อถือของงานวิจัย
๑. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data source triangulation) ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลจากหลายแหล่งโดยใช้คาถามแบบเดียวกัน
๒. วิธีการตรวจสอบข้อมู ลโดยสมาชิ ก (Member check) โดยการสรุปใจความสาคัญจาก
การถอดถ้ อยคามาให้กลุ่มตั วอย่างตรวจสอบความถูกต้ องอีกครั้ ง ถ้ามีข้อ ความใดแก้ไขหรือ คลุมเครื อ
จะมี ก ารทวนสอบความเข้ า ใจร่ ว มกั น ระหว่า งกลุ่ มตั ว อย่ างและผู้ วิ จั ยทั น ที (Lincoln & Guba,
๑๙๘๕; Polit & Beck, ๒๐๑๐)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑. ดาเนินการขอจริยธรรมการวิจั ยจากคณะกรรมการพิจ ารณาจริยธรรมการวิจั ยในคน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ นว ๐๐๓๒/๒๕๗
๒. ผู้วิจั ยชี้แ จงวั ตถุป ระสงค์แ ละอธิบ ายรายละเอี ยดการวิ จัยให้ กลุ่ มตัว อย่า งทราบ กลุ่ ม
ตัวอย่ างสามารถปฏิเสธการเข้ าร่วมการวิ จัยได้ ตลอดเวลาและจะไม่มีผ ลใดๆ ต่อ กลุ่มตัว อย่าง ข้อมู ล
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ที่ได้จ ากการศึก ษาจะเก็บเป็นความลั บ จะนาเสนอในภาพรวมและน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
เท่านั้ น ให้ กลุ่มตั วอย่ างลงลายมื อชื่อ ยินยอมเข้ าร่วมงานวิจัย กลุ่มตั วอย่ างแต่ ละคนจะถู กสัมภาษณ์
คนละ ๑ ครั้ง โดยสัมภาษณ์ระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของการสอนบนหอผู้ป่วย
การวิเคราะห์ข้อมูล
๑. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยร้อยละ จานวน และค่าเฉลี่ย
๒. วิ เคราะห์ ข้ อ มูล เชิง ลึ ก แบบกึ่ ง โครงสร้ า งด้ว ยการวิ เคราะห์ แ ก่ น สาระ (Thematic
Analysis) โดยการถอดถ้อยค าออกมาเป็น ข้อความ อ่า นเพื่อ ทาความเข้าใจแต่ล ะข้อความอย่ างน้อ ย
๒ ครั้ง โดยมี การอ่ านบัน ทึกภาคสนาม (field notes) ร่วมด้ วยและมีก ารบัน ทึกโทนเสีย ง ความหนั ก
เบาและจั งหวะของการพูด เพื่อประโยชน์ ในการตี ความหมายของข้ อความนั้ นๆ จากนั้ นจั บประเด็ น
สาคั ญ ตั้ง เป็ น ดั ช นี จั ดระบบให้ รหั ส ของแต่ ละประเด็น จ าแนกออกเป็น หมวดหมู่ ตี ค วามและให้
ความหมายของแต่ละหมวดหมู่ สร้า งข้อสรุปจากดัช นี หมวดหมู่และความหมายทั้ง หมดออกมาเป็ น
แก่นสาระ (Braun & Clarke, ๒๐๐๖)
ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจานวน ๑๒ คน ทุก คนเป็นเพศหญิง ครึ่ง หนึ่ งของกลุ่ มตัว อย่า งมีส ถานภาพ
โสด อายุของกลุ่มตั วอย่า งอยู่ร ะหว่าง ๓๘-๕๓ ปี อายุเฉลี่ย ๔๔.๕๘ ปี กลุ่ มตัวอย่างส่ว นใหญ่ สาเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ ๗๕ ส่ วนใหญ่ร ายได้อยู่ ระหว่า ง ๔๐,๐๐๑-๕๐,๐๐๐ บาท
ต่อเดือ น กลุ่มตัวอย่ างมีระยะเวลาการท างานอยู่ระหว่าง ๕-๓๐ ปี กลุ่มตั วอย่า งครึ่งหนึ่งทางานเป็ น
ครูพยาบาลมามากกว่า ๒๐ ปี
๑. ในการจัดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วยครูพยาบาลได้เ ผชิ ญหน้ ากับประสบการณ์เกิ ด
แรงงานทางอารมณ์และความยากลาบากทางอารมณ์ความรู้สึกในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ ได้แก่ เครีย ด
โกรธ เสียใจ ผิดหวั งคับข้ องใจ ไม่เข้า ใจ เป็ นต้น ซึ่ งอารมณ์ความรู้สึ กที่เกิด ขึ้นเหล่านี้ นั บว่าเป็ นส่ว น
หนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่เ กิดขึ้นมาพร้อมๆ กับประสบการณ์ใ นการสอนนักศึกษาฝึกทักษะทางการ
พยาบาลบนหอผู้ป่วย
๒. ครูพยาบาลมีวิธีการจัดการทางอารมณ์ระหว่างการจั ดการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วยที่
แตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ สถา นกา รณ์ ที่ ก าลั ง เผชิ ญ อยู่ สภาพแวดล้ อ มบน หอผู้ ป่ ว ย และ
ประสบการณ์ ของตนเองที่ สั่ งสมมา ในการวิ เคราะห์แ ก่น สาระ พบว่า แรงงานทางอารมณ์ ของครู
พยาบาลสามารถจาแนกออกเป็น ๒ แก่นสาระ คื อ ๑) แรงงานทางอารมณ์ ผสมผสานไปกับการสอน
บนหอผู้ป่วย ๒) แรงงานทางอารมณ์มีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิจารณ์
๑. แรงงานทางอารมณ์ผสมผสานไปกับการสอนบนหอผู้ป่วย
กลุ่มตั วอย่า งให้ข้ อคิด เห็นว่ าการสอนนั กศึก ษาที่ฝึ กปฏิ บัติงานบนหอผู้ ป่วย ครูพยาบาล
จาเป็ น ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้อ มทั้ งทางด้ า นความรู้แ ละความช านาญ ความแข็ งแรงทั้ง ด้ า น
ร่างกายและด้านจิตใจ เพื่อ ให้สามารถเผชิญ กับทุ กสถานการณ์ที่อ าจเกิ ดขึ้นบนหอผู้ป่ว ยได้ทุ กเวลา
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

(บุญ เรือ น ปานจั น ทร์, ๒๕๕๖) กลุ่ มตั วอย่ างหลายคนกล่า วเกี่ ยวกั บ การเตรีย มพร้ อ มด้า นจิต ใจ
ยกตัวอย่างดังนี้
เวลานิ เทศต้อ งท าให้มีบรรยากาศของความเป็น วิช าการ จิต ใจและอารมณ์ที่ มั่น คง
แต่ที่ ด้ว ยเนื้อ หาวิ ชามัน จึง ต้องมีก ารดุเด็ กบ้ างขู่เด็ กบ้ าง อย่ างห้ องคลอดคือ มัน ต้อ ง
รวดเร็ วและแม่นย า หากเด็กท าพลาดนั่นอาจหมายถึง อันตรายทั้ง แม่และลูก เราเอง
อาจจะเผลอแสดงอารมณ์โกรธออกมา (ครูพยาบาล ๓)
ไม่โ กรธไม่ดุ ใครทั้ งนั้ นท าใจเย็น ๆเวลาขึ้ นวอร์ ด และตั้ งใจเสมอว่ าจะไม่ แสดงความ
เกรี้ยวกราด เพราะเรารู้ว่าเราเองเป็นที่พึ่งของเด็กเวลาอยู่บนนั้น (ครูพยาบาล ๑๐)
มีการทาสมาธิสวดมนต์ทุ กวัน เพื่อ ทาให้ใจเราเย็น ลง ไม่ว่า จะอยู่ในสถานการณ์ ไหน
เข้ า ใจ ว่ า เด็ ก แต่ ล ะคน มี ค วามแตกต่ า งกั น การท างา นบน วอร์ ด พี่ บ น วอร์ ด ก็
เหมื อ นกั น เหล่า นี้ เป็ นแรงกดดั นในการท างานทั้ง สิ้น การเตรีย มความพร้ อ มเรื่ อ ง
อารมณ์ย่อมสาคัญมาก (ครูพยาบาล ๑๑)
จะเห็ นได้ ว่ากลุ่ มตัว อย่า งมีก ารเตรียมความพร้ อมด้ านจิ ตใจก่ อนการสอนนั กศึก ษาบนหอ
ผู้ป่วย ในการเตรีย มนั้นขึ้ นอยู่กั บประสบการณ์ที่ต นเองมี แต่ล ะครั้ง ที่ ครูพยาบาลได้ทาการสอน ทุ ก
คนจะได้ เ รี ย นรู้ ว่ า ถึ งการดู แ ลจิ ต ใจ ตนเองและนั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลอย่ า งไรบ้ า ง ทั้ ง นี้
ประสบการณ์ และลั กษณะความเป็ น ปั จ เจกมี ของแต่ล ะบุ ค คลมี ค วามแตกต่ า งกั น จึ ง ท าให้ มีก าร
แสดงออกที่ แตกต่ างกัน แต่มีความเหมือนกันในบางประการ ได้ แก่ การตระหนักถึ งจุดมุ่ งหมายของ
การจั ดการเรียนการสอนบนหอผู้ ป่วย ลักษณะวิช าที่มีความซับซ้อ นแตกต่างกัน สภาพแวดล้ อมบน
หอผู้ป่วย ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
กลุ่มตั วอย่า งทุกคนมีประสบการณ์ใ นการจัดการทางอารมณ์ในขณะสอนนัก ศึกษาบนหอ
ผู้ป่วย ทั้ งกับนั กศึกษา บุคลากรบนหอผู้ป่ว ย รวมทั้งผู้ป่ว ยและญาติ โดยมีสถานการณ์ที่แตกต่างกั น
ดังนี้
ใช้คาพู ดที่ให้ นักศึก ษาเกิ ดการสะท้อ นคิด โดยไม่ มีการดุด่าว่ ากล่า วแต่อ ย่างใด ทาวิ ธี
นี้แล้ว นักศึ กษามี ความสุขในการฝึกปฏิบัติ งานกั บเรา มัก จะบอกกับ เขาว่ าครูศ รัทธา
ในตัวหนู และหนูต้องศรัทธาตัวเองด้วย (ครูพยาบาล ๑)
เมื่อมี อารมณ์โกรธหรือนั กศึกษาทาสิ่งใดไม่ไ ด้ดังใจ หรื อบางทีนั กศึก ษาก็ไ ม่พูด ความ
จริ ง ไม่ รั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ในสถานการณ์ นั้ น จะเดิ น ออกไปจาก
เหตุการณ์ก่อนเพื่อไปสงบสติอารมณ์ (ครูพยาบาล ๒)
บางทีต้ องใช้การดุ ให้จ าว่ าสิ่ง ที่นั กศึ กษาทานั้น ผิด และอาจจะส่ งผลเสีย ต่อ คนไข้ไ ด้
การทาอย่า งนี้บ างทีเราก็เ หนื่อ ยใจ และไม่ได้ อยากจะดุนั กศึ กษาเลย อาจารย์ เองก็
เครียด (ครูพยาบาล ๕)
สั่งตนเองให้ แสดงอารมณ์ สี หน้าท่ าทางออกมาให้ ดีต่อหน้านั กศึกษา การหายใจเข้ า
ออกลึกๆ ก็สามารถช่วยได้ให้ใจเราเย็นลง (ครูพยาบาล ๗)

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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เมื่อ เกิ ด อารมณ์ ที่ ไม่ พึง ประสงค์จ ะมีก ารส ารวจจิต ใจตนเองว่า เป็ น อย่ างนั้ นเพราะ
อะไร (ครูพยาบาล ๙)
ใช้ความเงียบ เพื่อให้นักศึ กษาได้ รู้ว่า อาจารย์ รู้สึกไม่ พอใจ และนั กศึกษาต้องทบทวน
ตัวเองว่าท าอะไรผิดไป การทาอย่างนี้เป็น การกดดัน ทั้งนั กศึกษาและตัวอาจารย์เอง
(ครูพยาบาล ๑๐)
จากคาพูดของกลุ่มตัวอย่า งข้างต้นพบว่ า การจัดการทางอารมณ์ เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับ ครู
พยาบาลในการสอนนัก ศึกษาพยาบาลบนหอผู้ ป่วย โดยวิธีการรับมือ กับสถานการณ์ ที่ไม่พึง ประสงค์
แตกต่างกันไป สามารถกล่าวได้ว่ า ครู พยาบาลมีก ารใช้แรงงานทางอารมณ์ โดยใช้ วิธีก ารสร้า งการ
กระทาภายนอก (Surface acting) เช่น การสร้า งใบหน้าท่าทางให้ เป็นปกติ การใช้ความเงีย บ การ
หลี กหนี เป็น การจัด การทางอารมณ์ ที่ส ามารถท าให้ ทั้ งครูแ ละนั ก ศึก ษาผ่ านสถานการณ์ ที่ ไม่ พึง
ประสงค์ทางอารมรณ์ ได้ อย่ างไรก็ ตามพบว่า ครูพยาบาลเองก็ ได้รั บผลกระทบจากการใช้เ ทคนิค นี้
เช่ น เกิด ความเครี ย ด ความคั บ ข้ อ งใจ ซึ่ งอาจส่ง ผลให้ เกิ ด ความเหนื่ อ ยหน่ ายกั บ การท างาน มี
ความเครี ย ดมากขึ้ น ความพึ งพอใจในงานลดลง จากการศึ ก ษาผู้ ป ฏิ บัติ ง านเมื่ อ มี การแสดงการ
กระทาภายนอก (Surface acting) ขณะปฏิบัติง านจะทาให้บุ คคลเหล่านั้ นอยู่ในภาวะความอดกลั้ น
ทางอารมณ์ และส่ง ผลต่ อ ความไม่พึง พอใจในงาน (Pisaniello et al. ๒๐๑๒) สอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึ ก ษาของชางกั บ ชุ ย (Chang & Chiu ๒๐๐๙) ที่ พบว่ าแรงงานทางอารมณ์ โดยเฉพาะการ
กระทาภายนอกมีค วามสัมพัน ธ์ในทิศ ทางบวกกับ การเหนื่อยหน่ ายในงานของพนัก งานต้อ นรั บบน
เครื่ องบิ น ในการศึ กษาความสัมพั นธ์ ระหว่า งการจั ดการทางอารมณ์ และความพึ งพอใจในงานของ
บุค คลในหลายอาชี พ พบว่ าบุ คคลที่ มีค วามสามารถในการจัด การทางอ ารมณ์ น้อ ยจะส่ งผลให้ เกิ ด
ความพึ งพอใจในงานน้ อ ยลงไปด้ วย (Rantanen et al. ๒๐๑๑) สามารถกล่า วได้ ว่ า เมื่ อ บุ ค คล
ตัด สิน ใจในการจั ดการทางอารมณ์ โดยใช้ก ารกระท าภายนอกอาจส่ งผลให้เกิ ดผลลัพธ์ด้ านลบต่ อ
บุคคลนั้นๆ เช่น ความเครียด ความเหนื่อยหน่ายในงาน เป็นต้น
จากผลการศึก ษาในครั้ งนี้ พบว่า ครูพยาบาลมี การใช้ก ารกระท าภายใน (Deep acting)
เพื่อจั ดการทางอารมณ์ ด้วยเช่น กัน กลุ่มตัวอย่างที่ มีก ารใช้ เทคนิคการกระท าภายในมี แนวโน้มที่จ ะ
เข้าใจการกระท าของตนเองและนั กศึ กษามากกว่ ากลุ่ มตั วอย่ างที่ใช้ การกระทาภายนอก (Surface
acting) นอกจากนี้ยัง พบว่าประสบการณ์มีส่วนอย่ างมากในการหล่อหลอมและสร้างให้เกิดแนวทาง
ของกระบวนการการจัด การทางอารมณ์ที่ เกิดขึ้ นจากภายใน และมีการใช้วิ ธีการทางศาสนาเข้ามา
ช่วยอย่า งมาก เช่ น การฝึ กสติ การกาหนดลมหายใจ การสร้างศรั ทธาให้เกิ ดขึ้นทั้ง กับตนเองและกั บ
นัก ศึก ษารวมถึ งการแสดงออกถึ งความมี เมตตาจิ ตต่ อ นัก ศึก ษา การศึก ษาที่ผ่ านมาพบว่ าบุ คคลที่
จัด การทางอารมณ์ โ ดยแสดงการกระท าภายนอกจะท าให้ เกิ ดผลลบมากกว่ าบุ คคลที่จั ด การทาง
อารมณ์ ที่ แ สดงกระท าภายใน และแรงงานทางอารมณ์ เ ป็ นส่ ว นส าคั ญ ในการแสดงความผาสุ ก
ทางด้ า น จิ ต ใจอี ก ด้ ว ย น อกจากนี้ พบว่ า บุ ค คลผู้ ที่ มีก ารจั ด การทางอารมณ์ ที่ ดี ส่ งเสริ มให้ เกิ ด
สัมพันธภาพที่ดีในผู้ร่วมงาน (Pisaniello et al. ๒๐๑๒)
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๒. แรงงานทางอารมณ์มีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็น ว่า การจัดการทางอารมณ์ข องตนเองส่งผลท าให้ บทบาทความ
เป็นครู เด่นชั ดขึ้น และมีค วามส าคัญอย่างมากต่อการเรี ยนรู้ของนักศึ กษาพยาบาลเมื่อ ฝึกปฏิ บัติงาน
บนหอผู้ป่วย
นักศึก ษาหลายคนบอกว่ าเวลามีอ าจารย์อยู่ ด้วยจะรู้สึ กดี เขามั่ นใจว่ าอาจารย์ จะไม่
ทาร้ายเขา อาจารย์จะอยู่เคีย งข้าง บอกนั กศึกษาเสมอว่ามี อะไรเกี่ยวกั บการ ฝึกงาน
บนวอร์ดไม่ ว่าเรื่ องอะไร อย่าปกปิดและเก็ บเรื่อ งที่คั บข้อ งใจไว้ ลาพั ง อาจารย์ พร้อ ม
และยินดีช่วย นักศึกษาเขาไว้ใจเรา (ครูพยาบาล ๓)
เรามี หน้า ที่สนั บสนุ นให้ เขาสามารถปฏิบั ติการพยาบาลนั้น ๆ อย่ างถู กต้อ งตามหลั ก
วิชาการ และมั่น ใจในการทางาน ซึ่ งครู ต้อ งพร้อ มทั้ งร่า งกายและจิต ใจในการดูแ ล
นักศึกษา ๖-๘ คนในแต่ละกลุ่ม (ครูพยาบาล ๔)
คาดหวัง ในตัว นัก ศึก ษาให้ น้ อยลง จะท าให้ ตั วเราสบายใจและสามารถสอนเขาให้
ทางานเป็น เราอยากให้ นัก ศึกษาเป็ นอย่างไร เราต้ องท าตั วให้ เป็น แบบอย่ างที่ ดีใ ห้
เขา (ครูพยาบาล ๘)
นักศึกษาจะฝึกงานได้อย่ างสบายใจ ไม่ ระแวงอาจารย์ โดยเฉพาะการฝึก งานครั้งแรก
ไม่ว่าจะเป็น เหตุการณ์ใดๆที่เกิ ดขึ้น ไม่คิด จะโกรธนักศึ กษาเลย เพราะเราวางใจไว้ไ ด้
ไม่ใ ห้คิด โกรธเพราะนั กศึ กษาคงไม่ ชอบและเขาเองก็ คงไม่อ ยากที่ จะท าไม่ดี เราเชื่ อ
ว่าเขาทาเต็ มที่แล้ว ถ้ ามันจะผิด พลาดไปบ้ างเราก็แค่ สอนเขาให้ ไปในทิศทางที่ถูกต้อ ง
เหมาะสม (ครูพยาบาล ๑๐)
ฝึกที่ใจเราให้สงบ พร้อมที่ จะสอนนักศึกษาเราอยู่เ สมอ มองพวกเขาอย่างเมตตา เชื่ อ
ว่าจะส่ งผลให้ นักศึก ษาเกิด การเรี ยนรู้ที่ ดี สามารถท างานได้อย่า งมีประสิทธิภ าพ ครู
ก็มีความสุขในการสอน นักศึกษาก็มีความสุขในการฝึกงาน (ครูพยาบาล ๑๒)
จากข้อมูล ข้างต้นพบว่าครูพยาบาลเห็น ว่าการสอนนักศึกษาพยาบาลบนหอผู้ป่ วยมีการใช้
แรงงานทางอารมณ์อารมณ์อ ย่างมาก ซึ่ง ทาให้ ครูพยาบาลเกิดการเรีย นรู้ที่ จะจัด การทางอารมณ์ใ ห้
เหมาะสมกับ สถานการณ์ต่ างๆ และครู พยาบาลก็มีก ารวิธี การจัด การทางอารมณ์ ที่ห ลากหลาย มี
ความแตกต่า งกัน ขึ้น อยู่กั บประสบการณ์ ที่มีแ ละสิ่ งแวดล้ อมที่ เผชิ ญอยู่ในขณะนั้น เหล่านี้ ล้วนมีผ ล
อย่างมากต่ อการเรีย นรู้ของนัก ศึกษา จากคากล่าวที่ว่า ครูผู้ส อน และสภาพแวดล้อมในการเรียนการ
สอนถื อเป็ น ปัจ จัย สาคัญ รวมไปถึง กระบวนการเรี ยนรู้ก ารจัด การเรีย นการสอน การประเมิน ผล
สามารถที่จะส่งเสริ มให้เกิ ดผลผลิตที่ดี ผู้เรีย นมีคุณธรรมจริยธรรม มี ความรู้ มีทัก ษะ และมีค วามสุ ข
(สานัก ทดสอบทางการศึ กษา ๒๕๕๔) การที่ครู พยาบาลสามารถจัดการเรีย นการสอน โดยสามารถ
การถ่า ยทอดความรู้ได้อย่ างดี สร้างบรรยากาศที่ดี ในการเรียน นับว่ าเป็น การสนั บสนุ นให้นัก ศึกษา
ได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สามารถกล่าวได้ว่ าครูพยาบาลทราบเป็นอย่างดีว่า เมื่ อนักศึกษาพยาบาลขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
บนหอผู้ ป่ วยย่ อมมี ความกดดัน ทั้ งทางด้ านร่ างกายและจิ ต ใจในการเตรีย มความพร้ อม ในการฝึ ก
ปฏิ บัติ งานนั้ น บทบาทที่ค รูพยาบาลได้ แสดงออกถึ งการเป็น ผู้ สร้ าง ผู้ส นั บสนุน และเป็ นที่ พึ่ง พิ ง
ทางด้านจิตใจ และร่างกายที่ ดีของนักศึกษาพยาบาล วิจารณ์ พานิช (๒๕๕๖) กล่าวว่ าในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อส่ งเสริ มให้ ผู้เรีย นมีทั กษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครูค วรที่ จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน
เป็ น ครู ผู้ ฝึ ก (Coach or Learning facilitator) นอกจากนี้ยั ง ท าหน้ า ที่ อานวยให้ ผู้เ รีย นสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูควรต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเองอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
การวิจัย นี้เป็ นการเพิ่ มพูน ความรู้ค วามเข้า ใจด้ านการจั ดการทางอารมณ์ และเป็ นมุมมอง
ใหม่ส าหรับ การจัด การเรีย นการสอนสาหรั บ นัก ศึก ษาพยาบาล ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ต่ อนั ก ศึก ษา
พยาบาล พี่เลี้ ยง และครูพยาบาลในอัน ที่จ ะเข้ าใจแนวคิ ดแรงงานทางอารมณ์ และสามารถน าไป
ประยุก ต์ใ ช้ใ นการจัด การเรี ยนการสอนในคลิ นิก สาหรั บนั กศึ กษาพยาบาล ซึ่ง การท าความเข้ าใจ
อารมณ์ แ รงงานของนั ก ศึก ษาพยาบาลสามารถน าไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ ที่ มีค วามหมายและการพั ฒ นา
วิชาชีพพยาบาล รวมทั้งเอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิ จัย ขอขอบคุ ณกลุ่มตัว อย่า งทุ ก ท่ านที่ ให้ ความร่ วมมื ออย่า งดีใ นการตอบค าถามและ
เสนอความคิดเห็ นที่เ ป็นประโยชน์อย่ างยิ่ ง ขอขอบคุ ณผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ป ระชารักษ์นครสวรรค์ และคณะกรรมการทุกท่า น ที่พิจ ารณาให้ทุนสนับสนุน ในการทาวิจั ย
ครั้งนี้
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การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับ ด้า นร่วมกั บ
การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
The Development of Instruction Model based on Flipped Classroom
and Task-Based Learning to Enhance Learning Abilities of Nursing
Students
อัญชลี เกษสาคร๑
บทคัดย่อ
บทความวิจัย นี้ผู้วิ จัยได้ ศึกษา การวิ จัยและพั ฒนารูป แบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
ห้อ งเรี ย นกลั บ ด้า นร่ ว มกับ การสร้ า งสรรค์ผ ลงานเพื่ อ ส่ งเสริมความสามารถในการเรี ย นรู้ ข อง
นัก ศึกษาพยาบาลมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อพั ฒนาและหาประสิท ธิภ าพรูป แบบการเรีย นการสอนโดยใช้
ห้องเรียนกลั บด้านร่วมกับ การสร้างสรรค์ผลงานเพื่ อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษา
พยาบาล และศึ กษาประสิ ทธิ ผ ลของรูป แบบการเรีย นการสอน ดาเนิ นการวิจั ย โดยการวิจั ยและ
พัฒ นา ประกอบด้ว ย ๔ ขั้น ตอนหลั ก คือ ๑) การวิเ คราะห์ข้ อมู ล พื้น ฐาน ๒) การออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอน ๓) การทดลองใช้ และ๔) การประเมิ นผล โดยนารูปแบบการเรีย น
การสอนที่ พัฒ นาขึ้ นไปใช้กั บ นัก ศึก ษาพยาบาลชั้น ปีที่ ๒ วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีส วรรค์
ประชารัก ษ์ จานวน ๑๙๒ คน เครื่ องมือ ที่ใ ช้ในการทดลอง คื อ รูป แบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ห้อ งเรีย นกลั บด้ านร่ วมกับ การสร้ างสรรค์ผ ลงาน และคู่ มือ ผู้ เรี ยน เครื่ องมือ ที่ เก็ บรวบรวมข้อ มู ล
ประกอบด้วย แบบประเมิ นโดยผู้ สอน ได้แ ก่ แบบประเมิน การนาเสนอ แบบประเมินการมี ส่วนร่ว ม
แบบทดสอบวั ดความรู้ และแบบประเมิน โดยผู้ เรีย น ได้ แก่ แบบสารวจความคิ ดเห็น และความพึ ง
พอใจของผู้เรี ยน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าทีแบบไม่อิสระ
ผลการศึ ก ษารู ป แบบการ เรี ย น การ สอนที่ พัฒ น าขึ้ น คื อ รู ป แบบ PLCDEQ Model
ประกอบด้วย ๖ ขั้น ตอน ได้ แก่ ขั้นเตรีย มพร้อมสาหรับการเรียนรู้ (Preparation: P) ขั้น เรีย นรู้ (
Learning: L) ขั้ น สร้ า งสรรค์ ผ ลงาน (Student create content: C) ขั้ น อภิ ป รายผล (Student
discussion class : D) ขั้ น ขยายความรู้ (Elaboration :E) และขั้ น ทดสอบผล (Quiz :Q)ผลการ
๑
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ตรวจสอบประสิทธิภาพของรู ปแบบการเรีย นการสอน พบว่ามีป ระสิท ธิ ภาพเท่ ากับร้อ ยละ ๘๒.๗๘/
๘๐.๐๗ สาหรับ ผลการน ารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น
เรื่องการพยาบาลเพื่อป้ องกัน และควบคุมการการติด เชื้อหลังเรีย นสูงกว่าก่อ นเรีย นอย่า งมีนัย สาคั ญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ และมีค วามพึง พอใจต่อ รูปแบบการเรีย นการสอน โดยสรุป รูปแบบการเรีย น
การสอนที่ พัฒ นาขึ้น มีป ระสิ ทธิ ภาพและประสิท ธิผ ล สามารถน าไปใช้ พัฒ นาความสามารถในการ
เรียนรู้ได้
คาสาคัญ:การเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน การสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ผลงาน
ความสามารถในการเรียนรู้
Abstract
In this research, the researcher has been studied, “The Development of
Instruction Model based on Flipped Classroom and Task-Based Learning to Enhance
Learning Abilities of Nursing Students”. The objectiveto develop and to evaluate
the efficiency of Teaching by using the Flipped Classroom and Task-Based Learning
to Enhance Learning Abilities of Nursing Students.This research conducted by
Research and Development the process of developing the teaching style consists of
four main stages. Study and Analysis of Primary Data: 1 ) Study of basic information;
2 ) Design and development of Instruction Models; 3 ) Applying of Teaching and
Learning Model; 4 ) Evaluation of Teaching and Learning Model. The Instruction
Model developed for 19 2 Nursing Students of 2 nd year at Boromarajonani College
of Nursing SawanpracharakNakornsawan. The research tools used in this study were
the Flipped classroom and Task-Based Learning model, and student manual. The
data collection research tools consisted of the teacher assessment form, the
presentation evaluation form, Group participation assessment form and Knowledge
assessment form. All questions assessed by Students to assess the satisfaction of
the students, data were analyzed in percentage, mean, standard deviation and the
t- test independent.
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The results of the study revealed that the model of Flipped classroom and
Task-Based Learning to Enhance Learning Ability of Nursing Students which
development in PLCDEQ Model; Preparation: P, Learning: L, Student create content:
S, student Discussion class: D, Elaboration; E, Quiz: Q. The result of the
effectiveness measurement of the instructional model found that the effectiveness
of the procedure (E1) of the model is 82.78 % and the effectiveness of the product
(E2 ) is 8 0 .0 7 %. The result of the experimental implementation found that the
students mean score of the post –test was higher than the pre-test mean score at
the significant level of .01
Keyword: Instruction Model based on Flipped Classroom, Task-Based
Learning, Learning Ability
๑. บทนา

ปัจจุ บันคุ ณภาพการศึ กษาของไทยเมื่อเทียบกับ นานาประเทศทั่ว โลกหรือ ในหมู่ประเทศ
อาเซียนด้วยกัน อยู่ในระดับต่ า ผู้เรียนขาดทั กษะในการเรี ยนรู้และการใฝ่หาความรู้ขาดความสามารถ
ในการจัดการและการสังเคราะห์ ข้อมูล๒นับเป็ นปัญหาส าคัญเพราะไร้ขีดความสามารถในการแข่งขั น
กับประเทศอื่ นๆ ทั้งด้ านการศึกษาและด้ านเศรษฐกิจ อี กทั้ง ไม่ส อดคล้องกับ การเปลี่ ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ ๒๑” ทัก ษะแห่ งศตวรรษที่ ๒๑ (๒๑st Century Skills) เป็ นสิ่ งจาเป็ นและส าคั ญ
มากในยุ ค นี้ ประกอบด้ ว ย ๑) ทั ก ษะในการคิ ด ขั้ น สู ง การเรี ย นรู้ แ ละน วัต กรรม ๒) ทั ก ษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ๓) ทัก ษะชี วิต และอาชี พการงาน
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ต้ องพั ฒนาให้
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
การจัด การเรีย นรู้ ต ามแนวคิ ด ห้ อ งเรีย นกลับ ด้ า น ( Flipped classroom instruction)
เป็นรู ปแบบหนึ่ งที่ช่ว ยให้เ กิดทัก ษะการเรี ยนรู้ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ๒ เพราะผูเ้ รีย นได้พัฒนาทักษะและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือ ปฏิบัติใ ห้เกิดทั กษะและสมรรถนะ เพื่อใช้ใ นการด ารงชีวิ ต
ในสังคมแห่ งการเปลี่ยนแปลง ครู เปลี่ย นบทบาทจากผู้บ รรยาย อธิ บายเนื้ อหา มาเป็ นผู้ออกแบบ
การเรีย นการสอน และผู้ ชี้แนะ (Coach) ให้รู้ จัก ประยุก ต์ค วามรู้ ในสถานการณ์ต่ าง ๆ เพื่อ ให้ เกิ ด
การเรีย นรู้ แบบรู้ จริ งที่ เรีย กว่า Mastery learning ๓ สร้างความรับผิ ดชอบและนิ สัย ใฝ่รู้ ใฝ่ เรีย นให้
เกิดในตัวของผู้เรียน ๔

๒
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สาหรับการสอนโดยใช้การสร้างสรรค์ ผลงาน (Task- Based Learning) คือการสอนผ่า น
กิจกรรมที่มีจุ ดมุ่งหมายให้ ผู้เรียนเกิดแนวคิด ทั กษะ ความเข้าใจ และสามารถสื่ อสิ่งที่ คิดออกมาเป็ น
ภาษาของผู้เรียนการสอนวิธีนี้ มาจากแนวคิดว่า ปั จจุบันสังคมโลกเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนครูไ ม่
สามารถสอนได้ ทัน กับ ความรู้ ใหม่ ที่เ กิดขึ้ นตลอดเวลา รูป แบบการสอนจึงต้ องเปลี่ ยนให้ผู้ เรีย นได้
ฝึก ฝนการเรี ยนรู้ ด้ว ยตนเอง จนพั ฒนาสู่ก ารเป็ น บุค คลเรีย นรู้ รายวิ ชาหลัก การและเทคนิ คการ
พยาบาล เป็ นรายวิชาสาหรั บนัก ศึกษาพยาบาลชั้ นปีที่ ๒ ของวิท ยาลัย บรมราชชนนีสวรรค์ป ระชา
รัก ษ์ การสอนประกอบด้ ว ยภาคบรรยาย เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้า ใจ สามารถนาไป
ประยุก ต์ใช้เมื่ อขึ้นฝึ กปฏิ บัติงานบนหอผู้ป่ว ย แต่ข้ อมูลจากการสังเกตของผู้วิจัย ซึ่งเป็น ผู้รับ ผิดชอบ
บทที่ ๒ เรื่องหลักการและเทคนิคปฏิบัติเกี่ ยวกับการควบคุมการแพร่ก ระจายเชื้อ พบว่า นักศึกษา
ยัง นาความรู้ ที่ ได้ จ ากห้ องเรี ยนเชื่ อ มโยงสู่ การปฏิ บั ติ ไ ด้ไ ม่ดี และข้ อมู ล จากการสอบถามผู้ เรี ย น
บางส่ วน พบว่า การฟังบรรยายในห้ องเรียน บางครั้งยั งไม่ค่ อยเข้ าใจเนื้อหาหรื อตามไม่ทั น เพราะมี
รายละเอีย ดมากแต่ ต้องเรียนภายในเวลาอัน จากั ด เมื่อ ขึ้นฝึ กงานบนหอผู้ ป่วยจึงไม่ สามารถน าสิ่ง ที่
ฟังมาประยุกต์ ใช้ได้ ดั งนั้นผู้วิ จัยจึงคิ ดนารู ปแบบห้ องเรีย นกลับ ด้าน (Flipped Classroom) ร่วมกั บ
การสอนโดยใช้ ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน (Task –Based teaching) โดยเป็ น การวิ จั ย และพั ฒ น า
(research & development) ให้ ไ ด้ รูป แบบการเรี ย นการสอนเพื่ อส่ ง เสริ มความสามารถในการ
เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ พัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น
ร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนัก ศึกษาพยาบาล
เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ ห้องเรีย นกลับด้ านร่วมกับการ
สร้า งสรรค์ผ ลงานโดยเปรียบเทีย บความสามารถในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนก่ อนการทดลองและหลั ง
การทดลอง
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นาทางการศึ ก ษา (Educational Research and
Development: ER&D) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ การศึ กษาข้อ มูล พื้น ฐาน ได้แ ก่ สภาวะแวดล้ อม สถานการณ์ นั กศึ กษาที่ มี
ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนไม่ผ่า นเกณฑ์ ปัญหาการเชื่อ มโยงความรู้ตามทฤษฎีม าประยุก ต์ใช้เมื่อ ฝึกปฏิบั ติ
กาหนดประเด็นสาคัญในการพัฒนา กาหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ ๒ สัง เคราะห์ องค์ความรู้ โดยศึ กษาแนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับ การวิจั ย
และพั ฒ นาทางการศึ กษาทั้ง ของไทยและต่า งประเทศ นามาออกแบบรูป แบบการเรีย นการสอน
เบื้องต้น (D๑) นาไปทดลองใช้ แล้วประเมินผลเบื้องต้น (R๑)
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ขั้นตอนที่ ๓ น าข้อมูล ประเมิน ผลเบื้อ งต้นมาบูรณาการความรู้แล้ว ปรับปรุงการออกแบบ
(D๒) นาไปใช้ในสถานการณ์จริง
ขั้ น ตอน ที่ ๔ ประเมิ น ผล (R๒) สรุ ป ผลการทดลองและรายงาน ผล วิ เคราะห์ ห า
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลของนวั ตกรรมตามที่กาหนดในวัต ถุประสงค์ แล้วสรุ ปผลจัดท ารายงาน
การวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน
ตัวแปรในงานวิจัยและพัฒนา
ตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ รู ป แบบการเรี ย น การสอนโดยใช้ ห้ อ งเรี ย น กลั บ ด้ า น ร่ ว มกั บ กา ร
สร้างสรรค์ผลงาน
ตัวแปรตามได้แกj
๑. ประสิ ทธิ ภ าพของนวัต กรรม ได้แ ก่ เกณฑ์ ป ระสิ ทธิ ภ าพของกระบวนการ/ผลลั พธ์
(E๑/ E๒) = ๘๐ / ๘๐
๒. ประสิทธิผ ลของนวัตกรรม ได้แก่ การทาให้ผู้เรี ยนมีค วามรู้ เพิ่มขึ้น ผู้เรี ยนมีค วามพึ ง
พอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ มตัว อย่ าง คือ นัก ศึก ษาพยาบาลศาสตร์ ชั้น ปีที่ ๒ วิท ยาลั ยพยาบาล
บรมราชชนนี สวรรค์ ประชารั กษ์ ที่ล งทะเบี ยนเรี ยนในรายวิช า หลัก การและเทคนิค การพยาบาล
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๙๒ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
๑. เครื่อ งมือ ที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ รู ปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้ องเรี ยนกลั บ
ด้านร่วมกับ การสร้า งสรรค์ผ ลงาน และเครื่องมือประกอบการใช้รู ปแบบการเรียนการสอน ได้แ ก่
คู่มือผู้เรียน
๒. เครื่อ งมื อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้อ มูล ได้ แก่ การประเมิ นโดยผู้ สอน ประกอบด้ว ย
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน แบบประเมินการมีส่วนร่ วมของกลุ่ม การประเมิน ความสามารถใน
การเรีย นรู้ ประกอบด้วย แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนชนิ ดเลื อกตอบ ๔ ตัว เลื อก การ
ประเมิน การเรีย นรู้ ด้วยตนเอง คือ แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของผู้ เรีย น หลัง การนาเสนอผลงาน
กลุ่ม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
๑. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงาน
๑.๑สร้ า งแผนการจั ด การเรีย นรู้ ต ามแนวคิ ด ห้อ งเรีย นกลั บด้ า นร่ วมกับ การสร้ า งสรรค์
ผลงาน โดยใช้ห ลักการของกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้ นตอน ๓ ได้แก่ ๑) ตั้ งคาถาม ๒) สืบ ค้นความรู้
๓

พิมพันธ์ เดชะคุปต์. กระบวนจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน. (ออนไลน์) Retrieved 2017 Sep 15 From

http://research.kpru.ac.th/old/images/pdf/5%20step.pdf
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๓) การสรุปและสร้า งองค์ ความรู้ ๔) สื่อ สารและนาเสนอ และ ๕) บริการสัง คมและจิตสาธารณะ
ร่วมกั บหลักการเรี ยนรู้แบบ LDEQ๔ ได้แ ก่ L (Learning) คือ การเรียนรู้ของผู้เ รียนนอกห้องเรีย น
โดยผู้สอนแนะน าเอกสารการสอน วิดิ ทัศน์ สื่อออนไลน์ และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บทเรีย น
ให้ผู้เรีย นเลือกศึกษาได้อย่างอิสระ D (Discussion) คือ การนาความรู้ ที่ได้เรีย นนอกห้องเรี ยนเข้า สู่
กระบวน การอภิ ป รายใน ชั้ น เรี ย น แบ่ ง ออกเป็ น ๒ ประเภท ได้ แ ก่ ๒.๑ Student create
content คือ ให้ นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มย่อยออกแบบเลื อกวิ ธีการนาเสนอกิจ กรรมตามที่ก ลุ่มสนใจ
โดยเป็ น หัว ข้ อ ในใบงานที่ ผู้ ส อนก าหนด ๒.๒ Student discussion class ให้ ผู้ เรี ย นร่ว มกั น
อภิ ปรายหลั งจาก Owner น าเสนอกิจ กรรมกลุ่ มที่ ออกแบบมา E(Elaboration) คือ การที่ ผู้ สอน
ชี้แ นะเพิ่ มเติ มให้ผู้ เรี ยนได้เ ข้า ใจความคิ ดรวบยอดในเรื่ อ งที่ เรี ยน รวมทั้ งการน าไปประยุ กต์ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และ Q (Quiz) คือ การทดสอบ หลังจากการเรียนรู้และอภิปรายเสร็จสิ้น
๑.๒ นาแผนการจัด การเรี ยนรู้ที่ สร้ างขึ้น ไปให้ คณาจารย์ที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บวิ ชาวิจั ยตรวจ
แก้ ไขความถู ก ต้ อ ง ความครอบคลุ ม ความเหมาะสมของการจั ด การเรี ย น การสอน เมื่ อ ได้
ข้อคิดเห็น นามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนาไปใช้จริง
๒. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒.๑ สร้ า งแบบวัด ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นตามตารางวิเ คราะห์ ข้ อ สอบ (test blue
print)หลั งจากนั้น น าไปให้ อ าจารย์ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ รายวิ ชาพิจ ารณาความถู กต้ องเหมาะสมของข้ อ
คาถาม ตัวเลื อก ตัวลวง ภาษาที่ ใช้ จากนั้นน ามาปรั บปรุ งแก้ ไข แล้ วนาไปทดลองใช้ กับ นักศึ กษา
พยาบาลปีที่ ๓ ที่ เคยผ่ านการเรีย นวิช าหลัก การและเทคนิค การพยาบาล เรื่ องหลั กการและเทคนิ ค
ปฏิบั ติเกี่ ยวกั บการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ นาคะแนนจากการทดสอบมาวิเคราะห์ห าค่า ความ
ยากง่าย (p) และค่าอานาจการจาแนก (r) คัดเลื อกข้อ ที่ค่าความยากง่ายระหว่าง ๐.๒ – ๐.๘ และ
ค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ ๐.๒๐ ขึ้นไปมาใช้
๒.๒ น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้กั บนักศึ กษาพยาบาลปีที่ ๓
ที่เคยผ่า นการเรี ยนวิช าหลั กการและเทคนิ คการพยาบาลอี กครั้ ง แต่ไ ม่ใ ช่ก ลุ่มเดิ มแล้ วน าผลการ
ตรวจให้คะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (reliability) จากนั้นจึงนามาใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
๓. แบบสอบถามความคิ ดเห็น ของผู้เรีย นหลั งการนาเสนอผลงานกลุ่ มและแบบสอบถาม
ความพึ ง พอใจของผู้ เรี ย น ต่ อ รูป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ าน ร่ว มกั บ การ
สร้างสรรค์ผลงาน
๓.๑ สร้ า งแบบสอบถามความคิ ดเห็ น ของผู้ เรี ย นหลั ง การน าเสนอผลงานกลุ่ มและ
แบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ เรียนต่อ การเรียนด้วยรูป แบบการเรีย นการสอนที่ส ร้างขึ้น เป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ๕ ระดับจากนั้นนาไปให้อาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิจั ย
๔

ณั ซรีน่ า อุเส็ น. ผลการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ต ามแนวคิด ห้อ งเรี ยนกลั บทางที่ มีต่ อผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย น การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง และเจตคติทางวิท ยาศาสตร์ข องนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 5. (วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี. 2560 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ตรวจสอบความตรงของเนื้อ หา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ แล้ วน ามาปรับปรุง ตามคาแนะน า
และข้อ เสนอแนะ แล้ว จึง นาไปทดลองใช้ กับ นัก ศึก ษาพยาบาลชั้ นปี ที่ ๓ ที่เคยผ่ านการเรี ยนวิช า
หลักการและเทคนิคการพยาบาล
๓.๒ น าผลที่ ได้ จ ากการทดลองใช้ มาวิ เคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยวิ ธี ก ารหาค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) จากนั้นนาแบบสอบถามไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จัย ได้ น ารู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ สร้ างขึ้ น ไปใช้ กั บนั ก ศึก ษาพยาบาลชั้ น ปีที่ ๒
วิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ ประชารั ก ษ์ จั งหวัด นครสวรรค์ ที่ล งทะเบีย นในรายวิ ช า
หลัก การและเทคนิคการพยาบาล ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๙๒ คน
โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
๑. ดาเนินการขออนุมัติการทาวิจัยในคน
๒. ขอหนั งสือจากผู้อานวยการวิ ทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีส วรรค์ประชารักษ์ เพื่อขอ
อนุเคราะห์หัวหน้า สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่แ ละผู้สูงอายุ ในการทดลองใช้รูปแบบการเรีย นการสอน
ที่สร้างขึ้น
๓. เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เ รี ย น โดยผู้ วิ จั ย ปฐมนิ เทศผู้ เรี ย นน อกเวลา เพื่ อ ชี้ แ จ ง
วัตถุป ระสงค์ ให้นัก ศึกษาพยาบาลเข้าใจเหตุผลและประโยชน์ของการวิจัย พร้อมมอบคู่ มือผู้เ รียนให้
เข้าใจวิธีการเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
๔. ดาเนิน การทดลองใช้รู ปแบบการเรียนการสอนที่สร้า งขึ้น โดยทดสอบความรู้ ก่อนการ
จัดการเรียนการสอน (pre -test) ให้ผเู้ รี ยนทาแบบทดสอบจานวน ๑๕ ข้อ หลังจากนั้นให้ นาเสนอ
ผลงานกลุ่ ม ด้ ว ยวี ดี ทั ศ น์ ตามที่ แ ต่ ล ะกลุ่ มได้ อ อกแบบไว้ ใช้ เ วลาไม่ เ กิ น ๕ น าที ต่ อ กลุ่ ม และ
ประเมินผลขณะดาเนินกิจกรรมกลุ่ม รวมเวลาสอนในห้องเรียน ๒ ชั่วโมง
๕. หลังดาเนินการทดลอง ผู้ วิจัยทดสอบความรู้หลั งการจัดการเรียนการสอน (post –
test) ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบเดิมที่เคยทาไว้
๖. ผู้วิ จัยประเมิ นผลการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง โดยให้ ผู้เรี ยนตอบแบบสอบถามความคิ ดเห็ น
ของผู้เรีย นหลังการน าเสนอผลงานกลุ่มและแบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้ เรีย นต่อ รูป แบบการ
เรียนการสอนที่สร้างขึ้น
๗. น าข้ อ มูล ที่ได้ ทั้ งหมดมาวิเคราะห์ เพื่ อ หาประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ผลการหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ ห้องเรียนกลับด้า น
ร่วมกับ การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช่ค่ า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว นามาเปรียบเทียบเป็นค่ า
ร้อยละ
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วิเคราะห์ผ ลการเปรีย บเที ยบความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนั กศึก ษาพยาบาลก่อ นและ
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้ องเรียนกลับ ด้านร่วมกับ การสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t –test dependent)
วิเคราะห์ผลการประเมิ นการเรี ยนรู้ด้ว ยตนเองในบทบาทของการเป็ นผู้ สอนและผู้ เรีย น
และความพึ งพอใจต่ อการจั ดการเรีย นการสอนโดยใช้ ห้อ งเรีย นกลับ ด้ านร่ วมกั บการสร้ างสรรค์
ผลงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า ร้อยละ
๔. ผลการวิจัย
รูป แบบการเรีย นการสอนโดยใช้ห้ องเรีย นกลั บด้ านร่วมกับ การสร้า งสรรค์ผ ลงาน เพื่ อ
ส่ ง เสริ มความสา มา รถใน การเรี ย น รู้ ข องนั ก ศึ ก ษาพยาบาล เรี ย กว่ า “ PLCDEQ Model”
ประกอบด้ ว ย ๖ ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ ขั้ น เตรีย มพร้อ มส าหรั บ การเรี ย นรู้ (Preparation:P) ขั้ น เรี ย นรู้
(Learning: L) ขั้ น สร้ างสรรค์ ผ ลงาน (Student create content: C) ขั้ น อภิ ป รายผล(Student
discussion class : D) ขั้น ขยายความรู้ (Elaboration :E) ขั้น ทดสอบผล (Quiz : Q)มีร ายละเอีย ด
ดังนี้
๑.๑ ขั้ น เตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ กา รเรี ย น รู้ (Preparation: P)เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ ส อน แจ้ ง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในเนื้อหาที่จะเรียน ของบทที่ ๒ เรื่องหลักการและเทคนิคปฏิบัติเ กี่ยวกับการ
ควบคุ มการแพร่ก ระจายเชื้อ พร้อ มแจกคู่มือผู้ เรียน ให้ผู้เ รียนศึ กษาล่ วงหน้ าเพื่อ เข้าใจวิธีการเรีย น
การทาแบบทดสอบก่อนเรียนในระบบออนไลน์ รูปแบบ E –Learning สิ่ง สนับสนุ นการเรี ยนรู้จาก
ผู้ ส อน ได้ แ ก่ เอกสารการสอน วี ดิ ทั ศ น์ และสื่ อ ออนไลน์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เนื้ อ หาที่ เ รี ย น เช่ น
YouTube ,Websiteช่องทางที่จ ะติด ต่อกับ ผู้สอนผ่านทางสื่ อ เช่น โทรศัพท์ แอปพลิเคชั่นไลน์ และ
สร้างไฟล์ FLIP ที่ผสู้ อนสร้างขึ้นไว้ที่ Google Drive
๑.๒ ขั้ น เรี ย นรู้ (Learning: L) เป็ น การเรีย นรู้ น อกห้ อ งเรี ยนของผู้เ รีย น เมื่ อ ได้ ศึ ก ษา
ข้อมู ลจากคู่มือผู้ เรียนแล้ ว ผู้ เรีย นแต่ละกลุ่มย่อ ยที่ไ ด้จัด แบ่ง ไว้ก ลุ่มละ ๑๒ -๑๓ คน ตามที่ต กลง
กัน ในห้อ งเรี ย นใหญ่ ทาการสื บ ค้ น หาความรู้ ด้ วยตนเองรวมทั้ งกลุ่ มย่อ ยของตน โดยเลือ กจาก
แหล่ งข้อ มูลที่ ผู้สอนแนะน าหรื อศึก ษาค้ นคว้าเพิ่ มเติ มเองแล้ วสรุ ปเนื้ อหาเป็น ความรู้ที่ ได้ข องตนเอง
และของกลุ่ม
๑.๓ ขั้นสร้า งสรรค์ผลงาน (Student create content: C) เป็น บทบาทหน้ าที่ของแต่ล ะ
กลุ่มย่อย เรีย กว่าเจ้าของหั วเรื่อง หรือ owner ทาการสรุปผลงานกลุ่มของตนเองตามใบงานที่ผู้สอน
แจ้งไว้ ในคู่มือ ผู้เรีย นแล้ว ออกแบบจัด ทาเป็น สื่อวีดี ทัศน์ ๕ นาที เพื่อ เตรียมมานาเสนอและอภิปราย
หน้าชั้นเรียน
๑.๔ ขั้ น อภิ ป รา ยผล ( Student discussion class : D) เป็ น ขั้ น ตอน การ อภิ ป รา ย
เกี่ ย วกั บ หั วข้ อ ของกลุ่ มย่ อ ยที่ ได้ รั บ มอบหมายตามใบงาน หน้ าชั้ น เรี ย นowner แต่ ล ะกลุ่ มต้ อ ง
ออกแบบการเรีย นรู้แ ละจั ดสรรบทบาทของสมาชิ กในกลุ่ ม ให้ เหมาะสม เพื่ อ ท าหน้ าที่ ผู้ นาเสนอ
ผลงาน ผู้นาการอภิปราย ผู้จดบันทึกข้อเสนอแนะที่ได้รับ
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๑.๕ ขั้นขยายความรู้ (Elaboration :E) เป็น ขั้นที่อาจารย์ผู้สอนกระตุ้น ให้ผู้เรีย นได้ยืนยั น
และขยาย หรือเพิ่ มเติมความรู้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอดของสิ่งที่นาเสนอ รวมทั้งให้ค าแนะน า
เพิ่มเติมการนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่ วย
๑.๖ ขั้นทดสอบผล (Quiz : Q) เป็นขั้ นตอนที่ผู้ สอนวัดและประเมิน ผลความสามารถใน
การเรียนรู้ โดยสุ่มถามผู้เรี ยนในห้อ งเรีย นเกี่ ยวกั บหลั กการควบคุมการแพร่ กระจายเชื้ อ ผู้ส อนให้
ผู้เ รี ยนร่ ว มกั น ประเมิ น การท างานเป็ น ที มในแต่ ล ะกลุ่มย่ อ ย ความคิ ด เห็ น ของผู้เ รี ยนหลั ง การ
นาเสนอผลงานกลุ่ มในภาพรวม และสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรีย นต่อ รูปแบบการจัด การเรีย น
การสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกั บการสร้างสรรค์ผลงาน และให้ท าแบบทดสอบหลัง เรียนใน
ระบบ Online รูปแบบ E- Learning(ข้อสอบเดิมที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน)
๒. ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน
การหาประสิ ท ธิภ าพรูป แบบการเรีย นการสอนโดยใช้ห้ อ งเรี ยนกลั บด้ า นร่ว มกับ การ
สร้างสรรค์ ผลงาน พบว่า ประสิทธิ ภาพกระบวนการ (E๑) ซึ่งหาได้จ ากการนาคะแนนงานนาเสนอ
หน้า ห้องเรียนของนักเรี ยนในแต่ ละกลุ่มย่อ ยมารวมกันแล้วน ามาหาค่ าเฉลี่ ย และเที ยบสั ดส่ว นเป็ น
ค่าร้ อยละ ได้ เท่า กับ ๘๒.๗๘ สาหรับ ค่า ประสิ ทธิภ าพผลลัพธ์(E๒)กระทาโดยการเอาคะแนนการ
สอบหลั งเรี ยนของนัก เรีย นทั้ งหมดมารวมกัน หาค่ าเฉลี่ย แล้ วเปรีย บเที ยบเป็ นค่า ร้อ ยละ ได้ เท่ ากั บ
๘๐.๐๗ เมื่ อ แปลความหมายผลการค านวณค่ า E๑/E๒สรุ ป ได้ ว่า รู ป แบบการเรีย นการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ตามที่กาหนดไว้
๓. ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนการสอน
๓.๑ ค่ าเฉลี่ย ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นของนัก ศึก ษาพยาบาลหลั งการเรีย น
ด้วยรูป แบบการเรีย นการสอนโดยใช้ห้ องเรีย นกลับ ด้า นร่ วมกั บการสร้ างสรรค์ผ ลงานสู งกว่า ก่อ น
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ดังแสดงใน ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ เปรีย บเที ยบคะแนนผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่ างก่ อนและหลัง การเรีย น
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงาน
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
x
S.D.
t –test
p
–value
ก่อนเรียน

๑๙๒

๑๕

๘.๐๔

๒.๘๑
-๑๘.๑๖๔

.

๐๐๑ **
หลังเรียน
**

๑๙๒
p

๑๕

๑๐.๙๓
<.๐

๑.๗๘
๕
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๓.๒ ความคิด เห็น ของผู้ เรีย นต่อ การเรียนการสอนโดยใช้ห้อ งเรีย นกลั บด้า นร่ว มกับ การสร้างสรรค์
ผลงานพบว่ า เมื่อท าหน้าที่ เป็ นผู้ส อน นัก ศึก ษามี ความเห็น ว่าสามารถสืบค้ นข้ อมูล ในอินเตอร์ เน็ ต
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทาวี ดิทัศน์เ พื่อสื่อสารให้ความรู้กับ เพื่อนกลุ่มอื่นในระดับ มากที่สุ ด
รองลงมาคือมีความรับผิด ชอบต่อ การกระทาของตนเอง มี ระเบียบวินัยในการทางานเพิ่มขึ้น ยอมรั บ
ข้อเสนอแนะของผู้ อื่น มี การวางแผนในการทางานและเข้าใจการทางานเป็ นทีม นอกจากนี้รู้ สึกว่ า
การจัดทา วีดิทัศน์ไม่ใช่เรื่องยากและไม่เป็นภาระ (ตารางที่ ๒)
ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความคิดเห็ นของผู้เรีย นในการเรีย นแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงานในการทาหน้าที่เป็นผู้สอน
ความคิดเห็นในการทาหน้าที่เป็นผู้สอน
การสืบ ค้นข้ อมูลในอินเตอร์เน็ ตช่วยให้ทาวี ดิทัศ น์
ได้ง่ายขึ้น
ท่ า นได้ ใ ช้ เทคโน โลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น
ข้อมูลในการจัดทาวีดิทัศน์
ท่า นมี ความรับ ผิด ชอบต่ อการกระท าของตนเอง
และมีระเบียบวินัยในการทางานเพิ่มขึ้น
ท่านยอมรับในข้อเสนอแนะของผู้วิพากษ์
ท่านมี การวางแผนงานในกลุ่ มของท่า นก่ อนการ
จัดทาวีดิทัศน์
ท่านรู้สึกเป็นเรื่องยากในการจัดทาวีดิทัศน์
ท่านรู้สึกมีภาระจากงานที่ได้รับมอบหมาย

X
๔.๕๔

SD.
.๕๕๐

ระดับ
ร้อยละ
มากที่สุด ๙๐.๘

๔.๕๓

.๕๕๑

มากที่สุด ๙๐.๖

๔.๔๙

.๕๕๒

มาก

๘๙.๘

๔.๔๘
๔.๔๐

.๕๖๑
.๕๒๓

มาก
มาก

๘๙.๖
๘๘.๐

๒.๓๙
๒.๒๙

๑.๐๖๗
๑.๐๘๓

น้อย
น้อย

๔๗.๘
๔๕.๘

เมื่อท าหน้ าที่เ ป็นผู้ เรีย น นั กศึก ษามี ความเห็น ต่อ การจั ดการเรี ยนการสอนในระดับมากทั้ งหมดโดย
ข้อ ที่ มีค ะแนนเฉลี่ย มากที่ สุ ด คือ เนื้ อหาในวี ดิ ทั ศ น์ ต รงกั บ บทเรี ยน รองลงมาคื อ เพื่ อ นที่ ท า
หน้าที่ ผู้สอนมีก ารใช้ วีดิทั ศน์ใ นการนาเสนอเนื้อหาได้ต ามล าดับ ขั้นตอน มี การใช้อุป กรณ์ เครื่ องมื อ
ได้ตรงกับเนื้อหาที่ได้รับในการจัดทาวีดิทัศน์เป็นสื่อการสอน (ตารางที่ ๓)
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ตารางที่ ๓ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิ ดเห็น ของผู้ เรียนในการเรีย น
แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงานในการทาหน้าที่เป็นผู้เรียน
ความคิดเห็นในการทาหน้าที่เป็นผู้เรียน
X
เนื้อหาในวีดิทัศน์ ตรงกับบทเรียน
๔.๓๔
ผู้ส อนมีก ารใช้วี ดิ ทั ศน์ ใ นการนาเสนอเนื้ อ หาได้ ๔.๓๑
ตามลาดับขั้นตอน

SD.
.๕๑๗
.๕๓๙

ระดับ
มาก
มาก

ร้อยละ
๘๖.๘
๘๖.๒

๓.๓ ความพึ งพอใจของผู้เ รีย นต่ อ รูป แบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ ห้อ งเรีย นกลับ ด้ านร่ว มกั บการ
สร้างสรรค์ผลงานพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ มาก ทั้ง โดยรวมและรายด้าน โดยด้านที่ มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านปัจจัย สนับสนุ นการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด้านกิจ กรรมการเรีย น
การสอน และด้านวิธีการสอน (ตารางที่ ๔)
ตารางที่ ๔ แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความพึงพอใจของผู้เรีย นต่อรู ปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงาน
หัวข้อการประเมิน
ด้านวิธีการสอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ความพึงพอใจโดยรวม

X
๔.๓๒
๔.๓๓
๔.๓๕
๔.๒๙

SD.
.๖๓๒
.๖๔๕
.๕๘๘
.๕๘๘

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

ร้อยละ
๘๖.๔๐
๘๖.๖๐
๘๗
๘๕.๘
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อภิปรายผลการวิจัย
๑. ผลการทดลองใช้ รู ป แบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ ห้ อ งเรี ยนกลั บ ด้ านร่ ว มกั บ การ
สร้างสรรค์ ผลงาน จากการวิเคราะห์ค่ าเฉลี่ย ของคะแนนผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้ องกั บ
งานวิจัย ของณัซรี น่า อุเส็ น๘ ๕ ที่ ศึกษาผลการจัด กิจกรรมการเรีย นรู้ตามแนวคิดห้ องเรียนกลับทาง
ต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง และเจตคติ ทางวิ ทยาศาสตร์ ข องนัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึก ษาปี ที่ ๕ พบว่า นั กเรี ยนมี คะแนนเฉลี่ย ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นชีวิ วิทยาสูง กว่า ก่อนเรีย น
อย่ างมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .๐๑ และสอดคล้อ งกับ ผลงานวิ จัย ของวัน เฉลิ ม อุด มเทวี ๖ ที่
พัฒนาความสามารถการคิด เชิงบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนัก เรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ โดยใช้ รูป แบบการเรีย นรู้ แบบใช้ ปัญ หาเป็ นฐานร่ว มกั บ เทคนิ คห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น พบว่ า
นักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นเฉลี่ ย และมีจานวนนัก เรีย นที่ผ่ านเกณฑ์ สู งกว่ าเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้
ผลการวิจัย ที่เกิดขึ้นนี้เ ป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้อ งเรียนกลับ ด้าน ซึ่งเป็ น
การจั ดการเรี ย นรู้ ที่เ น้น ให้ผู้ เรี ยน เรีย นรู้ ด้ วยตนเองร่ ว มกั นในกลุ่ มย่ อ ยนอกห้ องเรี ยน ซึ่ งผู้ เรี ย น
สามารถสืบ ค้ น ข้ อมู ล ความรู้ต่ า งๆ ได้ อ ย่า งรวดเร็ วผ่ า นเครื่อ งมือ ดิ จิ ทัล ที่ ห ลากหลายให้เ ลื อกใช้
เนื่อ งจากสภาพสัง คมปัจ จุบั นมี ความก้า วหน้า ด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารแบบก้า ว
กระโดด จนเรี ยกกันว่าเป็นสั งคมแห่งการเรี ยนรู้ภายใต้ยุค ดิจิทัล (Digital Age) จากนั้ นจึงนาความรู้
ที่สืบค้นได้ มาสรุปเนื้ อหาและออกแบบผลิตสื่อ วีดิ ทัศน์เพื่อน าเสนอผลงานกลุ่ม และอภิป รายร่วมกั บ
เพื่อ นๆในห้ อ งเรี ยนตามที่ไ ด้รั บ มอบหมายจากผู้ส อน (Task- based learning) ขั้ น ตอนนี้นั บ เป็ น
ความก้ าวหน้ าอย่า งหนึ่ง ของการกลับ ทางห้ องเรีย น คือ ให้นักเรียนนั่ นเอง เป็นผู้ สร้างเนื้อหาสาหรั บ
ทาสื่ อ วี ดีทั ศ น์ ซึ่ ง กระบวนการนี้ เรี ย กว่า Student-Created Content เท่ า กั บ เป็ น ช่ อ งทางให้
นักเรีย นสอนผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ ที่ดีที่สุ ดตามที่ระบุใ น Learning Pyramid ๗ นอกจากนี้การ
น าข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษามาจากนอกห้ อ งเรี ย นมาอภิ ป รายในชั้ น เรี ย น ผู้ เ รีย นจะรู้ คุ ณค่ า ของความรู้
สามารถแสดงความคิด เห็น ได้ด้ วยตนเอง มีการแลกเปลี่ย นความรู้ มีป ฏิสัมพัน ธ์กั นมากขึ้ นในการ
ร่วมมือ กั นประมวลความรู้ ซึ่ง สอดคล้อ งกั บทฤษฎี การเรี ยนรู้แ บบร่ วมมือ ที่เน้ น ให้ ผู้เรี ยนมีก ารท า
กิจกรรมต่างๆเป็ นกลุ่ม ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิ ดอย่างมีวิจารณญาณและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการ
๕
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๖

วัน เฉลิ ม อุ ดมเทวี . การพัฒ นาความสามารถการคิด เชิ ง บูร ณาการและผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของ นั ก เรีย นชั้ น

มัธยมศึ กษาปีที่ 3 หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 และ 2 ภู มิศาสตร์ทวีป อเมริก าเหนือ และใต้ โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้แ บบใช้ ปัญหาเป็นฐาน
(Problem- Based Learning) ร่ วมกับ เทคนิ คห้ องเรีย นกลับ ทาง (Flipped classroom). วิ ทยานิ พนธ์ศึ กษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต ,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
๗
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เรีย นรู้ จนผู้เ รีย นมีวิ สัย ทั ศน์ เรื่ องมุมมองที่ก ว้ างขึ้น ท าให้มีการปรั บตั ว ในสัง คมดี ขึ้น และยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ตามความสามารถ ๘
๒. เมื่ อพิจ ารณาความคิดเห็ นของผู้เรีย นในการเรี ยนแบบห้อ งเรีย นกลับ ด้านร่วมกั บการ
สร้างสรรค์ผลงานทั้งในบทบาทของการเป็นผู้ สอนหน้า ชั้นเรียนและเมื่อเป็นผู้เรียนในกลุ่มใหญ่พบว่ า
เมื่อ อยู่ใ นบทบาทผู้ สอน นั กเรี ยนจะมี บทบาทในการจัด การเรีย นรู้ข องตนอย่า งมาก ทั้ งการสื บค้ น
ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศมาช่วยจัดทาวี ดิทัศน์ เพื่อน าเสนอผลงานให้ตรงกับเนื้ อหาใน
บทเรี ยนและใกล้ เคีย งกับ สถานการณ์ จ ริง ที่เ ชื่อ มโยงไปสู่ การปฏิ บั ติไ ด้ มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อการ
กระทาของตนเองมีระเบีย บวินัยในการทางาน สามารถใช้ ภาษาสื่อ สารให้ผู้ อื่นเข้าใจทาให้รู้ สึกภูมิใ จ
ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ ผู้อื่น อี กทั้งช่ว ยในเรื่อ งการเปิ ดใจยอมรับความคิดเห็ น ของผู้ อื่นผลที่ เกิดขึ้น นี้
เนื่ อ งจากการเรี ย นรู้แ บบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ และได้
ประสบการณ์ในการใช้ ความรู้ที่ ได้มาผ่ านกระบวนการต่างๆ ด้ วยตนเอง ผู้เรี ยนต้องช่ วยเหลื อตนเอง
มากขึ้น มีความเพีย รพยายาม มี เหตุผ ลและมี ความใจกว้า ง มีก ารทางานเป็ นทีม ดังทีว่ ั นเฉลิม อุด ม
ทวี ๑๒ กล่า วว่า การเรี ยนรู้ ตามแนวคิ ดห้อ งเรี ยนกลับ ด้า นท าให้ ผู้เรี ยนมี ความเข้าใจมากขึ้ น มี การ
นาเสนอผลงานของตนเอง และมี การพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น การเรียนรู้แบบนี้จะช่วยพั ฒนาทักษะ
การคิดเชิงบูรณาการและความรู้สึกที่ดีต่อการเรี ยน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจั ย พบว่ า ความสามารถในการเรี ย นรู้ข องนัก ศึ ก ษาพยาบาลมี ค ะแนน
ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง ใช้ รู ปแบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ ห้ อ งเรีย นกลับ ด้ า นร่ ว มกับ การ
สร้างสรรค์ผลงานสู งกว่าก่ อนเรีย น รวมทั้งผู้เ รียนมีค วามเห็ นชอบ และพึ งพอใจต่อรูป แบบการเรีย น
ด้วยวิธีก ารนี้ในระดับ มาก แสดงให้ เห็นว่า รูปแบบการเรี ยนการสอนนี้ สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการเรีย นรู้ข องผู้ เรียน รวมทั้งสอดคล้องกับทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ดัง นั้น ผู้ สอนที่จ ะ
นารูป แบบการเรี ยนการสอนนี้ ไปใช้ ค วรวางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ใ ห้ส อดคล้ อ งกับ เนื้ อ หา มีก าร
ชี้แ จงวั ตถุ ป ระสงค์ แ ละวิ ธีก ารเรีย นให้ ชั ดเจน รวมทั้ ง จัด เตรี ยมสิ่ งอ านวยความสะดวกในด้ านใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และช่อ งทางการใช้สื่ อ ออนไลน์ ต่า งๆ เพื่อ ติด ต่อ กั บผู้ สอนให้พร้ อมใช้ งาน
ก่อนจัดการเรียนรู้
๑.๒ ผู้ส อนควรทาความเข้าใจพื้ นฐานความรู้ของผู้เรียนทั้งในกลุ่ มใหญ่ และเมื่อ แบ่งกลุ่ ม
ย่อย เนื่ องจากผู้ เรีย นแต่ละคนมี ความสามารถที่แตกต่ างกั น ประสิทธิ ภาพในการสรุ ปเนื้ อหาจาก
นอกห้องเรียนและการอภิป รายในชั้ นเรียนจึง แตกต่างกัน ผู้สอนจะต้องพยายามสนับสนุน ให้ผู้เรีย น
สามารถนาเสนอ และร่วมอภิปรายในชั้นเรียนได้อย่างมีความมั่นใจ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
๘
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

๒.๑ ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรีย นกลับด้านไปใช้ร่วมกับ การจัดการเรียนรู้ หรื อ
ร่วมกับ แนวคิด อื่น ๆ เช่น การสะท้อ นคิด (reflective thinking skills) การจัด การเรี ยนการสอน
ตามสภาพจริ ง (authentic learning) การเรี ยนรู้ แบบร่ว มมื อ (cooperative and collaborative
learning) การเรีย นรู้แ บบใช้ปั ญหาเป็ นฐาน (Problem- Based Learning) เพื่ อให้ ได้ แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
๒.๒ ควรมีก ารศึก ษาวิจั ยนิเทศ ติด ตาม / ประเมิน ความสามารถในการเรี ยนรู้ที่ ได้จากการ
เรีย นโดยใช้ห้ อ งเรี ยนกลั บด้ านร่ว มกั บการสร้ างสรรค์ผ ลงานทั้ง นอกห้ องเรี ยนและในห้ องเรีย นไป
ประยุก ต์ใ ช้ในการฝึ กภาคปฏิ บัติ จริ งบนหอผู้ ป่ว ย เพื่ อน าผลที่ ได้ มาเป็น แนวทางในออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการทางาน
ของพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดกาแพงเพชร
Factors Related to Performance of Employers of Subdistrict
Administrative Orgnizations. in Kamphaeng Phet Province
นาถสุดา ผลวิรัตน์
บทคัดย่อ
การวิ จัย เรื่อง ปัจจั ยที่มีความสัมพันธ์ กับสมรรถนะในการทางาน ของพนัก งานส่วนตาบล
องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลในจั ง หวั ดก าแพงเพชร มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึ กษาระดั บ สมรรถนะการ
ทางาน ปัจ จัยการทางาน และความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจ จัยด้ านการทางานกั บสมรรถนะการท างาน
ของพนั กงานส่ว นตาบล ในจั งหวัด กาแพงเพชร กลุ่ มตั วอย่ างที่ใ ช้ใ นการวิจั ย คื อ พนั ก งานส่ ว น
ตาบลตาแหน่ง วิชาการระดับ ปฏิ บัติก าร จานวน ๑๙๑ คน กับ พนัก งานส่ วนต าบลตาแหน่ง ทั่วไป
ระดับปฏิบัติ การ จ านวน ๑๓๑ คน รวมจานวนประชากร ๓๒๒ คน กาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่ างโดย
ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ที่ร ะดับค่ าความเชื่อมั่ น ๙๕ % ได้ขนาดกลุ่ มตัวอย่าง ๑๘๐ คน เครื่องมื อ
ที่ใ ช้ในการเก็ บรวบรวมข้อ มูล คื อ แบบสอบถาม วิเ คราะห์ข้ อ มูล โดยใช้ส ถิติ ค่ าร้ อยละ, ค่ าเฉลี่ ย ,
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้ สถิ ติหาค่า สัมประสิท ธิ์ส หสัมพัน ธ์เพี ยร์ สัน (Pearson Correlation
Coefficient) เพื่ อ หาความสัมพั น ธ์ร ะหว่ างปั จจั ย สภาพแวดล้อ มในการท างานกั บ สมรรถนะการ
ทางาน ที่ระดับ .๐๕
ผลการศึ ก ษา พบว่ า สมรรถนะการทางาน ของพนั กงานส่ว นต าบล ต าแหน่ ง วิ ชาการ
ในจัง หวัด กาแพงเพชรในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (X̅=๔.๑๑) โดยมีสมรรถนะการท างานด้านการ
ยึดมั่นในความถูก ต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม มากที่สุด (X̅=๔.๕๔) รองลงมา คื อ ด้านการทางาน
เป็นที ม (X̅=๔.๔๑) และ ด้ านการบริ การที่ ดี (X̅=๔.๑๐) ตามลาดับ ปั จจัยการท างานของพนักงาน
ส่ว นต าบล ตาแหน่ง ทั่ว ไป ในจั งหวัด กาแพงเพชรในภาพรวม อยู่ใ นระดั บมาก (X̅=๓.๗๓) โดยมี
ปัจจัยด้ านสร้า งแรงจูง ใจ/เจตคติที่ดี มากที่สุ ด (X̅=๓.๘๓) รองลงมา คือ ปัจ จัยด้านความก้ าวหน้ า
ในการทางาน (X̅=๓.๗๕) และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทางาน (X̅=๓.๖๘) ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจ จัยการทางาน ด้านความพึง พอใจในการท างานด้า น
สร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดี ด้านความก้ าวหน้ าในการทางาน และด้านส่ งเสริมความรู้ ในการทางาน
มีความสัมพัน ธ์กับ สมรรถนะการท างาน ของพนัก งานส่ว นต าบลอย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ
๐.๐๕ และมีความสัมพั นธ์ ในทิศ ทางเดียวกั น โดยมีค่า สัมประสิ ท ธิ์สหสัมพัน ธ์ (r) อยู่ระหว่าง .๒๔๐
- .๒๙๖ จึงเป็นไปตามสมมติฐาน
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์, สมรรถนะในการทางาน
Abstract
Research on factors related to work performance of the district employees
in Kamphaeng Phet province aimed to study the level of performance. work factors
and the relationship between work factors and performance of district employees
in Kamphaeng Phet The sample consisted of 1 9 1 academic subordinates, 1 9 1
subordinates and 1 3 1 general subordinate employees. The total number of the
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sample was 3 2 2 . The sample size was based on Taroyamane's formula. 9 5 %
confidence was obtained from the sample size of 1 8 0 subjects. The instrument
used for data collection was analytical questionnaire. Pearson Correlation
Coefficient was used to determine the correlation between work environment
factors and performance at the .05 level
The results showed that overall the performance of the sub district
academic employees in Kamphaeng Phet was at a high level (X̅ = 4.11), ranking by
correctness, justice (X̅= 4 .5 4 ) ,teamwork (X̅ = 4 .4 1), and good service (X̅ = 4 .1 0 ),
respectively. Overall, the performance of the subdistrict general employers in
Kamphaeng Phet was at a high level (X̅ = 3.7 3 ), ranking by motivation / attitude
was highest (X̅ = 3.83), followed by progressive work (X̅ = 3.75), work satisfaction , (X̅
= 3 .6 8 ), respectively. The hypothesis test found that the factors of satisfaction to
work, motivation / good attitude, progress in work and the promotion of work
knowledge had relationship with performance of the district employees at the 0.0 5
level; the relationship was statistically significant. In the same direction the
correlation coefficient (r) ranged from .2 4 0 to .2 9 6 , which is in line with the
hypothesis.
Keyword : factors related , work performance
๑.บทนา

การปฏิ รูประบบการบริหารงานบุคคลของท้อ งถิ่นมี ความพยายามในการสร้า งเอกภาพของ
ระบบและการลดบทบาทของข้า ราชการส่ว นกลางซึ่ง สรุป ข้อ เสนอแนะด้ านการบริ หารงานบุ คคล
ส่วนท้องถิ่ น ตามยุ ทธศาสตร์ที่ ๓ ทบทวนแก้ ไขมาตรฐานกลางและหลัก เกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ในปั จจุ บั น ให้ ก ระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คลมี ค วามสอดคล้ องกั บ หลั ก การระบบคุ ณธรรม และ
แนวคิ ดด้ านสมรรถนะทางการบริห าร จึ งกาหนดเป้า ประสงค์ เพื่ อปรับ ปรุ งหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี การ
บริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ นให้สอดคล้องกับ หลักคุณธรรมและเกื้อหนุน ต่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางการบริห ารขององค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น จึ งได้ก าหนดกลยุ ทธ์ ระยะปานกลาง(ด าเนิ น การ
ภายใน ๔ - ๖ ปี) โดยให้ องค์ก ารปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นพั ฒนาระบบการบริห ารงานบุ คคล โดยใช้
สมรรถนะเป็ นฐานในการดาเนิน การ (กรมส่ งเสริมการปกครองท้อ งถิ่ น , ๒๕๕๔, น. ๒๒, ๒๔-๒๕,
๒๗) ซึ่ ง“สมรรถนะ” เป็ นแนวคิ ดหรือ หลัก การ ซึ่ง เป็ นคุ ณลัก ษณะเชิ งพฤติ กรรมที่ มาจากความรู้
ควา มสา มา รถ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่ ท าให้ ข้ า รา ชการส่ ว น ท้ อ งถิ่ น สร้ า งผลงา น
ได้ โ ดดเด่ น ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ ดี ห ลา ยประการ แก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะน ามา ใช้
ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น (กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ๒๕๕๗,
น. ๕๕) เนื่ องจาก สมรรถนะ คื อ บุ คลิ ก ที่ ซ่อ นอยู่ภ ายในปั จ เจกบุ ค คล ซึ่ งสามารถผลั กดั น ให้
ปัจเจกบุคคล สร้างผลการปฏิบัติ งานที่ดี ตามเกณฑ์ ที่ กาหนดในงาน ที่รั บผิดชอบ โดยผลการศึกษา
ของแม็ คเซลแลนด์ (McClelland. ๑๙๗๓, p. ๘๗ อ้ า งถึ ง ใน ชู ชั ย สมิ ท ธิไ กร, ๒๕๕๐, น. ๒๙)
พบว่า สมรรถนะการท างานนั้ น มี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ ปั จ จั ยในการท างาน ได้ แก่ ๑) ด้ า นการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ ๒) ด้านการบริก ารที่ดี ๓) การสั่ง สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔) การยึดมั่ นในความ
ถูก ต้อ งชอบธรรม และจริย ธรรม ๕) ด้า นการทางานเป็ น ทีม ซึ่ง ความสัมพัน ธ์ข องปัจ จัย ดั งกล่า ว
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สามารถผลัก ดันให้ปัจเจกบุคคล สร้างผลการปฏิบั ติงานที่ดีตามเกณฑ์ที่กาหนดในงานที่ รับผิดชอบได้
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ซึ่งตามประกาศองค์การบริห ารส่วนจั งหวัดกาแพงเพชร เรื่อง ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ในเขตจั ง หวัด ก าแพงเพชร (ฉบั บ ทบทวน พ.ศ. ๒๕๕๙) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๗
กาหนด ให้ มีการพั ฒนาการบริ หารจั ดการองค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่นให้ มีประสิ ทธิภ าพ และธรรม
มาภิบาล โดยมีแนวทางพัฒนา คื อ ให้มีการส่ งเสริม และสนับสนุน สมรรถนะของพนักงานส่วนตาบล
ระดั บ ปฏิ บั ติ งาน ตามประเภทต าแหน่ ง ๑) ต าแหน่ ง วิ ช าการ และต าแหน่ ง ทั่ ว ไป เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานให้ครอบคลุมพื้น ที่องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตองค์การปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ก าแพงเพชร จ านวน ๖๖ แห่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ๑๑ อ าเภอ และจากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรของพนักงานส่วนตาบล ระดับ ปฏิบัติงาน ในจัง หวัดกาแพงเพชร
ได้ป ฏิบั ติห น้า ที่
มานั้น ประสบปั ญหาหลายประการทั้ง ในแง่ข องโครงสร้าง ระบบ
บริหารและในด้านของ
กระบวนการปัญหาดังกล่ าวส่งผลกระทบโดยตรงต่ อ
ศัก ยภาพและประสิ ทธิ ภ าพ ในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรองค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น (สุ น ทร
รัตนากร, ๒๕๕๙, น. ๑, ๓)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย มี ค วา ม
สนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง ปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการทางาน ของพนักงาน
ส่วนต าบล ในจัง หวัดก าแพงเพชร
เพื่ อศึก ษาระดั บสมรรถนะการทางาน
และปัจ จัย ที่มีความสัมพัน ธ์กั บสมรรถนะการท างาน ของพนัก งานส่ วนตาบลองค์ กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ก าแพงเพชร รวมถึ ง ศึ ก ษาความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ที่ มีค วามสั มพั น ธ์กั บ
สมรรถนะการท างานของพนั ก งานส่ ว นต าบล
ในจัง หวั ด
กาแพงเพชร กับ สมรรถนะการท างานพนักงานส่ว นตาบล ในจังหวัดกาแพงเพชร เนื่องจากจะได้น า
ผลศึกษาที่ได้ ไปเป็น ข้อมูลประกอบการจัดทาหลักสูต รการอบรมพนักงาน
ส่ว น
ต า บลเพื่ อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สมร ร ถน ะกา รท างาน ตา มปร ะเภทต า แหน่ ง ได้ อ ย่ า งเหมา ะสม
เพื่ อให้ พนัก งานส่ วนต าบลปฏิ บั ติห น้ า ที่ อย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภาพ บรรลุเ ป้า หมายสู งสุ ด ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไปในอนาคต
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการทางาน ของพนักงานส่วนตาบลในจังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาระดับ ปัจจัยที่ มีความสั มพันธ์กั บสมรรถนะการทางาน ของพนั กงานส่ วนตาบล
ในจังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นการท างาน กั บ สมรรถน ะการท างา น
ของพนักงานส่วนตาบล ในจังหวัดกาแพงเพชร
๓.วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึ กษาครั้ง นี้ใ ช้ป ระชากรในการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้ แก่ พนัก งานส่ วนตาบลระดั บปฏิบั ติก าร
จานวน ๓๒๒ คน (กลุ่มงานมาตรฐานการบริห ารงานบุ ค คลท้อ งถิ่ น ส านั กงานท้อ งถิ่ นจั งหวั ด
กาแพงเพชร , ๒๕๕๙)ผู้วิ จัย ใช้ วิธี การสุ่ มตัว อย่ างแบบแบ่ งชั้ น โดยแบ่ งชั้ นของกลุ่ มตั วอย่ างตาม
องค์การบริห ารส่ว นตาบลที่สั งกัด กลุ่มในการวิจัยครั้งนี้ไ ด้แก่ พนักงานส่ว นตาบลระดั บปฏิบั ติการ
โดยใช้ วิธีก ารคัด เลือ กกลุ่มตัว อย่ างค านวณได้ กลุ่มตัว อย่ างจานวน ๑๘๐ คนขององค์ก ารบริ หาร
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ส่วนตาบลในเขตจั งหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่ างโดยใช้ วิธีการสุ่มแบบแบ่ ง
ชั้นได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๑๘๐ คน
3.2 เครื่อ งมื อที่ ใช้ในการวิจั ย เครื่องมือ ที่ใช้ ในวิจัย วิจั ยครั้ งนี้ คือ แบบสอบถามมี จานวน
๑๘๐ ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ตอนดังนี้
ตอนที่ ๑ ลั กษณะของพนั กงานส่ว นต าบลเป็น แบบตรวจรายการให้ ผู้ต อบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบได้ต ามรายการ (Check-list) ได้แก่ เพศ อายุ (ปี) การศึกษาสูงสุด รายได้ ต่อเดือ น
ประเภทตาแหน่ง และประสบการณ์ทางานตาแหน่งที่รับผิดชอบ
ตอนที่ ๒ ระดั บ สมรรถนะการท างานของพนั ก งานส่ ว นต าบล ในจั งหวั ด ก าแพงเพชร
ได้แก่ ๑) ด้า นการมุ่งผลสั มฤทธิ์ ๒) ด้ านการบริก ารที่ดี ๓) ด้า นการสั่งสมความเชี่ยวชาญ/ฝึ กอบรม
๔) ด้านการยึ ดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม และ ๕) ด้านการทางานเป็ นทีม มีระดั บ
สมรรถนะการทางานของพนักงานส่วนตาบลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ตอนที่ ๓ ปัจจั ยด้า นการทางาน ของพนั กงานส่ว นตาบล ในจัง หวัด กาแพงเพชรได้แก่ ๑)
ปั จ จั ย ด้ า น ความพึ ง พอใจในการท างาน ๒) ปั จ จั ย ด้ า นสร้ า งแรงจู งใจ/เจตคติ ที่ ดี ๓) ปั จ จั ย
ความก้าวหน้าในการทางาน ๔) ปัจจัยด้านส่งเสริมความรู้ในการ
ตอนที่ ๔ ข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม เกี่ ย วกั บ สมรรถนะการทางาน ของพนั ก งานส่ วนต าบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาแพงเพชรมีลั กษณะเป็นคาถามแบบปลายเปิด
๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถาม จานวน ๑๘๐ ฉบับ
๓.๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๔.๑ สถิติเชิงพรรณนา
๑. ลั ก ษณะของพนัก งานส่ วนตาบลวิ เคราะห์ข้ อมู ล ได้โ ดยใช้ การแจกแจงความถี่
(Frequencies) และการหาค่าร้อยละ (Percentage)
๒. ระดั บ สมรรถนะการท างาน ของพนั ก งานส่ วนต าบลองค์ ก รปกครองส่ ว น
̅) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ท้อ งถิ่ นในจั งหวัด กาแพงเพชรวิ เคราะห์ ข้อ มูล โดยการหาค่า เฉลี่ย (X
(S.D) กาหนดเกณฑ์แบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย
๓. ปัจจัยด้านการทางาน ของพนักงานส่ วนตาบล ในจั งหวัดกาแพงเพชรวิเคราะห์
̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X
๓.๔.๒ ค่า สถิ ติ ติเ ชิง อนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อ การทดสอบสมมุ ติ ฐานการวิ จั ย
ปัจ จัย ด้ านความพึ งพอใจในการท างานด้า นสร้ างแรงจู งใจ/เจตคติที่ ดี ด้า นความก้า วหน้ าในการ
ทางาน ด้านส่งเสริ มความรู้ในการทางาน มี ความสัมพัน ธ์กับสมรรถนะการทางานของพนักงานส่ว น
ตาบล ขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่นในจังหวัดกาแพงเพชรเมื่ อจาแนกเป็ นด้านการมุ่ งผลสั มฤท ธิ์
ด้านการบริ การที่ดีด้ านการสั่งสมความเชี่ย วชาญในงานอาชีพ ด้า นการยึด มั่น ในความถูก ต้องชอบ
ธรรม และจริย ธรรมด้านการทางานเป็ นทีม โดยการทดสอบหาค่าสั มประสิท ธิ์สหสัมพัน ธ์เพี ยร์สั น
(Pearson Correlation Coefficient) เพื่ อ หาความสั มพั น ธ์ร ะหว่ างปั จ จั ย สภาพแวดล้ อมในการ
ทางานกับสมรรถนะการทางาน
สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับ ๐.๐๕
๔. สรุปผลการวิจัย
๔.๑ระดั บ สมรรถนะการท างาน ของพนั กงานส่ วนต าบลในจัง หวัด กาแพงเพชร
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จารณาเป็น รายด้าน พบว่า สมรรถนะการท างานของพนัก งานส่ว น
ตาบล ในจังหวัด กาแพงเพชร อยู่ในระดับ มากเป็ นอั นดั บแรก คือ ด้า นการยึ ดมั่ นในความถูก ต้อ ง
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ชอบธรรมและจริย ธรรม รองลงมา ได้แก่ ด้า นการทางานเป็นที ม ด้ านการบริการที่ดี ด้า นการ
บริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามลาดับ
๔.๑.๑ ด้ านการมุ่ งผลสัมฤทธิ์ มีส มรรถนะระดั บมาก เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ
ข้อ ๑ สมรรถนะตั ดสินใจในการดาเนินการเพื่อ ให้ภ าครัฐ/ประชาชนได้ประโยชน์ สูงสุด มีสมรรถนะ
ระดั บมากที่สุ ด และข้ อ ๒ บริห ารจัด การเวลา ทรั พยากรเพื่ อประโยชน์ ต่อ ภารกิ จตามกรอบที่
กาหนดไว้ มีระดับสมรรถนะรองลงมา ส่ วนข้อ ๓ มีความอุต สาหะ รอบคอบ และปรับ ปรุงวิ ธีการ
ทางานให้มีคุณภาพดีขึ้น มีระดับสมรรถนะต่าที่สุด
3.2.1 ด้านการบริ การที่ ดี มี สมรรถนะระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็น รายข้อ ข้ อ
๔ เต็มใจให้ บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ให้กับผู้บริ การ มีสมรรถนะระดั บมากที่สุด และข้อ ๗
ให้ บริ การที่ เป็ น ประโยชน์ อย่ างแท้ จ ริง ของผู้ รับ บริก ารได้ มี ระดับ สมรรถนะรองลงมา ส่ วนข้ อ ๕
ให้บริการตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ที่รับบริการได้ มีระดับสมรรถนะต่าที่สุด
3.2.2 ด้านการยึดมั่ นในความถู กต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม มีสมรรถนะระดั บ
มาก เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ข้ อ ๑๑ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความถู ก ต้ อ งตามหลั ก กฎหมาย
จริย ธรรม ตามหลั กธรรมาภิ บ าล มี ระดับ สมรรถนะมากที่สุ ด และข้ อ ๑๒ มี ความยึ ดมั่ น ในหลั ก
คุณธรรมยุติธรรม และปฏิบัติต นกับผู้อื่ น อย่า งเท่าเที ยมกัน มี สมรรถนะระดั บรองลงมา ส่ว นข้อ ๑๓
พิทั กษ์ ผลประโยชน์ชื่ อเสี ยงขององค์ กรแม้ เสี่ย งต่ อความมั่ นคงในหน้า ที่ก ารงานหรือชี วิต มีร ะดั บ
สมรรถนะที่ต่าสุด
3.2.3 ด้านการทางานเป็ นทีม มีสมรรถนะระดับ มาก เมื่อพิ จารณาเป็น รายข้ อ
ข้อ ๑๖ ช่ว ยเหลือ และส่ง เสริ มความสามั คคี ในหมู่ค ณะเพื่อ ให้ภ ารกิจประสบความสาเร็จ มีร ะดั บ
สมรรถนะมากที่สุด ข้อ ๑๔ บทบาทหน้ าที่ของตน และทาหน้าที่ข องตนในทีมให้สาเร็ จ กับ ข้อ ๑๕
มีทัศนคติที่ดี ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน มีระดับสมรรถยะรองลงมา
3.3 ระดับ ปั จ จัย การท างาน ของพนั ก งานส่ว นต าบล ในจั งหวั ด กาแพงเพชร อยู่ ใ น
ระดั บมาก เมื่ อพิจ ารณาเป็น รายด้า น พบว่ าระดับ ปัจ จัย การทางาน ของพนัก งานส่ว นตาบล ใน
จัง หวั ดก าแพงเพชร อยู่ ใ นระดั บ มากเป็ น อั น ดั บ แรก คื อ ปั จ จั ยด้ า นสร้า งแรงจูง ใจ/เจตคติ ที่ ดี
รองลงมา ได้ แก่ ปัจ จัย ด้ านความก้า วหน้ าในการทางาน และปั จจั ยด้ านความพึ งพอใจในการ
ทางาน ตามลาดับ
3.3.1 ปัจจัยด้ านความพึงพอใจ ในการท างาน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิ จารณา
เป็น รายข้อ พบว่ า มี เงิน เดื อน และสวัสดิ การที่ เหมาะสม มากที่ สุด รองลงมา คื อ มี ความพอใจใน
ตาแหน่ ง งานที่ป ฏิ บั ติ อยู่ และ มี ค วามสั มพั น ธ์ กับ ผู้ ร่ว มงานที่ดี ตามล าดั บ ซึ่ ง อยู่ ใ นระดับ มาก
เช่นเดียวกัน
3.3.2 ปัจจั ยด้า นสร้ างแรงจู งใจ/เจตคติ ที่ดี อยู่ใ นระดับมาก และเมื่อ พิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า การได้รับการยอมรับจากพนักงาน ในองค์การ มากที่สุ ด รองลงมา คือ มีลั กษณะงาน
ที่ปฏิบั ติตรงความสามารถ และเพื่อนร่ วมงานเป็นมิต ร ปรารถนาดีต่อกั น และ มีการช่วยเหลือกั น
เมื่อเกิดปัญหาในการทางาน ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
3.3.3 ปัจจัย ด้านความก้าวหน้า ในการทางาน อยู่ ในระดับมาก และเมื่ อพิจ ารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่ า มี การให้ โอกาสเลื่ อนต าแหน่ง งานที่สู ง ขึ้น มากที่ สุ ด รองลงมา คือ มีโ อกาส
พิจ ารณาความดีค วามชอบ ในการทางานอย่า งยุติ ธรรม และ มี โอกาสฝึก อบรม หรือ ศึ กษาต่ อใน
ระดับสูงขึ้น ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
3.3.4 ปัจจัย ด้านส่ งเสริมความรู้ ในการท างาน อยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจ ารณา
เป็ น รายข้ อ พบว่ า หน่ ว ยงานจั ด การเรี ย นรู้ โดยอบรมเพิ่ มความรู้ ทั ก ษะ/เจตคติ พนั ก งานให้
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น มากที่ สุด รองลงมา คือ มีการสั่งสม พัฒนาความรู้ ความสามารถ
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ในการปฏิ บั ติง านไปใช้ และเผยแพร่ ในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก รโดยรวม และ การ
ถ่ายทอดค่านิยมองค์กรเน้นการทางานเป็นทีม ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
๔.๓ ความสัมพั นธ์ระหว่างปัจจั ยการท างาน กั บสมรรถนะของพนักงานส่วนตาบล องค์การ
บริหารส่วนตาบลในจังหวัดกาแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
๔.๓.๑ ปัจ จั ยการท างาน ได้ แ ก่ ๑) ปั จจั ยด้ า นความพึง พอใจในการทางาน ๒)
ปัจ จั ยด้ านสร้า งแรงจู งใจ/เจตคติ ที่ ดี ๓) ปั จ จัย ด้ านความก้า วหน้ าในการท างาน ๔) ปัจ จั ยด้ า น
ส่ งเสริ มความรู้ ใน การท างาน มี ค่ า Sig. น้ อ ยกว่ า ๐.๐๕ หมายความว่ า ปั จ จั ย การท างาน มี
ความสัมพัน ธ์ กับ สมรรถนะการท างานของพนั ก งานส่ วนตาบล ขององค์ การบริห ารส่ วนตาบลใน
จังหวัด กาแพงเพชร อย่ างมีนั ยสาคั ญทางสถิติที่ ระดั บ ๐.๐๕ จึงยอมรั บสมมติฐาน โดยเมื่อพิจ ารณา
ความสั มพันธ์ พบว่า ปัจจั ยด้านความก้ าวหน้ าในการทางานมีความสัมพั นธ์มากที่สุด รองลงมา คื อ
ปัจ จัย ด้านสร้ างแรงจู งใจ/เจตคติที่ ดี กับ ปั จจั ยด้า นส่ งเสริ มความรู้ใ นการท างาน และปัจ จัย ด้า น
ความพึ งพอใจในการท างาน ตามล าดั บ ซึ่ง มีค วามสัมพัน ธ์กั บสมรรถนะการท างาน ของพนัก งาน
ส่วนตาบลในทิศ ทางเดีย วกัน โดยมีค่ า สัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ (r) มี ความสั มพัน ธ์ต่ า (r = .๒๔๐ -.
๒๙๖)
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกตามสมติฐาน ดังนี้
สมมติฐ านที่ ๑ ปั จจั ยด้า นความพึ งพอใจในการทางานน่า จะมี ความสัมพัน ธ์กับ สมรรถนะ
การทางานของพนักงานส่วนตาบล ในจังหวัดกาแพงเพชร
โดยความสัมพัน ธ์ร ะหว่างปัจ จัย ด้า นความพึ งพอใจในการท างานน่ าจะมี ความสัมพั น ธ์กั บ
สมรรถนะการทางานของพนักงานส่วนตาบล ในจังหวัดกาแพงเพชรพบว่า มีค่า Sig. น้อ ยกว่า ๐.๐๕
หมายความว่ า ปั จ จั ยด้ า นความพึ งพอใจในการท างานมี ค วามสั มพั น ธ์ กั บสมรรถนะการท างาน
ของพนัก งานส่วนตาบล ในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัย สาคั ญทางสถิติที่ ระดั บ ๐.๐๕ จึงยอมรั บ
สมมติฐาน
ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ ความสั มพั น ธ์ พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น ความพึ ง พอใจในการท างา น
มี ค วา มสั ม พั น ธ์ กั บ สมร ร ถน ะการ ท า งา น ของพนั ก งาน ส่ ว น ต าบ ล ใน ทิ ศ ท างเดี ย วกั น
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีความสัมพันธ์ต่า (r = .๒๔๐)
สมมติฐ านที่ ๒ ปั จจั ย ด้ านสร้า งแรงจู ง ใจ/เจตคติที่ ดี น่ าจะมีค วามสั มพัน ธ์ กั บสมรรถนะ
การทางานของพนักงานส่วนตาบล ในจังหวัดกาแพงเพชร
โดยความสั มพั น ธ์ร ะหว่ า งปั จ จั ยด้ า นสร้ า งแรงจู ง ใจ/เจตคติ ที่ ดีน่ า จะมี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ
สมรรถนะการทางานของพนั ก งานส่ว นต าบล ในจัง หวัด กาแพงเพชร พบว่ า มีค่ า Sig. น้ อ ยกว่ า
๐.๐๕ หมายความว่า ๒ ปั จจัยด้า นสร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ ดีมีความสัมพัน ธ์กับสมรรถนะการทางาน
ของพนั ก งาน ส่ ว นต าบล ใน จั ง หวั ด ก าแพงเพชร อย่ า งมี นั ย ส า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ๐.๐๕
จึงยอมรับสมมติฐาน
ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ าร ณาระดั บ ความสั มพั น ธ์ พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น สร้ า งแร งจู ง ใจ /เจตคติ ที่ ดี
มี ค วา มสั ม พั น ธ์ กั บ สมร ร ถน ะการ ท า งา น ของพนั ก งาน ส่ ว น ต า บ ล ใน ทิ ศ ท างเดี ย วกั น
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีความสัมพันธ์ต่า (r = .๒๔๓)
สมมติฐ านที่ ๓ ปัจ จัยด้ านความก้ าวหน้า ในการทางานน่าจะมี ความสัมพัน ธ์กั บสมรรถนะ
การทางานของพนักงานส่วนตาบล ในจังหวัดกาแพงเพชร
โดยความสั มพั นธ์ ระหว่า งปั จจั ยด้า นความก้า วหน้า ในการทางานน่า จะมีความสัมพัน ธ์กั บ
สมรรถนะการทางานของพนั ก งานส่ว นต าบล ในจัง หวัด กาแพงเพชร พบว่ า มีค่ า Sig. น้ อ ยกว่ า
๐.๐๕ หมายความว่า ปัจจัยด้า นความก้า วหน้าในการทางานมีความสั มพันธ์กับสมรรถนะการทางาน
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ของพนั กงาน ส่ ว นต าบล ใน จั ง หวั ด ก าแพงเพชร อย่ า งมี นั ย ส า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ๐.๐๕
จึงยอมรับสมมติฐาน
ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ ความสั มพั น ธ์ พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นความก้ า วหน้ า ในการท างา น
มี ค วา มสั ม พั น ธ์ กั บ สมร ร ถน ะการ ท า งา น ของพนั ก ง าน ส่ ว น ต าบ ล ใน ทิ ศ ท างเดี ย วกั น
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีความสัมพันธ์ต่า (r = .๒๙๖)
สมมติฐานที่ ๔ ปัจจั ยด้ านส่ งเสริมความรู้ใ นการทางานน่า จะมี ความสั มพั นธ์กั บสมรรถนะ
การทางานของพนักงานส่วนตาบล ในจังหวัดกาแพงเพชร
โดยความสั มพั นธ์ร ะหว่างปัจ จัย ด้านส่ง เสริ มความรู้ในการท างานน่ าจะมีค วามสัมพัน ธ์กั บ
สมรรถนะการทางานของพนั ก งานส่ว นต าบล ในจัง หวัด กาแพงเพชร พบว่ า มีค่ า Sig. น้ อ ยกว่ า
๐.๐๕ หมายความว่า ปั จจัยด้านส่ งเสริมความรู้ในการท างานมีความสัมพันธ์กั บสมรรถนะการทางาน
ของพนัก งานส่วนตาบล ในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัย สาคั ญทางสถิติที่ ระดั บ ๐.๐๕ จึงยอมรั บ
สมมติฐาน
ซึ่ งเมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ ความสั มพั น ธ์ พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นส่ งเสริ มความรู้ ใ นการท างาน
มี ค วา มสั ม พั น ธ์ กั บ สมร ร ถน ะการ ท า งา น ของพนั ก งาน ส่ ว น ต าบ ล ใน ทิ ศ ท างเดี ย วกั น
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีความสัมพันธ์ต่า (r = .๒๔๓)
๕.อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษา พบว่ า สมรรถนะการทางาน ของพนั กงานส่ว นต าบล ต าแหน่ ง วิ ชาการ
ในจัง หวัด กาแพงเพชรในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (X̅=๔.๑๑) โดยมีสมรรถนะการท างานด้านการ
ยึดมั่นในความถูก ต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม มากที่สุด (X̅=๔.๕๔) รองลงมา คื อ ด้านการทางาน
เป็นที ม (X̅=๔.๔๑) และ ด้ านการบริ การที่ ดี (X̅=๔.๑๐) ตามลาดับ ปั จจัยการท างานของพนักงาน
ส่ว นต าบล ตาแหน่ง ทั่ว ไป ในจั งหวัด กาแพงเพชรในภาพรวม อยู่ใ นระดั บมาก (X̅=๓.๗๓) โดยมี
ปัจจัยด้ านสร้า งแรงจูง ใจ/เจตคติที่ดี มากที่สุ ด (X̅=๓.๘๓) รองลงมา คือ ปัจ จัยด้านความก้ าวหน้ า
ในการทางาน (X̅=๓.๗๕) และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทางาน (X̅=๓.๖๘) ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจ จัยการทางาน ด้านความพึง พอใจในการท างานด้า น
สร้างแรงจูงใจ/เจตคติที่ดี ด้านความก้ าวหน้ าในการทางาน และด้านส่ งเสริมความรู้ ในการทางาน
มีความสัมพัน ธ์กับ สมรรถนะการท างาน ของพนัก งานส่ว นต าบลอย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ
๐.๐๕ และมีความสัมพั นธ์ ในทิศ ทางเดียวกั น โดยมีค่า สัมประสิท ธิ์สหสัมพัน ธ์ (r) อยู่ระหว่าง .๒๔๐
- .๒๙๖ จึงเป็นไปตามสมมติฐาน
๖.ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. จา กผลการศึ ก ษาสมรรถนะของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ต าบล ใน จั ง หวั ด
กาแพงเพชร พบว่ า สมรรถนะของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ด้ านการมุ่ งผลสั มฤทธิ์
มีค่ าเฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด ดั งนั้ น องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบล จั งหวัด ก าแพงเพชร ควรก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมสมรรถนะของพนั กงานองค์ การบริ หารส่ วนตาบล ด้า นการมุ่งผลสั มฤทธิ์ โดยการกาหนด
นโยบายเพื่ อเพิ่มแรงจูงใจกระตุ้นให้พนัก งานมีความอุตสาหะรอบคอบ และปรับ ปรุงวิธีการทางานให้
มีคุณภาพดีขึ้น
๒. จากผลการศึ กษาปัจ จัย การท างานของพนั กงานองค์ การบริห ารส่ วนตาบล ในจัง หวั ด
กาแพงเพชร พบว่า ปั จ จัย ด้า นส่ง เสริมความรู้ ในการท างานมี ค่า เฉลี่ย น้ อยที่ สุด ดั งนั้ น องค์ก าร
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

บริ ห า รส่ ว น ต า บล จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ควร ก า หน ดน โยบา ยส่ ง เสริ ม ปั จ จั ย กา รท า งา น
โดยควรมีก ารประชาสัมพัน ธ์ให้ พนั กงานทราบข้ อมูล ที่เ กี่ยวกับ การเพิ่ มสมรรถนะในการท างานให้
สูงขึ้น และในหน่วยงานควรมีระบบการประเมินผลงานที่ชัดเจน
๓. จากผลการศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่า งปั จจัย ด้า นการท างานกั บสมรรถนะการทางาน
ของพนั ก งา นส่ ว นต า บล องค์ ก ารบริ ห า รส่ ว น ต าบลในจั ง หวั ด ก าแพงเพชร พบว่ า ปั จ จั ย
ด้านความก้ าวหน้ าในการท างาน มี ความสัมพั นธ์ กับ สมรรถนะการทางานของพนัก งานส่ว นต าบล
มากที่สุด ดั งนั้นองค์ก ารบริหารส่ วนตาบลในจังหวัดกาแพงเพชร ควรกาหนดนโยบายส่ งเสริมปัจจั ย
การท างาน ด้า นความก้า วหน้า ในการท างาน โดยการให้ โอกาสในการเลื่ อนขั้น เงิ นเดือ นเพื่ อ เพิ่ ม
สมรรถนะการทางานของพนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดกาแพงเพชร
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การพัฒนาการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๘
Management development toward effectiveness of primary – schools
attached to regional education office no.18
จิรภัทร แจ้งชัยภูมิ*
จินต์ วิภาตะกลัศ**
กฤษณะ ดาราเรือง***
บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้ งนี้มีวั ตถุป ระสงค์ ๔ ประการ คื อ ๑) เพื่อ ศึกษาสมรรถนะผู้บริ หาร การบริหาร
จัดการ และประสิท ธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสัง กัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๘ ๒) เพื่ อ
ศึก ษาความสั มพั น ธ์ ของปัจ จั ย ด้า นสมรรถนะผู้บ ริ หาร การบริ หารจัด การ และประสิท ธิ ผลของ
โรงเรี ยนประถมศึก ษาในสัง กั ด ส านั ก งานศึก ษาธิ ก ารภาค ๑๘ ๓) เพื่ อศึ ก ษาปั จ จั ยที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิท ธิผ ลของโรงเรี ยนประถมศึก ษาในสั งกั ดสานัก งานศึก ษาธิก ารภาค ๑๘ ๔) เพื่อ พัฒ นาและ
นาเสนอแนวทางในการพั ฒนาประสิทธิ ผลของโรงเรีย นประถมศึ กษาในสัง กัดส านัก งานศึ กษาธิการ
ภาค ๑๘ กลุ่มตั วอย่า งที่ ใช้ใ นการวิจั ยเป็น ผู้บ ริ หารสถานศึ กษา ครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
จานวน ๖๗๒ คน จากจ านวนทั้ งหมด ๑๒,๗๗๒ คน ใน ๑,๔๔๘ โรงเรี ยน โดยการเลื อ กสุ่ มแบบ
หลายขั้น ตอน สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าทีแบบ One - sample t-test การวิเคราะห์ค่าสั มประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน และ
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคู ณแบบสเต็ปไวซ์
ผลการวิ จัย พบว่ า ๑. ระดับ สมรรถนะผู้ บริ หาร การบริหารจั ดการ และประสิท ธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกั ดสานักงานศึก ษาธิการ ภาค ๑๘ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง ๒.
ค่าสั มประสิท ธิ์สหสัมพัน ธ์ข องตัวแปรสมรรถนะผู้บ ริห าร การบริหารจั ดการ และประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยน มี ค่าระหว่าง ๐.๖๕๒ – ๐.๗๕๓ อย่ างมีนั ยสาคั ญทางสถิ ติทุกตั วแปร ๓. มีตั วแปรสาคั ญ
๑๗ ตั ว แปร จากทั้ง หมด ๖๔ ตั วแปร โดยทั้ ง ๑๗ ตั วแปร สามารถอธิบ ายความแปรปรวนหรื อ
ทานายตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสานั กงานศึกษาธิ การภาค ๑๘
ได้ ร้ อ ยละ ๗๖.๕๐ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .๐๕ และ ๔. แน วทางใน การพั ฒ น า
ประสิ ทธิผลของโรงเรีย นประถมศึ กษาในสังกั ดสานักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๘ ประกอบไปด้ วย ๑)
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ๒) พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ๓) พัฒ นาคุณภาพ
การศึก ษา ๔) พัฒนาระบบการบริห ารจัดการ ๕) พัฒนาการจัด ทาแผนยุทธศาสตร์ข องสถานศึกษา
และ ๖) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
คาสาคัญ : การพัฒนา, การบริหารจัดการ, ประสิทธิผล

