กำ�หนดเผยแพร่ :
ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) / ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม)
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสติ นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไปได้มโี อกาสเผยแพร่ผลงาน
ทางวิ ช าการและผลงานวิ จั ย ทางมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และแขนงวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งอั น ได้ แ ก่ รั ฐ ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์
ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
เงื่อนไขการตีพิมพ์ :
ทุกบทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองท่าน ทัศนะและข้อคิดเห็นของ
บทความในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

สุร
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ร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

คณะกรรมการที่ปรึกษา :
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์ รัตนรวมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี วรรณตรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรายุ ทรัพย์สิน
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ะส
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ส
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ย

กองบรรณาธิการ :
อาจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
อาจารย์ วิโรจน์ ทองปลิว
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
รองศาสตราจารย์ สมหมาย ชินนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง

วทิ

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิตย์ ไสยโสภณ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรี
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สุร
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ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ตร
แ์ ล
ะส

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer Review)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี วรรณตรง
รองศาสตราจารย์ ธงชัย วงศ์เสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ ไสยโสภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัตนธรรมเมธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ กองทรัพย์
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
อาจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
อาจารย์ ดร.ดำ�เกิง โถทอง
อาจารย์ ดร.อิทธิวัตร ศรีสมบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
อาจารย์ สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด
รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เคณาภูมิ
รองศาสตราจารย์ สมหมาย ชินนาค
รองศาสตราจารย์ บุญยัง หมั่นดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ วรฉัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์

งั ค
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อาจารย์ ดร.ชาตรี เกษโพนทอง
อาจารย์ ดร.จิราวรรณ อยู่เกษม
อาจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ วงษาวดี
อาจารย์ ดร.พนา จินดาศรี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย ยศโสธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
อาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง
อาจารย์ สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
เลขานุการ :

นางนุตสรา มิ่งมงคล
ผู้ช่วยเลขานุการ : นางปิยนุช ผมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ศิลปกรรม : นายอนันต์ แสวงมี / นายณัฐนันท์ แสงสว่าง / นายพัทธ์ สุทธิประภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นางสาวศศิธร จันครา /นางสาวภตพร ศรีโกตะเพชร /นางสาวอุษนีย์ จะมัวด
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สำ�นักงาน : ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้ สำ�นักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 ชั้น 3 ที่อยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์/โทรสาร 044-513369 E-Mail. Human_journal@hotmail.com
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จัดพิมพ์โดย : ร้านพีดีไซน์ 172/1 ถนนเทศบาล 4 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
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วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ เป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ
นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน
แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคม
และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม เป็นต้น  ซึ่งฉบับนี้เป็นปีที่ 18 ฉบับที่ 1 แล้ว ทาง
กองบรรณาธิการยังคงมีความมุง่ หวังทีจ่ ะจัดทำ�วารสารให้สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI
: Thai Journal Citation Index Centre) โดยผลงานทางวิชาการเหล่านี้ทางกองบรรณาธิการได้จัดส่งไปให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองบทความทางวิชาการที่มาจากหลากหลายหน่วยงานของแต่ละสาขาเป็นผู้อ่านและมอบให้ผู้นิพนธ์บทความนำ�ไป
ปรับปรุงแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ตามกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ของวารสาร
สำ�หรับ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 นี้ ประกอบด้วย
บทความวิจัย 6 เรื่อง และบทความวิชาการ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) วิเคราะห์รูปแบบการแหล่เทศน์มหาชาติของพระครูวินัยธร
มานพ ปาละพันธ์ นิพนธ์โดย วีรศักดิ์ สุขน้อย คนึงนิตย์ ไสยโสภณ ประทีป แขรัมย์ และอิทธิวัตร ศรีสมบัติ 2) การดำ�เนิน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 นิพนธ์โดย ราม โสวัน
และจิณณวัตร ปะโคทัง 3) สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของครู สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต นิพนธ์โดย ชำ�นาญ พิมพ์สวัสดิ์ และณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง 4) วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นิพนธ์โดย ภูริส ภูมิประเทศ 5) ภาพสะท้อนในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสถาน
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นิพนธ์โดย พนม โภคทรัพย์ และอัศวฤทธิ์
อุทัยรัตน์ 6) การสอนการรู้สารสนเทศที่มีบทบาทของการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต นิพนธ์โดย สังวาลย์ ตุกพิมาย 7)
เครือ่ งไม้จ�ำ หลัก : ศิลปะแห่งการจำ�หลักไม้ นิพนธ์โดย กฤษฎา พิณศรี 8) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นิพนธ์โดย สุริวิภา หงส์ไธสง และเสกสรรค์ สนวา 9) ผู้นำ�และภาวะผู้นำ�ในยุคโลกาภิวัตน์ นิพนธ์โดย
สันต์ ประจิตร และฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี 10) ภาวะผู้นำ�แบบดุลยภาพภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ นิพนธ์โดย จิรนันท์ ธรรม
วิชุกร และสุรศักดิ์ ชะมารัมย์ 11) ปริทัศน์หนังสือ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ - อุษาคเนย์ ภาค
พิศดาร นิพนธ์โดย สารภี วรรณตรง
ทัง้ นี้ ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความทุกท่านทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมทำ�ให้วารสารฉบับนีไ้ ด้เผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะตามนโยบายของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณากลัน่ กรองบทความทุกท่านทีใ่ ช้ความเพียรพยายามชีแ้ นะให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละ
ท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำ�ให้มี
วารสารฉบับนี้ และโปรดติดตามฉบับต่อไป
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการนำ�เสนอเนื้อหา เพื่อวิเคราะห์ศิลปะ
การใช้ภาษา และเพื่อประเมินคุณค่าทางการเทศน์มหาชาติของพระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์
เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้เทคนิควิธกี ารวิจยั เอกสารและวิธกี ารเก็บข้อมูลภาคสนาม แล้วนำ�เสนอ
โดยการใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่าพระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์ เป็นพระนักเทศน์มหาชาติที่มีกลวิธีการ
เทศน์เผยแผ่ พุทธธรรมที่ดี สอดคล้องกับธรรมเนียมนิยมของการเทศน์มหาชาติกล่าวคือ การเริ่ม
เรือ่ งหรือบทอุเทศเริม่ จากการกล่าวบทนะโม 5 ชัน้ ตามด้วยจุณณียบท และการอารัมภบทแล้วเกริน่
นำ�เชื่อมความเข้าสู่เรื่อง การดำ�เนินเรื่องหรือบทนิเทศดำ�เนินแบบบรรยายความสอดแทรกสาระ
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมหาชาติ โดยการแหล่เป็นทำ�นองหลวงและทำ�นองราษฎร์ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับเนือ้ เรือ่ งทีเ่ ทศน์ แล้วจบเรือ่ งหรือบทปฏินเิ ทศลงด้วย การชีห้ ลักธรรมเพือ่ นำ�ไปปฏิบตั ิ
และกล่าวบทอวยชัยให้พรทั้งแบบ ธรรมเนียมนิยมและแหล่เป็นทำ�นอง จากนั้นจึงจบลงด้วยบท
ลงท้ายของการเทศน์
ด้านศิลปะการใช้ภาษาพบว่า มีการใช้ถอ้ ยคำ�เรียบง่ายและใช้ภาษาภาพพจน์ทเี่ ป็นสำ�นวน
อุปมา เพื่อเปรียบเทียบนามธรรมให้เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น และใช้สำ�นวนโวหารด้วยการพรรณนา
บรรยาย อธิบาย สั่งสอน และยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เพื่อให้เข้าใจง่าย กระชับ สื่อความหมาย
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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ชัดเจน ด้วยการแหล่ท�ำ นองหลวง และแหล่ท�ำ นองราษฎร์สลับเปลีย่ นอย่างมีลลี า จังหวะ และสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้ฟังเทศน์
ด้านคุณค่าของการเทศน์พบว่า ให้คุณค่าทั้งด้านการรักษาธรรมนิยมในการเทศน์ คุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ทางภาษา และคุณค่าทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม และสติปัญญา
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ทั้งร่างกายและจิตใจแก่คนทุกเพศทุกวัยในสังคม ให้
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
คำ�สำ�คัญ : วิเคราะห์ แหล่ เทศน์มหาชาติ
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The objectives of this qualitative research were: 1) to analyze content
delivering techniques; 2) to analyze the art of language usage; and 3) to evaluate
values of Mahajati VessantaraJataka preaching of PhrakruWinaithornmanop Palaphan.
Data had been collected through documentary study and field study. Findings were
presented through a descriptive analysis technique.
The study found that : PhrakruWinaithornmanopPalaphan is a preacher who
has good strategies and techniques in the Buddhist propagation which is in accord
with the popular tradition of MahajatiVessantaraJataka preaching. Normally, the
Mahajati VessantaraJataka preaching will begin with the Uthet (introduction) Episode
starting from the 5 levels of Namo chanting follows by the Chunniyabot and the
Prologue, respectively. After that, a preacher will lead listeners to a preaching story.
According to the Nithet (supervision) Episode, a preacher use an explanatory
technique to present the essence of Mahajati VessantaraJataka using the royal and
populace styles. At the end of Mahajati Vessantara Jataka preaching or the Patinithet (conclusion) Episode, the Buddhist doctrines are inserted for people to follow.
Then, a preacher will give a blessing based on the practical tradition. Finally, the
MahajatiVessantaraJataka preaching will be ended with the post-conclusion episode.
According to the art of language use, the study found that easy words are
applied in a preaching. In addition, idiomatic expressions are also applied to make
a comparison between abstract concepts and concrete concepts. According to the
preaching, figurative expressions will be presented in forms of description, explanation,
narration, lecture, and comparison for a clearly understanding of people. Alternation
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between royal and populace preaching styles is made stylistically and rhythmically
which generates the impression to listeners.
According to the value of MahajatiVessantaraJataka preaching, the study
showed that the MahajatiVessantaraJataka preaching contains a conservation of
traditionalpreaching, the art of language usage, and the ethic, traditional, social, and
intellectualvalues. Listeners would be able to apply the Buddhist doctrines from
the Mahajati VessantaraJataka preaching for physical and mental developments of
people of every age and gender.
Keywords : Analysis, Preaching , MahajatiVessantaraJatakaPreaching
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การแหล่ เ ทศน์ ม หาชาติ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น มี วิ วั ฒ นาการที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย
พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ธมฺมวทฺฒโน, 2551 : 43–44) บางอย่างยังเป็นวัฒนธรรม บางอย่างเกรง
ว่าจะเป็นหายนะธรรม ซึ่งปัจจุบันการเทศน์มหาชาติแบ่งเป็น 4 ลักษณะคือ 1) เทศน์มหาชาติเรียง
กัณฑ์ คือการเทศน์ไปตามลำ�ดับเนื้อความแต่ละกัณฑ์ 2) เทศน์มหาชาติประยุกต์คือการเทศน์ที่มุ่ง
ให้ผู้ฟังได้รับสารประโยชน์คือฟังรู้เรื่องเข้าใจทันเหตุการณ์ทันสมัยและได้สาระในระยะเวลาเพียง
2-3 ชั่วโมง 3) เทศน์มหาชาติทรงเครื่องคือการเทศน์ที่มีการถาม–ตอบและสมมติหน้าที่ให้กันและ
กันว่าใครจะรับหน้าที่ของพระเวสสันดรพระนางมัทรี เป็นต้น 4) เทศน์มหาชาติหางเครื่องคือการ
เทศน์ที่มีตัวแสดงประกอบการเทศน์ ปัจจุบันนิยมหาลิเกมาเล่นและนิมนต์พระมาเทศน์ประกอบ
การเทศน์มหาชาติเป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือเป็นวิชาการอย่างหนึง่ ทีป่ ระกอบด้วยกุศโลบาย
มีความละเอียดพิถีพิถันและถือเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ ที่จะต้องเทศนาอบรมสั่งสอน
พุทธศาสนิกชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาที่ปรากฏโดยเฉพาะในเรื่อง
พระเวสสันดรชาดก เพือ่ เป็นการยกระดับจิตใจให้สงู ขึน้ ให้เห็นคุณค่าของศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรม
ทางพุทธศาสนาทีป่ รากฏในเรือ่ งและน้อมนำ�หลักธรรมคำ�สอน ไปประพฤติปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินชีวติ
สังคมก็จะเกิดความสงบสุขร่มเย็น แต่พระสงฆ์ผทู้ �ำ หน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ผยแผ่หรือเป็นพระนักเทศน์มหาชาติ
นั้นเมื่อเทียบกับจำ�นวนพระสงฆ์ไทยทั้งหมดแล้ว มีจำ�นวนน้อยขาดความรู้ความเข้าใจ และขาด
ทักษะในการถ่ายทอด ขาดรูปแบบวิธกี ารเทศน์ ขาดแนวทาง ขาดแบบอย่างทีถ่ กู ต้องในการเทศนา
เรื่องมหาชาติ
ปัจจุบนั จำ�นวนพระนักเทศน์มหาชาติทมี่ อี ยูใ่ นประเทศไทยนัน้ พระครูวนิ ยั ธรมานพ ปาละพันธ์
ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ท่าน
เป็นพระนักเทศน์มหาชาติรปู หนึง่ ซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ผยแผ่พทุ ธธรรมอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง เป็นทีย่ อมรับของ
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พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทัว่ ไปว่าเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามชำ�นาญในเรือ่ งของมหาชาติ ท่าน
มีรูปแบบวิธีการเทศน์มหาชาติด้วยธรรมเนียม ทำ�นอง และธรรมะในเชิงอนุรักษ์ของเดิม เพิ่มเติม
ของใหม่ สร้างความสนใจแก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก ท่านเป็นนักเทศน์มหาชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ถึง
ปัจจุบัน รวมประสบการณ์กว่า 30 ปี และมีผลงานเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติทั้งแบบแหล่ทำ�นอง
หลวง แหล่ท�ำ นองราษฎร์ หรือการเทศน์มหาชาติแบบประยุกต์ แบบทรงเครือ่ ง มีตวั แสดงประกอบ
เป็นบุคลาธิษฐานและท่านเป็นทีป่ รึกษาเรือ่ งการจัดงานเทศน์มหาชาติให้กบั หน่วยงานของทางภาครัฐ
และสถาบันการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษา นอกจากนี้ท่านยังมีงาน
วิจัยระดับปริญญาโทปริญญาเอกในเรื่องของการเทศน์มหาชาติ โดยเป็นผู้สร้างและพัฒนาขึ้นเป็น
นวัตกรรมมีการบันทึกเสียงแหล่ที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามแบบเกี่ยวกับทำ�นองหลวงและทำ�นอง
ราษฎร์ขึ้นเพื่อเก็บรักษา และไว้เป็นต้นแบบเป็นครั้งแรก และสร้างเว็บไซต์เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องเทศน์มหาชาติทั้ง 4 ภาคของไทยด้วย
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะวิเคราะห์รปู แบบวิธกี ารแหล่เทศน์มหาชาติของพระครูวนิ ยั
ธรมานพ ปาละพันธ์ ด้านกลวิธีการนำ�เสนอเนื้อหา การใช้ภาษา และการประเมินคุณค่าการเทศน์
เพื่อประโยชน์ต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางต่อกระบวนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการเทศน์
มหาชาติให้กับพระนักเทศน์มหาชาติในปัจจุบันและผู้สนใจโดยทั่วไป
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1. เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการนำ�เสนอเนื้อหาการเทศน์มหาชาติของพระครูวินัยธรมานพ
ปาละพันธ์
2. เพื่อวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาของพระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์
3. เพื่อประเมินคุณค่าทางการเทศน์มหาชาติของพระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์

หา

วทิ

วิธีดำ�เนินการวิจัย

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

ประชากรหรือเป้าหมายทีใ่ ช้ศกึ ษาโดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) ศึกษาจากผลงานทั้งหมดที่บันทึกซีดี (CD) จำ�นวน 11 ชุด 2) ใช้เอกสารและผลงานที่ศึกษาตาม
ข้อที่ 1 ในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางการเทศน์มหาชาติของพระครูวินัยธรมานพ ปาละ
พันธ์ โดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์วรรณกรรม ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ทฤษฎีสนุ ทรียศาสตร์ ทฤษฎี
การโน้มน้าวใจ ทฤษฎีสัญลักษณ์สัมพันธ์ในการวิเคราะห์และประเมินค่า
วิธวี จิ ยั ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิควิธกี ารวิจยั เอกสาร และใช้เทคนิควิธกี ารเก็บข้อมูลภาคสนาม เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีเครื่องมือที่เป็นตัวบุคคลคือผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย เครื่องมือที่เป็น
เอกสารคือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบสังเกตแบบไม่มี
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ส่วนร่วม เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์คือ เครื่องบันทึกเสียง กล้องวีดีทัศน์ กล้องบันทึกภาพ สมุดและ
ปากกาสำ�หรับการบันทึกข้อมูล
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาเอกสาร งานวิ จั ย ผลงาน
แถบบันทึกเสียงซีดี (CD) และวีดที ศั น์และลงภาคสนาม ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิควิธกี ารสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม
การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา มาทำ�การถอดความนำ�เอารายละเอียด
ทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่หาคำ�ตอบตามประเด็นที่กำ�หนดไว้ และศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมกับ
พิจารณาถึงความพอเพียงและความสมบูรณ์ของข้อมูล และนำ�เสนอผลโดยการใช้วิธีพรรณนา
วิเคราะห์ อธิบายและสรุปเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์
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ผู้วิจัยขอนำ�เสนอผลการวิจัย ดังนี้
1. กลวิธีการนำ�เสนอเนื้อหาในการเทศน์มหาชาติ มีผลการวิจัย ดังนี้
   1.1 กลวิธีการนำ�เสนอเนื้อหาในการเริ่มเรื่องการเทศน์มหาชาติ พบว่า มีการเริ่มเรื่อง
แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ 1) การเริ่มเรื่องโดยการนำ�เสนอตามธรรมเนียมปฏิบัติเบื้องต้นของการเทศน์
มหาชาติ อันประกอบด้วยการเริ่มเรื่องจากการว่าบทนะโม 5 ชั้น บทอุเทศคาถาหรือจุณณียบท
ประจำ�กัณฑ์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ทเี่ ทศน์ การกล่าวคำ�อารัมภบทเกริน่ นำ� และการเชือ่ มความเข้า
สู่การดำ�เนินเรื่อง 2) การเริ่มเรื่องโดยการนำ�เสนอด้วยเทคนิคและวิธีการการเทศน์มหาชาติ โดย
การนำ�เสนอแบบแหล่เป็นทำ�นอง ต่อจากนั้นจึงนำ�เข้าสู่เนื้อเรื่องสืบต่อไป
   1.2 กลวิธีการนำ�เสนอเนื้อหาในการดำ�เนินเรื่องการเทศน์มหาชาติ พบว่า กลวิธีการ
ดำ�เนินเรื่อง 2 ลักษณะคือ 1) การดำ�เนินเรื่องโดยการนำ�เสนอแบบบรรยายความเล่าเรื่อง มีการ
สอดแทรกเทคนิคและวิธีการนำ�เสนอโดยการยกสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องมหาชาติ ได้แก่ ทำ�นอง
การประดับตกแต่ง การจัดสถานที่ เป็นต้น และเชือ่ มโยงกับเหตุการณ์และสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิด
ขึ้นในปัจจุบัน เพื่อประกอบการบรรยาย มีการยกสุภาษิต คติธรรม ข้อคิด หลักธรรมคำ�สั่งสอน
โคลงกลอน และการสอดแทรกมุขหรือกลเม็ดในเนื้อเรื่อง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ขันและมีอารมณ์
ร่วมกับพระเทศน์ได้อย่างเหมาะสม ทำ�ให้ผู้ฟังเทศน์มีความบันเทิงกับเรื่องที่เทศน์ 2) ดำ�เนินเรื่อง
โดยการนำ�เสนอแบบแหล่เป็นทำ�นอง คือ พระเทศน์ใช้นํ้าเสียงอันไพเราะ ลีลา จังหวะ ทำ�นอง ที่
ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจนเกิดความเชี่ยวชาญ สอดแทรกเป็นเทคนิคและวิธีการนำ�เสนอใน
การดำ�เนินเรื่องได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เทศน์ เป็นการสร้างความบันเทิงใจ
ทำ�ให้ผู้ฟังเทศน์ได้รับความสนุกสนาน และสาระในเรื่องเป็นอย่างดี
   1.3 กลวิธีการนำ�เสนอเนื้อหาในการจบเรื่องการเทศน์มหาชาติ พบว่า กลวิธีการจบเรื่อง
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2 ลักษณะคือ 1) จบเรื่องโดยการนำ�เสนอตามธรรมเนียมปฏิบัติของการเทศน์ โดยการกล่าวสรุป
เนื้อเรื่อง ยกตัวละครมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจ และสอดแทรกคติธรรม ชี้หลักธรรมที่ปรากฏอยู่ใน
เนือ้ เรือ่ งแก่ผฟู้ งั เทศน์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนือ้ เรือ่ งทีเ่ ทศน์ ต่อมาจึงกล่าวบทอวยชัย
ให้พรโดยการนำ�เสนอตามธรรมเนียมปฏิบัติของ พระเทศน์ 2) จบเรื่องโดยการนำ�เสนอแบบแหล่
เป็นทำ�นอง เป็นการสอดแทรกบทแหล่อวยชัยให้พรหรือบทแหล่ลา แบบแหล่เป็นทำ�นองแก่ผู้ฟัง
เทศน์ สุดท้ายจึงจบลงด้วยการกล่าวบทลงท้ายเพื่อให้การแสดงพระธรรมเทศนานั้นจบลงโดย
บริบูรณ์
2. ศิลปะการใช้ภาษาการเทศน์มหาชาติมีผลการวิจัย ดังนี้
   2.1 การใช้ถ้อยคำ�  พบว่ามีศิลปะการใช้ถ้อยคำ�แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1) ใช้ถ้อยคำ�ที่
เรียบง่ายตรงไปตรงมา พระเทศน์จะใช้หลักวาทศิลป์ในการพูดโดยใช้ถ้อยคำ�เรียบ ๆ เน้นความตรง
ไปตรงมา บรรยายเรือ่ งให้เข้าใจง่าย กระชับ มีชวี ติ จิตใจ ไม่ยาวเกินไป ไม่วกวน สือ่ ความหมาย และ
อารมณ์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องมาสื่อสารทำ�ให้ผู้ฟังเทศน์สามารถจับใจความได้ทันที 2) ใช้ถ้อยคำ�
ภาพพจน์ พระเทศน์จะใช้ถ้อยคำ�ภาพพจน์ที่เป็นสำ�นวนและอุปมาเพื่อเปรียบเทียบนามธรรมให้
ชัดเจนขึ้น ทำ�ให้ผู้ฟังเทศน์มองเห็นภาพด้วยการใช้ถ้อยคำ�ภาพพจน์เพื่อสร้างคุณค่า สร้างความ
ประทับใจแก่ผู้ฟังให้น่าจดจำ�มากยิ่งขึ้น
     2.2 การใช้ส�ำ นวนโวหาร พบว่ามีศิลปะการใช้สำ�นวนโวหาร 2 ลักษณะคือ 1) ใช้สำ�นวน
พูด พระเทศน์จะใช้สำ�นวนพูดแบบปกติธรรมดา เพื่อการพรรณนา การบรรยาย การสั่งสอน การ
อธิบาย การยกตัวอย่าง และการเปรียบเทียบในเนือ้ เรือ่ งไปตามลำ�ดับของการเทศน์ เพือ่ ให้เข้าใจง่าย
กระชับ ไม่ยาวเกินไป ไม่วกวน สื่อความหมาย และอารมณ์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง ทำ�ให้ผู้ฟังเทศน์
สามารถจับใจความได้ทันที 2) ใช้สำ�นวนเทศน์ พระเทศน์จะใช้สำ�นวนเทศน์ที่แต่งไว้ในคัมภีร์เป็น
ทำ�นองแหล่เนื้อในหรือทำ�นองหลวง และแหล่นอกเทียบเนื้อหรือแหล่ทำ�นองราษฎร์มาสอดแทรก
สลับสับเปลี่ยนเป็นท่วงทำ�นอง มีลีลา จังหวะ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ ผู้ฟังเทศน์มากยิ่งขึ้น
3. การประเมินคุณค่าทางการเทศน์มหาชาติ มีผลการวิจัย ดังนี้
    3.1 คุณค่าด้านกลวิธีการนำ�เสนอเนื้อหากล่าวสรุปได้ 2 ประการคือ 1) คุณค่าด้านการ
รักษาธรรมเนียมนิยมในการเทศน์มหาชาติเป็นคุณค่าทีช่ ว่ ยให้การเทศน์มหาชาตินนั้ มีรปู แบบทีเ่ ป็น
ระเบียบ สามารถสร้างความเร้าใจดึงดูดใจ ความศรัทธาให้เกิดขึ้นและกระตุ้นให้ผู้ฟังเทศน์สนใจ
อยากติดตามเรื่องต่อไป สอดคล้องกับกลวิธีการนำ�เสนอเป็นอย่างยิ่ง 2) คุณค่าด้านเนื้อหาหรือ
เทคนิคและวิธีการนำ�เสนอที่พระเทศน์สื่อออกมายังผู้ฟังเทศน์ เช่น แหล่พร แหล่เนื้อใน แหล่นอก
เทียบเนือ้ แหล่เครือ่ งเล่นมหาชาติ แหล่พรลา เป็นต้น เป็นกลวิธหี รือคุณค่าเฉพาะตัวของพระเทศน์
ที่ต้องฝึกฝน ลีลาจังหวะ ทำ�นองและความสามารถในการเทศน์มหาชาติ เพื่อความบันเทิง ความ
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สนุกสนาน ความเร้าใจ ความดึงดูดใจ สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น เพื่อโน้มน้าวใจและกระตุ้น
ผู้ฟังเทศน์ให้สนใจ อยากติดตามเรื่องที่เทศน์ต่อไป
    3.2 คุณค่าด้านศิลปะการใช้ภาษากล่าวสรุปได้ 2 ประการคือ 1) คุณค่าทางด้านภาษา
หรือคุณค่าทางวรรณศิลป์นนั้ พระเทศน์ใช้ภาษาทีง่ า่ ย กระชับและตรงไปตรงมา มีการบรรยายการ
เปรียบเทียบได้ชัดเจน ทำ�ให้ผู้ฟังเทศน์เกิดจินตภาพ ด้วยถ้อยคำ�สำ�นวนโวหาร ที่เป็นภาษามุ่งสร้าง
อารมณ์ความรูส้ กึ ต้องการให้ผฟู้ งั เห็นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไร ก็สอื่ สารออกมาตรง ๆ การบรรยายเรือ่ ง
หรือการบรรยายเกี่ยวกับตัวละคร ก็ใช้ภาษาง่าย ๆ ในการบรรยายว่าใครทำ�อะไร ที่ไหน อย่างไร
ให้ผู้ฟังได้รับทราบ 2) คุณค่าทางศิลปะการโน้มน้าวใจหรือคุณค่าทางด้านสุนทรียะ พระเทศน์จะใช้
ภาษาด้วยการเล่นเสียง มีลลี า มีท�ำ นอง เป็นพิเศษเฉพาะตัว สร้างความรูส้ กึ ซาบซึง้ จากการใช้ภาษา
ทีส่ ละสลวย งดงาม มีศลิ ปะ มีลลี า มีความละเอียดลออในทางวรรณศิลป์ ด้วยการใช้ถอ้ ยคำ�สำ�นวน
โวหาร ทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ และอารมณ์ความประทับใจ โน้มน้าวใจของผูฟ้ งั เทศน์ให้เกิดจินตนาการ
ด้วยถ้อยคำ�สะท้อนให้เห็นภาพโดยอาศัยความสัมพันธ์ของเสียง จังหวะ ลีลา ทำ�นอง สือ่ ความหมาย
เพื่อเร้าอารมณ์ให้ผู้ฟังเทศน์ เกิดอารมณ์ร่วมกับพระเทศน์ ทั้งยังแฝงด้วยแง่คิด คติสอนใจ ที่ผู้ฟัง
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้
     3.3 คุณประโยชน์ที่ได้รับสรุปได้ 4 ประการคือ 1) ด้านศาสนาหรือศีลธรรมคือ การนำ�
ปรัชญาหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีป่ รากฏในเรือ่ งมหาชาติ ชีใ้ ห้เห็นแก่นแท้ ของชีวติ ด้วย
คุณธรรมจริยธรรมคือ ทาน กตัญญูกตเวที ศีล ศรัทธา ปัญญา พิธีกรรม และคติความเชื่อจากการ
ฟังเทศน์มหาชาติ และศาสนิกชนสามารถทราบคติธรรมคำ�สอนทีป่ รากฏในเรือ่ ง มหาเวสสันดรชาดก
เช่น ความกตัญญู ความเสียสละ ความซือ่ สัตย์ ความอดทน ความสามัคคี ความประพฤติทเี่ ป็นแบบ
อย่างในด้านดีและไม่ดี 2) ด้านวัฒนธรรมและประเพณีคือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นมรดกของ
ไทย ด้วยหลักพุทธธรรมแก่ผู้ฟังเทศน์ และการเทศน์มหาชาติถือเป็นวัฒนธรรมและประเพณีท่ี
สืบทอดกันมาแต่โบราณ รวมถึงการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งวัฒนธรรมของชาติเป็น
เอกลักษณ์ของชน ในชาติ และชนในชาตินั้นย่อมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและประเพณีของตนไว้อย่างดี
3) ด้านสติปัญญาคือ ภูมิรู้ด้านภูมิปัญญาของพระสงฆ์ในการเทศน์มหาชาติด้วยการแหล่ 4) ด้าน
สังคมคือ อิทธิพลที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมของชาวไทย ซึ่งมีความเจริญควบคู่ไปกับพระพุทธศาสนาด้วยบทบาทของพระเทศน์
มหาชาติ ในการสร้างสรรค์ความสุขในสังคม อันประกอบด้วยความเชื่อและค่านิยม จริยธรรมของ
คนในสังคม สภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต
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ผู้วิจัยนำ�ผลการวิจัยมาอภิปรายผล ดังนี้
1. กลวิธีการนำ�เสนอเนื้อหามีผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้
    1.1 การเริ่มเรื่อง พบว่า การเริ่มเรื่องโดยการนำ�เสนอตามธรรมเนียมปฏิบัติเบื้องต้นของ
การเทศน์มหาชาติ ประกอบด้วยการเริม่ เรือ่ งจากการว่าบทนะโม 5 ชัน้ ซึง่ เป็นการกล่าวบทนมัสการ
พระรัตนตรัย ถือเป็นการไหว้ครูส�ำ หรับพระนักเทศน์ ต่อมาการกล่าวบทอุเทศคาถาหรือจุณณียบท
ประจำ�กัณฑ์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ที่เทศน์ พระเทศน์จะว่าบทนะโม 5 ชั้น และคาถาจุณณียบท
ประจำ�กัณฑ์มหาชาติ เป็นทำ�นองแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1) เป็นทำ�นองธรรมวัตร คือ การใช้เสียง
พูดปกติธรรมดาเหมือนอ่านหนังสือเฉพาะกัณฑ์ที่ 1 เท่านัน้ ทัง้ บทนะโม 5 ชัน้ และคาถาจุณณียบท
2) เป็นทำ�นองแหล่ คือ การว่าคาถาจุณณียบทและบทนะโม 5 ชั้นเป็นทำ�นองแหล่ พระเทศน์จะ
นิยมว่าตั้งแต่กัณฑ์ที่ 2 ถึงกัณฑ์ที่ 13 เท่านั้น โดยพระเทศน์จะว่าเฉพาะในกัณฑ์ที่ตนเทศน์ ซึ่งถ้า
เทศน์กัณฑ์ที่ 2 ก็ว่าบทนะโม 5 ชั้นและคาถาจุณณียบทเป็นทำ�นองแหล่ในกัณฑ์ที่ 2 เป็นต้น เทศน์
มหาชาติกัณฑ์ไหนก็ว่าบทนะโม 5 ชั้นและจุณณียบทในกัณฑ์นั้น ต่อมาการกล่าวคำ�อารัมภบทเกริ่นนำ�
เป็นการกล่าวคำ�ปรารภหรือการทักทายเบือ้ งต้นแก่ผฟู้ งั เทศน์ เป็นการสร้างความคุน้ เคยในเบือ้ งต้น
และคำ�อารัมภบทนั้นเป็นคำ�ที่แต่งเป็นความเรียงภาษาไทย ซึ่งพระเทศน์จะท่องจำ�อย่างคล่องปาก
และขึน้ ใจได้เป็นปกติ จากนัน้ จึงดำ�เนินการเชือ่ มความเข้าสูก่ ารดำ�เนินเรือ่ งทีเ่ ทศน์ตอ่ ไป มีการบอก
วัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศน์ การเสริมความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งมหาชาติ มีประวัตคิ วามเป็นมาของ
การจัดงานเทศน์มหาชาติ ทำ�นองการเทศน์มหาชาติ เป็นต้น การเริ่มเรื่องโดยการนำ�เสนอตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติเบื้องต้นนั้น พระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์ ในขณะที่เทศน์มีการเริ่มเรื่องตาม
ธรรมเนียมปฏิบตั เิ บือ้ งต้นไปตามลำ�ดับอย่างเคร่งครัด ด้วยลีลา นาํ้ เสียง จังหวะ ทำ�นอง อันชำ�นาญ
คล่องแคล่ว ได้ฟงั แล้วทำ�ให้เกิดความซาบซึง้ จากนาํ้ เสียงอันไพเราะทีถ่ า่ ยทอดออกมา เป็นการปลุกใจ
ทำ�ให้อยากติดตามฟังเทศน์ต่อไป และลักษณะการเริ่มเรื่องของพระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์
เป็นการเทศน์ที่ประสบความสำ�เร็จ เพราะยึดถือใส่ใจในเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติเบื้องต้นอย่าง
เคร่งครัดและฝึกฝน จนเกิดความชำ�นาญเชี่ยวชาญ อีกอย่างหนึ่งนั้นโครงเรื่องในส่วนของการเริ่ม
เรือ่ งของการเทศน์มหาชาติของพระครูวนิ ยั ธรมานพ ปาละพันธ์นนั้ เป็นการเริม่ เรือ่ งโดยการนำ�เสนอ
ตามธรรมเนียมปฏิบตั เิ บือ้ งต้นของการเทศน์มหาชาติทดี่ �ำ เนินตามโครงเทศน์ในส่วนของอุเทศอย่าง
เป็นระเบียบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโญ)
(2541 : 14-15) ที่กล่าวถึงแนวคิดการวางโครงเรื่องการเทศน์ในส่วนของอุเทศ ได้กล่าวว่า อุเทศ
คือส่วนหัวข้อเทศนา ซึง่ ประกอบด้วยการเริม่ เรือ่ ง การปลุกใจให้คนสนใจฟังธรรม และการนำ�ใจความ
เทศนาเข้าหานิเทศต่อไป และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพร มันตะสูตร (2525 : 239-246) ที่กล่าว
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ถึงแนวคิดการวางโครงเรื่องตอนการเปิดเรื่อง ได้กล่าวว่า การเปิดเรื่อง หมายถึงจุดเริ่มต้นของเรื่อง
ทีน่ บั ว่ามีความสำ�คัญมาก เพราะหากไม่สามารถเปิดเรือ่ งให้นา่ สนใจแล้ว ผูอ้ า่ นก็จะไม่อา่ นเรือ่ งต่อไป
ซึ่งนับว่าเป็นความล้มเหลว และสอดคล้องกับแนวคิดของ วนิดา บำ�รุงไทย (2544 : 116-125)
ที่กล่าวถึงแนวคิดกลวิธีการนำ�เสนอโครงเรื่อง ได้กล่าวว่า กลวิธีในเชิงประพันธ์นั้น หมายถึงวิธีที่
ผู้แต่งเลือกใช้ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์แต่ละเรื่องเพื่อให้บรรลุดีที่สุดในเชิงวรรณศิลป์
    1.2 การดำ�เนินเรื่อง พบว่า การดำ�เนินเรื่องโดยการนำ�เสนอแบบแหล่เป็นทำ�นอง คือ
พระเทศน์ใช้นํ้าเสียงอันไพเราะ ลีลา จังหวะ ทำ�นอง ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจนเกิดความ
เชี่ยวชาญ สอดแทรกเป็นเทคนิคและวิธีการนำ�เสนอในการดำ�เนินเรื่องได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เทศน์ เป็นการสร้างความบันเทิงใจทำ�ให้ผู้ฟังเทศน์ได้รับความสนุกสนาน
และสาระในเรื่องเป็นอย่างดี พระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์ ใช้นํ้าเสียงอันไพเราะ ประกอบด้วย
ลีลา จังหวะ ทำ�นอง ที่ได้รับการฝึกฝนมาจนชำ�นาญโดยมีการนำ�แหล่เนื้อในหรือแหล่ท�ำ นองหลวง
และแหล่นอกเทียบเนือ้ หรือแหล่ท�ำ นองราษฎร์ มาสอดแทรกเชือ่ มโยงให้เหมาะกับเนือ้ เรือ่ ง ทีก่ �ำ ลัง
ดำ�เนินเรือ่ งไปตามลำ�ดับไม่ให้ขาดความหรือขาดตอน ปรับให้เหมาะสมกับเวลาทีเ่ ทศน์ และเนือ้ หา
ของเรือ่ งทีก่ �ำ ลังดำ�เนินเรือ่ งอยู่ ถือเป็นเทคนิคและวิธกี ารนำ�เสนอแก่ผฟู้ งั เทศน์ เพือ่ ให้ผฟู้ งั เกิดความ
บันเทิงกับเรือ่ งทีเ่ ทศน์ เป็นศิลปะการโน้มน้าวใจทีส่ ร้างอารมณ์ความรูส้ กึ คล้อยตามเนือ้ เรือ่ งทีเ่ ทศน์
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ การใช้ภาษาเพื่อ การโน้มน้าวใจ (2556) ที่กล่าวถึงทฤษฎีการโน้มน้าว
ใจในส่วนของกลวิธกี ารโน้มน้าวใจ ได้กล่าวไว้วา่ การสร้างความสุขให้แก่ผรู้ บั สาร ถือเป็นการเปลีย่ น
บรรยากาศให้ผอ่ นคลายด้วยอารมณ์ขนั จะทำ�ให้ผรู้ บั สารเปลีย่ นสภาพจากการต่อต้านมาเป็นความ
รู้สึกกลาง ๆ พร้อมที่จะคล้อยตามได้
    1.3 การจบเรือ่ ง พบว่า การจบเรือ่ งโดยการนำ�เสนอตามธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องการเทศน์
โดยการกล่าวสรุปเนือ้ เรือ่ ง ยกตัวละครมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจ และสอดแทรกคติธรรม ชีห้ ลักธรรม
ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องแก่ผู้ฟังเทศน์ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เทศน์ ต่อมาจึง
กล่าวบทอวยชัยให้พรโดยการนำ�เสนอตามธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องพระเทศน์ และลักษณะการจบเรือ่ ง
ของพระครูวนิ ยั ธรมานพ ปาละพันธ์ จะจบเรือ่ งด้วยธรรมเนียมปฏิบตั ขิ อง การเทศน์อย่างเคร่งครัด
ด้วยการรวบรัด เนื้อเรื่องโดยกล่าวสรุปเรื่อง ยกอุทาหรณ์สอนใจ และสอดแทรกคติธรรม แก่ผู้ฟัง
เทศน์ให้สามารถนำ�ไปเป็นข้อคิดและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่างดีในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโญ, 2541 : 14-15) ที่กล่าวถึงแนวคิดการ
วางโครงเทศน์ในส่วนของปฏินิเทศ ที่กล่าวไว้ว่า ปฏินิเทศ คือ ตอนสรุปใจความ ได้แก่ การเก็บเนื้อ
ความที่อธิบายบรรยายมา ฝากไว้ให้คิดก่อนจะจบ เพื่อสามารถยังความศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟัง
และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพร มันตะสูตร (2525 : 239-246) ที่กล่าวถึงแนวคิดการวางโครง
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เรื่องตอนการปิดเรื่องหรือการจบเรื่อง ได้กล่าวว่า การปิดเรื่องหรือการจบเรื่อง เป็นตอนที่ปัญหาที่
สร้างขึ้นมาได้รับการคลี่คลายขยายตัวเอง การได้รับการแก้ไขตัวปัญหาจบสิ้นลง บางครั้งเรียกจุด
สุดยอดของเรือ่ ง (Climax) ซึง่ ถือกันว่าเป็นจุดให้ความตืน่ เต้น ความสนใจและคลายความตึงเครียด
อย่างสำ�คัญ การปิดเรื่องหรือการจบเรื่องสามารถกระทำ�ได้หลายวิธีคือ 1) จบแบบทิ้งท้ายคือ ไม่
เป็นไปตามความคาดหมายของผู้อ่าน 2) จบแบบเศร้า 3) จบแบบหวานชื่น 4) จบแบบเป็นจริงใน
ชีวิตคือ ชีวิตจริงเป็นอย่างไรเรื่องก็จบลงแบบนั้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ วนิดา บำ�รุงไทย
(2544 : 116-125) ที่ได้กล่าวถึงกลวิธีการนำ�เสนอโครงเรื่องในส่วนของกลวิธีการปิดเรื่อง ได้กล่าว
ไว้วา่ กลวิธกี ารปิดเรือ่ ง คือ การจบเรือ่ งเป็นส่วนของการคลีค่ ลายปัญหาทัง้ หมด แบ่งเป็น 2 ประเภท
คือจบลงด้วยความสุข และจบลงด้วยความผิดหวัง โศกเศร้า ซึง่ อาจจะเลือกใช้กลวิธใี นการนำ�เสนอ
การจบเรื่องได้ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) จบอย่างสมบูรณ์ คือวิธีนี้ผู้อ่านจะทราบได้อย่างแจ่มแจ้งว่า
เรือ่ งคลีค่ ลายไปในลักษณะใด 2) จบอย่างทิง้ ให้คดิ คือวิธนี ไี้ ม่ได้แสดงให้ทราบอย่างชัดเจนว่า ปัญหา
จะยุติอย่างไร แต่จะส่อเค้านัยให้ทราบได้ว่าน่าจะจบอย่างไร 3) จบแบบพลิกความคาดหมาย ซึ่งวิธี
การจบเช่นนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หักมุม คือผู้อ่านไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะยุติปัญหาในลักษณะเช่น
นั้น
2. ศิลปะการใช้ภาษา มีผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้
    2.1 การใช้ถ้อยคำ� พบว่า พระเทศน์จะใช้หลักวาทศิลป์ในการพูดโดยใช้ถ้อยคำ�เรียบ ๆ
เน้นความตรงไปตรงมา บรรยายเรื่องให้เข้าใจง่าย กระชับ มีชีวิตจิตใจ ไม่ยาวเกินไป ไม่วกวน สื่อ
ความหมาย และอารมณ์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องมาสื่อสารทำ�ให้ผู้ฟังเทศน์สามารถจับใจความได้ทันที
พระครูวนิ ยั ธรมานพ ปาละพันธ์ ใช้ถอ้ ยคำ�และนาํ้ เสียงประกอบด้วยลีลา จังหวะ ซึง่ เป็นหลักวาทศิลป์
เน้นการบรรยายเนื้อเรื่องด้วยคำ�ง่าย ๆ ไม่ยาวเกินไป เพื่อเป็นการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก
ของตัวละครในเนือ้ เรือ่ งมาสูผ่ ฟู้ งั เทศน์ให้ได้รบั รูแ้ ละเข้าใจเรือ่ งราวต่าง ๆ ได้อย่างทันที ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช, 2552 : 46-47) ที่กล่าวถึงแนวคิดการใช้ภาษา
และสำ�นวนในการเทศน์ ได้กล่าวไว้วา่ การเทศน์เป็นการถ่ายทอดหลักธรรมไปสูผ่ ฟู้ งั โดยต้องอาศัย
เครื่องมือสำ�คัญในการถ่ายทอดคือภาษา การที่จะให้ผู้ฟังรู้และเข้าใจ ข้อธรรมที่แสดงอย่างถูกต้อง
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการฟังอยู่ที่วิธีการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นภาษาร่วมสมัย เป็นที่
เข้าใจได้ไม่ยากทั้งประกอบด้วยลักษณะสำ�คัญ 2 ประการ ดังนี้ 1) ได้ความ ภาษาพระเรียกว่า สาตถัง
(สาตฺถํ) คือเป็นภาษาที่ได้ความหมายตรงประเด็น ตรงกับเรื่อง ได้ความสมบูรณ์ สามารถสื่อสารให้
รูแ้ ละเข้าใจเรือ่ งได้ 2) ได้ค� 
ำ ภาษาพระเรียกว่าสะพยัญชะนัง (สพฺยญฺชน)ํ คือเป็นภาษาทีด่ ี มีลกั ษณะ
เป็นคำ�ที่ไม่มีโทษ เป็นภาษาไพเราะเสนาะหู สละสลวย เป็นภาษาที่ชาวเมืองใช้พูดกัน
   2.2 การใช้สำ�นวนพูด พบว่า พระเทศน์จะใช้สำ�นวนพูดแบบปกติธรรมดา เพื่อการ
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พรรณนา การบรรยาย การสั่งสอน การอธิบาย การยกตัวอย่าง และการเปรียบเทียบในเนื้อเรื่องไป
ตามลำ�ดับของการเทศน์ เพือ่ ให้เข้าใจง่าย กระชับ ไม่ยาวเกินไป ไม่วกวน สือ่ ความหมาย และอารมณ์
ที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง ทำ�ให้ผู้ฟังเทศน์สามารถจับใจความได้ทันที พระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์
ใช้สำ�นวนพูดและนํ้าเสียงประกอบด้วยลีลา จังหวะ บรรยายเนื้อเรื่องที่เทศน์ โดยมุ่งสื่อความหมาย
และอารมณ์ของตัวละครที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง เพื่อเป็นการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของ ตัว
ละครในเนื้อเรื่องมาสู่ผู้ฟังเทศน์ให้ได้รับรู้และเข้าใจ ด้วยสำ�นวนพูดแบบปกติธรรมดา ที่กระชับไม่
ยาวเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช, 2552 : 51-52) ที่กล่าว
ถึงแนวคิดภาษาและสำ�นวนทีใ่ ช้ในการเทศน์ในส่วนของสำ�นวนพูด ได้กล่าวว่า สำ�นวนพูด คือ ถ้อยคำ�
ทีใ่ ช้พดู กันตามปกติ เพือ่ สือ่ ให้เข้าใจความหมายตรงกัน ภาษาพูดนีจ้ ะไม่คอ่ ยพิถพี ถิ นั เรือ่ งหลักเกณฑ์
ของภาษานัก เป็นประโยคก็ได้ไม่เป็นก็ได้ อาจเป็นคำ�ห้วน ๆ เป็นคำ�กร่อน เป็นคำ�แสลง เป็นคำ�ตลาด
เป็นคำ�ต่างประเทศก็ได้ ขอให้ผฟู้ งั เข้าใจตรงตามทีต่ อ้ งการเป็นใช้ได้ ทัง้ เวลาพูดจะมีทว่ งทีลลี าหรือไม่กไ็ ด้
จะเพราะหรือไม่เพราะก็ได้และสอดคล้องกับแนวคิดของ คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550 : 3-8) ทีก่ ล่าวถึงแนวคิดสำ�นวนโวหารในส่วนของเทศนาโวหาร ได้กล่าว
ไว้วา่ เทศนาโวหารหมายถึงโวหารทีม่ จี ดุ หมายแสดงความแจ่มแจ้งเพือ่ ให้ผอู้ า่ นคล้อยตามหรืออาจกล่าว
ได้ว่ามุ่งชักจูงให้ผู้อ่านคิดเห็นหรือคล้อยตามความคิดเห็นของผู้เขียนเทศนาโวหาร
3. การประเมินคุณค่าทางการเทศน์ มีผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้
    3.1 คุณค่าด้านเนื้อหาหรือเทคนิคและวิธีการนำ�เสนอที่พระเทศน์สื่อออกมาแก่ผู้ฟัง
เทศน์ เช่น แหล่พร แหล่เนือ้ ใน แหล่นอกเทียบเนือ้ แหล่เครือ่ งเล่นมหาชาติ แหล่พรลา เป็นต้น เป็น
กลวิธหี รือคุณค่าเฉพาะตัวของ พระเทศน์ทตี่ อ้ งฝึกฝนลีลา จังหวะ ทำ�นองและความสามารถในการ
เทศน์มหาชาติ เพื่อความบันเทิง ความสนุกสนาน ความเร้าใจ ความดึงดูดใจ สามารถสร้างศรัทธา
ให้เกิดขึน้ เพือ่ โน้มน้าวใจ และกระตุน้ ผูฟ้ งั เทศน์ให้สนใจอยากติดตามเรือ่ งทีเ่ ทศน์ตอ่ ไป พระครูวนิ ยั
ธรมานพ ปาละพันธ์ สามารถนำ�เสนอเนื้อหาการเทศน์มหาชาติโดยนำ�เทคนิคและวิธีการนำ�เสนอ
สือ่ ออกมายังผูฟ้ งั เทศน์ ได้แก่ แหล่พร แหล่เนือ้ ใน แหล่นอกเทียบเนือ้ แหล่เครือ่ งเล่นมหาชาติ แหล่
พรลา เป็นต้น ซึ่งถือเป็นกลวิธีหรือคุณค่าเฉพาะตัวของพระเทศน์ที่ต้องได้รับการฝึกฝนในเรื่องของ
ลีลา จังหวะ ทำ�นอง เพื่อให้สามารถนำ�มาใช้ในการเทศน์มหาชาติได้อย่างชำ�นาญ เป็นการเร้าความ
รู้สึกและโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเทศน์มีอารมณ์ร่วมกับพระเทศน์ และสะท้อนให้เห็นถึงความงามด้าน
เนื้อหาที่พระเทศน์สามารถนำ�มาผสมผสานกับจังหวะ ทำ�นอง และลีลา เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับให้ได้
รับอรรถรสอย่างเต็มที่ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ ชำ�นาญ รอดเหตุภัย (2553 : 22) ที่กล่าวถึง
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของอริสโตเติล ไว้ว่า ความงามด้านเนื้อหา ได้แก่ สุนทรียภาพหรือความงาม
ที่เกิดจากการใช้คำ�ที่มีพลังโน้มน้าวเร้าใจให้เกิดความรู้สึก อารมณ์สะเทือนใจ การเล่นคำ�  จังหวะ
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และลีลาของคำ� โวหาร ภาพพจน์ ตลอดจนรสของวรรณกรรม
    3.2 คุณค่าทางศิลปะการโน้มน้าวใจหรือคุณค่าทางด้านสุนทรียะ พระเทศน์จะใช้ภาษา
ด้วยการเล่นเสียง มีลลี า มีท�ำ นอง เป็นพิเศษเฉพาะตัว สร้างความรูส้ กึ ซาบซึง้ จากการใช้ภาษาทีส่ ละสลวย
งดงาม มีศลิ ปะ มีลลี า มีความละเอียดลออในทางวรรณศิลป์ ด้วยการใช้ถอ้ ยคำ� สำ�นวนโวหาร ทำ�ให้
เกิดความรูส้ กึ และอารมณ์ความประทับใจ โน้มน้าวใจของผูฟ้ งั เทศน์ ให้เกิดจินตนาการ ด้วยถ้อยคำ�
สะท้อนให้เห็นภาพโดยอาศัยความสัมพันธ์ของเสียง จังหวะ ลีลา ทำ�นอง สื่อความหมาย เพื่อเร้า
อารมณ์ให้ผู้ฟังเทศน์เกิดอารมณ์ร่วมกับพระเทศน์ทั้งยังแฝงด้วยแง่คิดคติสอนใจ ที่ผู้ฟังสามารถนำ�
ไปประยุกต์ใช้ได้พระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์ มีศิลปะการใช้ภาษาในการนำ�เสนอเนื้อหาการ
เทศน์มหาชาติ โดยอาศัยเสียง จังหวะ ลีลา ทำ�นองในการบรรยายและแหล่เป็นทำ�นอง เพือ่ สือ่ ความ
หมาย และเร้าอารมณ์ให้ผู้ฟังเทศน์เกิดอารมณ์ร่วมและรับรู้ถึงอรรถรสด้านความสุนทรียะทางด้าน
การใช้เสียงอันไพเราะเพือ่ ดำ�เนินเนือ้ เรือ่ งทีเ่ ทศน์ได้อย่างเหมาะสม และแสดงถึงความสามารถด้าน
การใช้ศิลปะ การโน้มน้าวใจของพระเทศน์ ที่ถ่ายทอดสู่ผู้ฟังเทศน์ให้มีความซาบซึ้งและประทับใจ
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554 : 1) ที่กล่าวถึงทฤษฎีการ
โน้ ม น้ า วใจไว้ ว่ า การโน้ ม น้ า วใจ คื อ การพยายามเปลี่ ย นแปลงความเชื่ อ ทั ศ นคติ ก าร
กระทำ�ของบุคคลอืน่ ด้วยกลวิธที เี่ หมาะสมให้มผี ลกระทบใจผูน้ นั้ จนเกิดการยอมรับและเปลีย่ นตาม
ผู้โน้มน้าวใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชำ�นาญ รอดเหตุภัย (2553 : 22) ที่ได้กล่าวถึงทฤษฎี
สุนทรียศาสตร์ ไว้ว่า ความงามด้านเนื้อหา ได้แก่ สุนทรียภาพหรือความงามที่เกิดจากการใช้คำ�ที่มี
พลังโน้มน้าวเร้าใจให้เกิดความรู้สึก อารมณ์สะเทือนใจ การเล่นคำ�  จังหวะและลีลาของคำ�  โวหาร
ภาพพจน์ ตลอดจนรสของวรรณกรรมและความงามในรูปแบบ ได้แก่ สุนทรียภาพหรือความงามที่
เกิดจากการใช้คำ�  หรือความให้เข้ากับรูปแบบของคำ�ประพันธ์แต่ละชนิด หรือเลือกใช้คำ�ประพันธ์
แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่อง