*
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Abstract
The purpose of research which was fourfold: Firstly, to study
adm inistr ator s’s competencies,management and effectiveness of primary schools attached to region education office No. 1 8 . Secondly, to study the
relationship between administrators’s competencies, management and
effectiveness of primary - schools attached to region education office No.1 8 .
Thirdly, to study the factors affecting the effectiveness of the primary - Schools
attached to Region Education Office No.1 8 . Fourthly, to develop and present
appropriately effectiveness of the primary - schools attached to region education
office No.1 8 . The samples used in the research consisted of administrators,
teachers, and educational personnel of 672 out of 12,772 persons in 1,448 schools.
Selected with multistage random sampling technique. Data were then analyzed by
computing mean, standard deviation, One - sample t-test, Pearson’s Product
Moment Correlation, and Stepwise Multiple- Regression Analysis.
It was found from the study that :1 . Administrators’s competencies level,
management and effectiveness of primary – schools attached to region education
office No.18 was high 2 . Factors of administrator ‘competencies, management
factors the effectiveness of primary – schools attached to region education office No.๑ ๘
was significantly correlated at the .0 5 level 3 . There were 1 7 out of 6 4 variables, of
which 1 7 variables could explain the variance or the predicted variables. The
effectiveness of the primary - schools attached to region education office No.1 8
were 76.50 % at .05 level. 4. There are six approaches toward the development of
effectiveness, as follows: 1) To development teachers and education personnel; 2)
To develop administrator ‘competencies; 3 ) To develop quality of education; 4) To
develop management system; 5 ) To develop school strategies and 6 ) To develop
information for educational management.
Keyword: Development, Management, Effectiveness
๑.บทนา

แผนการศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้ กล่า วถึ งความจ าเป็ นที่ ประเทศไทยต้อ ง
ปฏิ รู ป การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ร ะบบการศึ ก ษาเป็ น กลไกหลั ก ของการขั บ เคลื่ อ น ประเทศ ภายใต้
รัฐธรรมนู ญแห่ง ราชอาณาจั กรไทยฉบั บ ใหม่ กรอบยุ ทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) และกรอบทิศ ทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติฉ บับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) เพื่อให้สามารถนาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า
การจัดการศึ กษาให้เกิด ประสิทธิผ ลนั้นจึงต้องอาศัยปัจจัย หลายด้านที่ผสมผสานกันอย่างลง
ตัว ทั้งด้านสภาพทางสังคม บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมรอบรอบตัวผู้เ รียนที่เอื้ อ อานวยต่อ การเรียนรู้
อย่างเหมาะสมมีค วามพร้อมในด้านทรัพยากรต่ างๆ เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มีคุณภาพ และประสิท ธิภ าพมีง บประมาณเพี ย งพอและมี ทรั พยากรมนุษ ย์ เพื่อ ให้ กระบวนการจั ด
การศึก ษาสามารถขับ เคลื่อนไปได้อ ย่า งมีคุ ณภาพ อั นจะส่ง ผลให้ผู้ เรีย นเกิดการพัฒ นา เป็ นบุ คคล
แห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ มีคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น เห็ น คุ ณ ค่ า ของการด ารงไว้ ซึ่ งทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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สิ่ง แวดล้ อ มอยู่ ในสัง คมที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงได้อ ย่ างมีค วามสุข ก็ ให้ เกิ ดการพั ฒ นาประเทศชาติ ไ ด้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน๑
ผู้บริหารถือเป็น หัวใจหลักขององค์การที่จะน าพาทีมงานสร้า งและพั ฒนาให้ เกิดประสิทธิผ ล
ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานนั้น ๆได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้ นผู้บริหารโรงเรียน จะต้ องมีสมมรรถ
นะที่ โดดเด่น มีทั ก ษะการบริห ารจั ด การที่จ ะพัฒ นาโรงเรี ย นให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ ส่ง ผลให้เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ผ ลให้ เป็ นที่ น่ า พอใจแก่ ผู้ ป กครอง และชุ มชน และการที่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจ ะ
บริ ห ารงาน ได้ อ ย่ า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับหลักการบริ หารทั่วไป การบริหารโรงเรียน ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องนโยบายของทางราชการ รวมทั้งจะต้องเรี ยนรู้และก้าวทัน เทคโนโลยีเพื่อ เป็นเครื่ องมือใน
การค้ น คว้ า หาความรู้แ ละจั ดการข้ อ มูล จึ ง มีค วามจ าเป็ น อย่า งยิ่ ง ที่จ ะต้อ งพัฒ นาผู้บ ริ หารอย่ า ง
หลากหลายและต่ อเนื่อ ง เพราะสาระความรู้ ทางการบริหารนั้น ย่อ มเปลี่ ยนแปลงไปตามบริบทของ
สังคม๒
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึ กษาปัจจัยสาคั ญ ได้แก่ ปัจจัย สมรรถนะผู้บริ หาร ปัจจัยด้า น
การบริ หารจัด การ และปั จจั ยประสิ ทธิผ ลของโรงเรียนโดยรวมของโรงเรียนประถมศึก ษาในสั งกั ด
สานั กงานศึ กษาธิก ารภาค ๑๘ ที่ท าให้ผู้บ ริห ารสามารถบริ หารโรงเรีย นได้ อย่ างมี ประสิท ธิผลเป็ น
ประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษา สืบต่อไป
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะผู้ บ ริ ห าร การบริ ห ารจั ด การ และประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๘
๒. เพื่ อ ศึ กษาความสั มพั น ธ์ ข องปั จ จัย ด้ า นสมรรถนะผู้ บริ ห าร การบริ หารจั ดการ แ ละ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สานักงานศึกษาธิ การภาค ๑๘
๓. เพื่อ ศึ กษาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่อ ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย นประถมศึ กษา ในสั งกั ดส านั ก งาน
ศึกษาธิการ ภาค ๑๘
๔. เพื่อ พัฒนาและนาเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิผลของโรงเรีย นประถมศึก ษา ใน
สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๘
๓. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น ผู้บริหารสถานศึ กษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จากจ านวน ทั้ งหมด ๑๒,๗๗๒ คน ใน ๑,๔๔๘ โรงเรี ยน ได้ก ลุ่มตั วอย่า ง จ านวน ๖๗๒ คน การ
กาหนดขนาดของกลุ่ มตัว อย่ า งใช้ ต ารางสาเร็ จรู ปของเคร็ จซี่ และมอร์ แกน ที่ ระดับ ความเชื่อ มั่ น
๙๕% ได้มาโดยการสุ่มแบบการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)๓
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจั ยเป็น แบบสอบถามที่ ผู้วิจัย สร้างและพั ฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิ ดทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง โดยผ่า นการทดสอบความตรง (Validity) ของ
เครื่อ งมื อ (Item Objective Congruence: IOC) ผลการค านวณค่ า สัมประสิ ท ธิ์ ค วามสอดคล้ อ ง
ระหว่ างเนื้ อหากับสิ่ งที่ต้อ งการศึกษา โดยการประเมิน ของผู้ ทรงคุณวุ ฒิทั้ง ๕ คน ได้ ค่าสั มประสิท ธิ์
ความสอดคล้อ งระหว่าง ๐.๘๐-๑.๐๐ และทดสอบความเที่ย ง (Reliability) โดย (Try out) กั บกลุ่ ม
๑

พิ มพรรณ สุ ริ โ ย. (๒๕๕๒). ปั จจั ย ด้ า น ผู้ บ ริ หารสถาน ศึ ก ษาที่ ส่ งผลต่ อ ป ระสิ ทธิ ผ ลของ โรงเรี ย นเท ศบาลกลุ่ ม
การศึกษาท้ องถิ่น ที่ ๙. กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น วิท ยานิพ นธ์ป ริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เลย.
๒
ปรียาพร วงศ์อนุต รโรจน์. (๒๕๔๙). การบริหารงานวิ ชาการ. กรุงเทพ : สหมิตรออฟเซท.
๓
สุทธนู ศรีไสย์. (๒๕๕๑). สถิติประยุก ต์ ส าหรั บงานวิจั ย ทางสัง คมศาสตร์. กรุงเทพฯ. จิราภาการพิ มพ์.
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ตัว อย่ า งที่ ไ ม่ไ ด้ เ ป็ น กลุ่ มตั วอย่ า งจริ ง จ านวน ๔๐ คนได้ ค่ า สั มประสิท ธิ์ค วามเที่ ย งแบบอั ล ฟ่ า
(Alpha-reliability Coefficient) ๐.๙๗๑
ดาเนิ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ด้ว ยตนเองโดยใช้ แบบสอบถามกั บ กลุ่ มตั ว อย่ าง จ านวน
๖๗๒ คน โดยไปเก็บ รวบรวมข้ อมู ลด้ว ยตนเอง ระยะเวลาที่ดาเนิ นการตั้ งแต่ เดื อน กรกฎาคมถึ ง
เดือ นสิง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รั บ ข้อ มูล กลับ คืน จ านวน ๖๗๒ ชุด คิ ด เป็ นร้ อยละ ๑๐๐ ของการ
เลือกสุ่ม
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รูป ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว น
เบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเ คราะห์ค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั น ธ์แ บบเพี ยร์ สั น
(Pearson’s Product-Moment Correlation) และวิเ คราะห์สั มประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ ถดถอยพหุคู ณ
แบบสเต็ปไวซ์ (Stepwise- Multiple Regression Correlation Coeffcient)
๔. ผลการวิจัย
ผลการศึ กษาตามวั ตถุประสงค์ข้ อ ที่ ๑ “ศึ ก ษาระดั บ สมรรถนะผู้ บริ ห าร การบริ ห าร
จัด การ และประสิ ทธิ ผ ลของโรงเรีย นประถมศึก ษาในสั งกั ด ส านั ก งานศึ กษาธิ การ ภาค ๑๘ ใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ สู ง เมื่ อพิ จ ารณาในรายละเอี ยดเป็น รายด้ าน พบว่ า ระดั บ สมรรถนะ
ผู้ บ ริ ห าร การบริ ห ารจั ด การ และประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค ๑๘”อยู่ ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๒, ๔.๔๙, ๔.๔๗ ตามล าดับ เมื่อเที ยบกั บเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ (ร้อยละ ๘๐) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ผลการศึ ก ษาตามวั ตถุ ประสงค์ ข้ อที่ ๒ ศึ ก ษาความสั มพั น ธ์ ของปั จจั ย ด้ านสมรรถนะ
ผู้ บ ริ ห าร การบริ ห ารจั ด การ และประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น ประถมศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ศึกษาธิก ารภาค ๑๘ พบว่า ปัจ จัยสมรรถนะผู้ บริหารรายด้านและปัจ จัยด้านการบริ หารจัด การราย
ด้านกับ ปัจจั ยประสิ ทธิผลของโรงเรีย น โดยรวม มี ความสัมพัน ธ์กันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดั บ
.๐๕ ทุกตัวแปร
ผลการศึกษาตามวั ตถุประสงค์ข้ อที่ ๓ “วิเคราะห์ ตัวแปรสาคัญ ของปั จจัยด้ านสมรรถนะ
ผู้บริ หาร ปัจ จัย ด้านการบริ หารจัด การ ที่ ส่งผลต่อ ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย นประถมศึ กษาในสั งกั ด
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ พบว่า มีตัวแปรสาคัญ ๑๗ ตั วแปร จากทั้งหมด ๖๔ ตัวแปรที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิผลของโรงเรีย นประถมศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิ การภาค ๑๘ โดยทั้ง ๑๗ ตัวแปร
สามารถอธิบายความแปรปรวนหรื อทานายตัวแปรตาม คือ ประสิท ธิผลของโรงเรีย นประถมศึกษา
ในสัง กัดส านั กงานศึก ษาธิ การภาค ๑๘ ได้ ร้อยละ ๗๖.๕๐ อย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .๐๕
ในขณะเดีย วกันสามารถจัด เรียงล าดับ ค่าอานาจการทานายจากมากที่สุ ดไปหาน้อ ยที่สุ ด ได้ดั งนี้ คื อ
๑) มี ก ารติ ด ตาม ควบคุ มและประเมิ น ผลบุ ค ลากรในสายงานและสายชั้ น อย่ างสม่ าเสมอ ๒) มี
ความรู้สึ กที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและทางานเป็นทีม ๓) จัดให้มีระบบการประสานงานในโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่ างมีป ระสิทธิ ภาพ ๔) ผู้บ ริหารให้ความสาคัญ กับการบริห ารจัดการโดย
มุ่งเน้น แผนยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒ นาสถานศึก ษา ๕) บุคลากรมีค วามรู้ ความสามารถในการปฏิ บัติงาน
ใน แต่ ล ะต าแหน่ งหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ดชอบ ๖) มี การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์การพั ฒนาโรงเรี ยน ๗) ผู้บ ริห ารมี การประเมิน และปรับปรุง หลั กสูต รและการจัด การ
เรียนรู้ให้ทัน ต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๘) มีการกาหนดวิธีการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่รับเข้ า
มาใหม่ ๙) ผู้บ ริหารเป็ นผู้มีค วามรู้ค วามสามารถในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้
ในการบริห ารจั ดการ และการเรี ยนรู้ ๑๐) ผู้บ ริหารเป็ นผู้ มีอุ ดมการณ์ในการพัฒ นาโรงเรีย น ๑๑)
ผู้บริหารมีความสามารถในการศึกษาหาความรู้เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการ ๑๒) โรงเรียนมีการ
กาหนดปรั ชญา หรือ ค่ านิ ยมของโรงเรี ยน เพื่ อให้บุ คลากรยึด ถื อเป็ น หลัก ในการปฏิ บัติ ง าน ๑๓)
บุค ลากรของโรงเรีย น และผู้มีส่ วนเกี่ย วข้อ งมี ส่ ว นร่ว มในการจั ดท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
โรงเรีย น ๑๔) สามารถปฏิบัติง านทดแทนกั นได้น อกเหนื อจากงานที่ รับผิด ชอบ ๑๕) โรงเรีย นมีวัส ดุ
อุปกรณ์เครื่องมื อเครื่ องใช้ ที่ทัน สมัยและเพี ยงพอต่อการปฏิบัติ งานในโรงเรียน ๑๖) ผู้บริ หารปฏิบั ติ
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ตนตามจรรยาบรรณของวิช าชีพผู้บ ริห าร ๑๗) ผู้ บริ หารยึด หลั กการท างานตามหลั กธรรมาภิ บาล
รายละเอียด
ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ : สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สั มประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์ ถ ดถอยพหุ คู ณแบบ
สเต็ ป ไวซ์ ระหว่ า งปัจจัยด้านสมรรถนะผู้ บริหาร และปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่
ส่งผลต่ อประสิท ธิผล ของโรงเรี ยนประถมศึ กษาในสัง กัด สานัก งานศึก ษาธิก ารภาค
๑๘
Mod
ปัจจัย
el
๑ มีการติดตาม ควบคุมและ
ประเมินผลบุคลากรในสายงาน
และสายชั้นอย่างสม่าเสมอ
(pen๔)
๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
และทางานเป็นทีม (jov๓)
๓ จัดให้มีระบบการประสานงานใน
โรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
(sys๑)
๔ ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา
(sca๒)
๕ บุคลากรมีค วามรู้ค วามสามารถใน
การปฏิ บั ติง านใน แต่ ล ะต าแหน่ ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ (ski๒)
๖
มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงเรียน(stg๓)
๗ ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร ปร ะเมิ น แล ะ
ปรั บปรุง หลั ก สูต รและการจั ดการ
เรียนรู้ให้ ทัน ต่อความเปลี่ ยนแปลง
อยู่เสมอ (cue๓)
๘
มีการกาหนดวิธีการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่
(sys๔)
๙ ผู้ บ ริ ห า ร เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ใ น
การบริหารจัดการ และการเรียนรู้

Reg.Coefficie
nts
B
Beta

t-Value

Sig

.๐๘๑

.๑๐๓

๓.๒๙๙**

.๐๐๑

.๑๐๙

.๑๔๘

๕.๒๘๑**

.๐๐๐

.๐๘๗

.๑๑๑

๔.๒๐๖**

.๐๐๐

.๐๖๓

.๐๗๙

๓.๐๐๕**

.๐๐๓

.๐๘๓

.๑๑๕

๔.๔๒๔**

.๐๐๐

.๐๕๔

.๐๖๖

๒.๕๘๘*

.๐๑๐

.๐๔๕

.๐๖๐

๒.๒๖๙*

.๐๒๔

.๐๔๒

.๐๕๖

๒.๐๙๖*

.๐๓๖

.๐๕๓

.๐๗๐

๒.๗๘๙**

.๐๐๕
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

(sca๔)
๑๐ ผู้บริหารเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการ
พัฒนาโรงเรียน(prd๑)
๑๑ ผู้บริหารมีความสามารถใน
การศึกษาหาความรู้เพื่อนามาใช้ใน
การบริหารจัดการ(prd๓)
*P < .๐๕, **P < .๐๑

.๐๕๕

.๐๗๕

๒.๙๔๓**

.๐๐๓

.๐๕๓

.๐๖๖

๒.๔๙๘*

.๐๑๓

ตารางที่ ๑ : สรุ ป ผลกา รวิ เ ครา ะห์ ข ้ อ มู ล สั มประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ถ ดถอยพหุ ค ู ณแบบ สเต็ ป
ไวซ์ ร ะหว่ า งปัจจัย ด้านสมรรถนะผู้บริ หาร และปัจ จัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ (ต่อ)
Reg.Coefficie
nts
Mod
ปั
จ
จั
ย
el
B
Beta t-Value Sig
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

โรงเรียนมีการกาหนดปรัชญา หรื อ
ค่ า นิ ยม ของโร งเรี ย น เพื่ อให้
บุ ค ลากรยึ ด ถื อ เป็ น หลั ก ใน กา ร
ปฏิบัติงาน (jov๔)
บุคลากรของโรงเรีย น และผู้ มีส่ว น
เกี่ ย วข้ องมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ดท า
แผ น ยุ ท ธศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
โรงเรียน(stg๑)
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ
(pen๓)
โรงเรี ย น มี วัส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ
เครื่ องใช้ที่ ทัน สมั ยและเพีย งพอต่ อ
การปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย น(ski๓)

.๐๗๑

.๐๙๐

๓.๒๑๕*
*

.๐๐๑

.๐๔๓

.๐๕๔

๒.๑๔๙*

.๐๓๒

.๐๕๘

.๐๗๖

๒.๓๗๕*

.๐๑๘

.๐๒๗

.๐๔๕

๒.๐๗๐*

.๐๓๙

ผู้ บ ริ ห า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
จรรยาบรรณของวิ ชาชีพผู้บ ริห าร .๐๘๗ .๑๐๔ ๒.๙๕๒*
.๐๐๓
*
(mee๕)
๑๗ ผู้บ ริ ห ารยึ ด หลั ก การท างานตาม
หลักธรรมาภิบาล (mee๔)
-.๐๖๒ -.๐๗๕ ๒.๒๑๒* .๐๒๗
*
๒
๒
Constant = ๐.๒๐๑, R=.๘๗๔, R = ๐.๗๖๕, R adj = ๐.๗๕๘, S.E.est = .๒๒๒,
F = ๑๒๔.๘๙๗*
*P < .๐๕, **P < .๐๑
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ผลการศึ ก ษาตามวั ตถุ ประสงค์ ข้ อ ที่ ๔ การวิ เคราะห์ ตั ว แปรส าคั ญ ของปั จ จั ย ด้ า น
สมรรถนะผู้บริหาร การบริ หารจัดการ และประสิทธิผ ลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สานักงาน
ศึกษาธิก ารภาค ๑๘ ได้ทั้ งหมด ๑๗ ประเด็นส าคัญ ดัง กล่า ว ถู กนามาแยกแยะเพื่อจั ดกลุ่ มสาหรั บ
แก้ปัญ หาหรื อนาเสนอแนวทางที่ เหมาะสมฯ ตามแนวคิด Balanced Scorecard ใน ๔ มุมมอง ซึ่ ง
ประกอบด้วย ๑) มิติด้ านประสิ ทธิผ ล (Effectiveness Perspective ๒) มิติด้ านคุ ณภาพ (Quality
Perspective) ๓) มิติ ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และ๔) มิติ ด้า น
การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นา (Learning and Growth Perspective) แล้ ว จั ด ท าแนวทางในการ
พัฒ นาประสิท ธิผ ลของโรงเรี ยนประถมศึก ษาในสั งกั ดส านัก งานศึก ษาธิก ารภาค ๑๘ ประกอบไป
ด้วย ๑) พัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึก ษา(Teachers and Education Personnel) ๒) พัฒนา
สมรรถนะผู้ บริ หารสถานศึกษา (Competency Of Educational Manager)
๓) พัฒ นา
คุณ ภาพการศึก ษา(Quality of education) ๔) พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ(Management
System) ๕) พั ฒ น าการ จั ด ท า แผน ยุ ท ธศา สตร์ ของสถา น ศึ ก ษา (School Development
Strategies) และ ๖)ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ หารสถานศึ กษา(Information Management
for Educational Administration)
ทั้งนี้ ภายหลังการพั ฒนาแนวทางเป็นที่ เรีย บร้ อยผู้ วิจั ยได้ นาแนวทางดังกล่า วนาเสนอต่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๑๑ ท่าน โดยการจัด สนทนากลุ่มเพื่อ ให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์แต่ล ะประเด็ น
ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
แนวทางพั ฒนาที่ ๑. พั ฒนาครู และบุคลากรทางการศึ กษา (Teachers and Education
Personnel) การพั ฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ให้ มีทั กษะการทางานเป็ น ที มการสร้ า ง
บรรยากาศและสัมพั นธภาพที่ดี ภายในองค์ การ ส่ง เสริมให้ บุคลากรสามารถปฏิ บัติ งานในตาแหน่ ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มศักยภาพและปฏิบั ติงานทดแทนกันได้นอกเหนือจากงานที่รับผิ ด ชอบ
แนวทาง พั ฒ นาที่ ๒ . พั ฒ นา สมรรถน ะผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึ ก ษา (Competency Of
Educational Manager) การพัฒ นาทั กษะการคิ ด การพูด การฟัง เจตคติ มีอุด มการณ์แ ละ ค่ านิย ม
ที่ ดี การมี ค วามมุ่ ง มั่ น และเกิ ด แรงบั น ดาลใจในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา การมี วิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรมยึดหลักการทางานตามหลัก
ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณวิชาชีพ
แนวทางพั ฒนาที่ ๓. พั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษา (Quality of education) พั ฒ นาการ
ดาเนิ น งานของสถานศึ กษาโดยมุ่ ง เน้ น ระบบกลไก และกระบวนการเพื่ อ ให้ เ กิด ผลสั มฤทธิ์ ห รื อ
ผลลัพธ์ต ามมาตรฐานและตัว ชี้วั ดการประเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษา ตั้ง แต่ ก ารก าหนดปรัช ญา หรื อ
ค่า นิ ย มของโรงเรี ย นการประเมิ น และปรับ ปรุ ง หลัก สู ต รและการจั ด การเรี ยนรู้ ใ ห้ ทั น ต่อ ความ
เปลี่ยนแปลง การติดตาม ควบคุมและประเมินผลบุคลากรในสายงานและสายชั้นอย่างสม่าเสมอ
แนวทางพั ฒนาที่ ๔. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจัด การ(Management System) พั ฒ นา
ระบบ
การบริหารจัดการข้อมูล การกาหนดวิธีการปฏิบัติงาน การประสานงานในโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ย วข้องอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนระบบการสื่อสารภายในโรงเรียน โดยมีความ
พร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ ทันสมัยและเพียงพอต่ อการปฏิบัติงานในโรงเรียน
แนวทางพั ฒ นาที่ ๕ . พั ฒ น าการจั ด ท าแผน ยุ ท ธศาสตร์ ข องสถานศึ ก ษา (School
Development Strategies) ส่ งเสริ มให้โ รงเรี ยนจัด ท าแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาโรงเรีย นจัด ท า
แผนปฏิบัติ ราชการที่ส อดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาโรงเรี ยน ให้เป็น ไปตามกฎกระทรวงว่ า
ด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางพั ฒนาที่ ๖. พั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารสถานศึ กษา (Information
Management for Educational Administration)พั ฒ น า ร ะบบ สาร สน เทศเพื่ อ กา ร บริ ห า ร
การศึกษา โดยส่ งเสริมให้ ผู้บริ หาร ครู อาจารย์ จะต้ องเข้าใจ เรียนรู้ ฝึกอบรมตนเองให้สามารถใช้
ระบบสารสนเทศ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ด แวร์ รวมทั้งสามารถใช้เครือ ข่ายภายในองค์การหรือโรงเรี ยนเอง
และเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต ได้ พอสมควร หรื อ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเรี ยกใช้ เพื่ อ การ
วางแผน ติด ตามงาน พั ฒ นาผู้เ รีย นและทางานด้ านการศึ ก ษาหรื อด้ านต่า งๆที่เ กี่ย วข้ อง ให้ ได้ ส ม
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

คุณค่า เกิ ดประโยชน์ และช่ วยทาให้ การศึ กษาในภาพรวม สร้า งโอกาส สร้ างคุณภาพ และความ
เสมอภาค
ภายหลั งจากการสนทนากลุ่ มโดยผู้ ท รงคุณวุ ฒิ แล้ ว ผู้ วิจั ยได้ป รั บ แก้ ตามคาแนะน าของ
ผู้ท รงคุ ณวุฒิ เพื่ อการพัฒ นาประสิท ธิผ ลของโรงเรีย นในสั งกั ดส านั กงานศึก ษาธิก ารภาค ๑๘ ซึ่ ง
สามารถนาเสนอเป็นรูป แบบของ แนวทางพัฒ นา ๖ แนวทาง โดยใช้ ชื่อย่อว่ า “EESOER model Effectiveness of Primary - Schools Attached to Region Education Office No.๑ ๘ .”
ประกอบไป ด้ ว ย ๑ ) พั ฒ น า ครู และบุ ค ลา กร ทางกา รศึ ก ษา (Teachers and Education
Personnel) ๒) พั ฒน าสมร ร ถน ะผู้ บ ริ ห าร สถา น ศึ ก ษา (Competency Of Educational
Manager) ๓) พั ฒ นาคุ ณภาพการศึก ษา (Quality of education) ๔) พั ฒ นาระบบการบริ ห าร
จัด การ (Management System) ๕) พั ฒ นาการจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ ของสถานศึก ษา (School
Development Strategies) และ ๖) พั ฒ น าระบบสารสน เทศเพื่ อ กา รบริ ห าร สถาน ศึ ก ษา
(Information Management for Educational Administration) ดังภาพที่ ๑
Approach
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ภาพที่ ๑ : “EESOER model - Effectiveness of Primary - Schools Attached to
Region Education Office No.18.”
๕. อภิปรายผล
ผลจากการวิจั ยพบว่ า ระดั บสมรรถนะผู้บ ริห าร การบริห ารจั ดการ และประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกั ดสานัก งานศึก ษาธิก าร ภาค๔ ๑๘ ในภาพรวม พบว่า อยู่ ในระดั บสูง ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับผลการวิจัย ของ เต็ มศิริ บุญ ชูช่วย (๒๕๕๒) ได้ศึกษาเรื่อง ศึก ษาสมรรถนะการบริหาร
๔

เต็ มศิ ริ บุ ญชู ช่ วย. (๒๕๕๒). สมรรถนะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มีต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การ
สถาน ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั กงาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประจวบ คี รี ขั น ธ์ เขต ๑. วิท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาศึ กษาศาสตร
มหาบัณฑิ ต. มหาวิทยาลั ย สุโขทั ย ธรรมาธิร าช.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ของผู้บริหารสถานศึ กษาที่มีต่อประสิทธิ ผลการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึก ษาประจวบคีรี ขันธ์ เขต ๒ ผลการวิจั ยพบว่า ๑) สมรรถนะการบริห ารของผู้บริหาร
สถานศึก ษาในภาพรวม อยู่ ในระดับ มาก
๒) ประสิ ทธิ ผลการบริห ารจัด การสถานศึ กษาใน
ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากและ ๓) สมรรถนะการบริ หารของผู้ บ ริห ารมี ค วามสัมพั นธ์ ท างบวกกั บ
ประสิ ท ธิผ ลการบริ ห ารจั ดการสถานศึ กษาในระดั บ ปานกลางค่ อนข้ างสู ง (r = .๖๗๗)อย่า งมี
นัย สาคั ญ๕ ทางสถิติ ที่ ระดับ .๐๑ และสอดคล้อ งกั บ ผลการวิจั ยของ บรรลุ ชิน น้ าพอง และคณะ
(๒๕๕๖) ได้ ศึกษาเรื่ อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึ กษาที่ส่ง ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกั ด
องค์ก ารบริห ารส่ วนจั งหวั ดขอนแก่ น พบว่ า ๑) สมรรถนะของผู้ บริห ารสถานศึก ษา สังกัด องค์ การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด ขอนแก่น มีส มรรถนะโดยรวม และรายด้ านอยู่ ในระดับ มาก โดยพบว่ า ด้า นที่ มี
ค่าเฉลี่ย มากที่ สุด ๓ อันดั บแรกเรีย งตามล าดั บ คื อ ด้ านการพั ฒนาศัก ยภาพบุค ลากร ด้านการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ และด้ านการมีวิสัย ทัศน์ ส่วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ยต่ า ที่สุด ได้แ ก่ ด้า นการสื่อสารและการจู ง
ใจ ๒) ประสิ ทธิผ ลของโรงเรีย น สั งกัด องค์ การบริห ารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีประสิท ธิผล โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ผลการศึ ก ษาความสั มพั นธ์ ข องปั จ จั ยด้ า นสมรรถนะผู้ บ ริห าร การบริ หารจั ดการ และ
ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย นในสั งกัด สานัก งานศึก ษาธิก ารภาค ๑๘ แตกต่ างกั นอย่า งมี นัย สาคั ญ ทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕ พบว่า ปัจจั ยสมรรถนะผู้ บริหารรายด้า นและปัจจัยด้า นการบริหารจัดการรายด้า น
กับปั จจัย ประสิทธิ ผลของโรงเรี ยนโดยรวมของโรงเรีย นประถมศึกษาในสังกั ดสานักงานศึ กษาธิการ
ภาค ๑๘ มีความสัมพั นธ์กันอย่างมีนั ยสาคั ญทางสถิติท๖ี่ร ะดับ .๐๕ โดยรวมอยู่ใ นระดับ สูง สอดคล้อ ง
กับ ผลการวิ จั ย ของ ยุ ก ตนั น ท์ หวานฉ่ า (๒๕๕๕) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การบริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรีย นในอาเภอคลองหลวง สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปทุมธานี เขต ๑ พบว่ า ๑) การบริหารสถานศึ กษา และ ๒) ประสิท ธิผ ลของโรงเรีย น อยู่ในระดั บ
มาก ทั้ง โดยรวมและรายด้า น ๓) ความสัมพั นธ์ ระหว่างการบริ หารสถานศึ กษากับ ประสิท ธิผลของ
โรงเรียน ในอาเภอคลองหลวง ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พบว่ า
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสู ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๑
จากผลการศึ ก ษามี ตั ว แปรส าคั ญ ๑๗ ตั ว แปร จากทั้ งหมด ๖๔ ตั ว แปรที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรีย นประถมศึกษาในสังกั ดสานักงานศึ กษาธิการภาค ๑๘ โดยทั้ ง ๑๗ ประเด็ น
และได้พัฒนาแนวทางมาจนถึง ขั้นสุดท้ าย ประกอบด้ วย ๖ แนวทางที่ สาคัญ เพื่อเป็น แนวทางในการ
น าไปประยุ ก ต์ แ ละไปสู่ ภ าคการปฏิ บั ติ จ าแนกตามตามแนวคิ ด Balanced Scorecard ใน ๔
มุ มมอง และเรีย กแนวทางที่ เหมาะสมนี้ ว่ า “EESOER model - Effectiveness of Primary Schools Attached to Region Education Office No. ๑๘ model” ประกอบไปด้วย ๑) พัฒ นา
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (Teachers and Education Personnel) ๒) พั ฒ นาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา (Competency Of Educational Manager) ๓) พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Quality of education) ๔) พั ฒ น าร ะบบการ บริ ห า รจั ด การ (Management System) ๕)
พัฒนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา (School Development Strategies) และ ๖)
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การ บริ ห ารสถานศึ ก ษา(Information Management for Educational
Administration) สอดคล้ อ งกั บ แน วคิ ด ของ ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ปั จจุ บั น ส านั ก งา น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีแนวนโยบายในการพั ฒนาข้าราชการครูในสังกั ดโดยจัดสรร
งบประมาณให้กับ ข้าราชการครูคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อน าไปเป็น ค่าใช้จ่า ยในการเดิน ทาง และ
ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่า อาหาร ค่าเบี้ ยเลี้ยง ในการเข้ารั บการ อบรม สัมมนา ตามความต้ องการ
และความสนใจของครู เพื่ อน าองค์ค วามรู้ที่ ได้ มาพั ฒ นางานในหน้า ที่ พั ฒนาการจั ดกิ จกรรมการ
เรียนการสอน และสุดท้า ยย่อมส่งผลโดยตรงต่อนั กเรียน และในความสอดคล้องก็พบความแตกต่า ง
คือ พบว่ า ในการดาเนิ นกิจกรรมนักเรี ยน ครู ควรปลูก ฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุ ณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ให้ เกิดขึ้ นในตัวนัก เรียน และสอดคล้อ งกับงานวิจั ยของสานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๕

บรรลุ ชิ น น้ าพอง และคณ ะ. (๒๕๕๖). “สมรรถน ะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
สัง กั ด องค์ก ารบริ ห ารส่ วนจั ง หวัด ขอนแก่ น .” วารสารศึ ก ษาศาสตร์ ฉบั บ วิ จั ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น ๗ (๑).
๙๒-๙๓ .
๖
ยุ ก ตนั น ท์ หวานฉ่ า. (๒๕๕๕). การบริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรี ย นในอ าเภอคลองหลวง สั งกั ด
ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาป ระถมศึ กษาป ทุ ม ธานี เขต ๑. หลั ก สู ต รป ริ ญญาศึ ก ษาศาสตร์ มห าบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีก ารบริห ารการศึ ก ษา คณะครุศาสตร์อุ ต สาหกรรม. มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญบุ รี.
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ได้ศึก ษาวิจั ย เรื่ อง ศึ กษาวิ จัยถึ ง รูป แบบการบริหารจัดการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พบว่า รู ปแบบ
การบริหารจัดการแบบผสมผสานที่ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเป็นฐานในการบริหารจัดการ
ในทุ กรู ปแบบ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่เ หมาะสมที่ สุด ในการนาไปใช้
กับ สถานศึก ษาทุก ขนาด ตามความ
๗
พร้อ ม (ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ
ก
ษา,
๒๕๕๖)
และมี
ค วามสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
สมหมาย เทียนสมใจ (๒๕๕๖)๘ ได้ศึ กษารูปแบบการบริหารงานที่มีป ระสิ ทธิผ ลของสานั กงาน
เขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา พบว่า องค์ ประกอบการบริหารงานที่มีป ระสิ ทธิผ ลของสานั กงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา ประกอบด้ วย การวางแผนกยุ ท ธ์ องค์ก ารแห่ง การเรี
ย นรู้
วัฒนธรรมองค์ก าร สนั บสนุนการมีส่ว นร่วม และงานวิจัยของ กมลพั ชร หิน แก้ว (๒๕๕๕)๙ ได้ศึกษา
สมรรถนะหลั กของผู้ บริ หารสถานศึก ษากับ การบริ หารงานวิ ชาการของสถานศึก ษาเอกชน สั งกั ด
สานัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาปทุ มธานี เขต ๒ พบว่า สมรรถนะหลั ก ของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านการบริการที่ดี ด้านการทางานเป็
นทีม และด้านการ
พัฒ นาตนเอง และยัง สอดคล้ องกับ งานวิจั ยของ นนทศัก ดิ์ เอกสัน ต์ (๒๕๕๕) ๑๐ ได้ วิจัย สถานภาพ
การบริหารจั ดการขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองบัว อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามกรอบ
แนวคิ ด McKinsey ๗-S พบว่ าด้ านโครงสร้ า ง ด้า นกลยุท ธ์ ด้ านทัก ษะ ด้ านรูป แบบการบริห าร
และด้ านค่า นิ ยมร่ว ม มี ผ ลการวิจั ยอยู่ ในระดับ สูง และมีค วามสอดคล้ อง สอดคล้ องกับ ปั จจุ บั น
สานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้น ฐานก็มีก ารจัด ทาข้ อมูล เหล่า นี้อยู่ เช่น การจัดเก็ บข้อ มูลนั กเรีย นรายบุค คลผ่า นระบบ Data
Management Center : DMC ข้อ มู ล ผลการเรี ย นนั ก เรี ย นรายบุ ค คล ผ่า นระบบ School MIS
(สาหรับ โรงเรียนสังกั ด สพป.) และ ระบบ Secondary Grading System : SGS (สาหรับ โรงเรีย น
สังกั ด สพม.) ข้ อมู ลอาคารเรีย นและสิ่ง ก่อ สร้ างสถานศึ กษา ผ่า นระบบ B-OBEC ข้ อมู ลครุภั ณฑ์
สถานศึ ก ษา ผ่ า นระบบ M-OBEC ข้อ มู ลครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษา ผ่ า นระบบ EMIS และ
ข้อมูล การคัดกรองนั๑๑
กเรี ยนยากจน ผ่ านระบบ (CCT) เป็ นต้น (ส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษา
ในต่ างประเทศของ Carver (๒๐๑๒)๑๒
ขั้นพื้ นฐาน, ๒๕๖๐) และสอดคล้องกับงานวิ จัย
ได้ศึกษาอิทธิพลของวิสั ยทัศน์อ งค์การที่มีต่อคณะสิทธิ ผลขององค์การ ผลการศึกษาพบว่า องค์การมี
วิสัยทัศน์ จะมีคุณภาพสู งกว่าองค์การที่ ขาดวิสั ยทัศน์ และองค์ การที่ใ ช้กระบวนการมี ส่วนร่ว มในการ
กาหนดวิสัยทั ศน์จ ะมีประสิทธิผ ลดีกว่ าองค์ การที่ กาหนดวิสัยทั ศน์ข ององค์ การโดยผู้ บริ หารเพียงคน
เดียวหรือเฉพาะฝ่ายบริหารเท่านั้น
๖.ข้อเสนอแนะ
๑.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๗

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๖). รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.ค้นเมื่อ
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙, จาก http://www.onec.go.th/
๘
สมหมาย เทียนสมใจ. (๒๕๕๖). รูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย . มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
๙
กมลพั ชร หิน แก้ ว. (๒๕๕๕).สมรรถนะหลั กของผู้ บริ หารสถานศึกษากั บการบริห ารงานวิ ชาการของ
สถานศึกษาเอกชนสั งกัดสานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุ มธานี เขต ๒ วิทยานิ พนธ์ ปริญ ญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี.
๑๐
นนทศักดิ์ เอกสันต์. (๒๕๕๕). “การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อส่ง เสริมคุณภาพ
ชีวิตขอประชาชนกรณีศึกษา : องคการบริห ารส่วนตาบลเมือ งบัว อาเภอชมพลบุรี จังหวัดสุริน ทร์. ” วารสารวิท ย
บริการ, 23(2)53-75.
๑๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(๒๕๖๐). นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ.
ค้นเมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐, จาก https://obecplan.wordpress.com/๒๐๑๖/๐๓/๒๑/๖
๑๒
Carver, W.D. (๒๐๑๒). Influences of organizational vision on organizational effectiveness.
Doctoral dissertation,TUI University,Califonia United States.
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๑.๑ ด้ านสมรรถนะผู้ บริห าร จากงานวิ จัย พบว่า ด้ านความเป็น ผู้ นาทางวิช าการ มี
ค่ าเฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานระดั บ นโยบาย เช่ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน จึง ควรมีน โยบายพัฒ นาผู้บริ หารให้ สามารถพั ฒนาโรงเรี ยนสู่
ความเป็นเลิศทางวิช าการ เพราะว่า “ผู้ บริหารสถานศึกษา” เป็นหัวหน้าสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ถื อ
ว่า เป็ น กุญ แจแห่ง ความสาเร็ จ เพราะนอกจากจะปฏิบั ติ ห น้า ที่ ต ามภารกิ จของสถานศึ ก ษาแล้ ว
ผู้บริ หารสถานศึ กษายังเป็นจุ ดเชื่ อมของนโยบายกับการปฏิบั ติที่ ใกล้ ชิดกั บผู้เ รียนมากที่สุ ด โดยให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ซึ่งนับเป็ นหน่วยงานบังคับ บัญชา ก ากับดูแลผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐานทั่ วประเทศ ควรกาหนดแนวทางในการคั ดเลือกและพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สถาน ศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ น การ ปฏิ รู ป กา รศึ ก ษา ตา มน โยบายและทิ ศ ทางของ
กระทรวงศึก ษาธิ การ โดยมี กระบวนการดัง นี้ คื อ ๑) การคั ด เลื อ กผู้ ที่ มีส มรรถนะ กระบวนการ
คัดเลือกผู้บริห ารสถานศึกษา นับเป็ นเป็นกระบวนการที่ มีความสาคัญที่ จะทาให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสมทั้งด้านคุ ณวุฒิ วัยวุฒิ มี ประสบการณ์ใ นการบริหารสถานศึก ษาและมี
ภาวะผู้นาสูงหรือโดยรวมว่า “มีสมรรถนะ”โดยกระบวนการคัดเลือ กรูปแบบใหม่ เน้นคั ดเลือกจาก
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ก ารบริหารสถานศึ กษาโดยพิจารณาตัดสิ นจากผลการ
สอบข้อเขียน ผลการประเมินประวัติ และผลการปฏิบัติงานควบคู่กันไป ๒) การพัฒนาสมรรถนะก่อ น
แต่งตั้ง เมื่อผ่า นการคัดเลื อกแล้ วแล้วต้ องเข้ าสู่กระบวนการพัฒ นาก่ อนการบรรจุ และแต่งตั้ง จานวน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และต้อ งผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด จึ งจะได้รั บการบรรจุและแต่งตั้ ง
ให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยในการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
กาหนดเนื้อ หาพัฒ นาเพื่ อให้เกิ ด “สมรรถนะ” ทั้ งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสาย
งานก่ อนไปปฏิบั ติงาน คือ มีคุณลักษณะของผู้บริ หารสถานศึกษาที่พึง ประสงค์ ซึ่ง ประกอบด้ วย รั ก
ศรั ทธา ภาคภู มิใ จในศั ก ดิ์ศ รี และเกีย รติภู มิของความเป็ น ผู้อ านวยการสถานศึก ษา มุ่ง มั่น ในการ
บริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รและการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ สร้ า งวั ฒ นธรรมคุ ณภาพและ
วัฒ นธรรมประชาธิป ไตยในการปฏิบั ติงานโดยกระบวนการมี ส่ว นร่ วม มีวิ นัย คุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้อานวยการสถานศึกษา
๑.๒ ด้า นการบริ หารจัดการ จากงานวิ จัย พบว่า ด้า นทั กษะ มี ค่า เฉลี่ ยต่ ากว่า ทุก ด้า น
ดัง นั้ น หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ของสถานศึ ก ษา ควรมี น โยบายที่ จ ะพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ให้ มีค วามรู้
ความสามารถในการบริ หารและการจั ดการในสถานศึ กษา ประกอบด้วย ความสามารถวิ เคราะห์
สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิ จของสถานศึ กษาและบทบาทหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของผู้อ านวยการ
สถานศึ กษา สามารถวางแผนกลยุ ทธ์ ให้ส อดคล้อ งกั บบริ บทของสถานศึกษา สามารถตัด สินใจบน
พื้นฐานของข้อ มูลและหลั กการได้อ ย่างถูกต้อ ง เหมาะสม สามารถประยุก ต์ใช้ หลัก ธรรมาภิบ าลใน
การบริ หารจัด การสถานศึก ษา สามารถบริห ารจั ดการทรัพยากรทางการศึก ษาให้เ กิด ความคุ้ มค่ า
สามารถบริห ารจัด การระบบประกัน คุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา สามารถส่ งเสริมสนั บ สนุ น ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความสามารถในทางวิชาการ สามารถบริหารจัดการ
ระบบภาคีเครือข่ ายการพั ฒนาสถานศึ กษา สามารถนิเ ทศ กากั บ ติ ดตาม ประเมิ นและรายงานผล
สามารถวิเคราะห์ กฎหมาย กฎ ระเบี ยบหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธีการที่เ กี่ยวข้องกับการปฏิบั ติห น้าที่ ผู้อ า
นวยการสถานศึกษา
๑.๓ ด้านประสิทธิผล จากงานวิจัยพบว่ า ด้านระบบประกั นคุณภาพภายที่มีป ระสิทธิผ ล
มีค่าเฉลี่ย ต่ากว่าทุ กด้าน ดัง นั้น หน่ว ยงานระดับนโยบายควรเร่ งพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการจั ด
การศึ กษา จากระบบการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี ภ าวะผู้ น าทาง
วิชาการ ประกอบด้ว ย ความเป็ นผู้น าทางวิ ชาการและสามารถส่งเสริมให้ค รูแ ละบุ คลากรทางการ
ศึกษามีภาวะผู้นาทางวิ ชาการ มีความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ยวกั บปรัช ญาการศึกษาของชาติแ ละหลั กการ
จัดการเรียนรู้ สามารถบริหารจัดการหลั กสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถ
จัด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารเพื่ อ พัฒ นาคุณภาพการศึ กษา สามารถสร้า งและ
พั ฒ นาน วัต กรรมทางการศึ ก ษา ให้ ค วามส าคั ญ และส่ ง เสริ มให้ มีก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึก ษา สามารถบริ หารจั ดการสถานศึก ษาเป็น องค์ก รแห่ง การเรี ยนรู้ สามารถจู งใจให้ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เ กิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒.ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริห ารสถานศึก ษา
๒.๑ ด้ านสมรรถนะผู้บริ หาร จากงานวิจัย พบว่า ด้ านความเป็น ผู้นาทางวิ ชาการ มี
ค่าเฉลี่ ยต่าที่สุด ดังนั้ น ผู้บ ริหารสถานศึก ษาต้อ งพัฒ นาตนเองให้มีคุ ณลัก ษณะเป็นผู้ นาทางวิช าการ
ได้ แ ก่ ๑) ความมี อุ ด มการณ์ อุ ด มการณ์ อ ยากเป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ ดี ใช้ โ อกาสบทบาทหน้ า ที่ ส ร้ า ง
คุ ณประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นาชาติ มุ่ ง มั่ น พั ฒ นา งาน ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผู้ เ รี ย น ต่ อ โรงเรี ย น ต่ อ
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สั ง คม ความมี อุ ด มการณ์ จะเป็ น แรงจู ง ใจ ๒) ความมุ่ ง มั่ น เอาใจ ใส่ คุ ณ ภาพ มี ค วา มตั้ ง ใจ
จริงใจ เสีย สละ มุ่งจั ดการให้ง านดาเนิน การอย่างเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ ว คล่องตั ว เป็ นระบบ มี
แบบแผน มี ความรับ ผิดชอบ มุ่งมั่ นไม่ ย่อท้ อต่ ออุป สรรคเพื่ อให้ การปฏิ บัติ งานตามภาระหน้าที่ และ
ความรั บผิ ดชอบบรรลุผ ลส าเร็ จตามเป้า หมายที่ค าดหวัง ๓) รัก ความก้าวหน้ าใฝ่ใจเรีย นรู้ และให้
ความสาคัญ ต่อ การมีส่ วนร่ วมจากการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ ในการสร้า งองค์ความรู้ที่ส ามารถนาไปใช้
และปฏิ บัติ ได้จ ริง รวมถึงการรอบรู้ในหลั กการบริห าร ระเบีย บแบบแผนปฏิ บัติ รู้ที่ ถูก ต้อ งชัด เจน
และ
๔) ความเป็นผู้นาทางวิชาการ ควรส่ งเสริมให้ครูและบุ คลากรทางการศึกษามีภาวะผู้น า
ทางวิ ชาการ มี ความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บปรั ชญาการศึ กษาของชาติแ ละหลัก การจั ด การเ รีย นรู้
บริหารจัดการหลักสูต รและการจั ดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสาคั ญ จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพั ฒนาคุณภาพการศึกษา จัดการสถานศึกษาให้เป็น องค์ก รแห่งการเรียนรู้ จูงใจ
ให้ค รูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาทุ่ มเทความรู้ ความสามารถในการปฏิ บัติ งานให้ เกิ ด ประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุด
๒.๒ ด้ า นการบริห ารจัดการ จากงานวิ จัย พบว่ า ด้า นทัก ษะ มีค่ าเฉลี่ ยต่ ากว่ าทุ กด้ า น
ดังนั้น ผู้บริ หารโรงเรียนควรพัฒนาตนเองให้มีทักษะและกระบวนการบริห าร ได้แ ก่ ๑) การบริหาร
เชิงกลยุ ทธ์ มีค วามสามารถในการบริ หารจัด การภายใต้ สภาวการณ์จากัด ได้อ ย่า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ
การวางแผนแบบมีส่ วนร่วมใช้ โรงเรียนเป็นฐานโดยตอบสนองนโยบายและทิศทางการศึก ษา บริหาร
แผนสู่ ก ารปฏิ บั ติอ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพและสั มฤทธิผ ล ๒) การจัด การความเสี่ ยง วิเคราะห์ปั ญ หา
ทางแก้ ไข และดาเนิน การแก้ไ ขสู่ การพั ฒนาทางการศึ กษา ภายใต้ ข้อ มูล ที่ถู กต้ องชัด เจน ๓) การ
ตัดสินใจ ตัดสิน ใจโดยใช้ข้อมู ลพื้นฐานและความรู้ ในการเลือกตัด สินใจตั ดสินใจในเรื่อ งต่างๆ อย่างมี
สติแ ละมีเ หตุ ผลชี้ แจงได้ ไม่ยึ ดเอาความคิด ของตนเป็ นใหญ่ ฟั งความคิด เห็ นของคนอื่ นที่ เกี่ ยวข้อ ง
และมีความรับผิด ชอบต่อ การตัดสิ นใจ ๔) การเป็ นผู้นาเชิ งวิชาการ มีความรู้เข้าใจด้ านวิชาการ การ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การนิ เทศ ชี้แนะ การติด ตาม และประเมินผล
การด าเนิน งาน การวิ จัย การพั ฒนาสื่อ นวัตกรรม รวมถึ งการมีทัก ษะภาษาอั งกฤษเพื่อ การสื่ อสาร
และทักษะทางเทคโนโลยี ๕) การคิด ริเริ่ มสิ่ง ใหม่ อย่ างสร้างสรรค์ ริเริ่ ม สั งเคราะห์ คิ ดสร้ างสรรค์
และพัฒ นานวัตกรรมใหม่ ที่น ามาแก้ปั ญหาและพั ฒนาคุณภาพการศึก ษาที่ สอดคล้ องกั บบริบทของ
สถานศึ กษาและตอบสนองนโยบาย ความคิ ดสร้ างสรรค์จะสะท้ อนวิสั ยทัศ น์ข องผู้บริ หาร ซึ่ง ต้อ ง
แสวงหา เรี ยนรู้จ ากประสบการณ์ ผู้สาเร็จและลงมือทา ๖) การบริหารคน ความใส่ใจต่ อบุคคลและ
สมาชิก ใช้ ความรู้ ทัก ษะ เทคนิ คในการบริ หาร จิต วิท ยา แรงจู งใจ เน้น ความสาคัญ บุค ลากร ให้
เกีย รติ เชื่อ ถือ ไว้ว างใจกัน ส่งเสริม พัฒ นา จัด ครู ให้ท างานตรงกั บความรู้ความถนัด บริ หารงาน
บุค คลด้ ว ยหลัก ธรรมาภิ บ าล สร้ า งความรู้สึ ก ที่ ดี ต่ อ กั น แก้ ไ ขความขั ด แย้ ง ระหว่ า งบุ คคล และ
ประสานให้ ร่วมมือ กันท างานเพื่อประโยชน์ข องหน่ว ยงานได้ ทั้ง นี้เพื่ อสร้างขวัญ และก าลัง ใจแก่ค รู
และบุคลากรทางการศึกษา ๗) การมี ความยืด หยุ่น และปรั บตัว เพื่อ ก้าวทันการเปลี่ย นแปลงในยุ ค
โลกาภิ วั ฒน์ หรือ ยุ คการสื่อ สารที่ ไร้ พรหมแดน ทั้ งการพัฒ นางาน การพัฒ นาตนเอง การพั ฒ นา
ผู้เรี ยน และสถานศึก ษา และ ๘) การสร้า งเครื อข่ าย สร้ างและประสานภาคีเ ครื อข่ ายเพื่ อความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๓ ด้านประสิทธิผล จากงานวิจั ยพบว่า ด้ านระบบประกันคุณภาพภายที่มีประสิทธิผ ล
มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าทุกด้าน ดังนั้น ผู้บริห ารควรส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการดาเนินการดังต่อ ไปนี้ ๑) ด้า น
กายภาพ ควรพั ฒ นาสถานศึก ษาในด้ า นต่ างๆ ได้ แ ก่ พัฒ นาสภาพแวดล้อ มทางกายภาพภายใน
สถานศึกษาให้ น่าอยู่
สร้ างบรรยากาศที่ เป็น แหล่ งเรีย นรู้ภ ายในสถานศึก ษา พั ฒนา
สถาน ที่ พัก ผ่ อ นให้ ผู้ เ รีย น และครู ได้ มีโ อกาสได้ พบปะพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพิ่ มเติ มจากใน
ห้องเรียน จัด มุมความรู้ทุก ที่ในโรงเรียนส่งเสริมนิ สัยรั กการอ่า น จั ดให้มีสื่อและเทคโนโลยีสมั ยใหม่
สาหรั บ การเรี ย นรู้โ ลกไร้ พรมแดนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพส าหรับ ผู้ เ รีย น ครู และผู้ มาใช้บ ริ ก ารอย่ า ง
เพียงพอ ๒) ด้ านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ควรส่ง เสริมให้ค รูได้ เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ค วามสามารถของ
ตนเอง ส่งเสริ มสนับ สนุนผู้ เรียนให้ เข้าร่ว มแข่ง ขันทัก ษะความสามารถต่า งๆ ไม่ว่ าจะเป็ น ทัก ษะทาง
วิช าการ กีฬ า ดนตรี หรือ ความสามารถพิ เศษอื่น ใดในระดับ โรงเรีย น ระดั บ เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ระดับ ภาค ระดั บประเทศ และระดั บนานาชาติ พร้อมทั้งมีเ วทีส าหรับ การยกย่ องชมเชยความดีงาม
ของครูแ ละผู้ เรีย นที่มีคุณลั กษณะอั น พึง ประสงค์ใ นเกณฑ์ ดีเ ยี่ย ม ส่ง เสริมให้ ครู ได้ มีแ ละเลื่ อ นวิ ท ย
ฐานะที่สู งขึ้น พิจ ารณาความดีความชอบเป็นกรณี พิเศษให้ สาหรับครูผู้มีผลงานที่สร้ างเกียรติ ชื่อเสีย ง
ให้ กั บโรงเรี ย นและครู ผู้ เสี ย สละทุ่ มเทประพฤติ ต นเป็ นแบบอย่า งที่ดี ส าหรั บ เพื่ อ นครู แ ละผู้ เรี ย น
ส่ง เสริมให้ ค รูไ ด้ ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ต ามความสมัค รใจและความสามารถของตนเองอย่า งเต็มศั กยภาพ
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พัฒนาครู ให้จัดกิจ กรรมการเรียนรู้ให้ กับผู้เรีย นอย่างเต็ มที่ด้วยการศึกษาต่อในระดั บที่สูงขั้น หรือการ
ฝึกอบรมความรู้แ ละทัก ษะที่ส ามารถเพิ่มพูน ศัก ยภาพของครู ให้ สูงขึ้ น ให้ค รูส ามารถพัฒ นาตนเอง
เพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง งานของตน และให้ ครูได้ แสดงศักยภาพของตนเองอย่ างเต็ มที่เพื่ อพัฒ นาผู้ เรีย น
ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
๓.ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย ครั้งต่อ ไป
๓.๑ ควรมีการนาผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็น แนวทางในการศึกษาวิจัย ต่อยอด
ในเชิงพัฒนาโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชน และทาการทดสอบในเชิงประสิทธิผลต่อไป
๓.๒ ควรมี ก ารศึ กษาวิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบการบริห ารจั ด การศึ ก ษาของไทยใน
สถานศึก ษาต่างๆ ที่มีประสิทธิผล ต่อการจัดการศึ กษาโดยเน้นคุณธรรม จริยธรรมให้มีส่วนเป็นหลั ก
สาคัญในการจัดการศึกษา
๓.๓ ควรมีก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในแต่ ล ะ
ประเภท เพื่ อให้ ได้ ข้ อ มู ลในเพื่ อ น ามาบู รณาการการจัด การศึ ก ษาของไทยให้ มีค วามเป็ น เลิ ศ ใน
ทิศทางเดียวกัน
๓.๔ ในการศึกษาวิ จัยครั้งนี้ เป็ นการวิ จัยเพื่อศึ กษาเฉพาะการบริหารจัด การศึก ษาของ
โรงเรี ยนประถมศึก ษาของรัฐ ดัง นั้นในการศึกษาครั้ งต่อ ไป ควรมี การศึ กษาในกลุ่มตั วอย่ างอื่น เช่ น
ในโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชน หรือในโรงเรีย นมัธยมศึกษา ซึ่งอาจทาการศึ กษาในเชิงเปรี ยบเทีย บ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนรัฐ กับโรงเรียนเอกชน
๓.๕ ควรมี ก ารศึ กษาและวิจั ย และพั ฒ นารู ป แบบเครื อ ข่ ายความร่ว มมื อ ในการจั ด
การศึ กษาของสถานศึกษา เพื่ อให้เ กิดการประสานความร่ว มมือ และเป็นการส่ งเสริ มสนั บสนุ นการ
จัดการศึก ษา และการใช้ทรั พยากรที่ มีอย่างจ ากัดร่วมกัน เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้เกิดคุ ณค่ามาก
ที่สุด
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การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คติในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑*
The Learning Method of Teaching Cooperative Technique Jigsaw on
the Achievement and Attitude in Information and Communication
Technology of Mathayomsuksa ๑ Students

บทคัดย่อ

พชร จันทร์แสง*
กุลรภัส เทียมทิพร**

การวิ จั ยครั้ งนี้ มีจุ ดมุ่ งหมายเพื่ อ ๑)เปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลั ง
เรียนของผู้ เรียนที่ได้จากการจั ดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิ คจิ๊ กซอว์ ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๑ ๒)ศึ กษาเจตคติ ของนั กเรี ยนในการเรี ยนวิ ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่ ๑
เครื่อ งมื อที่ใ ช้ในการวิจั ย คื อ ๑)แผนการจั ดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมื อโดยใช้เทคนิค จิ๊ก ซอว์
รายวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒)แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน รายวิช า
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารจ านวน ๓๐ ข้ อ มีความยากตั้ งแต่ ๐.๓๔ – ๐.๖๑ ค่ าอานาจ
จาแนกตั้งแต่ ๐.๐๐-๐.๘๕ ค่า ความเที่ยงเท่ากั บ ๐.๘๕ ๓)แบบสอบถามวัดเจตคติ ต่อวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารมีค่ าความเที่ ยง ๐.๘๕ สถิติ ที่ใช้ ในการวิจั ย ได้แก่ ค่า เฉลี่ ยเลขคณิต ค่ า
เบี่ ยงเบนมาตรฐานและทดสอบที แ บบกลุ่มตั วอย่า ง ไม่ เป็ น อิส ระต่ อ กัน (t-test for dependent
samples) กลุ่มตั วอย่างที่ ใช้ในการทดลอง ได้แ ก่ นักเรี ยนชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ ๑โรงเรี ยนนวมิ นทราชู
ทิศ มัช ฌิม ปีก ารศึ กษา ๒๕๖๐ จานวน ๑ ห้อ งเรีย น ๔๐ คนได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ ม (Cluster
Random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
ผลการวิ จัยพบว่ า ๑) นัก เรียนชั้น มัธยมศึ กษาปีที่ ๑ ที่ได้ รับการจั ดการเรี ยนรู้แบบร่วมมื อ
ด้ว ยเทคนิค จิ๊ก ซอว์ มีผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิ ชาเทคโนโลยีแ ละการสื่อ สารหลัง เรี ยนสูง กว่ าก่ อ น
เรียนอย่า งมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ ระดั บ .๐๕ ๒) นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ ๑ มีเจตคติที่ ดีต่ อการ
เรียนรายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ /วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
Abstract
The Purposes of this Study were 1 ) to Compare the Effects of Learning Method of
Teaching Cooperative Technique Jigsaw on the Achievement in Information and Communication
Technology of Mathayomsuksa 1 Students between Pretest and Posttest, 2)to study attitude of
* นักศึกษาปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
** อาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

92

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

Mathayomsuksa 1 students towards Learning Method of Teaching Cooperative Technique Jigsaw
on the Achievement in Information and Communication Technology.
The research tool comprised 1 ) the Lesson Plan on Learning Method of Teaching
Cooperative Technique Jigsaw on the Achievement in Information and Communication
Technology of Mathayomsuksa 1 . 2 ) the Learning Achievement Test for 3 0 Item with Content
Validity and Difficulty between 0.3 4– 0.61, Degree of Discrimination between 0.0 0–0.85 and the
Coefficient of reliability at 0 .8 5 and 3 )The Questionare Attitude Test for Information and
Communication Technology Subject and the Coefficient of Reliability at 0 .8 5 The Statistics used
to Analyze the Data were on Average ( X ) Standard Deviation (S.D.) and T-Test for Dependent
Samples.
The Sample of Research were 4 0 Mathayomsuksa 1 Students of Nawaminthrachutit
Matchim School, Nakhon Sawan Province. They were all Chosen by the Cluster Random
Sampling Method. The finding were as follows: 1 ) The Effects of Learning Acchievement by
using Learning Method of Teaching Cooperative Technique Jigsaw on the Achievement in
Information and Communication Technology of Mathayomsuksa 1 Students were Average Score
in the Learning Achievement Posttest was Higher than Pretest Significantly at the .0 5 Level
Different. 2) The Student Attitude Towards Information and Communication Technology of
Mathayomsuksa 1 subject was Good Level.
Keywords: Method of Teaching Cooperative Technique Jigsaw / Information
And Communication Technology
๑.บทนา

การเปลี่ ยนแปลงและพั ฒนาการศึ กษาภายใต้ยุ ทธศาสตร์ของการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองพ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๖๑ ปั จจุบั นนี้ การศึ กษากั บการพั ฒนาสั งคมเป็ นกระแสหลั กส าคั ญที่ สั งคมโดยรวม
ต่างเฝ้ าจั บตามองในกระบวนทั ศน์ ของความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นในมิ ติ ต่ างๆที่ ส่ งผลต่ อการพั ฒนาจาก
หลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช ๒๕๕๑ เป็ นหลักสู ตรที่ มุ่งพั ฒนานั กเรียนให้ เป็ นคนดี
มีปั ญญา มี ความสุข มีศั กยภาพในการศึ กษาต่ อและการประกอบอาชี พจึ งก าหนดเป็ นจุดมุ่ งหมายเพื่ อให้
เกิ ดกั บนั กเรี ยน คื อ มี ความสามารถในการสื่ อสาร การคิ ด การแก้ปั ญหา การใช้ เทคโนโลยี และมี ทั กษะ
ชี วิ ตมี ความรั กชาติ มี จิ ตส านึ กในความเป็ นพลเมื องไทยและพลโลก ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ของการปฏิ รู ป
การศึ กษาทศวรรษที่สองในปั จจุ บั นได้มุ่งเน้ นในมิติ ของ
การพัฒนา ๔ มิติ ส าคั ญได้ แก่ การปฏิ รู ป
นักเรียนยุ คใหม่ การปฏิ รู ปครูยุ คใหม่ การปฏิ รูปโรงเรี ยนหรือแหล่ งเรี ยนรู้ ยุ คใหม่ และการปฏิ รูประบบ
บริ หารจัดการยุ คใหม่ (ส านั กงานเลขาธิ การคุ รุ สภา, ๒๕๕๐) ซึ่ งในทุ กมิติ นั้ นจะมี ความสอดรั บสั มพั นธ์ กั น
อย่ างเป็ นระบบเพื่ อให้ บรรลุ ผลของการปฏิ รู ปการศึ กษาไทยในทศวรรษที่ สอง พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๖๑ โดย
ศตวรรษที่ ๒๑ ถื อเป็ นช่วงเวลาที่ท้ าท้ายเพราะเป็นยุ คที่ โลกต้ องเผชิ ญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ าง
รวดเร็ วและข้ อมู ลข่ าวสารทุ กอย่ างก็ ไม่ได้จ ากัดอยู่ เพี ยงรอบตัวเราอี กต่ อไป คอมพิ วเตอร์และสื่ อต่ างๆ เริ่ ม
เข้ ามามี อิ ทธิพลอย่ างมากกั บ การด าเนิ นชี วิ ตประจ าวั นแค่ เพี ยงคลิ กที่ ปลายนิ้ ว เราก็ สามารถก้ าวข้ า ม
พรมแดนไปได้ทุ กซอกทุ กมุมโลก ซึ่ งแวดวงทางการศึ กษาทั่ วโลกต่ างก้าวพ้ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ ให้
ครู เป็ นศูนย์ กลางมาเป็นการเรี ยนรู้ ในแบบกระบวนทัศน์ ใหม่ เรี ยกได้ว่ าเป็ นการจั ดการศึ กษายุ คฐานแห่ ง
เทคโนโลยี (Technology Based Paradigm)ในขณะที่ ประเทศไทยได้ เล็ งเห็ นความส าคั ญ และมุ มมองของ
การเตรียมเด็ กไทยสู่ ศตวรรษที่ ๒๑ เช่นกัน (วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๑)
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ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็ นยุ ค ของข้ อมู ลข่ าวสารและการเปลี่ ยนแปลง ด้ วยความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยี สารสนเทศท าให้ การสื่ อสารไร้ พรมแดน การเข้ าถึ งแหล่ งข้ อมู ลสามารถท าได้ ทุ กที่ ทุ กเวลา
ผลกระทบจากยุ คโลกาภิ วั ตน์ นี้ ส่ งผลให้ นั กเรี ยนจาเป็ นจะต้ องมี ความสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้ วยตนเองอย่ าง
ต่อเนื่ องและเป็ นผู้ แสวงหาความรู้อยู่ ตลอดเวลา ประกอบกั บปั จจุ บันมี องค์ ความรู้ ใหม่ เกิ ดขึ้ นมากมายทุ ก
วินาที ทาให้ เนื้ อหาวิ ชามี มากเกิ นกว่ าที่ จะเรียนรู้จากในห้องเรี ยนได้ หมดซึ่งการสอนแบบเดิมด้ วยการ “พู ด
บอก เล่า” ไม่ สามารถจะพั ฒนานักเรี ยนให้ น าความรู้ ที่ ได้จากการเรียนในชั้นเรี ยนไปปฏิ บั ติ ได้ดี ดั งนั้ นจึ ง
จาเป็นต้องปรั บเปลี่ยนวิ ธีการจั ดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีจากผู้สอนที่
มีบทบาทเป็นผู้ ถ่ายทอดปรับเปลี่ ยนบทบาทเป็ น ผู้ชี้ แนะวิธี การค้นคว้ าหาความรู้เพื่อพั ฒนานั กเรี ยนให้
สามารถแสวงหาความรู้และประยุ กต์ ใช้ทั กษะต่ างๆ สร้าง ความเข้ าใจด้วยตนเองจนเกิ ดเป็ นการเรี ยนรู้
อย่างมีความหมาย
การเรี ยนรู้ที่ เน้ นบทบาทและการมีส่ วนร่ว มของนั ก เรีย น “เป็น กระบวนการเรีย นรู้ ที่ใ ห้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการร่วมมือระหว่างนักเรียนด้วยกัน ในการนี้ ครูต้องลดบทบาท
ในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่นักเรียนโดยตรงแต่เพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทาให้นักเรียน
เกิด ความกระตือ รือ ร้น ในการจะทากิจ กรรมต่า งๆ มากขึ้ นและอย่ างหลากหลาย ไม่ว่ าจะเป็ น การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการพูด การเขีย น การอภิ ปรายกับเพื่ อนๆ” นอกจากนี้พระราชบัญญั ติ
การศึ ก ษาแห่ง ชาติ พุ ทธศั กราช ๒๕๔๒ ได้ กาหนดให้มีก ารจัด ท าหลั กสู ต รการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน
พุทธศั กราช ๒๕๕๑เพื่อ เป็นหลักสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้น ฐานซึ่ งมุ่งพั ฒนานั กเรีย นทุกคนและ
เป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้ านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความ
เป็ น พลเมื อ งไทยและเป็ น พลโลกและยึ ด มั่ น ในการปกครองตามระบอบปร ะชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ จาเป็นต่อการศึกษา การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้ นนักเรียนเป็ นสาคั ญบนพื้ นฐานความเชื่อว่าทุ กคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ(กรมวิ ชาการ,๒๕๕๑,น.๓) แบ่ง ออกเป็น ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สุ ข
ศึก ษาและพลศึ ก ษา ศิ ล ปะ การงานอาชี พและเทคโนโลยี แ ละภาษาต่ า งประเทศวิ ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้รับการบรรจุ ไว้ในหลั กสูตรของทุกช่ วงชั้นแต่พบว่าการจัด
การเรียนการสอนวิชาดัง กล่าวใน
โรงเรียนยังไม่ป ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ งไว้เท่ าที่ควรซึ่งเห็น ได้จากข้ อมูลการประเมินการ
จัด การเรี ยนรู้ ในรายวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศของโรงเรีย นนวมิ นทราชู ทิ ศ มัช ฌิ ม ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ในระดับ ๓.๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ อยู่ที่ ระดับ ๓.๓๙ (งานทะเบียนวัดผลโรงเรียนนวมินทราชูทิ ศ มัชฌิม, ๒๕๕๙) ถึงแม้ว่าเกรด
เฉลี่ยของนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ จะอยู่ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไปแต่รายวิชาของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานและอาชีพซึ่งส่วนใหญ่มีการเป็นวิชาปฏิบัติได้มีการตั้งเป้าหมายของแต่ละรายวิชาไว้
ในระดับสูง ตั้งแต่ ๓.๕๐ เป็นต้นไป
ดังนั้ นเพื่ อเป็ นการแก้ ปั ญ หาการจั ดการเรี ยนรู้ ดั งกล่ าว ท าให้ ผู้ วิ จั ยมี ความสนใจที่ จะศึ กษา
แนวทางเพิ่ มผลสั มฤทธิ์ ให้ สู งขึ้ นโดยใช้ การจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ ในลั กษณะที่ นั กเรียนมี ส่ วนร่ วมในการ
จั ดท ากิ จกรรมร่ วมกั นดั งที่ สิ ริ พร ทิ พย์ คง (๒๕๔๕, น. ๑๕๑) ได้ ให้ ความเห็ นว่ าการจั ดการเรี ยนรู้ แบบ
ร่วมมือเป็นแนวการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนรูปแบบหนึ่งที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ มย่อยๆ ส่งเสริ มให้
นั กเรียนท างานร่ วมกั นโดยในกลุ่ มประกอบด้ วย สมาชิ ก ที่ มีความสามารถแตกต่างกั น มี การแลกเปลี่ ยน
ความคิ ดเห็น มี การช่ วยเหลื อพึ่ งพากัน มีความรับผิ ดชอบร่ วมกั นทั้งในส่ วนตนและส่ วนรวม เพื่อให้ ตนเอง
และสมาชิ กทุ กคนในกลุ่ มประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายที่ ก าหนด ซึ่ งตรงข้ ามกั บการเรี ยนที่ เน้ นการ
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แข่ งขั นและการเรี ยนตามล าพั ง การที่ สมาชิ กในกลุ่ มท างานอย่ างมี เป้ าหมายร่ วมกัน มีการท างานร่ วมกั น
โดยที่ สมาชิ กทุ กคนมี ส่ วนร่ วมทุกคนมี บทบาท หน้ าที่ และประสบความส าเร็จร่วมกั นครู ผู้ สอนสามารถจั ด
กิจกรรมให้ นั กเรี ยนมีความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กั นในทางบวก ผู้ วิจั ยเห็ นว่ าการจั ดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิคจิ๊ กซอว์ (Jigsaw) ซึ่ งเป็นเทคนิ คหนึ่ งของการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือที่ มีส่วนช่วยให้ นั กเรี ยนมี การ
พัฒนาการเรียนรู้ ที่ดี มี หลั กการจั ดกิ จกรรมคื อการแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๓-๖ คนโดยนั กเรียน
มีความสามารถคละกันให้ได้เรี ยนรู้ร่ วมกันผู้สอนกาหนดให้ แต่ ละคนได้ ศึ กษาเนื้อหาหัวข้อย่ อยๆ ที่แตกต่าง
กั น โดยไปศึ กษาร่ วมกั บ สมาชิ กกลุ่ มหลั กอื่ น ๆ ที่ ได้ รั บผิ ดชอบในหั วข้ อ ย่ อยเดี ยวกั นซึ่ งเรี ยกว่ ากลุ่ ม
เชี่ ยวชาญ แล้ วน าผลการศึ กษามาอธิ บายให้ เพื่ อนนั กเรี ยนในกลุ่ มหลั กของตนฟั ง นั กเรี ยนทุ กคนต้ อง
รับผิ ดชอบต่อกลุ่ มของตนเองร่วมกั นใน ๒ วั ตถุ ประสงค์ ของการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อด้ วย
เทคนิ คจิ๊ กซอว์ (Jigsaw) โดยมี วั ตถุประสงค์ ในการจั ดกิ จกรรม ดั งนี้ คื อ นั กเรี ยนได้ ศึ กษาหาความรู้ ด้ วย
ตนเอง/สามารถท างานร่ วมกั นเป็ นกลุ่ ม/ถ่ ายทอดความรู้ให้ แก่ กั นและมี ความรั บผิ ดชอบในการท างาน
ร่วมกัน
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทาการวิจัย “การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊ กซอว์เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑” โดยเน้นให้มีทักษะการทางานร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
กัน มี ความรับ ผิดชอบในการทางานร่วมกันและส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและเจตคติในวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทางที่ดีขึ้น
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
๑. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่ อนเรียนและหลังเรียนของนั กเรียนที่ ได้จากการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อด้ วยเทคนิ คจิ๊ กซอว์ ในรายวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒. ศึกษาเจตคติของนักเรียนในการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๓.วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลองเบื้ อ งต้ น (Pre-experimental research) โดย
ดาเนิ น การทดลองตามแบบแผนการวิจั ย แบบกลุ่ มเดี ย วทดสอบก่อ นเรี ย นและหลั งเรีย น (One
group pretest-posttest design) ซึ่งมีรายละเอียดของการวิจัยดังนี้
๓.๑ ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจั ย ได้ แก่ นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๑ โรงเรี ยนนวมินทราชูทิ ศ มัชฌิ ม
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๒ ห้องเรียน ๔๘๐ คน
๓.๒ กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่ นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๑โรงเรี ยนนวมิ นทราชู ทิ ศ
มัชฌิ ม ปี การศึ กษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑ ห้ องเรียน ๔๐ คนได้ มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ ม (Cluster Random
Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่ วยสุ่ ม
๓.๓ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
-ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw)

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

95

-ตั วแปรตาม ได้ แก่ ๑) ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ๒) เจตคติ ในการเรี ยนรายวิ ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการทาวิจั ยการจั ดการเรี ยนรู้ แบบร่วมมื อด้วยเทคนิ คจิ๊ กซอว์ที่ มีต่อผลสั มฤทธิ์
ทาง
การเรี ยนและเจตคติในการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประกอบด้วยเครื่ องมื อ ๓ ฉบับ ดังนี้
๑. แผนการจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมื อโดยใช้ เทคนิ คจิ๊ กซอว์ เรื่ อง เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร ๒. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. แบบสอบถามวัดเจตคติในการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัย ดาเนิ นการทดลองใช้ แผนการจั ดการเรีย นรู้โดยใช้กั บนัก เรียนชั้นมั ธยมศึ กษาปีที่ ๑
จานวน ๔๐ คน รูปแบบที่ ใช้ใ นการทดลองแผนการจัด การเรียนรู้เป็ นลั กษณะกลุ่ มเดี ยววั ดผลก่อ น
และหลังการทดลอง (One–Group Pretest–Posttests) ดาเนินการดังนี้
๑. ทดสอบก่ อ นเรี ย นด้ ว ยแบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าเทคโน โลยี
สารสนเทศ เรื่อ ง เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศ เรื่อ ง จ านวน ๓๐ ข้อ เวลา ๑
ชั่วโมง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน
๒. ดาเนิ นการทดลองใช้ แผนการจัดการเรีย นรู้แ บบร่ วมมื อโดยใช้เทคนิค จิ๊กซอว์ ที่ ผู้วิจั ย
สร้างขึ้น ใช้เวลาในการทดลองจานวน ๑๘ สัปดาห์ๆ ละ ๑ คาบๆ ละ ๑ ชั่วโมง รวม ๑๘ ชั่วโมง
๓. เมื่อ สิ้น สุด การทดลองทดสอบหลัง เรีย นด้ วยแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารจ านวน ๓๐ ข้ อ เวลา ๑ ชั่ว โมง โดยใช้แ บบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ท างการเรี ยนชุด เดีย วกั บแบบทดสอบก่อ นเรียนแล้วบั น ทึก ผลการสอบไว้เ ป็น คะแนนหลั ง
เรียน
๔. นาคะแนนหลั งเรียนและก่ อนเรี ยน มาวิเคราะห์ โดยวิธี การทางสถิติ เพื่ อทดสอบตาม
สมมติฐาน
๕. เก็บข้อมูลเพื่อวัดเจตคติจากแบบสอบถามและวิเคราะห์ผล
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลและค่า สถิ ติที่ใช้
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ดังนี้
๑. วิเ คราะห์ เพื่ อ ศึ กษาและเปรีย บผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น
ดาเนินการดังนี้
๑.๑ นากระดาษคาตอบของนักเรี ยนที่ท าแบบทดสอบทั้งก่อนและหลั งเรียนตรวจให้
คะแนนบันทึกผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล
๑.๒ นาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคะแนน เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
๑.๓ ทดสอบการเปรีย บเที ยบผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นก่ อนเรี ยนและหลัง เรียนด้ว ย
สถิ ติ ท ดสอบแบบกลุ่ มตั ว อย่ า งไม่ เ ป็ น อิ ส ระต่ อ กัน ( t-test for dependent Samples) กาหน ด
เกณฑ์การมีนัยสาคัญทางสถิติเท่า .๐๕ ขึ้นไป
๑.๔ แปลความหมายของผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนข้อ ๑.๓
๒. น าแบบสอบถามวั ดเจตคติ มาท าการลงคะแนนเพื่ อน าไปวิ เคราะห์ ค่ าเฉลี่ ยและค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนาเสนอโดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
๔.๕๑-๕.๐๐
อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด
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๓.๕๑-๔.๕๐
๒.๕๑-๓.๕๐
๑.๕๑-๒.๕๐

อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก
อยู่ในระดับ
พึงพอใจปานกลาง
อยู่ในระดับ
พึงพอใจน้อย
๑.๐๐-๑.๕๐ อยู่ในระดับ
พึงพอใจน้อยที่สุด

๓.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรี ยน การจัด การเรียนรู้
แบบร่ ว มมื อ ด้ ว ยเทคนิ ค จิ๊ ก ซอว์ วิ ช าเทคโน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อ สารของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
2
กลุ่มตัวอย่าง
N
S.D.
t
X
D
D
ก่อนเรียน
๔๐
๑๑.๙๐ ๓.๙๓
๔๗๕
๖๔๓๙ ๑๖.๕๙*
หลังเรียน
๔๐
๒๓.๗๘ ๒.๘๘
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ (t(.๐๕,๓๙) = ๑.๖๘๔)
จากตาราง พบว่า คะแนนเฉลี่ย หลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่าง ( X =๒๓.๗๘) สูงกว่ า
คะแนนเฉลี่ ยก่ อนเรี ยน ( X =๑๑.๙๐) และเมื่ อน าคะแนนเฉลี่ย มาทดสอบความแตกต่ างด้ว ยสถิ ติ
ทดสอบแบบที ค่ า t ที่ ได้จากการคานวณมีค่ ามากกว่า ค่า t ที่ ได้จ ากการเปิด ค่าในตาราง แสดงว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อ สารของนั กเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ ๑ ที่ได้รั บ
การสอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค จิ๊กซอว์ห ลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เป็นไปตามสมมติฐาน
๒. เจตคติในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ การศึ กษาเจตคติข องนั กเรี ย นจากการเรีย นรู้แ บบร่ วมมือ ด้ว ยเทคนิ คจิ๊ ก ซอว์วิ ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หลังการทดลองสอน
ข้อ

รายการประเมิน

๑ ข้าพเจ้าคิดว่าเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
๒ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นวิชาที่พัฒนาไปสู่สังคม
โลกได้
๓ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทาให้ข้าพเจ้ามีความคิด
สร้างสรรค์
๔ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทาให้ข้าพเจ้าทางานอย่าง
เป็นระบบและมีการวางแผนในการ
ทางาน
๕ เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นวิชา
ที่ทาให้เกิดความสนุกสนาน

X

S.D.

๔.๘๓

๐.๔๕

ระดับความ
พอใจ
มากที่สุด

๔.๕๕

๐.๕๕

มากที่สุด

๔.๔๕

๐.๕๕

มาก

๔.๓๘

๐.๕๔

มาก

๔.๔๘

๐.๕๑

มาก

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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๖ ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นเมื่อทางานวิชา
๔.๔๕
๐.๕๐
มาก
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
จ า ก
๗ ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้ปฏิบัติ
๔.๗๓
๐.๔๕
มากที่สุด
ตารา ง
กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พ บ ว่ า
การสื่อสาร
เจตคติ ใ น
๘ ข้าพเจ้ารู้สึกกระตือรือร้นเมื่อได้
๔.๕๐
๐.๕๑
มากที่สุด
การเรี ย น
เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิ ช า
การสื่อสาร
เทคโน โล
๙ ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาเทคโนโลยี
๔.๓๘
๐.๕๔
มาก
ยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพราะ
สารสนเท
ได้ลงมือปฏิบัติจริง
ศและการ
๑๐ เมื่อถึงชั่วโมงเรียนวิชาเทคโนโลยี
๔.๕๕
๐.๕๕
มากที่สุด
สื่ อ ส า ร
สารสนเทศและการสื่อสารข้าพเจ้า
ข อ ง
จะรีบเข้าห้องเรียนให้ทันเวลา
นั ก เรี ย น
๑๑ เมื่อมีแบบฝึกหัดวิชาเทคโนโลยี
๔.๖๓
๐.๕๔
มากที่สุด
ชั้
น
สารสนเทศและการสื่อสารข้าพเจ้า
มั
ธ
ยมศึ
ก
จะตั้งใจทาจนสาเร็จ
ษา ปี ที่ ๑
๑๒ เมื่อมีรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับวิชา
๔.๕๐
๐.๖๐
มากที่สุด
อ ยู่ ใ น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ร ะ ดั บ ที่
สื่อสาร ข้าพเจ้าจะดูอย่างตั้งใจ
นั ก เรี ย น
๑๓ ชั่วโมงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๕๘
๐.๕๙
มากที่สุด
พึ ง พ อใจ
และการสื่อสารเป็นชั่วโมงที่
มา กที่ สุ ด
ข้าพเจ้ารอคอย
ค่ า เฉ ลี่ ย
๑๔ ข้าพเจ้าเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง
๔.๖๐
๐.๕๕
มากที่สุด
(X =
ทันทีเมื่อถึงชั่วโมงเรียนเทคโนโลยี
๔ .๕ ๔ )
สารสนเทศและการสื่อสาร
เ มื่ อ
รวม
มากที่สุด
๔.๕๔
๐.๒๕
พิ จ า รณา
แต่ ละรายการ พบว่ า ส่ วนใหญ่ นั กเรี ยนมี ความพึ งพอใจระดั บมากที่สุ ด รายการที่ นั กเรียนมีความพึงพอใจ
เป็นลาดับที่ ๑ คื อ ข้ าพเจ้าคิดว่ าเรี ยนวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารน าไปใชในชี วิตประจ าวันได้
( X =๔.๘๓) และรองลงมา คือ ข้า พเจ้ ามีค วามสุ ขเมื่ อได้ ปฏิ บัติ กิจ กรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ( X =๔.๗๓) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด สาหรับรายการที่นักเรียนเห็นด้วยต่าสุ ด
คือ วิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารทาให้
ข้าพเจ้าทางานอย่า งเป็นระบบและมีการ
วางแผนในการทางาน ( X =๔.๓๗) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
๔.สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
๑. นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๑ ที่ได้ รับการสอนจั ดการเรียนรู้ แบบร่ วมมื อด้ วยเทคนิ คจิ๊ ก
ซอว์มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร หลั งเรียนสู งกว่ าก่ อนเรี ยนอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .๐๕ เป็นไปตามสมมติฐานข้ อที่ ๑
๒. นั กเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มี เจตคติที่ดีใ นการเรีย นวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นไปตามสมมติ ฐานข้อที่ ๒
๕.อภิปรายผล
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ผลการวิจั ยเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมื อด้ วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่ มีต่ อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน
และเจตคติ ในการเรี ยนรายวิ ชาเทคโนโลยี และการสื่ อสารของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๑ สามารถ
อภิปรายผลได้ดั งนี้
๑. นักเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ ๑ ที่ ได้ รับการจั ดการเรี ยนรู้ แบบร่วมมือด้ วยเทคนิ คจิ๊ กซอว์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเทคโนโลยี และการสื่ อสารหลั งเรี ยนสูงกว่ าก่ อนเรี ยนอย่ างมีนั ยสาคัญทางสถิ ติ
ที่ ระดั บ .๐๕ ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจาก การจั ดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อด้ วยเทคนิ คจิ๊ กซอว์ นั้ นเป็ นการเรี ยนรู้
ร่วมกั นเป็ นกลุ่ มโดยสมาชิ กแต่ ละคนภายในกลุ่มจะมี การระบุ หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบอย่ างชัดเจนแต่ ละคน
ต้ องออกไปศึ ก ษาหั วข้ อเรื่ องที่ ตนเองได้ รั บการมอบหมายแล้ วกลั บ มาสอนเพื่ อนๆ ภายในกลุ่ มเพื่ อท า
คะแนนกลุ่ มให้ สู งที่ สุ ดและจะมี รางวัลจากครูเป็ นจุ ดเสริ มแรง ทุ กคนจึ งมี เป้ าหมายเดี ยวกั นในกลุ่ ม การ
จัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมื อด้ วยเทคนิ คจิ๊ กซอว์ จึ งมี ความจ าเป็ นอย่ างมากในการช่ วยเหลื อกั นภายในกลุ่ ม
และจะต้องพึ่งพาอาศัยกั น ทุ กคนจึ งมี ความส าคั ญกั บกลุ่ มอย่ างขาดไม่ ได้ เหมื อนเป็ นการต่ อภาพจิ๊กซอว์
ซึ่งสอดคล้ องกับ สุ วิ ทย์ มูลคา และอรทั ย มู ลค า (๒๕๔๗, น.๑๗๗) ที่กล่ าวว่าการจั ดการเรี ยนรู้ แบบจิ ก
ซอว์ เป็ นการจั ดกระบวนการเรียนรู้ ที่ ใช้ แนวคิ ดการต่ อภาพโดยแบ่ งผู้ เรียนเป็ นกลุ่ มทุ กกลุ่ มจะได้รั บการ
มอบหมายให้ ท ากิ จกรรมเดี ยวกั นผู้ สอนจะแบ่ งเนื้ อหาของเรื่ องที่ จะให้ เรี ยนรู้ออกเป็ นหั วข้อย่ อยเท่ ากั บ
จานวนสมาชิ กแต่ ละกลุ่ มและมอบหมายให้แต่ ละกลุ่ มศึกษา ค้ นคว้ าคนละหัวข้อซึ่ งผู้ เรี ยนแต่ ละคนจะเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องที่ ตนได้ รับมอบหมายให้ ศึ กษาจากกลุ่มสมาชิ กต่างกลุ่ มที่ ได้ รับมอบหมายในหั วข้ อ
เดียวกั น ก็จะท าการศึ กษาค้ นคว้ าร่วมกั นจากนั้นผู้ เรียนแต่ละคนจะกลับกลุ่ มเดิมของตนเพื่ อท าหน้ าที่ เป็ น
ผู้ เชี่ ยวชาญอธิ บายความรู้ เนื้ อหาสาระที่ ตนศึ กษาให้ เพื่ อนร่ วมกลุ่ มฟั งเพื่ อให้ เพื่ อนสมาชิ กทั้ งกลุ่ มได้ รู้
เนื้ อหาสาระครบทุ กหัวข้อย่ อยและเกิ ดการเรี ยนรู้เนื้ อหาสาระทั้ งเรื่อง และจากการที่ นั กเรี ยนที่ ได้ รั บการ
จัดการเรี ยนการสอนที่มีระบบมี ระเบี ยบแบบแผนที่ แน่ นอนและขั้ นตอนในการท ากิจกรรมได้ จั ดท าแบบ
เป็ นขั้ นเป็ นตอนท าให้นั กเรี ยนเกิ ดความใส่ ใจและรั บผิดชอบต่อการเรี ยนเพราะนั กเรียนได้ กระท ากิจกรรม
อย่ างต่ อเนื่ องดั งนั้ นผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนจึ งมีแนวโน้ มสู งขึ้ นตามล าดั บ ซึ่ งท าผลการวิ จั ย
ครั้ งนี้ สอดคล้องกั บอัญญปารย์ ศิ ลปนิ ลมาลย์ (๒๕๕๗) ท าการวิ จั ยการเรี ยนรู้ แบบร่วมมื อโดยใช้ เทคนิ ค
จิ๊ ก ซอว์ ในรายวิ ชาหลั กการพื้ น ฐาน ส าหรั บการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอร์ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกาฬสินธุ์ การวิจั ยครั้งนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ ๑) เปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาหลักการพื้ นฐานส าหรั บการพัฒ นาซอฟต์แวร์ ด้วยการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อโดยใช้ เทคนิ คจิ๊ กซอว์ ก่ อน
เรี ยนและหลั งเรี ยนของนั กศึ กษาและ ๒) ศึ กษาความพึ งพอใจของนั กศึ กษาต่ อการเรียนรู้ แบบร่ วมมื อโดย
ใช้ เทคนิ คจิ๊ กซอว์ กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้ คื อ นั กศึ กษา รหัส ๕๕ ชั้ นปีที่ ๒ หมู่ ที่ ๑ สาขาวิ ชา
คอมพิ วเตอร์ ศึ กษามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏกาฬสิ นธุ์ ที่ ลงทะเบี ยนเรี ย นวิ ช าหลั กการพื้ น ฐานส าหรั บ
การพั ฒนาซอฟต์ แวร์ ในภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๕๗จ านวน ๒๘ คน คั ดเลื อกด้ วยวิ ธีการสุ่ มอย่ างง่ายมี หน่ วยสุ่ ม
เป็ นห้ อง เครื่องมื อที่ใช้ ในการวิ จั ย คื อ แบบทดสอบวั ดผลก่อนและหลั งเรียนวิชาหลั กการพื้ นฐานส าหรั บ
การพั ฒนาซอฟต์ แวร์และแบบสอบถามความพึ งพอใจของนั กศึ กษาที่ มีต่ อการจั ดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ
ด้วยเทคนิ คจิ๊กซอว์ สถิ ติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้ อมู ล คือ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิ ติทดสอบค่ า
ที (T-Test Dependent Samples) ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กศึ กษาแบบร่ วมมื อ
โดยใช้ เทคนิ คจิ๊ กซอว์ ในรายวิชาหลักการพื้ นฐานส าหรับการพั ฒนาซอฟต์ แวร์ สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอร์ ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ก่ อนเรียนกับหลั งเรียนแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และ
ผลการวิจัยของวีระพน ภานุรักษ์ และจรั ญ เจิ มแหล่ (๒๕๕๗) ได้ทาการวิจั ยศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธี การสอนแบบร่ วมมื อโดยใช้ เทคนิ คแบบจิ๊ กซอว์ ในรายวิ ชาการเขี ยนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ๒ โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อ ๑)ศึ กษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กศึ กษาที่ เรียนด้ วยวิ ธีการแบบร่วมมื อโดยใช้ เทคนิ ค
แบบจิ๊กซอว์ ในรายวิ ชาการเขียนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ๒ และ ๒)ศึ กษาความพึ งพอใจของผู้ เรียนที่เรียนด้วย
วิธี การสอนแบบร่ วมมื อโดยใช้ เทคนิ คแบบจิ๊ กซอว์ ในรายวิ ชาการเขี ยนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ๒ กลุ่ ม
ตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ได้ แก่ นั กศึ กษาสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏมหาสารคาม ชั้นปี ที่ ๑ จ านวน ๑ หมู่เรี ยน จ านวน ๓๒ คน ด้วยวิ ธีการจั บฉลาก โดย
เป็ นนั กศึ กษาที่ ผู้ วิจั ยท าการสอนในรายวิ ชาการเขี ยนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ๒ ภาคเรี ยนที่ ๒/๒๕๕๗
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เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมการเรี ยนแบบร่ วมมื อ โดยใช้ เทคนิ ค แบบจิ๊ กซอ ว์
แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ ทาง การเรี ยนและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิ ติ ที่ ใช้ ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ ย ค่ า
เบี่ ยงเบนมาตรฐานและสถิ ติ การทดสอบที (t-test Dependent Sample) ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่ เรี ยนด้วยวิ ธี แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคแบบจิ๊กซอว์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ๒ หลังเรียนสูงกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนั ยสาคั ญทางสถิ ติที่ระดับ .๐๕
๒. นั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ ก ษาปีที่ ๑ มี เจตคติที่ ดีต่ อ การเรี ยนรายวิ ช าเทคโนโลยี และการ
สื่อ สารหลั งจากการจั ดการเรีย นรู้ แบบร่ วมมือ ด้ว ยเทคนิค จิ๊ก ซอว์อ ยู่ใ นระดั บมาก แสดงให้ เห็น ว่ า
นักเรีย นได้ล งมือท ากิจกรรมและปฏิ บัติต ามขั้น ตอนของการจัดการตามแผนการจั ดการเรียนรู้อย่า ง
จริงจั งจึ งทาให้นั กเรี ยนมี ความรู้สึ กนึ กคิด หรือ เจตคติ ที่ดีต่ อการเรี ยนในรายวิช าเทคโนโลยี และการ
สื่อสารผลการวิจัย ดังกล่ าวสอดคล้องกับ ธี รวัฒ น์ ผิวขม (๒๕๕๔) ได้ศึ กษาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิ ทยาศาสตร์ก่ อนเรี ยนและหลัง เรีย นของนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ ๓ ที่ ได้ รับ การ
จัด การเรี ยนรู้แ บบร่ วมมือ โดยใช้ เทคนิ ค จิ๊ก ซอว์ พบว่า ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิท ยาศาสตร์ห ลั ง
เรียนสูง กว่า ก่อ นเรี ยนอย่า งมีนั ยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .๐๑จากงานวิจั ยดัง กล่ าวข้ างต้ นสรุปได้ว่ า
การจั ดการเรี ยนรู้ แ บบร่ว มมื อด้ ว ยเทคนิ ค จิ๊ก ซอว์ส่ ว นใหญ่ ช่ ว ยให้ ผ ลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนสู งขึ้นผู้เรีย นเกิดความพึงพอใจและมีเ จตคติที่ดี ต่อการจั ดการเรีย น การสอนอยู่ในระดั บ
มากและสอดคล้ องกับ เกธ (Ghaith, Ghaz M, ๒๐๐๔, p. ๒๑) ได้ ศึ กษาความสัมพัน ธ์ ระหว่ างเจต
คติต่อการอ่านและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิ คจิ๊กซอว์ ของ
นักเรีย นชาวเลบานอน เกรด ๘ รายวิช าภาษาอัง กฤษ ปรากฏว่า ผลการวิจั ยเป็น ไปตามสมมติฐาน
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติร ะหว่ างคะแนนกลุ่มสู งและกลุ่มต่าและระหว่างเพศชายและเพศหญิ ง การ
เรียนรู้โดยวิธีก ารจั ดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคนิคจิ๊ กซอว์ (Jigsaw) สามารถเปลี่ย นแปลงเจตคติ
ต่อการอ่านของนักเรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นและอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ (๒๕๕๗)
ทาการวิจั ย การเรีย นรู้ แบบร่ วมมือ โดยใช้ เทคนิ คจิ๊ ก ซอว์ในรายวิ ชาหลั กการพื้น ฐาน สา หรั บ การ
พัฒ นาซอฟต์ แ วร์ สาขาวิ ช าคอมพิ วเตอร์ศึ ก ษา มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ กาฬสิ นธุ์ การวิจั ย ครั้ งนี้ มี
วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ๑)เปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิช าหลัก การพื้น ฐานส าหรับ การพัฒ นา
ซอฟต์ แวร์ด้ วยการเรีย นรู้แบบร่ว มมือ โดยใช้ เทคนิ คจิ๊ก ซอว์ก่ อนและหลั งเรียนของนักศึก ษาและ ๒)
ศึกษาความพึง พอใจของนักศึ กษาต่อ การเรี ยนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิ คจิ๊กซอว์กลุ่มตัวอย่า งที่ใช้ใ น
การวิจั ยครั้ง นี้ คือ นักศึก ษา รหั ส ๕๕ ชั้นปี ที่ ๒ หมู่ที่ ๑ สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ ศึกษามหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ล งทะเบียนเรียนวิชาหลักการพื้ นฐานสาหรับการพั ฒนาซอฟต์แวร์ใ นภาคเรี ย น ที่
๑/๒๕๕๗จ าน วน ๒๘ คน คัด เลือ กด้ วยวิธีก ารสุ่มอย่า งง่า ยมี หน่ วยสุ่มเป็น ห้อ ง เครื่อ งมื อที่ใ ช้ใ น
การวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลก่ อนและหลังเรียนวิชาหลั กการพื้น ฐานสา หรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรีย นรู้แบบร่ว มมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคร าะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน มาตรฐานและสถิ ติ ท ดสอบค่ า ที
(Dependent Samples) ผลการวิจั ยพบว่ า ผลการสอบถามความพึงพอใจของนัก ศึกษาที่ได้รั บการ
จัด การเรีย นรู้ แบบร่ วมมื อ โดยใช้ เทคนิ ค จิ๊ก ซอว์ใ นรายวิช าหลัก การพื้ น ฐาน ส าหรั บ การพั ฒ นา
ซอฟต์ แวร์ สาขาวิช าคอมพิวเตอร์ศึ กษา มหาวิทยาลัย ราชภั ฏกาฬสิน ธุ์ พบว่า นักศึ กษาส่วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๖.ข้อเสนอแนะ
๖.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป
๑. ในการจัด การเรีย นรู้แ บบร่ วมมื อโดยใช้เ ทคนิ คจิ๊ก ซอว์ ไปใช้ ควรมีก ารอธิบายรูป แบบ
วิธีก ารจัด การเรี ยนรู้ใ ห้นั กเรีย นเข้ าใจบทบาทและหน้า ที่ ของตนเองก่ อนเพื่ อให้ การจั ดการเรีย นรู้
ดาเนินไปตามแผนที่วางไว้
๒. ในการจั ด การเรีย นรู้แ บบร่ วมมื อโดยใช้ เทคนิค จิ๊ กซอว์ ครู ต้อ งแนะน าและเอาใจใส่
นักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการเสริมแรงทั้งกล่าวชมเชยให้รางวัลเพื่อให้นั กเรียนมี กาลังใจ
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๓. การท ากิจ กรรมในใบงานไม่ ควรจะเป็ น โจทย์ที่ ย ากมากเกิ น ไปนัก เรี ย นอาจท้ อ แท้
เพราะนักเรียนต้องกลับไปอธิบายให้เพื่อนเข้าใจ
๔. เนื่ องจากนักเรี ยนต้ องมีการค้นคว้าความรู้แ ละทาใบงานในคอมพิว เตอร์ ฉะนั้น เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เนตควรมีความพร้อ มตลอดเวลา
๖.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรศึก ษาวิจั ยเกี่ ยวกับ การจั ดการเรียนรู้แ บบร่ว มมื อโดยใช้เ ทคนิค จิ๊กซอว์ ในเนื้อ หา
อื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้มีจานวนมากขึ้น
๒. ควรศึ กษาวิ จั ยเกี่ยวกับการจั ดการเรียนรู้ แบบร่วมมื อโดยใช้ เทคนิ คจิ๊ กซอว์ ในตัวแปรอื่ นๆ
เช่น
ความคงทน เป็นต้น
๓. ควรศึกษาวิ จัยเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่ างการเรี ยนโดยใช้ จั ดการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมื อโดยใช้ เทคนิ คจิ๊ กซอว์ เปรี ยบเที ยบกั บการเรียนการสอนแบบปกติ หรื อวิ ธี การเรี ยนการสอน
แบบอื่นๆ
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ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการดาเนินงานคลังสินค้าห้องเย็น
Economics Causal Factors Affecting Cold Storage Overall Operations
มานิตย์ สิงห์ทองชัย
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อผลการ
ดาเนิน งานคลังสิน ค้าห้อ งเย็น ๒) ศึกษาอิทธิ พลของปัจจั ยเชิงสาเหตุ ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ส่งผลต่อผล
การดาเนิ น งานคลั งสิ น ค้ าห้ อ งเย็น กลุ่มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิจั ย คื อ ผู้ ป ระกอบการ บุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้ องกับ โลจิส ติกส์แ ละคลั งสินค้ าห้องเย็น จานวน ๔๐๐ คน เลือกสุ่มจาก ๙๙ บริษั ท เครื่องมื อ
ที่ใ ช้เ ป็น แบบสอบถาม สถิติ ที่ ใช้ ในการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล คื อ สถิติ เชิ ง พรรณา วิ เคราะห์ ค่า ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ การกระจาย ค่าความเบ้ ค่ าความโด้ ง กับตั วแปรเมตริ ก
และสร้ างโมเดลสมการโครงสร้ าง ผลการวิ จัยพบว่า ๑) ปัจจัย เชิงสาเหตุท างเศรษฐศาสตร์มีอิ ทธิพล
ทางตรงเชิ ง บวกต่ อ ระบบการจั ด การคลั ง สิ น ค้ า และมี อิ ท ธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อ การควบคุ ม
คุณภาพ/สถานะสิน ค้า โดยมีข นาดอิท ธิ พลทางตรงเท่ า กับ ๐.๘๙ และ ๐.๖๘ ตามลาดับ อย่ างมี
นัย สาคั ญทางสถิติ ที่ ระดั บ ๐.๐๑ ๒) ระบบการจัด การและการควบคุ มคุ ณภาพ/สถานะสิ นค้ า มี
อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อการสร้างคลั งสิน ค้า ห้อ งเย็ น โดยมีข นาดอิท ธิพลทางตรงเท่ากั บ ๐.๒๓
และ ๐.๗๔ ตามลาดับ อย่า งมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ ระดั บ ๐.๐๑ และ ๓) การพัฒ นาคลังสิ นค้ าห้อ ง
เย็นมีอิท ธิพลทางตรงเชิง บวกต่อผลการดาเนินงาน โดยมีข นาดอิท ธิพลทางตรงเท่า กับ ๐.๙๕ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
คาสาคัญ: ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์, คลังสินค้าห้องเย็น, ระบบการจัดการ,
การควบคุมคุณภาพ/สถานะ, ผลการดาเนินงาน
ABSTRACT
This research aims to 1) study the causal factors affecting economic
performance refrigerated warehousing and 2) Influence of Economic Factors
Affecting Operating Results refrigerated warehousing. Samples used in the research
were 400 logistics operators and 400 cold storage warehouses selected from 99
companies. Statistics used in data analysis are descriptive statistics. Analysis of
percentage, mean, standard deviation Distribution coefficient of the metric value
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with the metric variable. And modeling the structural equation. The research found
that, 1) the causal factors in economics have a direct positive influence on the
warehouse management system. And have a positive direct influence on quality
control / product status. The direct effect sizes were 0.89 and 0.68, respectively, at
the 0.01 level of significance. 2) Management and quality control / product status
have a positive direct influence on cold storage. The direct effect sizes were 0.23
and 0.74, respectively, at the 0.01 level of significance, and 3) Cold storage
development has a direct positive influence on operating performance. The direct
effect size was 0.95, statistically significant at the 0.01 level.
Keyword: Economics Causal Factors, Cold Storage, Management System,
Quality Control / Status, Overall Operations
๑.บทนา
คลังสิน ค้าห้ องเย็น เป็นธุ รกิจที่ มีความสาคั ญต่อสิ นค้าอุ ตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
ที่มีก ารเติ บโตควบคู่ไปกับ อุตสาหกรรมอื่น ๆ และธุ รกิจ ร้านอาหารอย่างรวดเร็ว ซึ่งอุ ษณี วงศ์ ศัก ดิ์
(๒๕๕๙) ได้อ ธิ บายไว้ว่ าธุ รกิ จร้ านอาหารมีก ารเติ บ โตอย่ างรวดเร็ว ตามโครงสร้า งทางสัง คม และ
เศรษฐกิจ ซึ่งน าไปสู่ การเปลี่ย นแปลงวิถี การดาเนิ นชีวิ ตของผู้บริ โภคให้มีค วามทันสมัย เร่งรีบ และ
เกิดการขยายกระจายตั วของธุรกิจ ค้าปลี กส่งอาหารโดยเฉพาะไฮเปอร์ มาร์เ ก็ต ซู เปอร์มาร์เก็ ต และ
ร้านสะดวกซื้อ ตามสาขาของห้ างสรรพสิน ค้า และพื้ น ที่ค้ าปลีก รูป แบบต่า ง ๆ ซึ่ งการรั ก ษาความ
คงทน และคุณภาพสินค้า จึ งเป็นสิ่ง สาคัญสาหรับธุรกิ จร้านอาหาร สอดคล้องกับ ศูนย์วิจัย กสิกรไทย
(๒๕๖๐) ที่ก ล่าวถึ งความสาคัญของการทาธุรกิจ อาหาร คื อการบริห ารสิน ค้าคงคลัง และการขนส่ ง
สิ น ค้ า ควบคุ มอุ ณหภู มิโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ กล่ า วได้ ว่า การควบคุ มอุ ณหภู มิสิ น ค้ าด้ ว ย
เทคโนโลยี สมั ย ใหม่ จะท าให้ ผู้บ ริ โภคได้ รั บสิ น ค้ าที่ มีความสด สะอาดและปลอดภั ย ดัง นั้ น ธุร กิ จ
คลังสินค้าห้องเย็นจึงมีคู่แข่ง และการตัดสินใจการลงทุนสูง
ธุรกิจ คลัง สินค้ าห้ องเย็ น เป็ นธุ รกิจ ประเภทให้บริ การรับฝากสิ นค้า แช่แ ข็งที่ มีก ารควบคุ ม
อุณหภูมิ ความเย็น ในระดับ ที่เหมาะกับ สินค้ าแต่ ละประเภท โดยทั่วไปจะใช้อุ ณหภูมิ -๑๘ องศาเซล
เซี ยล เริ่มตั้ งแต่ ลู กค้ า นาสิ น ค้า มาฝากที่ ห้ อ งเย็น จากนั้น พนั กงานน าสิ นค้ า ผ่า นเครื่ องชั้ งบั น ทึ ก
น้าหนัก และนาไปจัดเก็บ ในห้องเย็น หลัง จากนั้น ลูกค้ากลั บมาทาการเบิก รับสินค้า จากห้อ งเย็นตาม
วัน เวลาที่ ลู ก ค้ า ต้ องการเพื่ อ น าสิ น ค้ าไปด าเนิ น การตามจุ ด ประสงค์ ที่ ต้ อ งการ นั บ ได้ว่ า ธุ ร กิ จ
คลังสินค้า ห้องเย็นเป็ นผู้อยู่เบื้อ งหลังความสาเร็จของอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท เช่น การเกษตร
และอาหารแปรรู ปประเภทต่าง ๆ (อนุสรา อติโ รจนสกุล, ๒๕๕๓ : ๔-๗), (กิติย า เจริ ญ, ๒๕๕๘)
การน าเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ในการด าเนิน การควบคุมอุ ณหภู มิจะมีกลุ่มเป้า หมายค่อนข้างจาเพาะแต่
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ด้วยทิศ ทางของธุรกิจ อาหาร การควบคุมอุ ณหภูมิสินค้ากลับมีแ นวโน้มขยายตั วสูงขึ้น โดยอั ตราการ
เติบ โตเฉลี่ย ร้อ ยละ ๙.๗ ต่อไปตั้ งแต่ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ศูน ย์วิ จัย กสิก รไทย, ๒๕๖๐) อย่ างไรก็ ตาม
การดาเนินงานของธุรกิ จคลัง สินค้า ห้องเย็นจะประสบความสาเร็ จได้ก็ ขึ้นอยู่ กับปั จจัยที่ หลากหลาย
โดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่ออุป สงค์รวม (Prakit Boonparnprasert, ๒๐๐๖)
ปัจ จัยที่ เกี่ ยวข้อ งกับ แนวคิ ดทางด้า นเศรษฐศาสตร์เ ป็น การศึก ษาถึง พฤติก รรมมนุ ษ ย์อั น
เกี่ ย วพั น กั บ การเลื อกใช้ ท รัพยากรการผลิต ที่ มีอ ยู่ อ ย่า งจ ากั ด เพื่ อ น ามาผลิ ตสิ น ค้ า และบริ ก าร
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูก ค้าให้ได้ รับประโยชน์ สูงสุด (มานิตย์ สิงห์ท องชัย, ๒๕๕๗) ซึ่งการ
ปรับตัวของธุรกิจ ต่าง ๆ ต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ในทุก ๆ ด้าน (สุ วรรณา พลอยศรี
และ ชาตรี ปรีดาอนันทสุข, ๒๕๕๗ : ๑๓๐-๑๓๓) เช่น (๑) ด้ านการเงิน ได้แก่การเพิ่มขึ้น ของรายได้
การลดต้น ทุน การเพิ่ มผลิต (Kaplan and Norton, ๑๙๙๖), (Doherty,๒๐๐๗) (๒) ด้า นลู กค้า ซึ่ ง
ถือ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ที่ มีค วามส าคั ญ ต่ อ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งาน ลู ก ค้ า สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ าย
สะด วกส บา ย ตลอด จ น มี ค วา มภั ก ดี ต่ อองค์ ก าร (Sadeghi and Hanzaee, ๒ ๐๑๐ ) (๓ )
กระบวนการภายในองค์ การ ถือว่า เป็นปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสามารถในการดาเนิ นงาน โดยเฉพาะ
การนานวัตกรรมด้า นการผลิตสิน ค้าหรื อบริการสามารถนาเทคโนโลยีสมั ยใหม่ เข้ามาบริการจัดการ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน ลดต้ น ทุ น ส่ ง ผลให้ ผ ลการด าเนิ น งาน ธุร กิ จ ประสบ
ผลส าเร็จ (Kaplan and Norton, ๑๙๙๖), (Laforet, ๒๐๑๑) กล่ าวคื อแนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์
เป็น ปัจ จัย หนึ่ง ที่มีความส าคั ญ อย่ างยิ่ งในการดาเนิน ธุร กิจ โดยเฉพาะปัจ จัย ที่เ กี่ย วข้ องระบบการ
จัด การคลั ง สิ น ค้ า การควบคุ ม คุ ณภาพ/สถานะสิ น ค้ า การบริห ารจั ด การเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
ตลอดจนการบริการหลังการขายที่สามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
ปัญญาการดาเนินธุ รกิจห้ องเย็ นในปัจจุ บันมี หลากหลายประเด็ น เช่ น การบริ หารงานใน
องค์การ ความรู้ความสามารถของบุค ลากร ตลอดจนกระบวนการจัดเก็บ สินค้า ให้เก็บ รักษาได้เป็ น
เวลานานเพื่ อรอการผลิตหรือกระจายสินค้า ไปสู่ผู้บริโภค และกระบวนการปรั บปรุงการทางานทั้งใน
ส่วนของเครื่อ งมือ เทคโนโลยี บุ คลากร และระบบการทางานต่าง ๆ ให้ มีป ระสิทธิ ภาพ และเป็ น
มาตรฐานสากล (กิติ ย า เจริ ญ , ๒๕๕๘), (อนุ ส รา อติโรจนสกุล , ๒๕๕๓) จากข้อ มู ลปั ญ หาต่า ง ๆ
ข้า งต้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง จ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่ ต้ อ งเร่ ง หาแนวทางในการศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย เชิง สาเหตุ ท าง
เศรษฐศาสตร์ที่มีผ ลต่อการดาเนิ นงานคลังสิ นค้าห้ องเย็น ซึ่งผลจากการศึก ษานี้จ ะเป็น ฟันเฟื องหนึ่ ง
ที่ส าคัญ ต่ อ การเติบ โตเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยเจ้า ของธุร กิ จ ผู้ บริ ห ารสามารถนาข้ อมู ล และ
สารสนเทศที่ไ ด้เป็ นแนวทางสาหรับ การตัดสิ นใจใช้เป็ นแนวปฏิ บัติ ที่ดีใ นการส่งเสริมหรือ สนับ สนุ น
การลงทุน ของธุรกิจ ห้องเย็นและธุรกิจที่ เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้น การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ ได้ รวมถึ ง
ภาคเอกชนสามารถใช้เ ป็น ข้อ มูล ในการพั ฒนาศัก ยภาพการด าเนิ น ธุร กิจ คลั งห้ องเย็น ที่เ ก็บ สิน ค้ า
ภายในอุ ณหภู มิแ ละอาหารแช่ แ ข็ งที่ มีค วามเหมาะสมในการน าสิน ค้ า เข้ า และออก โดยจั ด สรร
ทรั พยากรการผลิ ต ให้ น ามาตอบสนองความต้ อ งการที่ ต รงกั บความต้ อ งการของลู กค้ า ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อ ศึกษาปัจจัย เชิงสาเหตุท างเศรษฐศาสตร์ที่ ส่งผลต่อผลการด าเนิน งานคลั งสินค้ าห้อ ง
เย็น
๒. เพื่อ ศึกษาอิ ทธิ พลของปัจจั ยเชิ งสาเหตุท างเศรษฐศาสตร์ที่ ส่งผลต่อ ผลการดาเนิน งาน
คลังสินค้าห้องเย็น
๓.วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัยครั้งนี้ เป็น การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขอบเขตการวิจั ย
๓ ด้าน ได้แ ก่ ๑) ด้านเนื้ อหา ศึกษาปัจจั ยเชิงสาเหตุ ทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่ง ผลต่อ ผลการดาเนิ นงาน
คลังสิน ค้าห้องเย็น ๒) กลุ่มตั วอย่างที่ ใช้เก็บ ข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม ได้ แก่ ผู้ป ระกอบการ บุ คลากร
ในสถานประกอบการโลจิสติ กส์แ ละคลัง สินค้ าห้อ งเย็ น จ านวน ๔๐๐ คน เลื อกสุ่ มตัว อย่า งมาจาก
๙๙ บริษัท ในเขตกรุง เทพมหานคร ซึ่งมีเครื่ องมือวิจัย คือ ๑) แบบสอบถามส าหรับผู้ประกอบการโล
จิส ติ กส์ แ ละคลั งสิ น ค้า ห้ องเย็ น แบ่ งเป็น ๔ ตอน คือ (๑) ข้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ย วกับ องค์ ก รของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม (๒) ปั จจั ย เชิง สาเหตุท างเศรษฐศาสตร์ (๓) ปัจ จัย ด้ านระบบการจัด การ และการ
ควบคุ มคุ ณภาพ/สถาน ะ และ (๔) การพั ฒ นาคลั ง สิ น ค้ า ห้ อ งเย็ น และผลการด าเนิ น งาน ซึ่ ง
แบบสอบถามได้ ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา ๐.๙๐ และได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ ๐.๙๘
(Reliability) ตามแนวทางของคอนบาร์ค (Cronbach Alpha)
สถิ ติ ที่ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ข้อ มู ล คื อ สถิ ติ เชิ งพรรณา วิ เคราะห์ ค่า ร้อ ยละ (Percentage)
ค่า เฉลี่ ย (Mean) ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) สั มประสิท ธิ์ ก ารกระจาย
(Coefficient of Variation: C.V.) ค่า ความเบ้ (Skewness) ค่ าความโด้ง (Kurtosis) ค่าต่ าสุด (Min)
ค่า สูง สุด (Max) กั บ ตัว แปรเมตริก (Metric Variables) และการวิเ คราะห์โ มเดลสมการโครงสร้า ง
(Structural Equation Modeling: SEM)
๔.ผลการวิจัย
๑.ปัจ จัยเชิ งสาเหตุท างเศรษฐศาสตร์ที่ส่ งผลต่ อผลการด าเนิ นงานคลัง สินค้ าห้องเย็น ได้แ ก่
ปัจจั ยเชิ งสาเหตุ ทางเศรษฐศาสตร์ ปั จจั ยด้า นระบบการจัดการ ปัจ จัยด้ านการควบคุมคุ ณภาพ/
สถานะ ปัจจัย การพัฒนาคลั งสินค้าห้องเย็ น และปัจจัย ผลการดาเนิน งาน โดยรวมมี ความสาคัญอยู่
ในระดับมาก ( X = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๖๐), ( X = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๖๔), ( X = ๓.๖๒, S.D. = ๐.๖๐),
X = ๓.๖๐, S .D. = ๐.๖๔) และ ( X = ๓.๖๕, S .D. = ๐.๖๙) ตามลาดับ เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น
แต่ละปัจจัยพบว่า
๑.๑ ปัจ จัย เชิง สาเหตุท างเศรษฐศาสตร์ เมื่ อพิจ ารณารายด้า นเรี ยงจากมากไปหาน้อ ย
คือ ทรั พยากรมี จ ากั ด มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( X = ๓.๘๗, S.D. = ๐.๖๗) รองลงมาคื อ สิ ท ธิ ข อง
ผู้บริ โภค ( X = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๗๗) ความขาดแคลน ( X = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๗๐) ค่า เสียโอกาส (
X = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๖๘) กฎหมายของการคุ้ม ครอบผู้บ ริโภค ( X = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๗๖) ความ
ต้ อ งการ มี ไ ม่ จ า กั ด ( X = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๗๑) และทางเลื อ ก ( X = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๖๘)
ตามลาดับ
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๑.๒ ปัจจัย ด้านระบบการจัดการ เมื่อพิ จารณารายด้านเรีย งจากมากไปหาน้อ ย คือ การ
ส่ ง มอบและการยอมรั บ การจั ด การคุ ณ ภาพ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( X = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๗๑)
รองลงมาคือ การจั ดการตรวจตราการขนส่ง ( X = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๗๖) มาตรฐาน/รายละเอี ยด (
X = ๓.๗๙, S .D. = ๐.๗๓) โครงสร้างโซ่ อุปทาน ( X = ๓.๗๘, S .D. = ๐.๗๔) การจัดการอุณ หภูมิใ น
คลังสินค้า ( X = ๓.๗๗, S.D. = ๐.๗๗) ตามลาดับ
๑.๓ ปัจ จัยด้ านการควบคุ มคุณภาพ/สถานะ เมื่อ พิจารณารายด้ านเรีย งจากมากไปหา
น้อ ย คื อ อุ ณหภู มิตู้ สิ น ค้ า มี ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด ( X = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๖๗) รองลงมาคื อ ระดั บ
คุณภาพสิน ค้ า ( X = ๓.๖๓, S.D. = ๐.๖๖) อุณหภู มิค ลัง สิ นค้ า ( X = ๓.๖๓, S.D. = ๐.๖๙) และ
ขนาดบรรจุและวิธีการบรรจุ ( X = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๗๓) ตามลาดับ
๑.๔ ปั จจัย การพั ฒนาคลัง สินค้ าห้องเย็น เมื่อพิ จารณารายด้า นเรีย งจากมากไปหาน้อ ย
คือ อุ ป กรณ์ วางเรี ย งสิ น ค้ า ภาพรวมความส าคัญ อยู่ใ นระดั บ มาก ( X = ๓.๖๖, S.D. = ๐.๗๑)
รองลงมาคือ การออกแบบแผนผั ง ภาพรวมความสาคั ญ อยู่ ในระดับ มาก ( X = ๓.๖๕, S.D. =
๐.๗๙) มาตรการและความปลอดภั ย ภาพรวมความส าคั ญอยู่ใ นระดั บมาก ( X = ๓.๖๒, S.D. =
๐.๗๑) เครื่ อ งมื อขนถ่ ายวัส ดุ ภาพรวมความสาคั ญ อยู่ ในระดั บ มาก ( X = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๗๓)
ขั้น ตอนและการบริ การ ภาพรวมความส าคั ญ อยู่ ในระดั บ มาก ( X = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๒) และ
สถานที่ก่อสร้าง ภาพรวมความสาคัญอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๕)
๑.๕ ปั จ จั ย ผลการด าเนิ น งาน เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นเรี ย งจากมากไปหาน้ อ ย คื อ
ผลตอบแทนด้ านลงทุ น มี ค่ าเฉลี่ ย มากที่สุ ด ( X = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๗๖) รองลงมาคือ การรั ก ษา
ลูกค้า ( X = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๗๒)
๒. โมเดลความสัมพั นธ์เชิ งสาเหตุ ของปั จจัย ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ส่ง ผลต่ อผลการด าเนิ นงาน
คลังสินค้าห้องเย็น
๒.๑ ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
๒.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ (n = ๔๐๐)
ตัวแปร
S.D. MIN MAX แ ป ล Skewne Kurtosi CV
ผล
ss
s
ECM
RL
๓.๘๗ ๐.๖๗ ๑.๓๓ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๙
๐.๒๖
๑ ๗ .๓
๑
DU
๓.๗๒ ๐.๗๑ ๑.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๗
๐.๐๖
๑ ๙ .๑
๕
ST
๓.๘๐ ๐.๗๐ ๑.๖๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๗
-๐.๑๘ ๑ ๘ .๕
๖
OC
๓.๘๐ ๐.๖๘ ๑.๗๕ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๒
-๐.๐๙ ๑ ๗ .๙
๗
CH
๓.๗๑ ๐.๖๘ ๑.๘๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๐๗
-๐.๒๖ ๑ ๘ .๒
๔
LC
๓.๗๙ ๐.๗๖ ๑.๐๐ ๕.๐๐ มาก -๐.๓๔
-๐.๑๓ ๑ ๙ .๙
๔
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S.D.