์ม

หา

วทิ

ข้อเสนอแนะการวิจัย

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
    1.1 สถาบันด้านศาสนาซึง่ ทำ�หน้าทีใ่ นการอบรมพระสงฆ์ดา้ นการเผยแผ่พทุ ธธรรม หรือ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรือ่ งการเทศน์มหาชาตินนั้ ควรนำ�ผลการวิจยั นีไ้ ปใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำ�ต้นแบบที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการเทศน์มหาชาติให้กับ
พระนักเทศน์มหาชาติในสังคมปัจจุบนั และผูส้ นใจโดยทัว่ ไป อันจะเป็นเหตุน�ำ มาซึง่ การรักษาศิลปะ
ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนาให้ได้รับการสืบทอดไปอย่างไม่เสื่อมทราม
    1.2 ผลการวิจัยนี้ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชน
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ของพระสงฆ์ผทู้ �ำ หน้าทีด่ า้ นการเผยแผ่พทุ ธธรรมสูส่ งั คม และพระสงฆ์ผสู้ นใจสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการเทศนาตามประเพณีที่เหมาะสมได้
    1.3 สถาบันภาครัฐหรือหน่วยงานด้านวัฒนธรรมประเพณี ควรนำ�ผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมด้านคุณธรรมจรรยา เพื่อเผยแผ่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการเทศน์มหาชาติ
ตามความเหมาะสมต่อไป
    1.4 สถาบันต่าง ๆ เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น ที่จะดำ�เนินการจัดการเทศน์มหาชาติ ควร
นำ�ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดสรรความเหมาะสมของ พระนักเทศน์มหาชาติ ที่
นิมนต์มาแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อคงความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาสืบต่อไป
    1.5 ผู้สนใจสามารถนำ�หลักธรรมคำ�สอน อันได้แก่ ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมที่
ปรากฏในเนื้อเรื่องของมหาชาติ สามารถจะนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำ�วันได้
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อการแหล่
เทศน์มหาชาติของพระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์ เพื่อให้ทราบประสิทธิผลของการเผยแผ่หลัก
ธรรมจากผู้ฟัง
    2.2 ควรศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการ
แหล่เทศน์มหาชาติของพระครูวินัยธรมานพ ปาละพันธ์ กับการแหล่เทศน์มหาชาติของพระเทศน์
มหาชาติรูปอื่น ๆ ในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบว่าท่านอื่นมีแนวทาง วิธีการ การสอดแทรกหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาอย่างไร
     2.3 ควรศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการแหล่เทศน์มหาชาติในปัจจุบัน
       2.4 ควรศึกษากลวิธกี ารแต่งเนือ้ แหล่เครือ่ งเล่นเป็นทำ�นองราษฎร์ในการเทศน์มหาชาติ
    2.5 ควรศึกษาวิธีการเผยแผ่พุทธธรรมในรูปแบบทำ�นองแหล่ด้านอื่น ๆ เช่น การสวด
พระมาลัย การสวดสังคหะ การทำ�ขวัญนาค เป็นต้น
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การดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
The operating system for caring and supporting students
In Secondary Educational Service Area Office 28
ราม โสวัน1, จิณณวัตร ปะโคทัง2
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครู
แนะแนว 166 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ ค่า t-test และ
F-test
ผลวิจัยพบว่า
1. ผลการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรที่ศึกษาพบว่าผู้บริหารและครูที่มีตำ�แหน่งวุฒิการ
ศึกษาและขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3. ปัญหาและแนวทางพัฒนา 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนไม่ให้
ความสำ�คัญกับการเก็บข้อมูล แนวทางพัฒนาคือ ครูควรออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างจริงจัง และ
โรงเรียนต้องสร้างความตระหนักให้ครูเห็นความสำ�คัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) ด้านการ
คัดกรองนักเรียน พบว่า โรงเรียนมีขอ้ มูลทีใ่ ช้คดั กรองไม่ครบถ้วนถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบนั แนวทาง
พัฒนาคือ ควรเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนให้ถกู ต้องเป็นปัจจุบนั และมีวธิ กี ารทีห่ ลากหลายในการเก็บ
ข้อมูล 3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า นักเรียนไม่ให้ความสำ�คัญรวมถึงไม่รว่ มกิจกรรมทีโ่ รงเรียน
จัดขึ้น แนวทางพัฒนาคือ โรงเรียนต้องให้เวลาและจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมความสนใจและความ
สามารถของนักเรียน 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า ครูรับรู้ปัญหาของนักเรียนช้าเกินที่
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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จะแก้ไขทัน แนวทางพัฒนาคือ ดำ�เนินการให้มีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 5) ด้านการส่งต่อ พบว่า ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานใน
การส่งต่อแนวทางพัฒนาคือ ต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างจริงจัง
คำ�สำ�คัญ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
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The purpose of this research was to study the operating system for caring
and supporting students in Secondary Educational Service Area Office 28. The research
sample consisted of administrators and advisors total 166 people in schools in the
Service Area Office 28. The research tool was a questionnaire with reliability of .94.
The collected data was analyzed by calculating frequency, percentage, average, and
standard deviation. The statistics used to test the hypothesis were t-test and F-test.
Research findings were as follows:
1. The overall operating system for caring and supporting students in Secondary
Educational Service Area Office 28 was highly rated.
2. No significant difference was found in a comparison of opinions between
administrators and advisors in different positions, educational levels and sizes of
schools.
3. Problems and recommendations
Students do not give effective cooperation in gathering data. The Solution is
that teachers should visit students at home more attentively and awareness of the
importance of the operating system has to be created. 2) Schools have incomplete,
inaccurate and outdated information for student screening. Thus, schools should
gather data accurately, keep it updated and use various methods of collection. 3)
Students do not give priority to activities held at school. The recommendation is
that activities held at school should widely cover students’ interest and capability.
4) Teachers are acknowledged about students’ problems too late to be able to solve
them. Therefore, all relevant stakeholders should cooperate in problem prevention
and resolution. 5) There is a problem of coordination between agencies in transfer
of information. The recommendation is that related agencies have to coordinate
earnestly.
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ความสำ�คัญของการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตราไว้ในพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 ระบุวา่ การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ร่างกายและจิตใจ มีสติปญ
ั ญา มีความ
รู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำ�รงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
และหมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำ�คัญที่สุด ต้องส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสำ�คัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล มีทกั ษะในการดำ�รงชีวติ ทักษะในการประกอบอาชีพและอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
ทัง้ นีก้ ารจัดกระบวนการเรียนให้ค�ำ นึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผเู้ รียนรูจ้ กั ประยุกต์ความรู้
มาใช้เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้รจู้ กั คิดเป็น ทำ�เป็น รวมทัง้ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่ งี าม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา อีกทั้ง มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพือ่ ร่วมพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2542 : 5) การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติ
ปัญญาความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดำ�เนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การ
ป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียนก็เป็นสิง่ สำ�คัญ เนือ่ งจากสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ
สำ�หรับในด้านลบที่เห็นกันอยู่ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาเด็กขาดความอบอุ่น ปัญหาเด็กติดเกมส์
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาสื่อลามกอนาจารที่เป็นสิ่งมอมเมาเยาวชน เป็นต้น
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สภาพสังคม
ปัจจุบันหากพิจารณาถึงระเบียบวินัยของคนในชาติเป็นเรื่องที่น่าห่วงสำ�หรับองค์กรการศึกษาทุก
ระดับ ปัจจุบนั ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมทวี ความรุนแรงขึน้ ตามลำ�ดับ ส่วนหนึง่ มาจากการขาดระเบียบ
วินัยของประชาชน (กรมสามัญศึกษา, 2544 : 5) ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียนมีสื่อมากมาย
ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและอารมณ์หากนักเรียนไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะหลงไปกับกระแสสังคมที่
สับสนวุน่ วายหลงใหลมัวเมาไปกับสิง่ ยัว่ ยุ สิง่ เสพติด สถานบันเทิง อบายมุขต่าง ๆ กลายเป็นประชากร
ที่ไร้คุณภาพไม่สามารถพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ดังนั้นการให้การศึกษาเพื่อให้นักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถดำ�รงชีวิตหลีกเลี่ยงจากอบายมุข สิ่งยั่วยุมอมเมา จึงเป็นหลักการสำ�คัญของ
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การจัดการศึกษาอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศเพราะนักเรียนเหล่านั้น
จะเติบโตไปเป็นกำ�ลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปและถ้าหากนักเรียนเหล่านั้นหลงผิดไปแล้วก็
ต้องมีการติดตามช่วยเหลือเพื่อให้กลับมาเป็นประชากรที่ดีของชาติให้ได้
ผู้วิจัยเห็นความสำ�คัญของเยาวชนตามที่กล่าวมาจึงได้ศึกษาการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เพื่อศึกษาเปรียบ
เทียบระดับการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำ�แนกตามตำ�แหน่ง วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา และเพื่อ
นำ�มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่โรงเรียนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
นำ�ไปเป็นข้อมูลในการใช้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1. เพือ่ ศึกษาการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ใน 5 ด้านได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรอง
นักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและด้านการส่งต่อตามความคิด
เห็นของผู้บริหาร และครูแนะแนว
2. เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูแนะแนวต่อการดำ�เนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำ�แนกตาม
ตำ�แหน่งวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาปัญหาแนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
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1. ผู้บริหาร และครูแนะแนวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ไม่แตกต่างกัน
2. ผูบ้ ริหาร และครูแนะแนว ทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ การดำ�เนิน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ไม่แตกต่างกัน
3. ผูบ้ ริหาร และครูแนะแนวทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษาทีม่ ขี นาดต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่ ว
กับการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ไม่แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
การวิจยั ครัง้ นีท้ �ำ การศึกษากับผูบ้ ริหารและครูแนะแนว ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทั้งหมด 83 โรงเรียน จำ�แนกเป็นผู้บริหาร 83 คน และครูแนะแนว
83 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 166 คน
กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้ประชากรทัง้ หมดในการศึกษา จำ�แนกเป็นผูบ้ ริหารโรงเรียน โรงเรียน
ละ 1 คน รวม 83 คน และครูแนะแนวโรงเรียนละ 1 คน รวม 83 คน
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ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจโดยใช้การวัดเพียงครั้งเดียว ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตำ�แหน่งของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีตำ�แหน่งเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนและครูแนะแนว วุฒกิ ารศึกษา และขนาดของโรงเรียนซึง่ จำ�แนกเป็น 4 ขนาด ได้แก่ โรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ตัวแปรตาม เป็นระดับการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน 5 ด้าน
ดังนี้ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อระดับการดำ�เนินงาน ระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียนในโรงเรียน แบ่งเป็น 3 ตอน โดยตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Noll, 1989 : 35) และตอนที่ 3 เป็นคำ�ถามปลายเปิด
สอบถามปัญหา แนวทางพัฒนาและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทั้ง 5 ด้าน โดยเครื่องมือที่สร้าง
แล้วได้ ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุม ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความ
เทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง ความถูกต้องของแบบสอบถามและการใช้ภาษา โดยเลือกข้อทีม่ คี า่ ความเชือ่ มัน่
0.67 ขึน้ ไปมาเป็นแบบสอบถาม เมือ่ ปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วได้น�ำ แบบทดสอบ
ไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันจำ�นวน 80 กลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ หาค่าความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 0.937 นำ�ผลที่ได้มาปรับปรุงครั้งสุดท้าย
แล้วนำ�ไปใช้เก็บข้อมูลกับประชากรทั้งหมด
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามที่มีคำ�ตอบสมบูรณ์จำ�นวน 166 ฉบับ โดยใช้สถิติร้อยละ ค่า
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เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทำ�การทดสอบสมติ
ฐานโดยการทดสอบค่าที (T-Test) และการทดสอบค่า เอฟ (F-Test)