MIN

CR

๓.๘๑ ๐.๗๗ ๑.๖๗

MAX แ ป ล Skewne
ผล
ss
๕.๐๐ มาก -๐.๓๖

Kurtosi CV
s
-๐.๒๗ ๒ ๐ .๒
๐

MST
SC

๓.๗๘ ๐.๗๔ ๒.๐๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๒๔

-๐.๕๖

SD

๓.๗๙ ๐.๗๓ ๑.๒๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๓๓

-๐.๑๙

TM

๓.๗๗ ๐.๗๑ ๑.๕๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๒๑

-๐.๓๕

TP

๓.๘๑ ๐.๗๖ ๑.๕๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๓๓

-๐.๒๐

DA

๓.๘๒ ๐.๗๑ ๑.๕๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๒๘

-๐.๒๔

QCS
PQ

๓.๖๓ ๐.๖๖ ๑.๐๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๒๑

๐.๒๗

PS

๓.๕๘ ๐.๗๓ ๑.๒๕

๕.๐๐ มาก

-๐.๒๘

-๐.๐๒

WT

๓.๖๓ ๐.๖๙ ๑.๕๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๑๕

-๐.๐๕

CT

๓.๖๕ ๐.๖๗ ๑.๐๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๑๑

-๐.๐๑

SWD
CS

๓.๔๗ ๐.๘๕ ๑.๐๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๑๙

-๐.๒๕

SE

๓.๖๖ ๐.๗๑ ๑.๒๕

๕.๐๐ มาก

-๐.๑๕

-๐.๑๔

MH

๓.๖๑ ๐.๗๓ ๑.๐๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๑๗

-๐.๑๙

PV

๓.๖๐ ๐.๗๒ ๑.๐๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๐๖

-๐.๒๖

LD

๓.๖๕ ๐.๗๙ ๑.๐๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๒๕

-๐.๑๔

MS

๓.๖๒ ๐.๗๑ ๑.๐๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๐๘

-๐.๐๒

PFM
RI

๓.๖๘ ๐.๗๖ ๑.๐๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๓๑

๐.๑๓

CE

๓.๖๑ ๐.๗๒ ๑.๐๐

๕.๐๐ มาก

-๐.๐๖

-๐.๑๘

๑ ๙ .๔
๔
๑ ๙ .๓
๔
๑ ๘ .๘
๑
๑ ๙ .๘
๔
๑ ๘ .๗
๔
๑ ๘ .๓
๒
๒ ๐ .๒
๘
๑ ๙ .๑
๐
๑ ๘ .๔
๔
๒ ๔ .๓
๗
๑ ๙ .๔
๙
๒ ๐ .๑
๐
๑ ๙ .๙
๗
๒ ๑ .๖
๓
๑ ๙ .๕
๕
๒ ๐ .๖
๖
๑ ๙ .๙
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๑
จากตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ ค่ าสถิติ พรรณนาลั กษณะของตั วแปรสั งเกตได้ พบว่า ตั ว
แปรสังเกตได้ ทั้งหมดมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดั บมาก ( X = ๓.๔๗ – ๓.๘๗, S.D. = ๐.๖๖ - ๐.๘๕) แสดง
ให้เห็นว่าข้อ มูลมีการกระจายอยู่ใ กล้กับค่าเฉลี่ย เนื่องจาก ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดัง กล่าวมีค่าไม่
เกิน ๑ ซึ่งทั้ งหมด ๒๔ องค์ประกอบ มีค่า ความเบ้ (Skewness) มีค่าอยู่ระหว่าง -๐.๐๖ ถึง -๐.๓๙
และมีค่ าความโด่ง (Kurtosis) มี ค่าอยู่ร ะหว่ าง ๐.๐๖ ถึง ๐.๒๗ ซึ่งมี ค่าเป็น บวก ๔ องค์ป ระกอบ
แสดงถึงการกระจายค่ อนข้างน้อย การแจกแจงของข้อ มูลอยู่ในลัก ษณะสูงกว่ าโค้งปกติ และมีค่าเป็ น
ลบ ๒๐ องค์ประกอบ มีค่ าเท่า กับ -๐.๐๑ ถึง -๐.๕๖ เมื่อ พิจารณาค่ าความเบ้ และความโด่ง พบว่ า
ค่าความเบ้ และความความโด่ง มีความแตกต่า งจากศูนย์ เพีย งเล็ ก น้อย แต่จั ดว่า ใกล้ศู นย์ จึ งถือ ว่าตั ว
แปรสัง เกตได้ มีก ารแจกแจงเป็น โค้ งปกติ จึง มีค วามเหมาะสมที่ จะนาไปวิ เคราะห์โ มเดลสมการเชิ ง
โครงสร้าง
๒.๒ ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ร ะหว่างตัวแปรสั งเกตได้
ผลการวิ เคราะห์ ค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั น ธ์แ บบเพี ย ร์สั นระหว่ างตั ว แปรสัง เกตได้
จานวน ๒๔ ตัวแปร พบว่ า ความสั มพั นธ์ ระหว่า งตั วแปรทั้ งหมด ๒๗๖ คู่ ซึ่ง เป็น ตัว แปรสั งเกตได้
ทั้งหมดมี ความสั มพั นธ์กั นและความสัมพันธ์ ของตัว แปรทุก คู่มีทิ ศทางเดี ยวกัน โดยมีค่า สัมประสิท ธิ์
สหสั มพั นธ์ร ะหว่ างตั วแปรเป็นความสัมพัน ธ์ทางบวก มี ขนาดของความสัมพั น ธ์หรื อค่า สัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง ๐.๓๕๕ - ๐.๘๑๖ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่า สัมประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ระหว่างตั วแปรสัง เกตได้ทุ ก
คู่ ในภาพรวม พบว่า ค่า สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพั นธ์ ระหว่า งตั วแปรสัง เกตได้ ทุก คู่ส่ วนใหญ่มี ค่า ไม่ เกิ น
๐.๘๕ ไคลน์ (Kline, ๒๐๑๑) ควา มสั มพั น ธ์ ดั ง กล่ า วแสดงให้ เห็ น ว่ า ตั ว แปร สั ง เกตได้ มีร ะดั บ
ความสั มพั น ธ์ไ ม่ สู งมากนั ก ไม่ เ กิด ปั ญ หา Multicollinearity และตั ว แปรสั ง เกตได้ ทั้ ง หมดอยู่ บ น
องค์ประกอบร่วมกัน ดังนั้น มีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์โ มเดลสมการเชิ งโครงสร้ าง
๒.๓ ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม
ดัชนีความกลมกลืน
เกณฑ์
ค่ า ดั ช นี ที่ วั ด ผลการพิจารณา
ได้
 2 /df (๑ ๔ ๐ .๙ ๕ / < ๒.๐๐
๑.๐๗๖
ผ่านเกณฑ์
๑๓๑)
CFI
๐.๙๕ ๑.๐๐
ผ่านเกณฑ์
GFI
๐.๙๕ ๐.๙๗
ผ่านเกณฑ์
AGFI
๐.๙๐ ๐.๙๓
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
< ๐.๐๕
๐.๐๑๔
ผ่านเกณฑ์
RMR
< ๐.๐๕
๐.๐๑๔
ผ่านเกณฑ์
จากตารางที่ ๒ เมื่ อพิ จารณาค่ าดั ชนี ความกลมกลื นของโมเดล พบว่ า โมเดลสอดคล้อ ง
กลมกลืนกั บข้อ มูลเชิ งประจักษ์ โดยมี ค่าดัช นีความกลมกลื นทั้ง ๖ ดั ชนีที่ผ่ านเกณฑ์ การยอมรั บ คื อ
ค่าดัชนี = ๑๔๐.๙๕, df = ๑๓๑, p-value = ๐.๒๖๐๘๒,
/df = ๑.๐๗๖,
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CFI = ๑.๐๐, GFI = ๐.๙๗, AGFI = ๐.๙๓, RMSEA = ๐.๐๑๔ และ RMR = ๐.๐๑๔ ดังนั้ นจึ งสรุ ป
ได้ว่า โมเดลแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ภาพที่ ๑ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่ง ผลต่อผลการ
ดาเนินงานคลังสินค้าห้องเย็น
ตารางที่ ๓ ค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้
นาหนักองค์ประกอบ
อง ค์ ป ระกอบ / b
B
SE
t
ตัวแปร
ECM
RL

๐.๕๐

๐.๗๕

DU

๐.๕๐

๐.๗๑

ST

๐.๕๘

๐.๘๓

OC

๐.๖๐

๐.๘๗

CH

๐.๕๙

๐.๘๘

LC

๐.๖๒

๐.๘๑

CR

๐.๖๔

๐.๘๑

MST
SC

๐.๖๕

๐.๘๘

SD

๐.๖๓

๐.๘๗

TM

๐.๖๐

๐.๘๖

๐.๐๓ ๑๗.๕๔
**
๐.๐๓ ๑๖.๑๑
**
๐.๐๓ ๑๙.๖๖
**
๐.๐๓ ๒๑.๗๘
**
๐.๐๓ ๒๒.๐๘
**
๐.๐๓ ๑๙.๓๕
**
๐.๐๓ ๑๘.๗๕
**

R๒

สัมประสิทธิ์
คะแนน
องค์ประกอ
บ

๐ .๕
๗
๐ .๕
๑
๐ .๖
๙
๐ .๗
๗
๐ .๗
๗
๐ .๖
๖
๐ .๖
๖

๐.๑๔

๐ .๗
๗
๐.๐๓ ๒๒.๓๘ ๐ .๗
**
๕
๐.๐๓ ๑๙.๒๖ ๐ .๗
**
๔

๐.๕๒

-

-

๐.๐๔
๐.๑๙
๐.๒๐
๐.๓๕
๐.๒๕
๐.๓๐

๐.๒๙
๐.๓๓
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TP

๐.๖๒

๐.๘๒

DA

๐.๖๓

๐.๘๘

QCS
PQ

๐.๐๔ ๑๗.๖๓
**
๐.๐๓ ๑๘.๗๕
**

๐ .๖
๘
๐ .๗
๗

๐.๒๑

๐.๕๑

๐.๗๘

-

๐ .๖
๐
๐.๐๔ ๑๖.๔๘ ๐ .๗
**
๐
๐.๐๓ ๑๗.๗๖ ๐ .๗
**
๕
๐.๐๔ ๑๗.๖๐ ๐ .๙
**
๑

๐.๒๓

PS

๐.๖๐

๐.๘๓

WT

๐.๖๐

๐.๘๗

CT

๐.๖๔

๐.๙๕

SWD
CS

๐.๖๑

๐.๗๓

-

๐.๐๘

๐.๖๒

๐.๘๖

MH

๐.๖๓

๐.๘๕

PV

๐.๖๒

๐.๘๖

LD

๐.๖๐

๐.๗๖

MS

๐.๕๙

๐.๘๖

PFM
RI

๐.๐๓ ๑๘.๐๔
**
๐.๐๔ ๑๗.๑๑
**
๐.๐๓ ๑๗.๗๑
**
๐.๐๔ ๑๕.๓๕
**
๐.๐๓ ๑๗.๕๔
**

๐ .๕
๓
๐ .๗
๔
๐ .๗
๒
๐ .๗
๔
๐ .๕
๗
๐ .๗
๓

SE

๐.๖๓

๐.๘๔

๐.๕๐

CE

๐.๖๐

๐.๘๕

๐ .๗
๐
๐.๐๓ ๒๐.๕๑ ๐ .๗
**
๒

-

-

-

-

๐.๕๕

๐.๔๙
๐.๒๘
๑.๐๕

๐.๓๒
๐.๒๔
๐.๑๓
๐.๐๙
๐.๒๗

๐.๔๓

หมายเหตุ ** p < ๐.๐๑
จากตารางที่ ๓ ผลการวิเ คราะห์ค่ าน้ าหนั กองค์ ประกอบของตั วแปรสัง เกตได้ พบว่า ค่ า
น้าหนัก องค์ ประกอบ (b) ของตัว แปรสัง เกตได้ มีค่า เป็น บวกทั้ งหมดมี ขนาดตั้ งแต่ ๐.๕๑ ถึง ๐.๖๕
และแตกต่ างจากศู น ย์อ ย่ างมีนั ย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ ๐.๐๑ ทุก ตัว โดยตั วแปรสั งเกตได้ ที่มีค่ า
น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบมากที่ สุ ด คื อ องค์ ป ระกอบ ปั จ จั ย ด้ า นระบบการจั ด การ (MST) ได้ แ ก่
โครงสร้า งโซ่ อุป ทาน (SC) น้ าหนั กองค์ป ระกอบเท่ า กับ ๐.๖๕ ส่ว นตั วแปรสั ง เกตได้ ที่ มีน้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบน้อ ยที่ สุ ด องค์ ป ระกอบปั จ จั ยด้ า นการควบคุ มคุ ณภาพ/สถานะ (QCS) คื อ ระดั บ
คุณภาพสิน ค้า (PQ) น้ าหนั กองค์ ป ระกอบเท่า กับ ๐.๕๑ เท่ ากั น ค่า สัมประสิท ธิ์ค วามเที่ย งของตั ว
แปรสั งเกตได้ ทุก ค่ า (R๒) ซึ่ งบอกค่ าความแปรปรวนร่ว มของตั วแปรสั งเกตได้ มีค่ า ตั้ง แต่ ๐.๕๑ ๐.๙๑ เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (B) เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า
๑) องค์ ประกอบปัจ จัย เชิง สาเหตุ ทางเศรษฐศาสตร์ (ECM) ตั วแปรที่มีน้าหนั กส าคั ญ
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มากที่ สุด คือ ทางเลือก (CH) มีน้าหนัก องค์ป ระกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๘ มีความแปรผัน ร่วมกั น
กับองค์ประกอบปัจจัย เชิงสาเหตุ ทางเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ ๗๗ รองลงมาคือ ค่าเสี ยโอกาส (OC) มี
น้าหนั กองค์ ประกอบมาตรฐานเท่ า กั บ ๐.๘๗ มี ความแปรผั นร่ ว มกั น กั บ องค์ ป ระกอบปั จ จั ยเชิ ง
สาเหตุท างเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ ๗๗ ความขาดแคลน (ST) มีน้ าหนัก องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากั บ
๐.๘๓ มี ค วามแปรผั น ร่ว มกั น กั บ องค์ ป ระกอบปั จ จั ย เชิ งสาเหตุ ท างเศรษฐศาสตร์ ร้ อ ยละ ๖๙
กฎหมายของการคุ้ มครอบผู้ บ ริ โภค (LC) และสิ ท ธิข องผู้ บ ริ โ ภค (CR) มี น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐานเท่ากั บ ๐.๘๑ มี ความแปรผันร่ วมกัน กับองค์ ประกอบปั จจั ยเชิ งสาเหตุ ทางเศรษฐศาสตร์
ร้อยละ ๖๖ เท่ากั น ทรั พยากรมีจากัด (RL) มีน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ ากับ ๐.๗๕ มีความ
แปรผั นร่ว มกันกั บองค์ประกอบปัจจั ยเชิง สาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ ๕๗ และความต้องการมี
ไม่ จ า กั ด (DU) มี น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบมาตร ฐาน เท่ า กั บ ๐.๗๑ มี ค วามแปรผั น ร่ ว มกั น กั บ
องค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ ๕๑
๒) องค์ป ระกอบปัจจัยด้ านระบบการจัด การ (MST) ตั วแปรที่ มีน้าหนั กสาคัญ มากที่สุ ด
คือ โครงสร้า งโซ่ อุปทาน (SC) และการส่ งมอบและการยอมรั บการจั ดการคุณภาพ (DA) มีน้าหนั ก
องค์ ประกอบมาตรฐานเท่ากั บ ๐.๘๘ มี ความแปรผัน ร่ว มกัน กับ องค์ป ระกอบปัจ จัย ด้านระบบการ
จัด การ ร้อ ยละ ๗๗ เท่ า กั น รองลงมาคือ มาตรฐาน/รายละเอีย ด (SD) มี น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐานเท่ ากับ ๐.๘๗ มีความแปรผันร่ วมกัน กับองค์ประกอบปั จจัย ด้านระบบการจัด การ ร้ อยละ
๗๕ การจั ดการอุณหภูมิในคลังสิ นค้า (TM) มีน้าหนัก องค์ป ระกอบมาตรฐานเท่า กับ ๐.๘๖ มี ความ
แปรผันร่ วมกั นกับ องค์ ประกอบปัจจั ย ด้า นระบบการจั ดการ ร้ อยละ ๗๔ และการจัด การตรวจตรา
การขน ส่ ง (TP) มี น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐานเท่ า กั บ ๐.๘๒ มี ค วา มแปรผั น ร่ ว มกั น กั บ
องค์ประกอบปัจจัยด้านระบบการจัดการ ร้อยละ ๖๘
๓) องค์ ประกอบปั จจั ย ด้ านการควบคุ มคุ ณภาพ/สถานะ (QCS) ตัว แปรที่ มีน้าหนั ก
สาคั ญมากที่สุ ด คือ อุณหภู มิตู้ สิน ค้า (CT) มี น้าหนั กองค์ ประกอบมาตรฐานเท่า กับ ๐.๙๕ มีค วาม
แปรผั นร่ วมกัน กับ องค์ป ระกอบปั จจั ยด้ านการควบคุมคุณภาพ/สถานะ ร้อยละ ๙๑ รองลงมาคื อ
อุณหภูมิ คลัง สินค้ า (WT) มี น้าหนัก องค์ ประกอบมาตรฐานเท่ากั บ ๐.๘๗ มีความแปรผันร่ วมกั นกั บ
องค์ประกอบปั จจัยด้ านการควบคุ มคุณภาพ/สถานะ ร้อ ยละ ๗๕ ขนาดบรรจุและวิ ธีการบรรจุ (PS)
มีน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๓ มีค วามแปรผั นร่วมกันกั บองค์ประกอบปัจจั ยด้านการ
ควบคุ มคุ ณภาพ/สถาน ะ ร้ อ ยละ ๗๐ และระดั บ คุ ณภาพสิ น ค้ า (PQ) มี น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐานเท่ ากั บ ๐.๗๘ มีค วามแปรผัน ร่ วมกั นกั บ องค์ป ระกอบปั จ จัย ด้ านการควบคุมคุ ณภาพ/
สถานะ ร้อยละ ๖๐
๔) องค์ ประกอบการพัฒ นาคลัง สิน ค้า ห้องเย็น (SWD) ตั วแปรที่มีน้าหนัก สาคัญ มาก
ที่สุ ด คื อ อุ ปกรณ์ วางเรีย งสิน ค้ า (SE) และขั้ น ตอนและการบริก าร (PV) มี น้าหนั กองค์ ป ระกอบ
มาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๖ มีความแปรผันร่ วมกันกับ องค์ประกอบการพัฒ นาคลังสิ นค้าห้องเย็ น ร้อยละ
๗๔ เท่ ากั น รองลงมาคื อ มาตรการและความปลอดภั ย (MS) มี น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน
เท่ ากั บ ๐.๘๖ มีค วามแปรผัน ร่ วมกัน กั บองค์ป ระกอบการพั ฒ นาคลัง สิน ค้ าห้ อ งเย็ น ร้ อยละ ๗๓
เครื่อ งมื อขนถ่า ยวั สดุ (MH) มีน้ าหนักองค์ ประกอบมาตรฐานเท่ ากับ ๐.๘๕ มีค วามแปรผัน ร่ว มกั น
กับ องค์ ประกอบการพั ฒ นาคลั งสิน ค้า ห้อ งเย็น ร้อ ยละ ๗๒ การออกแบบแผนผั ง (LD) มีน้ าหนั ก
องค์ ประกอบมาตรฐานเท่ ากั บ ๐.๗๖ มีค วามแปรผั นร่ วมกั นกั บองค์ป ระกอบการพั ฒนาคลั งสิ นค้ า
ห้อ งเย็ น ร้ อยละ ๕๗ และสถานที่ก่ อสร้า ง (CS) มีน้ าหนัก องค์ ประกอบมาตรฐานเท่ ากั บ ๐.๗๓ มี
ความแปรผันร่วมกันกับองค์ประกอบการพัฒนาคลั งสินค้าห้องเย็น ร้อยละ ๕๓
๕) องค์ป ระกอบผลการดาเนินงาน (PFM) ตัวแปรที่มีน้าหนั กสาคัญ มากที่สุด คือ การ
รัก ษาลู ก ค้ า (CE) มี น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐานเท่ า กั บ ๐.๘๕ มี ค วามแปรผั น ร่ ว มกั น กั บ
องค์ ป ระกอบผลการดาเนิ นงาน ร้ อยละ ๗๒ รองลงมาคื อ ผลตอบแทนด้ านลงทุน (RI) มีน้ าหนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากั บ ๐.๘๔ มีความแปรผั นร่วมกันกับองค์ประกอบผลการด าเนินงาน ร้อ ย
ละ ๗๐
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๒.๔ ผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ ๑ ปัจ จัย เชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์มีอิ ทธิพลทางตรงเชิ งบวกต่อ ระบบ
การจัดการคลังสิ นค้ า พบว่า ปัจ จัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์มีอิท ธิพลทางตรงเชิง บวกต่อระบบ
การจัด การคลั งสิ นค้ า โดยมีขนาดอิท ธิพลทางตรงเท่า กับ ๐.๘๙ อย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ
๐.๐๑
สมมติ ฐานที่ ๒ ปั จจั ยเชิง สาเหตุ ท างเศรษฐศาสตร์มีอิท ธิ พลทางตรงเชิง บวกต่ อการ
ควบคุมคุ ณภาพ/สถานะสินค้ า พบว่ า ปั จจัย เชิง สาเหตุ ทางเศรษฐศาสตร์มีอิท ธิพลทางตรงเชิง บวก
ต่อการควบคุ มคุ ณภาพ/สถานะสิ นค้ า โดยมีข นาดอิ ทธิ พลทางตรงเท่า กับ ๐.๖๘ อย่ างมีนั ยส าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
สมมติฐ านที่ ๓ ระบบการจั ด การและการควบคุมคุ ณภาพ/สถานะสิ น ค้า มี อิท ธิ พล
ทางตรงเชิ งบวกต่อ การสร้างคลัง สินค้ าห้อ งเย็น พบว่า ระบบการจัดการและการควบคุมคุณภาพ /
สถานะสิน ค้ามี อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่ อการสร้า งคลั งสินค้ าห้อ งเย็น โดยมีข นาดอิ ทธิพลทางตรง
เท่ากับ ๐.๒๓ และ ๐.๗๔ ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
สมมติฐ านที่ ๔ การพั ฒ นาคลั ง สิน ค้ า ห้อ งเย็ น มีอิ ท ธิ พลทางตรงเชิง บวกต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน พบว่า การพัฒนาคลังสิ นค้าห้อ งเย็นมี อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน โดย
มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ ๐.๙๕ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
๕.อภิปรายผล
ปัจ จั ย เชิ ง สาเหตุ ทางเศรษฐศาสตร์ปั จ จั ย ด้ านระบบการจั ด การปั จ จั ยด้ า นการควบคุ ม
คุณภาพ/สถานะ ปั จจัยการพัฒ นาคลังสินค้ าห้องเย็น และปั จจัยผลการดาเนิน งาน มีความสาคั ญ
อย่ า งยิ่ง ในการด าเนิ น ธุร กิ จ คลั งสิ น ค้ าห้ อ งเย็ น ดัง นั้ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิจ ห้ อ งเย็ น ต้ อ งมองหา
แนวทางและศึกษาถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ ความอยู่ร อดของการดาเนินธุรกิ จ เพื่อนามาผลิตสินค้ า
และบริการตอบสนองต่อความต้องการของลูก ค้าให้ได้ รับประโยชน์สูงสุด พร้อมก้ าวเข้าสู่ก ารแข่งขั น
ทุก ๆ ด้ าน การแข่ งขั นในทุ ก ๆ ด้า น (สุว รรณา พลอยศรี และ ชาตรี ปรี ดาอนั น ทสุ ข , ๒๕๕๗ :
๑๓๐-๑๓๓) เช่น (๑) ด้านการเงิน ได้แก่การเพิ่มขึ้น ของรายได้ การลดต้นทุน การเพิ่ มผลิต (Kaplan
and Norton, ๑๙๙๖), (Doherty,๒๐๐๗) (๒) ด้า นลู ก ค้ า ซึ่ งถื อ ว่ าเป็ น ปั จ จัย ที่ มีค วามส าคั ญ ต่ อ
ความส าเร็ จในการด าเนิ นงาน ลูก ค้า สามารถเข้ าถึ งได้ ง่า ย สะดวกสบาย ตลอดจนมี ความภัก ดีต่ อ
องค์ก าร (Sadeghi and Hanzaee, ๒๐๑๐) (๓) กระบวนการภายในองค์ ก าร ถื อ ว่า เป็ น ปัจ จั ย ที่
ส่งผลต่อความสามารถในการดาเนิน งาน โดยเฉพาะการนานวัต กรรมด้า นการผลิ ตสินค้าหรือบริการ
สามารถน าเทคโนโลยีส มัย ใหม่เข้ ามาบริก ารจัด การได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ลด
ต้ น ทุ น ส่ ง ผลให้ ผ ลการ ด าเนิ น งานธุ ร กิ จ ประสบผลส าเร็ จ (Kaplan and Norton, ๑๙๙๖),
(Laforet, ๒๐๑๑)
ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อระบบการจัดการคลังสินค้า
กล่าวคือ การที่ผู้ประกอบการคลังสินค้าห้องเย็นได้ทาศึกษาถึงทรัพยากรมีจากัด ความต้องการมีไม่
จากัด ความขาดแคลน ค่าเสียโอกาส ทางเลือก กฎหมายของการคุ้มครอบผู้บริโภค และ สิทธิของ
ผู้บริโภค มีผลโดยตรงต่อระบบการจัดการคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างโซ่อุปทาน มาตรฐาน/
รายละเอียด การจัดการอุณหภูมิในคลังสินค้า การจัดการตรวจตราการขนส่ง การส่งมอบและการ
ยอมรับการจัดการคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร เจตนาภิวัฒน์ (๒๕๕๑) ศึกษาการ
ปรับปรุงระบบบริหารสินค้าคงคลังสาหรับสินค้าสาเร็จรูปสีเคลือบไม้ หรือ ดวงพร เมธาอาภรณ์นนท์
(๒๕๕๑)
ศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและเครื่องปรุงรส
แล้วพบว่า
นโยบายการบริหารหรือควบคุมสินค้าคงคลัง จะแตกต่างกันไปตามกลุ่มสินค้า
ปัจจัยเชิงสาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ มีอิทธิพลทางตรงเชิง บวกต่อ การควบคุมคุ ณภาพ/สถานะ
สินค้า และระบบการจัดการและการควบคุ มคุณภาพ/สถานะสิน ค้ามีอิท ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการ
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พัฒ นาคลัง สิน ค้ าห้ องเย็ น กล่ า วคื อผู้ ป ระกอบการต้ องคานึ งถึ งการควบคุมคุณภาพ /สถานะ ของ
ระดับ คุณภาพสิ นค้ า ขนาดบรรจุแ ละวิ ธีก ารบรรจุ อุ ณ หภูมิ คลั งสิ น ค้า ซึ่ งจะมี ผ ลโดยตรงต่ อการ
พัฒนาคลังสิ นค้าห้องเย็ น นั่นหมายถึง สถานที่ก่อสร้าง อุปกรณ์วางเรียงสินค้ า เครื่องมือ ขนถ่ายวัส ดุ
ขั้นตอนและการบริการ การออกแบบแผนผั ง มาตรการและความปลอดภัย สอดคล้ องกั บงานวิจั ย
ของ So, B.S., and Shin, D.W. (๑๙๙๙) ที่ ศึ ก ษาการจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง ประเภทน้ า ยาตรวจ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์ และบริ หารจัดการสาหรับธุร กิจสุ ขภาพและโรงพยาบาล
หรือ Thurman, D. (๒๐๐๖) ที่ไ ด้ศึกษาการจัดการโซ่อุป ทานในห้ องปฏิบั ติการทางการแพทย์คลินิ ค
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เกี่ย วกั บการพั ฒนาระบบบริห ารสิน ค้ าคงคลั งประเภทน้ ายาตรวจวิ เคราะห์
และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยที่น้ายาจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและสถานะ
การพัฒ นาคลังสิน ค้าห้อ งเย็นมี อิทธิพลทางตรงเชิ งบวกต่อผลการด าเนิน งาน กล่าวคื อ การ
พัฒ นาคลังสิ นค้ าห้ องเย็ นมี ผลโดยตรงกับ ผลการดาเนิ นงานที่มีค วามเกี่ ยวข้ องกั บผลตอบแทนด้า น
ลงทุน และ การรักษาลูกค้าโดยสามารถเข้าใจความต้องการของลูก ค้า การดึง ดูดให้ลูกค้า ใหม่ ๆ เข้ า
มาใช้ บริก ารและการรั กษาความสัมพันธ์ กับลู กค้า ที่มีอ ยู่ให้ ยืนยาว สอดคล้อ งกับ Kotler(๒๐๐๓) ที่
กล่า วว่า ลูกค้ าที่จ งรัก ภัก ดีจะทาให้องค์การเกิด ความมั่ นคงมีการเติบ โตของส่ วนแบ่งทางการตลาด
นอกจากนี้ ยัง พบว่ า การบริ ห ารลู ก ค้ าสั มพั น ธ์ (Customer Relationship Management) อย่ า ง
สม่ าเสมอก็จ ะส่ งผลต่ อ ความพอใจของลู กค้ า (สุ ว รรณา พลอยศรี และ ชาตรี ปรี ด าอนั น ทสุ ข ,
๒๕๕๗) สอดคล้อ งกับ การวิจัย ของ ทิพย์วัล ย์ เอี่ยมปิยะกุล (๒๕๕๑) ที่ได้ ศึกษาการดาเนิน งานของ
ธุรกิจ ให้บริ การซ่ อมอุป กรณ์ เทคโนโลยี หลังการขาย และพบปัญหาการดาเนิ นงาน และมีการจัดท า
คู่มือ ขั้นตอนงานผลการปรับปรุงท าให้ เพิ่มประสิทธิ ภาพในการจั ดการคลั งอะไหล่ หรื อจิร าพร เจต
นาภิวั ฒ น์ (๒๕๕๑) ได้ เปรีย บเที ยบผลที่ ได้ จากดัช นีวั ด ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารสิน ค้า คงคลัง ใน
แง่มุมต้ น ทุน รวม ระดั บ การให้ บ ริห าร และ อัต ราการหมุน เวีย น ควบคู่ กั บลั กษณะสิน ค้ าและการ
ดาเนินงานของบริษัท
๖.ข้อเสนอแนะ
๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ บุคลากรที่เกี่ ยวข้องกั บธุรกิจคลังสินค้ าห้องเย็ น
ควรให้ ความสาคั ญกับ ปัจจั ยเชิง สาเหตุทางเศรษฐศาสตร์ ปัจ จัยด้า นระบบการจัด การ ปัจจั ยด้า น
การควบคุมคุณภาพ/สถานะ ปัจจั ยการพัฒนาคลังสินค้ าห้องเย็น และปัจจัย ผลการดาเนินงาน ที่ มี
ผลต่อ การดาเนิ นงานคลั งสิน ค้าห้ องเย็ นโดยตรง ดัง นั้นควรมี แนวทางการประยุ กต์ใช้ สามารถนาไป
๑) ก าหนดเป็ น เชิ งนโยบายประกอบเป็ น ข้ อมู ล การประกาศใช้ก ฎหมาย หรื อ กาหนดมาตรการ
กฎเกณฑ์ต่า งๆ โดยองค์ กร หรือหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน เป็ นต้น ๒) การนาไปใช้ป ระโยชน์เชิ ง
สาธารณะแก่ผู้ ให้ บริก ารโลจิ สติ กส์ และอุ ตสาหกรรมการผลิตต่ างๆ ให้ท ราบปัจ จัย เชิง สาเหตุ ทาง
เศรษฐศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อผลการด าเนิ น งานคลั งสิ น ค้ า ห้ อ งเย็ น คุ ณภาพชี วิ ต ซึ่ งพิ จ ารณาตั้ ง แต่
ทรั พยากรมี จากัด สิท ธิข องผู้ บ ริโ ภค ความขาดแคลน ค่า เสี ย โอกาส กฎหมายของการคุ้ มครอบ
ผู้บ ริโภค ความต้ องการมีไ ม่จ ากั ด จะมี ผลต่อ การส่ง มอบและการยอมรั บการจั ดการคุณภาพ การ
จัดการตรวจตราการขนส่ง มาตรฐาน/รายละเอียด โครงสร้างโซ่อุปทาน และการจัดการอุ ณหภูมิใ น
คลังสินค้า นอกจากนี้ยังมีผ ลโดยตรงกับควบคุ มคุณภาพ/สถานะ เช่นอุณหภูมิตู้สิน ค้า ระดั บคุณภาพ
สินค้า ขนาดบรรจุและวิธีการบรรจุ เป็นต้น
๖.๒ ข้อเสนอแนะในศึกษาครังต่อ ไป
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การศึ กษาวิจั ยในอนาคตควรศึ กษาถึง ๑) ปั จจั ยเชิง สาเหตุท างเศรษฐศาสตร์ ที่ส่ง ผลต่ อผล
การด าเนิ นงานคลั งสิน ค้า ห้องเย็น โดยศึกษาจ าแนกประเภทคลั งสิน ค้าอื่ น ๆ เพื่ อเป็น ประโยชน์ใ น
การนาปั จจั ยเชิ งสาเหตุท างเศรษฐศาสตร์ มาใช้ใ นองค์ กรให้เ กิด ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ๒) ควรศึก ษา
ปัจจัยเชิ งสาเหตุ ทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่ง ผลต่อผลการด าเนินงานคลังสิ นค้าห้อ งเย็นโดยนาตัว แปรและ
ทฤษฎีตัวแปรอื่นๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบจาลองงานวิจัยให้เกิ ดประโยชน์สู งสุด และ ๓)
ควรพัฒ นาแบบจ าลองทางเศรษฐมิ ติในการพยากรณ์ ต้น ทุน ของคลั งสิ นค้ าห้ องเย็ น โดยนาตัว แปร
และทฤษฎีตัวแปรอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบจาลองงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สู งสุด
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพั นต่อองค์กรของพนั กงาน
เทศบาลตาบลคลองหาด อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
Work Performance Motivation and Organizational Commitment of
Employees Klonghad Sub-district Municipality, Amphoe Klonghad,
Sakaeo Province
ประสงค์ เลาหะพงษ์
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ง นี้ มีวัต ถุ ป ระสงค์ (๑) เพื่ อ ศึ กษาแรงจู งใจในการปฏิ บั ติง านของพนัก งาน
เทศบาลตาบลคลองหาด (๒) เพื่อ ศึกษาความผู กพันต่ อองค์ กรของพนักงานเทศบาลตาบลคลองหาด
(๓) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานเทศบาลจ าแนกตาม อายุ ระดั บ
การศึ ก ษา และ ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งาน (๔) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความผู ก พั น ต่ อองค์ ก รของ
พนักงานเทศบาลจาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ (๕) เพื่ อ
ศึก ษาความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน
เทศบาลตาบลคลองหาด เก็ บ ข้ อมู ล โดยใช้ แ บบสอบถามจากพนัก งานเทศบาลต าบลคลองหาด
ทั้งหมด ๗๐ คน สถิติ ในการวิเคราะห์ ข้อมู ลได้แ ก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
การวิ เคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One Way ANOVA) และค่ าสั มประสิ ทธิ์ ส หสั มพั น ธ์แ บบ
Pearson ผลการศึก ษาพบว่า ๑)แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก
เมื่อ พิจ ารณารายด้า น พบว่ า ด้ านความสัมฤทธิ์ ผลการปฏิบั ติงาน เป็น อัน ดับ หนึ่ ง รองลงมาได้แ ก่
ด้านการได้ รับการยอมรับ นับ ถือ ด้า นลั กษณะของงานที่ป ฏิบั ติ ด้ านความรั บผิด ชอบในหน้ าที่ การ
งาน และ ด้านความก้า วหน้ าในการปฏิบัติ งานตามลาดั บ ๒)ความผูก พันต่ อองค์ กรของพนักงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิ จารณารายด้านพบว่า ด้า นความผู กพั นตามบรรทัด ฐานที่ค วรเป็ น
เป็นอั นดับ หนึ่ง รองลงมาได้แก่ ด้านความผูกพั นเชิง ความรู้สึก และด้ านความผู กพัน ที่ต้อ งการอยู่กั บ
หน่ ว ยงาน ตามล าดั บ ๓) พนั ก งานเทศบาลที่ มีอ ายุ ระดั บ การศึ ก ษา และ ระยะเวลาในการ
ปฏิ บัติ ง านต่า งกั น มีแ รงจู งใจในการปฏิ บั ติง านไม่ แตกต่า งกั น อย่ างมีนั ย สาคัญ ทางสถิ ติ .๐๕ ๔)
พนักงานเทศบาลที่มีอ ายุ ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ างกัน มีความผูกพันต่ อ
องค์ กรไม่ แตกต่า งกัน อย่ างมี นัย สาคั ญทางสถิ ติ .๐๕ ๕)แรงจูงใจในการปฏิบั ติงานมี ความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ อยู่ในระดับสูง (r= .๘๗๓)
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน / ความผูกพันต่อองค์กร
ABSTRACT
The purposes of research were (1 ) to study work performance motivation
of employees Klonghad Sub-district Municipality (2 ) to study organizational
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commitment of employees Klonghad Sub-district Municipality (3 ) to compare work
performance motivation of employees classified by age, educational level and
duration of work performance (4 ) to compare organizational commitment of
employees classified by age, educational level and duration of work performance
and (5 ) to study the relationship between work performance motivation with
organizational commitment of employees Klonghad Sub-district Municipality. Data
collected by questionnaires from 7 0 employees Klonghad Sub-district Municipality.
Statistics used in data analyze were frequency, percentage, means, standard
deviation, One-Way ANOVA and Pearson’s Correlation Coefficient.
The results were as follows:1 ) The work performance motivation of
employees in overall was at high level, when considering each aspect found that
the Achievement was ranked first, followed by the Recognition, the Work Itself, the
Responsibility and the Advancement. 2 ) The organizational commitment of
employees in overall was at high level, when considering each aspect found that
the Normative Commitment was ranked first, followed by the Affective
Commitment and the Continuance Commitment. 3 )The municipal employees of
different ages, educational level and duration of work performance, there was no
statistically significant difference at the .0 5 level of work performance motivation.
4 ) The municipal employees of different ages, educational level and duration of
work performance, there was no statistically significant difference at the .05 level of
organizational commitment. 5 ) The work performance motivation was positively
correlated with the organizational commitment at the .0 1 level of significant (r =
.873).
Keywords: Work performance motivation / Organizational commitment
๑.บทนา
องค์ก ารเป็ นระบบทางสั งคมที่ เกิ ด จากการรวมตัว ของมนุษ ย์ ที่ มีก ารร่ ว มตั ว กัน เพื่อ ให้
บรรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ องค์ ก ารประกอบด้ ว ย เป้ า หมาย โครงสร้ า ง การบริ ห ารจั ด การ
สารสนเทศและบุ คคล โดยในทรัพยากรเหล่า นี้บุ คคลเป็ นทรัพยากรที่ มีคุ ณค่ ากว่ าทรัพยากรอื่ นใด
เนื่องจากบุค คลเป็นผู้ ใช้ท รัพยากรอื่น มาก่ อให้ เกิด ผลผลิต ที่ต้ องการได้ เพราะมีสติ ปัญ ญาที่จะริเริ่ ม
สร้างสรรค์ ซึ่งการดาเนิน งานขององค์การนั้น ต้อ งอาศัยความร่วมมือจากบุ คลากรในส่วนงานต่าง ๆ
เข้ า มาช่ ว ยกั น ปฏิ บั ติ งาน (ธงชั ย สั น ติ ว งษ์ , ๒๕๓๗,หน้ า ๙) ทรั พยากรมนุ ษ ย์ จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
ทรัพ ยากรที่มีค่ าสูง สุดขององค์การ และเป็ นปัจ จัยส าคัญ ที่จะบ่งชี้ ถึงความส าเร็จ หรือ ความล้มเหลว
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ขององค์การ เพื่อ ให้บรรลุเป้า หมายขององค์การอย่า งมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสู งสุดได้ (พิชิ ต
เทพวรรณ์, ๒๕๕๔, หน้า ๑๖) ดั งนั้น องค์ การทุกรู ปแบบต้ องให้ค วามสาคั ญกับ การดูแ ล รั กษา และ
พัฒ นาทรั พยากรของมนุ ษ ย์ใ นองค์ก าร การสร้า งแรงจู งใจในการปฎิ บัติ ง านและความผู กพั น ต่ อ
องค์การของบุคลากรเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งของบุคลากรในองค์การ
“เทศบาลตาบลคลองหาด” เป็น องค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น ในพื้น ที่ อาเภอคลองหาด
จังหวัด สระแก้ว มี บทบาทหน้า ที่ห น้ าที่ หลั ก คื อ การแก้ปั ญหา และสนองตอบความต้อ งการของ
ท้อ งถิ่น เพื่ อ ให้ ท้ อ งถิ่ น มี ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า มี เศรษฐกิ จ ดี มี ความเป็ นอยู่ ที่ ดี และสะดวกสบาย
ฉะนั้นหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องกาหนดนโยบายให้ตรงกับปั ญหา และความต้องการที่แท้จริ ง
ของท้อ งถิ่น และบริห ารงานให้บรรลุวัตถุป ระสงค์ และเป้ าหมายของนโยบายที่ กาหนดเพื่อให้ ผลการ
ดาเนิ นงานเป็ น ประโยชน์ ต่อ ท้ องถิ่น อย่า งแท้ จริ ง ดัง นั้น การบริ ห ารงานขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่ นจะต้องมี ประสิทธิ ภาพ โดยจะต้อ งมีค วามพร้อมในด้ านทรัพยากรการบริ หาร ทั้งในด้า นของ
บุคลากร ในด้ านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการ ซึ่งเป็นปัจจั ยสาคัญที่จะทาให้องค์ก ร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นบริห ารงานได้อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ (ชนั ญ ธิด า ประโยชริด , ๒๕๔๗) ส าหรั บ
เทศบาลตาบลคลองหาด มีพื้นที่ในการดู แลประมาณ ๗๐,๘๑๒ ไร่ หรื อ ๑๑๓ ตารางกิโ ลเมตร แบ่ ง
ออกเป็ น ๑๓ หมู่ บ้ าน มีป ระชากร ณ เดือ นกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้ ง สิ้น ๑๐,๐๒๐ คน มี
ภารกิ จโครงการภายใต้แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยในปี ๒๕๕๙ มีโครงการมาก
ถึง ๑๐๒ โครงการแต่ส ามารถด าเนิ นการแล้วเสร็จ ๖๓ โครงการคิ ดเป็ นร้ อยละ ๖๓ ของโครงการ
ทั้งหมดในปี ๒๕๕๙ ทั้ งนี้ เนื่ องจากภารกิจ ที่มีเป็ นจ านวนมากไม่ สอดคล้อ งกั บจ านวนบุ คลากรที่ มี
เพี ยง ๗๐ คน (เทศบาลต าบลคลองหาด, ๒๕๖๐) และที่ ผ่ า นมาพบว่า มี บุ คลากรขององค์ก รขอ
โอนย้ ายไปปฎิ บัติ งานที่ห น่ วยงานอื่น อย่า งต่ อเนื่อ งซึ่ง อาจเกิด จากภาระงานที่ มากเกิน ในองค์ ก ร
ดัง นั้น เทศบาลต าบลคลองหาด ควรต้ องมี การส่ ง เสริมและสร้า งแรงจู งใจในการปฎิ บั ติง านของ
บุคลากรและการสร้า งความผูก พันต่ อองค์ กรของบุค ลากรเพื่อให้บุค ลากรทั้งหมดได้ คงอยู่ กับองค์ก ร
และปฎิบัติ งานให้ บรรลุเป้า หมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพ ประสิ ทธิผ ลและที่สาคั ญบุค ลากร
ต้องมีความสุขและพึงพอใจในการปฎิบั ติงานในเทศบาลตาบลคลองหาด
จากความเป็น มาและความส าคั ญของปัญ หาดั งกล่า วข้า งต้ น ผู้ วิจั ยจึง มีค วามสนใจที่จ ะ
ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบั ติง านและความผูก พัน ต่อ องค์ก รของพนัก งานเทศบาลตาบลคลองหาด
อาเภอคลองหาด จัง หวั ดสระแก้ว และปั จจั ยส่ วนบุคคลที่ ต่า งกั นมี แรงจูง ใจในการปฏิบั ติง านและ
ความผู กพั นต่ อองค์ กรแตกต่ างกั นหรือ ไม่ รวมถึ งแรงจูงใจในการปฏิ บัติ งานของพนัก งานเทศบาล
ตาบลคลองหาด มีค วามสัมพั นธ์ กับ ความผูก พัน ต่ อองค์ก รของพนัก งานเทศบาลต าบลคลองหาด
หรือไม่ เพื่อ นาผลการศึกษาที่ได้เ ป็นข้อ มูลในการดูแล รักษา และพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบั ติง าน
ของพนั ก งานและสร้ า งความผูก พั น ของพนั ก งานต่อ องค์ ก ร เพื่ อ ให้ บุ คลากรเกิ ด ความรั ก ภัก ดี ต่ อ
องค์ กรในระยะยาว เพื่ อเป็ นก าลัง สาคั ญในการพั ฒนาองค์ก รให้ บรรลุเป้ าหมายที่ก าหนดไว้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึ กษาระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเทศบาลต าบลคลองหาด
อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๒.๒ เพื่ อศึ กษาระดับ ความผูก พัน ต่อ องค์ กรของพนัก งานเทศบาลต าบลคลองหาด อาเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๒.๓ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานจ าแนกตาม อายุ ระดั บ
การศึกษา และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
๒.๔ เพื่ อเปรีย บเทีย บความผูกพัน ต่อองค์กรของพนัก งานจ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา
และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
๒.๕ เพื่ อศึ กษาความสัมพั นธ์ร ะหว่า งแรงจู งใจในการปฏิบั ติง านกับ ความผูก พัน ต่อ องค์ก ร
ของพนักงานเทศบาลตาบลคลองหาด อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๓. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึก ษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิ จัยที่ เกี่ยวข้ อง ผู้ วิจัยได้นาแนวคิด ปัจจั ยที่ส่ง ผลต่ อ
แรงจู งใจในการปฏิ บัติง าน ผู้วิจัย พิจ ารณาผลการศึ กษาของ Ghiselli and Brown (๑๙๕๕. อ้ างถึ ง
ใน สิริ รัก ษ์ วรรธนะพิ นทุ , ๒๕๔๘, หน้า ๑๓) วั ลลภ บุญ ริ้ ว (๒๕๔๖) กาญจนา ตรี รัต น์ (๒๕๔๙)
และสุ รัต น์จี คูต ระกูล (๒๕๕๐) และแนวคิด ปั จจั ยที่ ส่ง ผลต่ อความผู กพั น ต่อ องค์ก รของพนั ก งาน
(ปรียาพร
วงศ์อ นุตรโรจน์ , ๒๕๕๓) ด้ านปัจ จัยส่ วนบุค คล มากาหนดเป็ นตัว แปรอิ สระในการ
วิจัย ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และผู้วิ จัย นาทฤษฏีส องปัจ จัย (Two Factors Theory) ของ Herzberg (๑๙๕๙. อ้า งถึ ง
ใน วิเชียร วิทยอุดม, ๒๕๕๑ หน้า ๑๖๖-๑๗๖) ในด้ านความสัมฤทธิ์ผลการปฏิบั ติงาน ด้า นการได้รั บ
การยอมรั บนั บถื อ ด้ านลัก ษณะของงานที่ ปฏิ บัติ ด้า นความรั บผิ ดชอบในหน้า ที่ก ารงาน และด้า น
ความก้ าวหน้า ในการปฏิบั ติ งาน และแนวคิ ดความผู กพั น ของ Steers (๑๙๗๗. อ้ างถึง ใน สุ พานี
สฤษฏ์ว านิช , ๒๕๔๙, หน้า ๗๙) ประกอบด้ วย ความผูก พัน ในเชิงความรู้สึก ความผูกพั นที่ ต้องการ
อยู่กับหน่วยงานและความผูกพันตามบรรทัดฐานที่ควรเป็ น มากาหนดตั วแปรตาม แสดงตามภาพ
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ตัวแปรอิสระ

คุณลักษณะส่วนบุคคล
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- ความสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน
- การได้รับความยอมรับนับถือ
- ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
- ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
- ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

ความผูกพันต่อองค์กร

- ความผูกพันในเชิงความรู้สึก
- ความผูกพันที่ต้องการอยู่กับหน่วยงาน
- ความผูกพันตามบรรทัดฐานที่ควรเป็น

ภาพ กรอบแนวคิดการวิจัย
๔.วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การเชิ ง วิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยมี วิ ธี ก าร
ดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดดังนี้
๔.๑ ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั้ง นี้คื อ พนักงานเทศบาลตาบลคลองหาด อ าเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว จานวน ๗๐ คน
๔.๒ เครื่อ งมื อที่ ใช้ใ นการศึ กษาครั้ง นี้คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) จากการที่ไ ด้
ศึกษาข้อมูล จากแนวคิ ดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง โดยน าแนวคิดของ Herzberg, ed.
(๑๙๕๙. อ้ างถึ งใน วิ เ ชีย ร วิท ยอุ ด ม, ๒๕๕๑) ในปั จ จั ย แรงจู งใจในการปฏิบั ติ ง านและ Steers
(๑๙๗๗. อ้ า งถึ ง ใน สุ พานี สฤษฏ์ ว านิ ช , ๒๕๔๙) ในปั จ จั ย ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร มาสร้ างเป็ น
แบบสอบถาม แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ เป็น ค าถามเกี่ ย วกั บลั ก ษณะส่ว นบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถามเป็ นแบบ
เลือ กตอบ (Check list) ประกอบด้ว ย อายุ ระดับ การศึก ษา ระยะเวลาในการปฏิ บัติง าน จานวน
๖ ข้อ
ตอนที่ ๒ แรงจูง ใจในการปฏิบั ติ งานของพนั กงานเทศบาลต าบลคลองหาด อาเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย (๑) ความสัมฤทธิ์ ผลการปฏิ บัติง าน (๒) การได้ รับความ
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ยอมรั บ นั บ ถื อ (๓) ลั ก ษณะของงาน ที่ ป ฏิ บั ติ (๔) ความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ก าร งาน (๕)
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน จานวน ๑๕ ข้อ
ตอนที่ ๓ ความผู กพัน ต่อ องค์กรของพนัก งานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแก้ ว ประกอบด้วย (๑) ความผูก พันในเชิง ความรู้สึก (๒) ความผูกพั นที่ต้ องการอยู่
กับหน่วยงาน (๓) ความผูกพันตามบรรทัดฐานที่ควรเป็น จานวน ๙ ข้อ
๔.๓ วิเ คราะห์ ข้อมู ลโดยสถิติ เชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ความถี่ ร้อ ย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ การ
วิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One Way ANOVA) และค่ า สั มประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์ แ บบ
Pearson Product Moment Correlation
๕. ผลการวิจัย
๕.๑ ผลการศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฎิ บั ติ งานของพนั ก งานเทศบาลต าบลคลองหาด
อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายด้ าน พบว่ า พนั กงานมีแ รงจู งใจในการปฎิ บัติงานด้า นความสั มฤทธิ์ผลการปฏิบั ติงาน
เป็นอัน ดับหนึ่ ง รองลงมาได้แก่ ด้ านลัก ษณะของงานที่ปฏิบั ติ ด้านการได้ รับการยอมรั บนับถื อ ด้า น
ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามลาดับ ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาบลคลองหาด
อาเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ ว โดยภาพรวม
แรงจูงใจในการปฎิบัติงาน
1. ความสัมฤทธิ์ผลการ
ปฏิบัติงาน
2. การได้รับการยอบรับนับ
ถือ
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4. ความรับผิดชอบในหน้าที่
การงาน
5. ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน
รวม

µ



๔.๒๐
๔.๑๑
๔.๑๕
๔.๐๗
๔.๐๐

.๖๓
.๕๙
.๖๑
.๖๓
.๖๙

๔.๑๑

.๕๗

ระดับ อันดับ
แรงจูงใจ
มาก
๑
มาก
๓
มาก
๒
มาก
๔
มาก
๕

มาก
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๕.๒ ผลการศึก ษาความผูก พัน ต่อ องค์ก รของพนั กงานเทศบาลตาบลคลองหาด อาเภอ
คลองหาด จั งหวัด สระแก้ว พบว่า พนักงานมีค วามผู กพันต่ อองค์ กรในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้ านความผูกพันตามบรรทัด ฐานที่ควรเป็น เป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แ ก่
ด้านความผูก พันเชิง ความรู้ สึกและด้านความผู กพันที่ ต้องการอยู่กั บหน่วยงานตามลาดั บ ดังตารางที่
๒
ตารางที่ ๒ ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนั กงานเทศบาลตาบลคลองหาด อาเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม
ความผูกพันต่อองค์กร
๑. ด้านความผูกพันเชิงความรู้สึก
๒. ด้านความผูกพันที่ต้องการอยู่กับ
หน่วยงาน
๓. ด้านความผูกพันตามบรรทัดฐานที่
ควรเป็น
รวม

µ



๔.๐๕
๓.๘๖

.๖๒
.๗๕

ระดับ
ความ
ผูกพัน
มาก
มาก

๔.๑๓

.๖๔

มาก

๔.๐๑ .๖๑

มาก

อันดับ

๑

๒
๓

๕.๓ ผลการศึก ษาเปรีย บเทีย บแรงจูง ใจในการปฎิบั ติงานของพนั กงานจาแนกตาม อายุ
ระดั บการศึก ษา และ ระยะเวลาในการปฏิ บัติ งาน พบว่า พนั กงานที่มีอายุ ระดั บการศึ กษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่นัยสาคัญทางสถิติ .๐๕
๕.๔ ผลการศึก ษาเปรี ย บเทีย บความผู ก พัน ต่ อองค์ก ารของพนัก งานจาแนกตาม อายุ
ระดั บ การศึ กษา และ ระยะเวลาในการปฏิบั ติ งานพบว่ า พนั กงานที่ มีอ ายุ ระดั บการศึก ษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ที่นัยสาคัญทางสถิติ .๐๕
๕.๕ ผลการศึ กษาค่า ความสัมพัน ธ์ระหว่า งแรงจูง ใจในการปฎิ บัติง านกั บความผูกพั นต่ อ
องค์ก รของพนัก งานเทศบาลตาบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ ว พบว่า แรงจู งใจใน
การท างานมีความสั มพัน ธ์ทางบวกกับความผูกพัน ต่อองค์ก ร อย่ างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .๐๑
อยู่ในระดับสูง (r= .๘๗๓) ดังตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ สรุปความสั มพั น ธ์ร ะหว่ างแรงจู งใจในการปฎิ บั ติง านกั บ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รของพนักงานเทศบาลตาบลคลองหาด อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ ว
แรงจูงใจ

ค่า

Sig

แปลผล
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ด้านความสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน
ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การ
งาน
ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
รวม
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

สหสัมพันธ์
.๗๔๗**
.๗๕๕**
.๗๑๕**
.๘๐๐**
.๘๙๙**

.๐๐
.๐๐
.๐๐
.๐๐
.๐๐

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

.๘๗๓**

.๐๐

สูง

๖. อภิปรายผล
จากผลของการวิจั ย ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งแรงจูง ใจในการท างานกับ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์กรของพนักงานเทศบาลตาบลคลองหาด อาเภอคลองหาด จัง หวัดสระแก้ ว มีประเด็ นที่น่าสนใจ
นามาอภิปรายผล ดังนี้
๖.๑ ผลการศึ กษาแรงจูง ใจในการปฎิ บัติง านพนั กงานเทศบาลตาบลคลองหาด อาเภอ
คลองหาด จั ง หวั ด สระแก้ ว พบว่ า แรงจู ง ใจใน การปฎิ บั ติ ง าน โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
สอดคล้ องกับ ผลการศึกษาของ วรัญญา เติมกิ จธนสาร (๒๕๕๔) ทาการวิจัยเรื่ อง “แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติ งานของพนัก งานเทศบาลเมืองท่ าช้าง อาเภอเมืองจั นทบุรี จังหวั ดจันทบุรี ” พบว่า พนักงาน
เทศบาลเมือ ง ท่าช้ างมี แรงจูงใจในการปฏิบั ติง าน ในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก และยังสอดคล้อ ง
กับผลการศึกษาของ รั ตนาภรณ์ สิงห์ จัน ทร์ (๒๕๕๕) ได้ทาการวิจัย เรื่อง “แรงจูงใจในการท างาน
ของพนั กงานเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จั งหวัด ตราด” พบว่ า ปัจ จั ยจู งใจและ
ปัจจัยค้าจุนของแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อ งกับผลการศึกษา
ของ อดุล ย์ ทองจ ารู ญ (๒๕๕๖) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อง “แรงจู งใจในการปฏิบั ติ งานของบุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานในเทศบาล เขตพื้นที่อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ” พบว่า บุคลากรของเทศบาล มีระดั บ
แรงจูงใจในการปฏิ บัติง านอยู่ในระดับสู ง แต่ขั ดแย้ งกับ ผลการศึกษาของ จ่าเอกอธิวัฒ น์ ปาคาถา
(๒๕๕๕) ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติง านของเจ้ าหน้ า ที่ ส านั ก งานเทศบาลเมื อ ง
มหาสารคาม” พบว่ า ระดั บ แรงจู งใจในการปฏิ บั ติง านของเจ้า หน้ า ที่ ส านั ก งานเทศบาลเมื อ ง
มหาสารคามโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และยัง ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ นันทวรรณ ประ
เที่ยง (๒๕๕๔) ทาการวิจั ยเรื่อ ง “แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของพนั กงานเทศบาลในอ าเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด ” พบว่า แรงจู งใจในการปฏิบั ติง านของพนัก งานเทศบาลในอาเภอสุว รรณภู มิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะพนั กงานของเทศบาล
ตาบลคลองหาดโดยส่วนใหญ่เ ป็นพนักงานที่อายุก ารทางานอยู่ไม่เกิน ๕ ปี (ร้อ ยละ ๖๘.๕๗) ซึ่งเป็ น
กลุ่ มที่ พึ่ง เริ่ มต้ น ในการท างานและมี ค วามกระตื้ อ รื อ ร้ น เพื่ อ สร้ า งผลในการปฎิ บั ติ ง าน ซึ่ งจ ะ
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สอดคล้องกับผลการศึกษารายด้านที่พบว่า ด้านความสัมฤทธิ์ผลการปฏิ บัติงาน เป็นอั นดับที่หนึ่ง ซึ่ ง
พนักงานเห็ นว่าเป็น แรงกระตุ้น ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งลักษณะขององค์กรที่เป็น องค์กรรัฐ จึงอาจท า
ให้พนักงานเห็นว่ าการปฎิบิต งานในองค์ กรรั ฐโดยเฉพาะองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็น องค์ กรที่
ได้รับ การยอมรั บในสังคมซึ่ง จะเห็น ได้ จ ากแรงจู งใจในการปฎิบั ติงานรายด้ านในด้ าน ลักษณะของ
งานที่ปฎิบัติ และการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในอันดับที่ ๒ และ ๓ ตามลาดับ
๖.๒ ผลการศึก ษาความผูก พัน ต่อ องค์ก รของพนั กงานเทศบาลตาบลคลองหาด อาเภอ
คลองหาด จัง หวัด สระแก้ ว พบว่า พนั กงานมีค วามผูกพั นต่อ องค์ กรในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นัทธมน จันมณี (๒๕๕๕) ได้ ทาการวิจั ยเรื่อง “ความผูกพัน ต่อองค์ก ร
ของบุ คลากรเทศบาลเมื องมาบตาพุ ด จัง หวั ดระยอง” พบว่ า ความผูก พัน ต่อ องค์ก รของบุค ลากร
เทศบาลเมืองมาบตาพุ ด จั งหวั ดระยอง อยู่ ในระดับ มาก และยัง สอดคล้อ งกับ ผลการศึ กษาของ ภา
วิณี แก้วเมือง (๒๕๕๒) ศึก ษาเกี่ ยวกั บความผู กพัน ต่อ องค์ก รของพนั กงานเทศบาลตาบลบ้ านแม่ข่ า
อาเภอฝาง จัง หวั ดเชีย งใหม่ พบว่ า ความผู กพั น ต่อ องค์ก รของพนั กงานเทศบาลต าบลบ้ านแม่ ข่ า
อาเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ อยู่ในระดับค่อนข้ างสูงและยังสอดคล้องกับผลการศึก ษาของ ศิรประภา
เนตรวี ระ (๒๕๕๒) ความผู กพันต่ อองค์ก รของพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ความผู กพันต่ อ
องค์ก รอยู่ใ นระดั บสูง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะพนัก งานส่ วนใหญามี ความเชื่อ มั่นต่อ องค์ กรซึ่ง เป็นองค์ก ร
ของรัฐ ซึ่ง การปฎิบัติ งานในองค์กรของรั ฐในพื้นที่ช นบทหรือ พื้นที่ตามแนวชายแดนได้รับการยอมรั บ
และนั บถื อจากสัง คมในพื้ นที่ เป็ นอย่า งมากจึง อาจส่ งผลให้พนัก งานรู้ สึก ผู กพั นต่ อองค์ กรมากด้ ว ย
เช่นกั น อีก ทั้งจากการที่ผู้บ ริหารเปิด โอกาสให้ พนักงานมี ส่วนร่ วมในการปฎิบั ติงานและรับฟัง ความ
คิดเห็ นของพนักงานในการปฎิบัติ งานซึ่ งสะท้ อนให้เห็น จากผลการศึกษาด้านความผูกพั นต่อองค์ก ร
ที่ ด้ านความผูก พั นตามบรรทั ดฐานที่ค วรเป็ น เป็น อั นดั บหนึ่ง ที่พนั กงานรู้สึ ก ซึ่ งท าให้พนั กงานมี
ความผูกพันต่อองค์กรในระดับมากด้วยเช่นกัน
๖.๓ ผลการศึกษาเปรียบเทียบแรงจู งใจในการปฎิบั ติงานของพนัก งานจ าแนกตาม อายุ
ระดั บการศึ กษา และ ระยะเวลาในการปฏิบั ติงาน พบว่ า พนั กงานที่ มีอ ายุ ระดั บการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบั ติงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่า งกัน ที่นัยส าคัญทางสถิติ .๐๕ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ ผลการศึ กษาของ นั นทวรรณ ประเที่ ยง (๒๕๕๔) ทาการวิจัย เรื่อง “แรงจูง ใจในการ
ปฏิบั ติง านของพนั กงานเทศบาลในอาเภอสุว รรณภู มิ จั งหวัดร้ อยเอ็ด พบว่า พนัก งานเทศบาลใน
อาเภอสุ ว รรณภู มิ จั ง หวั ดร้ อ ยเอ็ ด ที่ มีเพศ ระดั บ การศึ ก ษา ประเภทพนั ก งานที่ แ ตกต่ า งกั น มี
แรงจูง ใจในการปฏิ บัติ งานไม่ แตกต่ างกัน ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .๐๕ และยั งสอดคล้ องกับ ผลการศึก ษา
ของ รัต นาภรณ์ สิง ห์จั น ทร์ (๒๕๕๕) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อง “แรงจูง ใจในการทางานของพนั กงาน
เทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จั งหวัดตราด” พบว่า ลัก ษณะส่ว นบุ คคล ได้แ ก่ เพศ
อายุ ระดับ การศึ กษา สถานภาพ ต าแหน่ งงาน และระยะเวลาในการท างานแตกต่ างกั น มีร ะดั บ
แรงจูงใจในการทางานไม่แตกต่างกัน ทั้ งนี้อาจเป็ นเพราะกลุ่ มตัวอย่า งส่วนใหญ่ ที่ทาการศึ กษามีอายุ
ใกล้ เ คี ย งกั น คื อ ระหว่ า ง ๒๕ -๓๐ (ร้ อ ยละ ๗๕.๗๐) และมี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ใกล้ กั น คื อ
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อนุ ป ริ ญ ญา-ปริญ ญาตรี รวมทั้ งระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งานอยู่ ใ นระหว่ า ง ๑-๑๐ ปี (ร้ อ ยละ
๙๗.๑๔) ดังนั้นจึงอาจส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันในแต่ล ะกลุ่ มที่ ศึกษา
๖.๔ ผลการศึก ษาเปรีย บเที ย บความผู กพั น ต่ อ องค์ กรของพนั ก งานจาแนกตาม อายุ
ระดั บ การศึ กษา และ ระยะเวลาในการปฏิบั ติ งานพบว่ า พนั กงานที่มีอายุ ระดั บ การศึ กษา และ
ระยะเวลาในการปฏิ บัติ งาน มีค วามผู กพั นต่ อองค์ กรไม่ แตกต่ างกั น ที่ นัย สาคัญ ทางสถิติ .๐๕ ซึ่ ง
สอดคล้ องกั บ ผลการศึ กษาของ นัท ธมน จัน มณี (๒๕๕๕) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อ ง “ความผู กพั น ต่ อ
องค์ก รของบุคลากรเทศบาลเมื องมาบตาพุด จั งหวั ดระยอง” พบว่า ผู้ที่มีปัจจั ยส่ว นบุคคลต่า งกัน มี
ระดับ ความผู ก พัน ไม่ แ ตกต่ างกัน ยกเว้น บุ คลากรที่ มีอั ตราเงิน เดื อ นแตกต่ างกัน มี ความผู กพั น ต่ อ
องค์ ก รแตกต่า งกั นอย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .๐๕ แต่ขั ดแย้ง กับ แนวคิด ปั จจั ยที่ ส่ง ผลต่ อ
ความผูกพั นต่อองค์ กรของ ปรียาพร วงศ์อนุต รโรจน์ (๒๕๕๓) พบว่า ปัจ จัยที่มีผลต่อความผูกพันต่ อ
องค์ กร ประกอบด้ วย ปัจ จัย ด้า นบุ คคล ปัจ จัย ด้า นงาน แล ะปั จจั ยด้ านการจั ดการ ทั้ง นี้อ าจเป็ น
เพราะกลุ่ มตัวอย่ างส่วนใหญ่ที่ทาการศึกษามีอายุ ใกล้เคียงกันคือระหว่าง ๒๕ -๓๐ (ร้อยละ ๗๕.๗๐)
และมี การศึกษาในระดับ ใกล้กั นคือ อนุ ปริญ ญา-ปริญญาตรี รวมทั้งระยะเวลาในการปฏิ บัติง านอยู่
ในระหว่า ง ๑-๑๐ ปี (ร้อ ยละ ๙๗.๑๔) ดังนั้ นจึ งอาจส่งผลให้ ความผูกพั นต่ อองค์ กรของพนักงานไม่
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มที่ศึกษา
๖.๕ ผลการศึ กษาค่าความสั มพัน ธ์ระหว่า งแรงจูงใจในการปฎิบั ติงานกับความผูกพั นต่ อ
องค์กรของพนักงานเทศบาลตาบลคลองหาด อาเภอคลองหาด จังหวั ดสระแก้ว พบว่า แรงจู งใจใน
การท างานมีความสัมพั นธ์ท างบวกกับ ความผูกพัน ต่อองค์กร อย่า งมีนัย สาคั ญทางสถิติ ที่ระดั บ .๐๑
อยู่ ใ นระดั บ สูง (r= .๘๗๓) ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ แนวคิ ด ของ ปรี ย าพร วงศ์ อนุ ต รโรจน์ ( ๒๕๕๓) ได้
อธิ บายว่ าปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อ ความพึง พอใจอั นก่ อ ให้ เกิด ความผู กพั น ต่อ องค์ กรความพึ งพอใจในการ
ทางานประกอบด้วยปัจจั ยด้า นบุค คล ปั จ จัย ด้านงาน และปัจจั ยด้านการจัดการ โดยเฉพาะปัจจั ย
ด้านการจั ดการนั้น ได้ กล่ าวถึง ความั่น คงในการปฏิบั ติง าน โอกาสและความก้ าวหน้ า สภาพการ
ทางาน ความรั บผิด ชอบ และเพื่ อนร่ว มงาน ซึ่ งปัจจั ยดัง กล่า วที่ก่ อให้ เกิดความผูกผั นต่อ องค์ กรนั้ น
ล้วนมาจาก แรงจูงใจในการปฎิ บัติงานของบุคลากร และสอดคล้ องกับผลการศึก ษาของ ก้องนภา
ถิ่น วัฒ นากู ล (๒๕๕๖) ได้ ทาการวิจั ยเรื่อ ง “ความสัมพั นธ์ ระหว่า งแรงจูง ใจในการปฏิ บั ติง านกั บ
ความผู กพั นต่ อองค์ก รของพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดสระแก้ ว ” พบว่ า แรงจูงใจในปฏิบั ติงาน ด้า น
ความส าเร็จ ในการท างาน ด้ านลั ก ษณะของงานที่ ป ฏิ บั ติ ด้ านความก้า วหน้ า ในงาน ด้ า นความ
รับผิด ชอบ ด้านการได้รั บการยอมรับนับ ถือ ด้ านเงิน เดือน และด้านความสั มพันธ์ กับผู้ บังคับ บัญชา
มีความสัมพัน ธ์กั บความผู กพั นต่ อองค์ กรอย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ .๐๕ และยัง สอดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของ ดวงพร โพธิ์สร และ เทีย นแก้ว เลี่ ยมสุวรรณ (๒๕๕๘) ได้ทาการวิจัยเรื่อ ง “แรงจูงใจ
ในการปฏิ บั ติ งานและความผู กพั น ต่ อองค์ ก รของครู ผู้ดู แ ลเด็ก ศู น ย์พัฒ นาเด็ กเล็ก สั ง กัด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่น จัง หวัด ฉะเชิงเทรา” พบว่า ความสั มพัน ธ์ระหว่ างแรงจู งใจในการปฏิบัติ งาน
และความผูกพั นต่อ องค์ก ร ของครู ผู้ดูแ ลเด็ก ศูนย์ พัฒ นาเด็ กเล็ก สังกั ดองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ามีความสัมพันธ์ กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ .๐๑ (r =
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.๕๗๖) ทั้ง นี้อาจเป็น เพราะจากผลการศึกษาแรงจูง ใจในการปฎิบั ติงานของพนั กงานเทศบาลอยู่ ใ น
ระดั บ มากและความผู ก พั น ของพนั ก งานอยู่ ใ นระดั บ มากด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง ทั้ ง สองตั ว แปรนี้ มี
ความสั มพัน ธ์กั นตามแนวคิด ของของ ปรี ยาพร วงศ์ อนุ ตรโรจน์ (๒๕๕๓) ที่ได้ อธิ บายถึง ปัจ จัย ที่
ส่งผลต่ อความผูกพัน ธ์ต่อองค์กรซึ่ งปัจจั ยด้านการจัด การนั้น ได้กล่ าวถึง ความั่น คงในการปฏิ บัติ งาน
โอกาสและความก้าวหน้ า สภาพการท างาน ความรับ ผิดชอบ และเพื่อนร่ว มงาน ซึ่ งปัจจัย ดังกล่า ว
ที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรซึ่ งส่งผลให้ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับสู งด้วยเช่นกัน
๗.ข้อเสนอแนะ
๗.๑ ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัย ไปใช้
๗.๑.๑ จากผลการศึก ษาพบว่า บุคลากรมี แรงจู งใจในการปฎิบั ติงานโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยในด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติง านเป็นอัน ดับสุดท้ าย และเมื่อพิจารณาในราย
ข้อพบว่า เรื่อ งระบบการปรับ ขึ้นเงินเดื อนหรือ ค่าจ้ างของหน่วยงานมีความเที่ยงตรงและเป็น ธรรม
เป็น ข้ อสุ ด ท้า ย ดัง นั้ นเทศบาลตาบลคลองหาดควรมี นโยบายการปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาระบบการ
ประเมิ น ผลการปฎิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ ให้ พนั ก งาน มั่ น ใจและเชื่ อ มั่ น มากขึ้ น ต่ อ กา ร
ประเมินผลเพื่อขึ้นเงินเดือนประจาปีของพนักงาน
๗.๑.๒ จากผลการศึก ษาพบว่า ความสัมพั นธ์ ระหว่า งแรงจู งใจในการปฎิ บัติ งานกั บ
ความผู กพั น ต่อ องค์ ก รของพนั กงานเทศบาลตาบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จั งหวั ดสระแก้ ว
พบว่า แรงจูงใจในการทางานมีค วามสั มพัน ธ์ทางบวกกั บความผูก พันต่ อองค์ กร อยู่ในระดับสู ง โดย
ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
ด้านการได้รับ ความยอมรับนั บถื อ ด้า นความสั มฤทธิ์ผลการปฏิบั ติงาน และด้า นลัก ษณะของงานที่
ปฏิบั ติมีความสั มพัน ธ์ทางบวกกับความผูกพั นต่อ องค์ก ร ตามลาดับ ดั งนั้น เทศบาลต าบลคลองหาด
ควรมี นโยบายส่ง เสริ มการสร้ า งแรงจู งใจในการปฎิ บั ติ งานอย่ า งเป็ น ระบบตาม ๕ ด้ า นที่ มี
ความสัมพัน ธ์ อาทิเ ช่น (๑) โครงการปรั บปรุ งและพั ฒนาระบบการประเมิน ผลการปฎิ บัติ งาน (๒)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติง านของพนักงาน (๓) โครงการพัฒ นาศัก ยภาพทีมงาน
เพื่อความเป็น เลิศ
(๔) โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรตามตาแหน่ง งานและ (๕) โครงการ
ส่งเสริมความผูกพันที่ดีต่อองค์กร
๗.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ครั้งต่ อไป
๗.๒.๑ การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธี การวิ จัยเชิง ปริมาณซึ่ง ผลการศึกษาที่ได้ เป็นภาพรวมของ
องค์ กร ดั ง นั้น ในการศึก ษาครั้ งต่ อ ไปควรมี ก ารน าวิ ธี การวิจั ย เชิ งคุ ณภาพมาใช้ ใ นการศึ ก ษาเพื่ อ
อธิบายถึงเพราะเหตุใดแรงจูงใจในการปฎิบัติงานจึงมีความสัมพันธ์กับ ความผูก พันต่อ องค์ กร
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๗.๒.๒ การศึก ษาครั้งนี้ พิจารณาเลือ กตัว แปร ๕ ตัวตามปั จจัย กระตุ้นตามทฤษฏี สอง
ปัจจัย (Two Factors Theory) ของ Herzberg เป็นหลักในการศึกษาครั้งต่ อไปควรนาปัจจั ยค้าจุ้ น
มาศึกษาเพิ่มให้ครบทั้งทษฎีของ Herzberg
๗.๒.๓ การศึกษาครั้งนี้ศึ กษาเฉพาะในพื้ นที่เทศบาลตาบลคลองหาด ในการศึ กษาครั้ ง
ต่อ ไปควรเพิ่มพื้ น ที่ ในการศึ กษาทั้ งจั งหวั ด สระแก้ ว หรื อท าการศึ กษาเปรี ยบระหว่ า งขนาดของ
เทศบาล หรือ เปรี ย บระหว่ า งเทศบาลกั บ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลการศึ ก ษาที่
หลากหลายและนาไปใช้ในการศึกษารอบด้านต่อไป
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ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
the relationship of knowledge management, technology competency
and effectiveness performance results of personnel in private higer
education institution
คุณาพร โฉมจิตร*
บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้ง นี้ได้ตั้ งวัตถุป ระสงค์ไว้เพื่ อศึกษา ๑) ลักษณะการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
สถาบัน อุดมศึก ษาเอกชน ๒) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถาบันอุด มศึกษา
เอกชน และ ๓) ความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการความรู้ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
กับ ประสิท ธิผ ลการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรในสถาบั นอุ ดมศึก ษาเอกชน จ านวน ๓๘๗ คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการวิจั ย สถิ ติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลคื อ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนทางเดี ยว ค่า สั มประสิ ท ธิ์ สหสั มพั น ธ์ ทดสอบ
สมมติฐานการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย และแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า
๑) บุค ลากรในสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนมี ลักษณะการจัดการความรู้ทั้ง ๕ ด้า น เรีย งลาดั บ
จากมากไปหาน้ อยได้ คื อ ด้า นวัฒ นธรรมองค์ ก ร ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศทางด้ านการจั ดการ
ความรู้ ด้านภาวะผู้นาและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการวัดผล
๒) บุ คลากรในสถาบั นอุด มศึก ษาเอกชน มีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศทั้ง ๓ ด้า น
เรียงลาดั บจากมากไปหาน้ อยได้คื อ สรรถนะด้ านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้า น
เจตคติ และ
๓) ความสัมพัน ธ์ระหว่า งการจั ดการความรู้ และสมรรถนะด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศ กั บ
ประสิท ธิผลการปฏิ บัติงานของบุคลากรในสถาบัน อุดมศึ กษาเอกชน เป็นไปในทิ ศทางบวก กล่าวคื อ
องค์ป ระกอบการจั ด การความรู้ ด้ านวั ฒ นธรรมองค์ กร ด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศทางด้ านการ
จัด การความรู้ และด้ า นภาวะผู้น าและกลยุ ท ธ์ และสมรรถนะการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้ า น
ความรู้ โปรแกรมมั ลติ มีเดี ย และด้ านทั กษะในการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การคิ ด
วิเคราะห์ คิด สังเคราะห์และแก้ ปัญหามีค วามสัมพั นธ์ กับประสิ ทธิผ ลการปฏิ บัติง านของบุ คลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คาสาคัญ: การจัดการความรู้; สมรรถนะ; ประสิทธิผลการปฎิบัติงาน
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ABSTRACT
This purpose were to 1) the nature of knowledge management of personnel
in private higher education institution 2 ) Technology competency of personnel in
private higher education institution and 3 ) the relationship between knowledge
management, technology competency and the effectiveness performance results of
personnel in private higher education institution. The sample was consisted of 3 8 7
people. The instrument of this research was the questionnaire and the statistic
devices used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation,
One Way ANOVA and correlation coefficient and tested the hypothesis by
regression analysis and multiple regression analysis. The result of the research
found that 1 ) the element of knowledge management of personnel in private
higher education institution has 5 aspects that a person with culture, technology,
leadership and strategy, infrastructure and measurement 2) technology competency
of personnel in private higher education institution has 3 aspects included
knowledge competency, skill competency and attitude competency and 3 ) the
relationship between the relationship of knowledge management, competency and
the effectiveness performance results of personnel in private higher education
institution were the positive direction that the knowledge management element on
a person with the knowledge in the culture, technology and leadership and
technology competency on the knowledge of multimedia program aspect and skill
implementation of multimedia technology aspect for support the analytical
thinking , synthetic thinking and problem solving and had the relationship with the
effectiveness performance results of personnel in private higher education
institution.
Keywords: Knowledge Management; Competency; Effectiveness
Performance
๑. บทนา
องค์ ก รที่ มี บุ ค ลากรที่ ดี มีคุ ณภาพสามารถสร้ า งความได้ เปรี ย บให้ แ ก่ อ งค์ ก รก่ อ ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจการไปสู่เป้าหมายองค์กร ซึ่งประสิท ธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กรนั้ น
ขึ้น อยู่ กับ ความสามารถของบุ ค ลากรในองค์ก ร ในการเรี ยนรู้ถึ งสถานการณ์ แนวคิ ด เทคนิ คการ
ดาเนิ นงาน นวั ตกรรม และเทคโนโลยี ต่า งๆ และการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ในองค์ กร แต่ต้ อ ง
เชื่ อมโยงบุ ค ลากรเข้ ากั บ องค์ ก รด้ว ยค่ านิ ย มองค์ ก ร (corporate values) โดยค่ านิ ย มนี้ จ ะแสดง
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ออกมาในรู ปของวัฒ นธรรมองค์ กร (organizational culture) ซึ่ งเป็ นความเชื่อ ค่ านิ ยมและแบบ
แผนของพฤติ กรรมที่ พนัก งานปฏิ บัติ ร่ วมกั น ในรู ปค าพูด ความคิ ด การเรี ยนรู้ การกระท าหรื อ
พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน องค์ ก ร ซึ่ ง สามารถท าให้ อ งค์ ก รประสบควา มส าเร็ จ หรื อ ล้ มเหลวได้
(Somjintana Koompai, ๒๐๑๐) ซึ่ง สังคมปั จจุ บั นก าลัง ตื่น ตัว กับ การพั ฒนาความรู้ค วามสามารถ
และข้อ มู ล ข่า วสาร เพราะเชื่อ ว่ าการที่ ค นในสั งคม องค์ ก ร หรือ ชุ มชนมี ค วามรู้ และสามารถใช้
ความรู้ ได้ อ ย่ างเหมาะสม จะก่อ ให้เ กิ ดผลงาน สร้ างนวัต กรรมใหม่ ๆ ให้ แก่ ห น่ วยงานและสั ง คม
นอกจากนี้ ยั ง สามารถแก้ ไ ข ปั ญ หา อุ ป สรรค และเป็ น การเพิ่ มความสามารถใน การแข่ งขั น
(Praphon Sukyut, ๒๐๐๔)
ในด้ านการศึก ษาประเทศไทยได้เริ่ มเห็ นความส าคัญ ของการจั ดการความรู้ หน่ วยงานทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง องค์ กรต่ างๆ ได้ ดาเนิ นการจั ดการความรู้ โดยในส่ วนของหน่วยราชการ
นั้น คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เห็น ว่ าความรู้เ ป็น เรื่อ งที่ มีความส าคั ญ ต่ อการ
พัฒ นาระบบราชการ (Vicharn Panich, ๒๐๑๗) โดยมี หลายหน่ วยงานที่ กาลัง ดาเนิ นการจัด การ
เช่ น สถาบั น ส่ง เสริ มการจั ด การความรู้เ พื่อ สั งคม (สคส.) เป็ น สถานที่ ส่ งเสริ มให้ เกิ ด กระแสการ
จัดการความรู้ให้ เกิดขึ้นในสังคมไทย และช่วยสร้า งขีดความสามารถในการดาเนินการจัดการความรู้
โดยใช้ กิ จ กรรม มหกรรมความรู้ หรื อ ตลาดนั ด ความรู้ ในการสร้ า งกระแส (The Knowledge
Management Institute Foundation, ๒๐๑๗) อย่า งไรก็ดี ส ถาบั น อุด มศึ กษาเอกชนเป็ น องค์ ก ร
ทางการศึก ษาที่ไ ด้นาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT-Information Technology)
มาใช้ ในการบริห ารจั ดการศึกษา เพื่ อทาให้ระบบการศึก ษาเป็ นกระบวนการพั ฒนาคนให้มีคุ ณภาพ
มีค วามรู้ค วามสามารถที่ จะเสาะแสวงหา วิเ คราะห์ แ ละจั ดสรรให้ มีทั ก ษะในการประกอบอาชี พ
สามารถปรับ ตัว ได้ ทัน ต่อ กระแสการเปลี่ย นแปลง และการปรับ ประยุ กต์ ใช้ ข้อ มูล ข่า วสารสาหรั บ
แก้ ปัญ หาที่ เผชิ ญ อยู่ นอกจากนั้ นหนึ่ง ในแนวทางการพั ฒ นาระบบและกลไกการ ประกั นคุ ณภาพ
การศึก ษาภายใน คื อคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้ บริหารสูงสุ ดของสถาบั นอุดมศึกษา ต้องให้
ความสาคัญ และผลัก ดัน ให้เกิ ดระบบฐานข้อมู ลและสารสนเทศที่ มีประสิท ธิภ าพ ซึ่งสามารถใช้งาน
ร่ว มกั น ได้ ทุ ก ระดั บ ดั งนั้ น จากภารกิ จ ดั งที่ ก ล่ า วสถาบั น อุ ด มศึก ษาเอกชนต้ อ งมี ท รั พยากรเพื่ อ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน นั่ น คื อ ระบบสารสนเทศที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Office for Educational
Reform, ๒๐๑๓) ซึ่ งการบริห ารจั ด การระบบสารสนเทศให้ บ รรลุ ผล ประสบความสาเร็ จและมี
ประสิท ธิภาพนั้น มีค วามจ าเป็นต้ องอาศั ยองค์ ประกอบของระบบสารสนเทศด้า นต่างๆ มาใช้ ในการ
กาหนดนโยบาย การวางแผน แก้ ไขปัญ หาในการดาเนิน งานของสถาบัน อุด มศึ กษา อี กทั้ งยัง เป็ น
เครื่ อ งชี้ แ นะทิ ศทางให้ผู้ บ ริห ารเลื อ กด าเนิ น งานให้บ รรลุ เป้ า หมายหรื อวั ต ถุป ระสงค์ ที่ กาหนดไว้
(Abu, S., ๒๐๑๑)
ทั้งนี้ คุณภาพของการศึก ษาขึ้นอยู่กั บคุ ณภาพของอาจารย์ ผู้สอน การพัฒ นาประสิทธิ ภาพ
ของอาจารย์นามาสู่การบรรลุผลสั มฤทธิ์ที่สูง ขึ้นของผู้เรี ยน การพัฒ นาสมรรถนะของอาจารย์ในด้า น
การจั ดการเรีย นรู้ที่ ส่งเสริมทั กษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะช่ วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กั บ
สถาบันในการผลิตบัณฑิ ตที่จะบรรลุเป้าหมายและตัวบ่งชี้ ความสาเร็จ ในการจัดการศึกษา (Maskey,
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๒๐๐๙) แต่ จ ากผลการวิ จั ย ของ Pimpum Techacupt and Prontip Kaengkun (๒๐๐๘) ที่ ไ ด้
ศึก ษาสมรรถนะของครูแ ละแนวทางการพัฒ นาครูใ นสั ง คมที่ เปลี่ ยนแปล งนั้ น พบว่ า การพั ฒ นา
อาจารย์ที่ หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ ดาเนินการนั้น ส่ว นใหญ่ใช้ วิธีการประชุมอบรมที่ใช้การบรรยาย
การประชุ มย่อย แล้วสรุปความเห็นต่ อที่ประชุ มใหญ่ โดยมีผู้เข้า อบรมค่อ นข้างมาก ทาให้ไ ม่สามารถ
สื่อสารเป็นรายบุค คลได้อ ย่างใกล้ชิดทั่ วถึง ทั้งยังเกิดปัญ หาว่า อาจารย์ต้องละทิ้ง งานสอนเพื่อ เข้ารั บ
การอบรม ค่าใช้ จ่ายในการเดิน ทางสูง หลังสิ้น สุดการอบรมไม่ สามารถติดตามผลการพัฒนาได้อย่า ง
ต่อเนื่อง ทาให้ไม่สามารถนาความรู้ที่ได้จากการประชุมอบรมมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
จึง เป็น ที่ น่า สนใจอย่า งยิ่ งว่ าลั กษณะการจัด การความรู้ รู ป แบบใดที่ จ ะส่ งผลสู งสุ ดในการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน สมรรถนะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี
ความสาคัญต่ อการจัด การความรู้ข องบุ คลากรหรือ ไม่ และความสัมพันธ์ นั้นมี ส่วนเสริ มสร้ างให้เกิ ด
ประสิท ธิผลในการปฏิบัติง านได้อ ย่างไร เพราะการพั ฒนาบุ คลากรทั้งในด้านทั้ง ในด้านกระบวนการ
ทางานและวิธีป ฏิบัติ ภายในองค์ กรอย่างต่ อเนื่อ งโดยผลการวิจั ยนี้จ ะเป็น ประโยชน์ สาหรั บผู้บ ริหา ร
องค์ ก รที่ ต้ อ งการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ มศั ก ยภาพในการแข่ง ขั น ในระดั บ สู ง ภายใต้ ส ภาวะ
แวดล้อมที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้ยั งสามารถเข้ าใจในวัฒ นธรรมองค์ กร ที่
ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บั ติงาน ซึ่ งเป็น พื้น ฐานสาคัญ ของความสาเร็จ ในการดาเนิน ธุร กิจ ของ
องค์กรต่อไป
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ลักษณะการจัดการความรู้ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน
2.2 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน
๓. สมมติฐาน
3.1 บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีลักษณะการจัดการความรู้ต่างกัน มี
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน
3.2 บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน
3.3 อิทธิพลของการจัดการความรู้และสมรรถนะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุ คลากรในสถาบันอุด มศึก ษาเอกชน
๔. วิธีดาเนินการวิจัย
เพื่อให้ การดาเนินการวิจัย บรรลุ ผลตามเป้าประสงค์ ที่กาหนดไว้ ผู้วิจัย จึงได้ก าหนดขั้นตอน
ของการวิจัยและจาแนกตามขอบเขตการวิจัยได้ดังนี้
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ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ ๑ จัดเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จากเอกสาร ตารา
ข้อ มูล รวมถึ งสถิ ติก ารวิจั ยของหน่ วยงานต่ างๆ และวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการจัด การความรู้
สมรรถนะบุ ค ลากร ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของบุ คลากร และปัจ จั ย ต่ า งๆ ที่ ส่ง ผลต่ อ
ความสามารถในการปฏิ บัติง าน เพื่อจั ดทาโครงการวิจัย โดยขอค าแนะนาจากผู้ เชี่ย วชาญในแต่ล ะ
ด้าน จากนั้นนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อกาหนดหัวข้อวิจัย
ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนิ นการวิจั ย เป็ นการวิเ คราะห์ก าหนดกรอบแนวคิ ด เพื่ อสร้ างและพั ฒนา
เครื่ องมือ น าไปทดลองใช้ ปรั บปรุง คุณภาพ น าเครื่อ งมื อที่ สร้ างและพั ฒ นาแล้ วไปเก็ บข้ อมู ล จาก
กลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๓ รายงานผลการวิ จัย โดยการเสนอผลการวิเคราะห์ข้ อมูลไปยังผู้เ ชี่ยวชาญเพื่ อ
ตรวจสอบแก้ไขตามหลักวิชาการ ปรับปรุงแก้ไข และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการความรู้แ ละสมรรถนะด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
มีค วามสั มพัน ธ์กั บ ผลการปฏิ บัติ งานของบุ ค ลากรในสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน โดยมีร ายละเอี ย ด
เกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
๑. ขอบเขตด้านตัวแปร
กลุ่มที่ ๑ ศึกษาลักษณะการจัดการความรู้ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน
ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ การจั ด การความรู้ ประกอบด้ ว ย ภาวะผู้ น าและกลยุ ท ธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์กร การวัดผล และโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
กลุ่ มที่ ๒ ศึก ษาลัก ษณะสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศต่ างกัน มี ป ระสิท ธิผ ลการ
ปฏิบัติงานต่างกัน
ตัวแปรอิส ระ คือ สมรรถนะด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ ประกอบด้ วย สมรรถนะ
ด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านเจตคติ
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
กลุ่ มที่ ๓ ศึ กษาลัก ษณะอิ ท ธิพลของการจั ด การความรู้ แ ละสมรรถนะด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสัมพันธ์กับประสิทธิลการปฏิบั ติงานของบุ คลากรในสถาบันอุด มศึ กษาเอกชน
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการความรู้ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
๒. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั้ งนี้ คือ ผู้ มีป ระสบการณ์บ ริห ารสถาบัน อุด มศึ กษาเอกชน
ตาแหน่ง คณบดี หั ว หน้ าสาขาวิ ชา และอาจารย์ ผู้ส อน ในมหาวิท ยาลัย เอกชน จานวน ๗๓ แห่ ง
จากนั้ น ใช้ วิ ธี ค านวณกลุ่ มตั ว อย่ า งที่ มีค วามเชื่ อ มั่ น ร้อ ยละ ๙๕ ตามตารางเครซซี่ แ ละมอร์ แ กน
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(Krejcie and Morgan) ได้ ข นาดกลุ่ มตั ว อย่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน จ านวน ๓๓ สถาบั น
หลังจากนั้นท าการสุ่ มแบบแบ่งชั้น ตามสัด ส่วนของสถาบัน (stratified random sampling) ได้กลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน ๓๘๗ คน
๕. ผลการวิจัย
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอผลการวิจัยตามลาดับดังนี้
๑. ระดับการจัดการความรู้ของบุ คลากรในสถาบัน อุดมศึก ษาเอกชน
บุคลากรในสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนมีระดับการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดั บ
มาก ( X = ๓.๖๑) เมื่อน ามาจาแนกรายด้ านพบว่า บุคลากรมีลัก ษณะการจัดการความรู้ สูงที่ สุดใน
ด้านวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งอยู่ในระดับมากที่ สุด ( X = ๔.๒๔) รองลงมาคือ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
ทางด้า นการจั ดการความรู้ อยู่ใ นระดับ มาก ( X = ๓.๘๗) ด้า นภาวะผู้น าและกลยุ ทธ์ อยู่ ในระดั บ
มาก ( X = ๓.๖๙) ด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน อยู่ ในระดั บปานกลาง ( X = ๓.๒๑) และด้า นการวั ดผล
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๐๔) ตามลาดับ
๒. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุ คลากรในสถาบั นอุ ดมศึก ษาเอกชน
บุคลากรในสถาบันอุด มศึกษาเอกชน มีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๒๓) เมื่อ นามาจาแนกรายด้านพบว่า บุค ลากรมี สมรรถนะสูงที่สุดในด้า น
ความรู้ ซึ่ง อยู่ในระดับ มาก ( X = ๓.๗๕) รองลงมาคือ สมรรถนะด้านทักษะ อยู่ ในระดับปานกลาง (
X = ๓.๐๒) และสมรรถนะด้านเจตคติ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๒.๙๓) ตามลาดับ
๓. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ ๑ บุ ค ลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ มีลั ก ษณะการจัด การความรู้
ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน
สมมติฐ านที่ ๑.๑ บุ คลากรในสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนที่มีลักษณะการจั ดการความรู้
ด้านผู้นาและกลยุทธ์ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มีลักษณะการจัด การความรู้ ด้านผู้น า
และกลยุทธ์ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่ ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ที่ ๑.๑
สมมติฐ านที่ ๑.๒ บุ คลากรในสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนที่มีลักษณะการจั ดการความรู้
ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
จากผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า บุ ค ลากรที่ มีลั ก ษณะการจั ดการความรู้ ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ที่ ๑.๒
สมมติฐ านที่ ๑.๓ บุ คลากรในสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนที่มีลักษณะการจั ดการความรู้
ด้านวัฒนธรรมองค์กรต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน
จากผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า บุ ค ลากรที่ มีลั ก ษณะการจั ดการความรู้ ด้ า น
วัฒนธรรมองค์กรต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ ๑.๓
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สมมติฐ านที่ ๑.๔ บุ คลากรในสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนที่มีลักษณะการจั ดการความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบั ติงาน
จากผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า บุ ค ลากรที่ มีลั ก ษณะการจั ดการความรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัด การความรู้ต่ างกัน มีประสิทธิผ ลการปฏิบัติ งานแตกต่างกัน จึ ง
ยอมรับสมมติฐานที่ ๑.๔
สมมติฐ านที่ ๑.๕ บุ คลากรในสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนที่มีลักษณะการจั ดการความรู้
การวัดผลต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
จากผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ า บุคลากรที่มีลั กษณะการจัดการความรู้ ด้านการ
วัดผลต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ๑.๕
สมมติ ฐ านที่ ๒ บุ ค ลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ มีส มรรถนะด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน
สมมติฐานที่ ๒.๑ บุคลากรในสถาบั นอุด มศึก ษาเอกชนที่ มีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านความรู้ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน
จากผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า บุคลากรที่มีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านความรู้ต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ ๒.๑
สมมติฐานที่ ๒.๒ บุคลากรในสถาบั นอุด มศึก ษาเอกชนที่ มีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านทักษะต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน
จากผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า บุคลากรที่มีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านทักษะต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ ๒.๒
สมมติฐานที่ ๒.๓ บุคลากรในสถาบั นอุด มศึก ษาเอกชนที่ มีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านเจตคติต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่างกัน
จากผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า บุคลากรที่มีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเจตคติต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ ๒.๓
สมมติฐานที่ ๓ อิท ธิพลของการจัด การความรู้และสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสัมพันธ์กับ ประสิท ธิผลการปฏิบัติ งานของบุคลากรในสถาบันอุด มศึกษาเอกชน พบผลการวิจั ย
ดังนี้
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างการจัดการความรู้ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ กั บ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บั ติง านของบุ ค ลากรในสถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชน เป็ น ไปในทิศ ทางบวก โดย
จาแนกรายด้านได้ดังนี้
๑. ตั วแปรการจัด การความรู้ ด้า นวั ฒนธรรมองค์ก ร มีอิท ธิพลทางบวกต่อ ประสิท ธิผ ล
การปฏิบัติ งานของบุค ลากรในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ด้า นทรั พยากรที่ใช้ ในการปฏิ บัติง าน (B=
๐.๑๙๐, p < ๐.๐๑) โดยมีค่าการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖ จึงยอมรับสมมติฐานนี้
๒. ตั วแปรการจัดการความรู้ ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศทางด้านการจั ดการความรู้ มี
อิท ธิ พลทางบวกต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในสถาบั น อุ ด มศึ กษาเอกชน ด้ า น
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คุณภาพงาน (B= ๐.๑๘๒, p < ๐.๐๑) โดยมี ค่า การพยากรณ์ คิ ด เป็ น ร้ อยละ ๔๗.๖ จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐานนี้
๓. ตั ว แปรการจั ด การควา มรู้ ด้ า นภาวะผู้ น าและกลยุ ท ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลทา งบวกต่ อ
ประสิทธิ ผลการปฏิ บัติง านของบุคลากรในสถาบัน อุดมศึก ษาเอกชน ด้ านเทคนิคในการปฏิบัติ งาน
(B= ๐.๑๗๖, p < ๐.๐๑) โดยมีค่าการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖ จึงยอมรับสมมติฐานนี้
๔. ตัวแปรสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านความรู้ ประเด็น โปรแกรมมัลติมีเดี ย
มีอิ ท ธิพลทางบวกต่ อ ประสิ ทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ด้ า น
คุณภาพงาน (B= ๐.๑๘๐, p < ๐.๐๑) โดยมี ค่า การพยากรณ์ คิ ด เป็ น ร้ อยละ ๔๗.๖ จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐานนี้
๕. ตั วแปรสมรรถนะด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้ านทัก ษะ ประเด็น การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การคิ ดวิ เ คราะห์ คิ ด สั งเคราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หา มี อิ ท ธิ พลทางบวกต่ อ
ประสิทธิ ผลการปฏิ บัติง านของบุคลากรในสถาบัน อุดมศึก ษาเอกชน ด้ านเทคนิคในการปฏิบัติ งาน
(B= ๐.๑๗๖, p < ๐.๐๑) โดยมีค่าการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖ จึงยอมรับสมมติฐานนี้
๖. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้
๑. จากผลการวิจัย ที่พบว่า บุ คลากรในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมี ระดั บการจัดการความรู้
สู ง ที่ สุ ด ในด้ า น วั ฒ น ธรรมองค์ ก รนั้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Pornnapa Sangdee, et al.
(๒๐๐๙) ที่ ได้ท าการศึกษาเรื่อ ง การพัฒ นาวั ฒนธรรมสารสนเทศของสถาบันอุ ดมศึ กษา และพบว่ า
กลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ มีวัฒนธรรมสารสนเทศสูงกว่ากลุ่มมหาวิท ยาลัยเก่าแก่ และมหาวิทยาลัยกลุ่ ม
กลางมี วัต ถุ ประสงค์เ พื่ อพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงบประมาณนั้ น อาจเป็น เพราะ
บุคลากรในสถาบันการศึก ษาคื อ กลุ่ มบุค คลที่มีความรู้ความสามารถสูงเป็นพื้น ฐาน โดยเฉพาะกลุ่ ม
บุคลากรในมหาวิทยาลั ยเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่ อยู่ในช่วงวั ยทางาน ดั งนั้นการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้
บุคลากรเป็นผู้มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่ านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้ นฐาน จะสามารถสร้า ง
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผลให้กับองค์ กรได้เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอเสนอให้ผู้บริห ารสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชนหรือ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง มุ่ งสร้ างวัฒ นธรรมองค์ กรแบบแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ผ่ านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
๒. จากผลการวิจัยที่ พบว่า บุคลากรในสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชนมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสู ง ที่ สุ ด ใน ด้ า นความรู้ นั้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Kamon Sutprasert, et al.
(๒๐๐๐) ที่ได้ ศึกษาเรื่อ ง แนวทางการพัฒ นาอาจารย์ ในระดับอุ ดมศึ กษา และพบว่า ความต้อ งการ
เพิ่ มเติ มในเนื้อ หาสาระวิ ชาที่ ส อนอยู่ ใ นระดั บ สู งมาก รองลงมาคื อ ความต้อ งเพิ่ มเติ มในวิธี ก าร
ปฏิ บัติ ก ารสอนและการใช้ สื่อ เทคโนโลยี เกี่ ยวกับ สาขาวิ ชาที่เ รีย นมา โดยกระบวนการที่ ต้อ งการ
พัฒนาเรียงลาดับได้คือ การประชุ มเชิงปฏิบัติ การ การสั มมนา การมีพี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ และ
การช่ ว ยเหลื อ ติ ด ตามแบบตั ว ต่ อ ตั ว และ งานวิ จั ย ของ Chanapa Siriratanasutee and Pusit
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Wonglek (๒๐๑๖) ที่ ได้ ศึ ก ษาเรื่อ ง ปั จ จั ย ที่ มีอิท ธิ พลต่ อการด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ ข อง
วิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึ กษาในกรุงเทพมหานคร พบว่ า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ที่
ช่วยสนั บสนุนการดาเนิน งานต่า ง ๆ ขององค์ก รในปัจ จุบัน รวมถึ งการด าเนิ นงานด้ านการจัด การ
ความรู้ ทั้งใช้ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงการเก็บรักษาความรู้ ก็จะทาให้การดาเนิ นงานประสบ
ความสาเร็จ ได้ เนื่องจากงานสถาบัน การศึกษาเป็ นงานที่ ต้องใช้พื้นฐานความรู้หรื อองค์ค วามรู้เป็ น
สาคั ญ ดัง นั้น สมรรถนะเทคโนโลยี สารสนเทศของบุค ลากรในด้า นความรู้ จึงเป็น ประเด็ นที่ ทุก ภาค
ส่วนในสถาบันอุด มศึกษาให้ความสาคัญ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ช่วยในการปฏิบั ติงานจึง เป็นเรื่อ ง
ที่สนใจอย่างมาก เช่น การพัฒ นาโปรแกรมการจัด เก็บ ข้อมู ลนัก ศึกษาและบุ คลากร โปรแกรมการ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน การออกแบบและพัฒ นาเว็บ ไซต์ เป็ นต้ น ทั้งนี้ หากพบปั ญหาในการใช้
โปรแกรม บุค ลากรประจ าหน่ วยงานจะแก้ ไขได้ทัน ท่วงที เพื่ อให้ การปฏิ บัติง านต่ อเนื่ องและไม่เกิ ด
ความเสี ยหาย นอกจากนี้เป็นที่ ทราบโดยทั่วไปว่าบุคลากรในสถาบัน อุดมศึก ษาเอกชนมักเป็ นผู้มีพื้น
ฐานความรู้ท างเทคโนโลยี ที่ดี จึงเป็นความยากของผู้บริหารเช่ นกัน ที่จะสามารถจัดแบ่ งบทบาทหรื อ
ภารกิจ ในหน่ว ยงาน ได้ต รงกั บความรู้ค วามสามารถ หรือ ความถนัด ของบุค ลากรแต่ล ะคน เพื่ อให้
บุคลากรสามารถปฏิ บัติงานได้ตรงกับบทบาทที่ควรปฏิบัติอั นนาไปสู่ประสิทธิผ ลในการปฏิบั ติงานที่
สูงขึ้นต่อไป
๓. จากผลการวิ จั ย ที่ พบว่ า ตั ว แปรสมรรถนะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้ า นความรู้
ประเด็ นโปรแกรมมั ลติมีเ ดีย และด้านทักษะ ประเด็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการ
คิด วิ เคราะห์ คิ ด สัง เคราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หา มี อิท ธิ พลทางบวกต่ อประสิท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ งานของ
บุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนนั้น สอดคล้อ งกับงานวิ จัยของ Hick (๑๙๙๓) ได้ทาการศึ กษา
เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารหน่วยงานสาธารณะ และพบว่า ระบบสารสนเทศเป็ นพื้นฐาน
สาคัญขององค์กรสาธารณะที่จ ะค้นคว้า และสนับสนุนงานของผู้บริหาร เพราะระบบสารสนเทศใช้ใ น
การติด ตามและควบคุ มระบบสนั บสนุน สร้างความเข้ าใจและความสั มพั นธ์ ระหว่ างหน่ วยงานกั บ
สาธารณะในส่ วนของปัจ จั ยน าเข้ า กระบวนการประเมิ น ผลผลิต และผลกระทบ และที่ ส าคั ญ ยิ่ ง
ระบบสารสนเทศใช้ในการติดต่ อเป็น การภายในกั บหน่วยงานบริห ารอื่น ทั้ง นี้เป็ นเพราะสมรรถนะ
ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ใช้ ในการสนับ สนุน การคิด วิเ คราะห์ คิ ดสั งเคราะห์แ ละแก้ปั ญ หานั้ น
จาเป็น ต้องได้ รับความร่วมมือจากบุคคลหรือองค์กรหลายฝ่ าย ดังนั้ นสถาบันอุด มศึกษาเอกชนควรมี
การประชาสัมพัน ธ์ และจั ดฝึ กอบรมให้ บุค ลากรได้ ตระหนั กรู้ ถึง ความสาคัญ ของระบบสารสนเทศ
โดยการวางแผนและจัดระบบที่ถู กต้อง รัดกุม ทั้งในด้ านบุค ลากรผู้ปฏิ บั ติ อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ
รวมถึง งบประมาณ เพื่ อ ให้ ส ามารถดึง สมรรถนะของบุค ลากรออกมาใช้ไ ด้ อย่ า งสั มพั น ธ์กั บ องค์
ความรู้ที่มีหรือควรมี อันนาไปสู่ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวมขององค์กร
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การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของวรรณกรรมทางพระพุ ทธศาสนาเรื่องปฐมสมโพธิ กถา
ต่อวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้าโขง ๒ ชาติไทย-ลาว
An Analytical Study of Pathamasambothigatha Buddhist Literally
Work; Its Influence to The Culture of Two Nations at Mekong River
Nearby, Thailand and Laos PDR.

บทคัดย่อ

อุดร จันทวัน
สุวิบูลย์ จำรูญศิริ

กำรวิจัย เรื่อง “กำรศึ กษำวิเครำะห์อิท ธิพลของวรรณกรรมทำงพระพุท ธศำสนำเรื่องปฐม
สมโพธิ กถำต่ อวัฒ นธรรมในลุ่ มแม่น ำโขง ๒ ชำติไทย-ลำว มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึกษำประวัติและและ
พัฒนำกำรของวรรณกรรมเรื่อ งปฐมสมโพธิกถำ ฉบับรัตนโกสินทร์ของไทยและฉบับล้ำนช้ ำงของลำว
,เพื่อศึ กษำเปรียบเทียบเนือหำของวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิก ถำ ฉบับรัต นโกสิ นทร์แ ละฉบั บล้ำ น
ช้ำ ง และเพื่ อ ศึก ษำอิ ท ธิ พลของวรรณกรรมเรื่ อ งปฐมสมโพธิก ถำต่ อ วั ฒ นธรรมลุ่ มแม่ น ำโขงใน
รำชอำณำจัก รไทยและสำธำรณรัฐ ประชำธิ ปไตยประชำชนลำว เป็น กำรวิจัย เชิง คุณภำพ กำหนด
พืนที่ศึกษำอิทธิพลในอำณำเขต ๖ แขวงของ สปป.ลำว และ ๑๒ จั งหวัดของรำชอำณำจั กรไทย โดย
กำหนดศึกษำในแขวงและจังหวัดตัวอย่ ำงใน ๓ แขวงคือไชยบุ รี หลวงพระบำง และเวียงจัน ทน์ ของ
สปป.ลำว และจั ง หวั ด เลย หนองคำย และอุ บ ลรำชธำนี ของไทย ด้ วยกำรกำหนดแบบเจำะจง
ส ำหรั บ แหล่ ง สื บ ค้ น เพิ่ ม เติ มได้ ก ำหนดศึ ก ษำที่ ห อสมุ ด แห่ ง ชำติ เวี ย งจั น ทน์ หอพุ ท ธศิ ล ป์
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิ ทยำเขตขอนแก่ น และหอพิพิธ ภัณฑ์ท้ องถิ่นภำคอีสำน
วัดมหำชั ยพระอำรำมหลวง จั งหวัดมหำสำรคำมสำหรับ เอกสำรกำรสืบ ค้น ได้ ใช้ว รรณกรรมเรื่อ ง
ปฐมสมโพธิ กถำ ฉบั บรั ต นโกสิ น ทร์ พระนิ พนธ์ ในสมเด็จ พระมหำสมณเจ้ำ กรมพร ะปรมำนุ ชิ ต
ชิโนรส และ ปถมสมโพด ฉบั บลำวล้ำนช้ำ งหลวงพระบำงเป็ นเอกสำรหลัก เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ในกำร
วิจัยนี ใช้แบบสัมภำษณ์บุคคลเป้ำหมำย ที่กำหนดไว้ และกำรเสวนำกลุ่ม
ผลกำรวิจั ยพบว่ำ วรรณกรรมทำงพระพุ ท ธศำสนำชื่ อ ปฐมสมโพธิ มีห ลำยฉบับ หลำย
สำนวน เช่น ฉบับ ภำษำบำลี อักษรขอม,ฉบับภำษำบำลี อั กษรธรรมล้ ำนนำ,ฉบับภำษำบำลี อักษร
ไทย,ฉบั บภำษำไทย สมัย รั ตนโกสิน ทร์ ,ฉบั บภำษำลำว อั กษรลำว สมั ยล้ ำนช้ ำงมีพัฒ นำกำรมำ
ตำมลำดั บ ๆ และนิย มใช้ ทังเป็นหลัก สูต รเรีย นนั กธรรมและใช้เ ป็น พระคัมภีร์แ ม่บ ทในกำรเทศนำ
เผยแผ่ประวัติพระพุทธองค์และเรื่องรำวเกี่ย วกับ พระพุทธศำสนำ


วิทยำลัยสงฆ์เลย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
วิทยำลัยสงฆ์เลย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
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โดยเหตุ ที่วรรณกรรมเรื่ องปฐมสมโพธิ ของไทย หรือ ปถมสมโพด ของลำว เป็นวรรณกรรม
ระดับ คั มภี ร์ เก่ ำแก่เ ผยแพร่ ในเขตอู่อ ำรยธรรมลุ่ มน ำโขงมำนำน จึง ส่ งผลมี อิ ทธิ พลต่ อ วัฒ นธรรม
จำรีต ประเพณีและวิถีป ระชำของชุมชนในหลำย ๆด้ำน ที่ปรำกฏเด่นชัด เชิงประจักษ์ จำกกำรวิจั ย
ครังนี สำมำรถจัด หมวดหมู่ อิ ทธิ พลทำงวั ฒนธรรมของวรรณกรรมทำงพระพุ ทธศำสนำ เรื่ องปฐม
สมโพธิ หรื อ ปถมสมโพด นี ได้ เป็ น ๔ ประเด็ น คือ อิ ท ธิพลต่ อ วัฒ นธรรมทำงภำษำ อิท ธิ พลต่ อ
วัฒ นธรรมควำมเชื่ อ และศรั ท ธำที่ มีต่อ ศำสนำ อิท ธิ พลต่ อ วัฒ นธรรมควำมเป็น อยู่แ ละวิ ถี ประชำ
และอิทธิพลต่อวัฒนธรรมกำรครองเรือน/ครองรัก
ใน กำร วิ จั ย นี มี ข้ อ เสน อแน ะเพื่ อ กำ รวิ จั ย ครั งต่ อ ไปสรุ ป ได้ เ ป็ น ๒ ประเด็ น คื อ
ปรำกฏกำร ณ์ ที่ มีก ำ รแต่ ง หอพร ะอุ ป คุ ต ต์ ไ ว้ คุ้ มครองป้ อ งกั น ภั ย และเหตุ ร้ ำ ยใน งำนพิ ธี ท ำ ง
พระพุ ท ธศำสนำส ำคั ญ ๆ และกำรออกมหำภิ เนกษกรมของ สิ ท ธั ต ถะโพธิ สั ต ว์ เป็ น กำรละทิ ง
ครอบครั วอย่ ำ งไม่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ไม่ . เป็ น จุ ด โจมตี ศ ำสดำของชำวพุ ท ธหรื อ ไม่ อย่ ำ งไร ฝ่ ำ ย
พระพุทธศำสนำมีคำตอบต่อกรณีนีอย่ำงไร
ค้าส้าคัญ: อิทธิพลของวรรณกรรม, พุทธศำสนำ, ปฐมสมโพธิกถำ
ABSTRACT
The research of An Analytical Study of Pathamasambothigatha
Buddhist Literaly Work; Its Influence to The Culture of Two Nations at
Mekong River Nearby, Thailand and Laos PDR. Were of three objectives to
study of background and developments of Pathamasambothigatha both
copies of Thailand Rattanakosin and Laos’s Lanchang, compare the two
copies aspect texts and study of the influences of The Two Buddhist
Literary Works on the culture of Mekong River Nearby Nations - Thailand
and Laos PDR.
This research is the qualitative research what assigned to study in
the area of 3 sampling regions -Xaiburi, LuangPra Bang and Vientiane and 3
provinces of Thailand –Loei, NongKhai and UbonRatchathani which selected
from 6 regions of Laos and 1 2 provinces of Thailand purposively. The
additional academic center to study more for this research are National
Library , Vientiane, Buddhist Art and Museum ,MCU KhonKaen and Local
Museum of WatMahachaiMahasarakam. The main documents to study for this
research are Pathamasambothigatha which written by Prince Patriarch
KromPhraParamaNujitJinoros and Pathomsompod of LanchangLuangPrabang. The
samplings used for this research were of interviewers and focus groups.
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Accordance with the critical study and according to the two version
texts, it is found that there are several copies of Pathamasambothigatha in
Pali, Khmer, Lanna, Laos and Thai language. The texts are developed and
applied to study in both official academic and propagation purposes. As the
classic texts of Buddhism in the area, both literary works are influenced in
the community of Mekong River Nearby as the followings;- Influence to the
language, faith to the religion , folkway of lives and family norms.
The suggestions for research for the next chance are;- The
Uppaguttathero Invitation to protect the Vital Buddhist Ceremony and The
Retire of Sithattha to be the monk.
Keyword : Influence to The Culture Buddhis , Pathamasambodhigatha
๑.บทน้า

พระพุ ท ธศำสนำ เป็ น ศำสนำประจำชำติ ประจ ำชุ มชน ประจ ำใจ ประจำครอบครั ว
ประจ ำชีวิ ต ของผู้ คนในเขตอู่อ ำรยธรรมลุ่มน ำโขงมำแต่โบรำณกำลกว่ ำ ๒,๐๐๐ ปีแ ล้ว โดยเฉพำะ
อย่ำ งยิ่ง พระพุท ธศำสนำนิ กำยเถรวำท กำลเวลำต่ อมำพุท ธประวั ติจึ งเป็ นประวั ติที่ พุท ธศำสนิ กชน
ส่วนใหญ่ สนใจศึ กษำ เพื่ อจะได้ ทรำบควำมเป็ นมำของพระพุท ธเจ้ำผู้ ทรงประกำศค ำสอนในพุ ท ธ
ศำสนำ เป็นสิ่งที่ เกี่ยวพัน ถึงศรัท ธำที่มีต่อ พุทธศำสนำและกำรปฏิ บัติตำมหลักคำสอน เมื่อ มีผู้สนใจ
เรื่องรำวเกี่ยวกับพุ ทธประวั ติ จึ งเกิด กำรแต่ง ประวัติพระพุ ทธเจ้ ำ อำศั ยหลั กฐำนจำกพระไตรปิฎ ก
และอรรถกถำเป็ นหลั ก มี บ ำงส่ว นที่เ พิ่มเติ มเข้ ำมำตำมควำมคิด และควำมเชื่อ ของผู้แ ต่ ง โดยมี
จุดมุ่งหมำยที่แตกต่ำ งกัน บำงส่วนต้องกำรเน้นเรื่ องของอิท ธิปำฏิหำริ ย์ บำงส่ว นต้องกำรเน้นเฉพำะ
เนือหำที่ เป็ นประวัติ ควำมเป็ น มำของพระพุท ธเจ้ำ มีทั งที่ เป็ นบุ ค ลำธิษ ฐำนและธรรมำธิ ษ ฐำนใน
ขณะเดียวกั นก็มีตำนำนที่เ ล่ำสืบ กันมำเกี่ย วกับ เหตุก ำรณ์ ในพุท ธประวัติที่ เกี่ ยวเนื่องกับลุ่ มแม่น ำโขง
ซึ่งบริเวณลุ่ มแม่นำโขงเป็นลุ่มน ำระหว่ำงประเทศสำธำรณรัฐ ประชำธิป ไตยประชำชนลำวกั บประเทศ
ไทยในส่ว นที่เ ป็น ของไทยได้ แ ก่พืนที่ ที่ ครอบคลุ ม ๑๒ จัง หวัด ได้ แ ก่จั ง หวั ด เชี ยงรำย พะเยำ เลย
หนองบัว ล ำภู อุ ดรธำนี สกลนครหนองคำย บึง กำฬ นครพนม มุ ก ดำหำร อ ำนำจเจริญ และ
อุบลรำชธำนี ซึ่ งมีต ำนำนกล่ำ วว่ำ ในดิน แดนดัง กล่ำ ว พระพุทธศำสนำได้เ ข้ำมำประดิ ษฐำนตั งแต่
สมัยพุท ธกำล โดยที่ พระพุท ธเจ้ำได้เสด็จ มำประทับรอยพระบำทไว้ ณ ภู นำรอดเชิงชุม (พระธำตุเชิ ง
ชุม จัง หวัดสกลนคร) รวมทังที่ป ระทับ ไว้ในที่ต่ำงๆ ของแขวงและจัง หวัดแถบลุ่มแม่นำโขง ตลอดทั ง
ในกำลสมั ยที่ พระมหำกั สสปเถระเจ้ ำ พร้อ มด้ วยพระอรหัน ต์ ๕๐๐ องค์ อั ญเชิญ พระอุรั งคธำตุมำ
ประดิษ ฐำนไว้ ณ บริเ วณภูก ำพร้ ำ (พระธำตุพนม อำเภอธำตุ พนม จั งหวัดนครพนม) และอัญ เชิ ญ
พระอัง คำรมำบรรจุไว้ ที่ พระธำตุน ำรำยณ์เ จงเวงและพระธำตุภู เพ็ก อ ำเภอ พรรณนำนิค ม จังหวั ด
สกลนคร ด้วย
ปฐมสมโพธิ ก ถำ แปลตำมศั พ ท์ จ ะได้ ค วำมว่ ำ “เรื่ อ งรำ วตรั ส รู้ พ ร้ อ มก่ อ น” คื อ
พระพุทธเจ้ ำตรัสรู้เป็ นบุคคลแรกก่อน จำกนันจึงมี พระสำวกตรัสรู้ตำมมำทีหลัง โดยมำกเมื่ อกล่ำวถึ ง
“ปฐมสมโพธิ กถำ” มั กจะไม่แ ปลตำมศัพท์ แต่ จะถือ เอำควำมหมำยว่ ำ หมำยถึ ง “ชื่อ คัมภีร์ แสดง
เรื่องรำวของพระพุทธเจ้ำ ” เป็น เรื่องเกี่ ยวกับพระสัมมำสัมพุท ธเจ้ำทังหมด มิ ได้หมำยเฉพำะกำรตรั ส
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รู้เท่ำนั น หำกแต่กำรตรัสรู้ ของพระองค์นั น เป็ นเหตุ ให้มีเ รื่องรำวของพระองค์ จำนวนมำก ทังที่ตรั ส
เล่ำ เองบ้ำ ง ผู้ อื่น เล่ำ หรื อเขีย นถึ งบ้ำ ง เรื่อ งเกิ ดขึ นในระหว่ ำงดำรงพระชนม์อ ยู่บ้ ำง เรื่อ งที่ เกิด เมื่ อ
ไกลโพ้ น บ้ ำ ง และเรื่ อ งที่ เกิ ด หลั ง พุ ท ธปริ นิ พพำนบ้ ำ ง เรื่อ งทั งหลำยทั งปวงเหล่ ำนั น มีเ พรำะมี
พระพุ ท ธเจ้ำ ถ้ ำไม่มีพระพุท ธเจ้ ำ เรื่อ งเหล่ำ นันก็ ไม่ มี เรื่ องรำวที่ ป รำกฏในคั มภีร์ เล่ มนี มีเนื อหำ
กว้ ำงขวำงมำก เป็ น เนื อหำผสมผสำนกั น ไปมำระหว่ำ งเนือหำในคั มภี ร์ พระพุ ทธศำสนำเถรวำท
พระพุทธศำสนำมหำยำน และจำกมติของผู้แต่งเอง
ปฐมสมโพธิกถำ หรือ ปฐมสมโพธิ เป็ นวรรณกรรมพุท ธประวัติข องกลุ่มชำติพันธุ์ต่ ำง ๆ
ในเขตอู่ อำรยธรรมลุ่ มนำโขงหลำยชำติ เช่น ชำวไทย กัมพูช ำ ลำว พม่ำ และจี น เฉพำะปฐมสมโพธิ
นัน เดิ มแพร่ ห ลำยในหมู่ ช ำวไทยยวน ไทยอีส ำน ลำว ไทลื อและไทเขิ น ซึ่ง มี วัฒ นธรรมร่ว มกั น
ภำยหลังปฐมสมโพธิได้รั บควำมนิย มในหมู่ชำวไทยภำคกลำงและชนชำติเพื่อ นบ้ำ นของไทยบำงชำติ
ได้แ ก่ช ำวมอญและชำวเขมร ด้ว ยปฐมสมโพธิเ ป็น วรรณกรรมพุท ธประวัติ ที่ บัน ทึก เป็ นลำยลัก ษ ณ์
อักษรไว้ด้วยภำษำต่ำงๆ มำกถึง ๙ ภำษำ ทั งภำษำบำลี ภำษำมอญ ภำษำเขมร และภำษำตระกูลไท
อีก ๖ ภำษำ บันทึกไว้ด้วยตัวอักษรที่แตกต่ำงกัน ๓ กลุ่ม
ปฐมสมโพธิฉ บั บ ที่เ ก่ำ แก่ ที่ สุด คื อปฐมสมโพธิภ ำษำบำลี อัก ษรธรรมล้ำ นนำ แต่ งขึ นที่
เมืองท่ำส้อย แห่งอำณำจั กรล้ำนนำ ปฐมสมโพธิ ส ำนวนนีนอกจำกเป็นที่มำของปฐมสมโพธิภำษำไทย
หลำยส ำนวนแล้วยั งวิวั ฒนำกำรเรื่อยมำจนเป็นปฐมสมโพธิ กถำพระนิพนธ์ ในสมเด็ จพระมหำสมณ
เจ้ำ กรมพระปรมำนุชิตชิ โนรส ซึ่ งกองธรรมสนำมหลวงแห่ งรำชอำณำจักรไทยได้ป ระกำศก ำหนดให้
ใช้เป็นแบบเรียนในหลักสูตรนักธรรมชันเอกมำตังแต่ปี พุทธศั กรำช ๒๕๐๖ จนถึงปัจจุบัน
เนือเรื่อ งดังเดิมของปฐมสมโพธิเป็ นประวั ติของพระสิ ทธั ตถโพธิสั ตว์ เนื อเรื่ องเดิ มมี ทังที่
สอดคล้ องกั บเนื อเรื่ องในวรรณกรรมพุ ทธประวัติ สำยบำลี และนอกสำยบำลี ภำยหลังเนือเรื่องของ
ปฐมสมโพธิ ได้ วิวัฒ นำกำรจนกลำยมำเป็น วรรณกรรมที่ มีเนื อเรื่ องเกี่ย วแก่พุท ธชี วประวั ติแ ละพุท ธ
ศำสนประวั ติ แม้ว่ ำเนือเรื่องของปฐมสมโพธิจะวิวัฒนำกำรไปจนยำวกว่ำเดิ มถึง ๑ เท่ำ แต่เนื อเรื่อ ง
ของปฐมสมโพธิ ภ ำษำบำลี ส ำนวนล้ ำนนำ ซึ่ง เป็ นฉบั บที่ เก่ ำแก่ ที่สุ ด ยั งคงเป็ น แกนหลั ก ของปฐม
สมโพธิทุก ฉบับ และชื่อเรื่ องเดิ มยัง คงใช้ ต่อกั นเรื่อ ยมำ เนือเรื่องส่วนใหญ่ข องปฐมสมโพธิ ภำษำบำลี
และปฐมสมโพธิก ถำภำษำไทยพระนิ พนธ์ ในสมเด็ จ พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระปรมำนุ ชิ ตชิ โนรส
สอดคล้อ งกับ ปฐมสมโพธิฉ บับ อื่นๆ เฉพำะรำยละเอี ยดของเรื่องและลำดั บเรื่อ งในตอนพระพุท ธเจ้ ำ
ผจญธิ ด ำพญำมำรในปริ จเฉทมำรวิ ชัย เท่ ำนั น ที่ แตกต่ำ งกั บปฐมสมโพธิ ฉบั บ อื่น ๆอย่ำ งเห็น ได้ ชั ด
เพรำะทรงช ำระให้ ต้ องตำมเนื อเรื่อ งที่มีมำในพระบำลี และอรรถกถำภำษำบำลี ล ำดับ เรื่ อ งตอน
พระพุ ท ธเจ้ ำผจญธิ ดำพญำมำรที่ ท รงแก้ ไขแล้ วนี ไม่ ป รำกฏในปฐมสมโพธิ ส ำนวนอื่ นๆทั งหมด
ยกเว้น ปฐมสมโพธิก ถำภำษำเขมรซึ่ง แปลไปจำกปฐมสมโพธิ กถำภำษำไทย ปฐมสมโพธิ ภำษำบำลี
และปฐมสมโพธิก ถำ พระนิพนธ์ ในสมเด็ จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระปรมำนุ ชิตชิ โนรส มี เนือเรื่อ ง
สอดคล้อ งกับ วรรณกรรมพุท ธประวัติ สำยบำลีที่มีอยู่ก่ อนหน้ำ เป็ นปฐมสมโพธิที่มีเนือเรื่ อ งละเอีย ด
สมบูรณ์ที่สุดในบรรดำคัมภีร์ชื่อปฐมสมโพธิทังหมดที่ พบ
สำระสำคัญ ในวรรณกรรมทำงพระพุ ท ธศำสนำเรื่ องปฐมสมโพธิ หรื อปฐมสมโพธิก ถำ
เฉพำะที่ มีอ ยู่ มำแต่ เดิ มในผืน แผ่ น ดิน ที่ เป็ น ประเทศไทยทั งในอดี ต และปั จจุ บั น ตั งแต่ อ ำณำจั ก ร
โบรำณอย่ำงล้ำนนำ สุโขทัย อยุธ ยำ จนถึ งรัต นโกสินทร์มีทังที่ เหมื อนกั นชนิ ดที่ อำจจะเรี ยกว่ำคั ด
สำเนำมำและที่ อำจเรี ยกว่ำเลียนแบบกันมำก็ว่ำได้ แต่ใ นวงวิช ำกำรอำจเรียกว่ำเป็น กำรต่อ ยอดกั น
มำก็ ย่อมได้ เพรำะถ้ ำศึก ษำวิเครำะห์ดูแ ล้ว ปฐมสมโพธิ ฉบั บอยุ ธยำก็มีฉบั บล้ำ นนำเป็ นฐำน ฉบั บ
รัตนโกสิ นทร์ก็มีฉ บับล้ำนนำและฉบับอยุธ ยำเป็นฐำน ส่ว นปถมสมโพด ฉบั บล้ำนช้ ำงหลวงพระบำง
ที่เป็นตำรำหลักของลำวนัน ถ้ำจะมีคำถำมว่ ำ มีฉบับไหนเป็นฐำนหรือมีที่มำที่ ไปอย่ำงไร นัน หำกให้
นักวิช ำกำรฝั่ งซ้ำยตอบ ก็จะตอบว่ำ “เฮำมี มำแต่ ปำงบรรพ์” ซึ่ งก็หมำยควำมว่ำ ฝ่ำยลำวนันมีมำแต่
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ไหนแต่ไรพร้อ มกั บกำรรับ เอำพระพุท ธศำสนำยุ คอุ รังคนิ ทำนก็ ว่ำ ได้ แต่ถ้ ำให้นั ก วิช ำกำรฝั่งขวำ
แม่น ำโขงตอบ ก็ จะบอกว่ ำ ลำวได้ต้ นเค้ำไปจำกเชีย งใหม่ (ล้ำ นนำ) ในยุ คพระเจ้ ำไชยเชษฐำธิ รำช
แล้วลำวก็ไปต่อ ยอดหลำยยุคหลำยสมั ย จำกที่ มีมำก่อ น ๗ บั น(ปริจเฉท) ต่อ ยอดจนถึง ๕๓ บันดัง ที่
ปรำกฏในปั จจุ บัน คื อตังแต่ บันที่ ๑ (ปริจ เฉทที่ ๑ หรือ บทที่ ๑) เหมื อนกับ ฉบั บไทย ไปจนถึ งบั น
สุด ท้ ำ ย ในยุ คพุ ท ธศตวรรษที่ ๓ สมัย พระเจ้ ำ อโศกมหำรำช ฉลองพระอำรำม พระธำตุ เจดี ย์
๘๔,๐๐๐ แห่ง และอำรำธนำพระอุปคุต (พระกิ สสนำคเถระ)มำคุ้มครองป้ องกันมำรมำทำลำยพิธีเลย
ทีเดีย ว ซึ่งฉบับไทยทังฉบับ ล้ำนนำ อยุธยำ และรัตนโกสิน ทร์จริ ง ๆต่ อยอดไม่ถึง แต่ เพิ่งมำมีกำร
เสริมเติมแต่งเข้ำไปในงำนเขียนตำรำของบำงท่ำนในภำยหลังเท่ำนัน
ปฐมสมโพธิหรื อปฐมสมโพธิก ถำ หรือปถมสมโพด เป็ นงำนนิพนธ์ เป็นวรรณกรรม เป็ น
ตำรำหลั ก เป็ น หลัก สู ตร ที่ ค ณะสงฆ์ ไทยและลำวใช้ เ ป็ น ตำรำเรีย น และเป็น เอกสำรอ้ ำงอิ งทำง
วิชำกำรสื บต่ อมำหลำยทศวรรษ โดยเฉพำะในส่ วนที่เ กี่ย วกับ ประวั ติช ำติ กำเนิด กำรออกมหำภิ
เนกษ์ กรม กำรบ ำเพ็ญ ทุกกรกิริย ำ กำรตรัส รู้ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ และกำรวำงรำกฐำนกำร
บริหำรกำรปกครองคณะสงฆ์ของพระพุ ทธเจ้ ำ ขณะเดี ยวกัน ในส่ วนที่ เป็นเกร็ดประวัติ เกร็ด จำรี ต
เกร็ด ประเพณี เกร็ ดวิ ถี ป ระชำ เกร็ด ปทั ฏ ฐำนทำงสัง คม หลั ก กำรครองตน หลั กกำรครองคน
หลัก กำรครองเรือ นครองรัก ครองบ้ ำนครองเมื อง ที่ป รำกฏอยู่ในวรรณกรรมทำงพระพุ ทธศำสนำ
เรื่อ งปฐมสมโพธิ หรื อ ปถมสมโพด นัน ยั งไม่ ปรำกฏว่ ำมี กำรศึก ษำสืบ ค้น หรื อ นำมำวิเครำะห์ เพื่ อ
สร้ำงองค์ค วำมรู้ หรื อร่วมกันสร้ำงรูปแบบควำมร่ว มมือทำงวัฒนธรรม สำหรับน ำไปขยำยผลสืบสำน
สร้ำงเสริมให้เ ข้มแข็ งยั่งยืน ต่อไปชั่ วกำลนำน ผู้วิจัย เห็นว่ำ คนพื นถิ่นไทย ลำว ในเขตอู่อำรยธรรม
ลุ่มน ำโขงสองฝั่ ง นั บ ถือ พระพุ ท ธศำสนำ ยึ ด มั่ นในหลัก ค ำสอน ของพระพุ ทธศำสนำอย่ ำ งมั่ น คง
ยำวนำน มำแต่โบรำณกำลจนถึงปั จจุบัน และปัจจุบั นนี ทั งสองชำติต่ ำงก็เ ป็นครอบครั วเดีย วกันใน
ประชำคมอำเชี ย นไม่ มี ข้ อ แตกต่ ำ ง ไม่ มีช่ อ งว่ ำ งระหว่ ำ งวั ฒ น ธรรม และไม่ มี ก ำแพงกั นทำ ง
ควำมสั มพันธ์ใ ดๆ ควรจะได้ ศึกษำวิ เครำะห์ถึงอิท ธิพลของวรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำเรื่องปฐม
สมโพธิกถำที่มีต่อ วัฒนธรรม๒ ชำติไทย-ลำว ต่อไป ทังนี เพื่อ จะได้ เป็นประโยชน์ทั งแก่ว งกำรศึกษำ
และกำรสืบสำนจำรีต ประเพณีและวิถีประชำร่วมกันต่อไปชั่วกัลปวสำนต์
๒.วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึก ษำประวั ติแ ละและพั ฒนำกำรของวรรณกรรมเรื่ องปฐมสมโพธิ กถำ ฉบั บ
รัตนโกสินทร์ของไทยและฉบับล้ำนช้ำงของลำว
๒.๒ เพื่ อ ศึ ก ษำ เปรี ย บเที ย บเนื อหำของวร รณกรร มเรื่ อ งปฐมสมโพธิ ก ถำ ฉบั บ
รัตนโกสินทร์และฉบับล้ำนช้ำง
๒.๓ เพื่ อศึกษำอิทธิพลของวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถำต่อวัฒ นธรรมลุ่มแม่น ำโขงใน
รำชอำณำจักรไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
๓.วิธีด้าเนินการวิจัย
กำรวิจั ยเรื่อ ง”กำรศึ กษำวิ เครำะห์อิทธิ พลของวรรณกรรมทำงพระพุ ทธศำสนำเรื่ องปฐม
สมโพธิกถำต่อวั ฒนธรรมในลุ่มแม่นำโขง ๒ ชำติ ไทย เป็ นกำรวิจัย เชิงคุณภำพ ได้ กำหนดขอบเขต
กำรวิจัยและกำหนดวิธีดำเนินกำรวิจัยไว้ดังต่อไปนี
๓.๑ ขอบเขตของกำรวิจัย
๓.๑.๑ ขอบเขตด้ำนเนือหำ
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กำหนดขอบเขตด้ำ นเนื อหำจำกคัมภี ร์ปฐมสมโพธิ กถำ ฉบับ รัตนโกสิ นทร์
โดยสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปรมำนุชิ ตชิโนรสและคัมภีร์ ปถมสมโพดฉบับล้ ำนช้ำ งหลวง
พระบำง ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
๓.๑.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร
กำหนดประชำกรที่ศึกษำได้แก่ พระภิ กษุสงฆ์ นั กปรำชญ์ นัก วิชำกำร ภู มิ
ปัญญำท้อ งถิ่น ผู้มีควำมรู้เกี่ ยวกับ ปฐมสมโพธิก ถำและนั กวิชำกำร ทำงพระพุ ทธศำสนำในเขตลุ่ มน ำ
โขง ๑๙ แขวง/จั ง หวั ด ในเขตลุ่ มน ำโขง ๒ ฝั่ ง ไทย-ลำวเลื อ กโดยวิ ธี ก ำรเจำะจง (Purposive
Selection)ผู้แทนประชำกรศึกษำจำก ๖ แขวง/จั งหวัด ๆละ ๔ รูป/คน ผู้แ ทนจำกแหล่งสืบ ค้น ๖
แห่ง ๆละ ๒รูป/คน รวม ๓๖ รูป/คน
๓.๒ เครื่องมือกำรวิจัย
เครื่อ งมือกำรวิ จัยที่ ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อ มูล ใช้ แบบสั มภำษณ์มี ๓ ส่วน ได้แ ก่
ส่วนที่ ๑ เป็ นข้อมูลทั่ว ไปของผู้ให้ สัมภำษณ์ คือ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุ ล ตำแหน่ง งำน สถำบั น และหรื อ
สถำนที่ ท ำงำนปั จจุ บั น ของผู้ ให้ สั มภำษณ์ ส่ ว นที่ ๒ เป็ น ข้ อ มู ลเกี่ ยวกั บ เนื อหำที่ สัมภำษณ์ มี
ประเด็ น ต่ อไปนี ๑. เนื อหำของคัมภี ร์ป ฐมสมโพธิ ก ถำ ๒. เปรีย บเที ย บควำมเหมื อ นและควำม
แตกต่ ำงของคัมภีร์ป ฐมสมโพธิ กถำฉบับ รัตนโกสิน ทร์ข องไทยและฉบั บล้ำ นช้ำงของลำว ๓.อิ ทธิพล
ของปฐมสมโพธิกถำที่ มีต่อวัฒ นธรรมลุ่มแม่ นำโขงตำมมุมมองของพระสงฆ์และนั กวิชำกำร ส่ว นที่ ๓.
เป็น ข้อมู ลเกี่ ยวกับ รำยละเอียดของผู้ใ ห้ก ำรสั มภำษณ์ คื อ ชื่ อผู้สั มภำษณ์ วั น เดือ น ปี ที่สั มภำษณ์
และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ให้ กำรสัมภำษณ์
๓.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรวิจัยครังนี เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ มีวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
๓.๓.๑ เก็ บ สำระจำกกำรสั มภำษณ์ นั ก วิช ำกำร นั ก ปรำชญ์ ที่ มีค วำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญทำงด้ำนพระพุทธศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมจัดเป็นรำยประเด็นตำมแบบสัมภำษณ์
๓.๓.๒ เก็ บ สำระจำกกำรจั ด ประชุมกลุ่ มย่ อย เพื่ อ วิ เครำะห์ เ จำะลึ ก มรดกทำง
วัฒนธรรมจำกปฐมสมโพธิกถำสรุปเป็นหมวด”มรดกทำงวัฒนธรรม”
๓.๓.๓ จั ดเสวนำโต๊ ะกลมเชิ งวิ ช ำกำร รูป แบบวิพำกย์ วิ จำรณ์ สร้ ำ งสรรค์ ท ำง
วัฒนธรรม และอิทธิพลของปฐมสมโพธิกถำแล้วรวบรวมเป็นหมวดหมู่ ”อิทธิ พลของปฐมสมโพธิ”
๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล
๓.๔.๑ วิเครำะห์เนื อหำของคั มภีร์ ปฐมสมโพธิกถำตำมมุมมองของนั กปรำชญ์ ใช้วิ ธี
วิเครำะห์แบบบรรยำย (Descriptive Analysis)
๓.๔.๒ เปรี ยบเที ยบปฐมสมโพธิ กถำฉบับ รัตนโกสิน ทร์แ ละฉบั บล้ำ นช้ำ งหลวงพระ
บำงตำมมุ มมองของนั ก ปรำชญ์ ท ำงพระพุ ท ธศำสนำ อดีต -ปั จ จุ บัน ใช้วิ ธี วิเ ครำะห์แ บบบรรยำย
(Descriptive Analysis)
๓.๔.๓ วิ เครำะห์ ป ระวั ติ เนือหำ พั ฒ นำกำร และวิถี ชี วิ ตเชิ งวั ฒ นธรรมในลุ่ ม
แม่นำโขงจำกแนวคิดในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถำ ใช้วิธีวิเครำะห์แบบบรรยำย (Descriptive Analysis)
๔. ผลการวิจัยพบว่า
พระพุ ท ธศำสนำ เป็ น ศำสนำประจำชำติ ประจ ำชุ มชน ประจ ำใจ ประจำครอบครั ว
ประจ ำชีวิ ต ของผู้ คนในเขตอู่อ ำรยธรรมลุ่มน ำโขงมำแต่โบรำณกำลกว่ ำ ๒,๐๐๐ ปีแ ล้ว โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งพระพุท ธศำสนำนิกำยเถรวำท ได้เจริญรุ่งเรืองและซึมซับเข้ำไปในสำยเลือด จิ ตสำนึก จำรี ต
ประเพณี วิถีป ระชำ หลักกำรครองตน ครองคน ครองบ้ำ นครองเมือง ครองเรือ น ครองรัก ถั กท อ
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ควำมเป็นเอกภำพมั่นคง ดำรงชำติประเทศเขตแคว้น ของแต่ ละประชำชำติ แต่ละกลุ่มชำติพันธุ์ ใน
เขตอู่อำรยธรรมลุ่มนำโขงดังกล่ำว เป็นเวลำยำวนำนมำกระทั่งปัจจุบัน
กำรดำรงอยู่ของพระพุทธศำสนำ โดยเฉพำะพระพุทธศำสนำนิกำยเถรวำทในอนุภูมิภำค
ส่ว นนี ของโลกนั น หลั ก กำรและหลั ก ฐำ นสำคัญ ประกำรหนึ่ งที่ เป็ น ต้น ธำรแห่ ง ศรั ท ธำ จนเป็ น ที่
ยอมรั บ และน ำไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นกำรตระหนัก ส ำนึ ก จนเป็ น จำรี ต ประเพณี วิถี ป ระชำ หรื อเป็ น
วัฒ นธรรมเป็น ต้น นัน ก็ คือ ศรัท ธำที่มีต่อ องค์ พระศำสดำ คือ พระสัมมำสัมพุท ธเจ้ ำเป็ นส ำคั ญ และ
องค์พระศำสดำสัมมำสัมพุทธเจ้ ำนัน ก็ถูกเปิ ดเผยโดยวรรณกรรมสำคัญทำงพระพุทธศำสนำชื่อปฐม
สมโพธิ กถำ หรือ ปถมสมโพด อั นเป็นต้ นกำเนิ ดของพุทธประวัติใ นหลำย ๆสำนวนในอนุภูมิ ภำค ที่
สำนักศึกษำ สำนักเรียนต่ำง ๆได้นำไปเผยแผ่สืบทอดกันมำยุคต่อยุคตังแต่ อดีตถึ งปัจจุบัน
ตังแต่ ปีพุท ธศั ก รำช ๒๕๐๖ เป็ น ต้น มำ วรรณกรรมทำงพระพุ ท ธศำสนำเรื่ อง”ปฐม
สมโพธิ ก ถำ”ได้ ป ระกำศใช้ เป็ น แบบเรีย นในระดั บ นั กธรรมชั นเอก และในกำรศึ กษำนั กธรรมใน
ประเทศลำวซึ่ง คล้ำยคลึง ใกล้เ คียงกั บรำชอำณำจั กรไทยก็ไ ด้ปรับ หลัก สูตรและผลิตวรรณกรรมชื่อ ”
ปถมสมโพด”ขึ นใช้ ศึกษำธรรมชันสูงเช่นกั น โดยขยำยควำมจำก ๒๙ ปริจเฉทของไทย เป็ น ๕๗
บัน(บท)ด้ วยกำรแตกบทใหญ่เป็นบทย่อย และขยำยควำมไปจนถึงยุคสมั ยของพระเจ้ำอโศกมหำรำช
ในยุคพุ ทธศตวรรษที่ ๓ ที่ส ร้ำงพระธำตุ เจดีย์ และ พระอำรำม ๘๔,๐๐๐ แห่ง แล้วมีก ำรเฉลิ มฉลอง
เป็น งำนใหญ่ เกรงว่ ำจะมีมำรมำทำลำยพิธี จึงให้มีก ำรนิ มนต์พระอุป คุต ต์ ซึ่ งเป็ น ผู้บ รรลุ ภูมิ ธรรม
กำจัด พญำมำรได้ มำปกป้อ งคุ้มครองงำน และเป็นประเพณีมำถึง วัฒนธรรมงำนบุญ มหำชำติช่ว ง
หน้ำ แล้ งเดื อน ๔(จัน ทรคติ) ของชำวไทยและชำวลำว ๒ ฝั่ง โขงเท่ ำทุก วัน นี ที่จ ะต้ องท ำพิ ธีนิ มนต์
(อัญเชิญ)พระอุปคุตต์มำรักษำงำนทุกปี ๆ
ด้ว ยวรรณกรรมทำงพระพุ ท ธศำสนำเรื่ อ ง”ปฐมสมโพธิ ก ถำ-ปถมสมโพด”ที่น ำใช้ ใ น
หลั กสู ตรกำรศึ กษำของคณะสงฆ์ ทัง ๒ ชำติไ ทย-ลำว และด้ว ยหลัก กำร หลั กธรรมในวรรณกรรม
ดังกล่ำ ว มีก ำรประยุ กต์ ใช้ ในเกือ บทุก มิติ ของกำรดำรงอยู่ ของมวลมนุ ษยชำติทั ง ๒ ชำติไทย-ลำว
ดังกล่ำวนัน ในกำรวิ จัยนี ได้ กำหนดวัต ถุประสงค์ไ ว้ ๓ ประกำรด้ วยกัน คือ ๑. เพื่ อศึ กษำประวั ติ
และและพั ฒนำกำรของวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิก ถำ ฉบั บรั ตนโกสิ นทร์ข องไทยและฉบับ ล้ำ น
ช้ำงของลำว๒. เพื่อ ศึกษำเปรียบเทีย บเนือหำของวรรณกรรมเรื่อ งปฐมสมโพธิกถำ ฉบับรัตนโกสินทร์
และฉบั บล้ ำนช้ำ ง และ๓. เพื่ อศึก ษำอิท ธิพลของวรรณกรรมเรื่ องปฐมสมโพธิก ถำต่อ วัฒ นธรรมลุ่ ม
แม่น ำโขงในรำชอำณำจักรไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ผลกำรศึกษำเพื่อ ตอบ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ๑ ปรำ กฏใน บทที่ ๒ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ๒ ปรำกฏใน บทที่ ๓ และตอบ
วัตถุประสงค์ที่ ๓ ปรำกฏในบทที่ ๔ตำมลำดับ
กล่ำวโดยสรุป วรรณกรรมทำงพระพุทธศำสนำเรื่ อง”ปฐมสมโพธิกถำ”ของไทย และ”
ปถมสมโพด”ของลำว เป็น วรรณกรรมสำยพุทธประวัติ ที่ได้ รับควำมนิย มศึก ษำกัน มำก เพรำะเป็ น
วรรณกรรมที่ไพเรำะ ใช้ภำษำได้สละสลวย นิ ยมเทศน์ ในวันสำคั ญทำงพระพุทธศำสนำทังในประเทศ
ไทย ลำว พม่ำ กัมพูชำและชำวมอญในพม่ำ เฉพำะในประเทศไทย สำนวนที่เก่ำ แก่ที่ สุดคื อฉบั บ
ล้ำนนำ ซึ่ง สันนิษ ฐำนว่ำพระเถระชำวล้ำนนำนำมว่ำพระสุวั ณณรั งสีเป็ นผู้แต่ ง มี ๙ ปริ จเฉท เส้ น
จำรเป็ นอั ก ษรธรรมล้ำ นนำ เป็ น ภำษำบำลี เริ่ มต้น ด้ ว ยปริ จเฉทชื่ อ ตุ สิ ตปริ วตฺ ต -คพฺ ภ ำนิกฺ ข มน
ปริวตฺต-ธมฺมจกฺกปฺ ปวตฺตนปริวตฺต สำนวนต่อมำคื อ ฉบับ อยุธยำ เส้นจำรเป็นอักษรขอม ภำษำบำลี
ขยำยควำมจำกฉบั บล้ำนนำเป็น ๑๗ ปริจเฉท เริ่มต้น ด้วยปริจ เฉทชื่อตุ สิตปริวตฺ ต เป็นปริ จเฉทที่ ๑
คพฺภำนิ กฺขมนปริวตฺ ตเป็นปริจเฉทที่ ๒ -ธำตุกถำ เป็น ปริจเฉทที่ ๑๖ และมำรพนฺธ เป็นปริ จเฉทที่
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๑๗ สำนวนสุ ดท้ำ ยคือ ฉบั บรัต นโกสินทร์ มี อยู่ ๓ สำนวน คือส ำนวนที่ ๑ พบในหอสมุด แห่ งชำติ
ชื่อคั มภี ร์ป ฐมสมโพธิวิต ถำร ฉบับ รดนำดำเอก เลขที่ ๒๑๙๕ ตู้ ๑๐ ชั น ๑/๒ เส้ นจำรอัก ษรขอม
ภำษำบำลี มี ๑๘ ผู ก ส ำนวนที่ ๒ อยู่ ในหอสมุด แห่ ง ชำติ เลขที่ ๒๒๓๓ ตู้ ๑๐ ชั น ๒/๒ ชื่ อ
คัมภีร์ปฐมสมโพธิวิต ถำร ฉบับ ทองน้อย ร.๓ เส้น จำรอักษรขอม ภำษำบำลี มี ๒๒ ผูก สำนวนที่
๓ เป็นฉบับที่ป รับปรุ งเพิ่มเติ มต่อจำกฉบับ ล้ำนนำ ฉบับ อยุธยำ และฉบับรัตนโกสินทร์ ๒ ส ำนวนที่
กล่ำวถึงมำแล้ว๑
รวมยอดเป็ น ๒๙ ปริ จเฉท เริ่มต้นด้วย ปริ จเฉทที่ ๑ วิวำหมงคลปริวรรต ไปสินสุ ด
ที่ ปริจเฉทที่ ๒๙ อันตรธำนปริว รรต เฉพำะ”ปถมสมโพด”ฉบับ ลำวล้ำนช้ำงหลวงพระบำง ซึ่งถื อ
ว่ำเป็นฉบับแม่บทของปฐมสมโพธิ และพุท ธประวัติ ที่ใช้ศึกษำกันสืบ มำแต่อดี ตถึงปัจ จุบันนัน ได้ขยำย
ควำมออกเป็น บทย่อ ย ๆเรีย กว่ ำ ”บั น” ควำมตอนต้ นและตอนกลำงล ำดั บเรื่ องเหมื อนปฐมสมโพธิ
ฉบับไทย แต่ มีกำรขยำยควำมต่อ จำกกำรเสด็ จดับขั นธปรินิ พพำนไปจนกระทั่ง ถึงหลั งพุทธกำลกว่ ำ
๓ ศตวรรษ ในยุคสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำชมีพระรำชศรัทธำ อุปถัมภ์กำรสังคำยนำครังที่ ๓ และ
ทรงสร้ำ งพระธำตุ เจดีย์ วั ดวำอำรำม กว่ ำ ๘๔,๐๐๐ แห่ง แล้วมีก ำรเฉลิมฉลองเป็น งำนใหญ่ มีกำร
นิมนต์พระกิสสนำคหรือพระอุ ปคุตต์มำคุ้ มครองงำนด้วย รวมเนือหำของ ปถมสมโพด ฉบั บลำวล้ำ น
ช้ำงหลวงพระบำงได้ ๕๗ บัน หรือ ๕๗ ปริจเฉท หรือ ๕๗ บท
ปฐมสมโพธิหรื อปฐมสมโพธิ กถำ หรือ ปถมสมโพด เป็ นงำนนิ พนธ์ เป็นวรรณกรรม เป็ น
ตำรำหลั ก เป็ น หลัก สู ตร ที่ ค ณะสงฆ์ ไทยและลำวใช้ เป็ น ตำรำเรีย น และเป็น เอกสำรอ้ ำงอิ งทำง
วิชำกำรสื บต่ อมำหลำยทศวรรษ โดยเฉพำะในส่ วนที่เ กี่ย วกับ ประวั ติช ำติ กำเนิด กำรออกมหำภิ
เนกษ์ กรม กำรบ ำเพ็ญ ทุกกรกิริย ำ กำรตรัส รู้ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ และกำรวำงรำกฐำนกำร
บริหำรกำรปกครองคณะสงฆ์ของพระพุ ทธเจ้ ำ ขณะเดี ยวกัน ในส่ วนที่ เป็นเกร็ดประวัติ เกร็ด จำรี ต
เกร็ด ประเพณี เกร็ ดวิ ถี ป ระชำ เกร็ด ปทั ฏ ฐำนทำงสัง คม หลั ก กำรครองตน หลั กกำรครองคน
หลัก กำรครองเรือ นครองรัก ครองบ้ ำนครองเมื อง ที่ป รำกฏอยู่ในวรรณกรรมทำงพระพุ ทธศำสนำ
เรื่อ งปฐมสมโพธิ หรื อ ปถมสมโพด นัน ยั งไม่ ปรำกฏว่ ำมี กำรศึก ษำสืบ ค้น หรือ นำมำวิเครำะห์ เพื่ อ
สร้ำงองค์ค วำมรู้ หรื อร่วมกันสร้ำงรูปแบบควำมร่ว มมือทำงวัฒนธรรม สำหรับน ำไปขยำยผลสืบสำน
สร้ำงเสริมให้เข้ มแข็งยั่ งยืนต่ อไปชั่ว กำลนำน ปัจ จุบันนี ทังสองชำติต่ ำงก็เป็น ครอบครัวเดี ยวกันใน
ประชำคมอำเชี ยน เป็ น ครอบครั ว เดี ยวกั นในโลกพระพุท ธศำสนำเถรวำท ไม่ มีข้ อ แตกต่ ำง ไม่ มี
ช่องว่ำ งระหว่ ำงวัฒ นธรรม และไม่ มีก ำแพงกั นทำงควำมสัมพัน ธ์ใด ๆ กำรที่ไ ด้ศึ กษำวิเ ครำะห์ ถึ ง
อิทธิ พลของวรรณกรรมทำงพระพุ ทธศำสนำเรื่อ งปฐมสมโพธิกถำที่ มีต่อ วัฒ นธรรม๒ ชำติ ไทย-ลำว
ถือว่ำเป็ นประโยชน์ทังแก่วงกำรศึกษำและกำรสืบสำนจำรีต ประเพณี และวิถี ประชำร่วมกัน ต่อไปชั่ ว
กัลปวสำนต์ในกำรศึก ษำวิเครำะห์ค รังนี มี ข้อจำกั ดอยู่บ้ำ ง เช่นกำรไปศึ กษำสื บค้นข้อ มูลและกำรขอ
สัมภำษณ์ บุคคลในฝั่งซ้ำยแม่นำโขง ซึ่งก็คือ สปป.ลำว ด้วยระบบกำรเมือ งกำรปกครองที่แ ตกต่ำงกั น
กำรจะทำอะไรก็ ต ำมที่ เป็ นทำงกำรจะต้ อ งมี กำรนำเสนอขออนุ มัติจ ำกรั ถ ก่อ น เช่ น จะสั มภำษณ์
พระสงฆ์จ ะต้ องได้รั บอนุมัติจ ำกประธำนอพส.ลำวก่อ น ประธำนอพส.ลำวก็จ ะอนุมัติต ำมที่รั ฐคื อ
กระทรวงกำรต่ ำงประเทศเห็น ชอบก่ อนเป็ นต้ น แต่ ถึง กระนั น อำศั ยควำมที่ ผู้วิ จัย เป็ นที่ คุ้น เคยใน
๑

อ้ำ งถึ งใน พระศรี วิสุ ท ธิว งศ์ . ปฐมสมโพธิ ปริจ เฉทที่ 1-7 กำรตรวจช ำระและศึ ก ษำเชิ งวิ เครำะห์
(กรุงเทพฯ:อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหำชน)), 2542.หน้ำ 26,27 และ 30.
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ด้ำ นวรรณกรรมสองฝั่ งโขงบ้ำ ง ข้ อมู ลที่ ได้ มำจึ งได้ มำอย่ำ งไม่ เป็ น ทำงกำรเสี ยมำกกว่ ำ แต่ ก็ เป็ น
ข้อมูลเดียวกันกับที่จะได้มำอย่ำงเป็นทำงกำรนั่นเอง
ในกำรวิ จั ยครั งนี พื นที่ ศึก ษำตั วอย่ ำ งที่ ก ำหนดไว้ ฝั่ง สปป.ลำว ๓ แขวง คื อไชยบุ รี
หลวงพระบำง และเวีย งจันทน์นั น ด้ำ นพืนที่ส ำมำรถไปสืบค้ นได้ ตำมที่กำหนดไว้ แต่กำรสัมภำษณ์
บุค คล สำมำรถสัมภำษณ์ ได้เ พีย ง ๑๐ท่ ำนใน ๑๒ ท่ ำน ฝั่ง รำชอำณำจัก รไทย ๓ จัง หวั ดคื อ เลย
หนองคำย และ อุ บลรำชธำนี นัน สำมำรถไปศึกษำสืบค้น ได้เพี ยง ๒ จังหวั ดคือเลย และหนองคำย
ส่ว นแหล่ งศึ ก ษำสืบ ค้ นเพิ่ มเติ มฝั่ งสปป.ลำวสำมำรถสื บค้ นได้ที่ ห อสมุ ด แห่ง ชำติ เวีย งจั น ทน์ และ
แหล่ง สืบค้น ไทยที่ หอพุท ธศิล ป์มหำวิทยำลัยมหำจุฬ ำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่ น ที่วั ด
ธำตุพระอำรำมหลวง จั งหวัด ขอนแก่น และที่ ห อพิ พิธภั ณฑ์ ท้อ งถิ่น วัด มหำชั ย พระอำรำมหลวง
จังหวัดมหำสำรคำมเท่ำนัน หอไตรวัดทุ่ งศรีเมือง พระอำรำมหลวง จั งหวัดอุบลรำชธำนี ไม่สำมำรถ
จะไปศึกษำสืบค้นได้ด้วยข้อจำกัดของผู้วิจัยเอง
ผลกำรวิ จั ย เอกสำรพบว่ ำ ปฐมสมโพธิ ห รื อ ปฐมสมโพธิก ถำ และปถมสมโพด เป็ น
วรรณกรรมชันมำตรฐำนที่ วงกำรศึก ษำพระพุ ทธศำสนำทั ง ๒ ฝั่งโขงใช้ เป็นต ำรำหลัก ใช้ อ้ำงอิ ง ใช้
เป็นแม่ แบบแม่ บทในกำรสอนเรื่องพุ ทธประวัติ และถือเป็ นต้นแบบในกำรแต่ง ตำรำส ำคัญที่ เกี่ยวกั บ
พระพุทธศำสนำ
ผลกำรสั มภำษณ์พบว่ำ ผู้ใ ห้สั มภำษณ์ ต่ำ งรู้ จัก และเคยใช้ว รรณกรรมเรื่อ งปฐมสมโพธิ
หรือปฐมสมโพธิกถำ หรือ ปถมสมโพด เป็นแม่แบบในกำรสอนนักเรียน ในกำรเทศนำ ในกำรเขีย น
บทควำมทำงวิชำกำร และอ้ำงอิงทำงวิชำกำร
โดยสรุ ป ผู้ ให้ สัมภำษณ์ เห็ นตรงกั นว่ ำ วรรณกรรมเรื่ องปฐมสมโพธิ หรือ ปฐมสมโพธิ กถำ
หรือ ปถมสมโพดนั นมีอิ ทธิพลไม่ เฉพำะแต่ วัฒ นธรรมทำงภำษำ วัฒนธรรมทำงควำมเชื่อและศรัทธำ
อิทธิพลต่อ กำรครองตน ครองคน ครองเรือนครองรัก ครองชำติป้ำนเมือง อิทธิ พลต่อจำรี ต ประเพณี
และวิถี ประชำ เท่ำ นัน ยั งมีอิท ธิพลต่ อ ควำมเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อ ย สำนึ กก้ำวหน้ำ กตัญญู กตเวที
อิทธิพลต่อควำมมีสัมมำนะ สักกำระของคนในชำติ อีกด้วย
สำหรับปั ญหำที่ ต้องกำรทรำบ๓ ข้อหลัก ที่ว่ำ ๑.บุญประเพณี ต่ำง ๆเช่ นบุ ญบั งไฟ บุ ญ
ข้ ำวสำก เป็ น ต้ น เป็ น อิ ท ธิ พลของวรรณกรรมเรื่ อ งปฐมสมโพธิ หรื อ ปถมสมโพด หรื อ ไม่ ๒,
วัฒ นธรรมกำรสู่ข อเพื่อ กำรแต่ งงำนของหนุ่ ม -สำว ในอู่ อำรยธรรมลุ่ มน ำโขง ชำยเป็ น ฝ่ำ ยจัด หำ
สินสอด เป็ นอิท ธิพลของปฐมสมโพธิ หรือไม่ และ๓. วรรณกรรมเรื่อ ง ปฐมสมโพธิ(ไทย) กั บ ปถมสม
โพด(ลำว)ใครเป็นฐำนใครนัน มีผลกำรวิจัยโดยสรุ ปว่ำ
ข้อ ๑. บุ ญ ประเพณี ต่ำ ง ๆในเขตอู่อ ำรยมธรรมลุ่ มน ำโขงนั น มี ทังที่ เป็ น อิท ธิ พลจำก
วรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิกถำฯและอิท ธิพลของลั ทธิวิญ ญำณนิยมที่คนในตระกูล เผ่ำมองโกลอยด์
ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมำจำกบรรพบุรุษ
ข้อ ๒ กำรสู่ ขอในกำรแต่งงำนที่ฝ่ ำยชำยเป็น ฝ่ำยจัดหำและจัดให้ สินสอดแก่ฝ่ ำยหญิงนั น
ถือเป็น อิทธิ พลของปฐมสมโพธิกถำโดยแท้ ในปฐมสมโพธิ กถำมี บทหรือบันที่ว่ำด้ วย”วิวำหมงคล”๒
ซึ่งหมำยถึง กำรสู่ขอ พิ ธีมงคลสมรสที่ฝ่ำยชำยไปสู่ขอหญิง และเป็ นฝ่ำยจัดหำและจัดให้ สินสอดหรื อ
2.วิวำหมงคล([n.] wedding ceremony) :กำรสมรสโดยกำรนำเจ้ำสำวมำอยู่บ้ำนเจ้ำบ่ำว
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บรรณำกำรแก่ฝ่ ำยหญิง แล้วจึ งจัดขบวนเชิญฝ่ ำยหญิงไปอยู่กั บฝ่ำ ยชำยเป็น ”อำวำหมงคล” ๓อย่ำ ง
กรณี วิวำหมงคลของพระเจ้ำ สุท โธทนะกั บพระนำงสิ ริมหำมำยำ และเจ้ำชำยสิ ทธั ตถะกับ พระนำง
ยโสธรำพิมพำเป็นต้น
ข้อ ๓ ในควำมเห็นของผู้ ให้สัมภำษณ์ฝ่ำ ยไทย ต่ำ งก็ไม่ ยืนยั นว่ำ ใครเป็ นฐำนใคร แต่ มี
บำงท่ำนตอบอย่ำงสมเหตุ สมผลว่ำ น่ ำจะฉบั บไทยเป็นฐำนให้ฉ บับ ลำว เพรำะกำรศึก ษำสงฆ์ ของ
ลำวก็ ใช้ห ลักสู ตรเดียวกันกั บฉบั บไทย ส ำนัก ศึก ษำเก่ ำแก่ เช่น สำนั กวัด หนองลำจัน แขวงสะวั นนะ
เขต ของลำว ก็ได้ครู อำจำรย์จำกสำนัก เรียนเขื่ องใน จำกฝั่ งไทยไปเป็นต้ นแบบ สำนัก ปฏิบัติ เช่นวั ด
โสกป่ำหลวง เวียงจันทน์ ก็ได้ แบบอย่ำงจำกวัดมหำธำตุฯ กรุงเทพมหำนคร โดยพระมหำปำนเช่นกั น
แต่ในควำมเห็น ของผู้ให้สั มภำษณ์ฝ่ ำยลำวนัน ต่ำ งก็ยืน ยันว่ ำ ”เฮำมีมำแต่ ปำงบรรพ์ ”เสมอต้น เสมอ
ปลำย
บรรณานุกรม
พระศรีวิสุทธิวงศ์. ปฐมสมโพธิ ปริจเฉทที่ ๑-๗ การตรวจช้าระและศึกษาเชิงวิเ คราะห์
กรุงเทพฯ:อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิช ชิ่ง จำกัด(มหำชน)), ๒๕๔๒.
รำชบัณฑิตยสถำน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,กรุงเทพฯ คุรุสภำ, ๒๕๔๒.

3.อำวำหมงคล([n.wedding ceremony] marriage which the bride move into grooms house :
กำรสมรสโดยกำรนำเจ้ำบ่ำวมำอยู่บ้ำนเจ้ำสำว
2 และ3 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน, 2542.
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การปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน
ภายใต้โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
The cultivation and moral ethics and life skills development
For children and youth under the project to pass the mental
development of Nakhon Sawan Buddhist college
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, (ธานี สุขโชโต, สุขแจ่ม)
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก
และเยาวชนภายใต้โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ” มีวัตถุประสงค์ ๓
ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการธรรม
สัญ จรพัฒนาจิตวิท ยาลั ยสงฆ์นครสวรรค์ ๒) เพื่อพัฒนาแนวทางการปลูกฝั งและคุณ ธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชนตามโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และ
๓) เพื่อบูรณาการการปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและ
เยาวชนให้สามารถดารงอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิ ธีวิจัยแบบผสาน
วิธี ทั้งการวิจัยเชิงสารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผลการวิจัยพบว่า ๑. ระดับของระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชนที่
มีต่อโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของพระวิทยากรอยู่ ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านอื่นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ๒. แนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้
โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ต้องพัฒนา ๑) การสร้างความรู้ ๒) การ
เรียนรู้ด้วยการลงมือทา ๓) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ๔) การคิด ๕) การมีส่วนร่วม ๖) การ
ทางานเป็นรายบุคคล ๗) การประยุกต์ใช้ ๘) การระดมความคิด ๙) การอภิปรายกลุ่ม ๑๐) การ
อภิปรายในชั้นเรียน ๑๑) การสอนแบบทบทวน และ ๓. การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
เชิงบูรณาการภายใต้โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลั ยสงฆ์นครสวรรค์ต้องพัฒนา ๑) ด้าน
ทักษะการคิดหรือทักษะทางปัญญา ๒) ด้านทักษะทางจิตใจ ๓) ด้านทักษะทางการกระทา และ
๔) ด้านทักษะทางสังคม ใน ๑๕ มิติในเชิงรายละเอียดที่มีการพัฒนาไปพร้อมๆ เพื่อการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ


หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลัย
วิทยาเขตนครสวรรค์.
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คาสาคัญ : การปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรม, การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน
โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิต, วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the moral behavior
of children and youth who participate in the project to pass the mental
development of Nakhonsawan Buddhist College 2) to develop the guideline of
cultivating and moral ethics of children and youth according to the project of
development and 3) to integrate cultivating and moral, ethical and life skills
development of children and youth, to be able to live in a modern society with
quality. The research using mixed method research; a survey research study to
study the facts of child and adolescent behavior under the project to pass the
mental development of Nakhonsawan Buddhist College, from the 200 sample
children and adolescents in the grade 1 to 6 in Nakhonsawan province. The
statistical facts that led to in-depth interview and focus group discussion were
then taken into account.
Results of the Research 1. Levels of moral behavioral level of children
and youths toward the project to pass the mental development of Nakhonsawan
Buddhist College. The overall level is very high. When considering each aspect, it
was found that the aspect of cultivating the morality of the lecturer was at the
highest level. The other side In every level. 2. Guidelines for the development
of children and youth under the project to pass the mental development of
Nakhonsawan Buddhist College 1) Construct 2) Active Learning 3) Resource 4)
Thinking 5 Participation 6) Individualization 7) Application 8) Brainstorming 9)
Group discussion 10) Class discussion and 11) Tutorial group. and 3. The
development of integrated juvenile life skills under the project to pass the mental
development of Nakhonsawan Buddhist College. 1) Cognitive skills or intellectual
skills 2) Mental skills 3) Action skills and 4) Social skills in 15 dimensions in detail,
to live with others, communities, societies, or the nation.
Key Word: The cultivation and moral ethics, life skills development for children
and youth, the mental development, Nakhonsawan Buddhist college.
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๑.บทนา

ในสั ง คมปั จจุ บัน ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงในทุกๆ ด้ า น ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิจ สั งคม
การเมือง การปกครอง จึงจาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ มาเกื้อหนุนกัน ซึ่งต้องมีการ
พัฒนาโดยต้องคานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและสิ่งที่สาคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
โดยจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ด้ า นสมรรถภาพทางร่ า งกายและจิ ต ใจที่ ดี มี ส ติ ปั ญ ญา มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก กล้าเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น ถ้ามนุษย์ ทุกคนมีคุณสมบัติดังกล่าวก็จะเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ซึ่งจะ
เป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติ เพราะจะทาให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข วินัย
จึงเป็นคุณธรรมที่ควรสร้างและปลูกฝังให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทา
ให้บรรลุจุดหมายและประสบความสาเร็จในชีวิต โดยเฉพาะการบ่มนิสัยหรือฝึกหัดวิถีชีวิตที่ดี
สาหรับเด็กและเยาวชนครูนั้นนับว่ามีความสาคัญและควรสร้างสรรค์วินัยให้เกิดแก่เด็กและ
เยาวชน เมื่อเด็กและเยาวชนมีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนจะทาให้สามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝังให้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ถ้าหากในสังคมไม่มีการปลูกฝังและพัฒนาเด็กให้มีวินัยและมีคุณภาพแล้ว การพัฒนาสังคมและ
ประเทศก็จะเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงควรต้องปลูกฝังวินัยในตนเองให้เป็นพื้นฐาน ใน
ที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สาคัญและมีความจาเป็นอย่างมากในการที่จะพัฒ นา
ให้มนุษย์มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมที่เกิดขึ้นจาก
ความต้องการของสังคม เพื่อทาหน้าที่หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่สมาชิกของ
สั ง คม โดยให้ ก ารศึ ก ษาและอบรมสั่ ง สอน เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค คลให้ เ จริ ญ งอกงาม มี ค วามรู้
ความสามารถมีคุณธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และพอใจ
ที่จะฝึกฝนร่วมกันกระทาภารกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม การศึกษาจึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้ใ นสิ่ งที่ เกิดขึ้นแก่ทุกชีวิต และยังเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้และ
วัฒนธรรมที่บุคคลนามาพัฒนาความสามารถทั้งทางด้านทัศนคติ และพฤติกรรมตามค่านิยมของ
สังคม รวมทั้งเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทั้งสายสามัญและอาชีพ ศีลธรรมและวัฒนธรรม
ที่สาคัญ คือเป็นเครื่องชี้แนวทางให้ประพฤติปฏิบัติ และใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมโดย
ส่วนรวม อันเป็นเจตนคติที่ดีงาม ๑ ทางด้านความมีน้าใจ ซึ่งการปฏิบัติต่อส่วนรวมในทางที่ดี
ก่อให้เกิดทักษะความคล่อง ความชานาญในการปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสม ตามขอบเขต
ศีลธรรม และความประพฤติภายนอกและคุณธรรมภายใน
๑

ประภาศรี สีหอาไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๑.
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ในห้วงเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและวังคมใน
การช่วยปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยในแต่ละปีการศึกษาได้มีการจัดทาโครงการธรรมสัญจรเพื่อพัฒนาจิตใจขึ้นในชุมชนและ
พื้นที่ที่อยู่ในเขตบริการ พร้อมกับมีการสนับสนุนและฝึกปฏิบัติ วิทยากรที่เป็นนิสิตสาขาวิชา
พระพุทธศาสนาให้ได้มีโอกาสออกไปรับใช้สังคม การอบรมเน้นในแต่ละชุมชนนั้นโครงการได้
เน้นหนักที่จะให้เกิดการปลูกจิตสานึกในเรื่องศีลห้า ให้เกิดขึ้นกลางใจของเด็กและเยาวชน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีศีล ดังพุทธดารัสที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ศีลคือความประพฤติดี
ทางกายและวาจา๒ และเป็นคุณธรรมคู่กับปัญญาซึ่งหมายถึงความรู้ทั่วหรือปรีชาหยั่งรู้เหตุผล ๓
ขณะเดียวกันปัญญาก็เป็นเครื่องชาระศีลให้บริสุทธิ์ เพราะปัญญาเห็นชอบคือปัญญาอันเห็นคุณ
ของผู้มีศีลและเห็นโทษของความเป็นผู้ผิดศีล๔ นอกจากนั้นโครงการนี้ยังเน้นให้เด็กและเยาวชน
ปฏิบัติตนให้ไกลจากอบายมุขต่างๆ ด้วย
การจัดทารายงานการวิจัยฉบับนี้ ส่วนหนึ่งนั้นจะเป็นการบูรณาการการเรียนการ
สอนที่เป็นไปตามรายวิชา ขณะเดียวกันยังเป็นการวิจัยหรือประเมินผลการดาเนินการตาม
โครงการดังกล่าว และที่สาคัญยังเป็นส่วนหนึ่งในการบริการวิชาการเพื่อสังคมและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่บริการสามารถนาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ มีการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต และยังเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมในที่สุด

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการธรรม
สัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๒. เพื่อพัฒนาแนวทางการปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนตาม
โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๓. เพื่อบูรณาการการปลูกฝังและคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาทักษะชีวิตของ
เด็กและเยาวชนให้สามารถดารงอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ

๒

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่
๑๒,(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙๑.
๓
เรื่องเดียวกัน,หน้า ๒๓๑.
๔
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับโสณะทัณฑะพราหมณ์ ที.สีล. (ไทย) ๙/๑๙๕/๑๕๙.
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๓.วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ วิธีการวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method
Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อทาการศึกษาข้อเท็จจริงของพฤติกรรม
นั กเรี ยนภายใต้ โครงการธรรมสั ญจรพั ฒนาจิ ตของวิ ทยาลั ยสงฆ์ นครสวรรค์ ในกลุ่ มนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๖ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นนาข้อเท็จจริงที่ได้
ไปสู่การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus
Group Discussion) จากผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ผู้ เชี่ ยวชาญ ปราชญ์ ชุ มชน ผู้ แทนคณะครู อาจารย์ ผู้ แทน
ผู้ปกครอง และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมรายละเอียดให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย
การศึกษาในการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ได้สารวจความคิดเห็นของตัวแทนเด็กและ
เยาวชนในช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ จานวน200 คนจาก 800 คนใน ๘ โรงเรียนในพื้นที่
จั ง หวั ด นครสวรรค์ คื อ โรงเรี ย นทั บ กฤชพั ฒ นา อ าเภอชุ ม แสง โรงเรี ย นวั ด วรนาถบรรพต
โรงเรียนพระบาง อาเภอเมือง โรงเรียนช่องแคพิทยาคม อาเภอตาคลี โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
อาเภอท่าตะโก โรงเรียนโกรกพระ อาเภอโกรกพระ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อาเภอบรรพต
พิสัย และโรงเรียนห้วยน้าหอมพิทยาคม อาเภอชุมตาบง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง
และข้อสรุปที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนคณะครูอาจารย์ ผู้แทน
ผู้ปกครอง และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๗ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
(Focus Group Discussion)จานวน ๙ รูป/คนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะชีวิต ๔ ด้าน คือ ทักษะทางความคิดหรือทางปัญญา ทักษะทางจิตใจหรือทาง
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางกายหรือการประพฤติปฏิบัติ และทักษะทางสังคมหรือการปรับตัว

๔.สรุปผลการวิจัย
๑. ระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
๑) ผลการวิ เ คราะห์ ด้ า นสถานภาพทั่ ว ไปของเด็ ก และเยาวชน ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจานวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๗ มีอายุระหว่าง
๑๖-๑๙ ปี จานวน ๑๑๑ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๘ กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๕
๒) การเข้าร่วมโครงการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่
พบว่า เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรมของโรงเรียนจานวน ๑๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๙๑.๕๐ และเด็กและเยาวชนไม่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรมของโรงเรียนจานวน ๑๗
คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
พัฒนาจิตกับโรงเรียนจานวน ๑๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๐ และไม่เคยเข้าร่วมโครงการเข้า
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ค่ า ยคุ ณ ธรรมพั ฒ นาจิ ต กั บ โรงเรีย น จ านวน ๒๗ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๓.๕๐ และเด็ ก และ
เยาวชนส่วนใหญ่ที่เคยเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร จานวน ๑๐๒ คนคิดเป็นร้อยละ
๕๐.๗๗ และไม่เคยเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร จานวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๓
๓) ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและ
เยาวชนมีระดับพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =๔.๐๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านคือ
๓.๑) เด็กและเยาวชนมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  =๓.๘๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เข้าเรียนทุกครั้งด้วยความตั้งใจ
เด็กและเยาวชนที่มีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในระดับมาก ได้แก่ มาโรงเรียนทุกวันสม่าเสมอ
ลงมือทาการบ้านตามที่ครูมอบหมายจนเสร็จทันเวลา ปรึกษาคุณครูประจาวิชาเมื่อไม่เข้าใจ
บทเรียน มีความยับยั้งชั่งใจในเรื่องของรักในวัยเรียน รู้จักป้องกันตนเองด้านเพศสัมพันธ์ได้อย่าง
ถูกต้อง ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดที่บั่นทอนสุขภาพทุกชนิด ไม่พูดยุแหย่ให้เพื่อนโกรธและ
ทะเลาะกัน และช่วยเหลืองานบ้านของบิดามารดาด้วยความเต็ม
๓.๒) เด็กและเยาวชนมีระดับพฤติกรรมด้านด้านการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของพระวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =๔.๒๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ พระวิทยากรใช้
หลักการนิเทศเรื่องการกราบ-ไหว้ได้ชัดเจน พระวิทยากรยกตัวอย่างประกอบเรื่องการกราบไหว้ พระวิทยากรใช้หลักการนิเทศเรื่องอบายมุข ได้ถูกต้อง พระวิทยากรยกตัวอย่างประกอบ
เรื่องอบายมุขได้ชัดเจน พระวิทยากรใช้หลักการนิเทศเรื่องหัวใจนักปราชญ์ได้ชัดเจน เด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ พระวิทยากรใช้หลักการนิเทศสื่อสาร
หลักธรรมได้ตรงเวลา พระวิทยากรใช้หลักการนิเทศเรื่องศีล ๕ ได้ครบถ้วนชัดเจน พระวิทยากร
ใช้หลักการนิเทศเรื่องความกตัญญูกตเวทีได้ถูกต้อง และพระวิทยากรใช้หลักการนิเทศสื่อสารได้
ถูกต้องตรงประเด็นดี
๓.๓) เด็กและเยาวชนมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความเชื่อใน
หลั ก ธรรม โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (  =๔.๐๑) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า เด็ ก และ
เยาวชนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เด็กและเยาวชนสวดมนต์ นั่งสมาธิ
ก่อนนอนทุกคืนทาให้มีสติ และมีปัญญาดีและสาหรับข้อที่เหลือเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมอยู่ในระดับมาก
๒. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพเด็ ก และเยาวชนภายใต้ โ ครงการธรรมสั ญ จรพั ฒ นาจิ ต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมนาความรู้ มี
ปฏิ ป ทาน่ า เลื่ อ มใส ใฝ่ รู้ ใฝ่ คิ ด เป็ น ผู้ น าทางจิ ต ใจและปั ญ ญา มี โ ลกทั ศ น์ ก ว้ า งไกล มี
ความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมาย
สาคัญ ๕ ด้าน คือ
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1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนาและผูตาม สามารถทางานเปนทีมและสามารถแกไข
ขอขัดแยงและลาดับความสาคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผู อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
สาหรับแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้ โครงการธรรมสั ญ จร
พั ฒ นาจิ ต วิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครสวรรค์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตนั้ น พบว่ า ควรที่ จ ะมุ่ ง มั่ น พั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางที่เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้เข้ารับการอบรมเป็นสาคัญ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดทักษะการ
ประกอบวิ ช าชี พ ทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะการอยู่ ร่ ว มกั บ สั ง คมให้ มี ห ลากหลาย เพื่ อ เป็ น การ
ยกระดับกระบวนการจัดการฝึกอบรมกับการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้
๑) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning)
๒) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
๓) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
๔) การเรียนรู้จากการสอนแบบ เอส ไอ พี (SIP)
๕) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)
๖) การเรียนรู้จากการทางาน (Work-Based Learning)
๗) การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ (Research-Based
Learning)
๘) การเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ วิ ธี ส ร้ า งผลงานการตกผลึก ทางปั ญ ญา (Crystal-Based
Approach)
๙) การเรียนรู้ที่เน้นโครงงาน (Project-Based Learning)
๑๐) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-Based Learning)
สาหรับ การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมภายใต้โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ควรที่จะมีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมที่เน้น
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสาคัญ สรุปได้ดังนี้
๑) การสร้ า งความรู้ (Construct) เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้
ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ (๑) การทบทวนความรู้เดิม (๒) การแสวงหา
รวบรวมข้อมูล (๓) การศึกษาทาความเข้าใจและสร้างความหมายข้อมูลโดยใช้กระบวนการคิด
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วิเคราะห์ (๔) สรุปและจัดระเบียบโครงสร้างความรู้ และ (๕) การให้แสดงออกในสิ่งที่ได้เรียนรู้
ด้วยวิธีต่างๆ
๒) การเรียนรู้ด้วยการลงมือทา (Active Learning) เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นผู้กระทาหรือปฏิบัติด้วยตนเอง พระวิทยากรทาหน้าที่เตรียมการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ จัดสื่อ หรือสิ่งเร้าเสริมแรง ให้คาปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน
๓) การเรี ย นรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ (Resource) เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายทั้งบุคคลและเครื่องมือทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้ อ งเรี ย น ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ สั ม ผั ส และสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ที่ เ ป็ น มนุ ษ ย์
ธรรมชาติและเทคโนโลยี
๔) การคิด (Thinking) เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมกระบวนการคิดผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ฝึกวิธีคิดในหลายลักษณะ เช่น คิดเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดหลากหลาย คิด
ลึกซึ้ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นออกได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผล
๕) การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วน
ร่วมในการวางแผนกาหนดงาน วางเป้าหมายร่วมกัน และมีโอกาสเลือกทางานหรือศึกษาค้นคว้า
ในเรื่องที่ตรงกับความถนัดความสามารถและความสนใจของตน ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เรียนด้วยความกระตือรือร้นมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนและสามารถประยุกต์ความรู้นาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง
๖) การทางานเป็นรายบุคคล (Individualization) เป็นกิจกรรมที่พระวิทยากร
ให้ความสาคัญแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาศักยภาพตนเอง
๗) การประยุกต์ใช้ (Application) เป็นการนาความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์จากการเรียน และช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความมั่ นใจและความชานาญในการที่จะนาความรู้
นั้นมาใช้เป็นประจาในชีวิตจริง
๘) การระดมความคิ ด (Brainstorming) เป็ น กิ จ กรรมที่ พ ระวิ ท ยากรให้
ความสาคัญแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมมีบทบาทในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว
๙) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นกิจกรรมที่เน้นพฤติกรรมให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมี กระบวนการกลุ่ ม การวางแผนการแก้ปัญ หา การตัดสินใจ ความคิด
สร้างสรรค์ การสื่อสาร การสร้างบรรยากาศการเรีย นรู้ โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบทบาทใน
ฐานะผู้นากลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มในการสร้างผลงานของกลุ่ม
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๑๐) การอภิปรายในชั้นเรียน (Class Discussion) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ การสื่อความหมาย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสรุปความ โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้
๑๑) การสอนแบบทบทวน (Tutorial Group) เป็นกิจกรรมที่พระวิทยากร
มอบหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษามาก่อน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ในการแก้ไขปัญหา โดยพระวิทยากรเป็นผู้แนะ กากับ ควบคุม และตรวจสอบ เน้นให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีบทบาทในการทบทวนจากกลุ่มหรือเรียนเพิ่มเติม
๓. ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตที่เป็นเหตุเป็นผลและมีความเชื่อมโยงกันใน ๔
ด้าน คือ ๑) ด้านทักษะการคิดหรือทักษะทางปัญญา ๒) ด้านทักษะทางจิตใจ ๓) ด้านทักษะ
ทางการกระทา และ ๔) ด้านทักษะทางสังคม โดยมี ๑๕ มิติในเชิงรายละเอียดที่มีการพัฒนาไป
พร้อมๆ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ ดังนี้
๑) เป็นผู้ที่มี ทักษะทางการคิดวิเคราะห์ สามารถที่จะจาแนกแยกแยะองค
ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธเชิงเหตุผล โดยผานการกลั่นกรองและประเมินถึง
คุณและโทษเพื่อใชประกอบการพิจารณาในปญหาและสถานการณตางๆ รอบตัวไดอยางสมเหตุ
สมผล
๒) การพัฒนาวิธีการคิดสรางสรรค์เปนความสามารถในการคิดที่จะเปนสวนช
วยในการตัดสินใจและแกไขปญหา รวมถึงมีสวนสนับสนุนในการตัดสินใจคนหาทางเลือกตางๆ
ตามความคิดสรางสรรคหรือประสบการณที่ผานมา
๓) การพัฒนาวิธีการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนความสามารถในการคิด วิ
เคราะหขอมูลตางๆ แล้วประเมินปญหาหรือสถานการณที่อยูรอบตัว และเปนการคิดอยางมีเหตุ
มีผลกอนตัดสินใจทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางถูกตองและเหมาะสมที่สุด
๔) ทักษะการตระหนักรูในตนเอง เป็นความสามารถในการคนหา รูจัก และเข
าใจตนเอง เชน รูขอดีขอเสียของตนเอง รูความตองการ และสิ่งที่ไมตองการของตนเอง ซึ่งจะช
วยใหรู ตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณตางๆ และเตรียมความพร้อมทาง
ร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อตนเอง รู จุ ด ดี จุ ด ดอยและ
ความสามารถพิเศษของตนเอง รวมถึงการมีสติและรู ตัวอยูเสมอวากาลังทาอะไรอยู ตลอดจน
สามารถเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางตนเองและผูอื่น
๕) ทั ก ษะการเห็น อกเห็ นใจบุ คคลอื่ น เป็ น ความสามารถในการรู และเขา
ใจความรู สึก ความตองการของบุคคลอื่นในสถานการณตางๆ ความเห็นใจผู อื่นเปนความ
สามารถในการเขาใจความรูสึกและความเห็นใจบุคคลที่แตกตางจากเราถึงแมวาจะไมคุนเคย ซึ่ง
จะชวยใหเราเขาใจและยอมรับความแตกตางของบุคคลอื่น ทาใหเกิดความสัมพันธอันดีทาง
สังคม
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๖) ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด เปนความสามารถในการรูจัก
เขาใจ และแสดงอารมณของตนเองอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เปนไปตามวัย เป
นความสามารถในการควบคุมและจัดการกับอารมณตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม มีวิธีการ
หรือเทคนิคในการผอนคลายอารมณความเครียด ตลอดจนสามารถสรางกิจกรรมใหมๆ ที่เป
นประโยชนตอการดาเนินชีวิต เปนการรูจักและเขาใจอารมณของตนเองและผูอื่นวามีอิทธิพลต
อพฤติกรรมซึ่งจะทาใหสามารถตอบสนองและแสดงออกไดอยางเหมาะสม
๗) ทักษะความภูมิใจในตนเอง ถือเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองที่ผ่านการประเมิน
ตนเองทั้งทางบวกและทางลบ เปนระดับของการเอาใจใสที่บุคคลพึงมีตอตนเองในฐานะบุคคล
เปนทัศนคติที่สะทอนเกี่ยวกับตนเองที่เปนผลจากการมองและประเมินตนเอง เปนความรู สึก
เกี่ยวกับตนเองในเรื่องการยอมรับตนเอง เห็นคุณคาตนเอง และตัดสินเกี่ยวกับตนเอง ไดรู ถึง
ความสามารถ ความสาเร็จ และคุณคาของตนเอง
๘) ทักษะการตัดสินใจ เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต
างๆ ในชีวิตไดอยางมีระบบ โดยประเมินทางเลือกและผลที่ ไดจากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต
องเหมาะสมก็จะมีผลตอการมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ เปนสิ่งที่นาไปสู การตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ในชีวิต เปนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเพื่อเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมไดอยางถูกตอง โดยใชกระบวนการการประเมิน ทางเลือกเปนไปตามลาดับขั้นตอน
และคาดคะเนผลจากการปฏิบัติ เปนกระบวนการแสวงหาทางเลือกเพื่อการ ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม และเป็นความสามารถในกระบวนการคิดและการแกปญหาอยางมี
เหตุผล
๙) ทักษะการแกปญหา เป็นความสามารถในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได
อยางมีระบบ ไมเกิดความตรึงเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกินแก
ไข เปนความสามารถในการหาคาตอบหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อคลี่คลายขอสงสัย คาถาม สิ่งที่
ทาใหคับของใจ สิ่งที่ไมรู สิ่งที่เขาใจยากของเด็กใหบรรลุจุดมุงหมายอยางเหมาะสม โดยประเมิน
จากการระบุป ญหา การวางแผนแกปญหา และการกระทาเพื่อคลี่คลายปญหา เปนความ
สามารถในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิดความเครียดทางกายและ
จิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกินแกไข
๑๐) ทักษะการแสดงออกอยางเหมาะสม เป็นความสามารถของการแสดง
พฤติกรรมที่ปกปองในสิทธิของตนเองและไมลวงล้าในสิทธิของบุคคลอื่น ทั้งการแสดงความ
คิดเห็น ความรูสึกและความตองการของตนเองตอบุคคลอื่น การแสดงความไมเห็นต้องเป็นไปด
วยอยางสุภาพ เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกลาแสดงสิทธิ ความคิดเห็น ความเชื่อ ความรู
สึก หรือความตองการของตนเองใหผูอื่นรับรู และกลาที่จะปฏิเสธดวยวิธีการที่ตรงไปตรงมาและ
เหมาะสม โดยไมรบกวนสิทธิของผูอื่น
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๑๑) ทักษะการปฏิเสธและเจรจาตอรอง เป็นความสามารถในการปฏิเสธในสิ่ง
ที่กอใหเกิดผลเสียแกตนเองและผูอื่น และการรูจักประนีประนอมในสถานการณที่จะกอใหเกิด
ความขัดแยงระหวางบุคคล การโนมนาวใหผูอื่นเห็นสอดคลองกับความคิดของตน และเสนอ
ทางเลื อ กที่ ท าใหเกิ ด ความพึ ง พอใจทั้ ง แก ตนเองและผู อื่ น ไดอยางเหมาะสมและไมเสี ย
สัมพันธภาพ
๑๒) ทักษะการสื่อสาร เป็นความสามารถในการใชคาพูด และทาทางเพื่อ
แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณตางๆ
ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น การแสดงความตองการ การแสดงความชื่นชม การขอรอง
การเจรจาตอรอง การตักเตือน การชวยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ เปนความสามารถในการรับสาร
และสงสารทั้งที่เปนภาษาพูดและภาษาทาทางไดอยางเหมาะสม เป็นความสามารถในการ
สื่อสารพูดคุยที่ดีดวยทาทางที่สอดคลอง เหมาะสมและรูจักรับฟงบุคคลอื่นอยางตั้งใจ มีการใหข
อมูลยอนกลับบุคคลอื่นอยางสรางสรรคและการรูจักรับฟงขอมูลยอนกลับจากบุคคลอื่น
๑๓) ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธ
ที่ดีระหวางกันและกันและสามารถรักษาสัมพันธภาพไวไดยืนยาว ซึ่งจะชวยใหบุคคลมีความ
สัมพันธซึ่งกันและกัน และสามารถที่จะรักษาและดารงไวซึ่งความสัมพันธอันดีซึ่งเปนสิ่งสาคัญต
อการอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข
๑๔) ทักษะดานความรับผิดชอบตอสังคม เปนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง
ของสังคมและมีสวนรับผิดชอบในความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม สามารถทาประโยชนต
อสวนรวมไดโดยรูวิธีและปฏิบัติตัวเพื่อรักษาไวซึ่งสาธารณสมบัติ ชวยเหลือสอดสองบุคคลซึ่งเป
นภัยตอสังคม เห็นคุณคาของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใหดารงอยู และเคารพใน
กฎระเบียบ ขอบังคับของสังคม ตลอดตนมีความตั้งใจอยางมุ งมั่นที่จะแสดงพฤติกรรมอันพึง
ปรารถนาของสังคม
๑๕) ทั กษะการใหความรวมมือ เป็นความสามารถในการเคารพใน ความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น การประเมินในความสามารถของตนเองที่ใชเปนประโยชนตอกลุม การให
การสนับสนุนและการใหความไววางใจสมาชิกกลุมตลอดจนการยอมรับในความแตกต่างระหว
างบุคคลเมื่อทางานรวมกัน ถือเป็นความสามารถในการเคารพในความคิดเห็นของบุคคลอื่น
โดยใชความสามารถของตนเองใหเปนประโยชนตอกลุม

๕.อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาเป็น
แนวทางในการปลู กฝั งและคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ เด็กและเยาวชน และบูรณาการการ
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ปลู ก ฝั ง และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ ส อดรั บ กั บ การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ของเด็ ก และเยาวชนให้
สามารถดารงอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา ต่อ
ครอบครัวและตัวเด็กและเยาวชน ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลประเด็นที่สาคัญ ตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
ระดั บ พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของเด็ ก และเยาวชน พบว่ า เด็ ก และเยาวชนมี
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก(  = ๔.๐๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้าน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของพระวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด (  =๔.๒๓) รองลงมา
ด้านการพัฒนาตนเองตามหลักพุทธธรรม ด้านความเชื่อในหลักธรรม ด้านความประพฤติของ
เด็กและเยาวชนอยู่ใ นระดับ มาก (  =๔.๑๖ - ๓.๘๖) สาเหตุที่ ทาให้ ระดับพฤติกรรมด้าน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมด้ า นการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของพระวิ ท ยากรมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง นั้ น
เนื่องมาจากพระวิทยากรมีความความเอาใจใส่และเข้มงวดกวดขันให้เด็กและเยาวชนเตรียมตัว
ให้พร้อมในการอบรม ประกอบกับ โรงเรีย นที่ ใ ช้เ ป็น พื้นที่ศึก ษาวิจั ยส่ว นใหญ่ เ ป็น โรงเรี ย น
สหศึกษาและเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ทาให้เด็กและเยาวชนมีความคุ้นเคยกัน มีความรัก ความ
สามัคคีกัน ทากิจกรรมร่วมกัน ย่อมช่วยเหลือกัน มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูงพร้อม
ทั้งการเข้าร่วมโครงการและท ากิจ กรรมพัฒนาจริย ธรรมเหมื อนกั น ขณะเดียวกัน เด็ ก และ
เยาวชนมีการอบรมจริยธรรม มีการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทุกระดับชั้น เด็กและ
เยาวชนได้แบบอย่างการพัฒนาตนเองตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีครูให้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและให้คาปรึกษา ดังนั้นการพัฒนาจริยธรรมจึงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ไฉไลฤดี
ยุวนะศิริ และคณะ ๕ ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง ““ผลสาเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระเด็กและ
เยาวชนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ” แล้วพบว่า การจัด
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียน และผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในกฎ ระเบียบ ตามที่ได้มีการตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
ตลอดถึงการสร้างความตระหนักรู้ ในข้อปฏิบัติของการอยู่ร่วมกัน ของผู้เรียนและผู้ปฏิบัติ มีการ
ควบคุม สารวมระวัง และเกิดการสร้างความตระหนักรู้ และสอดคล้องกับ ประสาท สุขเกษม๖
ได้ทาการวิจัยเรื่อง บทบาทของภิกษุสงฆ์ในการขัดเกลาทางสังคมแก่เยาวชน : ศึกษากรณีค่าย
คุณธรรมวัดอุโมงค์เชียงใหม่ . ได้ข้อสรุปว่า การศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่พระสงฆ์
ใช้กับเยาวชนในการอบรมค่ายคุณธรรม ตลอดจนภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา
๕

ไฉไลฤดี ยุ ว นะศิ ริ และคณะ. “ผลส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ธ รรมของพระเด็ ก และเยาวชน
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕๔๖, หน้า ๑๕.
๖
ประสาท สุขเกษม, “บทบาทของภิกษุสงฆ์ในการขัดเกลาทางสังคมแก่เยาวชน, กรณีศึกษา
ค่ายคุณธรรมวัดอุโมงค์ ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ, (บัณฑิต
วิทยาลัย: สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๒, หน้า ๑๔.
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ของเยาวชนที่เข้ารับการอบรม และความคาดหวังของเยาวชน ผู้ปกครองที่เข้ารับการอบรม
เยาวชนที่ได้เข้าอบรมในค่ายคุณธรรมวัดอุโมงค์ได้รับการขัดเกลาจากพระสงฆ์ทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจ การศึกษา ก็คือได้รับการขัดเกลาด้วยวิถีพุทธภาวนา และสอดคล้องกับ พระมหาบุญ
เพียร ปุญญวิริโย (แก้ววงศ์น้อย)๗ ได้ทาการวิจัยเรื่อง แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคม ใน
สถาบันครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนาได้ข้อสรุปว่าแนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคม ใน
สถาบันครอบครัวเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตของบุคคลผ่านการวางระเบียบ กฎเกณฑ์การ
ปฏิบัติร่วมกัน การขัดเกลายังเป็นกระบวนการพัฒนาของชีวิตในสถาบันครอบครัว และการขัด
เกลาของบุคคลทางพระพุทธศาสนาจะต้องมีการเรียนรู้ และเข้าใจในระบบความสัมพันธ์กันทั้ง
ทางพระพุทธศาสนาทางครอบครัวและรวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม

๖.ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยการศึกษาครั้งนี้พบว่า
๑. ครูควรแนะนาหรือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความประพฤติของเด็กและเยาวชน ด้วยการมาโรงเรียนอย่างสม่าเสมอและทันเวลา เข้า
เรียนทุกครั้งด้วยความตั้งใจหมั่นไปพบครูเพื่อปรึกษาปัญหาและบทเรียนที่ไม่เข้าใจ ช่วยเหลือ
งานบ้านของบิดามารดาด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับ นิศา ด่านวิระยะกุล ที่ได้จัดความ
ขยันหมั่นเพียรเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรม เรียก “จริยธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร” โดยให้
นิยามว่า “ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ได้รับผลสาเร็จใน
งานที่ทาและทาด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่และอุตสาหะ”
๒. เด็กและเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแล้ว โรงเรียน
ควรมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมของเด็กและเยาวชนจากผู้ปกครองของเด็กและ
เยาวชนว่า มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมดีขึ้นมากน้อยเพียงใดควรปลูกฝังคุณธรรมด้านใด
เพิ่มเติม
๓. โรงเรียนควรนาเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ เพื่อเสริมทักษะและ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม อาจทาให้เด็กและเยาวชนเกิด ทัศนะคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนามาก
ยิ่งขึ้น
๔. โรงเรียนควรจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาเชิงคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน

๗

พระมหาบุญเพียร ปุญญวิริโย (แก้ววงศ์น้อย), “แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมใน
สถาบันครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๔, หน้า ๔๕.
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๕. โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรนิมนต์พระภิกษุที่มีความรู้ด้านการศึกษา
มาเป็นครูสอนจริยธรรมหรือวิชาทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นประจา เพราะพระภิกษุนั้น
โดยภาพรวมถือเป็นแบบอย่างในด้านจริยธรรมที่ชัดเจน และเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิด
กับศาสนามากขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
Factors affecting learning achievement among pathom ๖ students in
small-sized schools under the office of basic educational area ๑, sakaeo province.
กนกภรณ์ เทสินทโชติ*
จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์ **
บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ๑) ศึก ษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนัก เรียนระดั บชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก สัง กั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษา
สระแก้ ว เขต ๑ และ ๒) ศึ กษาปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรีย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั งกั ด ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
สระแก้ ว เขต ๑ กลุ่มตัว อย่ างในการศึก ษา คื อ นั ก เรีย นระดั บชั้ นประถมศึก ษาปีที่ ๖ ในโรงเรีย น
ขนาดเล็ ก สังกัดส านักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษาสระแก้ ว เขต ๑ จานวน ๒๔๖ คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการศึ กษาวิจัย และวิเคราะห์ ข้อมู ลโดยใช้ส ถิติ เชิงพรรณนา ได้แ ก่
ความถี่ ร้อ ยละ ค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิติ เชิ งอนุมาน ได้ แก่ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regressions)
ผลการศึก ษา พบว่า กลุ่ มตั ว อย่ างนั กเรี ย นมี ผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยน(CGPA) โดยเฉลี่ ย
เท่ ากั บ ๓.๐๘ (S.D.= ๐.๖๖) โดยมี ผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนสู งสุ ด อยู่ ที่ ๔.๐๐ และ มีผ ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่าสุ ดอยู่ที่ ๑.๗๓ เมื่อ พิจ ารณาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนัก เรียนแบบจาแนกตาม
ระดั บผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย น (CGPA) พบว่ า กลุ่มตั วอย่า งนัก เรีย นส่ วนใหญ่ มีผ ลสั มฤทธิ์ท างการ
เรียนอยู่ใ นระดับ C+ คิดเป็นร้ อยละ ๒๗.๖๔ รองลงมา คือ มีผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนอยู่ใ นระดับ B
คิด เป็ น ร้อ ยละ ๒๒.๓๖ ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นอยู่ ในระดั บ B+, A, C และ D+ คิด เป็ น ร้อ ยละ
๑๙.๕๑, ๑๕.๐๔, ๑๓.๘๒ และ ๑.๖๓ ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์รายตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต ๑ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ รายได้ของผู้ปกครอง วิธีวัดผลประเมินผล และ สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผันของอิทธิพลต่อผลสั มฤทธิ์ทางการ
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เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๐ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย / โรงเรียนขนาดเล็ก
ABSTRACT
The purpose of this study was twofold. First, it aimed at examining
learning achievement among students studying in small-sized schools under the
supervision of the Office of Basic Educational Area 1 , Sa-Kaeo Province. Also, this
study attempted to determine factors influencing learning achievement among
these students. The subjects participating in this study were 246 Pathom 6 students
studying in small-sized schools under the supervision of the Office of Basic
Educational Area 1, Sa-Kaeo Province. The instrument used to collect the data was
a questionnaire. The descriptive statistical tests, including frequency, percentage,
means, and standard deviation, were used to analyze the collected data. Also, the
test of Multiple Regression, which is an inferential test, was administered.
The results of this study revealed that the subjects had a mean score for
cumulative grade point average (CGPA) of 3.08 (S.D.=0.66) with the highest CGPA of
4 .0 0 and the lowest CGPA of 1 .7 3 . When considering the students’ CGPA as
classified by a letter grade, most of them obtained a letter grade C+ (2 7 .6 4 %),
followed by the letter grade B (22.26%) , the letter grades B+ (19.51%), A (15.04%),C
(13.82), and D+ (1.63%), respectively.
In addition, it was found that the factors in relation to students, family,
educational personnel, and media/technology accounted for the subjects’ learning
achievement at 5 0 .1 0 %. When considering each factor, the factors in relation to
students’ learning achievement (student factors), parents’ income (family factors),
methods of assessment and evaluation (educational personnel factors), and
environment facilitating learning (school factors) affected learning achievement of
the students studying in small-sized schools under the supervision of the Office of
Basic Educational Area 1, Sa-Kaeo Province at a significant level of .05.
Keywords: Folk Music, Conservation, Development, Utilization of Folk Music
๑.บทนา
ในประเทศไทยผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น เป็ น ปั จ จั ย ที่ บ่ งชี้ ร ะดั บ คุ ณภาพ
การศึก ษาของ ชาติ นามาซึ่ง ปัญ หาด้า นการศึ กษาว่ าด้ อยประสิท ธิภ าพ ซึ่ งเป็ นผลสะท้ อนมาจาก
การจั ดการเรียนรู้ (Muijs & Reynold, ๒๐๐๒) ถ้านัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นสูงจะแสดงถึ ง
คุณภาพทางการศึกษาของชาติ ว่านั กเรียนนั้นมีค วามรู้ ความสามารถ ความฉลาด เป็ นคนดี คนเก่ ง
มีร่างกายที่ พร้อมจะเป็นรากฐานของชีวิ ต ให้ก้าวไปในสังคมบนโลกที่มีการเปลี่ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว
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ได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และจะเป็ น พลัง อั น แข็ งแกร่ง ที่ จ ะพัฒ นาให้ ป ระเทศ ก้ าวหน้ า ทั ดเที ย ม
อารยประเทศทั้งหลายได้ต่อไป
รัฐบาลและหลายภาคส่ วนจึงร่ วมมือ กัน เพื่อ ดาเนิน การแก้ปั ญหาด้ านต่ างๆ ไม่ว่ าจะเป็ น
การปฏิรู ปหลั กสูต ร การปรั บปรุงกระบวนการผลิ ตครู การพัฒ นาส่ งเสริมศั กยภาพครู การส่ง เสริ ม
วิทยฐานะ และค่าตอบแทนวิช าชีพ เพื่อ ให้คุณภาพทางการเรียนของผู้ เรียน และผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรีย นของผู้ เรี ยนสู งขึ้ น ในระดั บ ที่น่ า พอใจ จากผลการประเมิน คุ ณภาพภายนอกสถานศึ กษาขั้ น
พื้นฐานของส านัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์ก ารมหาชน) ในปี พ.ศ.
๒๕๕๓ ปรากฏว่ ายังไม่บรรลุเป้า หมาย (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ,๒๕๕๓) ซึ่งส่ วนหนึ่งเป็ นผลมาจาก
ผลสั มฤทธิ์ข องโรงเรี ยนขนาดเล็ ก ทั่ วประเทศ ที่ ไ ม่เ ป็น ไปตามเกณฑ์ ข องกระทรวงศึก ษา รวมถึ ง
โรงเรีย นขนาดเล็ก ระดับ ประถมศึก ษากว่า ๗๓ แห่ง ในจังหวัด สระแก้ ว สัง กัดส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาการประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง
สืบ เนื่อ งมาจากปั จจั ยแวดล้อ มที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ การเรี ยนรู้ข องผู้เ รีย นอั นมาจากปัจ จั ย
ภายนอกและปัจจั ยภายใน (Gagne and Briggs, อ้างถึงใน พรศรี พุทธานนท์, ๒๕๕๐)ได้แ ก่ เจตคติ
(Anderson, ๑๙๙๔, p.๓๘๐) แรงจู ง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความสั มพั น ธ์ภ ายในครอบครั ว ( Mzumara,
๑๙๙๖, p.๕๕) เป็น ต้ น และอาจมี แ นวโน้ มที่ ผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนจะลดลงเรื่อ ย ๆ หากไม่ เร่ ง
แก้ไ ขปั ญหาหรือ มีก ารแก้ไ ขปั ญหาไม่ต รงจุ ด (สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสระแก้ ว
เขต๑,๒๕๕๘)
๒.วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่ อ ศึ กษาผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ ๖ ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๒. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรียนระดั บชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๓.ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยในด้านต่างๆ ดังนี้
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
๑. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึก ษาปีที่ ๖ ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาสระแก้ ว เขต ๑
๒. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร
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นัก เรี ย นระดับ ชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ ๖ ของโรงเรีย นขนาดเล็ ก สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพื้น ที่การศึก ษา คือ โรงเรียนขนาดเล็ ก สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๔.วิธีดาเนินการวิจัย
๔.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ยเชิง ปริมาณ(Quantitative Research) โดยใช้ ก ารสุ่ มตั ว อย่ า ง
แบบกาหนดความน่าจะเป็ นให้ เป็น สัดส่ วนกั บขนาด (Sampling with probability proportional
to size: PPS) ควบคู่ กั บ การ ใช้ ต าร างส าเร็ จ รู ป ของ Krejcie and Morgan (Krejcie and
Morgan ,๑๙๗๐) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regressions)
๔.๒ กลุ่มประชากรเป้าหมาย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้งนี้ คือ นั กเรี ยนที่ก าลั งศึก ษาในระดั บชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ ๖
จานวน ๖๘๓ คน ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ๗๑โรงเรี ยน สั งกั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสระแก้ ว เขต ๑ กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย น ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๒๔๖ คน ของโรงเรีย นขนาดเล็ก ๒๒ โรงเรียน โดยผู้วิจัย ใช้การ
สุ่มตั ว อย่ า งแบบก าหนดความน่ า จะเป็ น ให้ เป็ น สั ดส่ ว นกับ ข นาด (Sampling with probability
proportional to size: PPS) ควบคู่ กั บ กา ร ใช้ ต า รา งส าเร็ จ รู ป ของ Krejcie and Morgan
(Krejcie and Morgan ,๑๙๗๐)
๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อที่ ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ คื อ แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึก ษาปีที่ ๖ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วนประกอบด้วย
๑. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน ๕ ข้อ และ
๒. แบบสอบถามปัจ จัย ที่ส่ งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นของนัก เรีย นตามกรอบแนวคิ ด
จานวน ๘๑ ข้อ มี ลัก ษณะค าถามเป็ น แบบมาตราส่ วน(Rating scale) มี ๕ ระดับ (ระดั บ ๑ =
นักเรียนมีความคิดเห็ นตรงตามข้ อความนั้น น้ อยที่ สุด ,ระดั บ ๒ = น้ อย ,ระดับ ๓ = ปานกลาง ,
ระดับ ๔ = มาก ,ระดับ ๕ =มากที่สุด)
๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือรับรองและแนะนาตัวจากวิทยาลัยบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา
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ถึงผู้อานวยการโรงเรียน จานวน ๒๒ โรงเรียน เพื่อขอเก็บข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (CGPA) ๓
ภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน โดยทาการเก็บข้อมูลทั้งหมด ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านอุปกรณ์สื่อ/เทคโนโลยี ด้านเอกสาร และ ด้านโรงเรียน
๒. ขออนุมัติการเก็บข้อมูลจากผู้อานวยการโรงเรียน ก่อนดาเนินการเก็บข้อมูล
๓. ขอเข้าพบครูประจาชั้น ครูฝ่ายวัดผลประเมินผล และครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
พร้อมแบบสอบถาม จานวน ๑ ชุด เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัยและขอความร่ว มมื อในการ
ให้ข้อมูลปฐมภูมิของนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (GPA) แต่ละภาคเรียนจานวน ๓
ภาคเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (CGPA) ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง เพื่อ
นามาตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลที่นักเรียนกรอกในแบบสอบถาม
๔. ผู้วิจัยและทีมงานเก็บข้อมูลนาแบบสอบถามลงพื้น ที่เก็บข้ อมูล กับนักเรียนตาม
โรงเรียน จานวน ๒๒ โรงเรียน โดยวางกรอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ประมาณ ๑ เดือน ระหว่าง
วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๕. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจานวน ๒๔๖ ชุด โดยมี
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ จานวน ๒๔๖ ชุด คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล สาหรับ การวิ จัยครั้ง นี้ แบ่ งการวิ เคราะห์ออกเป็น ๓ ตอน โดยใช้ วิธีการ
ประมวลผลค่ าทางสถิติ (SPSS) โดยตอนที่ ๑ ข้ อมูล ทั่ว ไปของกลุ่ มตั วอย่า ง วิ เคราะห์ข้ อมู ลโดยใช้
สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ จานวน ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ตอนที่ ๒ ข้อมู ลที่เ กี่ยวกั บปัจ จัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของของกลุ่ มตัว อย่า ง
นั ก เรี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ย น ขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสระแก้ ว เขต ๑ วิเ คราะห์ ข้ อ มู ลโดยใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และตอนที่ ๓ วิเคราะห์ปั จจัยที่ส่งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรี ยนขนาดเล็ก สัง กัดสานั กงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาปร ะถมศึ ก ษาสระแก้ ว เขต ๑ โดยกา รวิ เ ครา ะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุ (Multiple
Regressions)
๕.ผลการวิจัย
จากการศึก ษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นของกลุ่ มตัว อย่ าง นั กเรี ยนชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ ๖
ของโรงเรีย นขนาดเล็ ก สัง กัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาสระแก้ว เขต ๑ พบว่ าจาก
นักเรี ยนจ านวน ๒๔๖ คน ผลคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของภาคเรีย นที่ ๑ , ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา
๒๕๕๗ และ ภาคเรี ยนที่ ๑ ปีก ารศึก ษา ๒๕๕๘ พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนั กเรียนมีผลสั มฤทธิ์
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ทางการเรี ยน(CGPA) โดยเฉลี่ย เท่ากั บ ๓.๐๘ (S.D.= ๐.๖๖) โดยมีผ ลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นสูง สุดอยู่
ที่ ๔.๐๐ และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าสุดอยู่ที่ ๑.๗๓ ดังแสดงในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ แสดงผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตั วอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (CGPA)
จานวน
ระดับผลการเรียน
๒๔๖
ผลสัมฤทธิ์ระดับ A
๓๗
ผลสัมฤทธิ์ระดับ B+
๔๘
ผลสัมฤทธิ์ระดับ B
๕๕
ผลสัมฤทธิ์ระดับ C+
๖๘
ผลสัมฤทธิ์ระดับ C
๓๔
ผลสัมฤทธิ์ระดับ D+
๔
ผลสัมฤทธิ์ระดับ D
๐
ค่าเฉลี่ย = ๓.๐๘
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = ๐.๖๖
= ๔.๐๐
ค่าต่าสุด = ๑.๗๓

ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๑๕.๐๔
๑๙.๕๑
๒๒.๓๖
๒๗.๖๔
๑๓.๘๒
๑.๖๓
๐.๐๐
ค่าสูงสุด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึ กษาปีที่ ๖ ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ พบว่า แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ รายได้ของผู้ปกครอง วิธีวัดผลประเมินผล และ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการ
เรียนรู้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผันของอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๐ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๖. การอภิปรายผล
จากการศึกษาข้อ มูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของกลุ่มตั วอย่ างในภาพรวม พบว่า นัก เรีย น
ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ ๖ ของโรงเรีย นขนาดเล็ก ในเขตพื้ นที่ การศึ กษาสระแก้ ว เขต ๑ ส่ วนใหญ่ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยู่ ในระดับปานกลาง หรือ ระดับ C+ ร้อ ยละ ๒๗.๖๔ และมีเพี ยงนั กเรีย น
ส่วนน้อยเท่านั้นที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดั บดีมากและดีเยี่ย ม หรือ ในช่วงระดับ B+ ร้อ ย
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ละ ๑๙.๕๑ ถึ ง Aร้ อยละ ๑๕.๐๔ ซึ่งหากพิ จารณาค่า เฉลี่ ยโดยรวมแล้ วถื อว่า ยังเป็ นระดับ คุณภาพ
การศึกษาที่ยังไม่เป็นเลิศตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ
จากผลการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นนั ก เรีย น ชั้ น
ประถมศึก ษาปี ที่ ๖โรงเรีย นขนาดเล็ก สัง กัด สานัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาสระแก้ ว
เขต ๑ พบว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่ง ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่
๖ โดย นั ก เรี ย นที่ มี แ รงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นระดั บ สู งมี ผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นอยู่ ใ นระดั บ ดี
สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Atkinson (๑๙๗๘) ที่ กล่า วว่า บุคคลมีแ รงจู งใจใฝ่สัมฤทธิ์ แตกต่างกั นนั้ น
ขึ้นอยู่กับปั จจัยที่มาประกอบและความต้ องการการประสบความสาเร็ จที่ต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่ า
นั ก เรี ย นที่ มีแ รงจู ง ใจใฝ่ สั มฤทธิ์ สู ง จะมี ผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง และตรงกั บ การศึ ก ษาของ
Atkinson (๑๙๖๖) ที่ไ ด้ศึ กษาแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ พบว่า ผู้ เรีย นที่ มีแรงจูง ใจใฝ่สั มฤทธิ์ จะมีค วาม
เพี ยรพยายามที่ จ ะท าให้ สาเร็ จ ท าให้มีผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ยนมากกว่ าผู้ เ รี ยนที่ ไม่ มีแ รงจูง ใจใฝ่
สัมฤทธิ์
รายได้ผู้ป กครอง ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึ กษาปีที่ ๖
ในโรงเรีย นขนาดเล็ ก สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาสระแก้ ว เขต ๑ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดั บ ๐.๐๑ กล่ าวคือ เมื่อ เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นของนักเรี ยนที่ มี
ผู้ป กครองรายได้ ต่ ากว่ า ๕,๐๐๐ บาทต่ อ เดื อ น กั บ นั ก เรีย นที่ มีผู้ ป กครองรายได้ ๒๐,๐๐๑๒๕,๐๐๐ บาทต่อ เดือ น และนัก เรีย นที่ มีผู้ ป กครองรายได้ มากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาทต่อ เดือ นแล้ ว
พบว่า กลุ่ มนั กเรีย นที่มีผู้ป กครองรายได้ ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาทต่ อเดือ น และกลุ่ มนั ก เรี ยนที่ มี
ผู้ปกครองรายได้ มากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาทต่อ เดือน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่ากลุ่ มนัก เรียนที่
มี ผู้ ป กครองรายได้ ต่ ากว่ า ๕,๐๐๐ บาทต่ อ เดื อ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หากผู้ ป กครองมี ร ายได้ สู ง
ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนั กเรีย นจะสู ง และในทางกลับ กันหากผู้ป กครองมีรายได้ต่ า ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจะต่ า หรือมี ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนน้ อยกว่า กลุ่มนักเรียนที่ผู้ป กครองมี
รายได้สูง ซึ่ งผู้วิจัยคิดว่ าทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้สู งสามารถส่ งเสริมสนับ สนุนในด้า น
หนั งสื อ อุ ป กรณ์ การเรีย น การเรี ย นพิ เศษ รวมไปถึ งด้ า นการเงิน ค่ าใช้ จ่า ยอื่ น ๆไม่ ขัด สน ซึ่ง สิ่ ง
เหล่านี้อาจเป็นแรงผลั กดันให้ผู้เรี ยนไปสู่เป้ าหมายในการเรียนที่ ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cha
(๑๙๗๑) ที่ พบว่า รายได้ ของผู้ ปกครองมี ความสั มพั นธ์ กับ ค่า ใช้จ่ ายในการเรีย นของนัก เรีย นและมี
อิทธิพลโดยอ้อมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และยังตรงกับการศึ กษาของ ปั ญจา ชูช่ว ย
(๒๕๕๑) พบว่า ตัว แปรที่มีอิท ธิพลทางอ้อ มต่อ ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นของนั กเรีย น ได้แ ก่ รายได้
ของผู้ปกครอง และรายจ่ายต่อเดือน มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
วิ ธี ก ารวั ด ผลประเมิ น ผล ส่ งผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เรี ย น โดยวิ ธี วั ด ผล
ประเมินผลในการศึกษาครั้ งนี้ พิจารณาจาก “แบบทดสอบ” ที่ใ ช้มากที่สุ ดในการวัดและประเมินผล
“ช่วงเวลาในการเก็บ คะแนน” และ “ความบ่อ ยในการเก็บ คะแนน” แสดงให้ เห็ นว่ าแบบทดสอบ
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ช่วงเวลาในการเก็บ คะแนน และ ความบ่อยในการเก็บ คะแนน ซึ่ง เป็น ตัวแปรย่อยในผลการศึ กษา
ข้า งต้ น วิ ธี ก ารวั ด ผลประเมิ น ผล ล้ว นส่ ง ผลต่อ ผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นของนั ก เรี ย นทั้ งสิ้ น ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด Taba (๑๙๖๒) กล่า วว่า หลั กสู ต รที่ ดี นอกจากจะประกอบด้ วยเป้ าหมาย
วัต ถุป ระสงค์ การเรีย นรู้ เนื้อ หาสาระหรื อประสบการณ์ การเรีย นรู้ สิ่ง ที่ข าดไม่ ได้ คื อ การวัด ผล
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เพื่ อ ตั ด สิ น ความรู้ ข องนั ก เรี ย นให้ มีค วามเป็ น รู ป ธรรม วิ ธี ก ารวั ด ผล
ประเมิน ผลที่หลากหลายนามาซึ่งการตอบสนองการวั ดความรู้ความสามารถของผู้เรี ยนเฉพาะบุคคล
นามาซึ่ง คะแนนในเชิง ตัว เลขและผลสั มฤทธิ์ ต่อ ไป และยั งตรงกับ แนวคิด ของ Ebel and Frisbie
(๑๙๘๖) ที่ ก ล่ า วว่ า การวัด ผลประเมิ น ผล เป็ น กระบวนการก าหนดตั ว เลขหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ มี
ความหมายแทนคุณลั กษณะของสิ่งที่ วัดโดยอาศัยกฎเกณฑ์อย่ างใดอย่างหนึ่ง ที่ครู สร้างขึ้นเอง เช่ น
แบบปรนั ย แบบอัตนั ย เป็นต้ น น ามาใช้ใ นการตัด สิน ความรู้ค วามเข้าใจของนัก เรีย น วิ ธีการวัด ที่
แตกต่า งกั นน ามาซึ่ง ผลที่มีนัย สาคัญ ต่า งกั นขึ้ นอยู่กั บความถนั ดในวิ ธีการที่ ถูก วัด และความรู้ค วาม
เข้า ใจในเนื้ อหาวิ ชาของนั กเรี ยนแต่ ละคน ไม่ ว่าจะวั ดด้ วยวิธีใ ดการวั ดล้ วนมีอิ ทธิ พลต่อ ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนที่เกิดขึ้น
สภาพแวดล้ อมที่เอื้ ออ านวยต่อ การเรียนรู้ ส่ง ผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนของนั กเรีย น
ระดับชั้ นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนขนาดเล็ก สั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต ๑ กล่า วคือ นัก เรียนที่อ ยู่ในสภาพแวดล้อ มของโรงเรีย นที่ เอื้ออ านวยต่ อการเรีย นรู้ มี
ผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรีย นอยู่ใ นระดั บสูง ในทางตรงกันข้ ามนัก เรียนที่นัก เรียนที่
อยู่ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ไม่เอื้ ออานวยต่อการเรีย นรู้จะมีผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น
ของนักเรี ยนอยู่ใ นระดับตรงกั บผลการวิจั ยของ Davis (๑๙๘๗) ที่ กล่ าวว่ า สภาพแวดล้อมทางการ
เรี ย น มี ผ ลกระทบโดยตรง และมี ผ ลสนั บ สนุ น ช่ว ยเหลื อ ผู้ เรี ย น และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Taylor, Fraser and White (๑๙๙๖) ที่กล่า วว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อ มของชั้นเรีย นที่ดี มี
ผลต่ อความรู้ และการรั บ รู้ข องนั ก เรี ย นและการแสดงออกถึ งผลที่เ กิด จากการเรี ย นรู้ใ นชั้ นเรี ย น
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดังกล่าวจึงมี อิท ธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของนัก เรียนมากกว่ าคุณภาพการ
สอนของครู สอดคล้ องกับ พ.โพธิ ทัพพะ (๒๕๓๓) ที่ก ล่าวว่า โรงเรี ยนที่มีการจัด บรรยากาศชั้ นเรีย น
ที่ดี ทาให้นัก เรียนเกิดความรู้สึก พอใจ ภูมิใ จ อบอุ่นใจ สบายใจ รู้สึ กในความเป็ นเจ้าของ อยากมา
โรงเรี ยน และสามารถส่ง ผลต่อ คุ ณภาพในการจั ดการเรี ยนการสอนได้ มีส่ วนช่ วยให้ ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนัก เรีย นดี ขึ้น ดั งนั้น การจั ดและการสร้า งบรรยากาศในชั้ นเรี ยนจึงมี อิท ธิพลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๗.ข้อเสนอแนะ
๗.๑ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิ จัยไปใช้
จากการศึ ก ษาผู้วิ จั ยมี แ นวคิ ดว่ า ปั จจั ย ที่ท าให้ ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย นของนั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึก ษาปี ที่ ๖ ในโรงเรีย นขนาดเล็ ก ไม่ เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ตั้ งไว้นั้ น ส่ว นหนึ่ งมาจาก ๑.
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ปัญ หาที่เ กิด จากแรงจูง ใจใฝ่สั มฤทธิ์ หรือ ความมุ่ง ทะยานอยากประสบความส าเร็ จในตั วผู้ เรีย นที่
ต่างกัน ๒.ปั ญหาที่ เกิดจากรายได้ผู้ ปกครองที่ไ ม่เพียงพอต่อ การส่ งเสริ มสนับ สนุนทางการศึกษาของ
นั ก เรี ย น ๓.ปั ญ หาสภาพแวดล้ อ มที่ ไม่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การเรี ย นรู้ ๔. ปั ญ หาจากวิ ธี ก ารวั ด ผล
ประเมิน ผลของครูผู้ ส อนที่ ข าดความครอบคลุ มและไม่เ หมาะสมตามวั ยผู้ เ รี ย น และ ๕.ปั ญ หา
ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ กไม่ เป็นเลิศ ซึ่ งสามารถ
แก้ไข ได้ดังนี้
๑. ปั ญ หาที่ เกิ ด จากแรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์นั้ น สามารถแก้ ไ ขได้ ด้ ว ยการสร้ า งเสริ มแรง
ขับเคลื่อนจากภายในได้ โดยการปลูกฝั งจิต สานึ กให้ ผู้เรีย นเกิ ดความรัก ในการที่ จะเรี ยนรู้ ตลอดชีวิ ต
การให้ ค วามสาคั ญ กั บ การศึก ษา การชี้ ให้ เ ห็น ถึ ง ผลที่ เกิ ด จากแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์จ ากกลุ่ มคนที่
ประสบความสาเร็จ และตระหนัก ถึงคุณค่าของการได้ รับ โอกาสทางการศึกษา (นโยบายเรียนฟรี ๑๕
ปี) ตลอดจนสถานศึ ก ษาต้อ งท าให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความศรั ท ธาในสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อน ซึ่ งเมื่ อ
นักเรียนเกิดความศรัทธาแล้ว จะทาให้ง่ายต่อการปลูกฝัง บ่มเพาะคุณธรรม และแรงจูงใจที่จะใฝ่ดี
๒.ปั ญ หาที่ เกิ ด จากปั จ จั ย รายได้ ผู้ ป กครองที่ ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ทาง
การศึ กษานั้ น ทางโรงเรีย นสามารถช่วยเหลือ นักเรี ยน ด้ วยการจัด หาทุ นการศึกษา โดยครูป ระจ า
ชั้นคัดกรองนักเรีย นที่มีฐานะยากจนตามเกณฑ์ จากนั้ นส่งรายชื่ อให้กับผู้ อานวยการสถานศึกษาเพื่ อ
ส่งต่อรายชื่อด าเนินการขอรั บทุนอุด หนุนปั จจัยพื้ นฐาน หรือสถานศึกษาอาจช่ วยโอบอุ้มโดยการคั ด
นัก เรีย นเข้า สู่โ ครงการระบบดูแ ลช่ วยเหลือ นั กเรี ยน “ เรีย นดีแ ต่ย ากจน” ที่ ทางโรงเรีย นจั ดสรร
งบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของสถานศึก ษา เงินบริจาคจากหน่วยงานอื่นๆ มาช่วยสนั บสนุนอี ก
ทางหนึ่ง
๓.ปัญหาสภาพแวดล้ อมที่ไม่ เอื้ออานวยต่อ การเรี ยนรู้ของผู้เรีย นนั้น สามารถส่งเสริ มได้โดย
การพั ฒ นาของเดิมที่ มีอ ยู่ และสร้ างสิ่ ง ใหม่ขึ้ นมา โดยสถานศึก ษาอาจจัด ท าโครงการเพื่ อพั ฒ นา
ปรับ ปรุงภู มิทั ศน์ ภายในโรงเรี ยน อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้อ งน้า โรงอาหาร ให้ ตอบสนอง
ความต้อ งการของผู้เรี ยน รวมถึงการจั ดทาแหล่ งเรี ยนรู้ ภายในโรงเรี ยนให้ครบตามที่ สานั กงานเขต
พื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษากาหนด เนื่ องจากแหล่ง เรียนรู้ ภายในโรงเรีย น อาทิเช่น ห้องสมุ ด สวน
สมุนไพร แปลงสาธิ ตเกษตรทฤษฎีใหม่ ลานธรรม สนามเด็กเล่นแบบ BBLฯลฯ เพื่อให้เอื้อ อานวยต่ อ
การเรียนรู้และช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน
๔. ปัญ หาจากวิ ธีการวัดผลประเมิน ผลของครู ผู้สอนที่ข าดความครอบคลุมและไม่เหมาะสม
ตามวัยผู้เรียน
สามารถแก้ ไ ขได้ ด้ ว ยการ ๑.ค านึ งถึ ง วั ย ผู้ เรี ย นก่ อ นเลื อ กใช้ ๒.เลื อ กใช้ วิ ธี การวั ด และ
ประเมิ นผลที่ ส่ งเสริมในการยกระดั บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นของนั กเรี ยน จากประสบการณ์ข อง
ผู้วิ จั ย ในฐานะครู ประจ าชั้ น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก แห่ งหนึ่ ง ในจัง หวั ดสระแก้ ว พบว่ า นั ก เรี ย นท า
แบบทดสอบไม่ ได้ ซึ่ง อาจมาจากความยากของเนื้อ หา หรือ อาจมาจากความไม่ คุ้น เคยกั บลั กษณะ
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คาถามในแบบทดสอบ ตลอดจนนักเรีย นไม่มีความตื่นตัวในการเก็บคะแนนตลอดเวลาอีก ทั้งนักเรี ย น
จะอ่านหนั งสือต่อเมื่ อครูประจ าชั้นนัดหมายที่จะสอบเก็บคะแนน หากไม่บอกล่ว งหน้านัก เรียนจะท า
ข้อสอบไม่ ได้ห รือ ได้ค ะแนนน้อ ยทั นที แสดงให้ เห็น ว่า สิ่งที่ นัก เรี ยนรับรู้ หรื อที่ เรีย กว่ าความรู้นั้ นไม่
คงทนถาวร ไม่ส ามารถเรียกออกมาใช้งานได้ ตลอดเวลา และ ๓.ส่ งเสริมการน ากระบวนการวั ดผล
ประเมิน ผลมาใช้อ ย่างสม่ าเสมอ ดังนี้ ๑)วิเคราะห์แ นวข้อ สอบการวัด ผลประเมิ นผลระดับ ชาติ กั บ
การวัดผลประเมินการเรียนรู้ ของตนเอง และปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดท าข้อสอบวัดผล
ประเมิ นผลให้ สอดคล้องกับ การทดสอบประเมิ นผลระดับชาติ ๒)ใช้กิจกรรมการเรียนการสอน เน้ น
ให้ นัก เรี ยนได้ฝึ กทั ก ษะการคิด วิ เคราะห์ และทั กษะกระบวนการ เนื่อ งจากข้ อ สอบส่ว นใหญ่เ น้ น
ทักษะการคิด และ ๓) ใช้สถานการณ์ บีบให้นัก เรีย นแสดงสมรรถนะที่ แท้จ ริงออกมา โดยจะไม่นั ด
หมายล่ วงหน้า ก่อนทาการเก็ บคะแนนเพื่ อให้นั กเรี ยนเตรีย มพร้อ มและตื่ นตั วกับ การเรี ยนและการ
สอบเสมอ เมื่อ เวลาผ่ านไปนัก เรี ยนจะสามารถปรั บตั วให้เ ข้า กับ กฎกติ กานี้แ ละมีค วามช านาญใน
ข้อสอบ สามารถทาข้อสอบได้ทุกรูปแบบ
เป็นเลิศ

๕. ปั ญ หาผลสั มฤทธิ์ ของนัก เรีย นระดั บชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ ๖ ของโรงเรีย นขนาดเล็ กไม่

ปัญ หาทางการศึก ษาที่ต้ องดาเนิน การแก้ ไขนั้น คือ ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นของนั กเรีย น
ระดับ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ย นขนาดเล็ก ในภาพรวมนั้ นมี ผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ค่อนข้ างต่า การจะแก้ ไขปัญ หาทางการศึกษานี้ต้ องเริ่มจากการน านโยบายการยกระดับ ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ย น ของนั ก เรี ย นซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของสถานศึ ก ษา เป็ น น โยบายที่ ท าง
กระทรวงศึ กษาธิก ารเน้ น ย้ าให้เ ขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามี บทบาทหลั กในการส่ ง เสริม สนั บ สนุ น และ
ติดตามกากั บดู แล อานวยการให้โรงเรี ยนได้เ กิดการปฏิ บัติ จริง ในโรงเรีย นประถมทั่ วประเทศ มา
เป็ น หั วใจหลัก ในการบริห ารจั ดการการศึ กษาของโรงเรี ย นประถม ที่ สั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาสระแก้ ว เขต ๑ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการศึ ก ษา เนื่ อ งจากผลการศึ ก ษาและวิเ คราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังกล่าว พบว่าปัจ จัยที่มีอิท ธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นัก เรีย นระดั บชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ ๖ ของโรงเรีย นขนาดเล็ ก สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ปัจ จัยที่ มีอิทธิ พลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของนัก เรียนนั้นล้ว นเป็ น
ปัจ จั ย ที่ เ กิด ขึ้ น ในระดั บ โรงเรี ย น อาทิ เ ช่ น แรงจู ง ใจใฝ่ สั มฤทธิ์ วิ ธี ก ารวั ด ผลประเมิน ผล และ
สภาพแวดล้อ มที่ เอื้ อ อานวยต่ อ การเรีย นรู้ ซึ่ งเป็น ปั ญหาการศึ กษาที่บ กพร่ องในด้า นการบริห าร
จัดการภายในโรงเรี ยนและ กระบวนการจัด การเรียนการสอนของแต่ละโรงเรี ยนที่ ไม่สอดคล้ องกั บ
นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาได้วางแนวทางไว้
ดังนั้น หากต้องการยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรียนระดับชั้ นประถมศึ กษาปี
ที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก เล็ก สัง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาสระแก้ว เขต ๑
นั้นส านักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ต้ องเร่ งแก้ ไขด้า นการบริห ารจั ดการ
ภายในโรงเรียนและ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนที่ไม่สอดคล้องกับ นโยบาย
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ของกระทรวงศึก ษาในการยกระดั บผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น โดยส านักงานเขตพื้น ทีการศึก ษาต้องมี
การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒ นากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นให้ส อดคล้ องกั บ
นโยบายการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นนั กเรีย นของกระทรวงศึก ษาธิก าร เพื่ อให้โ รงเรีย น
ประถมในสังกัดส านักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ มีแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
โดยเริ่มจากการด าเนิ นในระดั บโรงเรี ย น ให้ แ ต่ ละโรงเรี ยนน ายุท ธศาสตร์ก ารยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๓ รูป แบบที่ส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาสระแก้ว เขต ๑
เป็น ผู้ก าหนด ได้แ ก่ รู ป แบบที่ ๑ การยกระดั บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นของนัก เรี ยนให้ สูงขึ้ น ตาม
เกณฑ์ ที่ค าดหวั ง รูป แบบที่ ๒ การยกระดั บผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นเพื่อ มุ่ง สู่ค วามเป็ น เลิศ และ
รูปแบบที่ ๓ การช่ว ยเหลือ นัก เรีย นที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์ การจบหลัก สูตร ไปปรั บให้เหมาะสมกั บบริบ ท
ของโรงเรียนและเร่ง ดาเนิน การตามรูปแบบ และในส่วนของการดาเนิน การของสานั กงานเขตพื้น ที่
การศึก ษาประถมศึ กษาสระแก้ ว เขต ๑ นอกจะเป็ นผู้กาหนดยุ ทธศาสตร์ใ นการพั ฒนากระบวนการ
ยกระดั บ ผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนให้ โรงเรีย นในสั ง กั ดน าไปด าเนิ น การแล้ว สานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษาประถมศึก ษาสระแก้ ว เขต ๑ ยัง มีห น้าที่ ในการนิ เทศภายใน ก ากับ ติด ตาม ประเมิ นผล
การดาเนิ นการพัฒ นากระบวนการยกระดั บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นของโรงเรี ยนประถมในสั งกั ด
ตลอดจนคณะผู้บ ริห ารของเขตพื้ นที่ก ารศึกษามีก ารลงพื้น ที่ ในการตรวจเยี่ย มและวิเ คราะห์ส ภาพ
ปัญ หาของโรงเรีย นในสัง กัด นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นที่ ดีขึ้น และคุณภาพการศึ กษาสูง ตาม
เกณฑ์
๗.๒ ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป
.
จากผลการศึกษาพบว่ าในประเด็ นปัจ จัยเจตคติ ต่อการเรีย น , ประสบการณ์ของครูป ระจ า
ชั้น และ ปฏิ สั มพั นธ์ ของครูป ระจาชั้ นกั บนั กเรีย น ที่ไ ม่ส่ งผลต่ อผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนของกลุ่ ม
ตัวอย่า ง นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนขนาดเล็ก สั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาสระแก้ว เขต ๑ หรื ออาจกล่ าวได้ว่า เจตคติต่ อการเรี ยน , ประสบการณ์ของครูประจ า
ชั้น และ ปฏิ สัมพัน ธ์ข องครูป ระจาชั้น กับ นัก เรี ยนไม่มีผลใดๆกั บผลการเรีย นหรือ ผลสัมฤทธิ์ที่ เกิ ด
ขึ้นกั บผู้ เรีย นแต่อ ย่า งใด ซึ่ง ผลการศึก ษาดั งกล่า วมีค วามขัด แย้ ง กั บทฤษฎี แนวคิด และงานวิ จัย ที่
เกี่ย วข้อ งเกื อบทั้ง สิ้น ซึ่ง ผู้วิจั ยคิ ดว่ าทั้ง นี้อ าจเป็น เพราะ ข้อ มูล ที่ได้ มานั้น เป็น การรับ สารเพี ยงทาง
เดีย วจากนัก เรีย นผู้ต อบแบบสอบถาม ซึ่ง ข้อ มูล บางช่ วงบางตอนเป็น ข้อ มูล ที่มีความละเอีย ดอ่ อ น
และจาเพาะ การตอบแบบสอบถามอย่า งเดี ยวอาจไม่ ครอบคลุมข้อ เท็ จจริ งทั้ งหมด ดัง นั้น ในการ
วิจัย ครั้ง ต่อไปควรมีก ารศึ กษาเพิ่ มเติมถึงสาเหตุ มี การสังเกต และมีการสัมภาษณ์ ควบคู่กั บการท า
แบบสอบถาม เพื่อนามาอธิบายเหตุผลในเชิงคุณภาพ
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การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในบริบทการกระจายอานาจ : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
THE PEOPLE ACCEPTANCE Of HEADMAN AND VILLAGE HEADMAN IN
CONTEXT OF DECENTRALIZATION : A CASE STUDY OF PHRA
NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE
วิชชุกร นาคธน* 1
Assistant Professor Witchugon Nakthon
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 กับบทบาทที่
ปฏิบัติได้จริงในสภาพบริบทของการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2)
ระดับการยอมรับของประชาชนและผู้ ที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อ
เปรียบเทียบกับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในสภาพบริบทของการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ความเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการมีอยู่ของ
กานั น และผู้ ใ หญ่ บ้ า น โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิจั ย เป็ น แบบผสานวิ ธี (Mixed Methods
Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ในภาพรวมเห็นว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านยังคงมีความใกล้ชิด
และเป็ นที่พึ่งของประชาชนในท้องถิ่น เข้าใจสภาพปัญหาของท้องถิ่น ซึ่งคือตาบลและ
หมู่บ้ านสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าผู้ บ ริห ารท้องถิ่ น แต่ก็ย อมรั บว่าองค์กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มากกว่ า เนื่ อ งจากมี ง บประมาณและบุ ค ลากร
มากกว่า 2) การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านกับผู้บริหารท้องถิ่น
พบว่า การยอมรับในบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านจะสูงกว่าในลักษณะปัญหาทางปกครอง
ทั่วไป ความใกล้ชิดและความเป็นผู้นา ในขณะที่การยอมรับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นจะ
สูงกว่าในด้านการพัฒนา การปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3) ในด้านการมีอยู่ของกานัน
*

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ผู้ใหญ่บ้ าน ในภาพรวมพบว่า ยั งคงมีความจาเป็นกับท้องถิ่นและวิถีชีวิตโดยทั่ว ไปของ
ประชาชน
คาสาคัญ: กานัน ผู้ใหญ่บ้าน, การกระจายอานาจ, การยอมรับของประชาชน
ABSTRACT
The purpose of this research were: 1) to study the comparative
between the roles of village headman and headman in the real
circumstances that was identified in Local Government Act, B.E. 1914, 2) to
study the comparative of the level of acceptance between the village
headman and Chief Executive of the SAO and 3) to study the people
opinion or relate person in being of village headman and headman. The
research used a mixed-method design, people in Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province as a unit of analysis.
The result of the research show that: 1) The village headman and
headman were still work closely, supported the local people and
understand the content and the problem in area better than Chief
Executive of the SAO, however, Chief Executive of the SAO was more
accepted than village headman and headman in local development role
issue because they have more budget and officer than one. 2) The village
headman and headman were more accepted than Chief Executive of the
SAO because they have been leadership and work closely people, on the
other hand, village headman and headman were accepted less than Chief
Executive of the SAO in development and infrastructure issue. 3) In the
being of village headman and headman, the research showed that they
were still needed to the Local Government but it might be improve to
obviously systematically and more standardization.
Keywords: village headman, decentralization, acceptance of people
1. บทนา

การเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยุบเลิกระบบกานัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้มีเพียงระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพียง
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ระบบเดียวนับเป็นปัญหาทางการบริหารราชการแผ่นดินระดับชาติที่มีข้อถกเถียงในเชิง
นโยบายมาอย่างยาวนาน ในส่วนของระบบบริหารราชการส่วนภูมิภ าค ซึ่งประกอบด้วย
จังหวัด และอาเภอ รวมถึงตาบลและหมู่บ้าน ปัจจุบันมีจานวน 76 จังหวัด 878 อาเภอ
7,255 ตาบล 74,965 หมู่บ้าน (กรมการปกครอง, 2559) บุคลากรในการปกครองท้องที่
ประกอบด้วยกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งมีจานวนมากถึง 290,624 คน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2559) และมีอานาจ
หน้าที่อย่างกว้างขวางในการปกครองดูแลราษฎรตามพระราชบัญ ญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่พ.ศ. 2457 ซึ่งได้ดาเนินการมาเป็นระยะเวลาถึง 104 ปี
ในขณะที่ ก ารขยายตั ว ของระบบบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายหลั ง การ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งทาให้มี
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นจานวนมาก นอกจากนั้นใน
พ.ศ. 2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบล ทาให้จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลเพิ่มขึ้นถึง 980 แห่ง ปัจจุบันทั่วประเทศมี
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,852 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 76 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 178 แห่ง เทศบาลตาบล 2,233 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบล 5,333 แห่ง และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (กรมส่งเสริมการปกครองส่ ว นท้ องถิ่น , 2559) โดยมี
สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศต่อรายได้ของรัฐบาลประมาณร้อยละ
28.2 หรือประมาณ 6.6 แสนล้านบาท และมีจานวนบุคลากรประมาณ 4.6 แสนคน หรือ
ประมาณร้อยละ 20.8 ของกาลังคนภาครัฐทั้งหมดในปี พ.ศ. 2556 (รายงานทีดีอาร์ไอ,
2559, หน้า 59) จึงเกิดคาถามว่าในปัจจุบันสถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้านยังสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทที่กฎหมายกาหนดได้อย่ างสมบูรณ์เพียงใด สามารถตอบสนองต่อความ
คาดหวังและเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่อยู่หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนเป็นความซ้าซ้อนทางการบริห ารที่ก่อให้ เกิดความ
สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินจานวนมากสมควรมีการยกเลิกหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
บทบาทของสถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้านอย่างไรให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารราชการแผ่นดินในระดับตาบลและหมู่บ้ านเป็นสิ่งที่กระทาได้ยากเนื่องจากกานัน
ผู้ใหญ่บ้านมีอยู่เป็นจานวนมากอีกทั้งยังเป็นฐานเสียงที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติตลอดจนมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสูงมาก
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บบทบาทของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 กับบทบาทที่ปฏิบัติได้จริงในสภาพ
บริบทของการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 ทราบถึงระดับการยอมรับของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านเมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในสภาพบริบทของการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 ทราบความเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการมีอยู่ของกานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาการยอมรับการทาหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่ บ้าน
ภายใต้กรอบของอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ซึ่ง
พิจารณบทบาทสาคัญใน 4 ด้าน คือ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหาร
ด้านภาวะผู้นา และด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเปรียบเทียบบทบาทและการ
ยอมรับของประชาชนระหว่างกานัน ผู้ ใหญ่บ้านกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
นายกเทศมนตรี ในการเป็ น ผู้ น าการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และการมี อ ยู่ ข องก านั น และ
ผู้ใหญ่บ้าน
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
1) ประชากรในการวิจัยนี้คือคือประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก
อาเภอต่าง ๆ ทั้ง 16 อาเภอ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจานวน 399 กลุ่มตัวอย่าง
2) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล ส าคั ญจ านวน 33 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ น าท้ องถิ่ น และ
ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 11 คน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 7 คน
และข้า ราชการส่ว นภูมิภ าค/ส่ว นท้องถิ่น ที่ป ฏิบัติง านเกี่ยวข้องกับ กานั น ผู้ใ หญ่บ้า น
จานวน 15 คน
3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษายอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกานันและ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 1 มีนาคม 2559 – 1 พฤษภาคม 2560
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการเก็บ
ข้อมูล จากประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยาในภาพรวมจากทุกอาเภอโดยการใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ง นี้ คื อ ประชาชนในจัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาจากอาเภอต่าง ๆ ทั้ง 16 อาเภอ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคัดเลือก
โดยวิธีการคานวณหาขนาดตัวอย่างตามวิธีของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 399 คน และผู้วิจัยได้คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Sampling) จากจานวนประชากรทั้งหมดข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถาม นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ใน
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยมีการ
ออกแบบโครงสร้ า งของข้ อ ค าถามในการสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง มี โ ครงสร้ า ง ( Guided
Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย กลุ่มกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
กลุ่มข้าราชการที่เกี่ย วข้องกับการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นาท้องถิ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random) โดยเลือก
จากผู้ น าท้ อ งถิ่ น และประชาชนในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาจ านวน 11 คน ก านั น
ผู้ ใ หญ่ บ้ าน จ านวน 7 คน และข้ าราชการที่ ปฏิ บั ติง านเกี่ย วข้อ งกั บ กานั น ผู้ ใ หญ่บ้ า น
จานวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยพิจารณาประเด็นหลักที่ได้
ข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ทั้ ง หมดจากนั้น แล้ ว จึ งน าประเด็ น หลั ก มาพิ จ ารณาแบ่ ง แยก
ออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวข้อย่อย (Categories) โดยการเริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
5. ผลการวิจัย
ข้อค้นจากการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ
วัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 กับ
บทบาทที่ปฏิบัติได้จริงในสภาพบริบทของการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพบว่าการยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านใน 4
ด้านคือ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการบริหาร ด้านภาวะผู้นา ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยมีข้อมูลดังนี้
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ตารางที่ 1 ความเห็นต่อการทาบทบาทหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้าน
ตามกฎหมายและที่ปฏิบัติได้จริง
บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้าน
ระดับความคิดเห็น
1.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ปานกลาง (3.11)
2.ด้านการบริหาร
ปานกลาง (3.21)
3.ด้านภาวะผู้นา
ปานกลาง (3.21)
4.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
น้อย (2.98)
ระดับการศึกษาของกานัน ซึ่งมีข้อมูลจานวน 187 คนจากทั้งหมด 209 ตาบล พบว่ามีผู้จบ
การศึกษาดังนี้ (ที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: 2559)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
ปวช.

ตารางที่ 2 ระดับการศึกษาของกานัน
จานวน /(ร้อยละ) ระดับการศึกษา จานวน /(ร้อยละ)
41 (21.93)
ปวส
23 (18.18)
24 (12.83)
ปริญญาตรี
34 (18.18)
52 (27.81)
ปริญญาโท
4 (2.14)
9 (4.81)

จากข้อมูลดังกล่ าวเมื่อ จากข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิ การศึกษาของกานัน ผู้ ใหญ่บ้านในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพบว่ายังอยู่ในระดับไม่สูงมากและเมื่อพิจารณาจากลักษณะงานที่กานัน
ผู้ใหญ่บ้านจะต้องปฏิบัติหน้าที่ใน 4 ด้านหลัก คือด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการ
บริหาร ด้านภาวะผู้นา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะต้องมีความรู้ความสามารถใน
ด้ านการบริ ห ารสมั ยใหม่ ซึ่ งมี การเปลี่ ย นแปลงทั้ งด้ านเศรษฐกิ จ การเมื อง สั งคมและ
กฎหมายอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการมีฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนัก งานคือ นายอาเภอ และ
ส่ ว นราชการต่ า งๆ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายจ านวนกว่ า 200 ฉบั บ กรณี ดั งกล่ าวอาจ
วิเคราะห์ได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาจไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งจะ
ส่งผลต่อการยอมรับบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ที่มีสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่มีความเป็นเมืองสูงเช่นในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยา อุทัย วัง
น้อย บางปะอิน นครหลวงเป็นต้น
ในด้ า นอาชี พ และฐานะทางเศรษฐกิ จ งานวิ จั ย นี้ มี ข้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอในการ
วิเคราะห์ว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรายบุคคลว่า มีสถานะด้าน
อาชีพและรายได้อย่ างไร แต่อาจวิเคราะห์ ในภาพรวมได้ว่า อาชีพ และฐานะของกานัน
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ผู้ใหญ่บ้านมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของกานันและผู้ใหญ่บ้าน (โดยพิจารณาจาก
กานันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น)
เนื่ องจากในการปฏิบั ติ งานของกานั น ผู้ ใหญ่ บ้าน ไม่มี งบประมาณ บุ คลากร และวั ส ดุ
อุปกรณ์ที่ราชการจัดสรรให้นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน คือกานันมีค่าตอบแทน
10,000-15,000 บาท ผู้ ใ หญ่ บ้ า นมี ค่ าตอบแทน 8,000-13,000 บาท ขึ้ นอยู่ กั บ อายุ ก าร
ปฏิบัติงาน ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจมีความจาเป็นต้องใช้ทรัพยากร
และวัสดุอุปกรณ์ส่วนตัวของกานัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจไม่ดีพออาจทาให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในทางตรงข้ามหาก
กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีธุรกิจขนาดใหญ่หรือจานวนมากก็อาจไม่สามารถให้เวลากับการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเพียงพอ ประชาชนพบปะได้ยาก การแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านไม่ทันเหตุการณ์
การมี เ ครื อ ข่ า ยในการติ ด ต่ อ ประสานงานทั้ ง ในระดั บ ต าบล หมู่ บ้ า น
บุคคลภายนอกหรือส่วนราชการเป็นสิ่งจาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่และการยอมรับในบทบาท
ของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น การมี เ ครื อ ข่ ายสามารถช่ ว ยเหลื อและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในตาบล หมู่บ้านได้มากเช่นเครือข่ายด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ตลาด
สินค้าแหล่งเงินทุน เครือข่ายทางด้านสังคมเช่นสมาคม ชมรม นักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ การสร้างเครือข่ายของกานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผลต่อเนื่องจากการมีฐานะทาง
เศรษฐกิจเช่นเดียวกัน หากกานัน ผู้ใหญ่บ้านไม่มีเครือข่ายจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากจะมีโอกาสสร้างผลงานและการยอมรับจากประชาชนได้ยาก ซึ่งน่าจะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาพแวดล้อม
ของชุมชนหรือตาบล หมู่บ้าน ภาวะผู้นาของผู้บริหารท้องถิ่นและประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในท้องถิ่น
การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกานันและผู้ใหญ่บ้านส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่
กับบุคลิกภาพ ภาวะผู้นาและความรู้ความสามารถของกานันผู้ใหญ่บ้านเป็นประการสาคัญ
กานันผู้ใหญ่บ้านที่มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพและภาวะผู้นาตลอดจนมีเครือข่ายใน
การประสานงานที่ดีย่อมมีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนในตาบล หมู่บ้าน ตรงข้ามหาก
กานันผู้ใหญ่บ้านไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่มีภาวะผู้นาที่ดีและไม่มีเครือข่ายกว้างขวาง
ย่ อมมีปั ญหาในการปฏิบั ติงานตามอ านาจหน้าที่ และขาดการยอมรั บ จากประชาชนดั ง
ปรากฏจากข้ อ มู ล จากการวิ จั ย ทั้ ง เชิ ง ปริ มาณและเชิ ง คุ ณ ภาพที่ พ บว่ าการยอมรั บ ของ
ประชาชนต่อบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก กล่าวคือทั้งที่มี
ความเห็ น ว่ า ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นมี บ ทบาทและเป็ น ที่ ย อมรั บ สู ง มากหรื อ ระดั บ มาก ใน
ขณะเดี ย วกั น มี ข้ อ มู ล ในจ านวนที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ในลั ก ษณะที่ เ ห็ น ว่ า บทบาทของก านั น
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ผู้ใหญ่บ้านยังขาดประสิทธิภาพและไม่ยอมรับอยู่ในระดับสูงมากหรือระดับมากเช่นเดียวกัน
ทั้งที่อยู่ ภายใต้กฎหมายฉบั บเดียวกันหรื อในท้องที่ที่มีสภาพแวดล้ อมใกล้ เคียงกัน (เช่ น
อาเภอเดียวกัน)
ปั จจั ยส าคัญที่ อาจมี ผลต่อการยอมรับของประชาชนต่อก านัน ผู้ ใหญ่บ้านคื อ
ปัญหาการเมืองภายในท้องถิ่นซึ่งได้แก่การเป็นคู่แข่งกันในการเลือกตั้งเช่นในระดับหมู่บ้าน
การเป็นคู่แข่งในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีทั้งฐานเสียงจากการเป็นระบบเครือ
ญาติของผู้สมัครของทั้งสองฝ่าย หรือหลายฝ่ายในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า 2 คน และฐาน
เสียงจากระบบการใช้เงินในบางหมู่บ้าน เมื่อฝ่ายใดเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งมีแนวโน้มว่าฝ่ายที่
แพ้การเลื อกตั้ง (โดยเฉพาะหากมีการใช้เงิน) จะกลายเป็นคู่ขัดแย้งหรือเป็นฝ่ ายค้านใน
หมู่บ้าน และไม่ให้ความร่วมมือกับฝ่ ายที่ชนะการเลือกจะมีการแบ่งฝ่ายขึ้นในหมู่บ้าน และ
มุ่งจับผิดการปฏิบัติงานของฝ่ายตรงข้าม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยสาคัญต่อการปฏิบัติงานและ
การยอมรั บบทบาทหน้าที่ของกานั น ผู้ ใหญ่บ้าน ซึ่งมีข้อจากัดทั้งจากภาวะผู้ นา ความรู้
ความสามารถและการจั ด โครงสร้ า งองค์ ก รของก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นที่ ไ ม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญทั้งจากกฎหมายหลักที่เป็นฐานอานาจหน้าที่คือพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 คุณสมบัติตามกฎหมายของผู้ ดารงตาแหน่งกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน เครื่องมือในการปฏิบัติงานตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทาให้เป็นข้อจากัดและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้สภาพปัญหาซับซ้อนมากขึ้นจนเกินกาลังที่
กานัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรที่จากัดจะสามารถปรั บตัวได้ทันเช่น
ปัญหาสิ่ งแวดล้ อมซึ่งเป็นเรื่ องที่เกี่ยวข้องระดับนโยบายอีกทั้งต้องใช้องค์ความรู้ชั้นสูงใน
หลายสาขาวิชา ปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเศรษฐกิจชุมชนหรือท้องถิ่น ดังเช่นใน
อดีตแม้กระทั่งปัญหาด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งยังคงเป็นภารกิจ
ที่กานั น ผู้ ใหญ่บ้ านได้รั บการยอมรั บในระดับค่อนข้างดีในฐานะผู้ ช่วยเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายหลายฉบับ แต่ปัญหาดังกล่าวในหลายพื้นที่ได้เชื่อมโยงกับเครือข่าย ขบวนการที่มี
ความใหญ่โตและซับซ้อนจนเกินขอบเขตที่อานาจรัฐระดับท้องถิ่นจะแก้ไขได้ การปฎิบัติงาน
จึ งทาได้เพี ยงการรณรงค์ หรื อการแจ้ งข่ าวแก่เจ้าหน้าที่หรืออาจมีการป้องปรามจับกุ ม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในบางครั้ง แต่มิได้หมายความว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกคนจะมีศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ แต่เป็นข้อยกเว้นสาหรับกานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีความพร้อมทั้ง
ร่างกาย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเครือข่ายที่มากพอสมควร
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วัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 2 ระดับการยอมรับของประชาชนและผู้ ที่
เกี่ยวข้องต่อบทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านเมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นใน
สภาพบริบทของการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า กรณี เมื่อมีการ
เปรียบเทียบบทบาทของกานันกับผู้บริหารท้องถิ่นพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน
ในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยาที่ มีต่อการปฏิ บัติห น้าที่ของก านันและผู้ ใหญ่บ้ านด้านการ
บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่ อพิจารณาจากแบบสอบถามเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็ น ต่ อบทบาทของก านั นผู้ ใหญ่ บ้ า นเปรี ยบเที ยบกั บ บทบาทของ
นายกเทศมนตรีตาบล/นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดังนี้
ตารางที่ 3 ความเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลนายกเทศมนตรีมีบทบาท
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยมากกว่ากานันผู้ใหญ่บ้าน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
8.2

ไม่เห็นด้วย
13.8

ไม่แน่ใจ
45.5

เห็นด้วย
23.8

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
8.7

จากตารางที่ 3 ความเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลนายกเทศมนตรีมีบทบาทในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยมากกว่ากานันผู้ใหญ่บ้าน พบว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ 22.0 เห็นด้วย
ร้อยละ 32.5 สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกเทศมนตรีมีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยมากกว่ากานันผู้ใหญ่บ้าน
ตารางที่ 4 ความเห็นต่อกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรี
มีบทบาทในด้านภาวะผู้นามากกว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
9.3

ไม่เห็นด้วย
13.5

ไม่แน่ใจ
40.1

เห็นด้วย
28.6

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
8.5

จากตารางที่ 4 ความเห็นต่อกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรีมีบทบาท
ในด้านภาวะผู้นามากกว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านพบว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ 22.8 เห็นด้วยร้อย
ละ 37.1 แสดงว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรี
มีบทบาทในด้านภาวะผู้นามากกว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้าน
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ตารางที่ 5 ความเห็นต่อกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรี
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมากกว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
6.6

ไม่เห็นด้วย
13.2

ไม่แน่ใจ
49.5

เห็นด้วย
20.6

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
10.1

จากตารางที่ 5 ความเห็นต่อกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล/ นายกเทศมนตรี มี
บทบาทในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมากกว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ
19.8 เห็นด้วยร้อยละ 30.7 แสดงว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบล/
นายกเทศมนตรี มีบทบาทในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมากกว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตารางที่ 6 ความเห็นต่อกรณีการแก้ไขปัญหาในตาบลหรือหมู่บ้าน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
12.4

ไม่เห็นด้วย
19.3

ไม่แน่ใจ
37.6

เห็นด้วย
20.6

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
10.1

จากตารางที่ 6 ความเห็นต่อกรณี การแก้ไขปัญหาในตาบลหรือหมู่บ้าน โดยมีความเห็นว่า
หากมีปัญหาในตาบลหรือหมู่บ้านบุคคลแรกที่ต้องการพบมากที่สุดคือ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล/ นายกเทศมนตรีไม่ใช่กานันหรือผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ 31.7 เห็นด้วย
ร้อยละ 30.7 แสดงว่ามีผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อกรณีความไว้วางใจในการปรึกษาปัญหา
ของหมู่ บ้ า นระหว่ า งนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล/นายกเทศมนตรี กั บ ก านั น หรื อ
ผู้ใหญ่บ้านมีจานวนใกล้เคียงกัน
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 ความเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการมี
อยู่ของกานันและผู้ใหญ่บ้านยังมีความจาเป็นในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปหรือไม่ มี
ข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การมีอยู่ของกานันและผู้ใหญ่บ้านในการบริหารราชการแผ่นดิน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
11.4
14.0
31.3
25.0
18.3
จากตารางที่ 7 การมีอยู่ของกานันและผู้ใหญ่บ้านในการบริหารราชการแผ่นดิน พบว่ามีผู้ไม่
เห็นด้วยร้อยละ 25.4 มีผู้ที่เห็นด้วยร้อยละ 43.3 แสดงว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากานัน
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ผู้ใหญ่บ้านยังมีความจาเป็นต่อไปในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น
คาถามว่า ควรมีการยุบเลิกกานันและผู้ใหญ่บ้านและใช้ระบบการปกครองท้องถิ่นเพียงอย่าง
เดียวมีข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 8 คือ
ตารางที่ 8 ควรมีการยุบเลิกกานันและผู้ใหญ่บ้านและใช้ระบบ
การปกครองท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
19.0

ไม่เห็นด้วย
17.7

ไม่แน่ใจ
36.2

เห็นด้วย
14.6

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
12.4

จากตารางที่ 8 ความเห็นว่า ควรมีการยุบเลิกกานันและผู้ใหญ่บ้านและใช้ระบบการปกครอง
ท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวพบว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ 36.7 และมีผู้เห็นด้วยร้อยละ 27.0 แสดงว่า
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยุบเลิกกานันและผู้ใหญ่บ้านและใช้ระบบการปกครองท้องถิ่นเพียง
อย่างเดียว โดยเห็นด้วยกับการมีทั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้านและระบบการปกครองท้องถิ่น คู่ขนานกัน
ไปเพื่อเป็นการประสานงานกันหรือถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกันมีข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 9 ดังนี้
ตารางที่ 9 ความเห็นกรณีควรมีทั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้านและระบบ
การปกครองท้องถิ่นคู่ขนานกัน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
9.8

ไม่เห็นด้วย
10.8

ไม่แน่ใจ
33.9

เห็นด้วย
21.2

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
21.2

จากตารางที่ 9 พบว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยกับการมีทั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และระบบการปกครอง
ท้องถิ่นคู่ขนานกัน ร้ อยละ 20.6 ในขณะที่มีผู้เห็นด้วยร้อยละ 42.4 แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่า ควรมีทั้งกานัน ผู้ ใหญ่บ้านและระบบการปกครอง
ท้องถิ่นคู่ขนานกัน แต่ความเห็นกรณีกานันและผู้ใหญ่บ้านยังมีความจาเป็นในการบริหาร
ราชการแผ่นดินเฉพาะในเขตพื้นที่ชนบทที่ไม่มีความเจริญ แต่ในเขตเมืองควรมีระบบการ
ปกครองท้องถิ่นเพียงรูปแบบเดียวมีข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 10 ความเห็นกรณีระบบการปกครองในเขตเมือง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
9.8

ไม่เห็นด้วย
11.6

ไม่แน่ใจ
36.0

เห็นด้วย
24.9

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
17.7
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จากตารางที่ 10 พบว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยกับการมีระบบการปกครองท้องถิ่นในเขตเมืองเพียง
อย่างเดียว ร้อยละ 21.4 และมีผู้เห็นด้วยร้อยละ 42.6 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความเห็นว่า ในเขตเมืองควรมีระบบการปกครองท้องถิ่นเพียงรูปแบบเดียว
ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีระบบกานัน
ผู้ใหญ่บ้านคู่ขนานกับระบบการปกครองท้องถิ่นโดยมีความเห็นว่า “บทบาทของกานันผุ้ใหญ่
บ้านจึงไม่ได้น้อยลง แต่กลับมากขึ้น ในขณะเดียวกันกฎหมายไม่ได้ให้อานาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการทาภารกิจนี้ (ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย) แต่แม้จะให้ทาได้
ก็คงไม่ดีเท่ากับกานัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งรู้จักพื้ นที่ รู้จักคนมากกว่า แม้ว่าจะเป็ นเขตพื้นที่ที่เป็น
เมืองบทบาทนี้ก็ไม่ได้ลดน้ อยลง ผมเคยเป็ นนายอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมี
ลักษณะความเป็นเมืองสูงมากแต่ก็ยังต้องใช้กาลังจากกานัน ผู้ใหญ่บ้านตั้งด่านที่บริเวณถนน
กาญจนาภิเษกร่วมกับฝ่ายปกครองและตารวจซึ่งก็ได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ” (อภินันท์ เผือก
ผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560) ในขณะที่มีความเห็น
ว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านมีความสาคัญในงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดซึ่งระบาดอย่างรุนแรงทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง
“การสารวจ การแจ้งเบาะแส ผู้เสพ ผู้ค้า เครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ การจับกุม
ปราบปราม การบาบัดฟื้นฟู การฝึกอาชีพและการสร้างงานที่สุจริตเพื่อไม่ให้ผุ้เสพ ผู้ค้าราย
ย่อยกลับไปสู่วงจรเดิมอีก ช่วงที่ผ่านมาการดาเนินการได้ผลดีมาก เป็นผลจากการร่วมมือ
ของก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ านและประชาชนทุกภาคส่ ว น อยากให้ มีการขยายผลการทางานใน
ลั กษณะนี้ ให้ กว้ างออกไป ในส่ ว นตัว คิดว่ากานั น ผู้ ใหญ่บ้ านยั งมี ความส าคั ญและความ
จาเป็นต่การทางานของส่วนราชการต่างๆอยู่มาก” (ร.ต.อ.สุรศักดิ์ อุปนันท์ รองสารวัตร
ป้องกันและปราบปราม สภ.วังน้อย, สัมภาษณ์,15 กุมภาพันธ์ 2560)
อีกด้านหนึ่งมีความเห็นว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็น “ของดี ราคาถูก”ซึ่งราชการ
ลงทุ น น้ อยเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกั บ ผลงานที่ ได้ รั บ โดยเฉพาะงานด้ านการรั กษาความสงบ
เรียบร้อย โดยมีความเห็นว่า
“ในด้านการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยมีความเห็ นว่าการแก้ปัญหาต้นเหตุคือ
ชุมชนหรื อหมู่บ้ าน ฝ่ ายปกครองและตารวจเป็นปลายเหตุ ถ้ากานัน ผู้ใหญ่บ้านเข้มแข็ง
ปัญหาจะเกิดน้อยลง เช่นเรื่องยาเสพติดเป็นต้น กานันผู้ใหญ่บ้านทางานให้ทุกหน่วยงานที่มี
ภารกิจในตาบล หมู่บ้ าน หลายแห่งถือเป็นผู้น าตามธรรมชาติ ถ้าให้ความร่วมมือ งานก็
สาเร็จลุ ล่วงด้วยดี นั บว่าได้ประโยชน์ คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ไม่มากนัก
กานัน 10,000 บาท ผู้ใหญ่บ้าน 8,000 บาท น้อยกว่าข้าราชการระดับปริญญาตรีที่บรรจุ
ใหม่เสียอีก วัสดุอุปกรณ์ในการทางานรัฐบาลก็ไม่ต้องจัดหาให้ รถยนต์ จักรยานยนต์ น้ามัน
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ลองเปรียบเทียบต้นทุนในการทางานกับอบต.หรือเทศบาลจะเห็นได้ชัดเจน” (นายสมชาย
รัตนพันธ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สัมภาษณ์, 4 กุมภาพันธ์ 2560)
จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า
1. การยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกานันและผู้ใหญ่บ้านส่วนหนึ่งจึง
ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ ภาวะผู้นาและความรู้ความสามารถของกานันผู้ใหญ่บ้านเป็นประการ
สาคัญ กานัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพและภาวะผู้นาตลอดจนมี
เครือข่ายในการประสานงานที่ดีย่อมมีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนในตาบล หมุ่บ้าน
ตรงข้ามหากกานันผู้ใหญ่บ้านไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่มีภาวะผู้นาที่ดี และไม่มีเครือข่าย
กว้างขวางย่อมมีปัญหาในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ และขาดการยอมรับจากประชาชน
2. ระดั บ การยอมรั บ ของประชาชนและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ บทบาทของก านั น
ผู้ใหญ่บ้านเมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในสภาพบริบทของการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า ความเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกเทศมนตรีมีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยมากกว่ากานันผู้ใ หญ่บ้าน นายก
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล/นายกเทศมนตรี มี บ ทบาทในด้ านภาวะผู้ น ามากกว่ าก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรี มีบทบาทในด้านการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพมากกว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านและมีความไว้วางใจในการปรึกษาปัญหาของ
หมู่บ้านระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบล/นายกเทศมนตรีกับกานันหรือผู้ใหญ่บ้านมี
จานวนใกล้เคียงกัน
3. ความเห็ น ของประชาชนและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ การมี อ ยู่ ข องก านั น และ
ผู้ใหญ่บ้านในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังมี
ความจาเป็นต่อไปในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยุบเลิกกานัน
และผู้ใหญ่บ้านและใช้ระบบการปกครองท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว โดยเห็นด้วยกับการมีทั้ง
กานัน ผู้ใหญ่บ้านและระบบการปกครองท้องถิ่น คู่ขนานกันไปเพื่อเป็นการประสานงานกัน
หรือถ่วงดุลอานาจซึ่งกัน แต่ในเขตเมืองควรมีระบบการปกครองท้องถิ่นเพี ยงรูปแบบเดียว
ส่ วนข้ อมูล จากการสั มภาษณ์ พบว่าส่ วนใหญ่เห็ นด้ วยกั บการมีระบบก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน
คู่ขนานกับระบบการปกครองท้องถิ่น
6. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ ไททัศน์ มาลา (2559) ที่เสนอว่าการดารงอยู่ของ
กานัน ผู้ใหญบ้านมี ความสาคัญอย่างมากในท้องถิ่นชนบท เพราะกานัน ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เช่น การจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น โดยเป็นผู้-
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เสนอความต้ อ งการของราษฎรในท้ อ งที่ ใ ห้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นทองถิ่ น น าไปจั ด ท า
แผนพัฒนาทองถิ่น ประสานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
ในพื้นที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็ นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของประชาชน สาหรับ
บทบาททางสังคมนั้นกานันผู้ ใหญ่บ้านที่ยั งมีความสาคัญต่อประชาชนในฐานะผู้นาตาม
ธรรมชาติแบบบารมี สอดคล้องกับบงกชมาศ เอกเอี่ยมที่พบว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาท
และปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในด้ านการส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การ
ปฏิบั ติงานของหน่ ว ยงานท้องถิ่น การประสานนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่น กับความ
ต้องการของราษฎร (บงกชมาศ เอกเอี่ยม, 2557) และมีความเห็นแตกต่างกับผลการวิจัย
ของนคริน ทร์ เมฆไตรรั ตน์ และคณะ (2546) ในงานวิจัยเรื่องบทบาทอานาจหน้าที่ของ
กานั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและการปกครองท้อ งที่เ ห็ น ว่า ก านั น ผู้ ใ หญ่บ้ า นถู ก กระทบทั้ ง ในเชิ ง
หลักการ คือ ความชอบธรรมต่อการคงอยู่/มีอยู่ของสถาบันนี้ และในทางด้านการปฏิบัติ
เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นมีองค์กรของตน นั่นคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจหน้าที่
และทรัพยากรเป็นของตนเองในการดูแลสุขทุกข์ของประชาชนภายในชุมชนของตน ซึ่ง
ปราศจากขอบข่ายที่ชั ดเจนแน่ นอน ก็ย่อมส่งผลให้ กานัน ผู้ ใหญ่บ้านมีแนวโน้มที่จะถูก
ลดทอนความสาคัญลงในฐานะผู้นาในการบริหารปกครองชุมชนของตน และถูกทดแทน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาพการณ์ในปัจจุบันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถแสดงบทบาทและจัดทาภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยการยอมรับของประชาชนต่อบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในบริบท
การกระจายอานาจ : ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรมีการคงอยู่ของสถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้านในระบบบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคซึ่งมีการจัดโครงสร้างในรูป แบบจังหวัดและอาเภอ เพื่อเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐในการบริหารนโยบาย เนื่องจากระบบและกลไกของการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิน ในส่ ว นภูมิ ภ าคสิ้ น สุ ดลงที่ร ะดับอาเภอไม่มี ผู้ ปฏิบัติในระดับตาบลและ
หมู่บ้านที่เป็นตัวแทนประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลความ
จาเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนในระดับตาบล หมู่บ้านในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนกว่า 200 ฉบับ ตลอดจนมีการประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารการพัฒนา (Development Administration)
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2) ควรกาหนดคุณสมบัติของกานัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีคุ ณวุฒิอย่างต่าระดับ
ปริญญาตรีและควรมีการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3) ควรมีการกาหนดกรอบและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกานันและ
ผู้ใหญ่บ้านให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและมีการประเมินอย่างเป็นมาตรฐานตาม
หลักวิชาการปีละ 1 ครั้ง หากไม่ผ่านการประเมินให้มีการพัฒนาตนเอง หากประเมินไม่ผ่าน
เกณฑ์สองครั้งติดต่อกันให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตาแหน่งและมิให้มีการแต่งตั้งบุคคลนั้น
อีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) ปรับปรุงระบบงบประมาณในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่ บ้ า นให้ เ พี ย งพอ พร้ อ มทั้ ง มี ก ารจั ด หาเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละ
ผู้ปฏิบัติงานเท่าที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
2) ปรับปรุงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยกาหนดอานาจ
หน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีความชัดเจนและไม่ซ้าซ้อนกับอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
3) บูรณาการการโครงสร้างการบริหารงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านกับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน เน้นประสิทธิภาพและประโยชน์
ของท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง
7.3 ข้อสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้การสร้างองค์ความรู้ในการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีความสมบูรณ์ในทางวิชาการและสามารถนาไปใช้ใน
การก าหนดนโยบายตลอดจนการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานของก านั น ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า นมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรมีการพัฒนาการวิจัยดังนี้
1) เพิ่ ม ขอบเขตการวิ จั ย ในเชิ ง พื้ น ที่ ใ ห้ ก ว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น โดยการศึ ก ษา
บทบาทของกานันผู้ใหญ่บ้านในสภาพแวดล้อมเป็นรายภาคที่มีบริบทแตกต่างกัน เช่น พื้นที่
ชายแดนพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ที่มี
สถานการร์ด้านอาชญากรรมหรือยาเสพติดรุนแรง
2) เพิ่มขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหาตามภารกิจ เช่นการพัฒนาบทบาทด้าน
ความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์
พระราชา เป็นต้น
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การบูรณาการหลักคาสอนและแนวปฏิ บัติเ พื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาว
พุทธ คริสต์ และอิสลาม ในประเทศไทย
The integrating principle and practices to promote coexistence Buddhist,
Christian and Islamic communities in Thailand.

นันทนา นันทวโรภาส, พระมหาสุทิตย์ อาภากโร)๑
บทคัดย่อ

บทความนี้เพื่ อศึกษาหลั กคาสอนและแนวปฏิบัติ ในการอยู่ร่ วมกัน ของชาวพุทธ คริส ต์ และ
อิสลาม เพื่อ ศึกษาการอยู่ร่ว มกัน ของชุ มชนชาวพุ ทธ คริสต์ และอิ สลามในสัง คมไทย และเพื่อ ศึกษา
ปัญหา อุป สรรค และแนวทางการบูรณาการหลัก คาสอนและแนวปฏิบั ติเพื่อ ส่งเสริมการอยู่ร่ วมกั น
ของชุมชนชาวพุท ธ คริส ต์ และอิส ลามในประเทศไทย เป็น การวิจั ยเชิ งคุ ณภาพ โดยการวิ เคราะห์
จากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการประชุ มกลุ่มย่ อย จากผู้บริห าร ผู้น าศาสนา และตัวแทนองค์ก ร
ศาสนาในระดับชุมชน จากนั้น นาผลการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริ มการอยู่ร่ วมกันของชุมชนชาว
พุทธ คริสต์ และอิสลาม ในประเทศไทย
ผลการวิจั ยพบว่า ๑) หลั กคาสอนและแนวปฏิบั ติในการอยู่ร่ว มกัน ดังนี้ ศาสนาทุกศาสนา
สอนให้ คน “ทาความดี - ละเว้น ความชั่ ว”ดังนี้ พระพุท ธศาสนา สอนให้เชื่อในเรื่องความรับ ผิดชอบ
ชั่ว ดี บาป บุญ คุณ โทษ ศาสนาคริ ส ต์ สอนให้ รัก พระเจ้ า และรัก เพื่ อ นมนุ ษ ย์เ หมือ นรัก ตนเอง
ศาสนาอิส ลาม สอนในเรื่อ งความศรั ทธา ความเชื่อ ในการปฏิ บัติต นอย่า งเคร่ งครัด เพื่อ ให้ห่า งจาก
กิเ ลสและอบายมุ ข ต่ างๆ ๒) มี แ นวทางปฏิ บั ติ ในการอยู่ ร่ว มกัน ของชุ มชนชาวพุท ธ คริ ส ต์ และ
อิสลาม ในสังคมไทย การอยู่ รวมกัน เป็น ชุมชนสังคมย่ อมจะมี ภารกิจ หน้ าที่ ความรั บผิด ชอบต่ อกั น
ตามกฎเกณฑ์แ ละกติก าของสั งคม พระพุท ธศาสนา สอนให้ทุกคนประพฤติดีป ฏิบัติดีมีศีล ๕ ศาสนา
คริ สต์ สอนให้ ทุก คน รั ก ให้ อภั ย ใช้ ปั ญญา และรั ก ษาสัน ติภ าพ โดยปฏิบั ติต ามหลัก บัญ ญั ติ ๑๐
ประการ ศาสนาอิส ลาม ศรัท ธาและเชื่อ มั่นในหลั กศาสนบั ญญัติ ๕ ประการ ในการอยู่ร่ วมกั นด้ว ย
ความสุ ข ๓) จากปั ญ หาความขัด แย้ง ทางศาสนา ความศรั ท ธาในค าสอนของศาสนาวิ สั ยทั ศ น์ ที่
แตกต่าง การสื่อสารที่สร้างความแตกต่าง ทาให้เกิ ดการแบ่งแยก ค่ านิยมในการนับ ถือศาสนาต่างกั น
จึงเป็น สาเหตุให้เ กิดความขัด แย้ง ระหว่ างศาสนาขึ้ น และเป็น ปัญหาบางพื้นที่ ของประเทศซึ่งอาจจะ
ขึ้น อยู่ กับ บริ บทของพื้ น ที่ ที่ ต่า งกั น จึ ง มีแ นวทางการบู รณาการหลัก ค าสอนและแนวปฏิ บั ติเ พื่ อ
ส่งเสริ มการอยู่ร่ วมกัน โดยการช่ วยเหลื อและมีส่ วนร่ ว มในกิ จกรรมตามประเพณี กิจ กรรมรัฐทาง
การเมือ งการปกครอง การสร้า งเครือข่ ายในชุ มชนร่ วมกับหน่ว ยงานต่ างๆ มี กัล ยาณมิ ตรต่ อกั นใน
๑สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
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Abstract
This research purposes : To study the doctrine And the practice of living
together the Buddhist, Christian and Islamic communities in Thailand. To study the
coexistence of the Buddhist, Christian and Islamic communities in Thailand. To study
the problem And how to integrate the doctrine. And practice to promote the
coexistence of the Buddhist, Christian and Islamic communities in Thailand. This is a
qualitative research. By analysis of documents , in-depth interview and group
discussion. The results of the study were analyzed. To promote the coexistence of
Buddhist, Christian and Islamic communities in Thailand.
The research found that 1) Doctrines and practices for promoting cohabitation
are as follows. All religions teach people to "do good - ignore evil". Buddhism teaches
you to responsibility, believe in sin merit obligation and blame. Christianity teaches to
love God and love human friends as well as love oneself. Islamism teaches about faith
or faith. In practice, strictly. To people away from the passion and the various delusions.
2 ) To practices coexistence community of the Buddhist, Christian and Islamic
communities in Thailand. To live together as a social community will have a
responsibility to each other. The rules and regulations of society. The Buddhism teaches
everyone to do goods. Practices are 5 precepts. The Christian love, forgiveness, wisdom
and peace. Follow the 1 0 rules. The Islam believes and believes in five Principles of the
church to live together happily. 3 ) The problem of religious conflict. Faith in the teachings of
religion, Different vision communication makes a difference, Cause separation. The values of
religions are different, causing conflict between religions. And it's a problem somewhere
in the country, which may be based on the context of the different areas. There is an
integrated approach to doctrine and practice to promote coexistence. By helping
and participating in traditional activities. State, political, administration Building
networks in communities with various agencies. I have a friend in the community. There
are community organizations to help each other. Change the view and thinking of people
in the community. Changing the crisis is creating opportunities. Have a meeting place
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educational exchange Study problems in the community together. Equal rights granted
by international law.
Keywords: The integrating, Doctrines, Practices, Promote, Buddhist, Christianity,
Islamism

๑. บทนา

ศาสนาเป็น สิ่งที่ มีมาช้านานในระยะแรกศาสนาเป็น สิ่งที่ ถูกก าหนดขึ้นมาเพื่อ ขจัด ความ
หวาดกลัวสิ่ งต่างๆ ที่ล้อ มรอบตัวของมนุษ ย์ที่คิ ดว่า ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่ เกิดขึ้น มาจากการ
กระท าของผู้มีฤ ทธิ์มากกว่ าตน เมื่อมนุษย์ เริ่มเรี ยนรู้ ธรรมชาติ มากขึ้ นและเกิด เป็นศาสนาที่มีเ หตุผ ล
เข้ ามาเป็ นแบบแผนและเป็ น แนวทางในการด าเนิน ชี วิต ความเชื่อ ความศรั ท ธาในกิ จกรรมหรื อ
พิธีกรรมต่ างๆ ของแต่ล ะศาสนาก็กลายมาเป็น ประเพณี วัฒนธรรมที่ท าสืบ ต่อกั นมาเป็น ระยะเวลา
ยาวนาน ศาสนาทุ กศาสนาจะเป็นที่พึ่งทางใจของมนุษย์ มีหลั กธรรมคาสั่ง สอนที่ มุ่งหมายสั่ง สอนให้
คนที่ เป็น สมาชิก ในสั งคมเป็ นคนดี มี คุณธรรม มี เหตุ ผล และศรั ทธาในความถูก ต้อ ง มีพิธีก รรมและ
เครื่ อ งหมายหรื อสั ญ ลัก ษณ์ ที่ บ่ งบอกถึง ความเป็ น ศาสนานั้น ๆ อีก ทั้ งจะท าให้ ทุก คนอยู่ร่ วมกัน ได้
อ ย่ า ง สั น ติ ศ า ส น า เป็ น ส ถ า บั น ส า คั ญ ข อ ง สั งค ม ไท ย โด ย ย อ ม รั บ ศ า ส น า พุ ท ธ
เป็นศาสนาหลั กของชาติและเปิดโอกาสให้ บุคคลนั บถือศาสนาต่ างๆ ได้ โดยอิส ระ เช่น ศาสนาคริส ต์
อิสลาม พราหมณ์ อินดู เป็นต้น
ศาสนาพุทธเป็ นจุดรวมจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ จึงได้ยึดหลักธรรมมาเป็ นพื้นฐานของ
ชีวิต เพื่อ ที่จ ะนาไปสู่ ความมั่ นคงของประเทศด้ วย นอกจากศาสนาพุ ทธแล้ว ยัง นาสิ่ งที่ มีคุณค่า ของ
ศาสนาอื่น มาผสมผสานกับ หลั กของศาสนาพุ ทธด้ว ย เช่น พิ ธีก รรมของพราหมณ์ การเข้า ร่วมท า
กิจกรรมกับ ศาสนาอื่น โดยไม่ ถือ ว่าเป็น การเสื่อ มเสี ยหรือ เป็น บาป ยอมรับการแต่ง งานกับ คนต่า ง
ศาสนาได้ไม่เ ป็นอุป สรรคต่อการอยู่ร่ว มกันของครอบครั ว และยังให้ การคุ้มครองป้องกั นศาสนาและ
ลัทธิ ความเชื่อ ทั้ง หลายที่ ไม่ ขัด ต่อ ศีล ธรรมอั นดี ของประชาชน ดั งนั้ น ศาสนาจึง มีความสาคัญ ๒ ทั้ ง
สาหรั บ ชี วิต ส่ ว นตัว และชีวิ ต ทางสั ง คม ช่ ว ยให้ สั งคมด ารงอยู่ อ ย่า งมั่ น คงและชี วิ ต ของบุ ค คลก็ มี
ความสัมพันธ์กับศาสนาอย่างแยกไม่ออก
พระพุ ท ธศาสนาสอนการด าเนิ น ชี วิ ต ตามทางสายกลาง คื อ มั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทาซึ่ ง
หลัก ธรรมข้อ นี้ เป็น หลั กในการดาเนิ นชี วิต ทาให้รู้เ ท่าทั นชี วิต ไม่หลงงมงาย มุ่ งความส าเร็ จ คื อ
ความสุข สะอาด สว่าง สงบ คือ ศีล สมาธิ และปัญญาหรือหลักไตรสิกขา

๒เดือน ดาดี, ศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๒๔๐.
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ศาสนาคริ สต์๓ สอนให้ รับ ผิด ชอบที่ จะดาเนิน ชีวิ ตตามค าสอนของพระเยซูค ริส ต์ และ
ประพฤติ ตนเป็น ศาสนิกที่ ดี ชาวคริส ต์มีค วามมั่น ใจในความรั กของพระเจ้ าและดารงชี วิตด้ วยความ
รัก ในเพื่ อ นมนุ ษย์ และสรรพสิ่ง ที่ พระเจ้า ทรงสร้ า งขึ้ น ชาวคริ สต์ ที่ ดีย่ อ มเต็มใจที่ จะเสี ย สละเพื่ อ
ส่วนรวมไม่เห็ นแก่ตัว และมีก าลัง ใจในการทาความดีโ ดยเหตุที่ พวกเขาเป็น ผู้เคารพในสิ่งสร้างสรรค์
ของพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์
ศาสนาอิสลาม ๔ สอนเรื่ องศรัท ธาอย่า งบริ สุท ธ์ ยอมรั บในเอกภาพของของพระศาสดา
และมีจุ ดมุ่งหมายให้สร้างดุลยภาพของชีวิต คือวัต ถุและจิตใจโดยชี้ท างให้ มนุษย์ ปฏิบัติ ตามเพื่ อสัน ติ
สุขทั้งด้านขัดเกลาจิตใจและการดารงสันติภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์
ประเทศไทยปกครองด้ว ยระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย์เ ป็น ประมุ ข ทรง
ครองแผ่น ดิ นโดยธรรมและทรงเป็น องค์อั ครศาสนู ปถั มภ์ถ กของทุก ศาสนา ได้ท รงแสดงคุณธรรม
พื้นฐานไว้ ๕ ประการ๕ คือ ความจริ งใจ การฝึ กฝน ความอดกลั้ น การเสียสละ และการปฏิบั ติตาม
หลักศาสนา ซึ่งเป็ นการสนับสนุนให้ ศาสนิ กในแต่ ละศาสนาปฏิบัติต ามคาสอน ดังนั้น สังคมไทยจึ ง
นับถือ ศาสนาต่างๆ เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม และอื่น ๆ นอกจากนี้พระองค์ท รงเป็น พุทธมามกะ ทรง
ดาเนินพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยไม่ทรงถือความแตกต่างในด้านศาสนาแต่ประการใด
ในส่ว นของรัฐ บาลนั้น ได้ใ ห้ค วามอุ ป ถัมภ์ และคุ้ มครองทุ ก ศาสนาทั้ง พระพุ ท ธศาสนา
ศาสนาคริส ต์ ศาสนาอิ ส ลามและศาสนาอื่น ๆ ส่ ง เสริมให้ มีความเข้า ใจกั น ให้ มีความสมานฉั น ท์
ระหว่ างศาสนิ กชนทุ ก ศาสนา รวมทั้ งสนั บสนุน การนาหลั กธรรมค าสอนของทุก ศาสนามาใช้ เพื่ อ
เสริมสร้างคุ ณธรรม และพัฒนาคุณภาพชี วิต ประชาชนชาวไทยทุกคน มีความภาคภูมิใ จในการเป็ น
เจ้าของประเทศร่วมกัน ระหว่างชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุ สลิม และชาวไทยผู้นับ ถือ ศาสนาอื่นๆ เคารพ
กันในความหลากหลายเชื้อชาติหลายศาสนา
ในสมั ยกรุ งรัต นโกสินทร์ตอนต้น มีก ารอพยพของประชากรจากกรุง ศรีอ ยุธยาภายหลั ง
การเสียกรุ งศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เข้ามาตั้ง ถิ่นฐานในพื้นที่กรุง เทพมหานครเป็นจานวนมาก เช่น ชุมชน
วัดกัล ยาณ์ ชุมชนกุฏีจีน ชุมชนกุฏี ขาว เป็นพื้ นที่ท างประวัติศ าสตร์ ทางวัฒ นธรรมและวิถีชี วิต ทั้ ง
พุทธ คริสต์ อิสลาม ยั งคงยึดมั่นในความเชื่อ ความศรัท ธาแผ่ผสานทางวัฒนธรรม วิถีชีวิ ตที่เรียบง่า ย
สามารถบริหารจัดการความคิดเห็นที่ต่างได้อย่างดี ๖
ในทางภาคใต้ตอนล่างได้มีการตั้งถิ่ นฐานของชาวมุส ลิมกลุ่มที่ ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย มี
บรรพบุรุ ษมาจากชาวมลายู กลุ่มที่ ๒ เป็น กลุ่ มมุ สลิ มที่สื บเชื้ อสายมาจากชาวเปอร์เ ซีย กลุ่มที่ ๓
เป็นกลุ่มมุ สลิมที่มาจากชวา กลุ่มที่ ๔ มาจากจามในเขมร กลุ่มที่ ๕ เป็น กลุ่มมุสลิ มที่มาจากเอเชียใต้
๓ภัทรพร สิริก าญจน์ และคณะ, ความรู้พ ื้ น ฐานทางศาสนา, (กรุง เทพมหานคร : สานัก พิมพ์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ,

๒๕๔๖), หน้า ๘๐.
๔เดือน ดาดี, อ้างแล้ว, หน้า ๒๘๑.
๕
เดือน ดาดี, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔๔.
๖
สานักศิลปะและวัฒนธรรม, การศึกษาองค์ความรู้และแนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ย่านกุฎีจีน และพืน้ ที่
เกี่ยวเนื่องเขตธนบุรี, (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา, ๒๕๕๐), หน้า ๓๕.
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ปากีส ถาน อินเดี ย บัง กลาเทศ อั ฟกานิ สถานและกลุ่มที่ ๖ กลุ่มสุ ดท้ายเป็นกลุ่มมุ สลิมที่ สืบเชื้ อสาย
มาจากจีน ดังนั้นในประเทศไทยจึงมีผู้ที่นับถืออิสลามในหลายพื้นที่ ๗
ในทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่ วนได้มีบ าทหลวงและมิชชั่ นนารีเข้ า
มาเผยแผ่ศ าสนาคริ สต์ให้ กับชนเผ่ ากลุ่มชาติ พันธุ์ และประชาชนในพื้น ที่ต่ างๆ จนท าให้มีการนั บถื อ
ศาสนาคริสต์อย่างมากมาย เช่น จังหวัดสกลนคร เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น
อย่า งไรก็ต าม ภายหลัง ปี ๒๕๔๗ ได้ มีค วามขัด แย้ งและสถานการณ์ที่ ไม่ สงบเกิ ดขึ้ นใน
พื้นที่ภาคใต้ช ายแดน ๓ จั งหวัดตอนล่ างอย่างต่อเนื่ อง มีการทาลาย ทาร้ายประชาชน ทรัพย์สินของ
ประชาชนและภาครัฐอย่างที่ ไม่เคยปรากฏมาก่ อนในสัง คมไทย มี ความขัด แย้งของชุ มชนบางแห่ง ที่
นั บ ถือ ศาสนาแตกต่ า งกั น ผลจากการสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้น ซึ่ ง อาจมาจากหลายปั จ จั ย ท าให้ มี
ประชาชนและเจ้า หน้า ที่รัฐเสี ยชีวิต มากกว่า ๕,๐๐๐ คน บาดเจ็ บมากกว่า ๘,๔๐๐ คน มีเหตุการณ์
ความไม่สงบเกิดขึ้นจานวน ๑๑,๕๔๒ ครั้ง๘ นับว่าเป็นความสูญเสียของสังคมไทย
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาชุมชนพุท ธ คริสต์ อิสลาม ในสังคมไทย ในบางพื้ นที่บางชุ มชน ที่อ ยู่
ร่ว มกั นมาตั้ง แต่ อดี ต ถึง ปัจ จุบั น อย่า งสงบสุ ข และมี ความเข้ าใจในวิถี ชีวิ ตซึ่ งกั น และกั น เพื่ อ เป็ น
แบบอย่ างในการขยายพื้น ที่เ พื่อ แก้ปั ญหาความแตกต่ างทางความคิด ค่ านิย ม ความเชื่ อ ที่ มีค วาม
แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ อศึ กษาหลัก คาสอนและแนวปฏิบั ติใ นการอยู่ร่ วมกัน ของชาวพุท ธ คริส ต์ และ
อิสลามในสังคมไทย
๒.๒ เพื่อศึกษาการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลามในสังคมไทย
๒.๓ เพื่อ ศึกษาปั ญหา อุ ปสรรค และแนวทางการบูรณาการหลั กคาสอนและแนวปฏิบั ติ
เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลามในประเทศไทย

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

๓.๑ รูป แบบการวิ จั ย การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) จากการศึ กษาจากเอกสาร พระไตรปิ ฎก คั มภี ร์ไบเบิล คั มภีร์ อัล กุร อาน หนังสื อ และ
งานวิจั ยเกี่ ยวกับ หลั กคาสอนของศาสนาพุท ธ คริส ต์ และอิส ลาม รวมทั้งแนวนโยบายของภาครั ฐ
บุคคลสาคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาชน
๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลหลักเชิ งคุณภาพ ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์ผู้นาศาสนา องค์กรภาครั ฐ
ทั้งในระดับนโยบาย องค์กรศาสนสัมพันธ์ และชุมชนจากตัวของประเทศในชุมชน จานวน ๔๐ ราย
๗

เสาวนีย์ จิตต์หมวด, กลุ่มชาติพ ัน ธ์ชาวไทยมุสลิม, (กรุงเทพมหานคร : กองทุนสง่ารุจ ิระอัมพร, ๒๕๓๑), หน้า ๓๕.

๘ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ http://www.deepsouthwatch.org/node/ ๓๐๗๗. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗).
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๓.๓ การประชุมกลุ่มย่อ ย (Focus Group) และการสัมมนาทางวิชาการ ร่ วมกับ ผู้น า
ศาสนา ผู้นาชุมชน นักวิชาการด้านศาสนาและการพัฒนาสังคม นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
๓.๔ เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ

๔. ผลการศึกษา

๔ . ๑ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั น
จากการศึ ก ษาในเอกสาร คั ม ภี ร์ข องศาสนาต่ า งๆ พบว่ า แต่ละศาสนามี หลั ก คาสอนและแนว
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน ดังนี้
จากการศึ ก ษาพบว่ า แนวคิ ดการและหลั กการอยู่ ร่วมกั นของชุ มชนตามแนวศาสนาพุ ทธ
คริ สต์ อิ สลาม ศาสนาเป็นกระบวนการหนึ่งของพั ฒนาการทางสั งคม หลั กคาสอนของแต่ศาสนา จึงมีส่ วน
ที่จะส่ งเสริ มการอยู่ ร่วมกั นของศาสนิ กชน เป็ นหลักจริยธรรมพื้ นฐานของสั งคมมนุ ษย์ โดยทุ กศาสนาล้ วน
ให้ความสาคัญกับการพั ฒนาชี วิตและสังคมในการจะอยู่ร่ วมกัน มี ความเอื้อ อารีต่อ กัน มี ความเห็น อก
เห็น ใจกัน ช่ วยเหลือ กัน มี ความเสี ยสละ เอื้ อ เฟื้อ เผื่ อแผ่ ถ้อ ยที ถ้อ ยอาศัย มี ความรัก ความเมตตา
ปรารถนาดีต่อกั น จึงจะอยู่ร่ว มกันได้ อย่างมีค วามสุข ซึ่งแต่ ละศาสนามีแนวคิดและหลักปฏิบัติเพื่ อ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ดังนี้
พระพุท ธศาสนา สอนให้ รู้จัก รับ ผิด ชอบ ชั่ วดี บาป บุ ญ คุณ โทษ ในการกระทา เป็ น
หลัก ในการดาเนินชี วิต หลั กพรหมวิห าร ๔ ให้ค วามรัก ความเมตตาปรารถนาดีต่ อกั น ในการอยู่
ร่ว มที่ จ ะต้ อ งพึ่ ง พาอาศั ย กัน น าหลัก สั งคหวัตถุ ๔ เป็น เครื่ องยึ ดเหนี่ ย วน้ าใจของผู้อื่ น ผู ก ไมตรี
เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
ศาสนาคริสต์ เป็ นศาสนาแห่ งความรัก สอนให้รั บผิด ชอบที่จ ะด าเนิน ชีวิ ตตามคาสอน
ของพระเยซูคริ สต์ และประพฤติตนเป็น ศาสนิกที่ ดี ดารงชี วิตด้ว ยความรัก ในเพื่ อนมนุษ ย์ และสรรพ
สิ่ง เต็มใจที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวและมี กาลังใจในการทาความดี ตามหลักบัญญัติ ๑๐
ศาสนาอิสลาม สอนในเรื่อ งความศรั ทธาหรือ ความเชื่อโดยปราศจากการระแวงสงสั ย
และการปฏิ บัติ ตนอย่ างเคร่งครัด เพื่อ คนให้ ห่า งจากกิเลสและอบายมุ ข โดยหลั ก ศาสนบัญ ญั ติ ๕
ประการนั้น เป็ นที่ มาแห่ง คุณธรรมอั นเป็ นบ่ อเกิ ดแห่ง การสังคมสงเคราะห์ เป็น บ่อ เกิด แห่ งการอยู่
ร่วมกันด้วยความสุขทั้งสิ้น
๔.๒ ผลการศึกษาการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุท ธ คริสต์ และอิสลาม ในสังคมไทย
จากการศึก ษาพบว่า หลั กการอยู่ร่ว มกั นของศาสนาต่ างๆ นั้ น สอนให้ ทุกคนเป็น คนดี
อยู่ ร่ วมกั นอย่ างสั น ติสุ ข โดยการปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ ก ารอยู่ร่ ว มกั น ในรู ป ของกฎระเบี ยบหรื อ
กฎหมาย และมีคุ ณธรรมจริ ยธรรมในการช่ว ยเหลื อเกื้อ กูล กั น การมี ส่ว นร่ วมกิจ กรรมต่ างๆ ของ
สังคม เช่ น การมีส่ว นร่ว มในกิจกรรมตามประเพณี และวัฒ นธรรมตามบริบ ทของพื้น ที่ มี กิจ กรรม
ทางการเมืองการปกครอง และการปฏิ บัติตามคุณธรรมของการอยู่ร่วมกั นตามหลักศาสนาที่ ตนเอง
นับถือ จะทาให้บุคคลสามารถดารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ
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พระพุ ทธศาสนา สอนให้ ประพฤติ ปฏิ บั ติต นตามหลัก ศีล ๕ ในการด าเนิน ชี วิต รัก ษา
กาย วาจา ใจ ไม่เบี ย ดเบีย นกั น โดยการละเว้น จากการฆ่ าสั ตว์ ตัด ชีวิ ต ไม่ ลัก ทรัพย์ห รื อทรัพย์ ที่
เจ้าของเขาไม่ ได้ให้ ไม่ประพฤติผิดในกาม การละเว้นจากการพู ดเท็จ การละเว้นจากการดื่มสุราเมรั ย
ของมืนเมาทั้ งหลาย สอนให้ด าเนิ นชี วิตอย่างมีสติ รู้เท่ าทั นความเป็นไปของชี วิต คิ ดถึ งคนรอบข้า ง
ด้วยหลัก หลักพรหมวิหาร ๔ ให้ ชุมชน สั งคมเต็มไปด้วยความรัก ความเมตตาปรารถนาดี ต่อกัน ใน
การอยู่ ร่ว มที่ จะต้อ งพึ่ งพาอาศั ยกั น นาหลั กสั งคหวั ตถุ ๔ เป็ นเครื่ องยึ ด เหนี่ ยวน้าใจของผู้ อื่น ผู ก
ไมตรี เอื้อเฟื้ อ เกื้อกูล หรือเป็นหลั กการสงเคราะห์ซึ่งกัน และกัน ในการให้และรู้จักเสียสละ หรือการ
เอื้อ เฟื้ อแบ่งปั น เพื่อ ประโยชน์แ ก่ส่ วนรวม พู ดด้ วยความจริง ใจในสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์ ต ามกาลเทศะ
คอยช่วยเหลือและบาเพ็ญ สาธารณประโยชน์ พระพุทธเจ้า ทรงให้ค วามสาคั ญกับการพูดเป็น อย่างยิ่ ง
เพราะการพู ด เป็ น บั น ไดขั้ น แรกที่ จ ะสร้า งมนุ ษ ย์ สั มพั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น และประพฤติ ใ นสิ่ ง ที่ เป็ น
ประโยชน์ แ ก่ส่ ว นรวม ต้อ งอาศั ยกั ล ยาณมิต รกัน ในชุ มชน ดูแ ล แนะน า ตั้ งแต่ บิ ดา มารดา ครู
อาจารย์ ญาติ เพื่อน หรือองค์กรต่างๆ ในชุมชน ในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ศาสนาคริสต์ เป็ นศาสนาแห่ งความรัก สอนให้รั บผิด ชอบที่จ ะด าเนิน ชีวิ ตตามคาสอน
ของพระเยซูคริ สต์ และประพฤติตนเป็น ศาสนิกที่ ดี ดารงชี วิตด้ว ยความรัก ในเพื่ อนมนุษย์ และสรรพ
สิ่ง เต็ มใจที่ จะเสีย สละเพื่อ ส่ว นรวมไม่ เห็ นแก่ตั ว และมี กาลัง ใจในการทาความดี หลั ก คาสอนเรื่ อ ง
ความรักในศาสนาคริส ต์ มี ๒ ระดับ คือ รักพระเจ้าอย่างสู งสุด ชีวิต จิตใจ และรัก เพื่อ นมนุ ษย์ อย่า ง
สูงสุด เหมือ นรัก ตนเอง ยั งมีการนาหลัก การให้อภั ยมาเป็นเรื่ องส าคัญ และให้อ ภัยแก่ ทุกคน รวมทั้ ง
การใช้ปัญ ญาและสั นติภ าพเพื่ อมนุ ษย์โลก โดยสอนให้ มนุษ ย์ใช้สั นติวิ ธีทั้ง ทางใจและการปฏิบั ติ คื อ
การให้ค วามรัก และการให้ อภั ยแก่ ทุก คนอย่า งไม่ มีเงื่ อนไขแม้ กระทั่ง กับ ศัตรู ตามหลัก บัญ ญัติ ๑๐
ประการ ๑) จงนมัส การพระเจ้ าแต่ผู้เดีย ว ๒) อย่า ออกพระนามพระเจ้ าโดยไม่ส มควร ๓) วันพระเจ้ า
ให้ถือเป็นวั นศักดิ์สิท ธิ์ ๔) จงนั บถือบิดามารดา ๕) อย่าฆ่าคน ๖) อย่า ล่วงประเวณี ๗) อย่ าลักทรัพย์
๘) อย่าขโมย ๙) อย่าเป็นพยานเท็จ ต่อเพื่อนบ้ านของเจ้า และ ๑๐) อย่า โลภอยากได้เรือนของเพื่อ น
บ้าน อย่า โลภมากอยากได้เ มียของเพื่ อนบ้าน หรือทาสของเขา โค ลา ของเขา หรื อสิ่งหนึ่ง สิ่งใดของ
เพื่อนบ้านนั้น
ศาสนาอิสลาม สอนในเรื่อ งความศรั ทธาหรือ ความเชื่อโดยปราศจากการระแวงสงสั ย
และการปฏิบั ติตนอย่า งเคร่ งครั ด เพื่ อคนให้ห่ างจากกิ เลสและอบายมุข ต่างๆ ซึ่ง เป็น เครื่อ งบั่น ทอน
โดยละเว้นจากการทาลายตนเอง การฟุ่มเฟื อยหรือสุรุ่ยสุ ร่าย การทาตนให้เป็นที่อัปยศอดสู และการ
เอาของผู้ อื่นมาเป็น ของตน นอกจากสอนให้ละเว้นแล้วยั งได้ วางบทลงโทษแก่ผู้ ที่กระทาดั งกล่ าวใน
วันปรภพอีกด้ วย โดยหลัก ศาสนบัญญั ติ ๕ ประการนั้น เป็นที่มาแห่งคุณธรรมอันเป็นบ่ อเกิดแห่งการ
สังคมสงเคราะห์ เป็ นบ่อ เกิดแห่งการอยู่ ร่วมกันด้ วยความสุ ขทั้งสิ้ น นอกจากจะได้รั บบุญ กุศลตามที่
พระองค์อั ลเลาะห์เจ้ าได้ท รงบั ญญัติ ไว้แ ล้ว หลักศรัทธา ๖ ประการ ๑) ศรั ทธาต่อพระอัล เลาะฮ์ ๒)
ศรัทธาต่อ เทพบริวารของพระอัลเลาะฮ์ ๓) ศรัทธาต่อพระคั มภีร์ทั้งหลาย ๔) ศรั ทธาต่อบรรดาศาสน
ทูต ๕) ศรั ทธาในวั นพิพากษา (กรรมดี กรรมชั่ว ) และ ๖) ศรัท ธาในกฎสภาวะของพระเจ้ า โดยการ
ปฏิบัติตนตามหลั กปฏิบัติ ๕ ประการ ๑) การปฏิญ าณตน ๒) การละหมาด ๓) การถือศีลอด ๔) การ
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บริจ าคซะกาต เป็น การบริจ าคทรัพย์ห รือให้ทาน และ ๕) การประกอบพิ ธีฮัจ ญ์ เพื่อ ให้ช าวมุ สลิ ม
ระลึกถึงพระเจ้าและได้พบปะพี่น้ องมุสลิมจากทั่ว โลก
๔.๓ ผลการศึก ษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการบู รณาการหลักคาสอนและแนว
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุท ธ คริสต์ และอิสลาม ในประเทศไทย
จากปั ญหาความขั ดแย้ง ทางศาสนา ที่ เกิ ดจาก ค่ านิ ยม ความมีทิ ฐิ มานะ ความเชื่ อใน
ประวั ติศาสตร์ ความศรัทธาในค าสอนของศาสนาแตกต่า งกัน ความมีวิ สัยทั ศน์ที่ แตกต่าง ขาดการ
ประสานความเข้ าใจ การสื่ อสารที่ส ร้างความแตกต่ าง ท าให้เกิ ดการแบ่ง แยก ค่านิ ยมในการนับถื อ
ศาสนาต่ างกั นจึ งเป็น สาเหตุ ให้ เกิด ความขั ดแย้ งระหว่า งศาสนาขึ้ น และเป็น ปั ญ หาบางพื้ น ที่ข อง
ประเทศซึ่ง อาจจะขึ้นอยู่กั บบริบ ทของพื้ นที่ ที่ต่า งกั น หรือ จากปัจ จัย ภายนอก เช่น เหตุ การณ์ ทาง
การเมือง
การอยู่ร วมกันเป็น ชุมชน สังคม ย่ อมจะมี ภารกิจ หน้ าที่ค วามรับ ผิด ชอบต่อ กัน การท า
หน้าที่ของตนเองอย่ างถูกต้องเหมาะสม ตามกฎเกณฑ์และกติกาของสั งคม จากการศึกษาพบว่า การ
อยู่รวมกัน เป็นชุ มชน สังคม ย่ อมจะมีภารกิจ หน้า ที่ความรับ ผิดชอบต่ อกัน การทาหน้าที่ ของตนเอง
อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม ดังนี้
๑) หลั กการสงเคราะห์ การช่ว ยเหลือ กิจ กรรมตามประเพณี แ ละวัฒ นธรรมต่ างๆ ใน
ชุมชน ด้วยหลั กสังคหวัตถุ ๔ เป็นเครื่องยึด เหนี่ยวน้าใจ ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อ กูล หรื อเป็นหลักการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
๒) ส่งเสริ มการมีส่ว นร่วม ในกิจกรรมของรัฐ ด้ านการเมือ งการปกครอง เช่น การไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้นาชุมชน ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ
๓) การสร้ างเครื อข่า ยในชุ มชน โดยร่วมกั บหน่ วยงานต่างๆ ในชุมชนในการช่วยเหลื อ
เกื้อ กู ลกั น เช่ น การรวมกลุ่ มฝึ กอาชี พ กลุ่มส่ งเสริ มสุ ขภาพ กลุ่ มป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในชุมชน งาน
สาธารณประโยชน์ออกร้านหารายได้ทุกศาสนาทุกวัยมาช่วยกันร่วมกัน
๔) การมี กัลยาณมิ ตรต่ อกัน ในชุมชน โดยไม่แบ่ งแยกศาสนา อยู่ร่ วมกัน ฉันท์ พี่น้ อง ให้
ความเคารพกันตามความอาวุโส เด็กเคารพผู้ ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้ค าชี้แ นะอบรมสั่ง สอนแบบอย่างที่ ดีงาม
เคารพซึ่ งกันและกันการทาความเข้าใจการปฏิ บัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาอื่ นๆ การมองกั นในแง่ ที่
เป็นประโยชน์
๕) องค์กรชุ มชน เช่น กรรมการชุมชน มีมูลนิธิเพื่ อชุมชนมีการออกร้านค้า หารายได้ ให้
การช่ วยเหลือ ทุ ก ศาสนา มี ศูน ย์ เ ด็ก มี ทุ ก ศาสนา ช่ว ยเหลื อ เด็ ก ด้ อ ยโอกาส การดู แ ลผู้ สูง อายุ มี
อาสาสมัครในชุมชน ดูแลและปฐมพยาบาลกันในเบื้องต้น
๖) มุ มมองและวิธีคิดของคนในชุ มชน เปลี่ ยนวิ กฤติ เป็น สร้างโอกาส เช่ น เสี ยงดั งจาก
การละหมาดถือว่าเป็นการปลุกให้ตื่นมาทางาน
๗) มีศาลาประชาคม แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ ศึ กษาปั ญหาในชุมชนร่วมกัน ของทุก ศาสนา
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
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๘) มีสิท ธิเสรีภ าพเท่า เที ยมกั น ในการเมือ ง การปกครอง การใช้ชีวิ ต การศึก ษา การ
ประกอบอาชีพ

๕. อภิปรายผลการวิจัย

การวิ จัย “การบูร ณาการหลัก ค าสอนและแนวปฏิ บั ติเ พื่อ ส่ งเสริ มการอยู่ร่ วมกั นของ
ชุมชนชาวพุท ธ คริสต์ และอิส ลาม ในประเทศไทย” โดยนาหลัก คาสอนเพื่อ เป็น แนวปฏิบั ติในการ
อยู่ร่วมกันของชาวพุทธ คริสต์ และอิสลาม ดังนี้
๕.๑) จากหลักค าสอนและแนวปฏิบั ติในการอยู่ร่ว มกันของศาสนาทุกศาสนา ที่ส อนให้
คน ทาความดี ละเว้นความชั่ว ซึ่ง แต่ล ะศาสนาก็ มีเกณฑ์ ตัด สินความดีค วามชั่ว ศาสนาเป็ นบ่อ เกิ ด
ของจริ ยธรรมและศี ลธรรม เช่น เดียวกันทุก ศาสนาทั้ง พระพุท ธศาสนา ที่ส อนให้ ประพฤติปฏิ บัติต น
ตามหลักศีล ๕ ในการด าเนิน ชีวิต ศาสนาคริส ต์ สอนให้รั กและให้อภั ยกัน รักพระเจ้า และรั กเพื่อ น
มนุ ษย์ อ ย่า งสู งสุ ดเหมื อ นรั กตนเอง โดยการปฏิ บัติ ต ามหลั ก บัญ ญั ติ ๑๐ ประการ ศาสนาอิ สลาม
สอนในเรื่ องความศรัท ธาหรื อความเชื่อ ในการปฏิบั ติต นอย่า งเคร่ง ครั ด เพื่อ ให้ ห่า งจากกิเลสและ
อบายมุข ต่ า งๆ โดยหลัก ศาสนบั ญ ญั ติ ๕ ประการ เป็ น บ่ อ เกิ ด แห่ ง การอยู่ ร่ว มกั น ด้ว ยความสุ ข
ศาสนาช่ วยควบคุ มสัง คมตั้ง แต่ ระดับ พื้ นฐาน ที่ จะทาให้ สัง คมทุ กระดั บมี ความมั่ นคงและเป็ นที่ พึ่ง
ทางใจของสมาชิ กในสั งคมทุก ระดับ ได้ ดี ที่สุ ด ซึ่ง สอดคล้ องกับ ที่ ภัท รพร สิริ กาญจน์ และคณะ
กล่า วว่ าความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งศาสนากั บศาสตร์อื่ นๆ การประยุก ต์ศ าสนามาใช้ใ นการด าเนิน ชีวิ ต
หลั กค าสอนของศาสนาพุ ท ธ ศาสนาคริส ต์ ศาสนาอิ สลาม และศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย มี
บทบาทและความสาคัญต่อสังคมไทยยุคปัจจุบัน ขบวนการทางศาสนากับปัญหาสังคมปัจจุบัน๙
๕.๒) การอยู่ ร่วมกั นของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลามในสั ง คมไทย ที่เ ปิดโอกาสให้
เสรีภ าพในการนั บถือ ศาสนา การประกอบอาชี พ และมีสิ ทธิเสรีภาพเท่า เทียมกันตามกฎหมายและ
รัฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย และได้ รับ ความคุ้ มครองตามกฎหมายอย่ างเท่ า เที ย มกั น มี
เสรีภาพในการปฏิ บัติตามศาสนบัญญั ติหรือปฏิบัติตามพิธีกรรมตามความเชื่อของตน ไม่ เป็ นปฏิปัก ษ์
ต่อหน้า ที่ของพลเมือ งไทย และไม่ เป็นการขัดต่ อความสงบเรี ยบร้อ ยหรือ ศีลธรรมอันดี ของประชาชน
ซึ่งสอดคล้ องกั บ สอดคล้ องกั บที่ สมภาร พรมทา กล่า วในหนังสื อ ศาสนาเพื่อ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตว่าความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องศาสนา ศาสนากับปัญ หาจริยธรรมในโลกสมัยใหม่ การอยู่ ร่วมกันใน
สังคมที่มีหลายศาสนา การประยุกต์ศาสนาเข้ ากับกายใจและสังคม การประยุกต์คาสอนของศาสนา
ให้เข้ากับชีวิต การพัฒนาคุณภาพจิตใจผ่านความรั กเพื่อนมนุษ ย์ การประยุ กต์ศาสนธรรมเข้ากับชีวิ ต
ผ่านการสร้างจิตสานึกในทางสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มนุ ษยชาติ๑๐
ภั ท รพร สิ ริ ก าญจน์ และคณะ, ความรู้ พื้ น ฐานทางศาสนา, (กรุ ง เทพมหานคร :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๕๓.
๑๐
สมภาร พรมทา, ศาสนาเพื่ อการพั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ต , (กรุ งเทพมหานคร : สานั ก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, ๒๕๔๙), หน้า 21.
๙
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๕.๓) การบู รณาการหลั กค าสอนและแนวปฏิบั ติเ พื่อ ส่ง เสริ มการอยู่ ร่ว มกั นของชุมชน
ชาวพุ ท ธ คริ สต์ และอิ สลามในประเทศไทย ทุ ก คนย่ อมเสมอกั นภายใต้ก ฎหมายและได้ รับ ความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่ างเท่าเที ยมกัน โดยรัฐบาลมีนโยบายหรือ กลไกทางกฎหมายจะส่ง เสริมการ
อยู่ร่วมกันของสังคมไทย เช่น กฎหมาย หรื อกลไกของรัฐ ที่จะส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน โดยอาศัยการมี
ส่วนร่ วมของทุก ๆ ทุก คนต่ างมีค วามภาคภู มิใจในศาสนาของตนและในขณะเดี ยวกั น ต่างก็ยกย่องให้
เกียรติศาสนิ กชนของศาสนาอื่ น ทั้ งสามศาสนา ต่างก็ยึด มั่น ในความเชื่อและหลัก ปฏิบั ติข องทั้ งสาม
ศาสนาที่ มีค วามแตกต่า งกั น แต่ ในความแตกต่ างของศาสนานั้ น กลั บมี คาสอนที่ ส อดคล้ องกัน โดย
หลัก คาสอนของทุก ศาสนาล้ วนสอนให้ ๑) คนเป็นคนดี ๒) ละเว้น ความชั่ว ๓) ให้รัก และช่วยเหลื อ
เกื้อ กู ลกั น ๔) ไม่ให้ เบี ย ดเบีย นกัน ๕) เคารพกฎเกณฑ์ ในการอยู่ ร่ว มกั น ๖) มี ความรั กและความ
เข้ า ใจ กั น ๗) มี ค วามเอื้ อ อาทร มี น้ าใจไมตรี ใ ห้ อ ภั ย ซึ่ ง กั น และกั น ๘) มี ค วามเมตตากรุ ณ า
เอื้อเฟื้ อเผื่อ แผ่กั น มีค วามเห็นอกเห็น ใจ ท าให้ ชุมชนแห่ง นี้อยู่ร่ วมกั นได้อ ย่างสั นติสุ ข ซึ่ง ชุมชนอื่น ๆ
ในการเป็ นต้น แบบการดารงชีวิ ตและดาเนิน ชีวิต ท่ามกลางความแตกต่า งทางพหุ วัฒนธรรมและพหุ
นิยมทางศาสนา เพื่อความเสมอภาคและสันติ ภาพของการอยู่ร่ วมกั นของคนในสั งคม ซึ่งสอดคล้อ ง
กับผลการวิจัยของ อรวรรณ หงส์ประชา ได้ วิจัยเรื่อ ง “ศึกษาหลักการอยู่ร่ว มกันของชุมชนที่นับถื อ
ศาสน าพุ ท ธ คริ ส ต์ อิ ส ลาม ชุ ม ชน วั ด กั ล ยาณมิ ต ร ชุ มชน กุ ฎี จี น ชุ มชน กุ ฎี ข าว เขตธนบุ รี
กรุง เทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า ความหลากหลายชาติพันธุ์ มีค วามแตกต่า งทางศาสนาและ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนีย มประเพณี แต่ภ ายใต้ภาวะความแตกต่า งนั้น กลั บเป็ นการหลอมรวมและ
ผสมผสานวิถี ชีวิต ที่ด ารงอยู่ ของประชาชนในชุ มชนที่ป ฏิ บัติต ามหลั กศาสนาที่ ตนเองนับ ถือ มี การ
ยอมรับวั ฒนธรรมทางศาสนาซึ่งกั น และกั น มีการปรับตัวเข้าหากัน ช่วยเหลื อเกื้อกูล กัน และได้รักษา
ขนบธรรมเนีย มประเพณี ต่ างๆ ของชุ มชนไว้ มีก ารทาโครงการและกิ จกรรมร่ วมกัน ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด
ความสามัคคี ไม่มีการแบ่งแยกศาสนา ทาให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข๑๑

๖. ข้อเสนอแนะ

ภาครัฐ ผู้น าทางศาสนา และประชาชนในชุ มชนต่างๆ ควรมีแนวทางการดาเนินการเพื่ อ
การอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คริสต์ และอิสลามในสังคมไทย ดังนี้
๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานภาครัฐ ที่ เกี่ยวข้ องกับพื้ นที่ที่มีความแตกต่า งในบริ บทของศาสนา ควรจะเป็ น
ดาเนินการ ดังนี้
1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในหลัก คาสอนที่ แท้จ ริงของแต่ละศาสนา ไม่ให้ มีการน า
หลักคาสอนไปตีความเพื่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางศาสนา
๑๑

อรวรรณ หงส์ประชา, “ศึก ษาหลั กการอยู่ร่ว มกันของชุม ชนที่นั บถือ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ชุม ชนวัด กัลยาณมิต ร
ชุมชนกุฎีจ ีน ชุมชนกุฎี ขาว เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิ ตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย ,
2557).
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2. สร้างเครื อข่า ยในชุมชนร่ว มกับ หน่ วยงานต่า งๆ ในพื้ นที่ เช่น การรวมกลุ่มฝึกอาชี พ
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มป้องกันยาเสพติดในชุมชน งานสาธารณประโยชน์อื่น
3. การสร้ างกระบวนการสื่ อสารเชิงสัน ติในชุ มชน องค์ก ร เพื่อ ให้เกิด การพั ฒนาร่วมกั น
ในชุมชน
๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ผู้นาชุมชน ผู้น าศาสนา ผู้นาองค์กรต่า งในพื้น ที่ และหน่ วยงานภาครัฐ ที่เ กี่ย วข้อ งกั บ
พื้นที่ที่มีความแตกต่างในบริบทของศาสนา ควรจะเป็นแกนนาในการดาเนินการ ดังนี้
1) การช่วยเหลือกิจกรรมตามประเพณีและวั ฒนธรรมต่างๆ ในชุมชน
2) การสร้า งเครือ ข่ายในชุมชนร่ วมกับหน่ว ยงานต่ างๆ ในชุมชน เช่ น การรวมกลุ่ มฝึ ก
อาชีพ กลุ่มส่ งเสริมสุขภาพ กลุ่มป้องกั นยาเสพติด ในชุมชน งานสาธารณประโยชน์ออกร้านหารายได้
ทุกศาสนาทุกวัยมาช่วยกันร่วมกัน
3) ผู้น าชุมชนส่ ง เสริม การมี กั ลยาณมิต รต่อ กั นในชุมชน โดยไม่ แ บ่ง แยกศาสนา อยู่
ร่วมกั นฉัน ท์พี่น้ อง ให้ความเคารพกั นตามความอาวุโส เด็ก เคารพผู้ใหญ่ ผู้ ใหญ่ ให้คาชี้แนะอบรมสั่ ง
สอนแบบอย่างที่ ดีงาม เคารพซึ่งกั นและกันการท าความเข้าใจการปฏิบั ติศาสนกิจ ของแต่ละศาสนา
อื่นๆ การมองกันในแง่ที่เป็นประโยชน์
4) องค์กรชุมชน เช่น มีมูลนิธิเพื่ อชุมชนมีการออกร้า นค้าหารายได้ ให้การช่วยเหลือทุ ก
ศาสนา มี ศู นย์ เด็ กมี ทุก ศาสนา ช่ว ยเหลื อเด็ก ด้อ ยโอกาส การดูแ ลผู้ สูง อายุมีอาสาสมั ครในชุมชน
ดูแลและปฐมพยาบาลกันในเบื้องต้น
5) มีศาลาประชาคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาปัญหาในชุมชนร่วมกันของทุกศาสนา
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อิทธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่ อสังคมไทย
Influence of the Belief of the Nibhana Affect Thai Society
ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ

บทคัดย่อ
งานวิจั ยนี้ มี ประสงค์ ๓ ประการคื อ ๑) เพื่อ ศึก ษาความหมาย ประเภทและลัก ษณะของ
พระนิ พพานที่ ป รากฏในคั มภี ร์ พระพุ ท ธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่ อ ศึ กษาวิ เ คราะห์ นั ย ต่ า งๆ และ
พัฒนาการเกี่ยวกับ พระนิพพานในทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท และ ๓) เพื่อ ศึกษาอิท ธิพลความ
เชื่อเรื่องพระนิพพานที่มีผลต่อสัง คมไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า
พระนิ พพานในทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท คื อภาวะทางจิตที่ บรรลุ ถึงความจริ งสูงสุ ด
เป็ น ธรรมชาติ ที่ก ารออกไปจากตั ณหาเครื่ องร้ อยรั ด พระนิ พพานมี ค วามสงบเป็น ลั ก ษณะ พระ
นิพพานเป็ นสิ่งที่เที่ ยง เป็นสุ ข และเป็ นอนัตตา เพราะภาวะของพระนิพพานหมายถึงภาวะที่พ้นทุก ข์
เป็น ความดั บแห่ งกิเ ลส ภาวะของพระนิ พพานตามหลัก พระพุ ท ธศาสนาเถรวาทคือ ความว่ างจาก
กิเลสตั ณหา ว่ างจากความยึดมัน ถือมั่น ว่า ‘เป็ นเราเป็ นของเรา’ พระนิพพานในพระพุ ทธศาสนาเถร
วาท กล่าวไว้ ๒ ประเภทคือ สอุปาทิเสสนิพพาน และ อนุปาทิเสสนิพพาน
ส่ว นไวพจน์ ห รื อ นั ยต่ า งๆ ของพระนิ พพานที่ ป รากฏในคั มภี ร์ พระพุ ท ธศาสนากล่า วไว้
หลากหลาย เช่น นิ พพานไม่ถูกปรุงแต่ง (อสังขตะ) นิ พพานคือธรรมอันเป็นที่ดั บกิเลสตัณหาเป็นต้ น
(นิ โรธะ) นิ พพานคือ ธรรมอั น เป็ นที่ ส งัด จากกามทั้ งหลาย (วิเ วกะ) และนิ พพานคื อความหลุด พ้ น
(วิ โมกข์ ) เป็ น ต้ น การปฏิบั ติ เ พื่ อให้ เข้ า ถึ ง พระนิ พพาน คื อ การปฏิ บั ติ ตามอริ ยมรรคมีอ งค์ แ ปด
ประการ เป็ นความอิส ระของจิต เป็น ภาวะจิ ตของพระอริ ย บุค คลที่ เข้ าถึ งพระนิ พพานเริ่มตั้ง แต่
โสดาบันบุคคล สกทาคามีบุคคล อนาคามีบุคคล และพระอรหันตบุคคล



อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรสาขาวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย สงฆ์ พุ ท ธชิ น ราช
มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย, ที่ อยู่แ ละช่ องทางติดต่อ : ๒๑๗ หมู่ ๖ ตาบลบึ งพระ อาเภอเมือ ง
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แนวคิด เกี่ย วกั บอิ ทธิ พลความเชื่ อเรื่องพระนิ พพานที่ มีต่ อสั งคมไทย จากการศึ กษาพบว่ า
กลุ่มแรกมี ความเชื่อ ว่าพระนิพพานมีสถานที่ อยู่ เป็นเมื องหนึ่งต่า งหากจากโลกมนุษ ย์ เป็ นที่ อ ยู่ของ
โลกแห่ งวิญ ญาณของผู้ท าความดีขั้น สูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป ทรรศนะนี้เป็น วิถีความเชื่ อแบบดั้งเดิ ม
คือการนับ ถือ ผี หรื อวิญ ญาณของบรรพบุ รุษ กลุ่ มที่ สองมี ความเชื่อว่ าพระนิพพานคื อการดั บสนิ ท
ของกิเลสและตั ณหาทั้ งปวง เป็น ภาวะจิ ตของพระอรหั นต์ เมื่ อบรรลุ นิพพานแล้ วก็ หมดสิ้น ภพชาติ
ไม่มีก ารเกิดอี ก ไม่ มีที่อ ยู่อาศัย ความเชื่อ นี้มีอิ ทธิพลตามหลักศรัทธาและปัญ ญาในพระพุท ธศาสนา
เถรวาท และ กลุ่มที่สามมี ความเชื่ อว่า พระนิพพานคื อเมื องแก้ว เมือ งสวรรค์ เมื องบริสุ ทธิ์ ของพระ
อรหันต์ขีณาสพทั้งหลาย ซึ่งเป็ นเมืองหนึ่ งต่างหากจากโลกมนุษย์ เป็น ที่อยู่อาศัย และสิงสถิ ตของพระ
อรหัน ต์ทั้ ง หลายเมื่ อนิ พพานไปแล้ ว ความเชื่อ เช่ นนี้ ได้ รั บอิ ทธิ พลมาจากแนวคิด พระพุ ท ธศาสนา
มหายาน
ABSTRACT
This thesis has the purpose of the study three factors : (1 ) to study of the
meaning kind and character of the Nibbana in Theravada Buddhism (2) to analytical
study of the significance and development of Nibbana in concept Buddhism (3) to
study of the Influence of a belief of the Nibhana affect Thai society. This study is a
Qualitative Research.
It could be concluded from the study that : The Nibhana in Theravada
Buddhism, Nibbana is reality which changes the way insight or heightens
consciousness. Character of Nibbana is calmness from Kilesa and Tanha [
defilements and craning ]. The Nibbana it is states the permanent happiness and
not-self. The space–state of Nibbana in the principal of Theravada is the empty
from defilement [ kilesa ] carve ‘Tanha’ that are the holders ‘this is’ ‘I’ This is my
one. It is called shows that Nibbana is Anatta because it is a state or event of
liberation or a metaphysical state. So the Nibbana in Theravada Buddhism 2 types
(1 ) Nibbana with the substratum of life remaining (2 ) Nibbana without any
substratum of life remaining (extinction of the defilements, extinction of the
Aggregates)
The Synonyms of Nibbana in Theravada Buddhism such as the states of
Unconditioned, the cessation of suffering ; extinction of suffering liberation,
seclusion from the essentials of existence, i.e. Nibbana, liberation through voidness ;
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void liberation, liberation through signlessness ; signless liberation, liberation
through disposition lessness ; desireless liberation etc.
The doctrine which teaches for Attaining Nibbana ; the Noble Eightfold
Paths. “The Freedom of Mind” means the identical truth refers to the principle of
nature of mind releasing from defilements etc. the state of consciousness
Ariyapuggala [ the noble individual ] : Stream-Enterer, Once-Returner, Non-Returner,
the Worthy One.
The thoughtof the influence of Nibbana or Nivarana ( Extinction) inThai
society. By a study It found that the Group of people believe that : the Nivarana
still is still being, the Nivarana separated from our world and setting far a way from
our world. It is a voiding of consciousness which is the haven place. This is the
Buddhist original confidence of the first Group. The second group of the people
believe that : Nivarana (Extinction) is the extinction of passion and desire and is the
extinction of Aggregates It is the mind of a (Orahanta) Holy one One who get a
(Orahanta) Holy one will have no birth at all This faith is the influence of Theravada
section in Buddhism. The third group has a faith that : Nivarana (Extinction) is the
gem town, haven, purified Place. It is the Resident of (Orahanta) Holy one eternally.
This confidence depend on the influence of Mahayana section in Buddhism.