ผลการวิจัย
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ลักษณะทางประชากร เป็นผู้บริหารร้อยละ 50 ครูแนะแนวร้อยละ 50 วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 20.48 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 79.52 โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 43.37
โรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 38.55 โรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 8.44 และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ร้อยละ 9.64
1. ผลการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรที่ศึกษาพบว่าผู้บริหารและครูที่มีตำ�แหน่งวุฒิการ
ศึกษาและขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ดังนี้
   2.1ผลการเปรียบเทียบการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำ�แนกตามตำ�แหน่งพบว่า ผู้บริหาร และครู
แนะแนวมีการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันเป็นไปตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว้
    2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำ�แนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร
และครูแนะแนวทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาต่างกัน มีการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริหารและครูแนะแนวที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มี
การดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา แตกต่างกันทีร่ ะดับนัย
สำ�คัญ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ วุฒิการศึกษาไม่มีผลต่อการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.3 ผลการเปรียบเทียบการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำ�แนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหาร
และครูแนะแนวทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นสถานศึกษาทีม่ ขี นาดแตกต่างกัน มีการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ขนาดของสถานศึกษามี
ผลต่อการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน แตกต่าง
กันที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05
3. ปัญหาและแนวทางพัฒนา ปัญหาเกี่ยวกับการดำ�เนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างรายด้านพบว่า ด้านการรู้จักนักเรียนรายบุคคลมีปัญหา
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นักเรียนไม่ให้ความสำ�คัญกับการเก็บข้อมูล ไม่เปิดเผยข้อมูล และให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ตรงกับความจริงมาก
ทีส่ ดุ รองลงมาคือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจครอบครัวนักเรียนเอง แนวทางแก้ไขปัญหาคือให้ครูออก
เยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างจริงจังและตั้งใจ โรงเรียนต้องสร้างความตระหนักให้ครูในการดำ�เนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาครูทุกคนให้สามารถเป็นครูแนะแนวได้ ปัญหาเกี่ยวกับการ
ดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองที่มากที่สุดได้แก่ ข้อมูลที่โรงเรียนใช้ในการ
คัดกรองนักเรียนไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบนั และนักเรียน ผูป้ กครองไม่ให้ความร่วมมือในการ
คัดกรองนักเรียน แนวทางแก้ไขคือโรงเรียนต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องมีการใช้วิธีการที่หลาก
หลายในการเก็บข้อมูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลให้ใช้งานได้ง่ายและ
อบรมครูให้ใช้งานเป็น ปัญหาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริม
นักเรียนได้แก่ นักเรียนไม่ให้ความสำ�คัญ ไม่ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น และงบประมาณ สื่อ
เทคโนโลยี เครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมพัฒนายังไม่เพียงพอ แนวทางพัฒนาคือ โรงเรียนต้องจัดสรรเวลา
จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมความสามารถของนักเรียนทุก ๆ ด้าน โดยบูรณาการร่วมกัน และครูต้องมี
การคัดกรองนักเรียนได้อย่างถูกต้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาได้ถูกทาง ปัญหาด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาคือ ครูรับรู้ปัญหานักเรียนล่าช้า และมีปัญหาการประสานงานหรือการดำ�เนินการล่าช้า
แนวทางแก้ไขคือ โรงเรียนควรมีการประสานงานร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมมือป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และจัดโครงการป้องกันโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาด้าน
การส่งต่อพบว่า มีปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และนักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ การส่ง
ต่อ ไม่ยอมรับและมีทัศนคติต่อต้าน การส่งต่อแนวทางแก้ปัญหาโรงเรียนต้องพัฒนาครูให้มีความรู้
ความเข้าใจและ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการส่งต่อ และมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอและทันต่อเหตุการณ์
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จากการศึกษาการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า โดยภาพรวม มีการดำ�เนินงาน อยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นราย
บุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งเสริมนักเรียน อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อทั้งนี้อาจเป็นเพราะดำ�เนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนถือเป็นนโยบายสำ�คัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐานได้กำ�หนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ครู - อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการดำ�เนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำ�หนดเป็นมาตรการ ในการสนับสนุน
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 1) และเป็น
เจตนารมณ์อนั แท้จริงของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 ส่งผลให้สถาน
ศึกษาทุกแห่งถือเป็นภารกิจหลักทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะต้องดำ�เนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน
ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา การส่งต่อให้บรรลุผลตามนโยบาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามพัฒนาการความต้องการของผูป้ กครองและชุมชนทีห่ วังจะให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งให้ความรูแ้ ละอบรมสัง่ สอนบุตรหลานให้พฒ
ั นาและเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
เป็นคนดีของสังคมต่อไป ผลวิจัยพบว่าโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
28 ให้ความสำ�คัญกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังจะเห็นได้จาก ผลการดำ�เนินงานโดยภาพรวม
อยูร่ ะหว่างมากถึงมากทีส่ ดุ ซึง่ อาจเป็นผลมาจากสำ�นักงานเขตพืน้ ทีใ่ ห้ความสำ�คัญ ส่งเสริมสนับสนุน
อย่างจริงจัง และโรงเรียนตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ช่อทิพย์ อินทรักษา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำ�เนินงาน
แนะแนวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า 1) การดำ�เนินงานแนะแนว ในโรงเรียนจังหวัด
กาญจนบุรี สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวม มีการดำ�เนินงานอยู่
ในระดับมาก 2) การดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมมีการดำ�เนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำ�เนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำ�ดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยคือ ด้านการคัดกรองนักเรียน รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมและ การพัฒนานักเรียน ด้าน
การป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งต่อ และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำ�แนกตามตำ�แหน่งผู้บริหารและครูแนะแนว มี
การดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะ
ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริหารหรือครูแนะแนวต่างต้องยึดนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานมาเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานช่วยเหลือนักเรียน โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะเป็นผูบ้ ริหาร
จัดการให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ประสาน
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งานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานและบุคลากรภายนอก เช่น ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง
ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ เช่น สาธารณสุขอำ�เภอ โรงพยาบาล สถานีตำ�รวจ ดูแล กำ�กับ นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล สนับสนุนและให้ขวัญกำ�ลังใจในการดำ�เนินงาน ส่วนครูประจำ�ชั้นจะมีบทบาทหน้าที่ใน
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน จำ�แนกกลุ่มนักเรียน จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนดำ�เนินการเพื่อการส่ง
ต่อนักเรียน โดยที่ครูประจำ�วิชา/ครูทั่วไป ทุกคนจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการให้คำ�ปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2547 : 17 - 20) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทั้งผู้บริหารและครูแนะแนว รวมไปถึงครูทุกคนในโรงเรียนต่าง
มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนด้วยกันทั้งสิ้น โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่
มีคณ
ุ ภาพและมีหลักฐานการทำ�งานทีส่ ามารถตรวจสอบได้ มีครู ประจำ�ชัน้ /ครูทปี่ รึกษาเป็นบุคลากร
หลักในการดำ�เนินงานรวมทัง้ มีบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในและนอกสถานศึกษาอันได้แก่ ครู ผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ผลการเปรียบเทียบการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำ�แนกตามวุฒกิ ารศึกษา ผูบ้ ริหารและครูแนะแนว
ทีม่ วี ฒ
ุ ทิ างการศึกษาต่างกัน มีการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่
เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ผูบ้ ริหารและครูแนะแนวทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาต่างกันมีระดับการดำ�เนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกัน ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยผูบ้ ริหารและครู แนะแนวทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับการดำ�เนิน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้อยกว่า ผู้บริหารและครู
แนะแนวที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยผู้บริหารและครูแนะแนวที่มีวุฒิการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี มีระดับการดำ�เนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นห้องเรียนตามแนวทางการปฏิรปู โดย
คำ�นึงถึงศักยภาพของผูเ้ รียนรายคนและมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเหมาะสมและต่อเนือ่ ง
สูงกว่าผู้บริหารและครูแนะแนวที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจเป็นเพราะการศึกษาที่สูง
กว่าทำ�ให้มุมมองและทัศนคติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำ�แนกตามขนาดของสถานศึกษาการดำ�เนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ของผู้บริหาร
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และครูแนะแนวที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ แต่เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าระดับการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือจำ�แนก
ตามขนาดของสถานศึกษา มีระดับการดำ�เนินงานแตกต่างกัน 1 ด้านคือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน
โดยส่วนใหญ่โรงเรียนขนาดเล็กมีระดับการดำ�เนินงานมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ
โรงเรียนขนาดเล็กมีจ�ำ นวนนักเรียนทีจ่ ะต้องดูแลน้อยทำ�ให้สามารถทีจ่ ะดำ�เนินงานได้อย่างครอบคลุม
ทั่วถึง ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานโดยรวมดีกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่า การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในจำ�นวนที่ไม่มากเกินไป จะทำ�ได้ดีกว่าการดูแลนักเรียนในจำ�นวนมาก ๆ พร้อมกัน แต่เมื่อ
พิจารณาทุกด้านรวมกันโดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันก็อาจเป็นเพราะว่าสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้ก�ำ หนดนโยบายให้กบั สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สามารถดำ�เนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำ�หนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนเน้นกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ปัญหา และการคุ้มครองเด็ก เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้อง และเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สุรัช ชาตะรักษ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยการดำ�เนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 จำ�แนกตามขนาด
ของโรงเรียนโดยรวมและ รายด้านไม่แตกต่างกัน และเพ็ญศรี นิตยา (2551 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั สภาพ
และปัญหาการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ขอนแก่นเขต 4 จำ�แนกตามขนาดโรงเรียนพบว่าสภาพและปัญหาการดำ�เนินงาน ไม่แตกต่างกัน
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
    1.1 ผู้บริหาร สามารถวางแผนให้บุคลากรครูฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำ�เนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรครูด้วยกันเกี่ยวกับสื่อ
เครือ่ งมือการรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนของสถานศึกษา หลักการ ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาเด็ก ประสบการณ์และปัญหาในการดูแลนักเรียน พร้อมทั้งระดมแนวคิดวิธีการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ครูที่ปรึกษาสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
นอกจากนี้อาจสร้างแรงจูงใจให้ครูที่ปรึกษาโดยการมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูที่
ปรึกษาดีเด่นในแต่ละปีการศึกษา
   1.2 ครูที่ปรึกษา สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน โดยการเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามทักษะการให้คำ�ปรึกษาแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจและเป็นมิตร ซึ่งจะนำ�ไปสู่
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การช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาให้นกั เรียน ฝึกการแก้ไขปัญหาของตนเอง และสามารถทีจ่ ะพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ครูควรศึกษาปัญหารายกรณีต่าง ๆ กับเพื่อนครูด้วยกัน เพื่อหาทาง
แก้ปัญหาร่วมกันไม่ควรทำ�งานคนเดียว
   1.3 โรงเรียนสามารถวางแผนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายหรือกิจกรรมของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ผ่านกระบวนการคณะกรรมการสภานักเรียนหรือนักเรียนอาสาสมัครทีจ่ ะช่วยกระตุน้ เพือ่ นนักเรียน
ด้วยกัน ควรจัดให้มีครูแนะแนว ครูจิตวิทยา หรือครูที่ทำ�หน้าแนะแนวโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนบางส่วนทีไ่ ม่กล้าเข้าหาครูทปี่ รึกษาและเพือ่ เป็นแกนนำ�ในการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน คอยประสานความร่วมมือภายในโรงเรียนสถานศึกษาต้องเก็บข้อมูลที่จำ�เป็นของนักเรียน
ทั้งหมด และจัดเก็บให้เป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งาน
   1.4 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถเป็นองค์กรกลางในการจัดหา จัดทำ�สื่อ เครื่องมือ
สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่แก่สถานศึกษา ได้ศึกษาการดำ�เนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการนิเทศ ติดตามประเมินผล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนจัดการติดต่อประสานงานหน่วยงานอืน่ เพือ่ รับการส่งต่อช่วยเหลือโรงเรียนในการ
ดำ�เนินงาน
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
   2.1 ควรมีการศึกษาความคิดเห็น สภาพปัญหาและการดำ�เนินงาน โดยใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ เช่นการสัมภาษณ์ การสังเกตและสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ และผู้มีส่วน
ได้เสียในการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเช่น ครู ที่
ปรึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ โรงพยาบาล เป็นต้น
   2.2 ควรมีการศึกษาบทบาททัศนคติ ของผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูผสู้ อน คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถาน
ศึกษา
  2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำ�เนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถาน
ศึกษา
  2.4 ควรศึกษาความสัมพันธ์การดำ�เนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
กับคุณภาพของนักเรียน
  2.5 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำ�เนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนโดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงเรียน
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สังกัดการศึกษาเอกชนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปรียบเทียบระดับปัญหาและ
การดำ�เนินงานในแต่ละสังกัดว่ามีความคล้ายหรือต่างกันอย่างไร
6. ควรมีการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการแก้ปญ
ั หานักเรียน ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการส่งต่อนักเรียน
ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อไป
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สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของครู สังกัดสำ�นักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
Teachers’ conditions and the problems on Educational
management under the office of Non-formal education and
informal education of the emerald triangle group
ชำ�นาญ พิมพ์สวัสดิ1์ , ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง2
Chamnan Pimsawat1, Natthakit Sawattaisong2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา เปรียบเทียบ และแนวทางการแก้
ปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ของครูสังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุ่ม
สามเหลี่ยมมรกต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู กศน.ตำ�บล จำ�นวน 233 คน เครื่องมือ
ทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถามจำ�นวน 40 ข้อ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ 0.92 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F
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ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการจัดการศึกษาภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และปัญหาการจัดการศึกษา
ภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับน้อย
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาพบว่า การจัดการศึกษาของครูที่มีเพศ อายุ
และประสบการณ์ทำ�งานแตกต่างกัน มีสภาพการจัดการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาของครูที่มีเพศแตกต่างกัน มีปัญหาการ
จัดการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ครูที่มีอายุและประสบการณ์ทำ�งานแตกต่างกันมีปัญหา
การจัดการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. แนวทางการแก้ปญ
ั หาการจัดการศึกษามีดงั นี้ ด้านหลักสูตร สถานศึกษาควรส่งเสริมให้
ครูผู้สอนและนักศึกษา ศึกษาเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรให้เข้าใจ ด้านสื่อการเรียนการสอน
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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สถานศึกษาควรจัดหา จัดชือ้ จัดทำ�สือ่ ทีท่ นั สมัยเพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้อบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้มี
ประสิทธิภาพ และด้านการวัดผลและประเมินผล สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล
คำ�สำ�คัญ : สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของครู

Abstract

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

The objectives of the research were to study conditions, problems, compare
and solutions of teachers’ educational management under the office of Non-formal
education and informal education (the emerald triangle group). The samples used
in the research were 233 teachers in non-formal education district. The research
instrument was a questionnaire of 40 items with a confidence equivalent to .92
statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
The research findings were as follows:
1. The conditions of educational management were at a high level and the
problems of educational management were at a low level.
2. The comparison results on Conditions of educational management was
found the teachers with different sex, age and work experience had the difference
statistically significant at the 0.05 level.
3. The comparison results on problems of educational management the
Teachers with different sex had no differences by overall and individual issues. The
teachers with different age and work experience had overall and individual issues
statistically significant at the 0.05 level.
4. The solutions of educational management as follows. On the curriculum
the school should promote teachers and students
Should learn to understand the course content and structure. On the teaching
materials the school should provide advanced media in order to encourage students
to learn. On the teaching management the school should encourage teachers to training
for develop effective teaching. On the measurement and evaluation the school should
promote teachers and students should participate in the measurement and evaluation.
Keywords : Teachers’ conditions and the problems on Educational management
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ปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก สังคมฐานความรู้ ทำ�ให้นานาประเทศ
ต่าง ๆ เร่งขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้แก่ประชาชน เพือ่ ใช้เป็นช่องทางในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนือ่ ง และเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและ
ประเทศชาติ ทำ�ให้ความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะการศึกษา การเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองด้านต่าง ๆ มีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น (สำ�นักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน, 2550 : 1) และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) รัฐบาลได้ให้
ความสำ�คัญเรื่อง การศึกษาและการเรียนอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิม่ โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุก
ภาคส่วนเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุวิสัยทัศน์กำ�หนดไว้ “คนไทยได้
เรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ” โดยเฉพาะได้ด�ำ เนินการจัดให้มศี นู ย์การเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกพื้นที่ เติมเต็มระบบการศึกษาให้รองรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง (สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร, 2554 : 1)
การจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช
2551 ยึดหลักปรัชญา “คิดเป็น” โดยให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับเนือ้ หาในแต่ละรายวิชารวมทัง้ การจัดการเรียนรูท้ ยี่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญตามสถานการณ์
และความต้องการของผูเ้ รียน มีครูเป็นผูส้ ง่ เสริมและอำ�นวยความสะดวกในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพอาศัยระบบช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
เครือ่ งมือให้ค�ำ ปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ�และร่วมแก้ปญ
ั หาให้กบั ผูเ้ รียนโดยวิธกี ารเรียนรูใ้ นหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จะมีการเรียนวิธีเดียว คือ “วิธี
เรียน กศน.” ที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียน คือ การเรียนรู้แบบพบ
กลุ่ม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบทางไกล การเรียนรู้แบบชั้นเรียน และการเรียนรู้แบบอื่น ๆ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สถานศึกษานำ�ไปใช้
จัดการเรียนรู้นั้น ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ และในแต่ละระดับผู้เรียนต้องทำ�
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต มี 4 จังหวัด ประกอบด้วย สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
อำ�นาจเจริญ และสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
อุบลราชธานี สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำ�นักงาน
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ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบาย วางแผนกิจกรรม
กำ�กับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ด้วยการจัดการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มา 4 ปีการศึกษา แต่ยังไม่ทราบสภาพและปัญหาในการ
จัดการศึกษามากน้อยเพียงใด ทำ�ให้ขาดข้อมูลสำ�คัญ สำ�หรับนำ�มาใช้ปรับปรุงเพือ่ พัฒนาการจัดการ
ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จากเหตุผลข้างต้นจึงทำ�ให้ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากร สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุม่ สามเหลีย่ มมรกต มีความสนใจทีจ่ ะทำ�การศึกษา
สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล ในด้านหลักสูตรด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดการ
เรียนการสอนและด้านวัดผลและประเมินผล และได้แนวทางการแก้ปญ
ั หา การจัดการศึกษา อันจะ
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกำ�หนดไว้และจะเกิดประโยชน์
ยิง่ ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกตจำ�แนกตาม เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ท�ำ งาน
3. เพือ่ นำ�เสนอแนวทางการแก้ปญ
ั หาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา นอกระบบ
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
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สมมติฐานการวิจัย
1. ครู กศน.ตำ�บล ที่มีเพศต่างกัน มีสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต แตกต่างกัน
2. ครู กศน.ตำ�บล ที่มีเพศต่างกัน มีปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต แตกต่างกัน
3. ครู กศน.ตำ�บล ที่มีอายุต่างกัน มีสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต แตกต่างกัน
4. ครู กศน.ตำ�บล ที่มีอายุต่างกัน มีปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต แตกต่างกัน
5. ครู กศน.ตำ�บล ที่มีประสบการณ์ท�ำ งานต่างกัน มีสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต แตกต่างกัน
6. ครู กศน.ตำ�บล ที่มีประสบการณ์ทำ�งานต่างกัน มีปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
การศึกษาประชากรครั้งนี้ ทำ�การศึกษากับครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต รวมประชากรทั้งสิ้น
560 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทำ�การศึกษากับครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่ง
เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดในกลุม่ สามเหลีย่ มมรกต รวมประชากร
ทั้งสิ้น 560 คน กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973 : 887 อ้างถึง
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ใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2552 : 135) และใช้การสุ่มอย่างง่าย ใช้หน่วยในการแบ่ง คือ ครู กศน.ตำ�บล
สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดอำ�นาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 233 คน
เครื่องมือการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือเป็นคำ�ถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน. ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุม่ สามเหลีย่ มมรกตโดยมีค�ำ ถามครอบคลุม 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอนตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ
และประสบการณ์ท�ำ งาน ซึง่ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับ
ความคิดเห็นของครู กศน.ตำ�บล เกีย่ วกับสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตอนที่ 3 แบบสอบถามลักษณะปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
ครู กศน. ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลและสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน. ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกตโดยจำ�แนกตาม เพศ
อายุและประสบการณ์ทำ�งานโดยการทดสอบค่า t และ F วิเคราะห์เป็นรายด้านและโดยรวมทุกด้าน
เมือ่ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ �ำ การทดสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยวิธขี อง Scheffe’
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1. สภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต โดยรวมทั้งหมดและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ลำ�ดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านสื่อการเรียนการสอนตามลำ�ดับจำ�แนกรายด้านได้ ดังนี้
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   1.1 ด้านหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือนำ�หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ไปใช้ได้
อย่างครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ที่พลาดโอกาส ขาดโอกาสอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบนั และบริบทของท้องถิน่ อยูใ่ นระดับมาก และมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตาํ่ ทีส่ ดุ คือ หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 มีการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผเู้ รียนครอบคลุมตาม
มาตรฐานของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
   1.2 ด้านสื่อการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ จัดเก็บสือ่ การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา
คือ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ปริมาณสื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง
   1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ให้ผเู้ รียนทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนอยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 อยูใ่ นระดับมาก และนำ�ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ จัดสอนเสริมในรายวิชาที่ยาก อยู่ใน
ระดับปานกลาง
   1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การเทียบโอนผลการเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดการ
ศึกษานอกโรงเรียนอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการวัดและประเมินผลโดยใช้กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน
เพื่อทราบความก้าวหน้าของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
2. ปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต โดยรวมทั้งฉบับและรายด้านอยู่ในระดับน้อย โดยเรียง
ลำ�ดับจากมากไปหาน้อย คือด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัด
และประเมินผล ด้านหลักสูตร ตามลำ�ดับ จำ�แนกรายด้านได้ดังนี้
   2.1 ด้านหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นำ�ผลการประเมินหลักสูตรไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อยู่ในระดับน้อย รองลงมาคือ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและบริบทของผู้เรียนอยู่ในระดับน้อย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันและบริบทของท้องถิ่น อยู่ในระดับน้อย
   2.2 ด้านสื่อการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ปริมาณสื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับ ความต้องการของผู้เรียนอยู่
ในระดับน้อย รองลงมาคือ มีการบริการและหมุนเวียนสื่อการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนใน กศน.
ตำ�บลอยู่ในระดับน้อย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ สำ�รวจความต้องการและความจำ�เป็นในการ
ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน อยู่ในระดับน้อย
   2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ใช้แผนการสอน
ประกอบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญอยู่ในระดับน้อย และใช้เทคโนโลยีและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายอยู่ในระดับน้อย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ผู้เรียน มีการ
เรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกัน อยู่ในระดับน้อย
   2.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การเทียบโอนผลการเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย รองลงมาคือ ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนหลังประเมินผลอยู่
ในระดับน้อย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อทราบความ
ก้าวหน้าของผู้เรียน อยู่ในระดับน้อย
3. การเปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต จำ�แนกตาม เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ท�ำ งานโดยครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน จำ�แนกได้ ดังนี้
   3.1 จำ�แนกตามเพศของครู กศน.ตำ�บล ที่มีสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการ
ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุม่ สามเหลีย่ มมรกต โดยภาพรวมและด้านหลักสูตร
ด้านสื่อ การเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 และด้านการวัดและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน
   3.2 จำ�แนกตามอายุของครู กศน.ตำ�บล ที่มีสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการ
ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต โดยภาพรวมและด้านสื่อการ
เรียนการสอน แตกต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลไม่แตกต่างกัน
   3.3 จำ�แนกตามประสบการณ์การทำ�งานของครู กศน.ตำ�บล ที่มีสภาพการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุม่ สามเหลีย่ มมรกต โดยภาพรวม
ด้านสื่อ การเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านหลักสูตรไม่แตกต่างกัน
4. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต จำ�แนกตาม เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ท�ำ งานโดยครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน สรุปได้ ดังนี้
   4.1 จำ�แนกตามเพศของครู กศน.ตำ�บล ที่มีสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการ
ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
   4.2 จำ�แนกตามอายุของครู กศน.ตำ�บล ที่มีสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการ
ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต โดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
    4.3 จำ�แนกตามประสบการณ์การทำ�งานของครู กศน.ตำ�บล ทีม่ สี ภาพการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกลุม่ สามเหลีย่ มมรกต โดยภาพรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ผลการวิเ คราะห์แนวทางการแก้ ปัญ หาการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรการศึ ก ษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่ง
เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต สรุปได้ ดังนี้
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    5.1 ด้านหลักสูตร
   