๑. บทนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงบ าเพ็ญ บารมี ในอดีต ทั้งสิ้น ๒๐ อสงไขยแสนกั ป โดยใช้เวลา
คิดอยู่ในใจ ๗ อสงไขย เปล่งวาจาว่า จักเป็นพระพุท ธเจ้ า ๙ อสงไขย และทรงเปล่ งวาจาพร้อ มกั บ
ทาทางกาย ๔ อสงไขย รวม ๒๐ อสงไขยและอีก แสนกัป๑ ทรงเป็ นพระโพธิสั ตว์ที่ ใช้ระยะเวลานาน
นับ ไม่ถ้ วนเพื่ อเป้ าหมายสู งสุ ดอะไรบางอย่า ง ขณะที่เ ป็น พระโพธิสั ตว์ นั้น ทรงมีจิ ตใจที่แ น่ วแน่ ต่ อ
มรรค ผล นิพพาน สุ ดท้ายพระองค์ ก็ได้ตรั สรู้ความจริงธรรมชาติ ๔ ประการ คือ ๑. ทุกขสั จ ได้แ ก่
แม้ ค วามเกิด ก็ เ ป็น ทุ ก ข์ แ ม้ ความแก่ก็ เ ป็น ทุ ก ข์ แม้ ค วามเจ็บ ก็ เ ป็ นทุ ก ข์ แม้ ค วามตายก็เ ป็ นทุ ก ข์
ความประสบกับ สิ่ง อัน ไม่ เป็น ที่รั กก็ เป็ นทุ กข์ ความพลั ดพรากจากสิ่ง อัน เป็น ที่ รักก็ เป็ นทุ กข์ ความ
ไม่ไ ด้สิ่ งที่ ปรารถนาก็เ ป็น ทุก ข์ กล่ าวโดยย่อ อุ ปาทานขั นธ์ ๕ ก็เ ป็น ทุก ข์ ๒. สมุ ทยสัจ ได้ แก่ แม้
๑

พระคันถรจนาจาริยเถระ, สัมภารวิบาก, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพฯ : ส.ธรรมภักดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔.
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ความเกิ ดก็เ ป็น ทุกข์ แม้ ความแก่ก็เ ป็น ทุกข์ แม้ค วามเจ็บ ก็เป็ นทุ ก ข์ แม้ ความตายก็ เป็น ทุก ข์ ความ
ประสบกับสิ่ง อันไม่ เป็นที่ รักก็เป็ นทุกข์ ความพลัด พรากจากสิ่ งอันเป็ นที่รัก ก็เป็น ทุกข์ ความไม่ได้สิ่ ง
ที่ปรารถนาก็เป็ นทุก ข์ โดยย่ นย่อ อุปาทานขั นธ์ ๕ ก็เ ป็นทุ กข์ ๓. นิโ รธสั จ ความดับ ตัณหาไม่ เหลื อ
ด้วยวิราคะ ความสละ ความสละทิ้ง ความพ้ น ความไม่อาลัย ในตัณหา ๔. มรรคสัจ ได้แก่อ ริยมรรคมี
องค์ ๘ คือ ๑. สั มมาทิฏฐิ ๒. สัมมาสั งกัปปะ ๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมากัมมันตะ ๕. สั มมาอาชีว ะ ๖.
สัมมาวายามะ ๗. สัมมาสติ ๘. สัมมาสมาธิ๒ ความจริงทั้ง ๔ นี้เรียกว่า อริยสัจ ๔
ในบรรดาอริย สัจ ๔ นี้ ธรรมขั้นสูง สุด คือ นิโรธสั จ ได้แ ก่ พระนิพพาน ดังที่พระพุท ธ
องค์ต รั สว่ า “อย โข สา ภิ กฺ ขเว มชฺ ฌิ มา ปฏิ ป ทา ตถาคเตน อภิ สมฺ พุทฺ ธา จกฺ ขุก รณี าณกรณี
อุป สมาย อภิ ฺ าย สมฺ โพธาย นิ พฺพานาย สวตฺต ติ ”๓ แปลว่า ภิ ก ษุทั้ ง หลาย มัช ฌิ มาปฏิป ทาที่
ตถาคตได้ตรัส รู้แล้ว อันเป็ นปฏิป ทาก่อให้เกิดจั กษุ ก่ อให้เกิ ดญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อ ความรู้
ยิ่ง เพื่ อความตรัสรู้ เพื่ อพระนิพพาน ๔ จึง กล่ าวได้ ว่าพระพุท ธองค์ ทรงตรัส รู้แ ล้ว ทรงมี วัต ถุป ระสงค์
หลักคือ ชี้แนะ น าพาหมู่ สรรพสั ตว์ข้ามพ้นจากวัฏสงสารเข้าถึ งเป้าหมายสูงสุ ดคือ พระนิพพาน ดังนั้ น
พระนิพพานจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ๕
สังคมปัจจุบันรวมถึงนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหลายรูป หลายท่ านให้ความหมาย
พระนิ พพานไว้ ห ลายนั ย เช่ น สุ ข เย็น สงบ สั น ติ อาจผิด บ้ า ง ถู กบ้ า ง ซึ่ งก็ อั น ตรายเป็ น ภั ย ต่ อ
พระพุ ทธศาสนา เพราะพระนิ พพานเป็น หลัก ธรรมหรื อเป้า หมายสูงสุ ดของพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้า ที่
พระองค์ ใช้ เ วลาแสวงหามาถึ ง ๒๐ อสงไขย แม้ พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต) ก็ ไ ด้ ก ล่ า ว
ประเด็นนี้ ไว้ว่ า “นิ พพานซึ่ งเป็น จุด หมายสูงสุ ดของพระพุท ธศาสนา พุท ธศาสนิก หรื อผู้ป ฏิบัติ ยังไม่
อาจจะรู้ไม่อาจจะเข้ าใจหลั กการนี้ด้วยประสบการณ์ ตนเอง พระศาสดาจึ งต้องแสดงหลักการนี้ไว้ใ ห้
ชัด เท่ าที่จ ะใช้ภ าษาสื่ อสารให้สติ ปัญญาของผู้ปฏิ บัติรู้ เข้าใจได้ มิ ฉะนั้น ผู้ปฏิ บัติเมื่ อปฏิ บัติไปแทนที่
จะบรรลุ พระนิพพานอัน เป็ น สภาวะแท้ ในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท ก็จ ะกลายเป็ นการเข้ าใจและ
บรรลุ นิพพานแบบศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ไป หรืออาจเข้า ใจนิพพานแบบศาสนาพุทธฝ่ ายมหายาน
ไป ซึ่งอาจจะเข้ าถึ งฌานสมาบัติ แล้ว เข้า ใจว่านี่ เป็น นิพพาน หรือ ปฏิ บัติ ไปรู้ สึก ว่าจิ ตไปเข้ ารวมกั บ
สภาวะอย่า งใดอย่ างหนึ่ งแล้ว ก็ นึ กว่ านั้ น คื อนิ พพาน ” ๖ แนวคิ ด เช่ น นี้ก็ อ าจจะเข้า ข่ ายเป็ น ทิ ฎ ฐิ ๗
๒

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒.

๓

วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๓/๑๓.

๔

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๐.

๕

พระพรหมคุณาภรณ์, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบั บประมวลศัพท์,พิมพ์ครั้ง ที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร
: ธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๑๖๖.
๖

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), กรณีธรรมกาย, พิ มพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร
จากัด ๒๕๔๒), หน้า ๑๗.
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(ความเห็ น ผิ ด ) ไป แนวคิ ด เรื่ อ งนิ พพานเป็ น ภพภู มิที่ อยู่ ข องพระอรหั น ต์ บ้ าง แนวคิ ดที่ ว่ า พระ
นิพพานเป็นอั ตตา บ้ าง อนั ตตา บ้ าง ซี่ง ปัญหาเหล่านี้ มีมาตั้ งแต่ส มัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดารงพระ
ชมมายุอ ยู่ บ้ างก็บ อกว่า นิ พพานอาจมี สภาพไม่ ใช่ ทั้ง อัต ตาและอนัต ตา แต่เป็ น อีก มิติ หนึ่ ง เป็น สิ่ ง
หรือสภาวธรรมที่สามารถก้าวพ้ นผ่า นสภาวะทั้ งสอง๘ ประเด็น เรื่องพระนิ พพานจึง เป็นที่ สงสั ย เป็ น
ปัญหาที่ถ กเถียงกันมาตั้งแต่ครั้ งสมัยพุท ธกาลจนถึ งปัจจุบัน ก่อนที่พระพุทธองค์ จะเสด็จดั บขันธปริ นิ
พาพาน ได้ตรัสแก่พระอานนท์ ว่ า “โย โว อานนฺ ท มยา ธมฺโม จ วินโย เทสิโต ปญฺ ญฺโต โส โว มมจฺ
จเยน สตฺถา”๙ แปลความว่า “อานนท์ บางที พวกเธออาจจะคิ ดว่า ‘ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงลับไป
แล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ข้ อนี้พวกเธอไม่ พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินัย ที่เราแสดงแล้วบั ญญั ติ
แล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”๑๐
พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่า วว่า “เมื่อพระพุ ทธเจ้า ปรินิ พพานธรรมวินัย ที่
ทรงแสดงไว้แล้ วแก่ สาวกทั้งหลายนั้ นจั กเป็น ศาสดาแทนพระองค์สืบ ต่อไป ธรรมวินั ยนั้น เวลานี้เก็ บ
รักษาอยู่ที่ พระไตรปิฎ ก” ๑๑ การจะตีค วามพระนิ พพานในปั จจุ บัน ต้อ งตี ความจากภาษาบาลี ก่อ น
เพราะภาษาพระบาลี แปลว่ารักษาค าสอนของพระพุทธเจ้า (พุทฺธวจน ปาเลตีติ ปาลิ)๑๒ แล้วค่อ ย
มาดูคาอธิบายขยายความจากคัมภีร์อรรถกถา ฎีก าตามลาดับมา แม้พระเถระในโบราณจารย์ก่อนจะ
จรนาคั มภี ร์ ภ าษาบาลี ได้ เ ขี ย นสู ต รอั น ดั บ ที่ ๑ ก่ อ นว่ า “อตฺ โถ อกฺ ข รสญฺ ญ าโต แปลความว่ า
เนื้ อ ความ (สภาวะ) หมายรู้ ได้ ด้ ว ยอัก ขระ” ๑๓ อนึ่ ง อายุ ของพระพุ ท ธศาสนาผ่ า นไป ประมาณ
๒,๖๐๐ ปี การตีค วามนิพพานในยุค ปั จจุ บั นจ านวนมากเป็น การตีค วามเข้า ทิ ฏฐิ ของตนเอง เช่ น
ตีความว่า อัตตานี้สงั ดจากกามและอกุศลธรรมทั้ งหลายแล้ว บรรลุ ปฐมฌานที่ มีวิต ก วิจ าร ปี ติและ
สุขเกิ ดจากวิ เวก (สมาธิ อยู่ จึ งชื่อ ว่า บรรลุนิพพานในปัจจุ บัน อัน เป็น บรมธรรม๑๔ อย่างนี้เป็ นต้ น
ตามคัมภี ร์พระพุ ทธศาสนาถื อว่า เป็น ทิฏฐิ คือ ความเห็ นผิด เรื่อ งชื่ อสภาวะประเภทของพระนิพพาน
๗

ดูรายละเอียดเรื่องทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ที.สี. (ไทย) ๙/๙๓/๓๗.

๘

ยุค ศรีอาริยะ, วิถีทรรศน์ : ภูมิปัญญาบูรณาการ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินท์ บุ๊ค เซนเตอร์,๒๕๔๒),

๙

ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔.

๒๒๒.

๑๐

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.

๑๑

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), กรณีธรรมกาย, หน้า ๑๖.

๑๒

หลวงเทพดรุณานุศิษย์, ธาตุปฺปที ปกา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐),

หน้า ๒๓๘.
๑๓

กั จจายน เถระ, คั ม ภี ร์ ป ทรู ป สิ ท ธิ แปลแล ะอธิ บาย, แปลอธิ บ ายโดยกลุ่ ม นิ รุ ตติ ศาสตร์ ,
(กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์, ๒๕๓๖), หน้า ๑.
๑๔

ที.สี. (ไทย) ๙/๙๕/๓๗.
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จึงต้ องมี การตีค วามทางพระพุ ทธศาสนาระดั บปฐมภูมิ คือพระไตรปิฎ กอั กขระบาลีแ ละคัมภี ร์อ รรถ
กถาตามกฎเกณฑ์ แห่ งไวยากรณ์ บ าลี เป็ น ต้น ตามลาดับ เมื่อ พระนิ พพานเป็ นเป้า หมายสู งสุ ดของ
พระพุทธศาสนาและเป็นประเด็นปัญหาตั้งแต่ ในยุค พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน
ดัง นั้ น ผู้ วิ จัย จึ ง สนใจศึ ก ษาอิท ธิ พลความเชื่ อเรื่ องพระนิ พพานที่ มีผ ลต่อ สั ง คมไทย
เพราะปัญ หาเรื่ องนิพพานยั งเป็ น ปัญ หาซับ ซ้อ นและสาคัญ เป็ น อย่ างยิ่ ง ทั้ง ทางด้า นความรู้ ความ
เข้า ใจและความเชื่ อของชาวพุ ทธที่ค ลาดเคลื่ อนไปจากความเป็น จริง ที่ป รากฏในสัง คมไทย ผู้ วิจั ย
สนใจและตั้ง ใจศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับ พระนิ พพานที่ปรากฏในคัมภีร์ พระพุท ธศาสนาเถรวาท และใน
ทรรศนะนักวิ ชาการไทย โดยมุ่ง ศึกษาความหมายและไวพจน์ของพระนิ พพาน สภาวะและประเภท
และการปฏิ บั ติเ พื่ อเข้า ถึ งของนิ พพานในคั มภี ร์ พระพุ ทธศาสนาเถรวาทว่ ามี ก ล่า วไว้ อย่ า งไรบ้ า ง
ตลอดถึง อิท ธิพลและพัฒ นาการทางความเชื่ อของสั งคมไทยที่มีต่อ พระนิพพานว่าเป็น อย่า งไร ทั้ง นี้
เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสืบไป

๒. วัตถุประสงค์
งานวิจั ย เรื่ อง “อิ ท ธิพลความเชื่ อเรื่ องพระนิ พพานที่ มีผ ลต่ อสั ง คมไทย” นี้ มีป ระสงค์ ๓
ประการ คือ
๑. เพื่ อ ศึ ก ษาความหมา ย ประเภทและลั ก ษณะของพระนิ พพานที่ ป ราก ฏใน คั มภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เคราะห์ นั ย ยะต่ า งๆ และพั ฒ นา การของพระนิ พพาน ตามทรร ศน ะ
พระพุทธศาสนาเถรวาท
๓. เพื่อ ศึกษาอิทธิพลความเชื่อ เรื่องพระนิพพานที่ มีต่อ สังคมไทย งานวิจัย นี้เป็น งานวิ จัยเชิ ง
คุณภาพ

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาวิจัย ในครั้งนี้ เป็น การศึกษาวิจั ยในเชิงเอกสาร (Documentary Research)
โดยท าการศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับ ภาษาบาลี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิ ทยาลั ย ๒๕๐๐ และ พระไตรปิฎ กภาษาไทย ฉบั บมหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย
พุทธศัก ราช ๒๕๓๙ คัมภีร์อ รรถกถา และปกรณ์วิเ สสชื่ อวิ สุทธิ มรรค เช่น วิสุท ธิมรรค วิมุตติมรรค
อภิ ธัมมัต ถสั งคหะ เป็ น ต้น และตาราวิช าการด้า นพระพุท ธศาสนาอื่ นๆ นอกจากนี้ ยั งได้ มุ่ง ศึก ษา
หนั งสื อที่ เกี่ย วกั บ ในส่วนของนัก วิช าการไทย เช่น หนัง สือ พุท ธธรรม หนั งสื อนิ พพานเป็ นอนัต ตา
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ของพระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺโ ต) เป็ น ต้น โดยมีวิ ธี ดาเนิ นการวิจั ย ดั งนี้ ๑) ศึ ก ษารวบรวม
ข้อมูลหลั กฐานจากเอกสารระดับปฐมภูมิ(Primary Source) ได้ แก่พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหา
จุฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย พุท ธศั กราช ๒๕๐๐ และภาษาไทย ฉบับ มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๙ ๒) ศึ กษารวบรวมข้ อ มู ล หลั ก ฐานจากเอกสารระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ( Secondary
Source) ได้แ ก่ คัมภีร์อ รรถกถาภาษาบาลีแ ละภาษไทย พจนา นุกรมคัมภี ร์บาลีและฉบับ ภาษาไทย
และตาราวิชาการด้านพระพุทธศาสนาพร้ อมทั้งหนั งสือ บทความ เอกสารงานวิจัยอื่ นที่เกี่ย วข้อง ๓)
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากข้ อ มู ล ปฐมภู มิแ ละทุ ติ ย ภู มิ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล เรีย บเรี ย ง สอดคล้ อ งกั บ
วัต ถุ ประสงค์แ ละตอบปัญ หาที่ ต้อ งทราบ ๔) การสั งเคราะห์ ข้ อมู ล และงานเขี ย นสารนิ พนธ์ต าม
หลัก ฐานที่ ป รากฏในคั มภี ร์ ๕) เรี ย บเรีย งเนื้ อ หาของแต่ ล ะบทๆ ให้ ส อดคล้อ งกั น ๖) สรุ ป ผล
การศึกษาโดยเขียนรายงานในรูป แบบพรรณนา (Description) นาเสนอผลการศึกษา ข้ อเสนอแนะ
จัดพิมพ์เข้ารูปเล่ม

๔. สรุปผลการวิจัย
การศึก ษาเรื่อ ง อิ ทธิ พลความเชื่อ เรื่อ งพระนิ พพานที่มีผลต่อ สังคมไทย ผู้วิ จัย ได้ร วบรวม
ข้อมู ลข้ อมูล จากคั มภีร์ พระไตรปิ ฎก อรรถกถา ฎีก า ปกรณ์วิ เสส และต าราทางพระพุ ทธศาสนาที่
เกี่ยวองตลอดถึงงานวิจัยดังกล่าวมาแล้ว มีรายละเอียดตามที่ได้ศึกษามาแล้ว สรุปได้ดังต่อไปนี้
ทัศนะเรื่อ งพระนิพพานในพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่ป รากฏในคัมภีร์พระวินัยปิ ฎก พบว่ า
คาว่ า นิ พพาน มีป รากฏโดยประการต่ างๆ ดั งนี้คื อ ธรรมเพื่ อส ารอกราคะ (ราควิราคะ) เพื่ อสร่า ง
ความเมา (มทนิ มมทนะ) เพื่อ ดับ ความกระหาย (ปิ ปาสวิน ยะ) เพื่ อถอนความอาลัย (อาลยสมุ คฆา
ตะ) เพื่อตั ดวัฏฏะ (วัฏฏูปัจ เฉทะ) เพื่ อความสิ้ นตัณหา (ตัณหักขยะ) เพื่อคลายความกาหนัด (วิราคะ)
เพื่อ ดับ ทุก ข์ (นิโ รธะ) เพื่อ นิพพาน (นิ พพานะ) ประโยชน์ อ ย่างยิ่ง (ปรมั ตถะ) ในกลุ่ มพระนิ พพาน
และไวพจน์ ดัง กล่ าวที่ ปรากฏในพระวินั ยปิ ฎกมีส องนั ยยะคื อ เป็น ข้อปฏิบั ติเ พื่อให้เข้ าถึ งในการละ
กิเลสตัณหา อีกนัยยะหนึ่ง เป็ นข้อห้ามทางพระวินั ยบัญญัติใ นการที่ภิ กษุจะพูดอวดอุตตริมนุสสธรรม
ไม่ได้ เพราะจะทาให้ข าดจากความพระภิก ษุคื อปาราชิ ก ซึ่ งพระพุ ทธองค์ต รัสเรียกกลุ่มภิก ษุที่ก ล่า ว
พระนิพพานและไวพจน์ ของพระนิพพานเพื่ อท ามาหาเลี้ ยงชีพว่า “เป็น โมฆบุ รุษ บ้า ง ไม่ใช่ สมณะ
บ้าง ไม่ เป็นเชื้อสายศากยบุตร บ้าง เปรียบเหมือนใบไม้ เหี่ยวเหลืองหลุดจากขั้วแล้ว ไม่ อาจเป็ นของ
เขียวสดต่อไปได้ ด้ วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึง ตรัสเรี ยกว่า เป็นปาราชิ ก เป็น มหาโจร หาสังวาส
มิได้”
ที่ปรากฏคัมภี ร์พระสุตตัน ตปิฎก นิพพาน แปลได้ห ลายอย่างกล่ าวคือ นิพพาน คื อความ
สิ้นแห่ งราคะ (ราคักขยะ) ความสิ้ นไปแห่งโทสะ (โสสัก ขยะ) และโมหะ (โมหั กขยะ) พระนิพพานจึ ง
ชื่อว่า เป็นสภาวธรรมที่ผู้ป ฏิบัติ จะพึง เห็นชั ดด้ว ยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควร
น้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน
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อายตนะ (นิพพาน) เป็นสภาพที่ มีอยู่ แต่ใ นอายตนะนั้น ไม่มีป ฐวีธาตุ ไม่ มีอาโปธาตุ ไม่ มี
เตโชธาตุ ไม่ มีวาโยธาตุ ไม่มีอ ากาสานัญจายตนะ ไม่ มีวิญ ญาณัญ จายตนะ ไม่ มีอากิญ จัญญายตนะ
ไม่มีเนวสัญ ญานาสัญ ญายตนะ ไม่ มีโ ลกนี้ ไม่มีโลกหน้ า ไม่มีดวงอาทิต ย์ และดวงจัน ทร์ ทั้ง สองนั้ น
ภิก ษุ ทั้ง หลาย เราไม่เ รีย กอายตนะนั้ น ว่า มี การมา มี การไป มี การตั้ งอยู่ มี ก ารจุติ มีก ารอุ บั ติ
อายตนะนั้นไม่มีที่ตั้งอาศัย ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีอารมณ์ยึดเหนี่ยว นี้แลคือที่สุดแห่งทุกข์
พระนิ พพาน เป็ นธรรมชาติเห็น ได้ยาก ฐานะที่ บุคคลเห็น ได้ยาก (สุ ทสฺส ส) ชื่อ ว่านิ พพาน
อันไม่มีตั ณหา นิ พพานนั้ นเป็ นธรรมที่มีอยู่จ ริง ไม่เ ห็นได้ง่า ย ตั ณหาอัน บุค คลแทงตลอดแล้ว กิเลส
เครื่องกังวลก็ไม่มีแก่ผู้รู้อยู่ เห็นอยู่
นิพพาน หมายถึ ง ธรรม (สภาวะความจริง ) ที่ ไม่ เกิ ด ไม่ ตาย ไม่ มีก ารแตกดั บ นิ พพาน
ธรรมชาติที่ไม่ เกิด (อชาต) ไม่ปรากฏ (อภูต) ไม่ถูกเหตุสร้าง (อกต ) ไม่ถูก ปัจจัย ปรุงแต่ ง (อสงฺขต) มี
อยู่ ภิก ษุทั้ งหลาย ถ้า ธรรมชาติ ที่ไม่ เกิ ด ไม่ปรากฏ ไม่ถู กเหตุส ร้าง ไม่ ถูก ปัจ จัยปรุง แต่ ง จั กไม่ มีใ น
โลกนี้ ก็จ ะไม่ ปรากฏภาวะสลั ดออกจากธรรมชาติ ที่เกิ ดแล้ ว ที่ ปรากฏแล้ว ที่ถู กเหตุสร้ างแล้ว ที่ถู ก
ปัจจัย ปรุงแต่งแล้ ว ภิกษุ ทั้งหลาย ก็ เพราะธรรมชาติ ที่ไม่เกิ ด ไม่ ปรากฏ ไม่ถู กเหตุ สร้าง ไม่ถูก ปัจจั ย
ปรุงแต่ง มีอยู่ ฉะนั้น จึ งปรากฏภาวะสลัดออกจากธรรมชาติที่ เกิดแล้ ว ที่ปรากฏแล้ ว ที่ถูกเหตุสร้า ง
แล้ว ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้ว
ผู้บรรลุ พระนิพพานแล้ว ไม่เ ศร้า โศก มี ความสงบเย็น สิ้น ภาพชาติ ไม่ เกิด อีก “บุ คคลผู้ ที่
ดารงชีวิ ตอยู่โดยไม่เดื อดร้อน ในเวลาจวนจะตายก็ไ ม่เศร้า โศก ชื่อ ว่า พบนิพพานแล้ ว เป็น ปราชญ์
แม้ จะอยู่ ท่ ามกลางคนที่ เศร้ าโศก ก็ ไม่ เศร้ าโศก ภิ กษุ ผู้ ตัด ภวตั ณหา ได้เด็ ด ขาดมี จิ ตสงบ มีช าติ
สงสารสิ้ นแล้ ว เธอย่ อมไม่มีภพใหม่ ” “ผู้ดับ กิเลสแล้วย่ อมอยู่เป็ นสุ ขทุ กเมื่ อ ผู้ ไม่ติ ดอยู่ ในกาม เป็ น
คนเยื อกเย็ น ไม่ มีอุ ป ธิกิ เลส ตัด กิเ ลสเครื่อ งข้ องทุ กอย่า งแล้ ว พึ งก าจัด ความกระวนกระวายในใจ
เข้าถึงความสงบ ย่อมอยู่เป็นสุข”
นิพพานเมื่อว่าด้ วยปริยายแล้ว แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ สอุปานิเสสนิ พพาน หมายถึ ง
สภาวะของนิ พพานที่ เป็ น ไปกั บ ด้ว ยอุป าทิ เหลื ออยู่ หรื อ นิพพานที่ ยั ง เกี่ ยวข้ อ งกั บ ขัน ธ์ ๕ ได้ แ ก่
สภาวะของพระอริย บุค คลผู้ ได้บ รรลุ ความสิ้ นกิ เลสแล้ว แต่ ยังทรงขั นธ์ ๕ หรือ ยังมี ชีวิ ตอยู่ และอนุ
ปาทิเ สสนิ พพาน ซึ่ง หมายถึงสภาวะของนิพพานที่ ไม่มีอุปาทิเหลื ออยู่ หรือ นิพพานที่ ไม่เกี่ ยวข้ องกั บ
ขันธ์ ๕ ได้แก่ สภาวะที่ดับได้ทั้งกิเลสและขันธ์ ๕ โดยสิ้นเชิง
ไวพจน์พระนิพพานที่ปรากฏพระสุตตันปิฎก มีปรากฏมากมาย เช่น อสงฺ ข ต (ไม่ ถู ก ปรุ ง
แต่ งด้ว ยปั จจั ย ๔ คือ กรรม จิ ต อุตุ อาหาร) ราคกฺ ขย (ธรรมอั นเป็น ที่สิ้ นไปแห่ง ราคะ) โทสกฺ ข ย
(ธรรมอั นเป็นที่ สิ้นไปแห่ งโทสะ) โมหกฺ ขย (ธรรมอันเป็ นที่สิ้น ไปแห่งโมหะ) วิ เวก (ธรรมอันเป็ นที่สงั ด
จากกามทั้ งหลาย) วิ ราค (ธรรมอั นปราศจากราคะ) นิ โรธ (ธรรมอัน เป็ นที่ ดับ กิเลสตั ณหาเป็น ต้น )
โวสฺส คฺค (ธรรมอัน เป็นที่ สลัด ออกซึ่งกิ เลส) อนต (ธรรมอั นไม่ น้อมไปสู่ ตัณหา) อนาสว (ธรรมอั นหา
อาสวะมิได้)
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สจฺจ (ธรรมอันเป็นสัจจะคือนิพพาน (นิโรธสั จ) ของจริง เพียงสิ่งเดีย ว ไม่มีสิ่งที่ สองเทียบ) ปาร (ธรรม
ที่เป็นฝั่ งแห่งนิ พพาน) ฝั่งนอกที่กิ เลส และทุกข์ ตามไปไม่ถึง ) สุทุทฺ ทส (นิ พพานคือธรรมที่เห็น ได้ยาก
ยิ่ง อันผู้ ไม่สิ้นอาสวะเห็นได้ย ากที่สุ ด) ธุว (นิพพาน คือธรรมอัน ยั่งยืน : ยั่งยืน มั่นคงไม่ แปรผั น) สนฺ ต
(นิพพานคือธรรมจากกิ เลส รูป นามขันธ์ ห้า สงบระงับ จากการปรุง แต่ง เสียดแทงเผาลน) และ อมต
(นิพพานคือธรรมอันเป็นอมตะ ไม่ตายเพราะไม่มีการเกิด เพราะไม่อยู่ในอานาจเหตุปัจจัย) เป็นต้น
พระนิพพานในทรรศนะพระอภิธ รรม เมื่ อกล่าวโดยธรรม ๑๑ กองแล้ ว พระนิพพานนั้ น
พ้ น จากกาลทั้ ง ๓ จึ ง ไม่ เ ป็ น ขั น ธ์ นิ พพานเป็ น พหิ ท ธะ นิ พพานเป็ น สุ ขุ มะ นิ พพานเป็ น ปณี ตะ
นิพพานเป็ นทู เร ไกล พระนิ พพานเป็น ขัน ธวิ มุต ติ คื อพ้ น จากขัน ธ์ และนิพพานพ้น จากกาลทั้ ง ๓
ด้วยจึงได้ชื่อว่าเป็น กาลวิมุตติ เมื่อกล่ าวโดยสามัญญลักษณะสภาพของนิพพานมีเพี ยง ๑ คื อ อนัต ต
ลักษณะ เพราะนิพพานเป็ นสิ่ งที่ ว่างเปล่ า ปราศจากตั วตน บั งคับ บัญ ชาไม่ไ ด้ ไม่มีการเกิด แก่ เจ็ บ
ตาย ใดๆ ทั้ง สิ้น แต่ นิพพาน ไม่มีอนิ จจลั กษณะ เพราะนิ พพานเป็ นสิ่ งที่เที่ ยง มั่น คง ยั่ งยืน ไม่ แปร
ผัน และนิพพาน ไม่มีทุ กขลั กษณะ เพราะนิ พพานเป็นสิ่ งที่ท นอยู่ไ ด้ ด้ว ยว่า ไม่มีการเกิด ไม่มีก ารดั บ
และด้ว ยเหตุที่ นิพพานเป็น สิ่งที่ว่า งเปล่า จึงมีส ภาพที่ ทน อยู่ หรือ ดารงคงอยู่ในสภาพที่ว่างเปล่านั้ น
ตลอดไป ดั งนั้นสภาวะลักษณะของพระนิพพานจึ งเป็น “นิจฺ จ สุข อนตฺ ตา” ส่วน วิเสสลั กษณะของ
นิพพาน มีเพี ยง ๓ ประการ ‘สนฺ ติลกฺ ขณ ’ มีค วามสุขสงบจากเพลิ งทุก ข์ เป็ นลั กษณะ ‘อจุติ รส’ มี
ความไม่ แตกดั บ เป็ น กิ จ (สัมปั ต ติร ส) ‘อนิ มิตฺ ต ปจฺจุ ป ฎฺ ฐาน ’ ไม่ มีนิ มิต เครื่ องหมาย เป็ น อาการ
ปรากฏ ‘นิสฺสรณปจฺจุ ปฏฺฐานา’ หรื อมีความออกไปจากภพ เป็ นผล ‘ปทฏฺฐาน น ลพฺภติ’ ไม่มีเหตุ
ใกล้ให้เกิด (เพราะนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากเหตุ จากปัจจัยทั้งปวง)
วิธีปฏิ บัติเ พื่อเข้ าถึง นิพพานนั้ น ได้ แก่ก ารปฏิ บัติต ามหลักมั ชฌิมาปฏิ ปทาหรือ การปฏิบั ติ
ตามทางสายกลาย ได้แก่ การปฏิ บัติตามหลักอริย มรรคอัน มีองค์ป ระกอบ ๘ ประการ คือสั มมาทิฏ ฐิ
ความเห็ น ถู ก ต้ อ ง สั มมาสั ง กั ป ปะ ความคิ ด หรื อ ความด า ริ ถู ก ต้ อ ง สั ม มาวาจา การพู ด ค า ดี
สัมมากั มมั นตะ การกระทาการงานที่ ดี สัมมาอาชี วะ การเลี้ ยงชี พโดยสุจ ริต สัมมาวายามะ การมี
ความเพี ยรพยายามที่ ดี สัมมาสติ การระลึก ในทางที่ดี และสัมมาสมาธิ การตั้ง จิตไว้ช อบ ซึ่ง เน้นการ
ฝึกจิต ที่เรีย กว่า การปฏิบัติ กรรมฐานสองประการ คื อ สมถกรรมฐานอัน เป็นทางที่ จะนาไปสู่ การได้
ฌาน ๔และวิ ปั สสนากรรมฐาน อั น เป็ นทางที่ จะน าไปสู่ ก ารบรรลุ ค วามเป็น พระอริ ยบุ ค คลทั้ ง ๔
(ลาดับที่ ๔ คือ พระอรหันต์ ซึ่งก็ได้แก่ท่านผู้บรรลุนิพพานนั่นเอง)
การประหารกิเ ลสของโลกุ ตตรจิต โสดาปั ตติมรรคจิต ประหารโลภมู ลจิ ต ที่ เป็น ทิฏ ฐิค ต
สั ม ปยุ ต ๔ ดวง และโมหมู ล จิ ต ที่ เ ป็ น วิ จิ กิ จ ฉา สั ม ปยุ ต จิ ต ๑ ดวง ได้ เ ป็ น สมุ จ เฉทปหา น
สกทาคามิมรรคจิต ประหานกิเลสที่เ หลื อให้เ บาบางลง ได้ เป็ น ตทนุก รปหาน อนาคามิ มรรคจิ ต
ประหานโทสมูล จิต ๒ ดวง คือได้เป็น สมุจ เฉทปหาน อรหั ตตมรรคจิ ตประหานโลภมูลจิ ต
๔ ดวง ที่เป็นทิฏฐิวิปปยุต ๔ ดวง และโมมูหจิต ที่เป็นอุทธัจจสัมปยุต ๑ ดวง ได้เป็นสมุจเฉทปหาน
การละกิเลสและสังโยชน์ ของพระอริยบุ คคล พระโสดาบันบุ คคล สามารถละสั กกายทิฏ ฐิ
วิกิจกิจ ฉา และ สีลั พพตปรามาสได้เด็ ดขาดเป็นสมุจเฉทปหาน พระสกทาคามีบุ คคล ละสังโยชน์ข้ อ

214

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

สักกายทิฏ ฐิ วิจิ กิจฉา สีลั พพตปรามาส และบรรเทา โลภ หลงได้ พระอนาคามีบุคคล สั กกายทิฏ ฐิ
วิจิกิจฉา สี ลัพพตปรามาส กามราคะ และปฏิฆะได้เด็ด ขาดเป็นสมุ จเฉทหาร ส่วนพระอรหันต์บุคคล
ละสังโยชน์ได้ทั้งหมดเป็นสมุจเฉทปหาน
จากการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลความเชื่อเกี่ยวกับ เรื่องพระนิ พพานที่ มีต่อสั งคมไทย พบว่า
พุทธทาสภิ กขุ กล่ าวว่ าพระนิ พพานไม่ใ ช่การตายของพระอรหัน ต์ นิ พพานนั้ นหมายถึ ง
ความเย็ นเพราะไม่ มีกิเ ลสและไม่ต้ องตาย นิพพานนี้ ไม่ไ ด้เกี่ ยวกั บความตาย แต่หมายถึงความเย็ น
ถ้า ตายแล้ว จะรู้ สึ กเย็น อย่ างไรได้ คนตายรู้ สึก ร้ อนรู้ สึ กเย็น ได้อ ย่ างไร มัน ต้ องเป็ น ของคนที่ ยั ง มี
ความรู้สึ กอยู่ คื อไม่ ตายนั่น เอง นิพพานแปลว่ าเย็ น เมื่อ ใดไม่ มีร้ อนเมื่อ นั้นก็ เย็น มั นเย็ นชนิดที่ ไม่ มี
ร้อน. ไม่ใช่เอาของเย็นๆ มากิน เข้าไป เช่นว่ าเอาน้ าแข็ง มากิน เข้าไปแล้วมั นก็จะเย็น , มั นเย็น อย่างนี้
มันอี กความหมายหนึ่ง เย็น ในนิ พพานนั้ น หมายความว่า มั นไม่ มีความร้ อน ไม่ต้อ งเอาน้าแข็ง มากิ น
หรื อ อะไรท านองนั้ น โดยสรุ ปท่ า นพุ ทธทาสภิ ก ขุ ไว้ค วามหมายไว้ ๓ ประการ คือ ๑. นิ พพาน
หมายถึง อาการที่ความทุกข์และกิเลสดั บลงไป ๒. นิพพาน หมายถึงภาวะที่จิ ตนั้นไม่ ถูกกระท าให้เร่ า
ร้อนเจ็ บปวดอี กต่ อไป และ๓. นิพพาน เป็น ธรรมชาติ อัน หนึ่ งที่ มีอยู่ ตลอดอนั นตกาล เป็น ที่ดั บสิ้ น
ของกิเลสและทุกข์ เป็นแดนที่ดับสิ้นของกิเลสและความทุกข์๑๕
พระเทพเวที (ประยุท ธ์ ปยุตฺโ ต) กล่า วไว้ ว่า คาว่านิ พพาน มาจาก นิ อุป สรรค (แปลว่ า
ออกไป หมดไป ไม่ มี เลิก ) + วาน (แปลว่า พัด ไปหรือ เป็น ไปบ้าง เครื่องร้อ ยรัด บ้า ง) ใช้เป็ นกิ ริย า
ของไฟ หรื อการดับไฟ หรือของที่ร้อนเพราะไฟ แปลว่า ดับ ไฟหรือดับ ร้อนหมายถึงหายร้ อน เย็นลง
หรือ เย็นสนิท (แต่ไม่ใช่ดับสู ญ) แสดงภาวะของจิตใจ หมายถึง ความสดชื่นชุ่มชื่นใจ ดั บความร้อนใจ
หายร้อนรน ไม่ มีความกระวนกระวายใจ หรือ แปลว่า เป็นเครื่ องดับกิ เลสคื อ ทาให้ราคะ โทสะ โมหะ
หมดสิ้นไป๑๖
นิพพาน คือ สภาวะที่ เป็น อมตะ ได้แ ก่เป็ น สภาวะไม่ ตาย กล่ าวคือ เหนือ กาลเวลาเพราะ
สรรพสิ่ง ทุก อย่า งในโลกมีอ ยู่ชั่ วระยะเวลา เป็ นสิ่ง ที่มีการเกิด และการดับ แม้กระทั่ งความทุ กข์ และ
ความสุ ขที่ เกิ ดขึ้ นแก่ตั วเราเอง ก็เ ป็น สิ่ง ที่ไ ม่มั่นคงถาวร เป็ น สภาวะที่ มีก ารเกิด และดั บตลอดเวลา
ดัง นั้น จึ งไม่ ใ ช่ส ภาวะที่ เป็ น อมตะ แต่ นิพพานเป็ น ภาวะอมตะ เป็ น สภาวะที่ไ ม่มีการเปลี่ย นแปลง
ระหว่า งความทุกข์แ ละความสุข แต่เป็น ภาวะที่ สงบ พ้ นจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งได้แก่ พ้นกาลเวลา
หรื อไม่ เนื่ องด้ว ยเวลา จึ งจั ด ได้ ว่า เป็น อมตะ พระนิ พพาน คื อความสิ้น ราคะ โทสะ และโมหะ๑๗
๑๕

พุทธทาสภิกขุ, หลักพระพุทธศาสนา อบรมผู้จะรั บแต่งตั้งเป็นตุลาการ ชุ ดที่ ๒ ประจาปี ๒๕๐๐,
(พระนคร : ธรรมทานมูลนิธิไชยา, ๒๕๑๑), หน้า ๒๘๗.
๑๖

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิม พ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬ า
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๒๖๑.
๑๗

ส.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๑๔/๓๓๕.
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หมายความว่า นิ พพานเป็ น สภาวะที่ อ ยู่เ หนื อ อานาจของกิ เลส กรรมและวิ บ ากซึ่ งมี ราคะ โทสะ
โมหะ
พระราชพรหมยาน (หลวงพ่ อฤษีลิ งคา) กล่าวว่า ทางลัด ไปสู่พระนิพพานไม่มี การปฏิบัติทุ ก
อย่าง ทางตรงนั้ นแหละสั้ นที่สุ ด คื อจับ เอาอารมณ์ ที่พระโสดาบั นประพฤติ ปฏิบั ติไปเลย อันดั บแรก
ต้องเคารพพระพุท ธ พระธรรม พระสงฆ์จ ริงๆ อั นดั บที่ สองต้อ งรัก ษาศีล ทุกข้ อให้บ ริสุท ธิ์ อัน ดับ ที่
สามตั้ งใจเสมอว่า ตายแล้ว จะไปพระนิ พพานคราวนี้ก ารที่เ ราเคารพพระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์
รักษาศี ลให้บ ริสุทธิ์ ตั้งใจว่ าตายแล้วจะไปพระนิพพาน ต้องมีสมาธิ ควบอยู่ถึงจะทรงตัว ดังนั้น เราจะ
ทิ้งอาณาปานสติ คือการนึ กถึ งลมหายใจเข้ าออกไม่ ได้ ต้องนึกอยู่เสมอเสร็จแล้ว ก็ทวนศีล อยู่ทุ กวั น
คาว่ าพระนิพพานคื อการนึ กถึ งพระพุ ทธเจ้ า ที่ อยู่บ นพระนิพพาน เพราะนิพพานเป็ นสุ ขอย่า งยิ่ ง๑๘
ส่วนสานัก วัดพระธรรมกาย เสนอแนวคิด เกี่ย วกั บ “พระนิ พพาน” ว่ าพระนิ พพานเป็น อัต ตา เป็ น
สถานที่อยู่เรียกว่าอายตนนิพพานซึ่งเป็นที่อยู่ของพระพุท ธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย ๑๙
จากที่ ศึกษาพบว่า กลุ่มแรกมีค วามเชื่อว่ า พระนิพพานมีสถานที่ อยู่ เป็ นเมื องหนึ่งต่า งหาก
จากโลกมนุษย์ เป็นที่อ ยู่ของโลกทางวิ ญญาณของผู้ทาความดี ขั้นสูงกว่าคนธรรมดาทั่ วไป ทรรศนะนี้
เป็ น วิถี ค วามเชื่ อแบบดั้ งเดิ มคื อการนั บ ถื อ ผี หรือ วิ ญ ญาณของบรรพบุ รุ ษ กลุ่มที่ ส องเชื่ อ ว่า พระ
นิพพานคือการดับ สนิท ของกิ เลสและตัณหาทั้ง ปวง เป็นภาวะจิต ของพระอรหันต์ เมื่อบรรลุนิ พพาน
แล้ วก็ ห มดสิ้ น ภพชาติ ไม่ มีก ารเกิด อี ก ไม่ มีที่อ ยู่ อาศั ย ความเชื่อ นี้ มีอิ ท ธิพลตามหลัก ศรัท ธาและ
ปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท และกลุ่มที่ส ามเชื่อ ว่าพระนิพพานคือเมืองแก้ ว เมือ งสวรรค์ เมือ ง
บริสุ ทธิ์ข องพระอรหัน ต์ขีณ าสพทั้งหลาย เป็น เมือ งหนึ่ งต่า งหากจากโลกมนุ ษย์ เป็นที่ อยู่อ าศัย และ
สิง สถิ ต ของพระอรหั น ต์ ทั้ง หลายเมื่อ นิ พพานไปแล้ ว ความเชื่อ เช่ นนี้ ไ ด้รั บ อิท ธิพลมาจากแนวคิ ด
พระพุทธศาสนามหายาน

๕. ข้อเสนอแนะ
การศึ กษาพระนิ พพานที่ป รากฏในคั มภีร์ใ นพระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งในคัมภี ร์พระพระ
วินั ยปิ ฎ ก สุต ตัน ตปิฎ ก อภิธ รรมปิ ฎ ก คัมภีร์ อ รรกถา คัมภี ร์ฎี กา อนุฎี ก า และปกรณ์ วิเ สสต่ างๆ
๑๘

บทสนทนา, พระราชพรหมยาน กับ พระเล็ก สุธมฺ มปญฺโญ, วิธีทาให้ถึงอรหันต์ สั้นที่สุด ง่ายที่สุด ,
คัดจากหนังสือ คาสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง, (อุทัยธานี : ณ บ้านอนุสาวรีย์, เดือนมกราคม ๒๕๔๗).
๑๙

พระพรหมคุ ณาภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺโต), กรณี ธรรมกาย, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : ธรรม
สารจากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑-๑๒.
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ตลอดถึงหนังสื อ และตาราที่ เกี่ย วข้อง ทาให้ ผู้วิ จัยได้ทราบถึ งความหมายประเภท ลั กษณะ อาการ
ไวพจน์ การละกิเลสของพระนิ พพานของผู้ที่เ ข้าถึ งแล้ว และอิท ธิพลความเชื่อเรื่องพระนิพพานที่ มี
ผลต่ อ สั งคมไทย แต่ อย่ า งไรก็ต าม จากการศึ กษาอิ ท ธิพลความเชื่อ เรื่อ งพระนิ พพานที่ มีผ ลต่ อ
สังคมไทย ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็น ได้แก่
ไทย”

๑. ควรศึกษาเรื่ อง “การศึ กษาวิเ คราะห์ การบรรลุพระนิพพานของพระธุ ดงค์ ในประเทศ

๒. ควรศึ กษาเรื่ อง “การศึ ก ษาวิ เคราะห์ อิ ท ธิพลความเชื่ อเรื่อ งพระนิพพานของส านั ก
ปฏิบัติธรรม ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”
๓. ควรศึ กษาเรื่ อง “การศึ ก ษาวิ เคราะห์ อิ ท ธิพลความเชื่ อเรื่ อ งพระนิพพานของส านั ก
ปฏิบัติธรรม ในประเทศกัมพูชา”
๔. ควรศึ ก ษา เรื่ อ ง “ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลความเชื่ อ เรื่ อ งพร ะนิ พ พา น ใน
พระพุทธศาสนามหายานที่มีต่อสังคมไทย”
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิต
ในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Developed Life Skills of
Students in the political differences Base on ASEAN Community

ธงชัย สิงอุดม

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตใน
บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน” มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษา
บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน ๒) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการจัดการ
เรี ย นการสอนกับการพัฒนาทักษะชี วิ ตของนิสิ ตในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองใน
ประชาคมอาเซียน และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับ การ
พัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน การวิจัยครั้ง
นี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานและวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์กลุ่ม และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จากผู้บริหาร คณาจารย์
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนิสิต ผลการวิจัยพบว่า
๑. ในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกทั้ง
สิบประเทศมีรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกัน กล่าวคือ มีทั้งระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
(กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ และไทย) และแบบประธานาธิบดี (อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (บรูไน) และระบอบคอมมิวนิสต์สังคมนิยม (ลาว และเวียดนาม) ถือเป็นพหุทาง
การเมืองที่มีความแตกต่างหลากหลายในการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคนี้
๒. ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตในบริบทความ
แตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียนตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ และด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต ในลักกษณะที่มีความเชื่อมโยงกันทั้ง ๔ ด้าน คือ
ด้านทักษะการคิดหรือทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางจิตใจ ด้านทักษะทางการกระทา และด้าน
ทักษะทางสังคม โดยมี การพัฒนาในรายละเอียดเชิงลึกทั้งในกลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา วิชา
พื้นฐาน วิชาเอก วิชาเลือก และอื่นๆ อีก ๑๕ มิติที่มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สถานที่ทางานอื่น สถานประกอบการอื่น ชุมชนอื่น สังคมอื่น ในบริบท
ความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน
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๓. ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิต
ในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน จากการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษามีเพียง ๑ องค์ประกอบ คือ การผลิตบัณฑิต ที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตใน
บริ บทความแตกต่ างทางการเมื องการปกครองในประชาคมอาเซี ยนให้ นิ สิ ต เป็ น ไปอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
โดยเฉพาะการมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น
คาสาคัญ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , การพัฒนาทักษะชีวิ ต, ความแตกต่าง
ทางการเมืองการปกครอง, ประชาคมอาเซียน

Abstract
The objectives of Mahachulalongkornrajavidyalaya University developed
life skills of students to the ASEAN community was to 1) study the framework for
quality of students in accordance with the learning framework, 2) analyze the
teaching and learning process of Nakhon Sawan Campus and Service Learning Units
to improve the living skills of students in the ASEAN Community and 3) study the
barriers in the teaching process and the development of life skills of students to the
ASEAN community. The methodology was the qualitative research by documentary
research, in-depth and group interview from key informants and focus group
discussions from administrators, faculty, staff, and students. Findings were as follow:
1. The political differences base in the ASEAN community. The ten
member countries have different political and administrative styles. They are both
democratic, parliamentary (Cambodia, Malaysia, Singapore, Myanmar and Thailand).
The monarchy (Brunei) and the communist-socialist regime (Laos and Vietnam) it is a
politically diverse country in which to live together in this region.
2. The development of teaching and learning within
Mahachulalongkornrajavidyalaya University of five learning standards areas: moral,
ethics, knowledge, intellectual skills, interpersonal relationships and responsibilities
and numerical analysis, communication and information technology, there is the
development of life skills in interrelated life in four aspects: intellectual or
intellectual skills, mental skills, functional skills and social skills. It has developed in
depth detail in the core subjects of Buddhism, fundamental subjects, electives, and
other 15 dimensions that have evolved simultaneously to promote living skills in
coexistence with others workplace establishments, communities, societies or other
countries in the ASEAN Community.
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3. Problems in the teaching process and the development of life skills of
students in the political differences base on the ASEAN community. There is only
one component of the quality assessment for educational management. The
student's life skills must be developed in a context of political, administrative, and
community differences, in particular, the promotion and support of a variety of
teaching and learning.
Key Word: Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Developed Life Skills,
The political differences Base, ASEAN Community

๑. บทนา

ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศประกอบไปด้วยประชาชนจากหลากหลายเชื้อ
ชาติและชาติพันธุ์ และด้วยระบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศนั้น ส่งผลต่อโครงสร้างและรูปแบบของพรรคการเมือง ระบบพรรคการเมือง ระบบ
การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน อย่างไรก็ดีความแตกต่างดังกล่าวไม่ได้
เป็นอุปสรรคสาคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศในการรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาค
ทั้งนี้เพราะประเทศสมาชิกยังคงรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นและการรวมตัวดังกล่าวยังเพิ่มอานาจ
ต่อรองทั้งทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคได้อย่างมีศักยภาพในระดับหนึ่ง
สืบเนื่องวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ได้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นเรื่องการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเมื่อมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างเป็นทางการแล้วแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะจากเมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา หรืออื่นๆ ก็จะ
หลั่งไหลเข้ามาทางานในประเทศไทยและส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตร่วมกับคนไทยมากขึ้น ซึ่ง
อาจจะส่งผลหรือก่อให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน ด้วยความที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา
วัฒนธรรม หรือค่านิยมอื่นๆ ฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานหรือ บริบทที่มีความแตกต่าง
และหลากหลายทางการเมืองการปกครองจึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกันด้วย
ความที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการบ่มเพาะทางความคิด
คุณธรรม จริยรรม และส่งเสริมที่จะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ จึงถือเป็นโจทย์สาคัญและ
ท้าทายที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตในดูแลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
จะเกิดขึ้นในห้วงอนาคตต่อไป
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดนั้น ปัจจุบันได้มุ่งมั่นพัฒนาที่จะก้าวไปสู่ การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ครอบคลุมตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑) มุ่งเน้นที่จะ
สร้างบัณฑิต ๒) มุ่งที่จะส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจั ย ๓) มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการ ๔) มุ่ง
ทานุบารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ๕) มีหลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
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บาล ขณะเดียวกันก็ได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิดและวิธี
ปฏิบัติที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น สั งคมอื่น ในอีก 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู
3) ด้านทักษะทางปญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาถามจึงมี อยู่ว่าจากความมุ่ ง มั่ นพั ฒนาจั ดการเรี ยนการสอนให้ เกิ ดคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างเข้มข้นตามที่ได้ดาเนินการมาแล้ว ในอนาคตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยจะมีทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนานิสิตให้มีทักษะชีวิตที่ถึงพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การอยู่
ร่วมกันในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร และจะมีการริเริ่มเติมเต็มในเรื่องใดเพื่อที่จะ
ทาให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันที่จะพัฒนาและผลิต
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมซึ่งทักษะชีวิตก่อนที่จะออกไปรับใช้ชุมชน
และสังคมในภูมิภาคและอยู่ร่วมกันพลเมืองประเทศอาเซียนที่มีบริบทแห่งความแตกต่างทางการ
เมืองการปกครองในโอกาสต่อไปอย่างไร จึงเป็นคาถามที่ควรต้องหาคาตอบเป็นอย่างยิ่ง

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน
๒. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตใน
บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน
๓. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะชีวิต
ของนิสิตในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน

๓. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิต
ในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน” ผู้วิจัยกาหนดขอบเขต
เนื้อหาโดยสังเคราะห์จากการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพนิสิตให้มีทักษะชีวิต
ที่พร้อมสมบูรณ์ในการอยู่ร่วมกับสังคมภายใต้บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองใน
ประชาคมอาเซียน โดยมีตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2)
การพัฒนาทักษะชีวิต ๔ ด้าน คือ ทักษะทางความคิดหรือทางปัญญา ทักษะทางจิตใจหรือทาง
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางกายหรือการประพฤติปฏิบัติ และทักษะทางสังคมหรือการปรับตัว
โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากคณะผู้บริหาร
ผู้แทนคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวแทนนิสิต และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อย่าง
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ละ ๕ รูป/คน ในพื้นที่วิจัยหลัก คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
และวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัด และในรอบปีงบประมาณ ๒๕60 (๑ ตุลาคม ๒๕๕9 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕
60)

๔. วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพนิสิตให้มีทักษะชีวิตที่พร้อมสมบูรณ์ในการอยู่ร่วมกับสังคมภายใต้ บริบทความแตกต่าง
ทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียนผ่านระเบียบวิธีการวิจัยวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม
(Qualitative Research) ด้ ว ยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารงานและวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Documentary Research) การเก็ บ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview)
สัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จาก
ผู้แทนคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนิสิตเพื่อรวบรวมรายละเอียดให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โดยใช้เครื่องมื อทั้ งหมด ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview
Form) ๒) แบบการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม (Group Interview Form) และ ๓) แบบการสนทนากลุ่ ม
(Focus Group Discussion Form) โดยมี วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตามล าดั บ
ต่อไปนี้
๑. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่
เอกสารหนังสือตาราที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการการจัดการศึกษา
๒. การประมวลและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) เกี่ยวกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๓. สนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) โดยมี จ ากผู้ แ ทนคณาจารย์ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่และนิสิตได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิต ๔ ด้าน ได้แก่ ทักษะทาง
ความคิ ด หรื อ ทางปั ญ ญา ทั ก ษะทางจิ ต ใจหรื อ ทางคุ ณธรรมจริ ย ธรรม ทั ก ษะทางกายหรื อการ
ประพฤติปฏิบัติ และทักษะทางสังคมหรือการปรับตัว
ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูล ๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ได้จาก
การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมวลผล
จากกรณี ศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ บริบ ทความแตกต่า งทางการเมือ งการปกครองใน
ประชาคมอาเซียนและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) วิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อเป็นข้อเสนอในแนวทางการ
พัฒนานิสิตสู่สังคมภายใต้บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน และ
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๓) สังเคราะห์ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อเป็นรูปแบบการ
พัฒนานิสิตสู่สังคมภายใต้บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน

๕. สรุปผลการวิจัย
1. บริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศประกอบไปด้วยประชาชนจากหลากหลายเชื้อ
ชาติและชาติพันธุ์ และด้วยระบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศนั้น ส่งผลต่อโครงสร้างและรูปแบบของพรรคการเมือง ระบบพรรคการเมือง ระบบ
การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน อย่างไรก็ดีความแตกต่างดังกล่าวไม่ได้
เป็นอุปสรรคสาคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศในการรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาค
ทั้งนี้เพราะประเทศสมาชิกยังคงรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นและการรวมตัวดังกล่าวยังเพิ่มอานาจ
ต่อรองทั้งทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคได้อย่างมีศักยภาพในระดับหนึ่ง
ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศยังมีรูปแบบการพัฒนาการเมือง
การปกครองที่แตกต่างกัน และเป็นที่น่าสนใจว่าแม้แต่ละประเทศจะมีรูปแบบการเมืองการปกครอง
ที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ห ากยั ง สามารถรวมกลุ่ ม กั น ในระดั บ ภู มิ ภ าคที่ มีก ารพั ฒ นามาเป็ น ระยะเวลา
ยาวนานได้เป็นอย่างดี ซึ่งแตกต่างจากการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก ซึ่งประเทศ
สมาชิกส่วนใหญ่ ต้องมีระบบการเมืองการปกครองเหมือนกัน เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น ทั้งนี้
รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนแบ่งได้ 3 รูปแบบสาคัญ คือ รูปแบบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รูปแบบอานาจนิยม และรูปแบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งรูปแบบการเมือง
การปกครองที่แตกต่างกันดังกล่าวนามาซึ่งองค์ประกอบอื่นๆ ทางการเมืองที่แตกต่างกันด้วย คือ
รูปแบบพรรคการเมืองระบบพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาคประชาชน และ
บทบาท รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ขององค์กรจัดการเลื อกตั้ง รูปแบบการเมืองการปกครองของ
ประเทศอาเซียน
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตสู่ประชาคม
อาเซียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์ ใน
สังกัด มุ่งจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนาความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นาไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจที่สาคัญ ๕
ด้าน คือ
๑. มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี
ความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกแห่งทั่วโลก
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๒. มุ่ ง ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย ให้ ก้ า วไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการด้ า น
พระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสมดุลและสั นติสุข รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็นสากล
๓. มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนา
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่าง
พุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ
๔. มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก
ด้านพระพุทธศาสนา โดยการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยให้เป็นรากฐานของการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ เพื่อนาไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคม
โลกอย่างมีเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล
องค์กรและสังคม
๕. มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ การบริ ห าร และพั ฒ นา
บุคลากร ให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
ในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนั้น มีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕
ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมมีการพัฒนาให้ผู เรียนเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให
สามารถดาเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เป็นผู้ที่คิด
ดี ทาดีและรับผิดชอบการกระทาของตนเอง
2. ด้านความรู ความเข้าใจ มีการพัฒนาการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบพัฒนา
ความสามารถในการทาความเข้าใจ การนึกคิด และการนาเสนอข้อมูลหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการต่างๆ ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาให้นิสิตสามารถเรียนรู้และเข้าใจต่อสิ่ง
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
3. ด้านทักษะทางปญญาพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ มี
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งมั่นพัฒนาให้นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะหเพื่อการปองกันและ
แกไขปญหาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการปฏิบัติ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินได้ด้วยตนเอง
4. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบโดยการพั ฒ นา
ความสามารถในการทางานกลุ่ม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบการทางานและสามารถพัฒนาตนเอง และจะต้องมีส่วน
ช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นาหรือสมาชิกของกลุ่ม นิสิต
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หรือบัณฑิตก็สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ สาหรับทักษะในการแก้ปัญหา
นั้นนิสิตจะได้รับการพัฒนาให้มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิต
หรือบัณฑิตจะต้องสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้าและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันได้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ๕ ด้านข้างต้นได้ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตที่เป็นเหตุเป็นผลและมีความเชื่อมโยงกันใน ๔ คือ ๑) ด้านทักษะการคิด
หรือทักษะทางปัญญา ๒) ด้านทักษะทางจิตใจ ๓) ด้านทักษะทางการกระทา และ ๔) ด้านทักษะ
ทางสังคม โดยมี ๑๕ มิติในเชิงรายละเอียดที่มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการจัดการเรียนการสอน
และการอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น สถานที่ ท างานอื่ น สถานประกอบการอื่ น ชุ ม ชนอื่ น สั ง คมอื่ น หรื อ
ประเทศชาติอื่นในประชาคมอาเซียน ดังนี้
๑. เป็นผู้ที่มีทักษะทางการคิดวิเคราะห์ เป็นสามารถที่จะจาแนกแยกแยะองคประกอบ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหาสาเหตุที่แท
จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ถือเป็นความสามารถในการจาแนกแยกแยะองคประกอบของเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์และหาความสัมพันธเชิงเหตุผล เพื่อคนหาสภาพความเปนจริง มีความสามารถในการ
แยกแยะขอมูลขาวสาร โดยผานการกลั่นกรองและประเมินถึงคุณและโทษเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาในปญหาและสถานการณตางๆ รอบตัวไดอยางสมเหตุสมผล
๒. การพัฒนาวิธีการคิดสรางสรรค์เปนความสามารถในการคิดที่จะเปนสวนชวยในการ
ตั ด สิ น ใจและแกไขปญหา รวมถึ ง มี ส วนสนั บ สนุ น ในการตั ด สิ น ใจและแก ไขปญหา โดยการ
คนหาทางเลือกตางๆ ตามความคิดสรางสรรคหรือประสบการณที่ผานมา เพื่อนาใชในการปรับตัวให
เขากับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันไดอยางเหมาะสม ถือเปนความสามารถของ
บุคคลที่มีอยูในตัวบุคคลเปนลักษณะความคิดอยางหลากหลาย แปลกใหม ไมลอกเลียนแบบ และมี
ลักษณะที่เปนตัวของตัวเอง จนเปนความคิดที่ก่อใหเกิดคุณคาตอตนเองและสวนรวมและเปนความ
สามารถที่มีอยูในตัวบุคคล
๓. การพัฒนาวิธีการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห
ขอมูลตางๆ แล้วประเมินปญหาหรือสถานการณที่อยูรอบตัวเราที่มีผลตอการดาเนินชีวิต ถือเปนวิธี
คิดอยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ กอนตัดสินใจวาจะเชื่ออะไรหรือไมเชื่ออะไร หรือกอนจะ
ตัดสินใจวาจะทาหรือไมทาอะไร และเปนการคิดอยางมีเหตุมีผลกอนตัดสินใจทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยาง
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ถูกตองและเหมาะสมที่สุด เป็นความสามารถในการคิด การประเมิน ความเชื่อถือไดของขอมูลไดอย
างมีประสิทธิภาพและสามารถนามาใชในการตัดสินใจในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม
๔. ทักษะการตระหนักรู ในตนเอง เป็นความสามารถในการคนหา รู จัก และเขาใจ
ตนเอง เชน รูขอดีขอเสียของตนเอง รูความตองการ และสิ่งที่ไมตองการของตนเอง ซึ่งจะชวยใหรู
ตัวเองเวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณตางๆ และเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ
สังคม มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเอง รู จุดดีจุดดอยและความสามารถพิเศษของ
ตนเอง รวมถึงการมีสติและรู ตัวอยู เสมอวากาลังทาอะไรอยู ตลอดจนสามารถเขาใจและยอมรับ
ความแตกตางระหวางตนเองและผูอื่น
๕. ทักษะการเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น เป็นความสามารถในการรู และเขาใจความรู สึก
ความตองการของบุคคลอื่นในสถานการณตางๆ ความเห็นใจผู อื่นเปนความสามารถในการเขา
ใจความรู สึกและความเห็นใจบุคคลที่แตกตางจากเราถึงแมวาจะไมคุ นเคย ซึ่งจะชวยใหเราเขาใจ
และยอมรับความแตกตางของบุคคลอื่น ทาใหเกิดความสัมพันธอันดีทางสังคม
๖. ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด เปนความสามารถในการรู จักเขาใจ
และแสดงอารมณของตนเองอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เปนไปตามวัย เปนความ
สามารถในการควบคุมและจัดการกับอารมณตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม มีวิธีการหรือเทคนิค
ในการผอนคลายอารมณความเครียด ตลอดจนสามารถสรางกิจกรรมใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการ
ดาเนินชีวิต เปนการรูจักและเขาใจอารมณของตนเองและผูอื่นวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมซึ่งจะทาให
สามารถตอบสนองและแสดงออกไดอยางเหมาะสม
๗. ทักษะความภูมิใจในตนเอง ถือเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองที่ผ่านการประเมินตนเอง
ทั้งทางบวกและทางลบ เปนระดับของการเอาใจใสที่บุคคลพึงมีตอตนเองในฐานะบุคคล เปนทัศนคติ
ที่สะทอนเกี่ยวกับตนเองที่เปนผลจากการมองและประเมินตนเอง เปนความรูสึกเกี่ยวกับตนเองใน
เรื่ อ งการยอมรั บ ตนเอง เห็ น คุ ณ ค าตนเอง และตั ด สิ น เกี่ ย วกั บ ตนเอง ได รู ถึ ง ความสามารถ
ความสาเร็จ และคุณคาของตนเอง
๘. ทักษะการตัดสินใจ เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ในชีวิต
ไดอยางมีระบบ โดยประเมินทางเลือกและผลที่ไดจากการตัดสินใจเลือกทางที่ถูกตองเหมาะสมก็จะ
มีผลตอการมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ เปนสิ่งที่นาไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ใน
ชีวิต เปนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมไดอยางถูกตอง โดยใช
กระบวนการการประเมินทางเลือกเปนไปตามลาดับขั้นตอนและคาดคะเนผลจากการปฏิบัติ เปน
กระบวนการแสวงหาทางเลือกเพื่อการ ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม และเป็น
ความสามารถในกระบวนการคิดและการแกปญหาอยางมีเหตุผล
๙. ทักษะการแกปญหา เป็นความสามารถในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมี
ระบบ ไมเกิดความตรึงเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกินแกไข เปนค
วามสามารถในการหาคาตอบหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อคลี่คลายขอสงสัย คาถาม สิ่งที่ทาใหคับของใจ
สิ่งที่ไมรู สิ่งที่เขาใจยากของเด็กใหบรรลุจุดมุงหมายอยางเหมาะสม โดยประเมินจากการระบุปญหา
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การวางแผนแกปญหา และการกระทาเพื่อคลี่คลายปญหา เปนความสามารถในการจัดการกับปญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิดความเครียดทางกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญ
โตเกินแกไข
๑๐. ทักษะการแสดงออกอยางเหมาะสม เป็นความสามารถของการแสดงพฤติกรรมที่
ปกปองในสิทธิของตนเองและไมลวงล้าในสิทธิของบุคคลอื่น ทั้งการแสดงความคิดเห็น ความรู สึก
และความตองการของตนเองตอบุคคลอื่น การแสดงความไมเห็นต้องเป็นไปดวยอยางสุภาพ เป็น
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกลาแสดงสิทธิ ความคิดเห็น ความเชื่อ ความรู สึก หรือความตองการ
ของตนเองใหผูอื่นรับรู และกลาที่จะปฏิเสธดวยวิธีการที่ตรงไปตรงมาและเหมาะสม โดยไมรบกวน
สิทธิของผูอื่น
๑๑. ทั ก ษะการปฏิ เ สธและเจรจาตอรอง เป็ น ความสามารถในการปฏิ เ สธในสิ่งที่
กอใหเกิดผลเสียแกตนเองและผูอื่น และการรูจักประนีประนอมในสถานการณที่จะกอใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางบุคคล การโนมนาวใหผูอื่นเห็นสอดคลองกับความคิดของตน และเสนอทางเลือกที่
ทาใหเกิดความพึงพอใจทั้งแกตนเองและผูอื่นไดอยางเหมาะสมและไมเสียสัมพันธภาพ ช
๑๒. ทักษะการสื่อสาร เป็นความสามารถในการใชคาพูดและทาทางเพื่อแสดงออกถึง
ความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม และสถานการณตางๆ ไมวาจะเปนการ
แสดงความคิดเห็น การแสดงความตองการ การแสดงความชื่นชม การขอรอง การเจรจาตอรอง การ
ตักเตือน การชวยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ เปนความสามารถในการรับสารและสงสารทั้งที่เปนภาษา
พูดและภาษาทาทางไดอยางเหมาะสม เป็นความสามารถในการสื่อสารพูดคุยที่ดีด วยทาทางที่สอด
คลอง เหมาะสมและรู จักรับฟงบุคคลอื่นอยางตั้งใจ มีการใหขอมูลยอนกลับบุคคลอื่นอยางสราง
สรรคและการรูจักรับฟงขอมูลยอนกลับจากบุคคลอื่น
๑๓. ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีระหว
างกันและกันและสามารถรักษาสัมพันธภาพไวไดยืนยาว ซึ่งจะชวยใหบุคคลมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกัน และสามารถที่จะรักษาและดารงไวซึ่งความสัมพันธอันดีซึ่งเปนสิ่งสาคัญตอการอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางปกติสุข
๑๔. ทักษะดานความรับผิดชอบตอสังคม เปนความรู สึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ
สังคมและมีสวนรับผิดชอบในความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม สามารถทาประโยชนตอสวนรวม
ไดโดยรูวิธีและปฏิบัติตัวเพื่อรักษาไวซึ่งสาธารณสมบัติ ชวยเหลือสอดสองบุคคลซึ่งเปนภัยตอสังคม
เห็นคุณคาของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใหดารงอยูและเคารพในกฎระเบียบ ขอบังคับ
ของสังคม ตลอดตนมีความตั้งใจอยางมุงมั่นที่จะแสดงพฤติกรรมอันพึงปรารถนาของสังคม
๑๕. ทักษะการใหความรวมมือ เป็นความสามารถในการเคารพใน ความคิดเห็นของ
บุคคลอื่น การประเมินในความสามารถของตนเองที่ใชเปนประโยชนตอกลุม การใหการสนับสนุน
และการใหความไววางใจสมาชิกกลุ มตลอดจนการยอมรับในความแตกต่างระหวางบุคคลเมื่อ
ท างานร วมกั น ถื อ เป็ น ความสามารถในการเคารพในความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลอื่ น โดยใช
ความสามารถของตนเองใหเปนประโยชนตอกลุม
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3. ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นิสิตสู่ประชาคมอาเซียน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ การประเมินคุณภาพภายใน ๕ องค์ประกอบของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดในภาพรวม เท่ากับ 4.80
อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อีก ซึ่งผลการดาเนินงานโดยเฉลี่ยทั้ง ๕
องค์ประกอบคุณภาพ จากการตรวจสอบจะพบว่าองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี
มาก” มีอยู่จานวน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2, ๓, ๔ และ ๕ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นและเป็นอัต
ลักษณ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์
ในสังกัดในขณะที่องค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี” ที่จะต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนั้น
ก็มีอยู่ 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องจาเป็นและเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดจะต้องเร่งพัฒนา คือ การผลิต
บัณฑิตซึ่งจะต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการมุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นต้น นอกจากนั้นในพิจารณาจากปัจจัยทั้ง ๓ ด้าน พบว่า
(๑) ด้านปัจจัยนาเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 อยู่ในเกณฑ์ “ดี” (๒) ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย
5.00 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” และด้านผลลัพธ์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 อยู่ในเกณฑ์ “ดี”
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัด
ได้มีนโนยายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียน
แต่ละรูป/คนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และทักษะพื้นฐานที่จะ
ใช้ในการเรียนรู้ ทั้ง ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับสติปัญญา ความสามารถทาง
สมองและการแสดงผลการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่จะต้องได้รับการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ด้วยวิธีการ
กระบวนการ และใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน โดยมีการจัดบรรยากาศในการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

๖. ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยเรื่อง “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาทักษะชีวิต
ของนิสิตในบริบทความแตกต่างทางการเมืองการปกครองในประชาคมอาเซียน” ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี้
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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๑. มหาวิทยาลัยควรมีแผนงานเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในระดับ
หลักสูตร ว่าจะมีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะชีวิตที่ได้จากหลักสูตรที่จะเป็นกลยุทธ์เชิงรุกและ
เชิงรับอย่างไรในการที่เป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเชียน
๒. มหาวิทยาลัยควรปลุกและปลูกจิตสานึกคณาจารย์และนิสิตในหลักสูตรมีการพัฒนา
ตน พัฒนาคน พัฒนางานให้เป็นทุนมนุษย์ทีมีความพร้อมในเรื่องความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ชีวิต รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
๓. มหาวิทยาลัยควรเน้นในการปลูกจิตสานึกเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมเข้ามามีบทบาท
ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตของหลักสูตรให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความ
ถึงพร้อมทั้งทักษะทางการคิด ทักษะทางจิตใจ ทักษะทางการกระทา และทักษะทางสังคมที่พึง
ประสงค์
๔. มหาวิทยาลัยควรกาชับให้ทุกหลักสูตรให้ความสาคัญกับการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์เพิ่มขึ้น เพื่อสามารถนาไปพัฒนานิสิตหรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ชุมชน สังคม หรือในประชาคมอาเซียน
๕. มหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนบทบาทจากการขับเคลื่อนเชิงรับไปสู่การขับเคลื่อน
เชิงรุก ด้วยการออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
ทั้งในประเทศและในประชาคมอาเซียนเข้ามาสู่ระบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในสภาพความเป็นจริงและวิถีแห่งชีวิตประจาวัน
๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑. มีการจัดทาแผนงานในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวมถึงแผนความเสี่ยงในการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัยสงฆ์ และระดับวิทยาเขต
๒. สนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม หรือออกเดินทางเพื่อไป
ศึกษาดูงานในประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในประชาคมอาเซียน
๓. พัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาที่มุ่งเน้นการปลูกจิตสานึกเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมมา
ใช้ในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความถึงพร้อมทั้ง
ทักษะทางการคิด ทักษะทางจิตใจ ทักษะทางการกระทา และทักษะทางสังคมที่พึงประสงค์
๔. สนับสนุน ส่งเสริม และให้ความสาคัญในการดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ชุมชน สังคม หรือในประชาคมอาเซียน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอน
๕. ออกหน่วยแนะแนวเคลื่อนที่เพื่อดึง เยาวชนและผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ ทั้งในประเทศและในประชาคมอาเซียนเข้ามาสู่ระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในห้ อ งเรี ย นและในสภาพความเป็ น จริ ง แห่ ง วิ ถี
ชีวิตประจาวัน
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๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ทาให้ผู้วิจัยพบว่า มีประเด็น
มากมายที่เกี่ยวโยงในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตสู่
ประชาคมอาเซียน และยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ยังไม่ได้มีการศึกษาหาคาตอบอย่างละเอียดรอบด้าน
ดังนั้น หากนักวิจัยท่านใดมีความสนใจในประเด็นการจัดการศึกษากับประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอมุมมองในประเด็น ดังต่อไปนี้
๑. ควรท าการศึ ก ษาวิ จั ย โดยการน าหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาที่ จ าเป็ น มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตและบัณฑิต
๒. ควรทาการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ในเรื่องทักษะชีวิตจากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและการ
คาดหวังของสถานประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
๓. ควรทาการวิจัยในเรื่องการพัฒนาทักษะทางความคิดเชิงระบบกับการจัดการเรียน
การสอนที่มีวิชาแกนเป็นแนวพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างคุณค่าและทักษะชีวิตด้านจิตใจและ
การกระทาของนิสิตหรือบัณฑิต
๔. ควรมีการศึกษาเรื่องความขัดแย้งทางความเชื่อและวัฒนธรรมกับการเสริมสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดตลาดทางวิชาการที่จะมีเยาวชนและผู้
ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ทั้งในประเทศและในประชาคมอาเซียนเข้ามาสู่ระบบการ
จัดการเรียนการสอนในอนาคต
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บทคัดย่อ

การวิจัย มีวัต ถุประสงค์มีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อการศึกษา ๑) เพื่อ ศึกษาสภาพทั่ วไปของการ
พั ฒ นาสุ ข ภา วะและการ เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การโภชนาการของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และพระนิ สิ ต
มหาวิ ทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย ๒) เพื่อศึก ษาปั จจัยและกระบวนการการจัดการความรู้
ของการพัฒ นาสุขภาวะและการเรีย นรู้เ กี่ย วกับ หลั กการโภชนาการในการพั ฒนาสุข ภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุท ธศาสนาของผู้ที่เ กี่ยวข้อง และพระนิสิต มหาวิ ทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๓) เพื่อ สร้างตัวชี้ วัดและผลสัมฤทธิ์ก ารพั ฒนาสุขภาวะของนิ สิต มหาวิ ทยาลัยมหาจุ ฬาลง
กรณราชวิ ทยาลั ย โดยใช้ก ารวิ จัย วิธี การวิจั ยเชิ งคุ ณภาพด้ วยการการสั ง เกตุแ บบมี ส่ว นร่ว ม การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ เชี่ยวชาญด้า นโภชนาการ นักวิชาการ และพระนิสิ ต
จานวน ๑๒ รูป/คน และวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
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๑. พระนิสิ ตผู้มาตรวจร่างกายมีจ านวน ๒๐๐ รูป คิ ดเป็ น ๑๐๐ % โดยพระนิ สิตมี อายุ
เฉลี่ย ๔๐ ปี เป็นผู้ที่ ไม่มีโรคประจาตัว เป็นผู้ที่ ไม่มีโรคประจ าตัวร้ อยละ ๗๔.๑๔ และมี โรคประจาตั ว
ร้อยละ ๒๕.๘๖ โดยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ ๕.๑๗ รองลงมาเป็นโรคไขมั น
ในเลือดสูงและเบาหวาน โดยมีจานวนผู้ที่เป็นโรคเท่ากันคิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕
๒. ปั จจั ย และกระบวนการการจั ด การความรู้ ของการพัฒ นาสุ ข ภา วะและการเรีย นรู้
เกี่ยวกับหลักการโภชนาการในการพัฒนาสุข ภาวะ ศึก ษาพฤติก รรมการอยู่ การกิน พบว่ าจะต้องมี
การจั ดกิจกรรมการตรวจร่า งกายทุกปี โดยเฉพาะควรตรวจปอด สารเสพติด และพระนิ สิตค่อ นข้า ง
อ้วน พระควรพิจารณาอาหารก่อ นรับประทาน โดยมี การจัดให้ความรู้เ กี่ยวกับเรื่องระบบธรรมชาติ
ของร่างกายนาฬิกาชีวิตกับร่างกายมนุษย์
๓. การกาหนดตัวชี้ วัด ตั้งตั วชี้วั ดให้ สื่อ ถึงผลสาเร็จ ของงานที่ค าดหวัง โดยอาจพิจารณา
จากปริมาณ เช่ น จ านวนพระนิสิตที่ มีความเสี่ ยงต่ อการเป็น โรคสูง , คุณภาพ เช่น ร้อยละของพระ
นิสิตที่มีสุขภาพได้มาตรฐาน เป็ นต้น โดยที่ตั วชี้วัด จะต้อ งสามารถวัด ประเมินเป็น ตัวเลขได้จ ริงและ
เก็บ ข้อมู ลได้อย่ างสะดวกในสภาพการทางานจริง เช่น มีก ารเก็บข้ อมู ลไว้ ที่กองกิ จการนิสิ ต เพื่อ ที่จ ะ
ติ ด ตามผลกา รตรวจ สุ ข ภา พได้ อ ย่ า งมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด การดู แ ลสุ ข ภาวะที่ ต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
คาสาคัญ : ตัวชี้วัด,สุขภาวะ,นิสิต