5.1.1 สภาพ/บริบทการจัดการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์ก่อนนำ�ไปจัดทำ�เป็นหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น โครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน และมีการวิเคราะห์หลักสูตรจากการนำ�ไปใช้แล้วนำ�มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำ�
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
5.1.2 ปัญหาทีพ่ บครูและนักศึกษายังไม่เข้าใจหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นักศึกษาไม่ได้เลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกเอง ครูผู้สอนหรือ
เจ้าหน้าทีท่ ะเบียนเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกให้และยังไม่มกี ารประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเพือ่
นำ�ผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
5.1.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปญ
ั หาครูผสู้ อนและนักศึกษา ควรศึกษาเนือ้ หา
และโครงสร้างหลักสูตรให้เข้าใจ นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกตามความต้องการ
และความพร้อมของผู้เรียน และสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
   5.2 ด้านสื่อการเรียนการสอน
5.2.1 สภาพ/บริบทการจัดการศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและมีการ
หมุนเวียนสื่อไปให้ทุกตำ�บล มีการนำ�สื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีการสร้างสื่อที่ทำ�
จากวัสดุท้องถิ่น
5.2.2 ปัญหาที่พบสื่อในการจัดการเรียนการสอนไม่หลากหลาย ไม่กระตุ้นให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้ สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอนหลายทีย่ งั ขาดสือ่ เช่น คอมพิวเตอร์ส�ำ หรับบริการ
สืบค้นข้อมูล โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
นักศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการจัดหาจัดทำ� จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
5.2.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปญ
ั หาสถานศึกษาควรจัดหาสือ่ ทีท่ นั สมัยเพือ่
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สำ�นักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาควรจัดหาสื่อ เช่น
คอมพิวเตอร์ส�ำ หรับบริการสืบค้นข้อมูล โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ เครือ่ งเล่นดีวดี ี อุปกรณ์รบั สัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น ให้ครบทุกจุดที่มีจัดการเรียนการสอนครู นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ควรร่วมกัน
ในการจัดหา จัดทำ� และจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
   5.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน
5.3.1 สภาพ/บริบทการจัดการศึกษามีการสอนตามแผนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้ บูรณาการเนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมใน
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รายวิชาที่มีเนื้อหายากจะมีการสอนเสริมโดยวิทยากรที่ความสามารถในรายวิชานั้น ไม่มีการนำ�
เทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5.3.2 ปัญหาที่พบนักศึกษามาน้อย เนื่องจากมีภาระงานมากเพราะเป็นผู้นำ�ใน
การเลี้ยงดูครอบครัว ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา จึงทำ�ให้ครูไม่สามารถสอนใน
รายวิชาทีค่ รูไม่ถนัดได้อย่างเต็มที่ นักศึกษาไม่มสี ว่ นร่วมในการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
และขาดการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
5.3.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปญ
ั หาครูควรใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูข้ อง กศน.
ที่หลากหลาย และให้นักศึกษาหาเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในรายวิชาที่ยาก ควรจัดทำ�เป็น
ค่ายวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ครูควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนใน
การจัดการเรียนการสอน และสำ�นักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศการจัด
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและนำ�ผลการนิเทศไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
   5.4 ด้านการวัดและประเมินผล
5.4.1 สภาพ/บริบทการจัดการศึกษามีการวัดและประเมินผลเป็นระยะ เพื่อให้
ทราบระดับความก้าวหน้าของนักศึกษาโดยการวัดผลระหว่างภาค ครูผู้สอนจะดำ�เนินการวัดผล
ส่วนการวัดผลปลายภาคในรายวิชาบังคับ ส่วนกลางจะเป็นผู้กำ�หนดแบบทดสอบ และการวัดและ
ประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์ตามที่ สำ�นักงาน กศน. กำ�หนด
5.4.2 ปัญหาที่พบเนื่องจากแบบทดสอบปลายภาค ส่วนกลางเป็นผู้กำ�หนดจึง
ทำ�ให้ไม่ตรงตามประสบการณ์ของนักศึกษา ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตํ่า ครูและนักศึกษา ไม่มี
ส่วนร่วมในการกำ�หนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค ทำ�ให้บางวิชาไม่ตรงกับธรรมชาติ
ของรายวิชา
5.4.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาควรมีการวัดผลโดยให้นักศึกษาเขียน
ด้วยลายมือตนเองให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ฝึกเรือ่ งการเขียนคล่อง ควรให้ครูและนักศึกษา มีสว่ นร่วมในการ
กำ�หนดสัดส่วนคะแนนในรายวิชาเลือก
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1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต โดยรวมทั้งฉบับและรายด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอนตามลำ�ดับ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าในการจัดการศึกษาตาม
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หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนนัน้ เป็นหลักสูตรทีย่ ดื หยุน่ ได้ สามารถปรับตาม ความเหมาะสม ครู
มีการนำ�เทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีการจัดสอบปลายภาค
ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาที่เรียนรวมทั้งการพบกลุ่มภาคทฤษฎี ตามกำ�หนดของครู กศน. การแลก
เปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ของผูเ้ รียนนอกระบบด้วย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลาวรรณ พรหมวงศ์
(2557 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�การวิจัยเรื่องสภาพปัญหา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ผลวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของ
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
อุบลราชธานีทั้งโดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุม่ สามเหลีย่ มมรกต โดยรวมทัง้ ฉบับและรายด้านอยูใ่ นระดับน้อย
โดยเรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้าน
การวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร ตามลำ�ดับซึ่งอาจเป็นเพราะว่าในการจัดการศึกษาระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของครู กศน.ตำ�บล มีรปู แบบตามขอบข่ายและภารกิจในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พูลทรัพย์ เตินเตือน (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�การวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและ
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการจัดการศึกษา ขั้น
พืน้ ฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครพนมทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต จำ�แนกตาม เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ท�ำ งานโดยครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน โดยสรุป ดังนี้
   3.1 จำ�แนกตามเพศของครู กศน.ตำ�บล ที่มีสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการ
ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุม่ สามเหลีย่ มมรกต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 อาจเป็นเพราะว่า การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้
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พืน้ ฐาน ในความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีลกั ษณะการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกันส่งผล
ให้มีสภาพการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายันต์ พันธ์งาม (2552 :
บทคัดย่อ) ได้ทำ�การวิจัยเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของครูศนู ย์การเรียนชุมชน สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ครูศูนย์การเรียนชุมชนที่มีเพศแตกต่างกันมี
สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งภาพรวมและ
รายด้านทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน
3.2 จำ�แนกตามอายุของครู กศน.ตำ�บล ทีม่ สี ภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 อาจเป็นเพราะว่า ในการจัดการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐานอายุของ ครู กศน.
ตำ�บล มีผลทำ�ให้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนแตกต่างกัน
ซึง่ ผลดังกล่าวอาจทำ�ให้คนทีม่ อี ายุมากย่อม มีประสบการณ์มากกว่าคนทีม่ อี ายุนอ้ ย ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สายันต์ พันธ์งาม (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�การวิจัยเรื่อง การจัดกระบวนการเรียน
รู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ ครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำ�นักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจยั พบว่า
ครูศูนย์การเรียนชุมชนที่มีอายุแตกต่างกันมีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน
3.3 จำ�แนกตามประสบการณ์การทำ�งานของครู กศน.ตำ�บล ที่มีสภาพการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุม่ สามเหลีย่ มมรกต โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าในการจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของครู กศน.ตำ�บล จะต้องมีความรู้ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน และครู กศน.ตำ�บลที่
มีประสบการณ์ท�ำ งานมากจะมีการรับรูแ้ ละมีความเข้าใจในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมากกว่า ครู
กศน.ตำ�บลที่มีประสบการณ์น้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลทรัพย์ เตินเตือน (2553 :
บทคัดย่อ) ได้ท�ำ การวิจยั เรือ่ งสภาพปัญหาและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถาน
ศึกษาในสังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
ผลการวิจัยพบว่าสภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
พนักงานราชการ ครูประจำ�ศูนย์การเรียนชุมชน ที่มีประสบการณ์การทำ�งานแตกต่างกัน โดยรวม
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ไม่แตกต่างกัน
4. การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต จำ�แนกตาม เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ท�ำ งานโดยครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน สรุปได้ ดังนี้
4.1 จำ�แนกตามเพศของครู กศน.ตำ�บล ทีม่ สี ภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
อาจเป็นเพราะว่าในการจัดการศึกษาของครู กศน.ตำ�บลทีม่ เี พศแตกต่างกัน จะมีจดุ มุง่ หมายในการ
ปฏิบตั งิ านและเป้าหมายแบบเดียวกัน จึงทำ�ให้มปี ญ
ั หาในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สายันต์ พันธ์งาม (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�การวิจัยเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของครูศนู ย์การเรียนชุมชน สังกัดสำ�นักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ครูศูนย์การเรียน
ชุมชนทีม่ เี พศแตกต่างกันมีปญ
ั หาการจัดกระบวนการเรียนรูก้ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยทั้งภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่มี ความแตกต่างกัน
4.2 จำ�แนกตามอายุของครู กศน.ตำ�บลทีม่ ีสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุม่ สามเหลีย่ มมรกต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 อาจเป็นเพราะว่าในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอายุของ ครู กศน.
ตำ�บล มีผลทำ�ให้ความคิดเห็นและประสบการณ์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนแตกต่างกัน
ซึง่ ผลดังกล่าวอาจทำ�ให้คนทีม่ อี ายุมากย่อมมีประสบการณ์มากกว่าคนทีม่ อี ายุนอ้ ย ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สายันต์ พันธ์งาม (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�การวิจัยเรื่อง การจัดกระบวนการเรียน
รู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำ�นักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าครูศนู ย์การ
เรียนชุมชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยทั้งภาพรวม และรายด้านทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน
4.3 จำ�แนกตามประสบการณ์การทำ�งานของครู กศน.ตำ�บล ที่มีปัญหาการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำ�นักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกลุม่ สามเหลีย่ มมรกต โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าในการจัดการศึกษาระดับ
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของครู กศน.ตำ�บลจะต้องมีความรูใ้ นพืน้ ทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านและครู กศน.ตำ�บลทีม่ ี
ประสบการณ์ท�ำ งานมากจะมีการรับรูแ้ ละมีความเข้าใจในการจัดการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐานมากกว่า ครู
กศน.ตำ�บลทีม่ ปี ระสบการณ์นอ้ ย ทำ�ให้เกิดปัญหาในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ อนันต์ เฟื่องทอง (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�การวิจัยเรื่องปัญหาการเรียนการสอนของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำ�เภอในพืน้ ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา ตามการรับรูข้ อง
นักศึกษาและครูการศึกษานอกโรงเรียน ผลการวิจยั พบว่า ครูทมี่ ปี ระสบการณ์ท�ำ งานและตำ�แหน่ง
ต่างกัน มีปัญหา การรับรู้ของนักศึกษาการเรียนการสอนโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ด่านพัฒนามงคล (2552 : บทคัดย่อ) ได้
ทำ�การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุม่ บูรพา ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของ
ครูศูนย์การเรียนชุมชน จำ�แนกตามประสบการณ์การทำ�งาน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัด
กระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ
5. แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครู กศน.ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต สรุปได้ดังนี้
   5.1 ด้านหลักสูตร สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนและนักศึกษา ศึกษาเนื้อหาและ
โครงสร้างหลักสูตรให้เข้าใจนักศึกษาควรสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกตามความต้องการ
และความพร้อมของผู้เรียน และสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา และ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พูลทรัพย์ เตินเตือน (2553 :
127) เรื่องสภาพปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนมได้เสนอแนวทาง
ว่าควรให้มกี ารอบรมบุคลากร เพือ่ ให้มคี วามสามารถในด้านหลักสูตรอย่างจริงจัง และให้มกี ารศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตรให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน โดยให้ประยุกต์เป็นหลักสูตรท้องถิน่ หลักสูตรจะต้องเป็น
หลักสูตรที่หลากหลาย ยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้เรียนสามารถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ และตอบ
สนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
   5.2 ด้านสื่อการเรียนการสอน สถานศึกษาควรจัดหาสื่อที่ทันสมัยเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ สำ�นักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษา ควรจัดหาสื่อ เช่น คอมพิวเตอร์สำ�หรับ
บริการสืบค้นข้อมูล โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
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ให้ครบทุกจุดที่มีจัดการเรียนการสอนครู นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันในการจัดหา จัดทำ� 
และจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิรัฏฐ์ แก้วกูล (2554 : บทคัดย่อ)
เรือ่ งแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาเทียบเท่าของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรักได้เสนอแนวทางว่าควรมีการกำ�หนดรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรูก้ ารใช้สอื่ จัดทรัพยากรทางการศึกษาและสือ่ ให้เพียงพอพัฒนาสถานทีท่ พี่ บกลุม่
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตให้บริการสืบค้นด้วยอินเตอร์เน็ต
   5.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้อบรมและพัฒนา
ตัวเอง เพื่อใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ของ กศน.ที่หลากหลาย และให้นักศึกษาหาเวลาในการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมในรายวิชาที่ยาก ควรจัดทำ�เป็นค่ายวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
ครูควรให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน และสำ�นักงาน กศน.จังหวัด
และสถานศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและ นำ�ผลการนิเทศ
ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ อนงค์ ชูชัยมงคล (2554 : 47) ที่
พบว่าควรจัดให้มีแนวทางการฝึกอบรมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติในด้านการวางแผน
และจัดทำ�โครงการประเมินโครงการ
5.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการวัดผลโดยให้นักศึกษา
เขียนด้วยลายมือตนเองให้มากที่สุดเพื่อฝึกเรื่องการเขียนคล่อง ควรให้ครูและนักศึกษา มีส่วนร่วม
ในการกำ�หนดสัดส่วนคะแนนในรายวิชาเลือก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรัชยา วิเวก (2551 :
89) ซึ่งมีแนวทางในพัฒนา เช่น มีการวัดผลประเมินผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้มีการประชุมสัมมนาการ
จัดหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษามีการจัดประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางเทคนิค
การสอนใหม่ ๆ และจัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารศึกษาดูงานและส่งเสริมให้ครูท�ำ ผลงานทางวิชาการ
และแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบนิเทศกำ�กับติดตามและประเมินกิจกรรมการเรียนการ
สอน
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลวิจัยไปใช้
    1.1 สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
     1.2 สถานศึกษาควรจัดหาสื่อที่ทันสมัยเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
     1.3 ครูควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
     1.4 ควรมีการวัดผลโดยให้นักศึกษาเขียนด้วยลายมือตนเองให้มากที่สุด
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2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการ
ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีประสิทธิภาพ
    2.2 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
    2.3 ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ ครู กศน.ตำ�บล
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศ ภูมิลำ�เนา ลักษณะ
การอยูอ่ าศัยกับครอบครัวและลักษณะการเลีย้ งดูกบั ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรนิ ทร์ กลุม่ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำ�นวน 301 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไค-สแควร์
ผลการวิจัยพบว่า
การศึกษาระดับวัฒนธรรมทาง การเมืองแบบประชาธิปไตย ของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกีย่ วกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มาก ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศ ภูมลิ �ำ เนา ลักษณะการอยูอ่ าศัยกับครอบครัว
และลักษณะการเลี้ยงดูกับระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์พบว่า นักศึกษา
ด้านเพศ ภูมิลำ�เนา ลักษณะการอยู่อาศัยกับครอบครัว และลักษณะการเลี้ยงดูต่างกัน ไม่มีความ
สัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทางการเมือง แบบประชาธิปไตย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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The Objective of this research were 1) to study the level of democratic
political culture of Public Administration Students at the Faculty of Humanities and
Social Science, Surindra Rajabhat University and 2) to study relationship among sexes,
residence, way of living in a family and way being brought up and the level of
democratic political culture of Public Administration Students at the Faculty of
Humanities and Social Science, Surindra Rajabhat University. The used samples of
their study include 301 Public Administration Students who studied in Surindra
Rajabhat University.
Questionnaires were applied as a research instrument. Statistical techniques
used were percentage, mean, standard deviation and chi-square test.
The research results were found that the Surindra Rajabhat University Public
Administration Students possessed a high level of democratic political culture. Those
students who were different in terms of their sexes, residence, way of living a family
and way being brought up did not have relationship with the level of democratic
political culture.
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Keywords : Political Culture, Democratic, Public Administration Students, Faculty of Humanities
and Social Science, Surindra Rajabhat University.
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การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในปัจจุบันเริ่มต้นจาก
วันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2475 เมือ่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ
ให้ไว้เป็นหลักในการปกครองแก่ปวงชนชาวไทย ลดพระราชอำ�นาจของพระองค์เองให้อยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ พระมหากษัตริย์
ทรงดำ�รงอยู่ในฐานะประมุขของประเทศ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในสังคมไทยจะ
ประสบความสำ�เร็จได้หรือไม่เพียงใด ขึน้ อยูก่ บั ระดับและลักษณะการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของคน
ไทย กล่าวคือ หากคนไทยมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูง และเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยตรงอันเกิดจากการมีจติ สำ�นึกทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประเทศแล้ว ความสำ�เร็จของ
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ระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยก็จะสัมฤทธิผล แต่หาก ตรงกันข้ามความสำ�เร็จของระบอบ
ประชาธิปไตยก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง (วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, 2544 : 126) เพื่อให้การปกครองของ
ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยทีม่ ปี ระสิทธิภาพทุกคนจึงต้องร่วมกันสร้างสรรค์ และ
เสริมสร้างให้วฒ
ั นธรรมทางการเมืองของคนไทยมีลกั ษณะสอดคล้องรองรับ และสนับสนุนต่อระบอบ
และกระบวนการทาง การเมืองแบบประชาธิปไตย การเสริมสร้างให้วฒ
ั นธรรมทางการเมืองไทยเป็น
ประชาธิปไตย จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญยิง่ ประการหนึง่ ทีจ่ ะทำ�ให้สงั คมการเมืองไทยมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชนและเพือ่ ประชาชนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นเครื่องชี้วัดของความเป็นประชาธิปไตยในสังคม
วัฒนธรรมทางการเมือง มีลักษณะเป็นนามธรรมเน้นความคิดเห็น ค่านิยมและทัศนคติใน
ทางการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นตัวกำ�หนดที่มีอิทธิพลสำ�คัญต่อพฤติกรรมทางการเมือง มีบทบาทสำ�คัญ
ในการทำ�ให้ระบบทางการเมืองของสังคมทั้งหลาย มีลักษณะแตกต่างกันไป วัฒนธรรมจึงเป็นสื่อ
ความคิดประการหนึง่ ในการศึกษาทางการเมืองเป็นสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะซับซ้อนอยูใ่ นระบบสังคมทางการ
เมือง การทีร่ ะบบการเมืองของสังคมหนึง่ ๆ จะดำ�รงอยู่ หรือพัฒนาขึน้ ไปได้ยอ่ มต้องอาศัยคนในสังคม
นั้น ๆ มีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้ออำ�นวยต่อการดำ�รงอยู่หรือการพัฒนาของระบบการเมืองของ
สังคมนั้น หรืออาจกล่าวได้ว่า กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางการเมืองการปกครองต้องสอดคล้อง
กับระบบการเมืองการปกครองที่เป็นอุดมการณ์ของสังคมนั้นด้วย (วันเพ็ญ บุญยืน, 2539 : 2)
การกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นการนำ�มาซึง่ วัฒนธรรมทางการเมืองแก่ประชาชนในระบบ
การเมือง โดยเป็นกระบวนการสร้างและการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการ
เมืองจากคนรุน่ หนึง่ ไปสูอ่ กี รุน่ หนึง่ หรือทำ�ให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างใดอย่าง
หนึง่ ของระบบการเมืองทีไ่ ด้รบั จากประสบการณ์ทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ จะ
ช่วยรักษาวัฒนธรรมทางการเมืองเดิมเอาไว้ หรือนำ�มาซึง่ ความเปลีย่ นแปลงไปจากวัฒนธรรมทางการ
เมืองเดิม หรือก่อให้เกิดการก่อตัวของวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ขึ้นมาก็ได้ ในเชิงการวิเคราะห์
ระบบการเมืองกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง (Almond and Powell, 1980 : 36) การศึกษา
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบบสังคมการเมืองหนึง่ ๆ จึงถือเป็นสาระสำ�คัญในการได้ภาพของสังคม
หรือทัศนคติหรือความโน้มเอียงของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองการปกครอง และส่วนต่าง ๆ ของ
ระบบสั ง คมการเมื อ งนั้ น ๆ จากการมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น และจากการมี ป ระสบการณ์ กั บ
กระบวนการทางการเมือง สถาบันการศึกษา ชุมชน สถานทีท่ �ำ งาน สือ่ มวลชนและระบบการปกครอง
ของสังคมนั่นเอง (ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2543 : 61)
สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันสำ�คัญที่ให้ทั้งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการอบรม
กล่อมเกลาจิตใจ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา การที่คนเราจะมีจิตใจแบบประชาธิปไตยได้ ย่อมต้อง
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อาศัยการถ่ายทอดความรู้และการปลูกฝังจิตใจจากสถาบันการศึกษา เนื่องจากประชาธิปไตยใน
สถาบันการศึกษาได้สอดแทรกอยู่ในหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้รับ
จากการศึกษาหาความรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย ซึ่งผู้ที่ได้รับการ
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงต่อไปในอนาคต ย่อมมีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น การศึกษาจึงมีส่วนสำ�คัญใน
การนำ�มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคม และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ ความเจริญก้าวหน้าในยุค
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารที่ไร้
พรมแดน สังคมมีการติดต่อกันและรับวัฒนธรรมต่าง ๆ กันได้ง่ายขึ้น ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลง ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การทีป่ ระเทศไทยได้รบั กระแสการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลให้ประเทศไทยได้รบั วัฒนธรรมทางสังคมและวัฒนธรรม
ทางการเมืองจากประเทศต่าง ๆ อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ และความสำ�นึก
ต่อชาติของเยาวชนหรือนักศึกษา ซึง่ จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญของชาติ จึงเป็นเรือ่ งทีส่ นใจศึกษาซึง่ การคาด
คะเนระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในอนาคต จำ�เป็นต้องศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง
ของนักศึกษา ถ้านักศึกษาได้รบั ความรูจ้ ากกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเกีย่ วกับประชาธิปไตย
จากการศึกษาเล่าเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ ง่ เสริมประชาธิปไตยไว้มาก ย่อมมีบทบาท
ในการธำ�รงไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย (สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์, 2538 : 32)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการบริ ห ารองค์ ก รการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และการเมื อ งการปกครอง นั ก ศึ ก ษาได้ ผ่ า น
กระบวนการกล่อมเกลาวัฒนธรรมทางการเมืองมาตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน จนถึงระดับ
อุดมศึกษา ซึง่ นักศึกษาทีจ่ ะสำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ
มีวฒ
ุ ภิ าวะเป็นผูน้ �ำ ของสังคม ในฐานะทีจ่ ะเป็นพลังสำ�คัญในการผลักดันในการปกครองประชาธิปไตย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ เพือ่
เป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
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2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศ ภูมิลำ�เนา ลักษณะการอยู่อาศัยกับ
ครอบครัวและลักษณะการเลี้ยงดูกับระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำ�นวน
301 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยโปรแกรมสำ�เร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for Social.
Sciences) และใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไค-สแควร์

ผลการวิจัย
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ในการวิจัยครั้งนี้มีผลการวิจัยซึ่งสรุปได้ด้งนี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
   1.1 ด้านเพศ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 58.8) และเพศหญิง (ร้อย
ละ 41.5)
   1.2 ด้านภูมิล�ำ เนา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่จังหวัดสุรินทร์ มากที่สุด (ร้อยละ 80.4)
รองลงมา คือ จังหวัดศรีสะเกษ (ร้อยละ 6.0) จังหวัดบุรีรัมย์ (ร้อยละ 3.7) จังหวัดร้อยเอ็ด (ร้อยละ
1.7) และกลุ่มประชากรที่มีภูมิล�ำ เนาอื่น ๆ (ร้อยละ 8.3) ตามลำ�ดับ
   1.3 ด้านลักษณะการอยู่อาศัยกับครอบครัว พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ อาศัยอยู่กับบิดา
มารดา (ร้อยละ 69.4) มากที่สุด รองลงมาคือ ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง (ร้อยละ
16.6) อาศัยอยู่กับบิดา (ร้อยละ 1.7) อาศัยอยู่กับมารดา (ร้อยละ 6.3) และอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง
(ร้อยละ 6.0) ตามลำ�ดับ
    1.4 ด้านลักษณะการเลี้ยงดูพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
มากที่สุด (ร้อยละ 90.0) และแบบเผด็จการ (ร้อยละ10.0)
2. ผลการศึกษาระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกีย่ วกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มากที่สุด คือ กิจกรรมทางการเมืองด้านการเลือกตั้ง
เป็นหน้าที่ของประชาชน ( X = 4.21) รองลงมา 3 อันดับ คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยยึด
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หลักการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพือ่ ประชาชน ( X = 4.13) การปกครองทีเ่ หมาะสม
สำ�หรับประเทศไทย คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ( X = 4.09) มีความจำ�เป็น อย่างยิ่งที่
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในกำ�หนดนโยบายของรัฐ ( X = 3.93) ตามลำ�ดับ และน้อยที่สุด คือ การ
พัฒนาประเทศจะมีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าให้ผู้น�ำ ทหารเป็นนายกรัฐมนตรี ( X = 2.01)
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศ ภูมิลำ�เนา ลักษณะการอยู่อาศัยกับ
ครอบครัว และลักษณะการเลี้ยงดูกับระดับวัฒนธรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มี
ดังนี้
   3.1 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่มีเพศต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ( X = 3.810, P-value = 0.368)
   3.2 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่มีภูมิลำ�เนาต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย ( X = 3.629, P-value = 0.459)
   3.3 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ทมี่ ลี กั ษณะการอยูอ่ าศัยกับครอบครัวต่างกันไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ( X = 5.059, P-value = 0.281)
   3.4 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่มีลักษณะการเลี้ยงดูต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ( X = 2.866, P-value = 0.090)
ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศ ภูมิลำ�เนา ลักษณะการอยู่อาศัยกับครอบครัว
และลักษณะการเลี้ยงดู กับระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงไม่มีความ
สัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
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1. ผลการศึกษาระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ พบว่า นักศึกษา
มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการเลี้ยงดู
จากผูป้ กครองแบบประชาธิปไตยมีการพูดคุยกับเพือ่ นเรือ่ งการเมืองและติดตามข่าวสารทางการเมือง
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เป็นบางครั้งส่วนการศึกษาระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า กิจกรรมทางการเมืองด้านการเลือกตัง้ เป็นหน้าทีข่ องประชาชนมากทีส่ ดุ รองลง
มา คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยยึดหลักการปกครอง ของประชาชนโดยประชาชนและเพือ่
ประชาชน เนือ่ งจากนักศึกษาได้รบั ความรูด้ า้ นการปกครองระบอบประชาธิปไตยทัง้ โดยทางตรงและ
ทางอ้อมจากครอบครัว เพื่อน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน จึงทำ�ให้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีลักษณะ 4 ประการคือ 1) มีรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชน 2) มีการประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคให้กับประชาชน 3) เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในทางการเมือง 4) การบริหารประเทศต้องใช้หลักนิตธิ รรม (ลิขติ ธีรเวคิน,
2551 : 3)
นอกจากนี้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ ได้เรียนเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย ทำ�ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ
บุญยืน (2539 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่าควรมีการสอนเรื่องประชาธิปไตยทุก
ระดับการศึกษา ควรกำ�หนดวิชาการเมืองการปกครองของไทยเป็นวิชาบังคับ และนักศึกษาสาขา
วิชาสังคมศาสตร์มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมากที่สุด รองลงมา คือ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสุนทร พูนเอียด (2526 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า นักศึกษาวิชาเอกทาง
สังคมศาสตร์ มีวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงกว่านักศึกษาทางมนุษยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ส่วนวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, 2544 : 162) กล่าวว่า สถาบันการศึกษาจะมีบทบาท
สำ�คัญในการให้ความรูแ้ ก่เด็กและเยาวชนในลักษณะทีเ่ ป็นรูปธรรม การทีเ่ ด็กได้รบั การถ่ายทอดความ
เชื่อและทัศนคติทางการเมืองจากโรงเรียน อาจจะเป็นไปใน รูปของลักษณะและวิธีการในการให้ความรู้
เช่น โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนแสดงความคิดเห็น อีกวิธหี นึง่ เกิดจากการเสนอเนือ้ หาโดยตรง
เป็ น ตั ว นำ � ในกระบวนการกล่ อ มเกลาทางการเมื อ ง และเมื่ อ นั ก เรี ย นได้ เข้ า มาเรี ย นในระดั บ
มหาวิทยาลัย ซึง่ มีสว่ นในการกล่อมเกลาทางการเมือง โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึน้
หรือเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ น้นการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ นอกจากนีย้ งั มี
ตัวนำ�ในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางถ่ายทอดตลอดจนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงความโน้มเอียงทางการเมืองของสมาชิก ได้แก่ ครอบครัว เป็นกระบวนการกล่อมเกลา
เรียนรู้ขั้นปฐมภูมิของบุคคล โดยในวัยเด็ก บุคคลจะเริ่มเรียนรู้มาในเบื้องต้น ซึ่งจะส่งผลต่อบทบาท
และความคิดทางการเมืองของบุคคลต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อัลมอนด์และเวอร์บาร์
(Almond and Verba, 1965 : 3) กล่าวว่า ครอบครัวที่มีการถกเถียงพูดคุยปัญหาทางการเมือง จะ
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ทำ�ให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ทางการเมืองที่จะพัฒนาให้เด็กมีความผูกพันกับหน้าที่ทางการเมือง
2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศ ภูมิลำ�เนา ลักษณะการอยู่อาศัยกับ
ครอบครัว และลักษณะการเลีย้ งดู กับระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์พบ
ว่า ปัจจัยด้านเพศ ภูมิลำ�เนา ลักษณะการอยู่อาศัยกับครอบครัว และลักษณะการเลี้ยงดูต่างกันของ
นักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีการอภิปรายผล
การวิจัย ดังนี้
   2.1 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่มีเพศต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนธยา พลศรี (2525 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า ครูเพศชายและ
ครูเพศหญิงมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เพศ เป็นลักษณะที่
นักศึกษาได้รับมาโดยกำ�เนิด แต่เมื่อนักศึกษาเจริญเติบโตจะมีความคิดหรือทัศนคติต่อเรื่องใดหนึ่ง
อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคน ส่วนนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้ง
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีสทิ ธิ เสรีภาพและบทบาท ตลอดจนมีโอกาสได้รบั การอบรมกล่อม
เกลาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เท่าเทียมกันจากผลการวิจัยครั้งนี้นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายก็ไม่มีผลต่อการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาแตกต่างกัน
   2.2 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่มีภูมิลำ�เนาต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์ (2519 : บทคัดย่อ) กล่าว
ว่า นักศึกษาทีม่ สี ภาพแวดล้อมต่างกันของทีอ่ ยูอ่ าศัยต่างกันจะมีมโนทัศน์เกีย่ วกับประชาธิปไตยไม่มี
แตกต่างกัน และทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ไม่
แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากรัฐบาลมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อใช้ในการบริหาร
ประเทศ ทำ�ให้กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของนักศึกษาที่มีภูมิล�ำ เนาต่างกัน จากผลการ
วิจยั ครัง้ นี้ นักศึกษาส่วนใหญ่อาศัยอยูท่ จี่ งั หวัดสุรนิ ทร์กไ็ ม่มผี ลต่อการมีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษาแตกต่างกัน
   2.3 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ทมี่ ลี กั ษณะการอยูอ่ าศัยกับครอบครัวต่างกันไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร พูนเอียด (2526 :
บทคัดย่อ) กล่าวว่าลักษณะการอยู่อาศัยกับครอบครัวของนักศึกษาที่ต่างกัน ไม่มีอิทธิพลให้การมี
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาแตกต่างกันทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ครอบครัว
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ไทยเน้นการปกครองภายในครอบครัวอัตตาธิปไตย ผูม้ อี �ำ นาจสูงสุดในครอบครัว คือ บิดาหรือหัวหน้า
ครอบครัว เป็นผู้ที่มีอ�ำ นาจในการตัดสินใจสูงสุด ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเป็น
ไปในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อย ลักษณะดังกล่าวนี้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติบาง
ประการแบบประชาธิปไตย เช่น ความรู้สึกในด้านความเท่าเทียมกัน การเข้ามีส่วนร่วมในการเมือง
การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ จึงเป็นสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวไม่คุ้นเคยหรือการกระทำ�มาก่อน
(ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2525 : 33) จากผลการวิจยั ครัง้ นีน้ กั ศึกษาส่วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว ก็ไม่มี
ผลต่อการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาแตกต่างกัน
   2.4 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่มีลักษณะการเลี้ยงดูต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับระดับวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิธร กิจจาธิการกุล (2522 : บทคัดย่อ)
กล่าวว่า การอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดาไม่มผี ลทำ�ให้ทศั นคติทางการเมืองของนักเรียนต่างกัน และ
ชนะ นิลรัตน์ (2519 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
แบบคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม แต่จะมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านปัญญาธรรม แต่ผลการวิจัย
ครัง้ นี้ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รบั การเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตย แต่สภาพการเลีย้ งดูดงั กล่าว ไม่มี
ผลต่อการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาแตกต่างกัน
จากการอภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ อัลมอนด์และเพาว์เวอร์
(Almond and Powell, 1980 : 36) กล่าวว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละบุคคลเป็นผลมา
จากกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง ซึง่ บุคคลได้รบั การถ่ายทอดโดยผ่านครอบครัว กลุม่ เพือ่ น
กลุม่ อาชีพ สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง และสือ่ มวลชน ทำ�หน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางถ่ายทอด ตลอด
จนพัฒนาเปลี่ยนแปลงความโน้มเอียงทางการเมืองของกลุ่มสมาชิกได้ และสัญญา สัญญาวิวัฒน์
(2532 : 207) กล่าวว่า การขัดเกลาทางการเมืองจะเกิดขึน้ ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ กัน สภาพแวดล้อม
นี้ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต เช่น บุคคลแวดล้อม มีบิดามารดา ญาติ เพื่อน และ สิ่งไม่มีชีวิต เช่น ดิน ฟ้า
อากาศ บรรยากาศ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร พูนเอียด (2526 : บทคัดย่อ)
กล่าวว่า เพศ ภูมิลำ�เนา และลักษณะของการเลี้ยงดู ไม่มีอิทธิพลให้การมีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของนักศึกษาแตกต่างกัน
ดังนัน้ กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองจึงเป็นกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเมือง
โดยผ่านตัวกลาง ได้แก่ สถาบันครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มอาชีพ สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง
ทำ�ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระดับวัฒนธรรมการเมือง และนำ�ไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการเมือง
ต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางในการวางรากฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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การวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วยข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะในการ
ทำ�วิจัยครั้งต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
    1.1 นักศึกษาต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มีรัฐบาลที่มี ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เข้ามาบริหารประเทศ และประชาชนควรให้ความสนใจในเรื่องการเมืองเพราะเป็น
เรื่องใกล้ตัว
    1.2.สถาบันการศึกษา.ควรมีการรณรงค์และเผยแพร่ให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยสอดแทรกกิจกรรมที่ยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็นรากฐานสำ�คัญใน การเสริม
สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนและนักศึกษา
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
      2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในสาขาอื่น ๆ
     2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา
ในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
2.3 ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
    2.4.ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการศึกษาในกระบวนการกล่อม
เกลาทางการเมือง
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ภาพสะท้อนในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
Reflection on the performance of government employees.
Ubon Ratchathani Primary Education Service Area 5
พนม โภคทรัพย์1 อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์2
Panom Pokkasup1, Assawarit Uthairat2
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านและเพือ่
ศึกษาเงื่อนไขที่ส่งเสริมและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงาน
ราชการในสถานศึกษา จำ�นวน 169 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาพสะท้อนในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 พบว่าโดยรวมมีภาพสะท้อนในการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการ
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จำ�แนกตาม เพศ
ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียนพบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 พบว่า
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีแนวความคิดค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปตามค่าจ้างตอบแทนตาม
ระเบียบของทางราชการสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศของโรงเรียนพบว่ามีการดำ�เนินการภายใต้
หลักการของ “การร่วมคิด ร่วมทำ�” ด้านการยอมรับในทุก ๆ ด้านจากบุคลากรในหน่วยงาน พบว่า
มีการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้มีลักษณะคล้ายกับครอบครัวด้านการสร้างสัมพันธภาพใน
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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การทำ�งานร่วมกันของทุกฝ่ายพบว่า มีการดำ�เนินการโดยอาศัยความเข้าใจด้านการก่อให้เกิดแรง
จูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน พบว่า มีการชื่นชมลูกน้องบ้างเมื่อมีโอกาสด้านอุปสรรค คือพนักงาน
ราชการขาดขวัญ กำ�ลังใจ และความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
คำ�สำ�คัญ : ภาพสะท้อน การปฏิบัติงาน
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The purpose of this research was to study and compare the reflection on
the performance of government employees Ubon Ratchathani Primary Education
Service Area 5 were selected as the research samples by the stratified random
sampling method. The research instrument comprised a set of questionnaires 5
rating scale and the reliability value of 0.97. The data obtained were analyzed for
percentages, mean scores, standard deviations and t -test. The results revealed
that:
1. The reflection on the performance of government employees Ubon
Ratchathani Primary Education Service Area 5 found that 169 of government
employees, The satisfied with the performance were at high level.
2. To compare the attitude toward the working performance of government
employees Ubon Ratchathani Primary Education Service Area 5 : classify by sex,
age, work experiences and school-sized found that were not difference.
3. To study the factors that promote and impede of government employees
Ubon Ratchathani Primary Education Service for working found that : The school
principals had the concept of compensation and benefits were based on wages
paid by the government regulations. The environment or the atmosphere of the
schools were found that operated under the principle “joined together to think”.
The acceptance of personnel work in the school found that they created the culture
in the organization to look like a family. The working relationship had been based
on apprehension. The motivation in work performance found that the school
principals sometimes praise their subordinates when they had opportunity. The
obstacles were lack of government employees’ morale and confidence in the
operation.
Keywords : reflection performance
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ครูถือว่าเป็นบุคคลที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้การจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายตามแผนพัฒนาการ
ศึกษาได้ เพราะครูเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพมีความรู้สามารถ
ดำ�รงชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ครูผู้สอน
จะมีความรูค้ วามสามารถมีความขยันหมัน่ เพียรมากเพียงใด แต่ถา้ หากผูบ้ ริหารโรงเรียนไม่ได้ความ
เอาใจใส่ดูแลครูผู้สอนเหล่านั้นให้เกิดความพึงพอใจในการทำ�งานแล้ว งานที่ทำ�ก็ไม่สามารถสำ�เร็จ
ตามที่ผู้บริหารมุ่งหวังไว้ได้
ในการดำ�เนินงานและการบริหารจัดการ ผู้บริหารต้องมีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
ความขยัน หมัน่ เพียร ความตัง้ อกตัง้ ใจทำ�งานของผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน ขณะเดียวกันผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ก็ตอ้ งการผูบ้ ริหารทีม่ ี ความเข้าใจ รูถ้ งึ ความรูส้ กึ และปัญหาในการทำ�งานของตนปัญหาเหล่านีม้ ผี ล
ต่อการทำ�งานในองค์กรมาก เพราะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำ�งานและต่อผลผลิตของ
องค์กรถ้าบุคคลในองค์การเกิดความไม่พอใจ ในการทำ�งาน ขาดขวัญ และกำ�ลังใจย่อมทำ�ให้
ประสิทธิภาพในการทำ�งานตํ่าลง บางครั้งก็จะหยุดงาน หลบงาน ลาออก ซึ่งส่งผลเสียต่อองค์กร
ทำ�ให้งานล่าช้าหรือเสียงานได้ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547 : 15)
การสร้างความพึงพอใจให้กบั ครูเป็นเรือ่ งทีท่ กุ วงการให้ความสนใจเพราะหากครูมคี วามพึง
พอใจในการร่วมกิจกรรมหรือร่วมงานแล้วผลงานทีอ่ อกมาจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ความ
พึงพอใจในการทำ�งานจะช่วยกระตุ้นเสริมแรงและสร้างกำ�ลังใจแก่บุคคลเพื่อก้าวไปสู่ความสำ�เร็จ
ตามเป้าหมาย
ปัจจุบันพนักงานราชการจะเป็นบุคลากรที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานของทุกหน่วย
งานในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้ส�ำ เร็จ
บรรลุตามภารกิจที่กำ�หนดไว้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยได้
ตระหนักถึงความสำ�คัญในปัญหาดังกล่าว ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาว่าพนักงานราชการมี ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เพียงใด โดยในงานวิจัยครั้งนี้หมายถึง ภาพสะท้อนในการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำ�งาน และผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารงานพนักงานราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ และเป็นแนวทางให้ส�ำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ใช้ในการวางแผน
การบริหารจัดการมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาของสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาพสะท้อนในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5
2. เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ าน ของพนักงานราชการใน
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จำ�แนกตาม เพศ
ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสถานศึกษาสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5

วิธีดำ�เนินการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานราชการ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จากโรงเรียนที่มีขนาดเล็กจำ�นวน 33 คน และจากโรงเรียน
ที่มีขนาดกลางจำ�นวน 261 คน รวมจำ�นวนประชากรทั้งหมด 294 คน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสำ�หรับการวิจัย กำ�หนดโดยใช้ตารางสำ�เร็จรูปของ Krejcie and
Morgan (1970 : 608, อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2546 : 143-144) โดย เทียบสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อประชากรตามขนาดของโรงเรียน แล้วทำ�การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) ได้กลุม่ ตัวอย่างในโรงเรียนทีม่ ขี นาดเล็ก จำ�นวน 23 คน โรงเรียนทีม่ ขี นาดกลาง จำ�นวน
146 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 169 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานราชการสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 แบ่งออกเป็น
2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check list) เพือ่ ทราบถึงตัวแปรอิสระทีเ่ กีย่ วข้องกับประสบการณ์ในการทำ�งานลักษณะ
ที่เปิดสอนของโรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามภาพสะท้อนในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5
การศึกษาเงือ่ นไขทีส่ ง่ เสริมและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลดำ�เนินการ
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค�ำ ตอบโดยตรง (Personal interview หรือ Face to face interview)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาที่สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถึงผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วขอหนังสือแนะนำ�ตัวผู้วิจัย เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานข้างต้น ถึงสถานศึกษาทั้ง 169 แห่ง ในกลุ่มตัวอย่าง
2. นำ�หนังสือถึงผู้อำ�นวยการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการ
เก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง และฝากเพื่อนครูให้ส่งแบบสอบถาม ตามโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
3. ผูว้ จิ ยั รวบรวมแบบสอบถามจากทีต่ นเองเก็บข้อมูลเอง และจากทีฝ่ ากเพือ่ นครูเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง แล้วตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อนำ�ไปวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ Cronbach
2. สถิติพื้นฐาน
    2.1 ร้อยละ (Percentage)
    2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
    2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบใช้การทดสอบค่า t เพือ่ ทดสอบนัยสำ�คัญของความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย
4. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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1. ภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 พบว่าพนักงานราชการสถานศึกษาจำ�นวน 169 คน
ส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.7 มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 69.2 และ
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง คิดร้อยละ 82.2 และภาพสะท้อนในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต
5 โดยรวมมีภาพสะท้อนในการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ภาพสะท้อนในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน ด้าน
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ทีม่ ภี าพสะท้อนในการปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ คือ ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร ( X = 4.19, S.D. = 0.58)
และด้านการบริหารงานของผู้บริหาร ( X = 4.19, S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ด้านการยอมรับ
( X =.4.13, S.D. = 0.6) และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ( X = 3.73, S.D. = 0.68) ตามลำ�ดับ
ส่วนด้านทีม่ ภี าพสะท้อนในการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
( X = 3.42, S.D. = 0.39)
2. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการสถาน
ศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จำ�แนกตาม เพศ
ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียน พบว่าพนักงานราชการสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิง มี
ความคิดเห็นเกีย่ วกับภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้าน พบว่า
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานราชการสถานศึกษา เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายเห็นว่า มีภาพสะท้อนในการปฏิบัติ
งานมากกว่าเพศหญิง และด้านการบริหารงานของผู้บริหารพนักงานราชการสถานศึกษาเพศชาย
และเพศหญิง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงเห็น
ว่า มีภาพสะท้อนในการปฏิบัติมากกว่าเพศชาย
จำ�แนกตามประสบการณ์พบว่าพนักงานราชการสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทำ�งาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับ ภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการสถานศึกษาสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ทัง้ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
จำ�แนกตามขนาดโรงเรียนพบว่าพนักงานราชการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนราย
ด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานราชการสถานศึกษาในโรงเรียน ขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงาน
ราชการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กเห็นว่ามี ภาพสะท้อนในการปฏิบัติมากกว่า
พนักงานราชการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางและด้านการบริหารงานของผู้บริหารพนักงาน
ราชการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยพนักงานราชการสถานศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียนขนาดกลาง
เห็นว่ามีภาพสะท้อนในการปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานราชการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
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ด้านเงือ่ นไขทีส่ ง่ เสริม จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีแนวความคิดเรือ่ งค่าตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงานราชการว่าในส่วนของค่าตอบแทนมีทั้งได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดใน
รูปแบบของเงิน เงินที่เป็นไปตามค่าจ้างตอบแทนตามระเบียบของทางราชการอันพึ่งได้รับตาม
ระเบียบที่กำ�หนด รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับให้ได้ตามความ
ต้องการของผู้บริหารหรือพนักงานราชการเอง แต่สถานศึกษาหรือผู้บริหารเองสามารถจัดสรรค่า
ตอบแทนสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับพนักงานราชการโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรใน
หน่วยงาน
ด้านสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศของโรงเรียน มีแนวทางการดำ�เนินการภายใต้หลักการ
ของ “การร่วมคิด ร่วมทำ�” ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกของการมีส่วนร่วม ความ
รูส้ กึ ของความเป็นเจ้าของ ผูบ้ ริหารและคุณครูควรยอมรับว่าพนักงานราชการทุกคนมีความสามารถ
และเป็นส่วนหนึง่ ของโรงเรียนทีม่ คี วามรัก ความผูกพันและปรารถนาดีตอ่ สถานทีท่ �ำ งานของเขาจึง
ควรเปิดโอกาสให้พนักงานราชการ ได้แสดงความคิดเห็นตัดสินใจร่วมวางแผนจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน
ด้านการยอมรับในทุก ๆ ด้านจากบุคลากรในหน่วยงาน จากการศึกษาพบว่าการสร้าง
วัฒนธรรมภายในองค์กรให้มลี กั ษณะคล้ายกับครอบครัวจะช่วยให้พนักงาน มีความสุขกับการทำ�งาน
ค่อนข้างมากเพราะจุดเด่นที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนของระบบการบริหารแบบครอบครัวก็
คือในเรือ่ งของความอบอุน่ การยอมรับพร้อมให้ค�ำ ปรึกษาและช่วยเหลือเมือ่ เกิดปัญหาและให้โอกาส
เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการทำ�งาน
ด้านการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน พบว่า ผูบ้ ริหารมีการสร้างสัมพันธภาพในการทำ�งาน
ร่วมกันของทุกฝ่ายโดยอาศัยความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกำ�ลังความคิดวิธีการ
เทคนิคและระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงานร่วมกัน
ด้านการก่อให้เกิดแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้บริหารมีการชื่นชมลูกน้องบ้าง
เมื่อมีโอกาส เมื่อลูกน้องทำ�ความดีหรือมีผลงานเป็นที่ปรากฏ มีการตักเตือนบ้าง เมื่อลูกน้องทำ�ผิด
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จากการสรุปผลการวิจยั ภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีประเด็นที่สำ�คัญที่ควรนำ�มา
อภิปรายผล ดังนี้
1. ภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 พบว่าพนักงานราชการสถานศึกษาจำ�นวน 169 คน
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ส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.7 มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 69.2 และ
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง คิดร้อยละ 82.2 และภาพสะท้อนในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต
5 โดยรวมมีภาพสะท้อนในการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. = 0.57) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของภุชงค์ บุญอภัย (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูชายแดน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า
ข้าราชการครูชายแดนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุรเี ขต 2 มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการ
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จำ�แนกตาม เพศ
ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียนพบว่าพนักงานราชการสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิง มี
ความคิดเห็นเกีย่ วกับภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 โดยรวมไม่แตกต่างกัน จำ�แนกตามประสบการณ์
พบว่าพนักงานราชการสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทำ�งานต่างกันมีความคิดเห็นทั้งโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน
จำ�แนกตามขนาดโรงเรียนพบว่าพนักงานราชการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 โดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิน ทองสุข (2546 : 78-82) ได้ศึกษา “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตอำ�เภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี” พบว่า ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขต
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง
3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 พบว่า
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีแนวความคิดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานราชการว่า ในส่วน
ของค่าตอบแทนมีทั้งได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดในรูปแบบของเงิน เงินที่เป็นไปตามค่าจ้าง
ตอบแทนตามระเบียบของทางราชการอันพึ่งได้รับตามระเบียบที่กำ�หนด รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ
ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับให้ได้ตามความต้องการของผู้บริหารหรือพนักงานราชการเอง
แต่สถานศึกษาหรือผู้บริหารเองสามารถจัดสรรค่าตอบแทนสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับ
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พนักงานราชการโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศของโรงเรียน จากการศึกษาพบว่า การจัดสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งชี้วัดถึงลักษณะสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ดี ได้แก่ความชุ่มชื่น การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความสวยงาม ความสะอาด ความ
เป็นระเบียบความสะดวก ฯลฯ
ภายใต้หลักการของ “การร่วมคิด ร่วมทำ�” ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกที่ดี ความรู้สึก
ของการมีส่วนร่วมความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ ผู้บริหารและคุณครูควรยอมรับว่าพนักงาน
ราชการทุกคนมีความสามารถและเป็นส่วนหนึง่ ของโรงเรียนทีม่ คี วามรักความผูกพันและปรารถนา
ดีตอ่ สถานทีท่ �ำ งานของเขาจึงควรเปิดโอกาสให้พนักงานราชการ ได้แสดงความคิดเห็นตัดสินใจร่วม
วางแผนจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ด้านการยอมรับในทุก ๆ ด้านจากบุคลากรในหน่วยงานพบว่า การสร้างวัฒนธรรมภายใน
องค์กรให้มีลักษณะคล้ายกับครอบครัวจะช่วยให้พนักงานมีความสุขกับการทำ�งานค่อนข้างมาก
เพราะจุดเด่นที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนของระบบ การบริหารแบบครอบครัวก็คือในเรื่อง
ของความอบอุน่ การยอมรับ พร้อมให้ค�ำ ปรึกษาและช่วยเหลือเมือ่ เกิดปัญหาและให้โอกาส เมือ่ เกิด
ความผิดพลาดจากการทำ�งาน
ด้านการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน พบว่า ผูบ้ ริหารเรามีวธิ กี ารเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างตัวเราเองกับพนักงานราชการ ดังนั้นจะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทำ�งานร่วมกันของ
ทุกฝ่ายโดยอาศัยความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกำ�ลังความคิดวิธีการเทคนิคและ
ระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงานร่วมกันเป็นการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันเต็มใจที่
จะทำ�งานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง
ด้านการก่อให้เกิดแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน พบว่า ควรมีการชื่นชมลูกน้องบ้าง เมื่อมี
โอกาส เมื่อลูกน้องทำ�ความดีหรือมีผลงานเป็นที่ปรากฏ ควรมีการตักเตือนบ้าง เมื่อลูกน้องทำ�ผิด
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Saeidinia, Salehi, Kamshad, Ali & Pourmirza (2011) ได้ทำ�การ
ศึกษาเกีย่ วกับแรงจูงใจเป็นกุญแจสำ�คัญในทุกองค์กรผูจ้ ดั การทีส่ ามารถสร้างมีแรงจูงใจในการทำ�งาน
ส่งผลให้ลูกจ้างมีความพึงพอใจในการทำ�งาน (job satisfaction) ทำ�ให้ผลิตภาพ (productivity)
และทำ � ให้ อ งค์ ก รบรรลุ เ ป้ า หมายได้ งานวิ จั ย นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ไปที่ เรื่ อ งความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร
(organizational commitment) ส่งผลต่อผลิตภาพ (productivity) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Juhaizi & Tahir (2011) ได้ท�ำ การศึกษาเกีย่ วกับกรอบแนวคิดของทฤษฎีภาวะผูน้ � 
ำ เชิงจิตวิญญาณ
กับความพึงพอใจในการทำ�งานซึ่งกรอบแนวคิดดังกล่าวมาจากการทบทวนวรรณกรรมผลจากการ
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ศึกษาพบว่าองค์ประกอบของภาวะผูน้ �ำ เชิงจิตวิญญาณประกอบด้วย 1) วิสยั ทัศน์ (vision) 2) ความ
หวัง (hope) 3) ศรัทธา (faith) 4) ความรักที่เห็นแก่ผู้อื่น (altruistic love) 5) ความหมาย/การ
เรียกร้อง (meaning/calling) และ 6) สมาชิกภาพ (membership)
ด้านอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า พนักงานราชการขาดขวัญกำ�ลังใจและความมัน่ คง
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับยังไม่เท่าเทียมกับข้าราชการ
แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันหรือมากกว่าตามแต่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังต้อง
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาจทำ�ให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อการปฏิบัติงาน
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จากการศึกษาภาพสะท้อนในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสถานศึกษาสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการมีหลายสิ่งที่ส่งผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านงานที่ได้รับผิดชอบ และทัศนคติในด้านบทบาท
องค์กร ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
   1.1 ควรมีการสนับสนุนด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับพนักงานราชการเพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงาน
    1.2 ควรมีแนวทางให้พนักงานราชการได้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เช่น การ
พิจารณาหาแนวทางในการบรรจุและแต่งตั้งให้รับตำ�แหน่งเป็นข้าราชการต่อไป
   1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการ ปฏิบัติตามความ
เหมาะสม และตามความสามารถ เพื่อให้เกิดผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการติดตามและศึกษาภาพสะท้อนในการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพนักงานราชการเป็นบุคคลที่มีความสำ�คัญในสถานศึกษา สภาพปัจจุบัน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านนโยบาย สภาพแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งอาจส่ง
ผลต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยจะเป็นการร่วมหาแนวทางเพือ่ ปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริม ให้พนักงาน
ราชการสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
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การสอนการรู้สารสนเทศที่มีบทบาทของการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
Teaching information literacy in the Age of
Life-long Education
สังวาลย์ ตุกพิมาย1
Sangwan Tukpimai1