ABSTRACT

The objectives of this research are 1) Study of the environment and learning
about nutrition related and Mahachulalongkornrajavidyalaya monk students at the
college. 2) To study the behavior and working environment, and learning the Buddhist
way of Mahayana, Honorary honor of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, by
deeply interviewing 1 2 head / person nutritionists, academics and students, and
content analysis.
The research findings were as follows:
There are 200 students, which calculated 100% and the average age of the students
is 40 years. There are 7 4 .1 4% had no physical disease, and 2 5 .8 6 % had, while high
blood pressure presents the most, 5 .1 7 , following by hyperlipidemia and diabetes.
The number of people with equivalent disease is 3.45 percent.
Factors and processes of knowledge management of health development
and learning about nutritional principles in health development lead to study of
eating habits. The study found that physical activity should be monitored every year,
particularly, lungs and narcotic addicts. Moreover, monk students are quite obese., so
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they should consider food before eating by providing knowledge about the natural
system of the body.
Determination of indicators. Setting indicators convey the expected
outcome of the task. By quantity, for example, the number of students who are at
high risk for disease. By quality, such as the percentage of students who are healthy,
standardized, etc. The indicators must be able to measure and evaluate the data in
term of convenient manner in actual work, such as information is kept at the Student
Affairs Division. In order to keep up with the results of health checks, continuous care
and effective, by considering in accordance with the National Monks' Health Statute.
Keyword : Key Informant, Health, Student
๑. ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
การเสริ มสร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ ต ามแนวพระพุท ธศาสนา ถื อ เป็ น ภารกิ จ ที่
สถาบั นวิจัย พุทธศาสตร์ และกองกิ จการนิสิต มหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย ได้ รับการ
สนับสนุนจากสานั กสนับ สนุนสุ ขภาวะองค์ กร ส านักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ ให้
ดาเนินกิ จกรรมพั ฒนาองค์ ความรู้สุ ขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา การสนับ สนุน กิจการคณะสงฆ์
ตลอดจนการพั ฒนาฐานข้ อ มูล และกระบวนการสื่ อสารสาธารณะ ซึ่ งการด าเนิ นงานที่ ผ่า นมาได้
พัฒนาไปสู่ การสร้า งและพัฒนาองค์ความรู้ต ามแนวพระพุ ทธศาสนา เครือข่ ายความร่ วมมื อเพื่ อการ
สร้างสุขภาวะตามแนวพระพุท ธศาสนา ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมสนองกิจการคณะสงฆ์เพื่ อการ
พัฒนาสังคมและองค์กรสุขภาวะให้เกิ ดในคณะสงฆ์ได้อย่างต่อเนื่ อง
การด าเนิ น งานโคร งการวิ จั ย ตั ว ชี้ วั ด และผลสั มฤทธิ์ ก ารพั ฒ นาสุ ข ภาวะของนิ สิ ต
มหาวิ ทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย ภายใต้ เครื อข่ายการสร้างเสริ มสุขภาวะและการเรียนรู้
ตามแนวพระพุ ทธศาสนา ที่ส ามารถดาเนิ นกิจ กรรมให้มีความต่ อเนื่อ งและมี แนวโน้ มน าไปสู่ค วาม
ยั่งยื นได้นั้ น มีปั จจั ยที่ นาไปสู่ค วามส าเร็จ ร่ว มกั นสามประการกล่ าวคือ ประการที่ หนึ่ ง การสร้า ง
ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกั บการพั ฒนาสุข ภาวะของนิ สิ ตร่ ว มกั บ กองกิ จ การนิสิ ต โรงครัว หอฉั น
กล่าวคื อการเห็นความสาคั ญกับวั ตถุดิบที่ จะนามาประกอบอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ประการที่
สอง การสร้างการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายของพระนิสิต และ ประการที่สาม การให้ความรู้
ในเรื่องการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุท ธศาสนา
จากงานศึ กษาการติ ดตามและการประเมินผลโครงการเสริ มสร้างสุข ภาวะและการเรียนรู้
ตา มและกา ร เรี ย น รู้ ต า มแน วพร ะพุ ท ธศา สนา โดย Suraphol Suyaprom and Butsakorn
Wtthanaboutr (๒๕๖๐) พบว่ า การด าเนิ น โครงการเสริ มสร้ า งสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ต ามแนว
พระพุท ธศาสนา นาไปสู่การสร้า งให้เ กิด ความตื่นตั วด้ านสุข ภาวะในกลุ่ มพระสงฆ์ ทั้ งพระสงฆ์ใ น
ระดับพระสังฆาธิ การที่มีหน้าที่สาคัญในการปกครองและก าหนดนโยบาย และกลุ่มพระสงฆ์ มีสถานะ
เป็นผู้อาศั ยภายในวั ดหรือพระลูกวัด ที่พัฒนากิจกรรมพัฒนาสุ ขภาวะทั้ง ๔ ด้าน อาทิ การเจริญกาย
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รักษาศีล ๕ เพื่ อสุ ขภาพที่ ดี เพื่อ พัฒนาสุข ภาวะทางกาย หรือ กิจ กรรมสวดมนต์ไ หว้ พระ นั่ งสมาธิ
เพื่อ พัฒ นาสุขภาวะทางจิ ตใจ เป็ นต้น อย่า งไรก็ต ามการดาเนิ นโครงการดั งกล่ าวยัง พบว่ าขาดการ
พั ฒ นา กิ จ กรร มไปสู่ ค วามยั่ ง ยื น ใน อน าคต ทั้ ง ใน แง่ ข องกา ร ปร ะยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค ว า มรู้ ท า ง
พระพุท ธศาสนาเพื่อ การพัฒ นาสุข ภาวะ และการพัฒนาเชิงพื้ นที่ที่ส ามารถสร้างเครือข่ ายการเรียนรู้
และพัฒนาสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา
การด าเนิ น งานโครงการวิ จั ย ตั ว ชี้ วั ด และผลสั มฤทธิ์ ก าร พั ฒ นาสุ ข ภา วะของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายและเครือข่ ายการทางาน
อย่างยั่งยื น จ าเป็ นต้อ งสร้า งองค์ความรู้ พื้น ที่ และกิจ กรรมที่ด าเนิ นงานได้อ ย่างชัดเจนและมี ความ
ต่อเนื่องในการด าเนิ นงาน อี กทั้ง ยังจ าเป็ นที่จ ะต้อ งมีก ารสนับสนุนให้คณะสงฆ์เห็ นความส าคัญ ของ
การพัฒ นากิ จกรรมการพัฒ นาสุขภาวะและการพั ฒนาสัง คมตามแนวพระพุ ทธศาสนาให้มากยิ่ งขึ้ น
ทั้งนี้เ พื่อสร้ างการตื่นตั ว แรงจูงใจและสะท้อ นมิติข องการเรีย นรู้ไปสู่ความสาเร็จให้ เป็นรู ปธรรมมาก
ขึ้นในกลุ่มเครือข่า ยองค์กรทางพระพุ ทธศาสนาและประชาชน ตลอดจนผลักดันให้เ กิดขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิ รูป กิ จ การพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง จะสามารถส่ งผลประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาองค์ก รทาง
พระพุ ทธศาสนา รวมทั้ง การพั ฒนาองค์ ความรู้สุข ภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาได้ อย่างมีนัย สาคั ญ
จึงจ าเป็นอย่า งยิ่ งที่จ ะต้ องสร้า งการพั ฒนาองค์ค วามรู้สุ ขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ตลอดจน
สร้างพื้นที่ กิจกรรมและกระบวนการการเรี ยนรู้ ตามแนวพระพุทธศาสนาให้ เกิดขึ้ นใน พื้นที่ต้ นแบบ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการมีส่ วนร่วมระหว่ างหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิท ยาลัยในพื้นที่ คณะสงฆ์ในพื้นที่ ตลอดจนเครือ ข่ายการศึกษาเพื่อ พัฒนาให้เกิด พื้นที่ กิ จกรรม
และกระบวนการการเรี ย นรู้ ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนาได้ อย่ า งยั่ง ยื น เพื่ อเป็ น การสนั บ สนุน การ
ด า เนิ น งาน ของกิ จ กา รคณะสงฆ์ แ ละจ ะสา มาร ถพั ฒ น าให้ ก า ร พั ฒ น าสุ ข ภา วะตา มแน ว
พระพุทธศาสนา เป็นนโยบายและแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญของคณะสงฆ์ในอนาคตต่อ ไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของการพั ฒ นาสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก กา ร
โภชนาการของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒) เพื่อ ศึก ษาปัจ จัย และกระบวนการการจั ดการความรู้ข องการพัฒ นาสุข ภาวะและการ
เรีย นรู้เ กี่ย วกับ หลั กการโภชนาการในการพั ฒนาสุขภาวะและการเรีย นรู้ต ามแนวพระพุท ธศาสนา
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓) เพื่อ สร้า งตัว ชี้วั ดและผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาสุข ภาวะของนิ สิต มหาวิท ยาลั ยมหาจุฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย
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๓. ปัญหาการวิจัย
๑) สภาพทั่ วไปของการพัฒนาสุ ขภาวะและการเรี ยนรู้เกี่ ยวกับ หลักการโภชนาการของผู้ ที่
เกี่ยวข้อง และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอย่างไร
๒) ปัจจัยและกระบวนการการจัดการความรู้ ของการพัฒนาสุ ขภาวะและการเรียนรู้เกี่ยวกั บ
หลักการโภชนาการในการพั ฒนาสุ ขภาวะและการเรียนรู้ ตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้ที่เกี่ ยวข้อ ง
และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีลักษณะอย่างไร
๓) ตัวชี้ วัด และผลสั มฤทธิ์ก ารพัฒนาสุข ภาวะของนิสิต มหาวิ ทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นอย่างไร
๔. เป้าหมายของการวิจัย
๔.๑ เชิงปริมาณ
พระนิสิตจานวน ๒๐๐ รูป ที่พัก ณ หอพักภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา
๔.๒ เชิงคุณภาพ
ระบบและกลไกในการสร้างการจัดการความรู้ในการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตาม
แนวพระพุทธศาสนา
๔.๓ เป้าหมายเชิงองค์ความรู้วิชาการและสื่อ สารสัง คม
๔.๓.๑ สร้างความตื่นตั วในระบบและกลไกในการสร้า งการจัด การความรู้ในการพัฒนา
สุขภาวะและการเรีย นรู้ ตามแนวพระพุ ทธศาสนาเพื่อ นาไปสู่ก ารส่ง เสริมการขยายบทเรีย นต่ อไป
โดยเฉพาะในพระนิสิต เครือข่ายชมรมของพระนิสิตและผู้ที่เกี่ย วข้อง
๔.๓.๒ ดาเนิ นการจัด ทา พั ฒนาและบูร ณาการฐานข้ อมู ลพระสงฆ์ พระนิ สิต และองค์
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ในประเด็นการดาเนินงานและสุขภาวะพื้นฐานของพระสงฆ์
๔.๓.๓การเผยแผ่ความรู้ ระบบและกลไกในการสร้ างการจัดการความรู้ ในการพัฒ นาสุ ข
ภาวะและการเรียนรู้ ตามแนวพระพุ ทธศาสนาทั้งการสัมมนาและการประชุมเชิ งปฏิบัติ การ ในระดั บ
กลุ่มย่อย/ภูมิภาค/ประเทศ ในประเด็นพระสงฆ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔.๔ เป้าหมายเชิงพื้นที่และเชิงปริมาณ
๔.๔.๑ พัฒ นาการทางานและสนับ สนุ นเครือ ข่ายพระสงฆ์เพื่ อเป็นพื้ นที่ การเรี ยนรู้ และ
การบูรณาการการทางานระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔.๔.๒ เครื อข่ายฐานข้อ มูลและภาคี การท างานในทุกพื้ นที่ของมหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
๔.๔.๓ พัฒ นาแกนนาพระนิสิตมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัยและส่วนวิทยา
เขตสร้ างการเผยแผ่ความรู้ระบบและกลไกในการสร้ างการจัดการความรู้ในการพัฒนาสุขภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
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๕. ขอบเขตการวิจัย
๕.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึ กษาวิ จัย เรื่ อง“โครงการวิจั ยตั วชี้ วัด และผลสั มฤทธิ์ การพั ฒนาสุ ขภาวะของนิสิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ” มุ่ง ศึ ก ษาลั ก ษณะสร้ า งหลั ก การเรี ย นรู้ ต ามแนว
พระพุทธศาสนา เสริมสร้างแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะ และการจัดการความรู้ ระบบและกลไกใน
การสร้างการจัดการความรู้ในการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
๕.๒. ขอบเขตด้านประชากร
พระนิสิตที่พัก ณ หอพักภายในมหาวิท ยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย อ. วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา
๕.๓. ขอบเขตด้านพื้นที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา
๕.๔. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึ ก ษาวิจั ย ครั้ งนี้ ด าเนิน การวิจั ย ตั้ง แต่ วั นที่ ๑ มิถุ นายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึ งวั น ที่ ๓๑
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน
๖. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึก ษาวิ จัย เรื่อ ง “โครงการวิจั ยตัว ชี้วั ดและผลสั มฤทธิ์ก ารพั ฒนาสุข ภาวะของนิสิ ต
มหาวิ ท ยาลั ยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ” เป็ น การศึ ก ษาโดยการใช้ ก ารวิ จัย แบบคุ ณภาพ
(Qualitative Research )
๖.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ พระนิสิ ตที่ พัก ณ หอพั กภายในมหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา
๖.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือที่ ใช้ในการวิ จัย ได้แก่ การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การ
สัมภาษณ์ เ ชิง ลึก (In-depth Interview) กับ ผู้ ให้ ข้อ มูล ส าคั ญ (Key Informants) การสานเสวนา
การสนทนากลุ่ มเฉพาะ การสังเกตแบบมี ส่วนร่ว ม (Participant Observation) และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่ วนร่ว ม (Non-participant Observation) เพื่อสร้ างตัว ชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ก ารพัฒ นาสุข ภาวะ
และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๗.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมื อที่ใ ช้ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูลผู้ วิจัย จะได้ดาเนิ นการจัด เก็บ ข้อมู ลตามขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้
๑) จั ดเตรียมเครื่ องมื อตามจานวนกลุ่มตั วอย่ าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก (Indepth Interview)
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๒) ให้ผู้เชี่ ยวชาญด้านต่าง ๆ จานวนอย่างน้ อย ๕ ท่าน เช่น ด้านจิตวิทยา ด้ านการวิจั ย
ด้านสังคมศาสตร์ เป็นต้ น ในการตรวจเครื่องมือ การวิจัย ว่ามี ความเที่ยงตรงและสามารถใช้ในการ
เก็บข้อมูลได้หรือไม่
๓) ติ ด ต่อ ขอหนัง สื อจากสถาบั นวิ จั ยพุ ทธศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยมหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลั ย ขออนุ ญาตและขอความร่ วมมือ ถึง ผู้บ ริหาร หรื อ หัว หน้ าหน่ว ยงานกลุ่มเป้ าหมาย และ
เวียนหนังสือขออนุเคราะห์ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้าเก็บข้อมูล
๔) นาส่งหนัง สือขออนุญาตและขอความร่ว มมือถึง ผู้บริหารหรือหั วหน้าหน่วยงานที่เป็ น
กลุ่มเป้าหมายโดยกาหนดวันที่จะไปแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
๕) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถามแล้วนาไปวิเ คราะห์ข้อ มูล
๖.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ ครา ะห์ ข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณภาพ ( Qualitative Analysis) กา ร
วิเคราะห์ข้อ มูลเกี่ย วกับ ข้อเสนอแนะในการการติดตามและการประเมิน ผลโครงการ โดยวิ เคราะห์
ข้อมู ลจาแนกตามกลุ่มข้ อมู ล (Content Analysis) ทางการวิจั ยที่ท าการศึ กษาข้อ มูลเชิง คุณภาพที่
ได้จากการสัมภาษณ์โ ดยการนาเสนอเป็นความเรียง การน าเสนอข้อ มูล โดยแบบตาราง โครงสร้า ง
แผนภาพ การบรรยาย และภาพประกอบเอกสาร
โดยมียุทธศาสตร์การดาเนินการ คือ
๑. เน้ นการท างานบนฐานทุ นเดิ ม โดยให้ ความส าคั ญกับ ทุน เดิมที่มีอยู่ทั้ งในด้า นที่ เป็ น
บุคคล กลไกการทางาน เครื อข่า ยการพัฒ นา หรื อกลไกหน่วยงานสนับ สนุน อื่นๆ ที่มีกระบวนการ
ทางานเชิงบูรณาการกับความรู้
๒. เน้น การทางานเชิ งบู รณาการที่อ าศัย แนวคิด และหลั กการทางพระพุทธศาสนาและ
ศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกั บบริบททางสัง คมและวั ฒนธรรม
๓. เน้ นการพัฒนา ๓ กระบวนการ คื อ การพัฒนาคน ความรู้ กระบวนการแลกเปลี่ย น
เรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่ ม องค์กรที่เกี่ย วข้อ งเพื่อ นาไปสู่การเสริ มสร้ างสุข ภาวะและการเรียนรู้ทาง
สังคม
๔. เน้น การขับเคลื่อ นและการสร้ างพลังของการจัดการในมิติ ต่างๆ การสื่ อสารผ่า นสื่ อ
และชุดความรู้ที่แพร่หลายทั้งทางหนังสือ และการสัมมนาในระดับท้องถิ่น
๕. เน้ นพัฒนาระบบและกลไกขององค์กรในท้อ งถิ่นที่ เอื้อต่ อการเสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ
๖.๕ การนาเสนอผลการวิจัย
ในส่วนนี้ผู้วิจัยดาเนินการออกเป็น ๓ กระบวนการได้แก่
๑. การรวบรวมและจัด ระเบี ยบข้อ มูล คื อการที่ผู้วิจั ยได้ข้ อมูลที่ เกี่ยวข้องกั บการบริหาร
จัดการองค์ก ารเชิ งพุ ทธบูร ณาการ เพื่ อการเสริมสร้ างสุข ภาวะและการเรี ยนรู้ข องสัง คมไทย โดย
นามาจั ดระเบียบข้อ มูล ตามหมวดหมู่ ตั้ง แต่เ รื่อ งของข้อ มูลพื้ นฐานแนวทางการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ
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และการเรี ยนรู้ ของสัง คมไทย เป็ นต้น ทั้ง นี้เ พื่อให้สามารถน าข้อ มูล มาใช้ได้ อย่ างเป็นระบบและลด
ความสับสนของข้ อมูลที่ มีจานวนมาก โดยผู้วิจั ยได้ท าการตรวจทานข้ อมูลที่ ได้มาจากการสัมภาษณ์
การวิจั ยเชิงเอกสารและการสัง เกตตลอดระยะเวลาของการศึก ษาภาคสนามเพื่อ ให้ สะดวกต่อ การ
นาเสนอข้อมูลมากขึ้น
๒. การนาเสนอข้ อมู ล สาหรั บในการน าเสนอข้ อมู ล นั้น ผู้วิ จัย ได้ วิเ คราะห์ และตี ความ
ปรากฏการณ์ที่เ ข้าไปศึ กษาวิจัย และนาเสนอผลการวิจั ยผ่านการพรรณนาซึ่งได้มีการเชื่อมโยงข้อมู ล
ที่จัด ระเบีย บเข้ าด้ วยกั นตามกรอบแนวคิ ด โดยได้น าเสนอข้อ มูลทั้ งในเชิ งพื้ นฐานของกลุ่มตัวอย่า ง
และข้อ มู ลเชิ งพรรณนาที่ ผ่ านการวิ เ คราะห์ แ ละเรีย บเรี ย ง ทั้ ง นี้ผู้ วิ จัย ได้แ ยกการน าเสนอข้ อ มู ล
ออกเป็น ๒ ส่วน สาคั ญคือ (๑) การนาเสนอข้อมูลพื้น ฐานของกลุ่ มตัวอย่าง ในรูปแบบข้ อมูลพื้นฐาน
(๒) อีกส่วนผู้วิจัยนาเสนอในลักษณะการตีความและสรุปยอดความคิ ดของผู้ ให้ข้อ มูล
๓. การสั งเคราะห์ และเสนอแนะการวิ จัย ในขั้ นตอนนี้ผู้วิ จัยจะนาข้ อมูล ที่ได้จ ากการใช้
ระเบียบวิธีวิจั ยที่ศึกษาจากปรากฏการณ์มานาเสนอข้อค้น พบและสามารถสรุปเนื้อหารายละเอียดใน
เรื่ องที่ศึ ก ษา เพื่ อสามารถนามาเขีย นรายงานการวิ จัย เพื่ อ ต่อ ยอดความรู้ ให้ กับ สั งคมได้ รับ รู้แ ละ
ศึกษาต่อไปโดยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดและทฤษฎีที่ทาการศึกษาไว้เข้ามาเชื่ อมโยง
การศึ ก ษาเรื่ อ งโครงการ วิ จั ย ตั ว ชี้ วั ด และผลสั มฤทธิ์ ก ารพั ฒ นาสุ ข ภาวะของนิ สิ ต
มหาวิท ยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลั ย มีวัต ถุประสงค์เพื่ อการศึ กษา ๑) เพื่อศึก ษาสภาพทั่วไป
ของการพัฒนาสุข ภาวะและการเรี ยนรู้ เกี่ย วกับ หลัก การโภชนาการของผู้ ที่เกี่ ยวข้ อง และพระนิสิ ต
มหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย ๒) เพื่อ ศึกษาปัจจัย และกระบวนการการจั ดการความรู้
ของการพัฒนาสุข ภาวะและการเรียนรู้เ กี่ยวกับหลักการโภชนาการในการพัฒ นาสุขภาวะและการ
เรียนรู้ตามแนวพระพุ ทธศาสนาของผู้ ที่เกี่ ยวข้อ ง และพระนิสิ ต มหาวิท ยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๓) เพื่ อสร้า งตัว ชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะของนิสิ ต มหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬาลง
กรณราชวิทยาลัย โดยในบทสรุปและข้ อเสนอแนะนี้จะเป็นการสังเคราะห์เ นื้อหาทั้งในส่ วนที่เป็นการ
จัดโครงการวิจั ยตัว ชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ก ารพั ฒนาสุข ภาวะของนิ สิต มหาวิทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณ
ราชวิท ยาลัย และการสั มภาษณ์ เชิงลึ กกับผู้ เชี่ยวชาญด้า นสาธารณสุ ข นัก วิชาการ และตัวแทนพระ
นิสิต
ทั้งนี้การนาเสนอข้อ มูลในส่ วนนี้จ ะเป็นการแสดงให้เ ห็นถึงการวิเ คราะห์ ข้อมูลในรูปแบบคาบรรยาย
โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ ๑. เพื่ อ ตอบวัตถุ ประสงค์ข้ อ ที่ ๑ เพื่ อ ศึ กษาสภาพทั่ว ไปของการพั ฒนาสุ ข
ภาวะและการเรีย นรู้ เกี่ย วกั บหลั กการโภชนาการของผู้ที่ เกี่ย วข้ อง และพระนิ สิต มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะผู้วิ จัยได้มีการจัด การตรวจร่ างกายพระนิสิ ต ๒๐๐ รูป เพื่อ ศึก ษาสภาพทั่ว ไปของ
การพัฒ นาสุ ข ภาวะและการเรี ย นรู้ เ กี่ ยวกั บหลั กการโภชนาการของผู้ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง และพระนิ สิ ต
มหาวิท ยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลั ย และเป็นเครื่องมื อสาคั ญในการเฝ้าระวังสุ ขภาพเบื้องต้ น
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โดยเป็ นการคัด กรองและประเมิ นภาวะสุ ขภาพเบื้ องต้น เพื่อ ค้น หาความผิด ปกติที่ อาจยั งไม่แ สดง
อาการ ส่ ง เสริ มให้ พระนิสิ ตเห็ นถึ ง ความส าคัญ ของการเฝ้ า ระวั งภาวะสุ ขภาพ และได้ รั บความรู้
คาแนะนาที่เ หมาะสมในการปฏิ บัติตนที่มเหมาะสมในการป้องกั นการเจ็บป่ วย เพื่ อลดความเสี่ยงต่ อ
การเจ็ บ ป่ ว ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ร วมทั้ ง เพื่ อ จ าแน กกลุ่ มผู้ รั บ การ ตรวจออกเป็ น กลุ่ ม ได้ อ ย่ า งชั ด เจ น
ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ผู้ มีภ าวะสุ ข ภาพปกติ กลุ่ ม ที่ มีก ารเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ ส าคั ญ เช่ น
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น พบว่า
พระนิสิตผู้มาตรวจร่า งกายมีจานวน ๒๐๐ รูป คิดเป็ น ๑๐๐ % โดยพระนิสิต มีอายุเฉลี่ ย
๔๐ ปี เป็ นผู้ที่ ไม่มีโรคประจ าตัว เป็ นผู้ที่ ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ ๗๔.๑๔ และมี โรคประจาตั วร้อ ย
ละ ๒๕.๘๖ โดยเป็ นโรคความดัน โลหิต สูงมากที่ สุด คิ ดเป็ นร้อ ยละ ๕.๑๗ รองลงมาเป็นโรคไขมันใน
เลือดสูงและเบาหวาน โดยมีจานวนผู้ที่เป็นโรคเท่ากันคิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕
การประมวลผลค่าดั ชนี มวลกายพบว่าพระนิสิต จานวน ๒๐๐ คน มีค่ าดัช นีมวลกายอยู่ใ น
เกณฑ์มาตรฐาน มีจานวน ๘๘ คน คิด เป็นร้อยละ ๔๓.๘๖ และ น้าหนักเกิน หรืออ้ว นระดับ ๑ ร้อ ย
ละ ๒๘.๐๗ น้าหนัก เกินหรือท้ วม ร้ อยละ ๘.๗๗ และ น้าหนักเกิ น และอ้ว นระดับ ๒ ร้อ ยละ ๗.๐๒
ในขณะที่ผู้ มีค่าดั ชนีมวลกายน้อ ยกว่ ามาตรฐาน จ านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้ อยละ ๑๒.๒๘ โดยที่มีค่ า
ดัชนีมวลกายมากกว่า มาตรฐานควรควบคุ มหรื อลดน้ าหนั ก เพื่ อป้อ งกันโรคแทรกซ้ อนที่ อาจเกิดขึ้ น
ผู้ที่มีน้อยกว่ามาตรฐาน ควรรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ในปริมาณที่เพียงพอ และผู้ที่มีน้าหนั ก
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานควรควบคุมน้าหนักให้อยู่ ตามเกณฑ์
พระนิสิ ตจานวน ๒๐๐ คน พบว่า ความดั นโลหิ ตอยู่ ในเกณฑ์ป กติ โดยมีจ านวน ๑๖๘ คน
คิดเป็นร้ อยละ ๘๔.๒๑ มี ความดัน โลหิ ตสูง ระดั บที่ ๑ ระยะเริ่มแรกจานวน ๒๑ คน ความดัน โลหิ ต
สู ง ระดั บ ที่ ๒ ระยะปานกลางจ านวน ๔ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๐.๕๓ และ ๑.๗๕ ตามล าดั บ
นอกจากนี้ยังพบผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่าจานวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑
พระนิ สิต แสดงให้ เ ห็ นว่ า พระนิ สิ ต จ านวน ๒๐๐ คน พบว่า ผลตรวจไขมัน ในเลือ ดชนิ ด
Cholesterol ผิดปกติมากที่ สุด รองลงมาคือผลตรวจไขมัน ในเลือ ดชนิด Triglyceride และผลตรวจ
น้าตาลในเลือด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๙ , ๒๕.๔๒ และ ๒๓.๗๓ ตามลาดับ
ส่ว นที่ ๒. เพื่ อตอบวัตถุประสงค์ข้ อที่ ๒. เพื่อ ศึก ษาปัจ จัย และกระบวนการการจั ดการ
ความรู้ของการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ เกี่ย วกับหลักการโภชนาการในการพัฒนาสุข ภาวะ
และการเรีย นรู้ตามแนวพระพุ ทธศาสนาของผู้ ที่เกี่ ยวข้ อง และพระนิสิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬ า
ลงกรณราชวิทยาลัย
ปัจจั ยและกระบวนการการจัด การความรู้ของการพั ฒนาสุข ภาวะและการเรีย นรู้ เกี่ย วกั บ
หลั กการโภชนาการในการพั ฒนาสุ ขภาวะ ศึก ษาพฤติก รรมการอยู่ การกิน ซึ่ งเท่า ที่พิจารณามา
ข้อ มูล จากการตรวจร่ างกายของพระนิสิ ต พบว่ าจะต้ องมี การจั ดกิ จกรรมการตรวจร่า งกายทุก ปี
โดยเฉพาะควรตรวจปอด สารเสพติด และพระนิสิตค่อ นข้างอ้ วน VMI เพราะชอบการเจอกาแฟ น้ า
ปั่น โดยพระเปลี่ ยนความเชื่ อ พระควรพิ จ ารณาอาหารก่ อนรั บประทาน โดยมี การจัด ให้ ค วามรู้
เกี่ย วกับ เรื่ องระบบธรรมชาติ ของร่า งกายนาฬิ กาชี วิต กับร่ างกายมนุ ษย์ กฎเกณฑ์ธ รรมชาติ ที่ เกิ ด
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จาก ๒ ปัจจัยคื อ ปัจ จัยภายในของสิ่งมีชี วิตเอง ซึ่งคงความเป็น กฎเกณฑ์ เฉพาะตัว เมื่อได้รั บปัจจั ย
ภายนอกจากสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้ร่างกายมีการปรับ สภาพภายใน จนสามารถ
ถ่า ยทอดลั ก ษณะการท างานนั้ น ไปยั ง ลู ก หลาน เป็น การถ่ ายทอดพั นธุ ก รรม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
Khakawoot Meemook and Other (๒๐๐๘) ศึก ษาเรื่อ ง พฤติ ก รรมสุ ข ภาพพระสงฆ์ ใ นอ าเภอ
พยุหะคี รี โดยมีวัตถุ ประสงฆ์เพื่อศึ กษาพฤติกรรมของพระสงฆ์ในอาเภอพยุ หะคีรี จังหวั ดนครสวรรค์
ซึ่งดาเนินการสอบถามจากพระสงฆ์ที่จาพรรษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ พรรษ จานวน ๒๐๐ รูป ในอาเภอ
พยุหะคี รี ระหว่างวัน ที่ ๑ มิถุ นายน-กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยครอบคลุมข้อมู ลทั่วไป, ข้อมูลส่ วนบุคคล
และข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ ตามกรอบการสร้างสุขภาพ ๖ อ. ของกระทรวงสาธารณสุ ข
ได้แก่ อโรคยา, อาหาร, อานมัยสิ่งแวดล้อม, อบายมุข, ออกกาลังกาย และอารมณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ร้อยละ ความถี่ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์มีภาวะเจ็บป่วยก่อนบวชร้อยละ ๒๔.๕
ส่วนมากเป็นโรคความดั นโลหิต สูง ร้อ ยละ ๒๘.๕๗ รองลงมาคื อโรคเกาต์ ร้ อยละ ๑๒.๒๔ ส่ วนภาวะ
สุขภาพหลังบวช พบว่า พระสงฆ์ มีภาวะเจ็บ ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ ๒๘ ส่ วนใหญ่ ยังเป็นโรคความ
ดัน โลหิ ต สูง ร้ อ ยละ ๔๑.๐๗ แต่ ร องลงมาคื อ ไขมั น ในเลือ กสู ง ร้อ ยละ ๒๖.๗๙ อี ก ทั้ง ยั ง พบว่ า
พระสงฆ์ร้อยละ ๙๘ มีพฤติกรรมการฉั นอาหารไม่ เหมาะสม และมีสุ ขอนามัยส่ว นบุคคลและอนามั ย
สิ่ง แวดล้ อ มยั งไม่ ถู กต้ อ ง ร้อ ยละ ๘๒.๕ ในด้ า นอบายมุ ข พบว่ า ก่อ นบวชพระสงฆ์ มีป ระวั ติ ดื่ ม
แอลกอฮอล์ ร้ อยละ ๖๐ และสูบ บุห รี่ ร้อ ยละ ๖๑ และภายหลั งการบวชพบเพีย งการสูบ บุห รี่แ ต่
ลดลงเหลือ ร้อยละ ๔๘ สาหรับพฤตอกรรมสุขภาพที่อ ยู่ในระดับ ดี ได้แก่ ด้านการออกก าลังกายที่ มี
ความส่ าเสมอ ร้ อ ยละ ๕๙.๕ และด้ า นอารมณ์ซึ่ งอยู่ ในเกณฑ์ก ารมี สุข ภาพจิ ตดี สามารถจั ดการ
ความเครี ยดได้ เหมาะสม ร้อ ยละ ๖๔ แม้ ว่า ไม่ มีพระสงฆ์ ที่มีพฤติก รรมสุ ขภาพผ่า นเกณฑ์ทั้ ง ๖ อ.
แต่พบว่ าวั ตรปฏิบั ติข องพระสงฆ์ส ามาถนามาปรับ ใช้ ในการดูแ ลสุ ขภาพได้เ ช่น การนั่ งสมาธิ การ
กาหนดรู้ (ปัจ เวก) การศึก ษาพระธรรมวินั ย ซึ่ง ช่ว ยลดปั ญหาสุ ข ภาพจิ ต ลดพฤติก รรมเสี่ย งด้ า น
อบายมุ ข แต่ที่ พระสงฆ์ ไม่ สามารถเลื อกรั บบิ ณฑบาตอาหาร และข้อ จ ากั ดของสภาพที่อ ยู่ อาศั ย
รวมถึงสุข อนามัยส่ วนบุคคล มีส่วนท าให้เกิด ปัญหาสุขภาพได้ ผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดู แลสุขภาพ
สามารถนาข้ อมู ล ที่ไ ด้ มาวางแผนดู แลสุ ขภาของพระสงฆ์ โดยกาหนดกิ จกรรม และวิธี ก ารดู แ ล
ส่งเสริ มสุข ภาพให้พระสงฆ์ ส่ง เสริมสภาพแวดล้อมภายในวัด รวมทั้งสนับ สนุ นให้ พระสงฆ์ใ ส่ใ จใน
การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองมากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ ค วรมีก ารรณรงค์ ให้ ป ระชาชนร่ว มกัน ดู แลสุ ขภาพ
พระสงฆ์ โดยการสร้ างเจตคติในการถวายอาหารที่ดีต่ อสุข ภาพ เพื่ อให้ เกิด การมมีส่ วนร่ วมทุ กภาค
ส่ว น และสอดคล้ อ งกั บงานวิ จัย ของ Mayuree Wattanakul and Other (๒๐๐๔) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง
รูป แบบการส่ง เสริมสุข ภาพในพระสงฆ์เ ขตเทศบาลตาบลปัว อ าเภอปัว จั งหวัด น่า น ผลการวิ จั ย
พบว่า พระสงฆ์ ในเขตเทศบาลตาบลปั ว ยั ง มีพฤติก รรมสุ ขภาพที่ ไม่ เ หมาะสม ยั ง ไม่ มีรูป แบการ
ส่งเสริ มสุข ภาพที่ชั ดเจน การส่ งเสริมสุข ภาพที่มีอยู่ใ ช้ก ารดู แลกัน เอง เลือกเอาเองว่ าจะใช้ แบบใด
เช่นการเลือกรั บประทานอาหาร การจัดการความเครียด การออกก าลังกายแบบมีแ ผนเช่น ฆราวาส
ทั่วไป พระสงฆ์และประชาชนถือว่า เป็นกิจ ที่ไม่ เหมาะสม การปฏิบัติตนตามธรรมะวินั ยของพระสงฆ์
ยังย่อหย่อน ยังไม่ มีหน่วยงานใดที่ดาเนินการด้านการส่ งเสริมสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์น้ อย องค์กรที่
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มีส่ วนเกี่ ย วข้ องมากที่สุ ดในการดู แ ลพระสงฆ์ ในปัจ จุ บัน คือ คณะกรรมการจั ดและชาวบ้ าน ส่ ว น
รูปแบบที่เหมาะสมในการส่ งเสริมสุข ภาพกลุ่ มพระสงฆ์ นั้นการศึก ษาพบว่ า ควรเป็ นรู ปแบบที่ เน้ น
การมีส่ว นร่วมของชุมชน ต้องงสอดคล้อ งกับพระธรรมวินั ย , และสอดคล้องกับศรัท ธา, ความเชื่อและ
วิถีของชุมชนด้ วยเช่นกั น และงานวิจัย ของ Pittaya JaruphoonPhol and Other (๒๐๐๔) ศึกษา
เรื่อ งพระภิก ษุส งฆ์แ บบองค์ร วม โดยส ารวจจากการตรวจสุ ขภาพเบื้อ งต้ นและสัมภาษณ์พระภิก ษุ
สงฆ์จานวน ๔๑๗ รูป จาก ๓๑ วัดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย ๓๘ ปี ในจานวนนี้
ร้อยละ ๖๐ เป็ นกลุ่ มอายุ ๒๐-๔๐ ปี เฉลี่ยบวชมาประมาณ ๑๐ พรรษา โดยร้อยละ ๔๒ บวชน้อ ย
กว่า ๕ พรรษา พบว่า พระภิกษุ สงฆ์ส่ วนใหญ่ มีน้ าหนั กตั วเกิ นเกณฑ์ปกติมาก สูง ถึง ร้อ ยละ ๓๘.๑
หรือ ๑๕๙ รูป รองลงมาเป็ นน้าหนัก เกณฑ์ปกติ ๓๗.๖ หรือ ๑๕๗ รูป และระดั บต่ากว่า เกณฑ์ร้อ ย
ละ ๒๔.๒ หรือ ๑๐๑ รูป ในจานวนนี้มีปั ญหาความดั นโลหิต สูงขั้ นต้น ร้ อยละ ๒๓.๔ หรื อ ๙๗ รู ป
และจากการส ารวจถึ ง พฤติ ก รรมส่ ง เสริ มและดู แ ลสุ ข ภาพของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ พบว่ า มี ปั ญ หา
ค่อนข้ างมาก เนื่องจากพระภิก ษุสงฆ์ เองไม่ได้ ใส่ใ จต่อเรื่องนี้ เท่า ที่ควร อย่ างไรก็ดี ยั งพบว่าตัว เลขที่
น่าสนใจ เพราะยังมีพระภิ กษุสงฆ์ที่ต้อ งปรับ ปรุง พฤติก รรมออกกาลังกายถึง ๕๑.๘ หรือ สูงถึง ๒๑๖
รูป ดัง นั้น เมื่ อวิ เคราะห์ ในภาพรวมพฤติ กรรมส่ง เสริมสุข ภาพของพระภิก ษุส งฆ์ ในกุ่มตัว อย่ างส่ว น
ใหญ่ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้อ งปรั บปรุ งมากที่สุด โดยสูง ถึงร้ อยละ ๙๐.๙ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้เพี ยงร้ อยละ
๒.๑๖ สาหรั บแหล่ งที่ มาของอาหารที่พระฉัน นั้ น ส่ ว นใหญ่ มาจากบิณฑบาตร้ อ ยละ ๘๕ โดยมี
พระภิก ษุสงฆ์ จานวนร้อยละ ๕๔ เคยพบอาหารบูดเน่ า/สกปรก ซึ่ งความถี่การพบอาหารลัก ษณะนี้
อยู่ในช่วง ๑-๓๐ ต่ อเดื อน หรือ พบเฉลี่ย ๓ ครั้งต่ อวัน พระภิก ษุสงฆ์ส่ว นใหญ่ไม่ ค่อยให้ค วามสนใจ
เรื่องอาหาร ญาติ โยมถวายอะไรมาก็ฉันแบบนั้ น ซึ่งการออกกาลั งกายของพระในอดีตจะใช้ วิธีเดินจง
กลม แต่ในปัจ จุบันไม่ มีที่ให้เ ดินจงกลมเท่า ไหร่ ทั้ งนั้นเห็ นว่า หากพระต้องการออกก าลังกายก็ยังท า
ได้ หรือการมีฟิต เนสในวัดก็ ไม่เสี ยหายอะไร เพีย งแต่ต้ องอยู่ ในห้อ งที่ปิด มิดชิด เพราะอาจถูกมองว่ า
ไม่สารวมได้
ส่วนที่ ๓. เพื่อ ตอบวัตถุประสงค์ข้ อที่ ๓. เพื่ อสร้างตัวชี้ วัดและผลสัมฤทธิ์ก ารพัฒนาสุ ข
ภาวะของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การก าหนดตัว ชี้วั ด ตั้ งตั วชี้ วัด ให้ สื่อ ถึง ผลสาเร็ จของงานที่ คาดหวัง โดยอาจพิจ ารณาจาก
ปริมาณ เช่น จานวนพระนิ สิตที่มีความเสี่ยงต่อ การเป็นโรคสูง , คุณภาพ เช่น ร้อยละของพระนิสิ ต
ที่มีสุขภาพได้ มาตรฐาน เป็นต้ น โดยที่ตัว ชี้วัดจะต้องสามารถวัด ประเมินเป็ นตัวเลขได้ จริงและเก็ บ
ข้อ มู ลได้ อย่ า งสะดวกในสภาพการทางานจริง เช่น มี การเก็ บ ข้อ มู ลไว้ ที่ก องกิ จ การนิสิ ต เพื่ อที่ จ ะ
ติ ด ตามผลการตร วจสุ ข ภาพได้ อ ย่ า งมี ค วา มต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด การดู แ ลสุ ข ภาวะที่ ต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ที่ได้ใช้ หลั กทางธรรม
นาทางโลก ในการด าเนิน งาน ๓ ด้ านที่ส าคั ญ ได้แ ก่ ๑.ตั วชี้ วั ดด้ านการดู แลสุ ขภาพตนเองของ
พระสงฆ์ ๒.การดูแลและเสริมสร้ างสุขภาพโดยญาติโ ยม และ ๓.บทบาทของพระสงฆ์ ในการเป็ น
ผู้นาส่งเสริ มสุข ภาพชุมชนและสังคม ด้ วยการการจัดกิ จกรรมเพื่ อให้ เรี ยนรู้ ให้พระนิสิต เพื่อที่ ท่า น
สาเร็ จการศึก ษาออกไปเป็ น ผู้ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ญาติ โ ยมในชุ มชน ในประเด็ น การเป็ นโรคขึ้น อยู่ กั บ
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พันธุกรรม อายุ วัดที่น้าหนัก คุมปัจจัย เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ซึ่งเป้าหมายสุดท้าย ความเสี่ยงต่ อ
การเป็ นโรคหั วใจ กั บพฤติก รรมการสูบบุห รี ออกกาลังกาย ความกดดั น เบาหวาน ซึ่งสอดคล้องกั บ
PhraDhammamolee (๒๐๐๘) ได้ ศึ กษาเรื่ อ ง วิ เ คราะห์พฤติ กรรมสุ ข ภาพและการดู แ ลสุข ภาพ
แบบองค์ร วมของพระสงฆ์ที่ ปรากฏในพระไตรปิ ฎก การศึ กษาวิ จัยเรื่อ งนี้ มีจุด หมาย เพื่ อศึ กษาวิ ถี
ชีวิ ต พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และการดู แลรั ก ษาสุ ข ภาพแบบองค์ ร วมของพระสงฆ์ ตามที่ ป รากฏใน
พระไตรปิ ฎก โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อ ศึก ษาแนวคิด เรื่ องสุขภาพแบบองค์ รวม
(Holistic health) ตามหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนาและตามหลัก การแพทย์ตะวั นตก ๒) เพื่ อ
ศึกษาวิถี ชีวิ ตพฤติก รรมสุข ภาพ และการดูแลรัก ษาสุ ขภาพแบบองค์ รวมของพระสงฆ์ ที่ป รากฏใน
พระไตรปิ ฎกและของพระสงฆ์ไ ทยในปัจ จุบัน และ ๓) เพื่ อบูร ณาการแนวคิ ดและวิธี การปฏิบั ติเพื่ อ
ส่งเสริมสุ ขภาพแบบองค์ร วมในการประยุกต์ใ ช้กับ พระสงฆ์ใ นปัจ จุบัน วิธีก ารวิจั ยเอกสารแล้ว ใช้วิ ธี
เชิงพรรณนา (Descriptive) โดยการวิเ คราะห์จากพระไตรปิฎกเป็นหลัก ผลการวิจัยพบว่า แนวคิ ด
เรื่อ งสุข ภาพแบบองค์ รวมหรือ สุขภาวะแบบองค์รวม (Holistic health) ตามแนวตะวัน ตกสมัยใหม่
มีจุ ดเริ่ มต้ นมาจากการขยายคานิย ามสุ ขภาพจากแบบเดิ มมาเป็ น สุข ภาพแบบองค์ร วม โดนการ
อนามั ยโลก (World Health Organization) ได้ นิย ามว่า สุ ขภาพหมายถึง สภาวะที่มิติต่ างๆ ของ
ชีวิต ได้แก่ มิติท างด้า นร่างกาย จิตใจ หรื ออารมณ์ สังคม หรื อสิ่งแวดล้ อม และจิต วิญญาณ มี ความ
เป็นปกติสุข สมบูรณ์ แข็ง แรง สามารถทาหน้าที่ไ ด้อย่างเต็มสมรรถภาพ และเป็นอันหนึ่ งอันเดีย วกั น
แนวคิด ตามหลั กคาสอนในทางพระพุ ทธศาสนานั้นถื อว่ า สุ ขภาวะหรื อสุ ขภาพ หมายถึ ง ความสุ ข
สมบู รณ์ข องชี วิต โดยภาพรวม ๒ ทาง คือ ทางร่ างกาย (กายิก สุข) และทางจิ ตใจ (เจตสิกสุ ข) โดย
แยกองค์ป ระกอบของสุขภาวะเหล่า นี้ออกเป็ น ๔ ด้านนี้ จะต้องท างานสอดประสานเป็นหนึ่ งเดียวกั น
และได้รั บการพั ฒนาให้ สามารถท าหน้ าที่ ของตนได้อ ย่างสมบูรณ์ และเป็ นปกติสุ ข พระสงฆ์ในสมั ย
พุท ธกาลมี วิ ถี ชี วิต ตามหลั ก พระธรรมวิ นัย เป็ น สาคั ญ พระธรรมวิ นั ย เป็น ทั้ ง หลัก กฎหมาย การ
ปกครองและการดูแ ลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย สาหรับปั ญหาสุขภาพของพระสงฆ์ ในสมั ยพุท ธกาล
พบว่ า มั กจะเป็ นโรคทั่ว ไปที่ เนื่ องมาจากการด ารงชีวิต อยู่ ในป่ า เป็นหลัก เช่ น เป็นไข้ โรคหิด โรค
อหิวาตกโรค เป็น ต้น นอกจากนี้ยัง มีโรคทางใจและทางปัญ ญาที่เ กิดจากกิเลสอันได้แก่ โลภะ โทสะ
และโมหะ ซึ่ งพระพุท ธศาสนาอุ บั ติขึ้ นเพื่อ รั กษาโรคทางใจและทางปั ญญานี้เ ป็น หลั ก แต่ส าหรั บ
พระสงฆ์ ไทยในปั จจุ บัน ต่า งมี วิถี ชีวิ ต พฤติก รรมสุ ขภาพและการดแลรั กษาสุ ขภาพที่แ ตกต่า งจาก
พระสงฆ์ ใ นสมั ย พุ ท ธกาลอย่ า งมาก สื บ เนื่ อ งมาจากปั จ จั ย ต่า งๆ เช่ น สภาพสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ท าให้ วิ ถี ชี วิ ต หรื อ รู ป การด าเนิ น ชี วิ ต ของพระสงฆ์
เปลี่ยนแปลงไปด้ว ย เช่น จากการพั กอาศัยอยู่ในป่าเป็ นหลักกลายมาเป็ นการพักอาศัยอยู่ใ นวัด การ
รักษาสุขภาพ ด้วยสมุนไพรตามที่สามรถหาได้ ในป่าเขากลายมาเป็นการั กษาสุขภาพในสถานบริการ
สุขภาของภาครัฐ และเอกชน เช่น โรงพยาบาล คลินิก และการซื้ อยาจากร้า นขายยา ฯลฯ ส าหรั บ
ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจ จุบัน กลับ กลายมาเป็น โรคที่เกิด จากการดาเนินชี วิตที่ ดี
และสะดวกสบาย ที่เรีย กว่า “โรควิ ถีชีวิต ” หรื อโรคที่เกิด จากพฤติกรรมสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน
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โรคมะเร็ ง โรคความดั น โรคโลหิ ต สู ง โรคหั ว ใจ ฯลฯ ซึ่ ง โรคเหล่ า นี้ ส ามารถแก้ ไ ขได้ โ ดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การฉันอาหาร การออกกาลังกายที่ถูกต้อง และการฝึกจิตภาวนา
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโครงการวิจัยตั วชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การพั ฒนาสุขภาวะ
ของนิ สิตมหาวิท ยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย มี การพั ฒนาสุขภาวะด้ านโภชนาการ การ
เสริมสร้า งดาเนิน กิจกรรมให้มีความต่อเนื่องและมีแนวโน้มนาไปสู่ความยั่งยืนได้นั้ น มีปัจจั ยที่นาไปสู่
ความสาเร็จร่ วมกั นสามประการกล่ าวคื อ ประการที่ หนึ่ง การสร้ างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกั บการ
พัฒนาสุ ขภาวะของนิสิ ตร่ว มกั บกองกิจ การนิ สิต โรงครัว หอฉั น กล่ าวคือการเห็ นความส าคั ญกั บ
วัตถุดิบ ที่จะนามาประกอบอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ประการที่ สอง การสร้ างการเรียนรู้ ในการ
ดูแลสุขภาพร่างกายของพระนิสิต และ ประการที่สาม การให้ค วามรู้ในเรื่องการพัฒนาสุข ภาวะและ
การเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา
ในการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม
๗. ข้อเสนอแนะ
งานวิ จัย ตัว ชี้วั ด และผลสั มฤทธิ์ก ารพัฒ นาสุ ขภาวะของนิ สิต มหาวิ ทยาลัย มหาจุ ฬาลง
กรณราชวิทยาลัยคณะผู้วิ จัยจึง เห็นควรเสนอแนะ โดยแบ่งออกเป็ น ๓ ด้าน ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิ ง
วิชาการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
๑) ควรศึกษาวิจัยการจัด การความรู้ เพื่อ สร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ใ นโครงการ ตัวชี้วั ด
และผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะของคณะสงฆ์ในสัง คมไทย
๒) ควรศึ กษาวิจั ยการจัด การความรู้ เพื่ อสร้างตัวชี้วัดและผลสั มฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะ
ของการเรียนรู้ ตามแนวพระพุ ทธศาสนาในประเทศที่นั บถือ พระพุ ทธศาสนา เพื่ อเปรียบเทียบความ
สอดคล้ อ งและควา มแตกต่ า งระหว่ า งโครงกา รเสริ มสร้ า งสุ ข ภา วะและการเรี ย น รู้ ต ามแน ว
พระพุทธศาสนาของแต่ละประเทศ
๓) คณะสงฆ์ และภาคี เครือ ข่า ยควรมีก ารวางแผนและการจัด การในโครงการ ตัว ชี้วั ด
และผลสั มฤทธิ์ การพั ฒนาสุข ภาวะของอย่า งต่ อเนื่ อง เพื่อ การตอบสนองต่ อกลยุ ทธ์ ทิ ศทาง และ
เป้ า หมายขององค์ ก ารคณะสงฆ์ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น หลั ก โดยอาศัย พื้ น ฐานที่ ดี ข อง
พระพุทธศาสนาที่มีคาสอนอันเป็นประโยชน์ต่อ มวลมนุ ษย์
๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ควรสร้า งแผนกลยุ ทธ์ ในเรื่อ งการจัด การความรู้เ กี่ย วกับ ตัว ชี้วั ดและผลสั มฤทธิ์ การ
พัฒนาสุขภาวะของเพื่อสร้ างองค์กรแห่ งการเรียนรู้ ในโครงการเสริมสร้างสุ ขภาวะและการเรียนรู้ตาม
แนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
๒. ควรสร้างแผนกลยุท ธ์ในประเด็นการสร้ างความร่ วมมื อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ มีส่ว น
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์
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๓. รัฐ บาลและคณะสงฆ์ค วรมีน โยบายส่ง เสริมให้ เกิด โครงการเสริ มสร้ างสุข ภาวะและ
การเรี ย นรูต้ ามแนวพระพุ ท ธศาสนา และสร้ า งตั ว ชี้วั ด และผลสั มฤทธิ์ ก ารพั ฒ นาสุ ขภาวะของ
พระสงฆ์ผ่านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
๗.๓ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑. ควรตั้ง คณะท างานเพื่อก าหนดแผนกลยุท ธ์ในเรื่องการจั ดการความรู้เกี่ย วกับตั วชี้วั ด
และผลสั มฤทธิ์ ก ารพั ฒ นาสุ ข ภาวะของพระสงฆ์ เพื่ อ สร้ า งองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ใ นโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในสั งคมไทยอย่างจริงจังและต่ อเนื่ อ ง
๒. ควรกาหนดการติด ตามผลการดาเนินงานตามแผนกลยุท ธ์ในเรื่องการจัด การความรู้
เกี่ย วกับ ตัว ชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาสุ ขภาวะของพระสงฆ์ เพื่อสร้า งองค์ก รแห่ งการเรียนรู้ใ น
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุท ธศาสนาในสังคมไทยอย่างชัดเจน
๓. ควรมี หน่ว ยงานกลางเพื่อ ประสานแผนกลยุทธ์ กับ หน่ วยงานต่า ง ๆ ที่มีส่ วนในการ
เสริมสร้า งสุข ภาวะตัว ชี้วัด และผลสั มฤทธิ์การพัฒ นาสุข ภาวะของพระสงฆ์ และการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนา และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๔. รั ฐบาลและคณะสงฆ์ ควรมี นโยบายกาหนดโครงการ แผนปฏิ บัติ งานประจาปีเ พื่ อ
ส่ง เสริ มให้เ กิ ดโครงการเสริมสร้า งสุข ภาวะและการเรีย นรู้ ต ามแนวพระพุท ธศาสนา ผ่ านการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
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การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของป่ากับหลักพุทธธรรมในทรรศนะ
พระพุทธศาสนาเถรวาท
An Analytical Study of Relationship between Vana [forest] and
Buddha-Dhamma in Theravada Buddhism
ปัญญา นามสง่า
บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่ อ ศึ กษาเรื่อ งป่ านั ย ทั่ ว ไป และนั ย ทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าเกี่ยวกั บป่าตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓)
เพื่ อ วิเ คราะห์ ความสัมพั น ธ์ ระหว่ างป่ า กับ หลั ก พุ ท ธธรรมตามทรรศนะพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท
งานวิ จัย นี้เป็น การวิจั ยเชิง เอกสาร ผลการวิจัย พบว่า ป่ าเป็ นธรรมชาติที่ เกี่ย วข้อ งกับ พระพุท ธเจ้ า
และเหล่าพระสาวกโดยเป็นที่ อยู่อาศัย เช่น วิหาร อาราม ศาลา ธรรมสภา เป็นต้น ตามนัยที่ปรากฏ
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
คุณค่ าของป่ า ตามทัศ นะพระพุท ธศาสนาเถรวาท พบว่า คุ ณค่ าของป่ าด้ า นสัง คมและ
วัฒ นธรรมประเพณี และคุ ณค่ าของป่า ในฐานะเป็ นสถานที่ ที่อ ยู่อ าศั ย เป็ นต้ น ส่ว นความสั มพั น ธ์
ระหว่างป่า กับ หลัก พุท ธธรรม พบว่า ความสั มพั นธ์ข องป่าในฐานะที่เ ป็นเสนาสนะป่ าที่ เกื้อ หนุ นต่ อ
การปฏิบัติธรรม และความสัมพันธ์ของป่ากับพระรัตนตรัย เป็นต้น
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์, ป่ากับพุทธธรรม, พระพุทธศาสนาเถรวาท
ABSTRACT
This research have Three objectives : 1) to study the Vana [forest] in
general view and Theravada Buddhism view 2) to study the value of the forest in
Theravada Buddhism 3) to analyze the relationship of forest and Buddha-dhamma
in Theravada Buddhism. This research is documentary research.
It could be concluded from the study that :



Lecture of Department of Philosophy, Buddhachinaraj Buddhist College,
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The “ forest” word which is the forest relating with the Buddha and his
followers appearing in Buddhist textbook in Theravȃda Buddhism. The value of
the forest in Theravada Buddhism from the study that : In the way of Buddhism It
is found that by the way of social welfare and culture etc. The quality of the forest
should be dwelling place of people but the connection between Buddhist doctrine
is found that the connection of forest as a resting place of priest and it should
support moral practice of priest for worship of triton Gem etc.
Keywords : Relationship, Vana [forest] and Buddha-Dhamma, Theravada Buddhism
๑. บทนา
ป่า ไม้ เป็น ทรั พยากรธรรมชาติ ที่ มีความส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ สิ่ง มี ชี วิต เพราะป่ า ไม้ มี
ประโยชน์ทั้ งการเป็น แหล่ งวัตถุ ดิบของปัจ จัยสี่ คือ อาหาร เครื่ องนุ่ง ห่ม ที่ อยู่อ าศัย และยารักษาโรค
และยั ง มีป ระโยชน์ ในการรัก ษาสมดุ ลของสิ่ งแวดล้ อ ม ถ้า ป่ าไม้ถู ก ท าลายลงไปมากๆ ย่อ มส่ง ผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้า อากาศ ฯลฯ
ความสัมพัน ธ์ข องพระพุ ท ธเจ้ ากั บ ป่า พระพุท ธเจ้า ทรงประสูติ จากพระครรภ์ ของพระ
นางสิริมหามายากลางดิน ใต้ โคนต้น ไม้ใ นสวนป่ าอุ ทยานแห่ง เมือ งกบิลพั สดุ์ ซึ่ง มีชื่ อว่า สวนลุ มพิ นี๑
พระองค์ต รัสรู้ภายใต้ต้นโพธิพฤกษ์๒ ณ บริเวณป่าของเมืองอุรุเวลาเสนานิ คม แคว้ นมคธ ซึ่ งเป็นป่า ที่
สงบเงีย บ มี แม่ น้ าใสสะอาดไหลผ่ าน มี ห าดสวยงาม และมี ห มู่บ้ า น คนเลี้ ย งวั วอยู่ไ ม่ ไกล พอจะ
พึ่งพาอาหารได้อ ย่างสะดวกพอสมควร และ ณ บริเวณป่าไม้ ที่เงีย บสงบนี้เอง เป็น เหตุให้ พระองค์ไ ด้
บรรลุ สัจธรรม กลายเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ ทรงประกาศธรรมจักรที่ป่า อิสิปตนะ๓ ในวาระ
สุดท้ ายแห่ง ชีวิต ของพระองค์ ป่ าก็เ ข้ามามีบ ทบาทสาคั ญอี กครั้ งหนึ่ ง พระองค์ ทรงเสด็ จดับ ขัน ธปริ
นิพพานที่ต้ นไม้รัง คู่ก ลางพื้น ดิน ในส่ว นป่ าอุ ทยานชื่ อว่ าสาลวั น ใกล้ เมือ งกุ สิน ารา ๔ เมื่ อกล่าวโดย
สรุป จะเห็ น ได้ว่ า พระพุ ท ธเจ้ าทรงประสู ติ ตรั สรู้ และปริ นิพพานในป่ าไม้ทั้ งสิ้ น ดังนั้ น ป่า ไม้ จึง มี
ความสั มพันธ์ กับพระพุทธเจ้าอย่างลึก ซึ้งและธรรมชาติข องป่า ไม้นั่น เอง ได้ มีส่วนสาคัญ ต่อการสื่อให้
คนมากมายในสมัยพุทธกาลได้เข้าถึงความจริงขั้นสูงสุ ด

๑

ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๖๘๙/๖๖๓.
วิ.ม. (ไทย) ๔/๑/๑.
๓
ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๖๙๐/๖๖๓.
๔
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๙๕/๑๔๕.
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ดังนั้ น ผู้วิจั ยจึ งต้ องการที่จ ะศึก ษาถึง ความหมายของป่ า คุ ณค่าของป่า ที่ส อดคล้อ งกั บ
การประพฤติปฏิบั ติธรรม และความสอดคล้อ งของป่ากั บหลักพุ ทธธรรมตามทรรศนะพุทธศาสนาเถร
วาท ว่ า มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสั มพั น ธ์กั บ หลั ก ธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ตามแนวพุ ท ธอย่ า งไร เพื่ อ จะได้ น า
หลักธรรมมาเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและการดาเนินชีวิตต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิจัยดังนี้

ในการศึก ษาวิ จัย เรื่อ งนี้ คณะผู้วิจั ยได้ก าหนดวัตถุ ประสงค์ ให้ส อดคล้ องกั บหั วข้ อของการ
๒.๑ เพื่อศึกษาเรื่องป่าตามนัยทั่วไป และตามนัยทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาคุณค่าเกี่ยวกับป่าตามทรรศนะพระพุท ธศาสนาเถรวาท

๒.๓ เพื่ อ วิ เครา ะห์ ค วามสั มพั น ธ์ ข องป่ า กั บ หลั ก พุ ท ธธร รมตามที่ ป ร ากฏใน คั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยในครั้งนี้ เป็น งานวิจั ยเชิง เอกสาร (Documentary Research) โดยทาการศึก ษา
ค้น คว้า จากพระไตรปิ ฎ กภาษาบาลี ฉ บับ ภาษาบาลี มห าวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
๒๕๐๐ และ พระไตรปิฎ กภาษาไทย ฉบั บมหาวิท ยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย พุท ธศัก ราช
๒๕๓๙ คัมภีร์อ รรถกถาภาษาไทย ฉบับ มจร. ๒๕๖๐ และ ปกรณ์วิเ สสชื่อวิ สุท ธิมรรค เช่น วิ สุท ธิ
มรรค วิมุตติ มรรค เป็ นต้ น และต าราวิช าการด้า นพระพุท ธศาสนาอื่น ๆ นอกจากนี้ยั งได้มุ่งศึก ษา
หนั ง สื อที่ เ กี่ย วกั บในส่ วนของนั ก วิช าการไทย เช่ น หนั งสื อ พระพุ ท ธศาสนากั บ นิ เวศวิท ยา ของ
มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น โดยมีวิธีดาเนิน การวิจัย ดั งนี้ (๑) ศึก ษารวบรวม
ข้อ มูล หลั กฐานจากเอกสารระดั บปฐมภู มิ (Primary Source) ได้ แก่ พระไตรปิฎ กภาษาบาลี ฉบั บ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุท ธศักราช ๒๕๐๐ และภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
พุท ธศั ก ราช ๒๕๓๙ (๒) ศึ กษารวบรวมข้อ มู ล หลัก ฐานจากเอกสารระดับ ทุ ติ ย ภู มิ ( Secondary
Source) ได้แ ก่ คัมภีร์อ รรถกถาภาษาบาลีแ ละภาษไทย พจนานุกรมคัมภี ร์บาลีและฉบับ ภาษาไทย
และตาราวิชาการด้ านพระพุท ธศาสนาพร้ อมทั้ง หนั งสือ บทความ เอกสารงานวิจั ยอื่ นที่ เกี่ ยวข้อ ง
(๓) การวิ เคราะห์ ข้อ มู ลจากข้ อมู ล ปฐมภูมิแ ละทุติ ย ภูมิ เพื่อ ให้ ไ ด้ข้ อมู ล เรี ย บเรีย ง สอดคล้ องกั บ
วัตถุ ประสงค์ และตอบปัญ หาที่ต้อ งทราบ (๔) วิเคราะห์และการสั งเคราะห์ ข้อ มูลและงานเขียนสาร
นิพนธ์ ตามหลักฐานที่ป รากฏในคัมภีร์ (๕) เรีย บเรียงเนื้ อหาของแต่ล ะบทๆ ให้ส อดคล้ องกั น (๖)
สรุปผลการศึกษาโดยเขียนรายงานในรูปแบบพรรณนา นาเสนอผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ จัดพิมพ์
เข้ารูปเล่ม
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๔. สรุปผลการวิจัย
คาว่า “ป่า ” หมายถึง ป่าหรือ ส่วนป่า (เสนาสนะป่า) ที่เรีย กว่า อาราม บ้าง วิหาร บ้า ง
ธรรมสาลา บ้า ง ที่ป รากฏในคั มภีร์ พระพุทธศาสนาเถรวาท ที่มีเกี่ยวข้องกั บพระพุท ธเจ้า หรือ สาวก
ของพระพุทธเจ้า และป่าที่ มีคุณลัก ษณะในการเกื้อ กูลต่อการปฏิบัติ คาว่า “ความสั มพันธ์ข องป่ากั บ
หลักพุทธธรรม” หมายถึง ป่า ที่เกี่ยวข้อ งกับพระพุ ทธเจ้าและพระสาวก คุณสมบัติของป่า ในการเป็ น
ที่อยู่อ าศัย การสร้างวิหารธรรมเพื่อ การปฏิบัติ ธรรม ตลอดถึง การตี ความป่ากั บหลั กธรรมที่ส ะท้อ น
ให้เห็นคุ ณธรรมจริยธรรมที่เ กี่ยวข้อ งกับการดาเนิ นชีวิตที่ สอดคล้ องกับ สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาใน
พระพุทธศาสนา ผลจากการวิจัยพบว่า
ป่าหรือต้นไม้ ตามนัยที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายบาลี จากการศึกษาพบว่า
๑. ปาริ ฉัตตก์ คื อต้ นทองหลาง เป็ นชื่ อต้ นไม้ ประจาสวรรค์ ชั้นที่ ๒ คือ ชั้น ดาวดึง ส์ อยู่ใ น
สวนนันทวัน ของพระอิน ทร์ หรือ ท้าวสักะจอมเทพแห่ งสวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ ในพรรษาที่ ๗ ภายหลั ง
ตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับ ภายใต้ร่มไม้ปาริฉัตตก์ (หรือปาริฉัต ร ปาริชาต) ณ ดาวดึงสเท
วโลก ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุ ทธมารดาตลอดสามเดื อนพระพุ ทธมารดาได้ ทรงบรรลุ พระโสดา
ปัตติผล ส่วนเทพยดาในโลกธาตุที่มาประชุมฟังธรรมบรรลุผลสุ ดที่จะประมาณ
๒. พหุปุ ตตนิโครธ ต้น ไทรที่อ ยู่ร ะหว่างกรุง ราชคฤห์กั บเมื องนาลันทา ปิป ผลิมาณพได้พบ
พระพุท ธเจ้า และขอบวชที่ พหุปุ ตตนิโ ครธนี้ ครั้ นบวชล่ว งไปแล้ ว ๗ วั น ก็ได้ บรรลุ พระอรหั ต พระ
มหาสาวกมหากัสสปะ (เดิมชื่อ ปิปผลิมาณพ) ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางถือธุดงค์
๓. ต้น พระศรีมหาโพธิ ต้น โพธิ ต้น โพธิที่ พระพุ ท ธเจ้ าประทั บภายใต้ ร่มเงาของต้ นพระศรี
มหาโพธิ ณ ริ มฝั่ งแม่ น้าเนรัญ ชรา ตาบลอุ รุเ วลาเสนานิ คม แคว้ น มคธ ในวัน เพ็ ญ เดื อน ๖ ก่ อ น
พุทธศั กราช ๔๕ ปี พระพุ ทธเจ้ าทรงตรัสรู้อ นุตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณ ณ ภายใต้ร่ มเงาของต้น พระศรี
มหาโพธิแห่งนี้ นับเป็นต้นไม้ที่ตรัสรู้ของะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
ในรัชสมัย รัชการที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยได้พันธุ์ ต้นมหาโพธิ์จากต้ นโพธิ์ตรั ส
รู้ ณ ริ่ มฝั่ งแม่น้ าเนรั ญ ชรา ซึ่ งดิ น แดน ณ ที่นั้ นได้เ ปลี่ ยนชื่อ มาเรี ยกว่า ต าบลพุ ทธคยา รัฐ พิห าร
นั บ เป็ น การได้ พัน ธุ์ ต้ น มหาโพธิ์ ต รั ส รู้ โดยตรงครั้ง แรก น ามาปลู ก ไว้ ณ วั ด เปญจมบพิ ต ร และ
วัดอัษฏางนิมิตร
๔. ต้ นมุจ จลิ นทร์ หรื อต้ นจิก ภายหลั งจากพระพุ ทธเจ้าทรงตรัสรู้ แล้ วถึง สัปดาห์ที่ ๖ ทรง
ประทับ ภายใต้ร่ มเงาของต้น ไม้จิ กอั นมีชื่ อว่ า มุ จจลิ นทร์ ตั้ งอยู่ ทางทิศ ตะวั นออกเฉี ยงใต้ ใกล้ๆ กั บ
ต้นพระศรีมหาโพธิ พระพุ ทธเจ้าประทับ นั่งเสวยวิมุตติสุ ขอยู่ใต้ ต้น มุจ จลิน ทร์ เป็น เวลา ๗ วั น โดยมี
พญามุ จจลิน ทร์น าคราชมาวางขนดแผ่ พัง พานปกป้ องพระองค์ จากสายลมและสายฝน พระพุ ท ธ
องค์ทรงเปล่งอุทานแสดง ความสุขที่แท้ อันเกิดจาการไม่เบียดเบียนกัน

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 251

๕. ต้น ราชยตนะ หรื อต้ นไม้เกต ภายหลัง จากพระพุท ธเจ้า ทรงตรัส รู้แ ล้ว ถึง สัป ดาห์ ที่ ๗
ทรงประทับภายใต้ร่ มเงาของต้นไม้เกตอั นมีชื่อ ว่า ราชายตนะ ตั้งอยู่ทางทิ ศใต้ ใกล้ ๆ กับต้น ศรีมหา
โพธิ์ พระพุ ท ธเจ้ า ประทั บ นั่ง เสวยสิ ทุต ติสุ ข เป็ นเวลา ๗ วัน นั บ เป็ นสั ป ดาห์ สุด ท้า ยแห่ งการเสวย
วิมุต ติสุ ข ณ ที่นี้ มีพ่อค้ า ๒ คนน ากองเกวีย นค่ าขายจากแดนไกล คื ออุก กลชนบท ได้ถวายเสบี ย ง
เดิน ทาง สั ตตุ ผง สั ตตุ ก้อ นแด่ พระพุ ท ธเจ้า พ่อ ค้า ทั้ งสองคือ ตปุส สะ และภั ลลิ กะ ได้แ สดงตนเป็ น
ปฐมอุบาสกถึงสรณะ ๒ คือ ถึงพระพุทธ และพระธรรม
๖. ต้ นสาละ เป็ นไม้ยื นต้น ชนิ ดหนึ่ง ในดิ นแดนชมพู ทวี มิ ได้เป็ นช นิด เดีย วกั บต้ นรัง หรื อต้ น
สาละลั งกาที่ ปลูก หรือพบในประเทศไทย แต่อย่ างใด ต้นสาละเป็ นต้น ไม้ที่เกี่ ยวข้อ งกับพระสัมมาสั ม
พุทธเข้ าตั้ง ปต่ ประสูติ จนถึง ปริ นิพพาน พระพุท ธองค์ท รงประสูติ ภายใต้ ต้น สาละใหญ่ ณ อุท ยาน
ลุมพิ นีซึ่ งตั้ งอยู่ ระหว่า งกรุงกบิล พัส ดุ์ แคว้ นสั กกะ กั บกรุ งเทวทหะ แคว้น โกลิ ยะ ยามนั้ นแดดอ่อ น
ดวงตะวันยั งไม่ขึ้นตรงศรีษะเป็ นวันเพ็ญ เดือน ๖ ก่อนพุทธศั กราช ๘๐ ปี ยามนั้ นอากาศโปร่ง ต้นไม้
ในป่าสาละอุทยานลุมพินี กาลังผลิตดอกออกในอ่ อน ดอกไม้นานาพรรณ กาลังเบ่ง บาน ส่ง กลิ่นเป็ น
ที่จาเริญ ใจ ครั้ นยามที่ ๓ ของวั นเพ็ญ เดื อน ๖ ก่อนพุท ธศั กราช ๔๕ ปี พระพุ ทธองค์ ทรงบาเพ็ ญ
เพียรจนตรัส รู้อนุ ตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณ ภายใต้ร่มเงาพระศรีมหาโพธิ ภายในป่า สาละ ใกล้แ ม่น้ า
เนรัญ ชรา ณ ตาบลอุ รุ เวลาเสนานิ คม แคว้น มคธ ครั้ น วัน เพ็ญ เดื อ น ๘ สองเดื อ นภายหลั งจาก
พระพุท ธเจ้า ทรงตรั สรู้พระพุทธองค์เสด็จมาถึงบริ เวณป่ าสาละอันร่มรื่น ณ อุทยานมฤคทายวันหรื อ
อิสิปตนมฤคทายวัน ทางทิศเหนือใกล้ เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ณ ที่ นี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม
เทศนากั ณฑ์แรก คือ ธัมมจักกัปปวันสุตร โปรดปั ญจวัคคีย์ พระรัต นตรัยเกิ ดครบบริบูรณ์ค รั้งแรกใน
โลกนี้ คือ พระพุ ทธ พระธรรม พระสงฆ์ เมื่อ พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ ครบ ๘๐ พรรษาได้เสด็จถึ ง
สาลวโนทยานหรือสวนป่า ไม้สาละของมัล ลกษั ตริย์ ใกล้เ มืองกุ สินารา แคว้นมั ลละ เป็นเวลาใกล้ค้ า
ของวัน เพ็ญ เดือน ๖ วันสุ ดท้ายก่ อนการกาเนิ ดพุทธศักราช พระพุ ทธเจ้ าทรงรั บสั่งให้ พระอานนท์ ปู
ลาดที่บ รรทมระหว่างต้น สาละใหญ่ ๒ ต้ น ทรงเอนพระวรกายลงโดยหัน พระเศี ยรไปทางทิ ศเหนื อ
ประทับไสยาสน์แบบสีหไสยาเป็นอนุฏฐานไสยา คือ เป็นการนอนครั้งสุดท้ายจนกระทั่งสังขารดับ
๗. อปชาลนิ โ ครธ ต้ น ไทรที่ พระพุ ท ธเจ้ าทรงประทั บ นั่ งเสวยวิ มุต ติ สุ ข ใน สั ป ดาห์ ที่ ๕
ภายหลั งทรงตรั สรู้ พระพุท ธองค์ประทั บนั่ง ภายใต้ ร่มเงาของอปชาลนิ โครธเป็ นเวลา ๗ วั น ต้ นอป
ชาลนิโครธอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นศรีมหาโพธิ์
๘. อั สสัตถพฤกษ์ คื อต้น พระศรีมหาโพธิ ณ ริมฝั่งแม่ น้าเนรัญ ชรา ตาบลอุรุ เวลาเสนานิค ม
อันเป็นสถานที่ซึ่งพระมหาบุรุษได้ตรัสรู้พระอนุต ตรสัมมาสัมโพธิญาณ
๙. อานัน ทมหาโพธิ เป็น ต้นโพธิ์ต รัส รู้ที่เป็ นหน่อ ของต้นเดิมที่ พระพุท ธเจ้ าประทับ นั่ง ใต้ร่ ม
เงาได้ ตรัส รู้ ได้ นาเมล็ดไปปลู กเป็ นต้น แรกในสมัยพุ ทธกาล โดยพระอานนท์ เป็น ผู้ดาเนิน การปลูก ที่
ประตูวัด พระเชตวันมหาวิหาร พระนครสาวัตถี แคว้น โกศล ต้ นโพธิ์นั้ นเรียกว่า อานั นทมหาโพธิ์ ทุ ก
วันนี้ยังปรากฏอยู่
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ทั้งนี้เ วลาที่พระพุท ธเจ้า ประทับจ าพรรษาที่ พระเชตวันมหาวิห ารนั้ น แต่ละปี พระพุท ธเจ้ า
ประทับ เพียงปีล ะ ๓ เดื อนในฤดูพรรษาส่วนอี ก ๙ เดือ นนอกพรรษา พระพุท ธเจ้าต้อ งเสด็จ ไปสู่ที่อื่ น
เสียปี ละ ๙ เดือ น ชาวนครสาวั ตถีก็ เกิด วิปฏิ สารร้อ นใจ ใคร่ทูล ให้ ประทับ อยู่ต ลอดปี พระพุท ธเจ้ า
ทรงทราบความทุก ข์ของชาวเมือง จึ งรับสั่งให้ พระอานนท์นาเมล็ดจากต้น ศรีมหาโพธิ มาปลูกไว้หน้ า
ประตูมหาวิห ารเชตวัน เพื่ อเป็นเครื่องหมายแทนพระองค์ เพื่อว่าสมัยใดที่ พระพุ ทธเจ้า ไม่ประทับพั ก
อยู่ มหาชนจะได้บูชาต้นโพธิ์นั้นแทนองค์พระพุทธเจ้า
สวนและป่า (ส่วนป่า) ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายบาลี จากการศึกษาพบว่า
๑. ชีว กัมพวั น คือ สวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้ถ วายเป็ นสังฆาราม ด้วยศรัทธา
ในพระพุทธเจ้าและปรารถนาจะเข้าเฝ้าวัน ละ ๒-๓ ครั้ง หมอชี วกโกมารภั จจ์ซึ่งบรรลุธ รรมเป็ นพระ
โสดาบั นและเป็นแพทย์ป ระจาประองค์พระพุทธเจ้า ได้ สร้างวั ดถวายในสวนมะม่ วงแห่ งนี้ชีว กัมพวั น
อยู่ในพระนครราชคฤห์ แคว้นมคธ
๒. ตโปทาราม สวนซึ่งอยู่ใ กล้ บ่อ น้าพุร้ อน ชื่อ ตโปทาอยู่ ใกล้ภู เขาเวภารบรรพต ใกล้ พระ
นครราชคฤห์ แคว้นมคธ สถานที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าเคยทานิมิตต์โอภาสแก่ พระอานนท์
๓. ปาจีน วังสทายวัน ป่า ปาจีนวัง สทายวัน อยู่ในแคว้นเจตี เป็นที่ ตั้งสานัก ของพระสารีบุต ร
พระอั ครสาวกเบื้อ งขวาของพระพุท ธเจ้า พระอนุรุทธะ พระมหาสาวกองค์ห นึ่งซึ่งเป็นเจ้ าชายในศาก
ยวงศ์ เรียนกรรมฐานได้บรรลุพระอรหัต ณ ที่นี้
๔. ปาวาริ กัมพวัน เป็น สวนมะม่ วงของปาวาริ ก เศรษฐี อยู่ ในเมื องนาลั นทา ซึ่ งเป็ น เมื อ ง
เล็ ก ๆ เมื อ งหนึ่ ง ในแคว้ น มคธ อยู่ ห่ า งจากพระนครราชคฤห์ ประมาณ ๑๖ กิ โ ลเมตร ณ ที่ นี้
พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับแรมหลายครั้ง
๕. เภสกลาวัน เป็นป่ าไม้ สีเสีย ด ใกล้เมือ งสุง มารคี รีนครหลวงของแคว้ นภัค คะ ในพรรษาที่
๘ ภายหลังจากทรงตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจาพรรษาอยู่ที่เภสกลาวัน
๖. ป่า มหาวัน กรุง กบิ ล พัส ดุ์ เป็ น ป่า ใหญ่ ใกล้ค รกบิ ลพั ส ดุ์ แคว้น สั กกะ พระพุ ท ธเจ้ า เคย
เสด็จไปทรงพัก ผ่อนระหว่าประทับอยู่ที่นิโครธารามซึ่งเป็ นอารามที่พระญาติส ร้างถวายพระพุทธเจ้ า
ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์เช่นกัน พระพุทธเจ้าประทับจาพรรษาที่ ๑๕ ภายหลังจากทรงตรัสรู้ที่นิโครธาราม
๗. ป่ามหาวัน นครเวสาลี เป็นป่ าใหญ่ ใกล้เมื องเวสาลี แคว้นวัช ชี ในพรรษาที่ ๕ ภายหลั ง
จากทรงตรั สรู้ พระพุท ธเจ้ า ประทั บจ าพรรษาอยู่ ที่กู ฏาคารในป่ ามหาวั น นครเวลาลี ณ ที่นี้ พระ
บรมศาสดาทรงอนุญาตให้มีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก
๘. มัททกุจ ฉิมิคทายวัน มีความหมายถึง ป่าเป็นที่อ ภัยแก่เนื้อ ชื่อ มัททกุ จฉิ อยู่ที่พระนครรา
ชคฤห์ แคว้นมคธ ณ ที่นี้พระพุทธเจ้าทรงทานิมิตต์โอภาสแก่พระอานนท์
๙. มิ ค จิ รวั น ป่า รั ก ขิต วั น อยู่ ในแดนบ้ า นปาริเ ลยยกะ ใกล้เ มื องโกสั มพี แคว้ น วัง ส ะ ใน
พรรษาที่ ๑๐ ภายหลังจากทรงตรัส รู้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้ าไปอาศัย อยู่ในป่ารั กขิตวั น ด้ วยทรงปลี ก
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พระองค์จากพระสงฆ์ผู้แ ตกกัน ณ โฆสิตาราม กรุ งโกสัมพี พญาช้างปาริเลยกะคอยเฝ้า ปรนนิ บัติรั บ
ใช้พระพุทธองค์ ในป่ารักขิตวัน
๑๑. ไร่ ฝ้า ย ขณะพระพุ ทธเจ้า เสด็ จแวะเข้า ไปประทั บพั กอยู่ที่ไ ร่ฝ้ ายแห่ งหนึ่ ง คณะสหาย
๓๐ คน ชื่ อ คณะภั ท ทวั ค คีย์ ไ ด้พากัน เข้า มาที่ ไร่ ฝ้ ายแห่ง นี้ เพื่อ เที่ ย วตามหาหญิ งแพศยาผู้ลั ก ห่ อ
เครื่องประดับหนีไปเมื่ อได้พบพระพุ ทธเจ้าและได้ฟังเทศนาอนุปุ พพิกถา (เทศนาที่แสดงไปโดยลาดั บ
เพื่อ ฟอกอัธ ยาศั ยของสั ตว์ใ ห้ห มดจดเป็นชั้ นๆ จากง่า ยไปหายาก เพื่ อเตรีย มจิต ของผู้ฟังให้ พร้ อมที่
จะรับ ฟังอริย สัจ) จากนั้ นพระพุทธองค์ทรงเทศนาอริ ยสัจ ๔ (คือ ความจริงอย่างประเสริ ฐมี ๔ อย่า ง
คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) คณะภัททวัคคีย์ ทั้ง ๓๐ คนได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วขออุปสมบท
๑๒. ลั ฏฐิ วั น สวนตาลหนุ่ ม อยู่ ท างทิ ศ ตะวั นตดเฉี ย งใต้ข องพระนครราชคฤห์ เชิ ง ภูเ ขา
ปัพภาระ แคว้น มคธ ณ กาลนั้ นเป็ นตอนปลายของพรรษาที่ ๑ ภายหลังจากทรงตรั สรู้ พระเจ้าพิ ม
พิสาร ราชาผู้ค รองแคว้น มคธพร้อ มด้วยราชบริพาร ๑๑ นหุต (๑ นหุต = ๑๐,๐๐๐ จึงเป็นจ านวน
หนึ่ งแสนหนึ่ ง หมื่ น คน) เสด็จ ต้ องรั บพระพุ ท ธเจ้า พร้อ มด้ ว ยหมู่ ภิ กษุ ส าวกซึ่ ง เสด็จ ถึ งพระนครรา
ชคฤห์ ประทับ อยู่ ณ ลั ฏฐิวั นบรรดาราชบริ พารเหล่า นี้ยั งไม่ รู้จั กพระพุ ทธศาสนา จึ งแสดงอาการ
กริ ยาต่า ง ๆกั น บางพวกถวายบัง คม บางพวกประนมมือ บางพวกกล่ าววาจาปราศรั ย บางพวก
ประกาศชื่ อและโคตรของตน บางพวกนิ่งอยู่พระพุท ธเจ้ าจึ งตรัส ถามนาพระอุ รุเวลากัส สปะ ผู้ เคย
เป็นคณาจารย์ใหญ่ หัวหน้า ชฏิลสามพี่น้อง เป็ นผู้ที่ชาวนครราชคฤห์นับถื อมากพระพุทธองค์ทรงถาม
ว่า ท าไมจึ งเลิก บูชาไฟ พระอุ รุเวลกัสสปะกราบทู ลประกาศความไม่มีแก่น สารแห่งลั ทธิเดิ ม บรรดา
ราชบริ พารทราบแล้ วก็เชื่อ ถือ จึง ตั้งใจฟั งพระธรรมเทศนาที่ พระองค์แสดงพระเจ้าพิมพิสารและราช
บริพารจานวนมาก เมื่อ สดับ พระธรรมเทศนาได้ ธรรมจั กษุ พระเจ้ าพิ มพิ สารประกาศพระองค์ เป็ น
อุบาสก ณ ที่นี้
๑๓. ลุ มพิ นี วัน เป็ นสวนที่ ประสู ติข องพระพุ ท ธเจ้ า ภายใต้ ต้น สาละใหญ่ ในเวลาใกล้เที่ ย ง
เมือวัน เพ็ญ เดือน ๖ วัน ศุกร์ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี เป็ นสัง เวชนี ยสถาน ๑ ใน ๔ แห่ง ตั้งอยู่
ระหว่ างกรุงกบิลพั สดุ์ แคว้ นสัก กะ และกรุงเทวทหะ แคว้ นโกลิ ยะ (ปัจ จุบัน นี้ อยู่ในตาบลลุมมินเด
แขวงเปชวาร์ ในเขตประเทศเนปาล ห่า งจากเขตแดนประเทศอิ น เดี ย ไปทางเหนื อ ประมาณ ๖
กิโลเมตรครึ่ง บัดนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสิทธารถนคร
๑๔. เวฬุวั น เป็ นป่า ไผ่ สวนที่ป ระพาสพั กผ่อ นของพระเจ้าพิ มพิส ารราชาผู้ ครองแคว้ นมคธ
อยู่ไ ม่ใกล้ไม่ ไกลจากพระนครราชคฤห์ เป็ นที่ ร่มรื่ นสงบเงียบ มีท างไปมาสะดวก ภายหลัง จากพระ
เจ้า พิมพิ สารทรงสดับ พระธรรมเทศนาของพระพุท ธเจ้ า ได้ธรรมจั กษุ ประกาศพระองค์ เป็น อุบ าสก
ณ ลัฏ ฐิวั น พระเจ้า พิมพิ สารจึ งทรงพระราชดาริห าที่ ป ระทับ ให้ พระพุ ท ธเจ้ า ทรงเห็น ว่า พระราช
อุทยานเวฬุ วัน สวนไม่ไผ่ เหมาะสม จึง ถวายเป็น สัง ฆาราม พระพุ ทธเจ้า ทรงรั บและประทานพุ ทธา
นุญาตให้ภิกษุรับ อารามที่ทายกถวายได้ การถวายอารมเกิดขึ้นเป็น ครั้งแรก ณ ที่นี้ นับเป็นวัดแรกใ น
พระพุทธศาสนา
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๑๕. สักกะ เป็นดงไม้ที่อยู่ในชมพูทวีปตอนเหนือ แถบเทือกเขาหิมาลัยในเขตป่าหิมพานต์
๑๖. สาลวโนทยาน สวนป่ าไม้ส าละของมั ลลกษัต ริย์ ราชาผู้ค รองแคว้ นมั ลละ ตั้ง อยู่ ใกล้
เมืองกุสิน ารา พระพุท ธเจ้ าทรงดับ ขันธปริ นิพพานภายใต้ร่มไม้ต้ นสาละใหญ่ ๒ ต้ นในสาลวโนยาน
ในยามค้าของวันเพ็ญเดือน ๖ ปีมะเส็ง วันสุดท้ายก่อนเริ่มพุทธศักราช
๑๗. หิ มพานต์ ป่า หิมพานต์เป็ นป่าใหญ่เชิ งเขาหิ มพานต์ ซึ่ง เป็นภูเ ขาสูง ใหญ่ท างตอนเหนื อ
ของชมพูท วีป พระนาลกะ หนึ่ งในพระมหาสาวก หลานชายของอสิต ดาบสออกบวชตามคาแนะน า
ของลุง และไปบ าเพ็ ญ สมณธรรมรอการตรัสรู้ ของพระพุ ทธเจ้า ณ ป่ าหิ มพานต์ ครั้ น พระพุท ธเจ้ า
ตรัสรู้แล้ ว ได้มาทู ลถามเรื่ องโมไนยปฏปทา (ข้อปฏิบัติธรรมที่ทาให้เป็นปราชญ์) และกลับ ไปบาเพ็ ญ
สมณธรรมในป่าหิมพานต์ ได้บรรลุพระอรหัตแล้ว ดารงอายุอยู่อีก ๗ เดือน ก็ปรินิพานในป่าแห่งนี้
๑๘. อนุปิ ย อัมพวั น สวนป้ าไม้มะม่ วง อนุปิ ยอั มพวั น ในเขตอนุ ปิ ยนิ คม แขวงมั ลลชนบท
พระมหาบุ รุษ เสด็ จ พั กแรม ณ ที่ นี้ ๗ วัน ครั้ ง วั นที่ ๘ จึ งเสด็ จ ด าเนิน จากอนุ ปิ ย อัมพวัน เข้า ไป
บิณฑบาตในกรุง ราชคฤห์ แคว้ นมคธ โดยกิ ริยาสงบอยู่ในอาการสัง วร สมควรแก่ภ าวะของสมณะ
เป็น ที่ ตั้ง แห่ งความเลื่อ มใสของทุ กคนที่ไ ด้เห็ น พวกราชบุ รุษ น าความที่ ได้ พบเห็น ไปกราบทู ลพระ
เจ้า พิมพิ สาร มีรั บสั่ งให้ส ะกดรอยติด ตามเพื่ อทราบความเท็จ จริ งของพรรพชิ ตเศษรูป นี้ ครั้ นทรง
สดับความจริงแล้ว พระเจ้ าพิมพิ สารทรงพระประสงค์ จะได้พบกับพระมหาบุรุ ษ ต่ อมาเจ้าชายศาก
ยวงศ์ทั้ ง ๖ คือ พระภั ททิ ยะ พระอนุ รุท ธะ พระอานนท์ พระภัค คุ พรกิมพิล ะ พระเทวทั ต และมี อ
บาลีอามาตย์ ช่างกั ลบก รวมเป็ น ๗ พร้อมใจออกบรรพชา ได้ ออกบวช ณ สวนป่าไม้ มะม่ว งอนุปิ ย
อัมพวันแห่งนี้
๑๙. อั มพปาลีวั น สวนที่ ห ญิง แพศยาชื่ อ อัมพปาลี ถวายเป็ น สังฆาราม ไม่น านก่อ นพุ ท ธ
ปรินิพพาน อยู่ในเขตเมือเวสาลี แคว้น วัชชี (แพศยา หมายถึ ง หญิ งหาเงินในทางร่ วมประเวณี หรื อ
โสเภณีในปัจจุบัน)
๒๐. อิสิปตนมฤคทายวัน คือป่ าที่ให้อภัย แก่เนื้อชื่อ อิสิปตนะอยู่ใกล้เมือ งพาราณสี แคว้นกา
สี ณ ป่ า แห่ งนี้ พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ท รงประกาศพระธั มมจั ก กั ป ปวั ต นสู ต ร (พระสู ต รว่ าด้ ว ยการยั ง
ธรรมจัก รให้เป็น ไป) ประทานปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ ง ๕ รูป ในวันเพ็ ญ เดือน ๘ พระรัตนตรั ย
คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้เกิดขึ้นบริบูรณ์ในกาลนั้น ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
คุณค่ าของป่ าในทรรศนะพระพุ ทธศาสนาเถรวาท สรุ ป ได้ ดัง นี้ ๑) คุณค่ าของป่ าด้ า น
ธรรมชาตินิย ม ๒) คุ ณค่า ของป่า ด้านสังคมและวั ฒนธรรมประเพณี ๓) คุณค่า ของป่าด้ านจิตส านึ ก
๔) คุณค่าของป่าในฐานะเป็น สถานที่ควรอยู่ป ฏิบัติธ รรม ๕) คุณค่าของป่าในฐานะเป็น สถานที่ที่อ ยู่
อาศัย (ที่ พระพุทธเจ้าและพุ ทธสาวกเคยพานั ก) ส่วนความสัมพันธ์ ระหว่างป่าหรือส่ วนป่ ากับ หลั ก
พุทธธรรมในพระพุทธศาสนา จากการศึก ษาสามารถประมวลได้ดั งนี้ ความสัมพันธ์ ของป่าในฐานะที่
เป็น เสนาสนะป่ าที่เ กื้อหนุน ต่อการปฏิบั ติธ รรม ความสั มพั นธ์ข องป่ าที่ เกี่ย วข้อ งกับ การตรั สรู้ธ รรม
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ความสั มพั น ธ์ ข องป่ า กั บ การ แสดงพระธร รมเทศน า ความสั มพั น ธ์ ข องป่ า กั บ พระรั ต นตรั ย
ความสั มพั น ธ์ ข องป่ า กั บ การแสดงธรร ม ความสั มพั น ธ์ ข องป่ า กั บ “ความเลื่ อ มใสศรั ท ธา ”
ความสัมพัน ธ์ของป่าในฐานะแห่ ง “ความเมตตา และ ความกตัญ ญู” ความสั มพันธ์ของป่ากับ “การ
เจ ริ ญ สมาธิ และปั ญ ญา” ความสั มพั น ธ์ ข องป่ า ใน ฐาน ะที่ เกื้ อ ต่ อ การ “ปฏิ บั ติ ธุ ด งควั ต ร ”
ควา มสั มพั น ธ์ ข องป่ า ในฐาน ะที่ เ ป็ น “กั ล ยาณมิ ต ร ” ความสั ม พั น ธ์ ข องป่ า ในฐาน ะที่ เ ป็ น
“กัลยาณมิตร” ความสัมพันธ์ของป่าในฐานะที่เป็น “ฐานกาจัดกิเลส”
๕. ข้อเสนอแนะ
๕.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป
๑. ใน การศึ ก ษาเรื่ อ งป่ า มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพร าะป่ า เป็ น
แหล่งกาเนิดธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและต้นน้าลาธาร ควรส่งเสริมการปลูกป่าและการอนุรักษ์ป่า
๒. ควรส่ งเสริ มให้พระสงฆ์ และประชาชนปลูก ป่ าและส่ง เสริมการปลู กป่ าที่ เกี่ ยวกั บพุ ท ธ
ประวัติและพระสาวก
๕.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
ในการวิ จัย ครั้ง นี้ยั งมี เรื่ องที่ น่า ศึก ษาและวิ จัย อยู่ อี กหลายประเด็น เพื่ อประโยชน์ใ นทาง
วิชาการต่อไป ดังนี้
๑. ควรศึก ษาวิเ คราะห์เรื่อ งหลั กธรรมเกี่ ยวกับ ป่าในฐานะเป็ นจุด กาหนดของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒. ควรศึกษาวิเคราะห์เรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรัก ษ์ป่าและสิ่ งแวดล้ อม
๕. ควรศึ ก ษาวิเ คราะห์เ รื่อ งวั ดป่ า หรื อเสนาสนะป่ า ในฐานะที่เ ป็น อารามที่ เกื้อ กู ลต่ อการ
ปฏิบัติธรรม
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กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์
The Process of Preventing and Solving Drug Problems
In Nakhon Sawan Schools by Buddhist Integration
พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี)
พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน ปฏิภาโณ)
พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก (ชูโตศรี)
พระมหายรรยง สุรปญฺโ (ลันลอด)
นิทรา ฉิ่นไพศาล
บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ งนี้ มีวัต ถุ ประสงค์ ๓ ประการ ได้ แ ก่ (๑) เพื่อ ศึ กษาความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในจั ง หวั ด นครสวรร ค์ ( ๒) เพื่ อ ศึ ก ษา
กระบวนการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ของโรงเรี ย นในจั ง หวั ด นครสวรรค์ ต ามหลั ก
พระพุทธศาสนา และ (๓) เพื่อนาเสนอกระบวนการป้องกั นและแก้ไ ขปัญหายาเสพติดเชิ งพุทธบูรณา
การในโรงเรี ย นจั ง หวัด นครสวรรค์ วิธี ด าเนิ น การวิ จัย ใช้ ระเบี ยบวิ ธีวิ จั ย เชิ ง ผสมผสาน ( Mixed
Methods Research) เป็นทั้ งวิธี วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research และวิธี วิจัย เชิงคุ ณภาพ
(Qualitative Research) จากกลุ่ มตั วอย่า งที่ ใช้ ในการวิ จัย คื อ นัก เรี ยนมัธ ยมศึก ษาตอนปลายใน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์ จานวน ๕๘๙ คน และการวิจัย ภาคสนามจากการ
เก็ บข้ อมู ล จากการสั มภาษณ์ วิเ คราะห์ ข้ อมู ลจากการสัมภาษณ์ใ นลัก ษณะการเขี ยนบรรยายสรุ ป
เนื้อหา


อาจารย์ป ระจาหลั กสูตรพุท ธบริหารการศึกษา มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ และคณะผู้วิจัย

อาจารย์ประจาหลักสูตรพุ ทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ และคณะผู้วิจัย

อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ และคณะผู้วิจัย

อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย วิทยา
เขตนครสวรรค์ และคณะผู้วิจัย

อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครสวรรค์ และคณะผู้วิจัย
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ผลการศึก ษาพบว่า ๑) ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ ยาเสพติ ดของนั กเรีย นมั ธยมศึ กษา
ตอนปลายในจั งหวัดนครสวรรค์ มีองค์ป ระกอบ ๖ ด้ าน ได้แก่ (๑) ความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพ
ติด (๒) พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด (๓) การรณรงค์ประชาสัมพั นธ์ข้อ มูลเกี่ ยวกับ ยาเสพ
ติด (๔) การมีส่ วนร่ วมระหว่ างครอบครัว ของนักเรียน (๕) การได้ รับการสนับสนุนทางสั งคมจาก
เพื่อนของนักเรีย น และ ๖) การเห็นคุณค่ าในตนเองของนั กเรียน โดยภาพรวม มีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดั บ
มาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่ า ด้า นพฤติกรรมป้อ งกันตนเองจากยาเสพติด อยู่ใ นระดั บมาก
ส่วนด้า นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ข้อ มูล เกี่ย วกั บยาเสพติ ด มีค่ าเฉลี่ย น้อ ยสุด อยู่ใ นระดับ มาก๒)
กระบวนการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ของโรงเรี ยนในจั ง หวั ด นครสวรรค์ ต ามหลัก ทาง
พระพุ ทธศาสนา ได้แ ก่ หลักสัป ปุริสธรรม ๗ ซึ่งประกอบด้ว ย ธัมมัญญุต า ความรู้ จักเหตุ อั ตถัญ ญุ
ตา ความรู้ จักผล อัต ตัญญุต า ความรู้จั กตน มัตตั ญญุตา ความรู้จั กประมาณ กาลั ญญุตา ความรู้จั ก
กาล ปริ สั ญ ญุ ต า ความรู้ จั ก บริ ษั ท หรื อ ชุ มชน และปุ ค คลปโรปรั ญ ญุ ต า ความรู้ จั ก บุ ค คล ๓)
กระบวนการการป้องกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติ ดเชิ งพุท ธบูร ณาการของโรงเรีย นมัธ ยมศึ กษา ใน
จังหวัด สวรรค์ พบว่ า กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย (๑) ความรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับ ยาเสพติดตามหลักสัป ปุริ สธรรม ๗ นั กเรีย นต้อ งมีความรู้เ รื่องพิษภัย ของยาเสพ
ติดเป็น อย่างดี จึงจะไม่เ กี่ยวข้อ งหรือ เสพยาเสพติ ด (๒) พฤติกรรมป้องกั นตนเองจากยาเสพติดตาม
หลัก สัปปุ ริสธรรม ๗ นัก เรีย นต้ องมี การป้อ งกัน ตนเองด้ วยการปฏิเ สธการทดลองเสพยาเสพติ ดทุ ก
ชนิด และนักเรียนมีค วามรู้ เรื่องพิ ษภัยของยาเสพติดเป็นอย่า งดีจึงไม่เกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพติด จะ
ปฏิเสธทันที เสมอเมื่อเพื่อนน ายาเสพติด มาและชวนให้เ สพยาเสพติ ด (๓) การรณรงค์ประชาสั มพัน ธ์
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด ตามหลัก สั ป ปุ ริส ธรรม ๗ ต้ อ งเปิด ช่ อ งรั บ แจ้ง เบาะแสข่ าวสารแบบไม่
เปิ ด เผยผู้ ใ ห้ ข่ า วได้ ห ลายช่ อ งทาง เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน (๔) การมีส่ วนร่ วมระหว่า งครอบครั วของนักเรียนตามหลักสั ปปุริ ส
ธรรม ๗ ครอบครัวถือ เป็นสถาบันแรก ที่มีบทบาทหน้ าที่ในการป้องกั นปัญหายาเสพติด โดยตรงพ่ อ
แม่ เ ป็ น บุ ค คลส าคั ญ ในการอบรม เลี้ ย งดู สั่ ง สอนลู ก นอกจากนี้ ยั ง จะต้ อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น
แบบอย่างที่ดี ที่ถูกต้องให้ กับบุตรหลาน (๕) การได้รับการสนั บสนุนทางสัง คมจากเพื่อนของนักเรีย น
ตามหลั ก สัป ปุ ริส ธรรม ๗ ไม่ ค วรยุ่ งเกี่ ยวกั บยาเสพติ ด ควรเลื อกคบเพื่ อนที่ ดี ควรจั ดอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับ ยาเสพติด ปลูกฝั งให้มีทัศนคติที่ไม่ ดีต่อยาเสพติด ควรจัด กิจกรรมหรื อจัดกี ฬาต้า น
ยาเสพติด และ (๖) การเห็ นคุณค่าในตนเองของนักเรียนตามหลักสัปปุริส ธรรม ๗ นักเรียนต้องเข้าใจ
ตนเองมากขึ้น สามารถควบคุ มตนเองได้ มากขึ้น และมี วิ ธีที่ จ ะหลี ก เลี่ย งจากการที่ ต้ อ งเข้ า ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสามารถปรับตัวในการดาเนินชีวิ ตได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ:กระบวนการป้องกัน, ยาเสพติด, พุทธบูรณาการ
Abstract
The objectives of the research The Process of Preventing and Solving Drug
Problems in Nakhonsawan Schools by Buddhist Integration. This study had 3
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objectives: 1 ) to study the Examine level of knowledge and understanding on drug
abuse of schools of Upper Secondary Students in Nakhonsawan. 2 ) to study the The
Process of Preventing and Solving Drug Problems in Nakhonsawan Schools by
Buddhist Integration and 3 ) The suggestions for the Guidelines for theProcess of
Preventing and Solving Drug Problems in Nakhonsawan Schools by Buddhist
Integration. This research applied the Mixed Methods Research consisting of the
qualitative and qualitative research. The sample group was 5 8 9 high school level
students. The data analysis have been done by frequency, percentage, mean,
standard deviation. The interview data was analyzed and synthesized by content
Analysis Technique composing by the context of Qualitative Research.
The finding of the study were as follows:
1) Examine level of knowledge and understanding on drug abuse of Senior
Secondary students in Nakhonsawan, Province consisted of 6 components which
were; (1) Examine level of knowledge and understanding on drug abuse, (2) The selfprevention behavior towards addicted substances usage, (3 ) The public relations
campaign process information of towards addicted substances usage, (4 ) Family’s
Participation of students to the Seven Sappurisa Dhamma. ( 5 ) Receiving Social
Support from fellow Students to the Seven Sappurisa Dhamma. and (6 ) The SelfEsteem of Students to the Seven Sappurisa Dhamma, in overall, was at high level.
When considered in each aspect, found that the self-prevention behavior towards
addicted substances usage to the Seven Sappurisa Dhamma, was at high level and
the lowest opinion was the public relations campaign process information of towards
addicted substances usage, was at high level. 2) The Process of Preventing and Solving
Drug Problems in Nakhonsawan Schools of Buddhism which includes the Seven
Sappurisa Dhamma. They are (1 ) Dhammannuta, the knowing of causes underlying
all the happenings, the knowledge about the danger and the harm of drugs
persuaded them to stay away from drugs. (2 ) Atthannuta, the knowing of the results
or fruition derived from the causes, Students therefore defended themselves against
drug addiction by refusing to try all drugs, (3 ) Attannuta, the knowing of one’s own
self or self-knowledge, (4 ) Mattannuta, the knowing of moderation or the sense of
proportion, (5 ) Kalannuta, the knowing of time or time management, (6 ) Parisannuta,
the knowing of the populated communities or societies or even the assembly, and
(7 ) Puggalannuta, the knowing of an individual, or in other words, the individual
differences. 3) The Process of Preventing and Solving Drug Problems in Nakhonsawan
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Schools by Buddhist Integration, found that the Process of Preventing and Solving
Drug consisted of ๖ components which were; (1 ) Examine level of knowledge and
understanding on drug abuse to the Seven Sappurisa Dhamma, ( 2 ) The selfprevention behavior towards addicted substances usage to the Seven Sappurisa
Dhamma, Students therefore defended themselves against drug addiction by refusing
to try all drugs. Besides this, the knowledge about the danger and the harm of drugs
persuaded them to stay away from drugs. The reasons that respondent tried to avoid
using drug or refused drug that offered by friends, (3 ) The public relations campaign
process information of towards addicted substances usage to the Seven Sappurisa
Dhamma, there should be channels for receiving information from anonymous
persons be held continuously for sharing the information between government
sectors, private sectors and public sectors,(4 ) Family’s Participation of students to
the Seven Sappurisa Dhamma, the family is the first institution with a direct role in
drug prevention, parents are important influences because they can teach good
conduct and correct behavior to their children,(5 ) Receiving Social Support from
fellow Students to the Seven Sappurisa Dhamma, Should not get involved with
narcotic. Choose associate with good friend. Should train the knowledge about the
narcotic. Establish have the attitude not good build the narcotic. Should the activity
or sport for resists drug, and (6 ) Self-Esteem of Students to the Seven Sappurisa
Dhamma, theStudents became more self-understanding, more self-monitoring,
preventing themselves form drug and improving existing ones and obtaining
professional assistance.
Keywords: The Process of Preventing, Drugs, Buddhist Integration
๑.บทนา

ปัญหายาเสพติด เป็ นปัญ หาสาคั ญของประเทศไทยที่เ ป็น ภัยร้ ายแรงต่อ มวลมนุ ษยชาติ
เป็นตั วทาลายศักยภาพของทรัพยากรมนุษ ย์ ที่ ตกเป็ นทาสยาเสพติด ประชากรที่ติด ยาเสพติ ดย่อ ม
เป็น บุค คลที่ข าดประสิ ทธิ ภาพ ขาดแรงจูง ใจในการท างานและประกอบกิ จกรรมต่ างๆ ทั้ง ยัง เป็ น
อุปสรรคต่อ การพัฒนาประเทศ และนาไปสู่ก ารสร้างปัญ หาสังคมมากมาย เนื่ องมาจากปั ญหายาเสพ
ติดเป็น ปัญหาที่ ละเอีย ดอ่อนและลึก ซึ้งที่สลั บซับซ้ อนและมีสภาพปัญหาที่ เปลี่ย นแปลงไปตลอดเวลา
ซึ่งมี การพั ฒนาไปตามเทคโนโลยีแ ละยุค สมั ยที่ เปลี่ ยนไป ดั งนั้ น ปัญ หายาเสพติด จึง ยัง เป็ นปั ญหา
เรื้อรังและนับวันจะยิ่งเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
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จากการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่าการ
แพร่ระบาดของสารเสพติดรุ นแรงขึ้ นทั้งทางปริมาณ (จานวนผู้เ กี่ยวข้อ ง) และความหลากหลายของ
ตัวยาสารเสพติด ชนิด ต่างๆ มี ความเชื่ อมโยงกั น โดยกลุ่มที่ มีแนวโน้ มเพิ่ มมากขึ้น เป็น เพศหญิง และ
เยาวชนการแพร่ระบาดมีลั กษณะเป็นพลวัต มีก ารแพร่ระบาดอย่า งต่อเนื่ องของสารเสพติดบางชนิ ด
โดยเฉพาะประชากรที่เ ป็นเยาวชน ๑ วั ยรุ่น ที่ติด ยาเสพติด มักเกิดจากหลายๆ สาเหตุมีทั้งเกิดจากตั ว
นัก เรี ยนเอง เช่ น ความอยากรู้ อยากลอง ชอบเลีย นแบบ เอาอย่า งเพื่อ น หรือ มีค วามผิ ดหวัง สู ง
กลุ้มใจ เสี ยใจ ต่อเหตุการณ์ต่างๆ และเกิด จากสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สถาบั นการศึกษาเองที่ วัยรุ่ น
จะทาให้ ได้รับค าบอกเล่าเรื่อ งราวของยาเสพติดจากเพื่อ นร่วมวั ยเดียวกัน อาจเกิดพฤติกรรมท้าทาย
ให้มาลองเพื่อให้เกิดความคึกคะนอง และปัจจุ บันพบว่ ามีแหล่ง ขายยาเสพติด อยู่ภายในโรงเรียนหรื อ
สถาบันการศึกษานั่นเอง ซึ่งนับว่าเป็นความล้มเหลวทางการศึกษาส่วนหนึ่งในสังคมปัจจุบัน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์และโรงเรี ยนนครสวรรค์ เป็ นโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งนักเรียนส่ว น
ใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดั บดี จานวนค่อนข้า งมาก นั กเรียนส่ วนใหญ่จึ ง
มีพื้นฐานทางครอบครัวที่ค่อนข้างแตกต่างกัน จึงทาให้ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างสูง
ดัง นั้ น คณะผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษาค้ น คว้ า ท าให้ ค ณะผู้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษากระบวนการ
ป้องกันและแก้ไ ขปัญ หายาเสพติดเชิงพุ ทธบูรณาการในโรงเรียนจังหวัด นครสวรรค์ ซึ่ง ผลการวิจั ย
ครั้งนี้ จะเป็นฐานข้อมูลสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสาหรับเยาวชนสืบต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ งานวิจั ยที่ก ล่า วมาข้า งต้น คณะผู้ วิจัย จึงก าหนดวั ตถุป ระสงค์ ของ
การวิจัยดังต่อไปนี้
๒.๑ เพื่ อศึกษาความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับยาเสพติดของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในจังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อศึ กษากระบวนการป้องกัน และแก้ ไขปัญหายาเสพติ ดของโรงเรีย นในจัง หวั ด
นครสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนา
๒.๓ เพื่ อนาเสนอกระบวนการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนในจังหวั ด
นครสวรรค์เชิงพุทธบูรณาการ
๓. วิธีการดาเนินการวิจัย
๓.๑ รูปแบบการวิจัย

๑

สานัก งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , ยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดิน เอาชนะยา
เสพติด, สานักนายกรัฐมนตรี ๒๕๕๔ คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔, ๙ กันยายน ๒๕๕๔, หน้า ๑๘.
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กระบวนการการป้อ งกั นและแก้ ไ ขปัญ หายาเสพติ ด เชิง พุ ท ธบู ร ณาการในโรงเรี ย น
จัง หวั ด นครสวรรค์ โ ดย ใช้ ก ระบวนการศึ ก ษาหรื อ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เป็ น แบบผสมผสาน(Mixed
Methods Research) ระหว่ า งเชิ ง ปริ มา ณ ( Quantitative Research และวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณภา พ
(Qualitative Research) ซึ่ งมี แบบสัมภาษณ์ (Non – Structured Interview) และนาผลการวิจั ย
ไปท าการสั มภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) จากผู้ใ ห้ข้อ มูล สาคั ญที่ เป็ นทั้ งนัก วิช าการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึก ษาครั้ ง นี้ ได้แ ก่ นัก เรีย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในโรงเรี ยนสตรี
นครสวรรค์ จานวน ๒,๑๓๔ คนและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยหาขนาดโดยใช้ สูตรคานวณของ ทา
โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ ระดั บความเชื่ อมั่ น ๐.๐๕ หรื อ ร้อ ยละ ๙๕๒จึง ได้ ข นาดของกลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน ๖๑๐ คน
๓.๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
กลุ่มผู้ ให้ข้อ มูลส าคัญ ได้แ ก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อานวยการ และครู ซึ่ งเป็ นบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายการป้องกันยาเสพติด จานวน ๘ คน
๔. ผลการวิจัย
รายละเอีย ดเกี่ย วกับกระบวนการป้องกั นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุท ธบูรณาการ
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
๑. ความรู้ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บยาเสพติ ด ตามหลั กสั ปปุ ริ สธรรม ๗ : กระบวนการ
ป้องกันและแก้ไ ขปัญหายาเสพติ ดตามหลักสัปปุ ริสธรรม ๗ ด้า นความรู้ความเข้าใจมี กระบวนการให้
นัก เรี ยนศึ กษาหาความรู้เ กี่ ยวกับ โทษและพิ ษ ภัย ของยาเสพติ ด โดยการสารวจสภาพปั ญหาและ
วิเคราะห์ ปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิ ดความรู้ ถึงโทษพิษ ภัยของยาเสพติด ใช้วิ ธีการจัด การเรีย นการ
สอนและกิจ กรรมต่า งๆ สอดแทรกความรู้ ข้ อมู ลข่ าวสารเกี่ย วกั บ ยาเสพติ ดในการเรี ยนที่มีความ
สอดคล้ องและมีค วามเหมาะสมกั บเนื้อ หาวิ ชา โดยใช้ กระบวนการสอนแบบมี ส่ว นร่ว มในการช่ว ย
แก้ปัญหา ได้มีการเชิญหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้รู้วิธีการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
๒. พฤติก รรมป้ องกั นตนเองจากยาเสพติ ดตามหลัก สัปปุริ สธรรม ๗ : กระบวนการ
ป้องกั นและแก้ไ ขปัญหายาเสพติ ดตามหลัก สัปปุ ริสธรรม ๗ด้านพฤติ กรรมป้องกันตนเองจากยาเสพ
ติด โดยให้ นั กเรีย นรู้ จัก การป้อ งกั น และแก้ไ ขตนเองให้ป ลอดภัย จากปั ญ หายาเสพติ ด ให้ รู้จั กการ
ดาเนินชี วิตรู้ จักเลือกคบเพื่อ นที่ดี ไม่มั่วสุมยาเสพติดพยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่ง แวดล้อมที่เอื้ อต่อ การ
ใช้ส ารเสพติด ฝึก ทัก ษะเพื่อ ควบคุมอารมณ์ที่จ ะเข้า มากระทบเสมอแม้เ จอปัญหาให้รู้ จักใช้เ หตุ และ
ผลระงับจิตใจตนเองและรู้จักการวางแผนการดาเนินชีวิตเพื่อ ที่จะทาให้บรรลุ เป้าหมาย
๒

สุวรีย์ ศิริ โภคาภิรมย์, การวิ จัยทางการศึกษา, (ลพบุ รี: ฝ่ ายเอกสารการพิม พ์สถาบันราชภั ฏเทพ
สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐.
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๓. การรณรงค์ ประชาสัม พั นธ์ ข้อ มูลเกี่ย วกั บยาเสพติ ด ตามหลั กสั ปปุ ริสธรรม ๗ :
กระบวนการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ๗ ด้ า นการ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล เกี่ยวกั บยาเสพติดการป้อ งกันและแก้ไ ขปัญหายาเสพติด ได้ ให้มีก ารกาหนดเป็ น
นโยบายของโรงเรีย น และพัฒนาระบบบริการสนเทศให้ มีประสิท ธิภาพเพื่อใช้เป็ นช่อ งทางผ่า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหาสามารถเผยแพร่ความรู้ถึงโทษของ
ยาเสพติ ดสร้างความร่ วมมือกับ ทุกภาคส่วนที่เ กี่ยวข้องร่วมรณรงค์ต่อ ต้านการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดทุกชนิ ดของสถานศึกษาและชุมชนโดยการผสมผสานมาตรการและประสานความร่วมมือ ระหว่า ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เน้ นการมีส่ว นร่ว มของประชาชนและผู้ที่ มีส่ว นเกี่ย วข้อ งเป็ นสาคัญ มี
การจั ดกิ จกรรมในการป้ อ งกั นยาเสพติ ดเกิด ความสั มพั นธ์ อัน ดี โดยการฝึ กอบรม รณรงค์ เผยแพร่
ความรู้ ข้อ มูลข่ าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่ อบุค คล มี การวางแผนให้ มีการดาเนินงานอย่ างต่อ เนื่อ ง
เป็นขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่ อปัญหายาเสพติด
๔. การมี ส่ว นร่ ว ม ระหว่ า งครอบครั ว ของนั ก เรี ย นตามหลั ก สั ปปุ ริ ส ธรรม ๗ :
กระบวนการป้อ งกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติ ดตามหลั กสัปปุ ริสธรรม ๗ด้า นการมีส่ วนร่ว มระหว่า ง
ครอบครัว ของนั กเรี ยนการด าเนินงานการป้ องกันและการแก้ไ ขปัญ หายาเสพติ ดในโรงเรีย น ทาง
โรงเรีย นได้สร้ างเครื อข่ายกลุ่มผู้ปกครองเฝ้าระวั งนักเรี ยนติดยาเสพติ ดให้ความสาคั ญต่อการป้องกั น
และแก้ไขปั ญหายาเสพติดเพื่ อช่วยสอดส่ องนัก เรียนไมให้ไปยุ่ งเกี่ย วกับยาเสพให้เข้ ามามี ส่วนร่ วมใน
การด าเนิ นงานป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติด ติด ยัง มีก ารส่ งเสริมให้ ผู้ ปกครองเอาใจใส่ดู แ ล
นัก เรี ยนอย่ างสม่ าเสมอพูด คุ ย ตัก เตื อนกั น ด้ว ยเหตุด้ ว ยผลมากกว่ า การใช้ อารมณ์เ ป็ น ขวั ญ และ
กาลังใจให้กั บทุกคนในครอบครัว ใช้เ วลาว่า งให้เ กิดประโยชน์ โดยเป็นผู้ถ่า ยทอดความรู้ เรื่องโทษพิ ษ
ภัยอั นตราย และผลเสียของการที่เ ข้าไปเกี่ยวข้อ งกับ ยาเสพติด ให้ไ ด้รั บรู้อ ย่า งไม่ เป็ นทางการ เช่ น
การพูดคุยในบางโอกาสที่เอื้ออานวย เป็นต้น
๕. การได้ รับการสนับสนุนทางสัง คมจากเพื่ อนของนักเรียนตามหลั กสัปปุ ริสธรรม ๗
: กระบวนการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ดตามหลั กสั ป ปุ ริ ส ธรรม ๗ ด้ า นการได้ รั บ การ
สนั บ สนุน ทางสั ง คมจากเพื่ อ นของนั กเรี ย น โดยตระหนั ก ถึ งโทษและพิ ษภั ย จากยาเสพติ ดสร้ า ง
นัก เรี ยนแกนน าเป็น ผู้ดู แลช่ว ยเหลื อเพื่อ นชั กชวนกัน ทากิจ กรรมที่มีประโยชน์ร วมตัว กัน เป็ นกลุ่ ม
อาสาสมัค รป้ องกั นยาเสพติดได้แ ก่ ศูน ย์เพื่ อนใจ/ให้ค าปรึ กษา หรื อระบบดูแ ลช่ วยเหลื อเพื่อ นที่ มี
ปัญหารวมทั้ งรายงานข้ อมูล ที่เ กี่ยวข้องที่เ กี่ยวกับ ยาเสพติ ดให้ทางโรงเรียนทราบโดยทั นที ให้ค วาม
ช่ว ยเหลื อต่ อส่ วนรวมเข้ าร่ วมในการแก้ ไขปัญ หายาเสพติ ด อย่ างจริ งจั งและต่ อเนื่อ งดู แลสอดส่ อ ง
เพื่อ นเพื่ อช่ว ยป้อ งกั นและเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติดรู้ จักเลือ กคบเพื่อ นที่ดี และรูจั กนาแบบอย่า งที่ ดี
ของเพื่อนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเอง
๖. การเห็ น คุณ ค่ าในตนเองของนั กเรี ยนตามหลัก สั ปปุ ริ สธรรม ๗ : กระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหลักสัป ปุริสธรรม ๗ ด้านการเห็นคุณค่า ในตนเองของนักเรีย น
สร้ างความมั่น ใจและภูมิใจให้ ตัว เองรู้ถึ งศั กยภาพของตนเองเข้ า รับ การอบรมเพื่ อเพิ่มความรู้ด้ า น
ทักษะชี วิตเพื่ อเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม เพื่ อให้ล ดหรือ เลิกพฤติกรรมที่เ ป็นการข้องเกี่ยวกับยาเสพติ ด

264

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

โดยมุ่ง สร้างความรู้ ความเข้ าใจและสร้า งทัศนคติต่อ ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เข้ ารับการอบรมเสี ย
ใหม่ จากความคิ ดความเข้าใจแบบเดิ มที่ เคยมี เพื่อให้ นั กเรีย นสามารถอยู่ร่ว มกั บผู้ อื่น และสั งคมได้
อย่า งเหมาะสมและมีคุณภาพ รวมถึง การปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมตนเองเพื่ อนา ไปสู่ก ารปรับ เปลี่ย น
อย่างถาวรต่ อไป ผ่ านกิจ กรรมต่างๆรู้ จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้ว ยการตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยนรู้จั ก
ใช้เวลาว่า งให้เ กิดประโยชน์จะทาให้นักเรียนนั้ นเป็ นคนที่ มองเห็นคุ ณค่าในตนเอง และมี ความมั่นใจ
ซึ่งคุ ณสมบั ติเ หล่า นี้ถื อเป็น สิ่ง ที่สาคัญ มากต่ อการพั ฒนาบุ คลิ กภาพหรือ พฤติก รรมของนั กเรีย นต่ อ
การดารงชีวิตและโอกาสในการประสบความสาเร็จในชีวิต

กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิง พุทธบูร ณาการในโรงเรียน
จังหวัดนครสวรรค์
๕. ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบของงานศึกษานี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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จากการศึ ก ษาพบว่ า การด าเนิน งานป้ องกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติ ดของนั ก เรี ย น
มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ในจั งหวั ดนครสวรรค์ มี ประเด็น ที่เ กี่ย วข้อ งกั บนโยบายของรั ฐบาลหลาย
ประการ เช่ น การสนั บ สนุ นงบประมาณการด าเนิน งานการเสริมสร้า งกลไกการทางานระหว่ า ง
หน่ว ยงานระดั บต่ างๆ กั บองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่ น เพื่อ ให้อ งค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานสนับสนุน ภาคประชาชนในการทางานป้องกัน แก้ไขปัญ หายาเสพติดได้อ ย่างต่อเนื่อง หรื อ
อาจมีระบบสวัสดิ การและระบบการประกั นความปลอดภัยส าหรั บผู้ ที่มีจิ ตอาสาท างานดาเนิน การ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละโรงเรียนได้อี กด้วย
๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติ
๑) ควรมีก ารสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้น แบบเอาชนะปัญหายาเสพติดให้
ขยายกว้างขวางมากขึ้น จากการนาร่องด้วยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสาเร็ จ
และสร้างเป็นเครือข่ าย เป็นต้ น แบบโรงเรี ยนเอาชนะปัญหายาเสพติ ด ขยายผลสู่โรงเรี ยนอื่น เพื่ อ
ถ่า ยทอดสร้า งเสริมความเข้ มแข็ งให้กั บ โรงเรี ยนอื่ นในการจั ดการปั ญหายาเสพติด ทั้ง นี้ การน า
บทเรี ยนไปปรั บ ใช้ ควรค านึ งลั ก ษณะบริบ ทของโรงเรี ยน ทั้ งนี้ เ ชื่อ ว่า มีรู ปแบบวิ ธีก ารหลากหลาย
ลักษณะในการจั ดการปั ญหายาเสพติดของโรงเรีย นและเป็นแนวทางที่มีคุ ณค่ าต่อ การพัฒ นาสั งคม
โดยส่วนรวม
๒) สาหรับการนาบทเรียนของโรงเรียนต้นแบบไปปรับ ใช้นั้น สิ่งสาคัญในขั้นแรกคื อ
ความเข้ าใจบริ บทของโรงเรี ยนในการเรียนรู้ร่ วมกั น การสร้า งการยอมรับและความเป็ นหนึ่งเดีย ว
ของโรงเรีย น เพื่อ ระดมนั กเรีย นและบุ ค ลากรให้มีจิต สานึ กร่ วมและการเสี ยสละร่ วมเป็ น แกนน า
สร้างกระบวนการกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อ นโรงเรียนจั ดการกับปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งสนับ สนุนประสาน
ให้ มีก ารสร้า งกลุ่มองค์ กร และสร้า งเครือ ข่า ยการท างานทั้ งภายในและภายนอกโรงเรี ย น มีก าร
ส่งเสริมการวางแผน/โครงการการ ทางานต่างๆ ของโรงเรียนที่มีประสิ ทธิภาพ มีการกระจายอานาจ
ไปสู่ ผู้นาของโรงเรี ยน และสมาชิก โรงเรีย นอย่างทั่วถึ ง มุ่งการพึ่ งพาตนเองของโรงเรี ยน สนับ สนุ น
การพัฒนาทักษะ ความสามารถของผู้นาส่งเสริมการเรียนรู และการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคม
จากรุ่นไปสู่รุ่น เพื่อพัฒนาการดูแลจัดการของโรงเรียนในอนาคตต่อไป
๓) การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและกลไกการแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ระหว่ า งโรงเรี ย นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งในระดับ พื้นที่จะเอื้ อประโยชน์ต่อการท าความเข้ าใจเกี่ย วกับสถานการณ์ปัญหา
และการวางแผนงานและโครงการทั้ งนี้ ตัว แทนของรัฐ บาลต้ องเปลี่ ยนมุมมองการทางานด้ านการ
ป้องกั นและแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด โดยยอมรั บและเชื่อ มั่นในการดาเนินงานของภาคหน่ว ยงานของ
โรงเรียนและทาความเข้าใจว่าโรงเรียนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็นเจ้าของปัญ หาร่ วมกัน
๔) โรงเรี ย นหลายแห่ ง มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ จ านวนมากที่สั่ ง สมจากการ
จัดการปัญหายาเสพติ ด หากแต่ค วามรู้เ หล่ านี้ ฝัง ลึกในประสบการณ์ ส่ว นบุค คลของผู้เ กี่ยวข้อ งใน
บางโรงเรียน จึง ควรมีการถ่า ยทอดและการรวบรวมจัดการความรู้ เป็นเอกสารเพื่อใช้เป็ นสื่อ สร้า ง
การเรีย นรู้ สาหรับ คนในโรงเรีย นวัน นี้ และอนาคตต่อ ไป อัน จะเป็น รากฐานความรู้เพื่ อการพั ฒนา
โรงเรียนแบบองค์รวม
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๓.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาทางวิชาการและงานวิจัย
๑) ควรมีการศึก ษาวิจัยการประเมินผลเครือข่ายโรงเรียนในการป้ องกันแก้ไขปัญหา

๒) ควรมีก ารศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น าและองค์ ก รท้ องถิ่ น และการสร้ า ง
เครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
บรรณานุกรม
สานัก งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ด .ยุ ทธศาสตร์พลัง แผ่น ดินเอาชนะยาเสพ
ติด, สานั ก นายกรัฐมนตรี ๒๕๕๔ คาสั่ ง สานั ก นายกรั ฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔, ๙
กันยายน ๒๕๕๔.
สุว รี ย์ ศิ ริ โ ภคาภิ ร มย์ . การวิ จัย ทางการศึ ก ษา. ลพบุ รี : ฝ่ า ยเอกสารการพิ มพ์ ส ถาบั น ราชภั ฏ
เทพสตรี, ๒๕๔๖.
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กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามแนวทางพระพุ ทธศาสนา
The Strategies of Human Resource Administration in School
Accordance in Buddhist
พระครูวินัยธร ธฤติ วิโรจโน๑
บทคัดย่อ
กลยุ ท ธ์ก ารจั ด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ ในยุ ค ใหม่ คื อ การก าหนดยุ ทธศาสตร์ ด้ านการ
บริหารงานบุ คคล เพื่อทาให้พนักงานมี สมรรถนะและพฤติกรรมในการทางานตรงตามเป้ าหมาย และ
ตรงตามยุท ธศาสตร์ขององค์ก าร บทบาทใหม่ ของนัก บริ หารงานบุค คล จึง ต้องมีทั้ งบทบาทในการ
กาหนดกลยุท ธ์และบทบาทในการนากลยุท ธ์ข ององค์ก รไปปรับ ใช้สู่ การปฏิบั ติงานด้า นการจัด การ
ทรัพยากรมนุ ษย์ รวมถึง จะต้ องศึ กษาหลั กธรรมทางพระพุ ทธศาสนาที่เกี่ย วข้ องกั บการบริ หารงาน
บุคคล นั่น ก็คือ หลัก พรหมวิห าร 4 เพื่อ จะศึ กษาการบริหารตามหลัก เมตตา ศึ กษาการบริหารตาม
หลั กกรุ ณา ศึ ก ษาการบริ หารตามหลัก มุ ทิต าและศึ ก ษาการบริ หารตามหลัก อุ เบกขา โดยมุ่ ง เน้ น
ศึกษาการบริ หารงานบุคลากรของผู้บริ หารสถานศึ กษา โดยการประยุก ต์แนวคิด เกี่ย วกับ หลัก การ
บริหาร ซึ่งเป็นแนวคิดทางตะวันตก กับหลักพรหมวิหาร ซึ่งเป็นคุณธรรม 4 ประการ สาหรับบุคคลที่
เป็นผู้นาในทางพระพุทธศาสนาทาให้ทราบวิธีการในการบริ หารที่มีการนาหลัก การและวิ ธีการที่เป็ น
ประโยชน์เข้า มาใช้เ ป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร อนึ่ง ในการพัฒนางานด้ านการบริหารงานบุ คคลใน
สถานศึก ษาจาเป็ นต้ องใช้ หลั กพุ ท ธธรรมเป็ น สิ่งนาทางในการก าหนดแนวทางและทิ ศทางในการ
บริ ห ารงานเพื่ อ ให้ เกิ ด ทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของงาน หลั ก พรหมวิ ห าร 4 หากน า
หลัก ธรรมนี้มาใช้ ในการบริหารจะเป็น การสร้า งความสั มพัน ธ์ที่ดี เพิ่ มความเป็นอั นหนึ่ งอั นเดีย วกั น
การนาหลักพรหมวิห าร 4 กั บ การบริหารสถานศึกษา ตามทฤษฎีท างตะวัน ตก ทั้งสองหลักการมี
จุดประสงค์เดีย วกัน คื อ การบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุ ณธรรมมีความเต็มใจ พอใจและการทางาน
อย่างมีความสุขในองค์กร
Abstract
New Human Resource Management Strategies Is the strategy for human
resources management? In order to make the employees have the performance
and behavior to meet the target. And the organizational strategy. New role of
Human Resource Management It must have both a role in shaping the strategy and
its role in deploying the organization's strategy to human resources management. It
is important to study the principles of Buddhism in relation to the administration of
๑นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

268

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

personal affairs. That is, the principle of virtue 4 to study the management of
mercy. Study on Principles of Management to study the management based on the
principles and study the management of the detached. The focus of this study is
on the management of personnel of educational administrators. By applying the
concept of management principle. Which is the western concept. With moral the
four virtues for a person who is a leader in Buddhism, is to know how to manage
the principles and useful methods used as part of the administration. In the
development of the work of personnel management in schools requires the use of
Buddhist principles as a guide to the direction and direction of management to
achieve both the efficiency and effectiveness of the work. If this principle is applied
in the management will create a good relationship. Add to the unity. Applying 4
Prairies to the administration of the school. According to Western theories the two
principals have the same purpose: to administer the school with integrity, to be
willing. Satisfy and work happily in the organization.
1.บทนา

การปกครองครูในโรงเรียนให้ ได้ผลตามที่พึ่งปรารถนานั้น ประการแรกผู้บริหารควรจะมี
ลักษณะของผู้นาและมีคุณสมบัติของการเป็นผู้ บริหาร ประการที่สองก็คือ การสร้า งคุณธรรมและการ
ปฏิบัติตั วให้เป็ นไปตามคุณธรรมอั นดีงามนั้นดัง จะขอเสนอต่ อไปนี้คื อ 1. ทรงไว้ซึ่ งความยุติธรรม 2.
ตั้ง อยู่ ในพรหมวิ หารสี่ 3. ไม่ท าตั วเป็น เจ้ าขุ น มูล นาย 4. ยิน ดี รับ ฟัง ความคิ ดเห็น ของครู น้อ ยด้ ว ย
ความจริ งใจ 5. รู้ จั ก ให้ ก าลั งใจแก่ ค รู น้ อย 6. พยายามส่ งเสริ มความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของครู 7.
หลีกเลี่ ยงจากการใช้อารมณ์ใ นการทางาน 8. รู้จักวางตัวรู้ จักว่า อะไรสมควรอะไรไม่สมควร 9. รู้จั ก
ให้เกี ยรติผู้ น้อ ยยกย่อ งในกาละและเทศะอั นควร 10. พยายามรั กษาผลประโยชน์ ของครูน้อ ย 11.
วางมาตรฐานในการท างานให้ แ น่ชั ด 12. ผู้ บ ริห ารควรจะให้เ วลาและโอกาสแก่ ครู ที่จ ะปรั บปรุ ง
ตัวเอง๒
สิ่งที่ส าคัญ อีก ประการหนึ่ง ที่ผู้บ ริหารโรงเรีย นจะต้องมี อยู่ใ นตัว ตนของแต่ละบุคคลนั่ น
คือคุณธรรมหรือ การมีหลั กธรรมที่ จาเป็นสาหรับการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งได้แก่ หลักธรรมในการ
ครองน หลักธรรมในการครองคนและหลัก ธรรมในการครองงาน ซึ่งหลั กธรรมบางประการตามแนว
คาสอนของพุ ทธศาสนาจะรวมหลักธรรมที่ก ล่าวมาแล้ว ไว้อย่า งครบถ้วน หลักธรรมที่จ าเป็น สาหรั บ
การบริหารจัดการศึกษาที่ผู้ บริหารโรงเรียนควรนามาใช้เพื่อการครองคนมีหลากหลายประการ และ
หลักธรรมที่มีการนาไปใช้มากที่สุดประการหนึ่งคือ พรหมวิห าร 4, พรหมวิหาร 4 เป็นหลัก ธรรมที่จ ะ

20 .