บทคัดย่อ

การเปลีย่ นแปลงทางสังคมในปัจจุบนั ทีม่ ลี กั ษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรูส้ ง่ ผลทำ�ให้มนุษย์
ไม่สามารถเรียนรู้ได้ทันภาระการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขาดความรู้ และความเข้าใจด้านการประเมิน
ตลอดจนเข้าถึงสารสนเทศ ดังนัน้ การสอนการรูส้ ารสนเทศจึงเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญและมีบทบาทของการ
ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยผู้สอนควรปลูกฝังทักษะการเรียนรู้สารสนเทศตั้งแต่การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และควรบูรณาการหลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศเข้าไปสู่การเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการช่วยเหลือตนเองในการศึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอันจะก่อ
ให้เกิดการนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด นอกจากนี้ การเรียนการสอนทักษะการรู้สารสนเทศ
ควรจัดการเรียนการสอนได้ในทุกรูปแบบตามแต่บริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละสถาบัน
คำ�สำ�คัญ : สารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ การศึกษาตลอดชีวิต
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The current social change as a learning society has the effects that human
beings are not able to learn the dynamics of change, lack of knowledge and
understanding of assessment as well as access to information. Teaching information
literacy is therefore important and plays a role in promoting lifelong learning.
Instructors should cultivate information literacy skills from basic education and
integrate information literacy curriculum into teaching and learning in various
disciplines, which will help students develop their own self-help skills in studying
and solving problems that knowledge is used to the maximum. In addition, teaching
information literacy skills should be taught in all forms according to the context
and environment of each institution.
1
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การศึกษามิใช่เป็นเพียงกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาหนึง่ ของชีวติ เท่านัน้ วิชาการบางสาขา
วิชาอาจล้าสมัยไปในระยะเวลาอันสั้น หลังจากผู้ที่ได้ศึกษาวิชาการนั้น ๆ สำ�เร็จไปแล้ว แต่การเรียนรู้
สำ�หรับบุคคลที่อยู่ในสังคมจะต้องดำ�เนินต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด เพราะการศึกษาเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาเป็นกิจกรรมของชีวิตที่จะต้องอาศัยทักษะต่าง ๆ ของบุคคลใน
การที่จะช่วยให้การศึกษาประสบความสำ�เร็จในการศึกษา โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นยุคสารสนเทศ
(Information Age) ซึ่งถือได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำ�เป็น และเกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
การศึกษาเป็นอย่างมากในปัจจุบนั แนวคิดทางการศึกษาได้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม การศึกษาตลอด
ชีวิตเป็นสิ่งจำ�เป็นยิ่ง และการเรียนรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนจากการเน้นเนื้อหามาสู่วิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อต่าง ๆ การเรียนรู้โดยอ้างอิงแหล่งวิทยาการ ด้วยบทบาทของผู้สอนที่เปลี่ยนมาเป็น
ผูเ้ อือ้ อำ�นวยความสะดวกในการเรียนรู้ และเป็นนักจัดการให้เกิดการเรียนรูต้ ามนโยบายการปฏิรปู
การศึกษา ปีพุทธศักราช 2542 ซึ่งมีสาระหลักคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ มี
แนวคิดที่ส่งเสริมบทบาทของการรู้สารสนเทศและความจำ�เป็นที่จะต้องสร้างให้ผู้เรียนให้เป็นผู้รู้
สารสนเทศ การให้การศึกษาแก่ผู้เรียนในยุคการศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นส่วนส่งเสริมการศึกษาใน
ปัจจุบัน เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Education) โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Student Center) ครู อาจารย์เป็นผู้ชี้แนะผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพราะการศึกษาในห้องเรียนไม่สามารถทำ�ให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นใหม่ได้ทั้งหมด
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ปัญหาทีส่ �ำ คัญของผูเ้ รียนเมือ่ ใช้บริการห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ คือ ผูเ้ รียนหรือผูใ้ ช้บริการ
ไม่มนั่ ใจจะใช้บริการห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรูอ้ ย่างไร เพราะมีผใู้ ช้บริการหรือ นักศึกษาจำ�นวนมาก
มีลักษณะลังเลที่จะเข้าใช้ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีเหตุผลหลาย
ประการที่เป็นปัจจัย (วชิราภรณ์ สังข์ทอง, 2547 : 53) ดังนี้
1. ภาวะสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป จากยุคอุตสาหกรรมสูย่ คุ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการก้าว
สู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้
2. ภาวการณ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสารสนเทศจนเกิดภาวการณ์ทะลักทลายของ
สารสนเทศ (Information Explosion) มนุษย์ไม่สามารถเรียนรู้ได้ทันตามภาระการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง
3. ไม่ทราบว่าแหล่งสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมีอยู่ที่ใด และจะทำ�อย่างไรถึงจะได้
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สารสนเทศนั้นมา
4. ขาดความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศ ทั้งการคัดเลือก การตัดสินใจ การ
ประเมิน การเข้าถึงและทักษะทางด้านสารสนเทศที่แท้จริง
5. ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของห้องสมุดมีการนำ�ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาให้บริการ
6. รูปแบบการค้นคว้าสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปจากการสืบค้นด้วยมือสู่ระบบการสืบค้น
ด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น การสืบค้นรายการบรรณานุกรมออนไลน์ (OPAC)
7. รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศมีการเปลีย่ นแปลง จากสิง่ พิมพ์สรู่ ปู แบบอิเล็กทรอนิกส์
เช่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เป็นต้น
สรุป ด้วยการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ซึง่ ปัจจุบนั เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มนุษย์ ไม่สามารถ
เรียนรู้ได้ทันภาระการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมิน และเข้าถึง
สารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศจึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญ

การสอนการรู้สารสนเทศทั่วไป
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การสอนการรูส้ ารสนเทศมีววิ ฒ
ั นาการมายาวนานโดยเริม่ จากการปฐมนิเทศห้องสมุด การ
สอนการใช้ห้องสมุด หรือการสอนทางบรรณานุกรม จนพัฒนามาเป็นการสอนการรู้สารสนเทศใน
ปัจจุบัน (Rader, 1990 : 20 อ้างถึงใน ปภาดา เจียวก๊ก, 2547 : 9) การสอนการรู้สารสนเทศใน
สถาบันการศึกษามีรปู แบบการสอนทีห่ ลากหลาย คือมีการสอนทีค่ รอบคลุมทัง้ เรือ่ งการสอนการใช้
ทรัพยากรทัง้ ในรูปแบบดิจติ อลและสิง่ พิมพ์ การประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของเนือ้ หา
สารสนเทศ การนำ�สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะในเรื่องการค้นคืนสารสนเทศ ซึ่งสมาน ลอยฟ้า (2545 : 27) ได้กล่าวถึงลักษณะสำ�คัญ
ของการสอน การรู้สารสนเทศดังนี้
1. มีขอบเขตทีก่ ว้างกว่าและเหนือกว่าการสอนการใช้หอ้ งสมุด คือ การสอนการใช้หอ้ งสมุด
จะเน้นทักษะการใช้หอ้ งสมุด (Library skills) โดยจะเน้นการรูจ้ กั แหล่งทรัพยากรและวิธกี ารใช้หอ้ ง
สมุด ส่วนการสอนการรู้สารสนเทศมีเป้าหมายคือมุ่งเน้นการสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
และให้มที กั ษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย การใช้แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ การแปลความหมาย
และการใช้ประโยชน์ของสารสนเทศ ตลอดจนแนวคิดและรูปแบบในการจัดการสารสนเทศ เช่น
การสอนการรู้สารสนเทศออนไลน์ (Online information literacy instruction) จากการที่มนุษย์
เราสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้มากขึ้นโดยไม่จำ�กัดพื้นที่และเวลา.ห้องสมุดอุดมศึกษา หลายแห่ง
ได้จัดให้มีการสอนการรู้สารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเครื่องมือในการสอนการรู้สารสนเทศ
ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์คู่มือรวมแหล่งสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ชี้แนะแหล่งสารสนเทศเว็บไซต์
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บรรณานิทศั น์แหล่งสารสนเทศ ตลอดจนเว็บไซต์ชว่ ยสอนการรูส้ ารสนเทศ (Information literacy
tutorial) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบให้โต้ตอบกับผู้ใช้โดยสอนผู้ใช้ตามแนวคิดของการรู้สารสนเทศ
และให้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศเบื้องต้น
2. กระบวนการสอนจะเน้นการใช้แนวคิดในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง
(Constructivist approach) มากกว่าวิธีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบเดิม โดยกระบวนการสอน
การรู้สารสนเทศ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจซึ่งถือว่าเป็นการสอนการรู้สารสนเทศขั้นสูง
(Advanced instruction) ควรจัดในรูปการฝึกอบรม ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการรูส้ ารสนเทศ สามารถ นำ�ความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
วิจัยอันจะนำ�ไปสู่การเรียนรู้สารสนเทศตลอดชีวิต สามารถแบ่งประเภทเนื้อหาในการสอนดังนี้
   2.1 ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ บริการและการเข้าถึงสารสนเทศในห้องสมุด
เป็นการแนะนำ�ให้ทราบถึงลักษณะเฉพาะของสารสนเทศแต่ละประเภทว่าเป็นอย่างไรให้ข้อมูลใน
ลักษณะใด บริการทีส่ �ำ คัญ ๆ เพือ่ ให้ผใู้ ช้สามารถพิจารณาเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ
   2.2 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในห้องสมุดและ
แหล่งสารสนเทศอื่น ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการได้เอกสารฉบับเต็ม
   2.3 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลเฉพาะสาขา อันได้แก่
ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์.โดยแนะนำ�
ให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการเข้าถึงและกลวิธีการสืบค้น การประเมินและการใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
   2.4 ความรู้เกี่ยวกับการอ้างอิงเอกสาร ได้แก่ การลงรายการบรรณานุกรมเชิงอรรถของ
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นรูปสิง่ พิมพ์ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นให้ผใู้ ช้มคี วามรู้ ความ
เข้าใจ ในการอ้างอิงเอกสาร
3. เน้นการบูรณาการเรื่องการรู้สารสนเทศเข้าไว้ในหลักสูตรการศึกษา.โดยจะต้องอยู่ใน
กระบวนการเรียนตลอดหลักสูตร และต้องจัดให้กบั ผูเ้ รียนทุกคนทุกระดับ ซึง่ ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
(2547 : 15-30) ได้นำ�เสนอรูปแบบเนื้อหาที่จะปรากฏในหลักสูตรไว้ดังนี้
    3.1 ทรัพยากรและวัสดุสารสนเทศทีจ่ ะช่วยแนะนำ�ผูใ้ ช้ให้สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ได้อย่างหลากหลาย
   3.2 การเข้าถึงสารสนเทศด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลในรายการทรัพยากร
ของสถาบันบริการสารสนเทศ การจัดรายการทรัพยากร.การจัดหมวดหมู่ รายการทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ (OPAC) รายการบรรณานุกรม ดัชนีวารสารและฐานข้อมูลต่าง ๆ
    3.3 การเรียนรู้และการสืบค้นสารสนเทศ จะเป็นการแนะนำ�ขั้นตอนต่าง ๆ ใน
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กระบวนการศึกษาค้นคว้า วิจัยและการสืบค้นสารสนเทศ
   3.4 การเผยแพร่สารสนเทศ เป็นการแนะนำ�เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการนำ�เสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทนำ�เบื้องต้น เนื้อหา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การอ้างอิง เชิงอรรถ และการลงรายการบรรณานุกรม
4. การสอนแบบร่วมมือ (Cooperative teaching) โดยเน้นการสอนในรูปของทีม (Team
teaching approach) บรรณารักษ์และผู้สอนในแต่ละรายวิชาต้องทำ�งานร่วมกันในการวางแผน
และดำ�เนินการสอนและเป็นการสอนที่อาศัยทรัพยากรเป็นสำ�คัญ.(Resource based learning)
โดยมีการใช้ทรัพยากรทั้งภายในห้องสมุด ห้องสมุดเครือข่าย และจากฐานข้อมูลต่าง ๆ
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ในปัจจุบนั การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้มงุ่ เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง (Studentcentered learning) ซึง่ แนวคิดทีผ่ เู้ รียนเป็นผูป้ ฏิบตั กิ จิ กรรมการค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และ
มุง่ ให้ผเู้ รียนใช้กระบวนการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองโดยผูส้ อนเป็นผูด้ แู ลคอยช่วยเหลือให้ค�ำ แนะนำ�
เมื่อมีปัญหาซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จะนำ�ไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
เรียนการสอนในรูปแบบนีย้ งั เป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างอิสระ โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นทีผ่ เู้ รียนเป็นสำ�คัญ ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาทักษะและ
กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองซึ่ ง ผู้ เรี ย นจะได้ รั บ การกระตุ้ น ให้ เ กิ ด กระบวนการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณนอกจากนี้แนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษายังมุ่งเน้นในเรื่อง
การเรียนรูโ้ ดยอาศัยทรัพยากรเป็นสำ�คัญ.โดยเน้นแหล่งความรูท้ ผี่ เู้ รียนสามารถศึกษาหาความรูด้ ว้ ย
ตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (สมาน ลอยฟ้า, 2544 : 5)
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงให้ความสำ�คัญต่อการรู้สารสนเทศและมีความพยายาม ที่จะ
สร้างการรูส้ ารสนเทศให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนเพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนเรียนรูอ้ ย่างอิสระและเป็นผูเ้ รียนรูต้ ลอด
ชีวิต สถาบันอุดมศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการสอนการรู้สารสนเทศ ซึ่งผลของการรู้สารสนเทศที่
จะต้องเกิดกับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษามีดังนี้ (วนุชชิดา สุภัควนิช, 2547 : 9)
1. เป็นการเปลีย่ นแปลงจากรูปแบบเดิมทีผ่ เู้ รียนมีลกั ษณะเป็นผูต้ ามและรับสารสนเทศจาก
ผู้สอนไปสู่ผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น และเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น
2. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของแต่ละคน
3. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองเมื่อได้รับมอบหมาย
4. ผู้เรียนจะเป็นผู้บริโภคสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรู้ว่าสารสนเทศมีการ
บันทึกในสื่อหลากหลายลักษณะซึ่งแต่ละรูปแบบจะสนองความสนใจที่แตกต่างกัน
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5. ผู้เรียนจะมีความคิดเชิงวิเคราะห์มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการที่จะ
ต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ในการสอนทักษะการรู้สารสนเทศให้ประสบผลสำ�เร็จนั้น จะ
ต้องได้รับการบูรณาการเข้าไปไว้ในหลักสูตรและต้องสอนในกระบวนการรู้สารสนเทศทั้งหมด
ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้เริ่มกำ�หนดว่าการรู้สารสนเทศเป็นสิ่งจำ�เป็น
สำ�หรับนักศึกษาโดยมีรูปแบบการดำ�เนินการสอนที่มีความแตกต่างกัน เช่น การกำ�หนดให้เป็นวิชา
บังคับแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะวิชากำ�หนดเป็นวิชาบังคับในบางคณะ หรือกำ�หนดเป็นวิชา
เลือก (ชุติมา สัจจานันท์, 2544 : 57) นอกจากนี้ Bruce (Bruce, 1997 อ้างถึงใน วนุชชิดา
สุภัควนิช, 2547 : 10) ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ของการสอนการรู้สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาไว้
7 ประการ
1. การรู้สารสนเทศจะต้องครอบคลุมถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การค้นคว้าและ ต้องมีความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการ
ค้นคว้าในปัจจุบันและอนาคตจะต้องอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจเรื่องแหล่งสารสนเทศ โครงสร้างและเทคนิคการสืบค้น
ของแต่ละแหล่งโดยนักศึกษาจะต้องสามารถใช้แหล่งสารสนเทศเหล่านี้ได้อย่างอิสระ
3. นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเข้ า ใจกระบวนการค้ น และสามารถนำ � ไปปรั บ ใช้ ใ นการแสวงหา
สารสนเทศและเมื่อเกิดปัญหาในการค้นนักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาได้
4. นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งสามารถควบคุ ม สารสนเทศและจะต้ อ งไม่ ต กอยู่ ใ นอิ ท ธิ พ ลของ
สารสนเทศ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้เลือกและนำ�สารสนเทศมาจัดโครงสร้างใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ใช้ประโยชน์
5. นักศึกษาจะต้องสามารถนำ�สารสนเทศไปสร้างความรู้ได้
6. นักศึกษาจะต้องสามารถนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปพัฒนาตนเองและขยายขอบเขตความรูข้ อง
ตนเองได้
7. ผลประโยชน์ขั้นสุดท้ายที่นักศึกษาจะได้รับคือ ปัญญา