๒พนัส หัน นาคินทร์ ,

การบริห ารงานบุ ค คลในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิม พ์พิฆเณศ, 2526), หน้า 96 -

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 269

นาพาบุ ค คลไปสู่ ค วามส าเร็ จได้อ ย่ างมี ประสิท ธิ ภาพองค์ ประกอบของพรหมวิ ห าร 4 คื อ เมตตา
หมายถึง ความรั กที่มีต่อบุ คคลอื่ นอย่ างจริ งใจ กรุณา หมายถึง ความสงสารและเห็น ใจพร้อมที่ จะให้
ความช่ วยเหลือ เกื้อ กูล ต่ อบุ คคลอื่ น มุทิ ตา หมายถึง การพลอยยิน ดีเมื่ อบุ ค คลอื่น ได้ดี ห รือ ประสบ
ความสมหวัง และอุเ บกขา หมายถึง การวางเฉยหรือ ปล่ อยวางในสิ่ง ที่สุ ดวิ สัยที่ จะช่ว ยเหลือ ได้ ซึ่ ง
อุทาน มี สุขสว่าง ได้ กล่า วถึง หลั กธรรมพรหมวิห าร 4 ว่ าพรหมวิ หาร 4 เป็น หลั กธรรมที่ สาคั ญใน
การครองคนเพราะการที่ เราสามารถครองใจคนได้ย่อ มจะทาให้ก ารปฏิบั ติงานประสบความสาเร็ จ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่อ งจากจะทาให้ เกิ ดการรวมพลัง ในการทางานอย่ างมหาศาล โดยหลัก ธรรมพรหม
วิหาร4 ได้แ ก่ เมตตา ความรั กใคร่ ปรารถนาสั นติ สุขแก่ชี วิต ประสานโลกให้ร่ มเย็ น กรุณา ความ
สงสารใฝ่ใจในอัน ที่จะรั บรู้ความเดือ ดร้อนแทนผู้อื่นเหมือนทุกข์ ของตน มุทิ ตา ความยิน ดี พลอยชื่ น
ชมยิน ดีต่อความส าเร็จของผู้อื่ นโดยบริสุท ธิ์ใจ และอุ เบกขา ความวางใจเป็น กลาง วางเฉย เห็ นเป็ น
ธรรมดาของโลกอย่า งไรก็ ดีเ ป็ นที่ ย อมรับ กั น โดยทั่ วไปว่า ผู้ บ ริห ารจ าเป็ น ต้ อ งใช้ทั้ ง พระเดชและ
พระคุ ณในการบริ ห ารงานอย่ า งเหมาะสมกลมกลื น จึ ง จะท าให้ ง านบรรลุ เ ป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การใช้ห ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารจั ดการถือเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญยิ่ ง
โดยเฉพาะการใช้ หลั กธรรมในการครองใจคนที่ เรี ยกว่า “พรหมวิห าร 4”๓ ผู้ บริ หารจ าเป็น ต้อ งใช้
หลั ก ธรรมทางพุ ทธศาสนาในการบริห ารงาน เพื่ อให้ก ารทางานมี ป ระสิ ทธิ ผ ล บางครั้ งผู้ บ ริห าร
สถานศึ กษาอาจไม่ให้ ความส าคั ญต่ อการใช้ห ลัก ธรรมในการบริหารจั ดการ ส่งผลให้ครู ผู้ส อนขาด
ขวั ญ ก าลั งใจ และบางครั้ ง ผู้ บ ริห ารไม่ มีค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก ธรรมอย่ างเพี ย งพอก็ อ าจน า
หลักธรรมไปปฏิบัติไม่ไ ด้ผลเท่าที่ค วร ผู้บริหารจึงต้องสร้ างภาพพจน์ให้เป็นที่ศ รัทธาและความเชื่อถื อ
เป็น แนวทางในการบริห ารจัด การ ซึ่ งสิ่ งที่ จะต้อ งยึ ดถื อเป็ นแนวปฏิบั ติคื อ การมีค วามรั ก มีค วาม
สงสาร มีความชื่นชมยินดีแ ละมีใจเป็นกลางไม่ ลาเอีย งทั้งรายบุคคลและคณะบุค คล ผู้บ ริหารที่ดีควร
ใช้พระคุณมากกว่าพระเดชหรื อใช้อานาจบารมีมากกว่าอานาจทางกฎหมายหลั กธรรมในการบริหาร
จัด การศึ ก ษาของผู้ บ ริห ารเป็ นสิ่ ง ที่มีวามส า คัญ และมีค วามจ าเป็ นต่ อการบริห ารจั ดการศึก ษาใน
โรงเรียนอย่างมาก และหลักพรหมวิหาร 4 คือ หลักธรรมหนึ่ งที่ช่วยให้การปฏิบั ติงานบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคล
การบริห ารงานบุค คลมี ความสาคัญ เป็นอย่างมาก ดัง นั้น ในการจะได้มาซึ่งบุ คลากรที่
จะมาปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารงานบุ ค คล (Personnel Management) ว่ า หมายถึ ง ภารกิ จ ของ
ผู้บริหารทุกคนที่ มุ่งปฏิบัติ ในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ย วกับบุคลากร เพื่ อให้ปัจจั ยด้านบุ คคลขององค์การ
เป็น ทรัพยากรมนุ ษ ย์ที่ มีป ระสิท ธิภ าพสู งสุ ดตลอดมา ที่จ ะส่ งผลส าเร็จ ต่อ เป้ าหมายขององค์ก าร ๔
2547), หน้า 20.
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รวมถึง เป็ น การใช้ คนให้ ท างานให้ไ ด้ผ ลดี ภายในเวลาอั นสั้ นที่ สุด สิ้ นเปลื องเงิน ทองและวัส ดุน้ อ ย
ที่สุด ในขณะเดี ยวกั นคนที่เ ราใช้ นั้น ก็มีความสุข มีค วามพอใจที่ จะให้ผู้ บริห ารใช้ พอใจที่จ ะท างาน
ตามที่ ผู้ บริ ห ารต้ อ งการ หรื อ อี กนั ย หนึ่ ง ก็คื อ การบริห ารให้ บ รรดาบริ การต่ าง ๆ ของฝ่ ายผู้ ให้
การศึก ษาดาเนิ น ไปด้ ว ยดี และเกิ ด ประโยชน์ ส มตามความมุ่ ง หมายของวงการศึ กษา โดยอาศั ย
เทคนิค ในการคัดเลือกบุ คคลที่ มาท างานให้เหมาะสมและเทคนิค ในการพัฒนาบุค คลที่มีอยู่แล้ ว ให้ มี
ความรู้ ค วามสามารถที่จ ะทางานให้เ กิด ประโยชน์ ขณะเดี ยวกั น ก็ส่ ง เสริมให้ ค นเหล่ านั้ น มี ความ
เจริ ญก้ าวหน้ าและได้รั บผลตอบแทนเป็น ที่พอใจ และมีค วามสุข ในการท างาน ๕ ตลอดจนถึง เป็ น
กระบวนการที่ ผู้ บริ หารใช้ศิ ล ปะและกลยุท ธ์ต่ าง ๆ พิ จารณาบุค คลที่ อยู่ ในสัง คม เพื่อ ดาเนิ นการ
พิจารณาสรรหา คัด เลือ ก และบรรจุบุ คคลที่มีคุณสมบั ติเหมาะสมเข้ามาอยู่ในองค์ การ และขณะที่
บุคคลเข้ามาปฏิบั ติง านในองค์ การได้ มีก ารจั ดกิ จกรรมพัฒ นาธารงรั กษาให้บุ คคลที่คั ดเลือ กเข้ ามา
เพิ่ มพู น ความรู้ ความสามารถมี สุข ภาพกายและสุข ภาพจิ ต ที่ดี ในการท างานและยั งรวมไปถึ งการ
แสวงหาวิธี การที่ทาให้สมาชิก ในองค์การที่ต้องพ้น จากการท างานสามารถดารงชี วิตอยู่ในสั งคมอย่า ง
มีความสุข๖ และเป็น กระบวนการดาเนิ นงานเกี่ยวกั บบุคลากรในหน่วยงานอัน จะได้มาซึ่งบุ คลากร
มาปฏิ บัติงานตามความต้ องการ และเพื่อให้ บุคลากรปฏิ บัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิ ทธิภาพ
ซึ่ ง มี ข อบข่ า ยครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ การก าหนดนโยบาย การจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง และก าหน ด
ค่าตอบแทน การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒ นา การสร้างขวัญกาลังใจ และการดาเนินการทาง
วินัย ตลอดจนการให้พ้นจากงาน ๗
3.ความสาคัญของการบริหารงานบุ คคล
การบริ ห ารองค์ ก ร จะต้ อ งบริ ห ารองค์ ก รโดยทรั พยากรบุ ค คล และการได้ มาของ
ทรั พยากรบุ คคล จึ งจะต้ องมีก ระบวนการ และขั้ นตอนในการซึ่ งจะได้ มาของบุ คลากร ดังนั้ น การ
บริห ารงานบุ คลากรจึงมี ความส าคัญ ต่อ องค์ การมาก ถ้ าองค์การสามารถคั ดสรรบุ คลากรที่ดีแ ละมี
คุณภาพ องค์ ก ารก็ จะสามารถด าเนิน งานให้เ ป็ นไปได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และจุ ด หมายตามที่
องค์ การกาหนดไว้ การบริห ารงานบุ คคลจึง เป็น กระบวนการที่มีความสาคั ญ ยิ่งอย่า งหนึ่งของการ
บริห าร เพราะเมื่อได้เลื อกสรรคนที่ มีความรู้ ความสามารถเข้าท างานแล้ว เมื่อ เวลาผ่า นไป บรรดา
ความรู้ ต่าง ๆ ก็ล ดน้ อยลงไป ประกอบกั บวิ ทยาการต่ าง ๆ เจริ ญขึ้ น รวมทั้ง เทคนิค การท างานได้
เปลี่ ยนไป เพื่อ ให้ ผู้ป ฏิบั ติ งานเป็ น ผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกั บเหตุ การณ์ ปัจ จุ บัน และ
จาเป็น ต้องมี การพั ฒนาบุคลากร ๘ ทั้งนี้ การบริหารงานบุ คคล คือหัว ใจของการบริหาร เพราะงาน
หน้า 171.

๕ภิญโญ
๖พยอม

สาธร, หลัก การบริ หารการศึกษ า, พิม พ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516),

วงศ์สารศรี, การบริหารงานบุค คล, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, 2532), หน้า 3.
ชุด ฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียนระดับสูง เล่ม 4 บริหารศาสตร์ ,
(กรุงเทพมหานคร : คัมปายอิมเมจจิ้ง, 2541), หน้า 5.
๘กิติมา ปรีดี ดิลก, การบริหารแ ละการนิเทศการศึกษ าเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิพั ฒ น์, 2542), หน้ า
117.
๗สานักงานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแห่งชาติ,
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ทุก ชนิ ดของหน่ วยงานทุก ประเภท ไม่ ว่า จะเป็น หน่ วยงานขนาดเล็ กหรือ หน่ วยงานขนาดใหญ่ จะ
ดาเนิน ไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและได้ รับ ความส าเร็จตามเป้ าหมายหรือ ไม่เ พีย งใด ขึ้ นอยู่กั บความ
ร่วมมื อของบุค คลที่เ กี่ย วข้ องทุก คนและทุก ฝ่า ย ถ้า ผู้บ ริห ารขาดความสามารถในการบริห ารงาน
บุคคล แม้จ ะมีวัส ดุอุป กรณ์น านาชนิด มี เงิน งบประมาณจานวนมากสนั บสนุน และมีคนเป็นจ านวน
มากในหน่วยงานก็เหมือนไม่มีอะไรสักอย่า ง เพราะคนที่ใช้ วัสดุอุปกรณ์ใช้ไ ม่เป็น ขาดสมรรถภาพ ไม่
มีขวัญ ในการปฏิบัติ งาน ไม่มีความจงรักภัก ดีต่อหน่วยงาน และขาดความรั บผิดชอบ ต่ างคนก็จะยื้ อ
แย่งค้น หาประโยชน์จากเงินงบประมาณที่ มีอยู่ หาประโยชน์จากอานาจหน้ าที่ซึ่ง ได้มาโดยตาแหน่ ง
และทะเลาะเบาะแว้ ง กั น แตกแยกสามั คคี ต่ า งคนต่ า งอยู่ และท างานไปวั น ๆ โดยไม่ ร่ ว มมื อ
โครงการทั้ ง หลายที่ ผู้ บริ ห ารวางไว้ ก็จ ะล้ มเหลว เพราะมี ค นก็ เ หมื อ นไม่ มี ในเมื่ อ คนเหล่ านั้ น ไม่
ร่วมมือและหย่อนสมรรถภาพ๙ ทั้ง นี้ สภาพองค์การในทุกวั นนี้ นับ ว่ามีปัญ หาถูกกระทบจากอิทธิพล
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้ อมเป็ นอันมาก ซึ่ง ส่งผลต่อการบริห ารงานบุคคลในองค์ การโดยตรง
การเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ เท่า ที่เป็นอยู่ในปัจ จุบัน ทั้ งส่วนที่เป็นเศรษฐกิจ เทคนิ ควิทยากร และสภาพ
สังคมล้วนเห็นได้ ชัดแจ้งมีผ ลกระทบทาให้ การบริหารงานบุคคลต้องมีความสาคัญยิ่ งขึ้น กว่าแต่ก่อ น
เป็นอั นมาก ๑๐ อีกทั้ ง “คน” หรื อ“มนุษ ย์” เป็ นทรั พยากรที่มีคุณค่ าสูงสุ ด และมีประโยชน์มากที่สุ ด
ทั้งนี้เพราะ ทรัพยากรอื่น ๆแม้ จะมีชีวิต ก็หามีสติปั ญญาเท่า คนไม่ ส่วนทรัพยากรที่ปราศจากชีวิตนั้ น
หากคนไม่น ามาใช้ก็ หาประโยชน์มิไ ด้ ดั งนั้น ในการบริ หารองค์ การเรื่อ งเกี่ ยวกั บตั วคนจึง เป็น เรื่อ ง
สาคัญและยุ่งยากที่สุด ทั้งนี้เพราะว่า ตามหลั กทั่วไปในการบริหารงานนั้ นแม้จะมีงบประมาณให้อย่า ง
เพียงพอมี การจัดการและการบริหารที่ดี มีอุ ปกรณ์และวัส ดุต่า ง ๆ พร้อ มมูล เพีย งใดถ้ าผู้ป ฏิบั ติงาน
ไม่ดี ไร้สมรรถภาพขาดความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ ประพฤติ อยู่ในวินั ยที่ดีแล้ว ละก็จะเป็ นการยากอย่างยิ่ ง
ที่การบริหารงานจะบรรลุผลดีสมดังความมุ่ง หมาย แต่ถ้ าได้คนดีมีค วามรู้ ความสามารถเหมาะสมกั บ
งานที่ปฏิบัติปัญหาอื่น ๆ ก็จะลดน้อยลง๑๑
สรุป ได้ ว่า การบริ หารงานบุค คลมีค วามส าคั ญ คื อเป็ น หัว ใจของการบริ หารองค์ การ
เพื่อให้ป ระสบคามสาเร็จ ตามวัตถุ ประสงค์ หากองค์การใดประกอบด้วยบุค คลที่มีค วามสามารถสูง มี
ความเป็ นผู้นา เห็นความสาคั ญของการใช้ค น และปรับตั วให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง ความก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยี ตลอดจนการเลื อกสรร การเสริมสร้างคนดี ไว้ใ ช้งาน ย่อ มเป็ นประโยชน์ต่ อองค์การ
นั้นๆ ตลอดถึงสังคมและประเทศชาติ ต่อไป
4.กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
การจัด การทรั พยากรมนุ ษย์ ในปัจ จุบั น ผู้ บริ หารที่ เกี่ย วข้ องกั บการบริ หารงานบุ คคล
ควรเข้าไปมีบทบาท และมีส่ว นร่ว มในการก าหนดกลยุ ทธ์ข ององค์ การ (Organizational Strategy)
โดยนากลยุทธ์ที่ เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานบุ คคลมากาหนดยุทธศาสตร์ในทุ กภารกิ จที่เกี่ย วข้องกั บ
๙ภิญโญ

สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, หน้า 171-172.
สันติวงษ์, การบริหารงานบุค คล, หน้า 29.
๑๑อุทัย หิรัญโต, หลักการบริหารบุค คล, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2531), หน้า 1.
๑๐ธงชัย
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การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Strategic Human Resource Management) เพื่ อ ให้ พ นั ก งา น
ปฏิบั ติงานบรรลุผ ลสาเร็จตามยุ ทธศาสตร์ขององค์ กร โดย มีการนาเทคโนโลยีที่ทั นสมั ย (Modern
Technology) มาใช้เ พื่อเสริ มประสิ ทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กร ๑๒ ที่ได้ก ล่าวว่ า
นัก บริห ารงานบุ คคลในปั จจุ บั นจะต้อ งมีบ ทบาทที่เ กี่ย วข้อ งกับ แผนกลยุ ท ธ์อ งค์ก ารใน 3 ระดั บ
ด้วยกัน กล่าวคือ
1) แผนกลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)
2) แผนกลยุทธ์ระดับการแข่งขัน (Competitive Strategy)
3) แผนกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)
หากกว่ า ถึ ง กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การทรั พยา กรมนุ ษ ย์ (Strategic Human Resource
Management) นักบริหารงานบุค คลในยุค ใหม่ต้องประยุกต์ค วามเชี่ยวชาญให้เกิ ดเป็ นความชานาญ
การเชิงกลยุ ทธ์ในการพั ฒนาและการนากลยุ ทธ์การบริห ารงานบุค คลยุคใหม่ไ ปสู่การปฏิบั ติ ซึ่งมีการ
แบ่งบทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 2 บทบาทด้วยกันคือ
1) บทบาทในการกาหนดกลยุ ทธ์ (The Strategic Role) เป็น บทบาทที่ใ ห้ความสาคั ญ
กับ สมาชิ กขององค์ก ร โดยมี การให้ ค วามส าคั ญกั บ ทรั พยากรมนุษ ย์ ที่เท่ า เทีย มกั บ ทรั พยากรอื่ น ๆ
ขององค์กร
2) บทบาทในการก าหนดการปฏิบั ติ ก าร (The Operational Role) เป็ น บทบาทที่
เกี่ย วข้ อ งกั บกิ จกรรม วิธี การ และเทคนิ คในการจัด การทรั พยากรมนุ ษย์ เพื่อ การสร้า งความเท่ า
เทียมกันในกิจกรรมต่ างๆ ของการบริหารงานบุคคล อาทิ การจ้างงาน การฝึกอบรม การประเมินผล
งาน การบริหารค่าจ้าง เป็นต้น
นอกจากนี้ มีการกาหนดบทบาทการบริหารงานบุคคลออกเป็น 4 แบบ กล่าวคือ
1) บทบาทการมี ส่ว นร่ว มก าหนดกลยุ ทธ์ (Strategic Partner) เป็น บทบาทที่ มุ่ง เน้ น
การกาหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุ ทธ์ขององค์ กร
2) บทบาทผู้เชี่ ยวชาญในการบริห าร (Administrative Expert) เป็น บทบาทที่มุ่งเน้ น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ออกแบบกระบวนทัศน์การทางาน
3) บทบาทตั ว การในการเปลี่ ยนแปลง (Change Agent) เป็น บทบาทที่มุ่ง เน้ น การ
บริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดแรงต่อ ต้านการเปลี่ยนแปลง
4) บทบาทตัวแทนให้ กับพนักงาน (Employee Champion) เป็น บทบาทที่ มุ่งเน้ นการ
ทาให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพัน (Commitment) กับงานและบริษัท
กลยุ ท ธ์ก ารจั ด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ ในยุ ค ใหม่ คื อ การก าหนดยุ ทธศาสตร์ ด้ านการ
บริหารงานบุ คคล เพื่อทาให้พนักงานมี สมรรถนะและพฤติกรรมในการทางานตรงตามเป้ าหมาย และ
ตรงตามยุท ธศาสตร์ขององค์ก าร บทบาทใหม่ ของนัก บริ หารงานบุค คล จึง ต้องมีทั้ งบทบาทในการ
๑๒เกื้อจิ ตร

บัณฑิตย์, 2557), หน้า 32.

ชีระกาญจน์ , การจัด การทรั พยากรมนุษ ย์ในธุรกิ จสมัยใหม่, (กรุง เทพมหานคร : มหาวิ ทยาลัย ธุรกิ จ
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กาหนดกลยุท ธ์และบทบาทในการนากลยุท ธ์ข ององค์ก รไปปรับ ใช้สู่ การปฏิบั ติงานด้า นการจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์
5.การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
การบริหารงานบุ คคลในโรงเรียนมี ความสาคัญ เป็นอย่างมาก ดั งนั้น ในการจะได้ มาซึ่ ง
บุค ลากรที่ จ ะมาปฏิบั ติง านในโรงเรีย นจึ งมี ความจาเป็ นที่ จะต้อ งรู้ค วามหมายของการบ ริห ารงาน
บุคคลที่ชัด เจน การบริห ารบุค ลากรในโรงเรี ยน จึ งหมายถึ ง การบริห ารตั วบุค คลผู้ ที่ถูกบริหาร คื อ
ครูแ ละภารโรง ครูมีหน้ าที่ท างานรองลงมาจากอาจารย์ใหญ่ ซึ่ งมี หน้า ที่ในการสอนให้ มีค วามรู้แ ก่
นัก เรี ยน ส่ว นภารโรงนั้น ก็ มีห น้ า ที่ใ นการท าความสะอาดโรงเรีย น หรือ กล่า วโดยย่ อ ๆ ว่า การ
บริ ห า รงานบุ ค คลในโรงเรี ย น คื อ การรู้ จั ก ใช้ ค น ให้ เขาท างาน ให้ เ ต็ มสติ ปั ญ ญา และก าลั ง
ความสามารถของเขา และให้ เขาทาด้ว ยความเต็มใจและเกิ ดความสุ ข เมื่อ กระทาสิ้น สุ ดลงแล้ ว ๑๓
อีกทั้งเป็ นการบริหารทรัพยากรในโรงเรียน โดยมีจุดมุ่ งหมายเพื่อให้ไ ด้คนดีมีคุณวุฒิ มี ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง หน้าที่ ทางานด้วยความสนใจ มีความพึงพอใจต่อ การทางาน มี การตอบสนอง
ในการท างานได้อ ย่ า งยิ่ ง งานมี ประสิ ท ธิภ าพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ๑๔ การบริ ห ารงานบุ คคลใน
โรงเรียนรวมถึง กิจกรรมที่ช่วยในการประสานความพยายามของโรงเรียนให้ มีการบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ที่ มีอ ยู่ ในโรงเรี ย นได้ ส ามารถด าเนิ น งานให้ บ รรลุต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโรงเรี ย น โดยจะมี
ขอบข่ายของการบริหารเริ่มตั้งแต่การวางแผน การบารุงขวัญ การให้พ้น จากงาน เป้าหมายที่สาคั ญ
ของการบริหารงานบุคคลในโรงเรี ยน ก็ คือ การให้ ได้ มาซึ่ งบุ คคลที่ มีค วามรู้ ความสามารถ สมกั บ
ความต้ องการของโรงเรียน และทาให้บุ คคลเหล่ านั้ นมี ความพึ งพอใจในการปฏิบั ติง านด้วย งานที่
ได้รับมอบหมายก็จะเกิ ดความสาเร็จ ส่งผลดี ต่อผู้เรียนซึ่งเป็นหัวใจสาคัญยิ่ง ของโรงเรีย น ๑๕ พร้อมกั น
กันนี้ การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน เป็นการจัดการ หรือการดาเนินการเกี่ยวกับนโยบาย การวาง
ระเบี ย บและข้ อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ บุ ค คลในโรงเรี ยน เพื่ อ ให้ ไ ด้บุ ค คลที่ มีค วามสามารถเหมาะสมมา
ปฏิบัติงานและให้บุคคลได้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุด ๑๖
สรุ ปได้ว่ า การบริ หารงานบุ คคลในโรงเรี ย น หมายถึ ง กระบวนการจั ดการเกี่ ยวกั บ
บุคคล เพื่อที่ จะให้ โรงเรี ยนได้ มาซึ่ง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศัก ยภาพเหมาะสมกับงาน
เข้ามาทางานในโรงเรี ยนให้เกิ ดผลสาเร็จอย่างดียิ่ง โดยทางโรงเรียนหรือ ผู้บ ริหารต้อ งรู้จั กใช้ คนให้
เขาท างานให้เต็ มสติ ปัญญา และก าลังความสามารถของเขา และให้เ ขาท าด้วยความเต็มใจและเกิ ด

๑๓ชาลี

9.

ไทยภักดี, หลักยุทธศาสตร์ในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : วิทยากร, 2513), หน้า 17.
เที่ยงตรง,การบริห ารงานบุค คลในภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์, 2541), หน้ า

๑๔ชูศักดิ์
๑๕สุเมธ

เดียวอดิเรส, การบริหารงานบุค คลในโรงเรียน, (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541), หน้า 5-6.
คู่ มื อผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย เอกชน : ก ารบ ริ ห ารงานบุ คคล ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ม.ป.ป.), หน้า 3.
๑๖ส านั ก งานค ณะก รรมการการศึ ก ษ าเอกช น,
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ความสุ ขเมื่อกระทาสิ้ นสุดลงแล้ว เพื่อให้ โรงเรีย นสามารถปฏิบัติภ ารกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
6.หลักการบริหารบริหารงานบุคคลในสถานศึก ษา
การบริ หารงานบุคคลในโรงเรียนจะมีประสิ ทธิภาพมากน้ อยเพีย งใด ก็ขึ้ นอยู่กับ การน า
หลั ก การบริ ห ารงานบุ ค คลในโรงเรี ยน มาปรั บ ใช้ ให้ ส อดคล้ อ งกับ โรงเรี ย นนั้ น ซึ่ งมี นั ก วิ ชาการ
มากมายและองค์ กรได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนไว้ พอสรุปได้
6 ประการ คื อ (1) บรรดาปัจจั ยทางการบริหารทั้ งหลาย คนคือปัจ จัยทางการบริหารที่สาคั ญที่สุ ด
(2) การบริห ารงานบุค คลจะมีป ระสิ ทธิ ภาพและประสิท ธิผ ล ผู้บ ริห ารจะต้ องมีค วามรู้ค วามเข้ าใจ
และมีค วามสามารถสู งในการบริห ารงานบุค คล (3) การจัด บุค ลากรให้ ปฏิ บัติ งานได้ เหมาะสมกั บ
ความรู้ค วามสามารถ จะมีส่วนทาให้บุ คลากรมีขวัญก าลังใจ มีความสุ ขในการทางาน อันจะส่งผลให้
งานประสบผลสาเร็จ อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพ (4) การพัฒ นาบุค ลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง จะทาให้บุค ลากรเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมและกระตือ รือร้น พัฒนางานให้ดีขึ้ น
(5) การบริ หารงานบุ คคล เน้น การมี ส่วนร่ว มของบุ คลากร และผู้มีส่วนได้ เสีย เป็ นสาคัญ และ (6)
การประเมิ นผลการปฏิบัติ งานของบุ คลากร จะมีป ระโยชน์ต่อ การพิ จารณาปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
และการพิจารณาความดี ความชอบ๑๗
ทั้งนี้ ในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนนั้ น ต้องมีเทคนิคและหลักการ 5 ประการ คื อ
(1) หลัก การยุติ ธรรม (2) หลัก การบรรจุ ข้ าราชการครู ให้ เหมาะสมกั บ ความรู้ ความสามารถ (3)
หลักการให้ ความก้าวหน้า ในตาแหน่ ง ตามความเหมาะสมแต่ล ะบุค คล4) หลัก การสร้างความมั่นคง
และความสุ ขให้แก่ ข้าราชการ และ (5) หลักการให้ผู้ ร่วมงานมีส่ วนร่ว ม ในการวางแผนปฏิ บัติงาน
ตลอดจนการประเมินผล และการยึดหลักประชาธิปไตยในการบริหารงาน ๑๘
นอกจากนี้ห ลักการบริ หารงานบุค คลมีก ารกาหนดหลักเกณฑ์ใ นการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรี ยนไว้ 12 ประการ คือ (1) หลั ก แห่ งความร่ วมมือ ในโรงเรี ยน (2) หลัก แห่ งการประสาน
ผลประโยชน์ ใ น โรงเรี ย น (3 ) หลั ก แห่ ง การประสานงา นใน โร งเรี ย น (4) หลั ก แห่ ง ความรู้
ความสามารถของบุคคลในโรงเรีย น (5) หลัก แห่งการบ ารุงรักษาบุ คคลในโรงเรียน (6) หลักแห่งการ
มีอิสระในการทางานในโรงเรียน (7) หลั กแห่งความก้าวหน้ า (8) หลักแห่งการให้ขวัญและกาลังใจ
ในการท างาน (9) หลั กแห่งการเคารพในผู้ร่ วมงานในโรงเรี ยน (10) หลัก แห่ง การยืด หยุ่ นในการ

๑๗สานั กงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่ง ชาติ ,

เอกสารประกอบการศึ กษ าด้ วยตนเองหลั กสู ต รผู้ช่ ว ย
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า และพัสดุภั ณฑ์, 2536), หน้า 181182.
๑๘ก่อ สวัสดิพานิชย์, การบริหารงานบุค คล, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร : ชวนการพิมพ์, 2539), หน้า 45-46.
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บริหารงานบุคคลในโรงเรีย น (11) หลั กแห่ง ความยุติธ รรม และ (12) หลักแห่งการมีมนุ ษย์สั มพัน ธ์
ของผู้ร่วมงาน๑๙
นอกจากนี้ หลักการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน มีหลักสาคัญ 5 ประการดังนี้๒๐
1) ประสิ ทธิ ภ าพของโรงเรี ยนย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ ความรู้ ความสามารถ ของผู้ป ฏิ บั ติง าน
ประสิท ธิภ าพของผู้ ปฏิ บัติ งานย่ อมจะเพิ่มขึ้น จากการที่ร ะบบโรงเรียนให้ โอกาสแก่เขาที่ จะพัฒ นา
นิสัยสามารถที่มีอยู่ในตัวของเขาแต่ละคน
2) การพัฒ นาการของคนนั้ นเป็น กิจกรรม ตั้งแต่ เกิดจนถึง ตาย การพั ฒนาบุคลกรเป็ น
กิจกรรมที่ต้องกระทาตั้งแต่แรกเข้าทางานจนถึงเวลาที่จะต้อ งออกจากงานไปตามวาระ
3) ระบบโรงเรียนมีหน้าที่ ที่จะต้องเสริมสร้า งประสบการณ์ด้ านต่าง ๆ ทั้งเพื่อ เตรียมคน
ไปรับ หน้ าที่ ใหม่ และปรั บปรุง งานที่ ท าอยู่เ ดิมให้ มีป ระสิ ทธิ ภาพสูง ขึ้น ทั้ง รูป เป็ น คณะ และทั้ ง เป็ น
รายบุคคล และบทบาทนี้จะต้องเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ
4) จุดประสงค์ประการแรก ในการพัฒนาบุคลากรนั้ น เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพของระบบ
โรงเรี ยนให้ สู งขึ้ น และในกรณี เ ช่น นี้ ก็จ าเป็น ที่ จะต้อ งท าการปรับ ปรุง ให้ ผู้ ปฏิ บั ติง านได้ สามารถ
ทางานให้สอดคล้องกันและด้วยคุณภาพที่ไ ด้ระดั บทัดเทียมกัน
5) ระบบโรงเรี ยนควรจะถือ ว่า การพั ฒ นาตัว บุค คลนั้ นเป็น การลงทุ นรู ป หนึ่ งที่ จะท า
ให้ผลในระยะยาว นอกจากจะเป็ นการเสริมสร้างประสิ ทธิภ าพของผู้ปฏิ บัติง านแล้ วยังเป็นการที่จ ะ
ดึงดู ด คนให้ ปรารถนาที่ จะท างานอยู่ กับ ระบบโรงเรี ยนนั้ น ๆ มากขึ้ น อัน เป็ นการสร้ างความเป็ น
ปึกแผ่นแน่นหนาให้แก่ระบบโรงเรียนนั้นโดยตรง
สรุปได้ว่า หลักการของการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ต้องใช้หลักประชาธิปไตย โดย
การเคารพในสิ ทธิ และความสามารถของบุ คคล การบริห ารงานโดยมีค วามยืด หยุ่น มี ความยุติธรรม
มีการพัฒ นาและการให้ ขวัญและกาลัง ใจบุคคล สนับสนุนให้บุ คลากรในโรงเรี ยน ได้ ปฏิบัติง านอย่า ง
เต็มความรู้ ความสามารถ ตลอดทั้ งจัด สวั สดิ ก าร และการสร้ างบรรยากาศที่ดี ในการบริห ารงาน
รวมถึงพิจารณาความดี ความชอบให้เหมาะสมกับผลงานของแต่ล ะบุ คคล
7.หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริ หารงานบุคคล
การบริ หารโรงเรียนหรือองค์ กรสาคั ญมากที่ สุดอยู่ ที่คนเราต้องการให้คนที่เราฝึ กฝนจน
มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และชานาญงานอยู่กับ เรานานๆนั้น จะทาองค์กรของเรามั่นคง
ก้าวหน้ามี หลักการบริหารมี หัวหน้าดี มีคุณธรรมผู้นาที่ ดีจึงต้องมี ภาวะผู้น าคือ มีความสามารถในการ
ชักจู งผู้อื่ นให้ ความร่ว มมือ ร่วมใจและสามารถด าเนิน การต่า งๆ ไปสู่จุ ดมุ่ง หมายที่ ต้องการได้ผู้น าจึ ง
ต้องมีความรอบรู้เก่งทั้ งเรื่องคนทั้ งเรื่องงานที่เรียกว่า “ต้ องเก่งคิด เก่งคน เก่ง งาน” นอกจากนั้นผู้น า
ต้องมีคุ ณธรรมเป็น แนวปฏิบัติ หน้า ที่ของตนเป็ นตัวอย่างของผู้ใต้ บังคับ บัญชาสร้า งขวัญ และก าลังใจ
๑๙ชะลอ

กองสุท ธิ์ใจ, การบริห ารโรงเรียนของผู้ บริ หารโรงเรีย นประถมศึ กษ า, (กรุ งเทพมหานคร : ส านัก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539), หน้า 16-19.
๒๐พนัส หันนาคินทร์, การบริหารบุค ลากรในโรงเรียน, หน้า 133-134.
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ในการท างานผู้ น าที่ มีอ านาจมากมายในการให้ คุณให้ โทษแก่ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาหากผู้ น าขา ดซึ่ ง
คุณธรรมแล้ว ย่อมจะสั่ง การลงโทษหรื อให้คุ ณประโยชน์ต่ อบุ คคลหนึ่งบุ คคลใดเป็ นพิ เศษไม่ ควรท า
เพราะเป็ น สิ่ งที่ ท าลายขวัญ และกาลั งใจลู ก น้ อ งที่ ทุ่ มเทท างาน คุ ณ ธรรมในการเป็ น ภาวะผู้น า
ประกอบด้ว ย พรหมวิห าร 4 ๒๑ หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่ างประเสริฐ ธรรมประจาใจอันประเสริ ฐ
หลักความประพฤติที่ ประเสริฐบริ สุทธิ์ ธรรมที่ ต้องมีไ ว้เป็นหลักใจและกากับความประพฤติ จึ งจะชื่ อ
ว่าดาเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์สั ตว์ทั้งหลายโดยชอบ ได้แก่
1) เมตตา ความรัก ใคร่ ปรารถนาดีอ ยากให้เขามีความสุ ข มีจิ ตอัน แผ่ไ มตรี และคิ ดท า
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า
2) กรุณ า ความสงสาร คิด ช่วยให้พ้นทุ กข์ ใฝ่ ใจในอั นจะปลดเปลื้อ ง บาบั ดความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์
3) มุทิตา ความยิ นดี ในเมื่ อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิ ง กอปรด้ วยอาการแช่มชื่ น
เบิกบานอยู่เ สมอ ต่อ สัตว์ ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติ สุข พลอยยิน ดีด้ วยเมื่ อเขาได้ ดีมีสุ ข เจริญ งอกงาม
ยิ่งขึ้นไป
4) อุ เบกขา ความวางใจเป็ นกลาง อันจะให้ ดารงอยู่ ในธรรมตามที่พิจารณาเห็น ด้ว ย
ปัญ ญา คือ มีจิต เรีย บตรงเที่ ยงธรรมดุจ ตราชั่ง ไม่ เอนเอีย งด้ว ยรั กและชั ง พิ จารณาเห็น กรรมที่ สัต ว์
ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือ ชั่ว สมควรแก่ เหตุอัน ตนประกอบ พร้อมที่ จะวินิจ ฉัยและ
ปฏิบัติ ไปตามธรรม รวมทั้งรู้จั กวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อ ไม่มีกิ จที่ควรทา เพราะเขารั บผิดชอบตน
ได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน
การบริหารงานบุคคลตามหลั กพรหมวิ หาร 4 นั บว่าเป็นสิ่ งที่มีความสาคัญมาก ในการ
บริหารองค์กรและโรงเรียน ถ้าผู้บริ หารและครูอาจารย์ห รือเจ้า หน้าที่ ยึดหลัก พรหมวิหาร 4ในการ
ทางาน จะสร้า งความรั ก ความสามัค คีขึ้น ในองค์ กร โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ผู้ บริห ารโรงเรีย นต้อ งยึ ด
หลักธรรมนี้เป็นสาคัญ ให้ค วามรักความเมตตา เห็นอกเห็ นใจ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุตจริต มี
ความขยั น อดทน ยึ ด มั่ นในความถูก ต้ อ งดี งาม และเป็ น แบบอย่า งที่ ดีต่ อ บุ คลากรในองค์ กรหรื อ
โรงเรียน อันจะส่งผลให้บุคลากรตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
8.สรุป

กลยุ ท ธ์ก ารจั ด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ ในยุ ค ใหม่ คื อการกาหนดยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการ
บริหารงานบุ คคล เพื่อทาให้พนักงานมี สมรรถนะและพฤติกรรมในการทางานตรงตามเป้ าหมาย และ
ตรงตามยุท ธศาสตร์ขององค์ก าร บทบาทใหม่ ของนัก บริ หารงานบุค คล จึง ต้องมีทั้ งบทบาทในการ
กาหนดกลยุท ธ์และบทบาทในการนากลยุท ธ์ข ององค์ก รไปปรับ ใช้สู่ การปฏิบั ติงานด้า นการจัด การ
ทรัพยากรมนุ ษย์ รวมถึง จะต้ องศึ กษาหลั กธรรมทางพระพุ ทธศาสนาที่เกี่ย วข้ องกั บการบริ หารงาน
บุคคล นั่น ก็คือ หลัก พรหมวิห าร 4 เพื่อ จะศึ กษาการบริหารตามหลัก เมตตา ศึ กษาการบริหารตาม
๒๑พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า 124.
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หลั กกรุ ณา ศึ ก ษาการบริ หารตามหลัก มุ ทิต าและศึ ก ษาการบริ หารตามหลัก อุ เบกขา โดยมุ่ ง เน้ น
ศึกษาการบริ หารงานบุคลากรของผู้บริ หารสถานศึ กษา โดยการประยุก ต์แนวคิด เกี่ย วกับ หลัก การ
บริหาร ซึ่งเป็นแนวคิดทางตะวันตก กับหลักพรหมวิหาร ซึ่งเป็นคุณธรรม 4 ประการ สาหรับบุคคลที่
เป็นผู้นาในทางพระพุทธศาสนาทาให้ทราบวิธีการในการบริ หารที่มีการนาหลัก การและวิ ธีการที่ เป็ น
ประโยชน์เข้า มาใช้เ ป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร อนึ่ง ในการพัฒนางานด้ านการบริหารงานบุ คคลใน
สถานศึก ษาจาเป็ นต้ องใช้ หลั กพุ ท ธธรรมเป็ น สิ่งนาทางในการก าหนดแนวทางและทิ ศทางในการ
บริ ห ารงานเพื่ อ ให้ เกิ ด ทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของงาน หลั ก พรหมวิ ห าร 4 หากน า
หลัก ธรรมนี้มาใช้ ในการบริหารจะเป็น การสร้า งความสั มพัน ธ์ที่ดี เพิ่ มความเป็นอั นหนึ่ งอั นเดีย วกั น
การนาหลักพรหมวิห าร 4 กั บ การบริหารสถานศึกษา ตามทฤษฎีท างตะวัน ตก ทั้งสองหลักการมี
จุดประสงค์เดีย วกัน คื อ การบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุ ณธรรมมีความเต็มใจ พอใจและการทางาน
อย่างมีความสุขในองค์กร
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แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตในหน้าที่ข องข้าราชการไทย
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
Solution Guidelines of Corruption in Operating of Thai Civil Service
with Administration in Accordance with Good Governance
ฉัณทิพย์ จำเดิมเผด็จศึก
ผำดสนอง บุณยเกียรติ
บทคัดย่อ
บทควำมนี้ มี วัต ถุ ประสงค์คื อ ศึ ก ษำแนวทำงกำรแก้ปั ญ หำกำรทุ จ ริต ในหน้ ำที่ ข อง
ข้ำรำชกำรไทยด้วยหลักธรรมำภิบำล ซึ่งเป็นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ มีรำยละเอียด ดังนี้
สัง คมไทยมี ปั ญ หำหลำยปัญ หำ ไม่ ว่ำ จะเป็ นปั ญ หำเศรษฐกิ จ ปั ญ หำสั ง คม ปั ญ หำ
สิ่งแวดล้อม ปั ญหำโสเภณี เป็นต้น แต่มีปั ญหำหนึ่งที่ค นไทยไม่ให้ค วำมสำคั ญอย่ ำงเพีย งพอ และยัง มี
ปัญ หำที่ส ำคั ญของสั งคมไทย คือ ปั ญหำกำรทุจ ริตในหน้ำ ที่ข องข้ำรำชกำรไทย ซึ่ง กำรที่จ ะแก้ไ ข
ปัญหำกำรทุจ ริตในหน้ ำที่ข องข้ ำรำชกำรไทย ได้ ต้องใช้หลำยวิ ธีกำรเข้ ำช่วย หรื อร่ว มกัน แก้ไ ขโดย
มวลรวม โดยมีท ฤษฎีห ลำยๆ อย่ำง แตกต่ำงกั นออกไป เช่น “หลักนิ ติรัฐ” คื อ รัฐที่ อยู่หรือ ปกครอง
ภำยใต้ก ฎหมำย หรือใช้กฎหมำยควบคุม “หลัก กำรตรวจสอบอ ำนำจรั ฐ” คือ เป็ นกำรตรวจสอบ
อำนำจรัฐโดยองค์กรทั้ งภำครัฐและเอกชน เป็ นต้น โดยในปัจจุบันสั งคมไทยได้ มีกลุ่มคนบำงส่วนหรื อ
หลำย ๆ องค์กรไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐหรือเอกชน ในกำรทำงำนตรวจสอบช้ำ กำรทำงำนของภำครัฐ
บทควำมนี้ได้นำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรทุ จริตในหน้ำที่ของข้ำรำชกำรไทย ๒
ระดั บ คือ ระดับ ปัจ เจกบุค คล โดยกำรสร้ำ งภูมิ คุ้มกัน ทำงด้ำ นจริย ธรรมและจรรยำบรรณวิช ำชี พ
และระดั บสังคม ได้แก่ กำรประยุกต์ ใช้แนวคิดหลัก ธรรมำภิบำล ซึ่งแนวคิดต่ำงๆ ที่กล่ ำวล้ วนปรำกฏ
หรื อมี อยู่ ในสัง คมไทยอยู่ แล้ ว ซึ่ งขึ้ น อยู่ กับ ทุ กฝ่ ำยว่ำ ต้อ งร่ วมดำเนิ นกำรอย่ ำงจริ งจั งและต่อ เนื่ อ ง
อย่ ำงไร ตั้งแต่ร ะดั บ ครอบครั ว โรงเรีย น องค์ก ำร ประชำคม และสั งคมภำพรวม เพื่ อสร้ำ งระบบ
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีในทุกภำคส่วนของสั งคม
คำสำคัญ : ธรรมาภิบาล, ทุจริตในหน้าที่, ราชการไทย
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Abstract
The purpose of this article is Education, Solution Guidelines of
Corruption in Operating of Thai Civil Service with Administration in Accordance with
Good Governance. This qualitative study is detailed below.
There are many problems in Thai society such as economic problem,
social problem, environment problem, and so on. But there is one problem which
Thai society does not interest sufficiency is corruption. The solution of corruption
must have so many methods or solve corruption by synthesis method which have
many theories as “state of law” which is state that is under the law or rule of law
and control it by law. “The principle of to examine the government” is examination
of government by state and private organization.
This article present the model in solution of corruption in two levels :
Individual level ; creation of immunity in ethics and code of conduct, and Social
level ; to apply the concept of good governance. All of this concept appear or is in
Thai society which all must join together truthfully and continuously from level of
family, school, organization, community and society toward to create the good
system of management on state and society in all level.
Keywords: Good governance, Dishonesty, Thai Government service
๑. บทนา
เมื่อ กล่ ำวถึง สัง คมไทยแล้ว ในสำยตำของหลำยๆ คนอำจจะมองได้ หลำยมุมมองไม่ว่ ำจะ
เป็นในแง่สังคมที่ มีวัฒนธรรมอันดี งำมสังคมของกำรเอื้ออำทรสังคมของกำรอุปถัมภ์ เป็นต้นแต่ถ้ำมอง
อีก มุ มหนึ่ ง แล้ ว สัง คมไทยก็ มีอี ก หลำยปั ญ หำไม่ ว่ ำ จะเป็ น ปั ญ หำเศ รษฐกิ จ ปั ญ หำสั ง คม ปั ญ หำ
สิ่งแวดล้ อมปั ญหำโสเภณี เป็นต้ นแต่มีปั ญหำหนึ่ งที่ค นไทยอำจจะลืมนึกถึ งหรื อไม่ ให้ค วำมสำคั ญต่ อ
ปัญหำนี้ มำกเท่ ำที่ควรนั้นก็คื อปัญหำกำรทุ จริตในหน้ำที่ ของข้ำรำชกำรไทย หลำยคนอำจจะมองว่ ำ
ไม่ ส ำคั ญ เพรำะอำจคิ ดว่ ำ ไม่ ใ ช่ปั ญ หำของตั วเองบ้ ำ งไม่ใ ช่ เรื่ องใกล้ ตั ว บ้ำ ง แต่ หำกย้ อนกลั บ มำ
พิจำรณำดูใ ห้ดี แล้ว ปัญ หำกำรกำรทุจ ริตในหน้ำที่ ของข้ำ รำชกำรไทย นี้ นับ ว่ำเป็น สิ่งที่ เกี่ย วพั นกั บ
ชีวิต ของเรำๆประชำชนอย่ำ งมำกที เดีย ว ค ำว่ำ “กำรกำรทุ จริ ตในหน้ ำที่ข องข้ ำรำชกำรไทย” นั้ น
นิยำมควำมได้อย่ำ งกว้ำงขวำงมำก เช่น กำรทุ จริตกำรฉ้อโกงกำรฉ้อรำษฎรบังหลวง เป็นต้ น โดยแต่
ละควำมหมำยล้วนให้ควำมหมำยในเชิงแง่ลบทั้งสิ้น กำรที่จะแก้ไขปัญ หำกำรกำรทุจริตในหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำรไทย ได้ต้อ งใช้ หลำยวิธี กำรเข้ำช่ วย หรือ ร่ว มกัน แก้ไ ขโดยมวลรวม โดยมีท ฤษฎีหลำย ๆ
อย่ ำงแตกต่ำ งกั น ออกไป เช่ น “หลั ก นิติ รั ฐ” คื อ รัฐ ที่ อยู่ ห รือ ปกครอง ภำยใต้ กฎหมำย หรือ ใช้
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กฎหมำยควบคุม “หลักกำรตรวจสอบอำนำจรัฐ ”คือ เป็ นกำรตรวจสอบอำนำจรัฐ โดยองค์ กร ทั้ ง
ภำครั ฐและเอกชน เป็น ต้น โดยปั จจุบั นในสังคมไทยได้มีกลุ่มคนบำงส่ วน หรือหลำยๆ องค์กรไม่ว่ ำ
จะเป็ น ภำครั ฐและเอกชน ในกำรตรวจสอบกำรทำงำนของภำครั ฐ เช่ น ส ำนั กงำนป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจ ริตแห่งชำติ สำนั กงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน สำนักงำนผู้ ตรวจกำร
แผ่นดิน ของรัฐ สภำ เป็ นต้น ส่วนในกำรตรวจสอบกำรทำงำนของรัฐโดยภำคเอกชนนั้ น เช่น องค์ก ร
เอกชนอิสระ (NGO) กลุ่มนักศึกษำ กลุ่มเยำวชน กลุ่มนักเรียน และกลุ่มมวลชนต่ำงๆ เป็นต้น
บทควำมนี้ ได้นำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญ หำกำรกำรทุจริตในหน้ำที่ข องข้ำรำชกำรไทย
๒ ระดับ คื อระดับปั จเจกบุคคล คือ กำรสร้ำ งภูมิ คุ้มกั นทำงด้ำนจริย ธรรมและจรรยำบรรณวิ ชำชี พ
และระดั บสังคมได้แก่ กำรประยุกต์ ใช้แนวคิดหลัก ธรรมำภิบำล ซึ่งแนวคิดต่ำงๆ ที่กล่ ำวล้วนปรำกฏ
หรือ มีอ ยู่ใ นสั งคมไทยอยู่แ ล้ว ซึ่ง ขึ้น อยู่ กับ ทุก ฝ่ำ ยว่ำ ต้อ งร่ วมด ำเนิน กำรอย่ ำงจริง จัง และต่ อเนื่ อ ง
อย่ ำงไร ตั้งแต่ร ะดั บ ครอบครั ว โรงเรีย น องค์ก ำร ประชำคม และสั งคมภำพรวม เพื่ อสร้ำ งระบบ
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง และสังคมที่ดีในทุกภำคส่วนของสังคม
๒. การทุจริตในหน้าที่ราชการไทย หรือการคอร์รัปชั่น
คำว่ำ “กำรกำรทุจริ ตในหน้ำที่ ของข้ ำรำชกำรไทย” มีควำมหมำยเดี ยวกั บกำรฉ้อรำษฎร์
บัง หลวง หรือ อำจเรีย กง่ ำยๆ ว่ำ กำรคอร์รั ปชั่ น ” (ชัย วัฒ น์ สุ รวิ ชัย , ๒๕๔๖ : ๑๓-๑๕) กล่ ำ วว่ ำ
รูปแบบของคอร์ รัป ชั่น ได้ พัฒ นำไปอย่ ำงรวดเร็ ว ด้ วยอัต รำเร่ง ของยุค ทุ นนิ ยม และยุ คโลกำภิ วัต น์
และที่สำคัญประชำชนเจ้ำของประเทศตำมไม่ ทั น เพรำะขำดควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจ (วิท ยำกร เชียงกูล ,
๒๕๔๙ : ๒๖-๒๗) ในปัจจุบัน กำรทุจริตคอร์รัปชั่นมีหลำยรูปแบบ ประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้
๑) กำรยักยอก (Embezzlement) ได้แ ก่ กำรแอบเอำงบประมำณหรื อทรัพย์ สิน ของ
รัฐไปเป็นของตน
๒) กำรที่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ รัฐ เรีย กร้ อ งเงิน จำกธุ รกิ จ เอกชน (Extortion) หรื อ กำรที่ ธุ ร กิ จ
เอกชนให้สิน บน (bribery) หรือ ผลประโยชน์ ภำยหลั ง (Kickback) แก่ เจ้ำ หน้ ำที่รั ฐ ให้ ตัด สินใจท ำ
หรือไม่ทำอะไรบำงอย่ำงที่ทำให้ผู้ให้สินบนได้รับผลประโยชน์เหนื อคู่แข่งรำยอื่น
๓) กำรเลือกจ้ำงหรือแต่งตั้งญำติและพรรคพวกตน (Nepotism)
๔) กำรทำสัญญำจ้ำงหรือให้สัมปทำนเฉพำะพรรคพวกผู้สนับสนุนตน (Cronyism)
๕) กำรใช้ข้ อมูล ภำยใน เพื่อ ซื้อ หรือ ขำยหุ้น ในตลำดหลักทรัพย์ (Insider trading) ซึ่ ง
น่ำจะหมำยรวมถึงกำรใช้ข้ อมูล ภำยในเพื่อ ซื้อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศด้ว ย เช่ น กรณีเจ้ำ หน้ำ ที่ของ
รัฐระดั บสูงรู้ล่ วงหน้ ำว่ำรัฐ บำลจะตัดสิน ใจประกำศลดค่ำเงิน และมีกำรบอกข้อ มูลนี้ให้ นักธุร กิจและ
นักลงทุน สั่งซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ เพื่อทำกำไรภำยหลังจำกที่มีกำรประกำศข่ำวต่อสำธำรณะ
๖) กำรฟอกเงิน (Money laundering) ได้ แ ก่ กำรโยกย้ ำ ยถ่ ำ ยเทเงิน ที่ ไ ด้จ ำกกำร
ทุจ ริต ฉ้ อ ฉล หรื อได้มำโดยผิ ดกฎหมำยหรือ ศี ลธรรม เช่ น กำรพนั น กำรขำยของเถื่อ น กิ จกำร
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โสเภณี กำรเป็น นำยหน้ำค้ ำแรงงำน ฯลฯ ไปเข้ำธนำคำร สถำบันกำรเงิ น หรื อธุรกิ จที่ถู กกฎหมำย
เพื่อลบร่องรอยแหล่งที่มำที่ไม่ถูกต้องของเงิน มีทั้งกำรโยกย้ำยไปต่ำงประเทศและภำยในประเทศ
๗) กำรใช้ต ำแหน่ งหน้ำ ที่ของเจ้ำหน้ำที่รั ฐเอื้อ ประโยชน์ใ ห้บริษั ทตนเองและพรรคพวก
ซึ่งอำจเรียกว่ำเป็นผลประโยชน์ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
๘) กำรเอื้อ ประโยชน์ (Trading Influence) ได้ แก่ กำรที่ บ ริษั ท ให้ สั ญ ญำจะให้ ผ ล
ประโยชน์แ ก่เจ้ำ หน้ ำที่ รัฐในทำงอ้อ ม เช่น ให้ต ำแหน่ง ในบริษั ท เมื่ อเจ้ ำหน้ำที่ รัฐ ผู้นั้น ปลดเกษีย ณ
หรือ พ้ นจำกต ำแหน่ ง ให้ ตำแหน่ งงำนแก่ ญำติ หรื อให้ ผลประโยชน์ท ำงอ้อ มอื่น ๆ แก่ เจ้ ำหน้ำ ที่รั ฐ
เพื่อแลกกับกำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทธุรกิจ
กำรคอร์รัปชั่นจะมีหลำยรูปแบบแต่ที่สำคัญๆ มีอยู่ ๒ ประเภท
ประเภทแรกคือ ภำษี คอร์รัปชั่น ซึ่งนักกำรเมืองและข้ ำรำชกำรเก็ บจำกพ่อค้ ำ นักธุร กิ จ
และประชำ ชน ในรู ป ของค่ ำ คอมมิ ช ชั่ น และส่ ว ยต่ ำ งๆ นอกจ ำกนี้ ยั ง มี ก ำรรั่ ว ไหลของเงิ น
งบประมำณแบบอื่นๆ ภำษีคอร์รัปชั่นเหล่ำนี้ทุกคนรู้จักกันดี
ประเภทที่ส องมี ควำมซับซ้อ นมำกกว่ำ ประเภทแรก เพรำะว่ำ เป็ นกำรคอร์ รัปชั่น ที่เกิ ด
จำกกำรทับซ้ อนของผลประโยชน์ หรือ กำรขัด กั นระหว่ ำงผลประโยชน์ส ำธำรณะและผลประโยชน์
ส่วนบุค คล (Conflict of Interest) เช่น รำยได้ ซึ่ง นัก กำรเมือ งและพรรคพวกเพื่อ นพ้ อง ได้ รับ จำก
กำรตั้งรำคำสิน ค้ำ หรื อบริกำรซึ่ งพวกเขำท ำกำรผลิต อยู่ใ นรำคำสูง ผลประโยชน์ทั บซ้ อนแม้จ ะไม่
เป็นกำรกระทำควำมผิ ดกฎหมำยโดยตรง แต่ ถือเป็นกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น อย่ำ งหนึ่ง ซึ่งรู้ จักกันทั่วไป
ว่ำ “คอร์รัปชั่นเชิงนโยบำย”
กำรทุจ ริตคอร์ รัปชั่น ในหลำยกรณี ผู้ทุจริ ตคอร์รั ปชั่นอำจจะใช้วิธีกำรโกงหลำยรูป แบบไป
พร้ อมๆ กัน อย่ำ งสลับ ซับ ซ้ อนได้ กำรจำแนกกำรทุ จริ ต คอร์รั ปชั่ น ออกเป็น รูป แบบต่ ำงๆ ข้ ำงต้ น
เพียงเพื่อช่ วยอธิบำยให้ เห็นถึ งปัญ หำได้อย่ ำงกว้ำงขวำงและชั ดเจนขึ้น ไม่ใ ช่เรื่อ งที่เกิ ดขึ้น แบบแยก
จำกกัน โดยสิ้น เชิง ดัง ที่ (จรัส สุวรรณเวลำ, ๒๕๔๖ : ๒๑) ได้อธิ บำยให้ เข้ำใจถึ งควำมเลวร้ำ ยในกำร
ปกครองบ้ำนเมือง ที่ป ระกอบไปด้ว ยกำรฉ้ อรำษฎร์บังหลวง กำรเอำพรรคพวกเข้ำสว มงำนต ำแหน่ ง
ต่ำงๆ กำรเล่นพวกสร้ำงกลุ่มอิทธิพล และกำรเลือกปฏิบัติ โดยมีควำมสัมพันธ์กันดังนี้
๑) กำรเอำพรรคพวกเข้ ำสวมต ำแหน่ง กำรงำน (Nepotism) คนไทยเรียกว่ำ เด็ก ฝำก
ได้ แ ก่ ผู้ มีอ ำนำจและอิ ท ธิ พลใช้ อ ำนำจหน้ ำ ที่ แ ละอิ ท ธิ พลนำคนที่ ด้ อ ยควำมสำมำรถเข้ ำไปรั บ
ตำแหน่ง เพื่ อประโยชน์ ส่ว นบุ คคล แทนที่จ ะพิ จำรณำบุค คลเข้ ำสู่ ตำแหน่ง ตำมควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสม กำรซื้ อต ำแหน่ งเป็น สภำพเลวร้ำ ยที่ สุด ของรู ป แบบนี้ ที่ ใช้ เงิ น เป็ น เครื่อ งมื อเข้ ำ สู่
ต ำแหน่ ง เมื่ อ บุ ค คลผู้ รั บ ผิ ด ชอบหน้ ำ ที่ ก ำรงำนด้ อ ยควำมสำมำรถ กำรงำนนั้ น ๆ ก็ ถ ดถอย
เจริญก้ำวหน้ำไม่ได้ ยิ่งประกอบกับกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง ประสิทธิภำพของงำนก็ถดถอยเสียหำย
๒) กำรเล่ นพวกสร้ ำงกลุ่มอิ ทธิพลใช้ อำนำจโดยไม่ เกรงกลั วต่อ กฎหมำย เมื่อ มีก ำรเล่ น
พวกเอำบุ คคลเข้ำสวมตำแหน่ งต่ำงๆ และทำกำรทุจริต ก็มีกำรรวมตั วเป็น กลุ่มใช้อิท ธิพลในกิ จกำร
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ต่ำ งๆ (Cronyism) กำรกดขี่ ข่ มเหงผู้ มีก ำลั ง น้ อ ย กำรรัก ษำกฎหมำยก็ อ่ อ นแอ เพรำะผู้ รัก ษำ
กฎหมำยเองเข้ ำ ไปอยู่ ใน กลุ่ มอิ ท ธิ พ ล แม้ แ ต่ ก ำรออกกฎหมำยก็ อ ำจมี อิ ท ธิ พ ลเข้ ำ ไป ก ำกั บ
รำยละเอียดของกฎหมำย เพื่ อไม่ให้ ตนเสี ยประโยชน์ สภำพของกลุ่มอิ ทธิพลมีทั้ง ส่วนกลำงและส่ว น
ท้องถิ่น ในบำงกรณีก็ใช้อำนำจมืด กระทำกำรอุกอำจข่มขู่ผู้อื่นด้วย
๓) กำรเลื อ กปฏิ บั ติ (Favoritism) เป็ น กำรช่ ว ยเหลื อ พรรคพวกให้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์
หรื อ ไม่ ถู กลงโทษ เป็ นรู ป แบบต่ อ เนื่ อ งมำ จำก nepotism และ cronyism ผู้ ที่ มีห น้ ำ ที่แ ทนที่ จ ะ
กระท ำตำมหน้ำ ที่อ ย่ำ งตรงไปตรงมำกับ บุค คลและประชำชนโดยเสมอหน้ ำกั น อำจเลือ กกระท ำ
เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ พรรคพวกของตน เลือกใช้กฎหมำยเฉพำะกำรลงโทษผู้ที่ไม่ ใช่พรรคพวกของ
ตน หำกเป็น พรรคพวกของตนกระทำผิ ดกฎหมำย ก็ห ำทำงกล บเกลื่อ นหรื อ ปิด บั งเสีย กำรหวั ง
ผลประโยชน์นี้อำจเป็น กำรได้รับ ประโยชน์โ ดยตรงในขณะนั้ นเลย หรือ เป็นผลประโยชน์ โดยอ้ อมใน
ระยะเวลำต่ อไปด้ว ย กรณี ท ำนองเดีย วกั น คือ ผู้ที่ เป็ น บริห ำรประเทศแต่ ก ลับ ใช้ วิ ธีก ำรต่ ำงๆ ดึ ง
งบประมำณไปยัง ท้อ งถิ่ นของตน เพื่อ ให้ เป็น ฐำนเสี ยงในกำรเลือ กตั้ งของตน ก็เรี ยกได้ว่ ำ เป็น กำร
เลือกปฏิบัติอันเป็นพฤติกรรมที่ทุจริตต่อหน้ำที่ในกำรบริหำรงำน
พฤติก รรมต่ ำงๆ เหล่ำ นี้ ประกอบกันเป็ นกำรปกครองที่ เลวร้ ำย ซึ่ง เกิดขึ้ นได้ทั้ งระดั บชำติ
ระดับ ท้อ งถิ่ น ระดั บสถำบั น และระดั บบริ ษัท นั บ เป็น โรคร้ำ ยที่ กัด กร่อ นสั งคม และเ ศรษฐกิ จให้
อ่อนแอลงซึ่งยำกที่จะเยียวยำ
๓.การการทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการไทย
ควำมรุนแรงของกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง หรือคอร์รัป ชั่นในประเทศไทยถูกจัด อันดับว่ำ เป็ น
ประเทศที่มีกำรคอร์รั ปชั่นสูง สุดอยู่ใ นอันดับ ต้นๆ ของโลกหำกเปรียบเที ยบกับ ประเทศอื่น (วิ ทยำกร
เชียงกูล, ๒๕๔๙: ๖)
ข้อสังเกตประกำรหนึ่งคื อประเทศที่ มีอัตรำกำรคอร์รัป ชั่นสูง มักอยู่ในแถบเอเชีย ซึ่ งแสดง
ว่ ำ พฤติ ก รรมกำรคอร์ รั ป ชั่ น มี ค วำมสั ม พั น ธ์ กั บ วั ฒ น ธรรมดั้ ง เดิ มของแต่ ล ะสั ง คมอยู่ ไม่ น้ อ ย
ปรำกฏกำรณ์ที่ แสดงว่ำกำรคอร์รัปชั่ นรุน แรงมำกประกำรหนึ่ง ก็คือ กำรที่ทำงฝ่ำย รำชกำรได้ มีกำร
จัด ตั้ ง หน่ วยงำนเพื่ อ ท ำกำรป้ องกั น และปรำบปรำมคอร์รั ป ชั่ น ขึ้ น หลำยหน่ ว ย เช่ น ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เป็น ต้น ทำงฝ่ำยเอกชนเองก็ได้ มี
กำรรวมตั วกันต่อต้ ำนคอร์รั ปชั่นเกิด ขึ้นเช่นกัน เช่น เครือข่ำยประชำชนต้ำนคอร์ รั ปชั่น (คตป.) กลุ่ ม
แนวร่ว มต่อ ต้ำ นคอร์รั ปชั่ นภำคเหนือ โครงกำรสังคมโปร่ง ใส องค์ กำรเพื่ อควำมโปร่ งใสในประเทศ
ไทย เครือข่ำยเยำวชนต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (ปกรณ์ มณีปกรณ์ , ๒๕๕๙ : ๙)
กำรล่ มสลำยของเศรษฐกิ จ ไทยที่ เริ่ มต้ นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ หรื อที่ เรี ยกว่ำ “โรคต้ มย ำกุ้ง ”
นั้นมี สำเหตุ เกิด สะสมมำหลำยปี (จรัส สุวรรณเวลำ, ๒๕๔๖ : ๒๑) ได้ แสดงควำมเห็น ว่ำเหตุก ำรณ์
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ดังกล่ ำวเกิดขึ้ นจำก (๑) ควำมเลวร้ำยทำงกำรปกครองที่ประกอบด้ว ยกำรฉ้อ รำษฎร์ บังหลวง กำร
เอำพรรคพวกเข้ ำสวมต ำแหน่ งงำนต่ ำงๆ กำรเล่น พวกสร้ำ งกลุ่ มอิ ทธิ พล และกำรเลือ กปฏิบั ติ (๒)
กำรบริหำรจัดกำรที่ ผิดพลำด เช่น กำรลงทุนที่ไม่ คุ้มค่ำ กำรประพฤติ ปฏิบัติที่สิ้ นเปลืองและฟุ่มเฟื อ ย
ประสิท ธิภ ำพของงำนต่ำและกำรผั ดวั นประกัน พรุ่ ง และ (๓) ปั จจั ยจ ำเป็น พื้น ฐำนไม่ เพี ยงพอ ทั้ ง
ปัจจัยทำงกำยภำพและทรัพยำกรบุคคล ทั้งหมดนี้ เป็นผลจำกกำรขำดกำรปกครองที่ดี หรือ ธรรมำภิ
บำล ทั้งในส่วนของรัฐ บริษัทธุรกิจเอกชน และขององค์กำรมหำชน
จรัส สุวรรณเวลำ ได้กล่ำวว่ ำ สิ่งที่ร้ ำยแรงที่สุ ดคือ คอร์รัปชั่น หรือกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง
ซึ่ง เกิ ด ขึ้ น ทั่ วไปสำหรั บ นั กกำรเมื อ งและผู้ บ ริ ห ำรระดับ สู ง ของหน่ วยรำชกำรต่ำ งๆ อ ำนำจของ
นัก กำรเมือ งมีมำกโดยเฉพำะกำรปลดหรื อย้ ำ ยข้ำ รำชกำรระดั บ สู ง จึง มี กำรใช้ อ ำนำจบั งคั บ ทั้ ง
ทำงตรงและทำงอ้ อ ม ให้ ข้ ำ รำชกำรหำผลประโยชน์ จ ำกโครงกำรต่ ำ งๆ โดยเฉพำะกำรใช้ เ งิ น
งบประมำณแผ่ นดิน หรือเงินโครงกำรต่ำ งๆ ในระยะหลั ง มี กำรกำหนดเปอร์เซ็ นต์ ที่ต้ องได้รับ ด้ว ย
หำกข้ ำ รำชกำรชั้ น รองลงมำไม่ ร่ว มมื อ ก็อ ยู่ ไ ม่ ได้ ผู้ ที่ ร่ ว มมือ ก็ ถื อ โอกำสหำผลประโยชน์ไ ปด้ ว ย
กระทบลงไปสู่ระดั บล่ำงลงไปอีก จนเสื่อมถอยไปทั้งระบบกำรใช้ จ่ำยเงินของแผ่น ดินซึ่ง ก็คือเงิ นของ
ประชำชน จึงไม่ได้ ผลเต็มเม็ด เต็มหน่ วย โครงกำรที่ ดีแ ต่ไม่ ได้ จ่ำยเงิน ใต้โ ต๊ะ ก็ไม่ สำมำรถเกิ ดขึ้ นได้
ส่ว นโครงกำรที่ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ และเกิ ด ขึ้ น ก็ มีไม่ น้ อ ยที่ ไ ม่ เหมำะสมหรื อ ไม่ คุ้ มค่ ำ หรื อ ไม่ ไ ด้ ผ ลตำม
ต้อ งกำรในระดับ ท้ องถิ่น ก็ ได้ มี กำรหำผลประโยชน์ใ นรู ปแบบต่ ำงๆ เพรำะอ ำนำจไม่ ได้ เป็ นของ
ประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง ผลประโยชน์อำจเกิด ขึ้นจำกกำรใช้เงิ นของท้องถิ่ น รวมไปถึ งกำร
เก็บ ภำษี เถื่อ นที่ ช ำวบ้ ำ นหรือ ประชำชนไม่มีทำงเลื อกนอกจำกต้ องจ่ำ ยให้ ในรัฐ วิส ำหกิจ ที่ผู ก ขำด
สำธำรณู ปโภค ก็มีกำรฉ้อ รำษฎร์ โดยกำรตั้ งรำคำค่ ำบริกำรสู งเกิ นควรและบั งคั บให้ ประชำชนผู้ใ ช้
ต้องจ่ำ ย รำยได้จำกผลกำไรที่สูง แต่แทนที่จะไปสร้ำงควำมเจริญของบริก ำร แต่ กลับน ำไปตอบแทน
ให้กับ ผู้บริห ำรและพรรคพวกเกินควร นอกจำกนี้ ในกิจกำรภำคเอกชนเองก็ตำม ผู้บริห ำรกิ จกำรที่
ดำเนิ นกำรฉ้ อฉลให้ เกิด ผลประโยชน์แ ก่ต นเองหรื อพรรคพวก มี ผลให้บ ริษัท หรื อกิจ กำรอ่อ นแอลง
อำจถึ งขำดทุ นหรื อล้ มละลำยในที่ สุ ด ดัง นั้น กำรปกครองที่เ ลวร้ำ ยจึ ง ไม่ ใช่ มีเฉพำะกำรปกครอง
ระดับ ชำติ หรือ เกี่ยวข้องกั บนัก กำรเมืองหรือ ผู้มีอำนำจเท่ำนั้ น ยั งเกิด ขึ้นในกำรปกครองของกิ จกำร
หรือบรรษัทด้ว ย (วิท ยำกร เชียงกูล , ๒๕๔๙ : ๗-๘) ได้กล่ ำวสรุป ว่ำ กำรคอร์รั ปชั่นของนักกำรเมือ ง
และเจ้ำหน้ำ ที่ของรัฐ ก่อให้ เกิด ผลเสียหำยต่ อปั จจุบั นและอนำคตของประเทศไทยอย่ ำงน้ อย ๔ ข้ อ
ดังนี้
๑) ทำให้คนกลุ่มน้อ ยคดโกงทรัพยำกรของส่วนรวมไปเป็นของตนเองอย่ำ งผิดกฎหมำย
และ จริ ยธรรม กำรเมือ งไม่ ได้พัฒนำเป็ นประชำธิปไตยแบบที่ ประชำชนมีสิท ธิเ สรีภ ำพ และควำม
เสมอภำคอย่ำงแท้จริง
๒) ทำให้ เกิดกำรบิ ดเบือนกำรใช้ทรั พยำกรของประเทศที่ท ำให้ประชำชนส่วนใหญ่ไม่ไ ด้
รับ ประโยชน์สู งสุ ด เช่น มี งบเพื่ อพั ฒ นำกำรศึ กษำและสำธำรณสุ ขน้ อยลง กำรก่อ สร้ ำงถนนหรื อ
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ถำวรวัต ถุต่ ำงๆ มีคุ ณภำพต่ำ ต้อ งซ่อ มแซมบ่อยอำยุใช้ งำนน้อ ยกว่ำที่ ควรเป็ นประชำชนได้ บริ กำร
คุณภำพต่ำ
๓) ท ำให้ เกิดกำรผู กขำดโดยนัก ธุรกิ จกำรเมือ งขนำดใหญ่ ไม่ส่ งเสริ มกำรแข่ งขัน ที่เป็ น
ธรรม และมี ประสิท ธิภำพ นำไปสู่ค วำมอ่อ นแอ ควำมด้ อยพัฒ นำล้ ำหลังขององค์ก รทั้ งภำครัฐ และ
ธุรกิจเอกชน
๔) ทำให้เยำวชนและประชำชนมีค่ำนิ ยมแบบยกย่องควำมร่ำ รวย ควำมส ำเร็จ โดยถื อ
ว่ำกำรโกงเพื่อให้ตนเองได้ ประโยชน์เช่ น กำรโกงข้อสอบ กำรใช้ อภิ สิท ธิ์ เล่ นพวก โกงเล็ก โกงน้อ ย
ต่ำงๆ เป็นเรื่องปกติที่ ใครๆ ก็ ทำกัน ทำให้ป ระชำชนขำดจริย ธรรม ศี ลธรรม คิ ดแต่ ในเชิงแก่ง แย่ ง
แข่งขั น เอำเปรี ยบกัน อย่ำ งไม่เ คำรพกติก ำ ไม่มีวินัย ไม่มีจิตสำนึกที่ จะท ำงำนร่วมกั น กลำยเป็นคน
เห็นแก่ได้ ที่อ่อ นแอ ไร้ค วำมภำคภูมิใจ ไร้ศั กดิ์ศ รี ดั งนั้น กำรจะพั ฒนำคน ชุมชน และประเทศชำติ
เพื่อจะร่วมมือและแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ เป็นไปได้
๔.แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริ ตในหน้าที่ของข้าราชการไทย
กำรที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หำกำรคอร์ รัป ชั่ น ได้ นั้ น ต้ อ งประกอบด้ ว ยส่ ว นส ำคั ญ ๒ ส่ ว น คื อ
ประกำรแรก คือ กำรสร้ ำงค่ ำนิย มควำมมีจ ริยธรรมและจรรยำบรรณวิ ชำชี พ ซึ่ งอยู่ ในระดั บปั จเจก
บุคคล และประกำรที่ส อง คื อ กำรส่งเสริมแนวคิด เกี่ยวกับ ธรรมำภิ บำลให้ เป็น ที่ย อมรั บในทุก ภำค
ส่วนของสังคม เป็นกฎเกณฑ์ก ติกำของสังคมในกำรส่ง เสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมื องที่ดี กล่ำวอี ก
นัยหนึ่ งกำรแก้ปั ญหำคอร์ รัปชั่น ต้อ งเน้น ทั้งในเรื่องส่วนตั วและส่วนรวม โดยเริ่มจำกส่ว นตน ได้แ ก่
เจ้ำ หน้ ำที่ รัฐ ทุก ระดับ นอกจำกจะไม่ท ำกำรคอร์รั ปชั่ น หรื อหำประโยชน์ อัน มิพึงได้จ ำกตำแหน่ ง
หน้ำ ที่แล้ ว ยั งต้อ งมีจิ ตที่เ กลีย ดคอร์รัป ชั่นเหมือ นกั บโรคร้ำย ซึ่ง จะมี ผลต่ อตัว เอง และเป็น ตัวอย่ำ ง
ของสั งคม ตั้ง แต่ ระดับ ครอบครัว ชุ มชนสัง คม และประเทศชำติ เพรำะมี งำนวิ จั ยและข้อ เท็ จจริ ง
ออกมำว่ำ กำรที่ลูก ๆ รู้ สึกเฉยๆ และรู้สึกว่ ำไม่ ผิดที่ ทำกำรคอร์รัป ชั่น เพรำะได้ เห็นตั วอย่ ำงของพ่ อ
แม่ ขณะเดี ย วกั น เรื่ อ งของส่ ว นรวม ยิ่ ง มี ค วำมจ ำเป็ น เพรำะท ำให้ เกิ ด สภำพ ที่ ดี ควรท ำ หรื อ
สภำพแวดล้ อมที่ ไม่ดี ไม่ควรทำ เพรำะเป็นภำพสะท้อนที่เห็น ได้ชัด เจนที่ จะเป็ นข้อ อ้ำง หรือบรรทั ด
ฐำนของสัง คม เพรำะสภำพสัง คมปัจจุ บัน กำรที่ คนมี ควำมรู้ สึก เฉยๆ กั บกำรคอร์รั ปชั่ น ติ ดสิ นบน
เพรำะผู้น ำทำงกำรเมื อง และสั งคมในระดับ ต่ำ งๆ เป็นตั วอย่ ำงไม่ดีในกำรคอร์รัป ชั่น ดังประโยคว่ ำ
“คอร์รั ปชั่ นท ำได้ แต่ข อให้ผ ลงำนออกมำดี ” แนวทำงในกำรแก้ ไขปั ญ หำคอร์รัป ชั่น ใน ๒ ระดั บ
ดังนี้
๑) การแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่ นในระดั บปั จเจกบุ คคล
ได้อธิบำยเกี่ยวกับ กำรปฏิรู ปสังคมที่ เน้น ๗ เรื่อง โดยเรื่องแรก คือ กำรสร้ำงคุณค่ำและจิ ต
สำนึก ใหม่ คุณค่ ำและจิต สำนึ กเป็น แกนหรื อจิ ต วิญ ญำณของสัง คม คน องค์ก ร หรื อสั งคม ที่ ไม่ มี
คุณค่ำ และจิต สำนึก ย่อ มไม่ มีค วำมหมำยและขำดพลั งสร้ำงสรรค์ คุณค่ำ และจิ ตสำนึ กจะส่ง ให้ กำร
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พัฒนำอย่ำ งอื่นได้ผล และกำรพัฒ นำทุกอย่ำ งต้องมุ่งสร้ ำงคุณค่ำและจิตสำนึก กำรสร้ำงคุ ณค่ำและจิ ต
สำนึ กใหม่ไม่ ได้ห มำยควำมว่ ำให้ ทิ้ง ของดีๆ ที่มีมำแต่เก่ ำก่อ น อะไรดีเรำควรอนุ รัก ษ์และสร้ำงเสริ ม
เพิ่มพู น แต่เรำต้อ งสร้ ำงคุ ณค่ำ และจิต สำนึ กในกำรอยู่ร่ วมกั นในสังคมใหญ่ ที่ เชื่อ มโยงสลั บซับ ซ้อ น
เคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงโดยรวดเร็ ว และวิก ฤติ ได้ ง่ ำ ยด้ ว ยกำรกระท ำของคนใดคนเ ดีย ว ทั้ ง ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ (ประเวศ วะสี, ๒๕๔๖ : ๒๑)
เรำจะต้ อ งสร้ ำ งควำมเข้ ำใจและจิ ต สำนึก ของควำมเป็ น มนุ ษ ย์ ทั้ งของตนเองและผู้ อื่ น
รวมถึงสิ ทธิมนุษยชน กำรจัดระบบกำรอยู่ ร่วมกัน ในสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเบื้องลึก ที่สุดของแต่ละคน
นั้นมีพัฒนำกำรทำงจิตวิญญำณที่สูงขึ้นเรื่อยๆอย่ำ งไม่มีที่สิ้น สุด ซึ่งจะยังให้เกิดดุ ลยภำพของสรรพสิ่ ง
สิ่งส ำคั ญ ที่สั งคมก ำลั งมองหำได้ แก่ เรื่ องจริ ยธรรมของคนในสัง คม จริย ธรรมหมำยถึง ควำมดี งำม
(virtue) ซึ่ งตรงกั บ คำภำษำอัง กฤษว่ ำ ethics ซึ่ ง เดิ มหมำยถึง ประเพณี (customs) ธรรมเนี ย ม
ปฏิ บั ติ (habitual conduct) และต่ อมำได้ก ลำยเป็ น ศีล ธรรม (morals) ซึ่ง ตรงกั บ ภำษำลำติน ว่ ำ
“mores” แปลเป็นไทยหมำยถึง จำรีตประเพณี ส่วนจรรยำบรรณ หมำยถึง กฎเกณฑ์แห่ งควำมดี ที่
สมำชิ กของสัง คมพึ งปฏิบั ติซึ่ งเกิด ขึ้น เมื่ อสมำชิ กส่ วนใหญ่ ในสั งคมนั้น เห็ นว่ ำพฤติก รรมที่ ดีง ำมนั้ น
จำเป็ น ต้อ งมีก ำรก ำหนดอย่ ำ งเป็ น ทำงกำรเพื่ อสมำชิ ก ทุ กคนจะได้ ถื อปฏิ บั ติต ำมกฎเกณฑ์ ที่เ ป็ น
ทำงกำร เพรำะสมำชิกแต่ล ะคนมิ ได้ผ่ำนกระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคมมำเหมือ นๆ กั น ย่อมมีควำม
แตกต่ำ งกันทำงค่ำนิย ม ทัศนคติ และพฤติ กรรม กำรหมั่ นศึกษำอบรมทำงจริย ธรรมย่ อมส่งผลให้ค น
ในสั งคมมีควำมรู้ สึกด้ ำนสิ่งที่ สมควรท ำ หรือไม่สมควรทำ รู้ผิ ดชอบชั่ว ดี ลดละควำมเห็ นแก่ตัว และ
ยกระดับควำมเป็นคนดีของสังคม
ในแวดวงอำชี พ กำรที่ จ ะให้ ส มำชิก ใหม่ แ ละสมำชิ ก เก่ ำ ได้ รั บ รู้ จ ริ ยธรรมร่ ว มกั น เพื่ อ
เกียรติยศ ศักดิ์ ศรี ของวงกำรวิช ำชีพ และเพื่อ ป้องกั นกำรเสี ยหำยที่เกิ ดขึ้น จำกกำรประพฤติ มิชอบ
ของสมำชิ ก และควบคุ มควำมประพฤติข องสมำชิก ให้ อยู่ ในแนวทำงที่ เหมำะสม ก็ ได้ มีก ำรบัญ ญั ติ
หรื อ ออกข้ อ บั งคั บ ของวิ ช ำชี พ เรี ย กว่ ำ “จรรยำบรรณ” (professional ethics หรื อ ethical
codes) ซึ่ง ได้แ ก่รูป แบบหนึ่ งของจริยธรรมในวงกำรวิ ชำชี พ เป็ นข้ อก ำหนดกฎเกณฑ์ ให้ผู้ ประกอบ
วิช ำชี พยึ ด ถือ ปฏิ บั ติ มีก ำรบั งคั บในระดั บ “พึง ” คือ พึ งท ำอย่ ำงนั้น พึ งท ำอย่ ำงนี้ ไม่ ใช่ เป็ นกำร
บังคับ โดยเด็ ดขำด แต่ ผลสัมฤทธิ์ หรือ เป้ำหมำยของจรรยำบรรณและศั กดิ์ศรี ของผู้ประกอบวิ ชำชี พ
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อคนและเพื่ องำนอำชีพนั้น
ในแต่ล ะวิ ชำชีพจึง ได้ กำหนดจรรยำบรรณมำกำหนดบทบำทหน้ำ ที่ และพฤติ กรรมของ
สมำชิ ก ใน วงกำรวิ ช ำชี พ ตั ว อย่ ำ งเช่ น จ รรยำบรร ณครู จร รยำบรรณวิ ช ำชี พกำรพยำบำ ล
จรรยำบรรณวิช ำชี พเภสั ชกรรม จรรยำบรรณวิ ชำชีพทัน ตกรรม เป็น ต้น ส ำหรับ ควำมหมำยของ
วิชำชี พ แตกต่ำ งจำกอำชี พทั่ว ไป กล่ำวคือหมำยถึ ง อำชีพที่ ต้องอำศัย ควำมรู้ ควำมชำนำญ ซึ่ งตรง
กับภำษำอัง กฤษว่ำ Profession ซึ่ งจำกพจนำนุกรมหลำยฉบับจะมี ควำมหมำยใกล้เคียงกั น กล่ำวคื อ
อำชี พหรื องำนที่ ต้ องอำศั ยวิ ชำควำมรู้ที่ มีค วำมก้ ำวหน้ ำหรือ ควำมช ำนำญในระดับ สู ง รวมทั้ง กำร
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ฝึกฝนที่มีควำมเฉพำะเจำะจง มีผู้ให้ ควำมหมำยของวิ ชำชีพเพิ่มเติมว่ำ วิชำชี พมีควำมหมำยอยู่ในตั ว
ว่ำต้องใช้วิชำชีพเพื่อเลี้ยงชีพ
ดังนั้ น จรรยำบรรณวิช ำชีพ จึ งหมำยถึ ง ประมวลควำมประพฤติ ข้อ บังคั บ มรรยำท ที่ ผู้
ประกอบวิ ชำชี พแต่ ละอย่ำงก ำหนดขึ้น เพื่ อรัก ษำและส่ง เสริมเกีย รติคุ ณ ชื่ อเสีย ง ฐำนะของสมำชิ ก
ควำมดี งำม รวมทั้ งก่อให้ เกิดควำมสงบสุข และควำมเจริญในตัวคน วิช ำชีพและสัง คม (วริยำ ชิ นวรร
โณ และกุหลำบ รัตนสัจธรรม, ๒๕๔๖)
๒) แนวทางการแก้ไขปัญหาการคอร์รั ปชั่นโดยใช้หลั กธรรมาภิบาล
ธรรมำภิ บ ำล แปลจำกภำษำอั ง กฤษว่ ำ Good Governance เป็ น ศั พ ท์ ใหม่ ใ นวงกำร
วิชำกำรที่ ใช้กั นมำหลังรั ฐธรรมนูญ แห่ งรำชอำณำจั กรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มีผู้ ให้ คำนิย ำมควำมหมำย
ของ Good Governance ไว้ห ลำยประกำร เช่นวิ ธีกำรปกครองที่ดี กำรบริหำรจัดกำรที่ ดี ธรรมรั ฐ
และธรรมรำษฎร์ ธรรมำภิบ ำล หรือ บรรษั ทภิบำล เป็นต้ น รำชบัณฑิต ยสถำนบัญญั ติศัพท์นี้ ขึ้นใหม่
ให้เรี ยกว่ำ “วิ ธีกำรปกครองที่ดี” จะเห็นได้จำกระเบียบสำนั กนำยกรั ฐมนตรีที่ป ระกำศใช้ในเรื่องนี้
ใช้ คำว่ำ “วิ ธีก ำรบริห ำรกิ จกำรบ้ ำนเมื อ งและสั งคมที่ ดี แต่ คำหลั ง ก็ไ ม่ติ ด ปำกวงกำรวิ ช ำกำรอี ก
เช่ นกั น ค ำที่ ดู เหมื อนจะใช้แ พร่ หลำยในเวลำนี้คื อ “ธรรมำภิ บำล” โดยสำระ ธรรมำภิบ ำล คื อ
องค์ ป ระกอบที่ ท ำให้ เกิ ด กำรจั ด กำรอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ มี คุ ณ ธรรม โปร่ ง ใส ยุ ติ ธ รรม และ
ตรวจสอบได้ เพื่อสร้ ำงระบบบริห ำรกิจ กำรบ้ำ นเมืองและสั งคมที่ดี ให้เกิด ขึ้นทุก ภำคของสังคม (อุด ม
มุ่งเกษม, ๒๕๔๕ : ๗) ได้ กล่ ำวว่ำ จำเป็น ต้อ งร่ว มดำเนิ นกำรอย่ ำงต่ อเนื่อง ทั้ งในระยะเฉพำะหน้ ำ
ระยะปำนกลำง และระยะยำว โดยต้ อ งมี กำรปฏิ รูป ๓ ส่ว น โดย ๑) ภำครั ฐจะต้ อ งมี กำรปฏิ รู ป
บทบำท หน้ำ ที่ โครงสร้ำง และกระบวนกำรทำงำนของภำครั ฐ ให้ เป็น กลไกกำรบริห ำรทรัพยำกร
ของสัง คมให้โ ปร่ งใส ซื่ อตรง เป็น ธรรม มีป ระสิท ธิภ ำพ ประสิ ทธิ ผล และสมรรถภำพสูง ในกำรน ำ
บริกำรของรัฐที่ มีคุณภำพไปสู่ป ระชำชน โดยเน้ นกำรเปลี่ยนทั ศนคติ ค่ำนิยม และวิธี กำรทำงำนของ
เจ้ำหน้ ำที่รั ฐ ให้ถื อประโยชน์ของประชำชนเป็นจุ ดมุ่งหมำยในกำรทำงำน ๒) ภำคเอกชนต้องมีกำร
ปฏิ รูป และสนั บสนุ นให้ ภ ำคธุร กิจ มี ก ติ กำกำรทำงำนที่โ ปร่ งใส รับ ผิด ชอบต่อ ผู้ถื อหุ้ น ซื่ อตรงเป็ น
ธรรมต่ อลูกค้ ำ มีมำตรฐำนในกำรให้ บริก ำร และสำมำรถท ำงำนกับภำครัฐและภำคประชำชนอย่ำ ง
รำบรื่น ไว้ วำงใจกัน และ ๓) ภำคประชำชน ต้อ งสร้ำงควำมตระหนั กตั้ งแต่ปั จเจกบุ คคลถึ งระดั บ
กลุ่มประชำคม ในเรื่องสิท ธิ หน้ำ ที่ และควำมรับผิ ดชอบทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เพื่อ เป็นพลั ง
ของประเทศที่ มีคุณภำพ มี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรกำรสร้ำงกลไกกำรบริห ำรกิจ กำรบ้ำ นเมือ ง
และสั งคมที่ดี (สัมฤทธิ์ ยศสมศัก ดิ์, ๒๕๔๙ : ๒๙๕) (อรพิ นท์ สพโชคชั ย, ๒๕๔๗) กล่ ำวในบทควำม
เรื่อง “กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือ งที่ดี : แนวคิดและประสบกำรณ์ ในภำครำชกำรไทย” ได้ นำกรอบ
ควำมคิดและคำนิยำมควำมหมำยของ
ธรรมำภิบำล ในควำมหมำยสำกล ไปสู่ข้อสรุ ป
ในกำรจัดองค์ ประกอบและคุณลักษณะในเชิงกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ ดี ๖ ประกำร คือ ๑) กำร
มี ส่ ว น ร่ ว มของสำ ธำร ณชน (Public participation) ๒) ควำมสุ จ ริ ต โปร่ ง ใส (Honesty and
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transparency) ๓) พั น ธะควำมพร้ อ มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและส่ ว น รวม ( Accountability) ๔)
ควำมชอบธรรมของกลไกทำงกำรเมื อ ง (Political legitimacy) ๕) กฎเกณฑ์ที่ ยุ ติธ รรมและควำม
ชั ด เจน (fair legal framework and predictability) และ ๖) ประสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ล
(Efficiency and effectiveness) และได้น ำเสนอกำรบูร ณำกำรธรรมำภิ บ ำลสู่ ภำครำชกำร โดย
กล่ ำวว่ำ ในระยะแรก คณะรั ฐมนตรี ได้ มีก ำรออกระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐมนตรี ว่ำ ด้ว ยกำรบริห ำร
กิจ กำรบ้ ำนเมื อ งและสั งคมที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่ ง มีผ ลใช้ บั งคั บ เมื่ อวั น ที่ ๓๐สิ ง หำคม ๒๕๔๒ แม้ ว่ ำ
ข้ำรำชกำรหลำยส่ว นเริ่มเข้ำใจและคุ้นเคยกับหลัก กำรบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองที่ ดีขึ้นบ้ำงแล้ว แต่ผ ล
ในทำงปฏิ บัติ ที่เป็ น รูป ธรรมก็ ยัง อยู่ใ นวงจ ำกัด ดั งนั้ น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖คณะรั ฐมนตรีจึ งได้ มีมติใ ห้
ยกเลิก ระเบีย บสำนั กนำยกรัฐมนตรีดั งกล่ำวเสีย และได้ นำหลั กกำรต่ำงๆ ของธรรมำภิ บำลไปบรรจุ
ไว้ในมำตรำ ๓/๑ ของพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิ น (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ได้มีกำรจัดท ำเป็ นพระรำชกฤษฎีก ำว่ำ ด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธี กำรบริ หำรกิจ กำรบ้ำ นเมื องที่ ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ซึ่งได้ประกำศใช้ในเวลำต่อมำ
โดยสรุป ควำมพยำยำมสร้ำ งธรรมำภิบ ำลในภำครำชกำรของไทย คือ กำรกำหนดให้ ส่ว น
รำชกำรต่ำงๆ ต้องปรับปรุงวิธีก ำรบริ หำรรำชกำร และกำรให้ บริกำรสำธำรณะเป็นไปตำมหลักกำร
บริ ห ำร กิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี ซึ่ ง มี เ ป้ ำ หมำยหลั ก เพื่ อ ให้ ส่ ว นรำชกำรพั ฒ น ำระบบ รู ป แบบ
กระบวนกำรบริ หำรงำนและกำรให้บ ริกำรสำธำรณะให้มีมำตรฐำนเท่ำเที ยมสำกลและมี คุณภำพสู ง
ขึ้น
๕. บทสรุป
กำรทุจริต ในหน้ำที่ข องข้ำรำชกำรไทย หรือกำรฉ้ อรำษฎร์บั งหลวง นั บว่ำเป็นปั ญหำสังคม
ที่หนักมำกเรื่องหนึ่ งของประเทศไทย เพรำะยำกแก่กำรป้องกัน และปรำบปรำม เนื่องจำกหำข้อมูล ที่
แท้จ ริงได้ ค่อนข้ำงยำก เรำอำจพบด้ วยตนเองในบำงเรื่องและหลำยๆ เรื่ องก็ มีกำรรำยงำนข่ำ วทำง
สื่อมวลชน ควำมเสี ยหำยโดยรวมที่เกิ ดขึ้น ทั่ว ประเทศมีจ ำนวนแท้จ ริงเท่ ำไรย่อ มไม่ มีท ำงรู้ ได้อ ย่ำ ง
ถูกต้อ ง ผู้ห่ว งใยในอนำคตของประเทศเป็ นจำนวนมำกต่ำ งก็ตระหนัก ว่ำเป็น ปัญหำที่ใหญ่หลวงมำก
เปรียบเทียบเหมือนมะเร็งร้ำยที่กำลังขยำยตัวแผ่ซ่ำนเข้ำไปในร่ำงกำยของผู้ป่วย หำกจะรักษำชี วิตไว้
จะต้อ งใช้ วิธีก ำรรัก ษำที่ตรงจุด รวดเร็ว และรุนแรง หลำยคนที่ มองโลกในแง่ร้ำ ย อำจคิด ว่ำคงไม่ มี
ทำงที่จ ะปรำบคอร์ รัปชั่น ในประเทศไทยให้ห มดสิ้ นไปได้ เพรำะคอร์ รัปชั่น ได้กลำยเป็น ส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว
ปัญหำกำรทุจ ริตคอร์รัป ชั่น ซึ่งต่ อมำได้ครอบคลุมถึ ง เรื่อ งผลประโยชน์ ทับ ซ้อน ทำให้เกิ ด
ควำมเสียหำยทั้ งต่อเศรษฐกิจ กำรเมื อง สั งคม และวั ฒนธรรมอย่ำงรุนแรง คือ ทำให้มีก ำรเร่ งรัดใช้
จ่ำ ยทรั พยำกรธรรมชำติ สำธำรณะสมบั ติ งบประมำณ เป็น ต้ น เพื่ อผลประโยชน์ ระยะสั้ น ของ
นักกำรเมืองและพรรคพวกซึ่ งเป็นคนกลุ่มน้ อย มำกไปกว่ ำผลประโยชน์ ระยะยำวของประชำชนส่ว น
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ใหญ่ กำรเร่ง รัดทำลำยทรัพยำกรเพื่อ ผลิตสิ นค้ำและบริ กำรแสวงหำผลกำไรสูงสุ ดของเอกชน ทำให้
เกิดกำรท ำลำยสภำพแวดล้อ ม กำรขำดสมดุ ลในระบบนิเ วศ กำรขำดสมดุ ลระหว่ ำงเมื องกั บชนบท
กำรกระจำยรำยได้ แ ละทรั พย์สิ น ที่ ไม่ เป็ น ธรรม ปั ญ หำควำมยำกจน และปั ญ หำทำงสั ง คมและ
วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น ค่ำนิยมที่เห็นแก่เงิน เห็นแก่กำรบริโภค และเห็นแก่ตัว เป็นต้น
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รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิอ่านบทความวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
๑. พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.
๒. รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
๓. รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
๔. รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง
๕. ผศ.ดร.วิรัช จงอยู่สุข
๖. ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตร
๗. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑. รศ.ดร.ธานี เกสทอง
๒. รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
๓. ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
๔. ผศ.ดร.สาราญ บุญเจริญ
๕. ผศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ
๖. ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา
๗. ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร
๘. ผศ.ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
วิทยาลัยนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ประกาศรับบทความ
รับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน

ผ่าน
ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาอ่านบทความ

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้เขียน

ผ่านโดยมีการแก้ไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อส่งคืนผู้เขียน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข
ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข

ผ่าน
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ
จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์

ออกแบบตอบรับ
ส่งวารสารให้แก่สมาชิก
เผยแพร่วารสารสู่
สาธารณะ
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คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
๙๙๙ หมู่ ๖ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๑. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ
ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ
๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป
๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน
๑.๔ บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตารา หนังสือ
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ ของผู้ นิ พ นธ์ ม าเรีย บเรีย งขึ้น โดยมี การวิ เคราะห์
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน
๑.๕ ปกิณ กะ (Miscellany) ได้แก่บ ทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่ อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนาเครื่องมือใหม่ ตาราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การส่งบทความ
บทความที่ จ ะตี พิ ม พ์ ในวารสารบั ณ ฑิ ต ศึก ษาปริท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครสวรรค์ จ ะต้ อ งส่ ง
จดหมายนาส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการ
พิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม
(CD ROM) ๑ แผ่นที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมี
สาเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่
วารสารกาหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสารจะทาให้การพิจารณาตีพิมพ์มี
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ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสาร
การเตรียมบทความ
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK)
ขนาดอั ก ษร ๑๖ จั ด กั้น หลั งตรง และมี ระยะห่ า งระหว่ างบรรทั ด หนึ่ ง ช่ อง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิ ม พ์หน้ าเดี ยวลงบนกระดาษพิ มพ์ สั้น ขนาดบีห้า (B๕) พิ มพ์ ให้ ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน ๑ นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง ๐.๕ นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้ากากับทางมุมขวาบนทุกหน้า
บทความไม่ควรยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer
Review ) ๒ ท่ า น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากกอง
บรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ ( Double – blind peer
review )
๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)
บทคัด ย่ อควรมี ความยาวไม่ เกิน ๓๕๐ คา โดยแยกต่ า งหากจากเนื้ อเรื่อง บทความวิจั ย และ
บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเรื่อง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคา
สาคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามลาดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้
- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นามาศึกษา สถิติที่นามาใช้
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีมี
การวิเคราะห์)
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา
- คาสาคัญ ควรมีคาสาคัญ ๓-๖ คา ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย
ของบทคั ด ย่ อ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยต้ อ งจั ด เรีย งค าส าคั ญ ตามตั ว อั ก ษร และคั่ น ด้ ว ย
เครื่องหมายอัฒภาค (;)
๓. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย
๓.๑ บทนา (Introduction) เป็ นส่วนกล่าวนาโดยอาศัยการปริท รรศน์ (review) ข้อมูลจาก
รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความสาคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน
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ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

๓.๒ วิ ธี ก ารศึ ก ษา (methods) กล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารศึ ก ษาประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ ควร
จาแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
๓.๔ การอภิป รายผล (Discussion) เป็ น การน าข้อมูล ที่ ได้ ม าจากการวิเคราะห์ ของผู้นิ พ นธ์
นามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
๓.๕ ข้อเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน
หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย
๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการ
ทารายการเอกสารอ้างอิงหรือคาอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้
การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
๑. หนังสือ
๑.๑ คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือสาคัญพิมพ์เป็นชุด
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคาวา (บาลี) ไว้หลังคายอในกรณีที่ใช้พระไตรป
ฎกฉบั บ ภาษาบาลี ห รื อ วงเล็ บ ค าว่ า (ไทย) ไวหลั ง ค ายอในกรณี ที่ ใช้ พ ระไตรปิ ฎ กฉบั บ ภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑.
๑.๒ หนังสือทั่วไป
ผูแตง, ชื่อเรื่อง , (สถานที่พิมพ: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปที่พิมพ), หนา. ตังอย่างเช่น
พระเทพ โสภณ (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต), ป รั ช ญ ากรี ก : บ อเกิ ด ภู มิ ป ญ ญ าตะวั น ตก ,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๘.
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing,
๒๐๐๔), p.๖๙.
๒. วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร, “การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
และชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ”, บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ,ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๑-๑๒.
K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. ๗๗ No.
๑: ๑๐-๑๕.
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๓. วิทยานิพนธ์
ชื่ อ ผู้ วิ จั ย , “ชื่ อ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ”, ระดั บ ของวิ ท ยานิ พ นธ์ , (ชื่ อ แผนกวิ ช าหรื อ คณะและ
มหาวิทยาลัย), ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น
อนุวัต กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗.
๔. สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕. เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth. com/index.php?lay=show&ac=article&Id= ๕๓๘๙๗๐๕๗๒&Ntype=
๙ [๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๖. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row
Publishers, ๑๙๗๐.
การเขียนบรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรราชวิ ท ยาลั ย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ
๑) หนังสือ
จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
๒) วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การกาหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ”, มจร สังคมศาสตร์ป ริท รรศน์ , ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘.
๓) วิทยานิพนธ์
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”. ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐.

298

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

๔) สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕) เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= ๕๓๘๙๗๐๕๗๒&Ntype=
๙ [๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๒. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row
Publishers, ๑๙๗๐.
๔. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จาเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สาหรับคา
บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนคาอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง
๕.ลิขสิทธิ์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์
บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไ ขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืน ยั น ว่าบทความต้ น ฉบั บ ที่ ส่ งมาตี พิ ม พ์ นั้ น ได้ ส่งมาตี พิ ม พ์ เฉพาะในวารสารบั ณ ฑิ ต ศึกษาปริท รรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่ง
ตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์
๖. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์ น ครสวรรค์ กรุ ณ าติ ด ต่ อ “ผู้ ช่ ว ยบรรณาธิ ก ารวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปริ ท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์
นครสวรรค์” สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครสวรรค์ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ อ อก อ าเภอเมื อ งฯ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๑) ............................
๒) ............................
๓) ............................
๘. อัตราค่าวารสาร
กาหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จาหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง
๙. อัตราค่าสมาชิก
ปีละ ๓๐๐ บาท
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หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
เขียนที่.................................................................
………………...............................................
.................................................................
วันที่................ เดือน..................................... พ.ศ. ....................................
ข้าพเจ้าชื่อ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล...............................................
ที่ อ ยู่ ..................................................................................................................... ..............
....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................. E-mail: …….…………...………………………………………………………………...…
มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ ( ) บทความวิจัย ( ) บทความวิชาการ เรื่อง:
(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งดาเนินการโดยบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อสาเร็จการศึกษาระดั บ
ปริญญา............................................................................. สาขาวิชา....................................................................
จาก (ชื่อสถาบัน)................................................................................... ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก .................................................................................................................................................
เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ )
( ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
( ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
( ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน
( ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ชาระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ตามอัตราที่ได้กาหนดไว้ คือ
( ) บทความวิชาการ
๓,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก ๔,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕,๐๐๐ บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด
ใจเอาความใดๆ ทั้งสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นที่สุด
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ผู้นิพนธ์บทความ
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก
ที่........................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ..........
กราบนมัสการ/เรียน
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)............................................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
E – Mail.........................................................................เบอร์โทรศั พท์.........................................................
โทรสาร...................................................................................................... มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็น
สมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
( ) สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จานวน ๓ เล่ม)
( ) เล่มละ ๑๙๙ บาท
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง
( ) เงินสด
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................)
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม..............................................................................
โปรดนาส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน
 ที่ทางาน
เลขที่.................ถนน......................................หมู่ที่...........ตาบล/แขวง......................
อาเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..............................................
โทรสาร.......................................................E-Mail.....................................................
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ค่าบารุงปี พ.ศ.......................................
เลขที่ใบเสร็จ..........................................
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ............
ลงบัญชีแล้ว.......................................................

ลงชื่อ.......................................................
(

)