บทบาทและคุณสมบัติของผู้สอนการรู้สารสนเทศ
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การจัดการเรียนการสอน.บทบาทเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความสำ�คัญของผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยชาติ อย่างไรก็ตามคุณสมบัตทิ สี่ �ำ คัญทีค่ วรพิจารณาสำ�หรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
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สารสนเทศในอนาคตสามารถจำ�แนกได้ดังนี้ (ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, 2547 : 22)
1. ความรู้ด้านผู้ใช้และการใช้สารสนเทศ.ความรู้ในด้านการศึกษาผู้ใช้สารสนเทศเป็นสิ่ง
สำ�คัญเบื้องต้นที่ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศต้องคำ�นึงถึง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการนอกจากนี้ความรู้ด้านการใช้สารสนเทศ ยังเป็นความรู้ที่สำ�คัญที่ผู้สอนพึงมีเพราะตัวความ
รูเ้ องในฐานะเป็นเนือ้ หาของการสอน และความรูด้ งั กล่าวยังสามารถนำ�ไปประเมินการใช้สารสนเทศ
อันจะนำ�ไปสู่การประเมินเนื้อหาและการสอนทักษะการรู้สารสนเทศได้
2. ความรู้และทักษะในด้านการค้นเป็นทักษะที่สำ�คัญประการหนึ่งที่จะนำ�ไปสู่การตอบ
สนองความต้องการสารสนเทศได้ ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศต้องมีความรู้และความสามารถในการ
พัฒนากลยุทธ์การค้นและการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
3. ความรู้และทักษะในด้านแหล่งสารสนเทศ ความรู้ในด้านแหล่งสารสนเทศคือการรู้จัก
ใช้ แ หล่ ง ได้ อย่างเหมาะสม เป็นการรวมเอาทั ก ษะในการเลื อ กประเมิ นและบู ร ณาการแหล่ ง
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำ�มาใช้ให้เหมาะกับความต้องการสารสนเทศ
4. ทักษะเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการปฏิบัติงาน
สารสนเทศในปัจจุบัน ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทำ�ให้ผู้ปฏิบัติ
งานต้องตื่นตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
5. ทักษะการสอนและการนำ�เสนอ ความแตกต่างของผู้ใช้ ชี้ให้เห็นถึงพื้นฐานพฤติกรรม
และความต้องการของผู้ใช้ในความสามารถสำ�หรับการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
เนือ้ หาและรูปแบบของการเรียนการสอนทีแ่ ตกต่างกันไปด้วย ในขณะทีก่ ารนำ�เสนอถือเป็นอีกทักษะ
ที่ควบคู่ไปกับทักษะการสอนที่ช่วยให้การสอนนั้นประสบผลสำ�เร็จมากยิ่งขึ้น
6. ทักษะการวิจัยเพื่อการประเมิน ทักษะการวิจัยเพื่อการประเมินเป็นทักษะที่ต้องแฝงไว้
ในทุกทักษะ คือ เป็นการนำ�ทักษะในการวิจัยไปศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ เพื่อนำ�ผลที่ได้มา
พัฒนาการเรียนการสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศนั้นได้
7. การยอมรับการเปลีย่ นแปลง ถือเป็นคุณสมบัตขิ องผูป้ ฏิบตั งิ านสารสนเทศในยุคปัจจุบนั
ที่ต้องเผชิญกับการขับเคลื่อนขององค์ความรู้และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นนั้นสามารถทำ�ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
8. การเป็นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวติ การพัฒนาทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศจะไม่เกิดประสิทธิผล
สูงสุด หากผูส้ อนไม่มลี กั ษณะของการเป็นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวติ คือ หากผูส้ อนไม่ตระหนักถึงประโยชน์
อันแท้จริงที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว อาจส่งผลต่อตัวเนื้อหาของการสอนตลอดจน
ทัศนคติของผูเ้ รียนได้ ดังนัน้ ทักษะทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ สำ�หรับการเป็นผูส้ อนทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ
คือ การเรียนรู้และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
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เป้าหมายสูงสุดของการสอนทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ คือ การให้ผเู้ รียนเป็นผูท้ มี่ ที กั ษะ
สารสนเทศ และสามารถนำ�ทักษะที่ได้ไปใช้ในการศึกษา การทำ�งาน และใช้ในชีวิต ประจำ�วันได้
โดยการกำ�หนดเป้าหมายนั้นจะเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ดังนั้นเป้าหมายที่สำ�คัญในการสอนการรู้
สารสนเทศคือ
1. กำ�หนดความต้องการสารสนเทศได้
2. เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
4. นำ�สารสนเทศที่เลือกไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้เดิม
5. นำ�สารสนเทศไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เข้าใจถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่มีผลต่อการใช้สารสนเทศ
สามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
จากการสอนการรู้สารสนเทศสรุปได้ว่า การสอนการรู้สารสนเทศนั้นผู้สอนมุ่งเน้นที่จะให้
ผูเ้ รียนสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำ�คัญของสารสนเทศ ตระหนักรูค้ วามต้องการสารสนเทศ
สร้างคำ�ถามจากสารสนเทศทีค่ น้ ได้.ตลอดจนสามารถเข้าถึง เลือก และประเมินสารสนเทศจากแหล่ง
ต่าง ๆ ได้ บทบาทและคุณสมบัติของผู้สอนการรู้สารสนเทศจึงมีความสำ�คัญกับ การสอนการรู้
สารสนเทศอีกด้วย ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศสำ�หรับประเทศไทยเพื่อนำ�ไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทัง้ นีก้ ารสอนการรูส้ ารสนเทศทีม่ บี ทบาทของการส่งเสริมการรูต้ ลอดชีวติ
ควรพิจารณา (ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, 2547 : 27-28) ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศให้มลี กั ษณะเป็น “ผูส้ อน” มากขึน้ กล่าวคือ บทบาท
ของนักสารสนเทศปัจจุบัน ยังคงเป็น ผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการตอบคำ�ถามและพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศภายในสถาบันบริการสารสนเทศเป็นหลัก (ในขณะทีบ่ างแห่งยังคงเป็นเพียงผูเ้ ฝ้าหนังสือ
หรือเฝ้าห้องสมุด) การพัฒนาบทบาทของบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศให้มลี กั ษณะเป็นผูส้ อนมากขึน้
จะเป็นการยกระดับบทบาทของวิชาชีพให้ได้รับการยอมรับในสังคมอีกทางหนึ่ง
2. พัฒนามาตรฐานที่พึงมีส�ำ หรับปัจเจกบุคคลในแต่ละระดับของการศึกษา กล่าวคือควร
มีระดับความคิดเพือ่ พัฒนาทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศทีพ่ งึ มีในปัจเจกบุคคล โดยจำ�แนกตามระดับ
การศึกษาทั้งในและ นอกระบบโรงเรียน รวมไปถึงทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ มาตรฐานการเรียนรู้สารสนเทศในระดับชาติ (National Information
Literacy Competency) ในสหรัฐอเมริกาและในออสเตรเลีย ซึ่งมาตรฐานในระดับชาติ จะเป็น
แนวทางที่สำ�คัญในการกำ�หนดมาตรฐานทักษะการเรียนรู้สารสนเทศในระดับย่อยต่อไป
3. ปลูกฝังทักษะการเรียนรู้สารสนเทศตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานการปลูกฝังให้เยาวชนมี
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ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศไปพร้อม ๆ กับทักษะการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ จะช่วยให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากผลการขาดทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ ทำ�ให้เกิดปัญหาการ
คัดลอกผลงาน (Plagiarism) เป็นปัญหาที่ในระบบการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ได้
ตระหนักถึงเท่าที่ควร นอกจากประเด็นทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ปัญหาดังกล่าวยังเป็น
อุปสรรคสำ�คัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้อีกด้วย
4. บูรณาการหลักสูตรทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเข้าไปสู่การเรียนการสอนในสาขาวิชา
ต่าง ๆ เนือ่ งจากทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศเพียงอย่างเดียว จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดทักษะในการช่วย
เหลือตนเองในการศึกษาและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ดังนั้นการบูรณาการหลักสูตรดังกล่าว จะก่อ
ให้เกิดการนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์สูงสุด
5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำ�คัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อ
เนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนตัว
สารสนเทศเอง รูปแบบการสร้างเครือข่ายที่นำ�มาใช้ อาจเป็นเพียงพัฒนาในรูปแบบความร่วมมือ
สำ�หรับเครือข่ายที่ได้รับการจัดตั้งแล้ว หรือเป็นการสร้างเครือข่ายตามสาขาวิชาและภูมิประเทศ
กิจกรรมที่ใช้ในกลุ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตร อาจได้แก่ การจัดประชุม
ทางวิชาการ การสร้าง Listserv การแนะนำ�แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การถาม
ปัญหาและแก้ไขปัญหา การพัฒนา Knowledge-Based System ในกลุ่มสมาชิก เป็นต้น กิจกรรม
เหล่านี้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรอย่างจริงจัง
6. ชุมชน (Community) กับการมีส่วนร่วม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ไม่มีหลักสูตรใดที่จะ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในทุกสถาบัน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นประเด็นที่แต่ละ
สถาบันจะต้องนำ�ไปพิจารณา โดยพิจารณาจากกรอบมาตรฐาน (หากได้มกี ารจัดตัง้ ในระดับนโยบาย)
ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละสถาบัน ข้อมูลของชุมชนทั้ง
ภายในและภายนอกที่ของเขตการให้บริการของแต่ละสถาบันครอบคลุมอยู่
7. รูปแบบของการสอน การเรียนการสอนทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศในปัจจุบนั จะอยูใ่ น
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำ�ให้เกิดความสับสนว่าทักษะการเรียนรู้สารสนเทศนั้น หมายถึง การ
เรียนการสอนออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่จริงๆ แล้วทักษะการเรียนรูส้ ามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ในทุกรูปแบบตามแต่บริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายได้ เอื้อประโยชน์ต่อการเผยแพร่บทเรียนให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาทักษะของ
ตนเองได้โดยไม่มขี อ้ จำ�กัดในเรือ่ งระยะทางและเวลา ซึง่ เป็นการสนับสนุนการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ อย่าง
แพร่หลาย
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การสอนการรูส้ ารสนเทศทีม่ บี ทบาทของการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ ควรปลูกฝังทักษะ
การเรียนรู้สารสนเทศตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรบูรณาการหลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ
เข้าไปสู่การเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการช่วยเหลือตนเองในการ
ศึกษาและแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น ก่อให้เกิดการนำ�ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์สงู สุด การเรียนการสอนทักษะ
การรู้สารสนเทศควรจัด การเรียนการสอนได้ในทุกรูปแบบตามแต่บริบทและสภาพแวดล้อมของ
แต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายได้เอื้อประโยชน์ต่อการเผยแพร่
บทเรียนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้โดยไม่มีข้อจำ�กัดในเรื่องระยะทางและเวลา
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ คือ การให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีทักษะสารสนเทศ และ
สามารถนำ�ทักษะที่ได้ไปใช้ ในการศึกษา การทำ�งาน และใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ โดยการกำ�หนด
เป้าหมายนั้นจะเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ดังนั้นเป้าหมายที่สำ�คัญในการสอนการรู้สารสนเทศคือ
1. กำ�หนดความต้องการสารสนเทศได้
2. เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้
4. นำ�สารสนเทศที่เลือกไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้เดิม
5. นำ�สารสนเทศไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เข้าใจถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมที่มีผลต่อการใช้สารสนเทศ
สามารถเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
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เครื่องไม้จำ�หลัก : ศิลปะแห่งการจำ�หลักไม้
Wood Craving : Arts of Wood Engraving
กฤษฎา พิณศรี1
Kritsada Pinsri1

บทคัดย่อ

เครื่องไม้จำ�หลักถือได้ว่าเป็นประณีตศิลป์อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะของช่างไทย โดยงานจำ�หลักไม้ส่วนใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างวิจิตร
บรรจงนั้นเกิดจากแรงบันดาลใจหรือแรงศรัทธาซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับศิลปะสถาปัตยกรรมและ
เครือ่ งใช้สอย อันเนือ่ งในพุทธศาสนาแทบทัง้ สิน้ งานไม้จ�ำ หลักเป็นศิลปกรรมไทยทีน่ อกจากจะทรง
คุณค่าในทางศิลปะแล้ว ยังมีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและมานุษยวิทยา โดยศึกษาได้
จากรูปแบบและลักษณะลวดลายที่มีพัฒนาการไปตามยุคสมัยและฝีมือช่างในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมัก
จะสอดแทรกเนื้อหาเรื่องราวที่สะท้อนภาพสังคมในอดีตเอาไว้ได้เป็นอย่างดี แม้ว่ารูปแบบและ
รายละเอียดของลวดลายอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา ลักษณะ การใช้งาน และความนิยม
ในแต่ละยุคสมัย แต่ศิลปะแห่งการจำ�หลักไม้นี้ก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเอาไว้ได้
อย่างมีรากฐานมั่นคงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
คำ�สำ�คัญ : เครื่องไม้จำ�หลัก ศิลปะ การจำ�ไม้หลัก
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The wood carving is considered to be one of the fine arts that show the genius in
the art of Thai art. Most of the woodwork that created was inspired by inspiration or faith,
which is related to art, architecture and appliances in Buddhism. Not only wood carving is
a Thai art that is valuable in the art, but also valuable in the history of archeology and
anthropology. The study was based on patterns and characteristics that have evolved over
time and skilled craftsmen in each locality. This is often reflected in the story of the social
scene in the past as well. Although the patterns and details of the pattern may change
over time, usage and popularity in each era, the art of sticking to this wood still maintains
the identity of Thai culture in a stable foundation in the midst of social and cultural change.
1
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บทนำ�

ชาติไทยเป็นชาติที่มีศิลปวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมายาวนานชาติหนึ่งในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.ปรากฏหลักฐานทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เป็นงานประณีตศิลป์
จำ�นวนมาก ซึ่งล้วนผ่านการประดิดประดอยรังสรรค์ขึ้นมาด้วยความเพียรพยายาม ประณีต และ
วิจิตรบรรจงสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสาย
เครือ่ งไม้จ�ำ หลักเป็นประณีตศิลป์อย่างหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงอัจฉริยะใน การสร้างสรรค์ผล
งานทางศิลปะของช่างไทย งานจำ�หลักไม้ทไี่ ด้ถกู สร้างขึน้ มาอย่างวิจติ รบรรจงนัน้ ส่วนใหญ่เกิดจาก
แรงบันดาลใจหรือแรงศรัทธาซึง่ ล้วนแต่เกีย่ วข้องกับ ศิลปะสถาปัตยกรรมและเครือ่ งใช้สอย อันเนือ่ ง
ในพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป ธรรมาสน์ ตู้พระธรรม ลวดลายจำ�หลักบนหน้า
บัน เพดาน บานประตู หน้าต่าง โบสถ์ วิหาร ฯลฯ นอกจากนั้น ส่วนหนึ่งยังถูกสร้างขึ้นสำ�หรับ
พระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูง เป็นต้นว่า พระที่นั่ง บุษบกมาลา เสลี่ยงพระราชยาน โขลนเรือ
ตลอดจนเครื่องราชูปโภคต่าง ๆ
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เครื่องไม้จำ�หลักสมัยสุโขทัย
แม้วา่ ศิลปะแห่งการจำ�หลักไม้ของไทยจะได้กระทำ�กันมานานแล้วก็ตาม แต่เครือ่ งไม้จ�ำ หลัก
ที่สร้างขึ้นแต่ครั้งโบราณ ก็มีให้เห็นจำ�นวนไม่มากนัก เนื่องจากไม้เป็นวัสดุที่เสื่อมสภาพได้ง่ายส่วน
ใหญ่ได้ชำ�รุดผุกร่อนเสื่อมสลายด้วยแดดฝนและกาลเวลา เครื่องไม้จำ�หลักรุ่นก่อนสมัยอยุธยาจึง
ไม่คอ่ ยมีรอ่ งรอยหลักฐานให้ศกึ ษา ในปัจจุบนั จะหลงเหลืออยูบ่ า้ งก็แต่เครือ่ งไม้จ�ำ หลักประดับอาคาร
ที่ไม่ถูกแดดฝนและแรงลม งานไม้จ�ำ หลักรุ่นแรก ๆ ที่ยังคงปรากฏเป็นหลักฐานให้เห็น เช่น เพดาน
ไม้จ�ำ หลักทีว่ ดั พระศรี รัตนมหาธาตุเชลียง สุโขทัย ซึง่ นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยูใ่ นสมัย
สุโขทัย ร่วมสมัยกับอยุธยาตอนต้น (น. ณ ปากนํ้า, 2534 : 115)
เพดานไม้ จำ � หลั ก ที่ วั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ เชลี ย ง สุ โขทั ย ปั จ จุ บั น จั ด แสดงอยู่ ใ น
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติรามคำ�แหง จังหวัดสุโขทัย ลักษณะเป็นลายดาวเพดานจำ�หลักลายรูปกลีบ
บัวเรียงเป็นวงกลมซ้อนกันอยู่ภายในกรอบลายรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ภาพที่ 1) จะเห็นว่าลาย
ค้างคาวทีบ่ ริเวณริมกรอบลูกฟักยังคงผูกเป็นเครือเถา มีดอกไม้ ใบไม้ เป็นแบบธรรมชาติอยูม่ าก ซึง่
แตกต่างจากลายสมัยต่อมาทีม่ กั ทำ�เป็นลายกนก ลายดอกบัวทีอ่ ยูต่ รงกลางทำ�เป็นบัวบาน กลีบป้าน
ดอกใหญ่ดอู ลังการ ผิดกับสมัยอยุธยาตอนปลายทีม่ กั ทำ�เป็นดอกบัวแบน และเล็ก และบางครัง้ กลีบ
ดอกมีลกั ษณะเรียวแหลม การทำ�ลวดลายทีม่ ีลกั ษณะเป็นแบบธรรมชาตินยี้ ังอาจศึกษาได้จากภาพ
จำ�หลักศิลาจากวัดมหาธาตุ อยุธยา ภาพปูนปั้นที่วัดนางพญา และภาพจำ�หลักบนแผ่นหินที่
วัดศรีชุม สุโขทัย ซึ่งมีอายุอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกัน
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ภาพที่ 1 เพดานไม้จ�ำ หลักวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง สุโขทัย
ที่มา : แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และสมชาย ณ นครพนม (2535 : 88)
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เครื่องไม้จำ�หลักสมัยอยุธยา
สมัยอยุธยา แม้ว่าจะเป็นยุคสมัยที่งานประณีตศิลป์ของไทยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด แต่งาน
เครื่องไม้จำ�หลักสมัยนี้คงจะถูกทำ�ลายหรือสูญหายไปเมื่อครั้งเสียกรุงเป็นจำ�นวนไม่น้อย อย่างไรก็
ดี จากหลักฐานที่ยังคงหลงเหลืออยู่อาจแบ่งศิลปะการจำ�หลักไม้สมัยอยุธยาได้เป็น 3 ยุค คือ ยุค
ต้น ตัง้ แต่ พ.ศ. 1893 ในรัชกาลพระเจ้าอูท่ องถึงปลายรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.
2031) ยุคกลาง ตั้งแต่ รัชกาลพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พ.ศ. 2031 - 2034) ถึง พ.ศ. 2172 และ
ยุคปลาย ตัง้ แต่รชั กาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเรือ่ ยลงมาจนเสียกรุงศรีอยุธยา ครัง้ ที่ 2 เมือ่
พ.ศ. 2310
1. เครื่องไม้จำ�หลักสมัยอยุธยาตอนต้น
เครื่องไม้จำ�หลักสมัยอยุธยาตอนต้น มักมีลักษณะลวดลายค่อนข้างอิสระเป็นธรรมชาติ
เรียบง่ายแต่เข้มแข็งเช่นเดียวกับลวดลายที่ปรากฏบนหินจำ�หลักหรือลายปูนปั้นที่มีอายุอยู่ในช่วง
สมัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น พระพุทธบาทไม้ที่วัดพระรูป สุพรรณบุรี เป็นต้น
พระพุทธบาทไม้ที่วัดพระรูป สุพรรณบุรี ลักษณะเป็นแผ่นไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำ�หลัก
ลวดลายทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งจำ�หลักรูปพระพุทธบาท ส่วนอีกด้านหนึ่งจำ�หลักภาพพุทธประวัติ
ตอนมารวิชัย (ภาพที่ 2-3) ด้านที่เป็นรอยพระบาทจำ�หลักเป็นพระบาทข้างขวา ตรงกลางแสดง
พรหมโลกและเทวโลกเป็นวงกลมซ้อนกันมีจตุโลกบาลนั่งเฝ้าพระบาทอยู่ทั้งซ้ายขวา ส่วนด้านที่
จำ�หลักภาพพุทธประวัติตอนมารวิชัย ด้านซ้ายของภาพแสดงภาพ พญามารกำ�ลังนำ�เหล่ามารจะ
มากลุ้มรุม ทำ�ร้ายพระพุทธเจ้า ซึ่งในที่นี้แสดงเฉพาะ พระแท่นบัลลังก์แทนองค์พระพุทธเจ้า ด้าน
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ขวาของภาพมีพระแม่ธรณีกำ�ลังบีบ มวยผมให้นํ้าท่วม เหล่ามารจนพญามารที่นั่งอยู่บนหลังช้าง
ยกมือวันทาพระพุทธองค์เป็นการยอมแพ้ ลวดลายสัปคับบนหลังช้างและลวดลายดอกไม้ใบไม้
ประดับที่เป็นธรรมชาติเป็นตัวกำ�หนดว่าแผ่นไม้จ�ำ หลักนี้ มีอายุอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้น

ภาพที่ 2 แผ่นไม้จ�ำ หลักรูปพระพุทธบาท
ที่มา : แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และสมชาย ณ นครพนม (2535 : 101)

ภาพที่ 3 แผ่นไม้จ�ำ หลักภาพพุทธประวัติตอนมารวิชัย
ที่มา :  แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และสมชาย ณ นครพนม (2535 : 101)
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สำ�หรับหน้าบันไม้จ�ำ หลักสมัยอยุธยาตอนต้นทีม่ กั ถูกนำ�มากล่าวอ้างอิงเป็นตัวอย่างอยูเ่ สมอ
คือ หน้าบันพระอุโบสถวัดแม่นางปลื้ม (ภาพที่ 4) ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
ลักษณะเป็นหน้าบันไม้จ�ำ หลักลงรักปิดทองประดับกระจกรูปพระลักษมณ์ทรงหนุมานแวดล้อมด้วย
กุมภัณฑ์ถือกระบอง องค์ประกอบของลวดลายในสมัยนี้นิยมจำ�หลักลวดลายรูปบุคคลเต็มพื้นที่ซึ่ง
อาจได้รบั อิทธิพลจากศิลปะเขมรทีช่ อบสลักภาพบอกเล่าเรือ่ งราววรรณกรรมทางศาสนาไว้บนหน้า
บันของปราสาทหิน และช่างไทยคงถ่ายทอดจดจำ�มาใช้ทั้งรูปแบบและคติความเชื่อ

ภาพที่ 4 หน้าบันพระอุโบสถวัดแม่นางปลื้ม
จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
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2. เครื่องไม้จำ�หลักสมัยอยุธยาตอนกลาง
บานประตูไม้จากเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ (ภาพที่ 5) ซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เจ้าสามพระยา เป็นตัวอย่างของเครื่องไม้จ�ำ หลักของสมัยอยุธยาตอนกลางที่สำ�คัญ บาน
ประตูดังกล่าวสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2035 พร้อมกับการสร้างองค์พระเจดีย์ในตอนต้น
รัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โดยจำ�หลัก เป็นประติมากรรมนูนสูงรูปเทวดา (ทวารบาล)
2 องค์ ยืนอยู่บนฐานและมีฉัตรประดับอยู่ด้านบน ส่วนที่เป็นลวดลายตกแต่งนั้นจำ�หลักขึ้นอย่าง
อ่อนช้อย ในขณะทีร่ ปู เทวดาดูคอ่ นข้างแข็งกระด้าง พระเศียรมีลกั ษณะทีแ่ สดงให้เห็นถึงการสืบทอด
รูปแบบทางศิลปะจากศิลปกรรมในช่วงปลายของอยุธยาตอนต้น ดังเช่น ประติมากรรมรูปพระ
โพธิสัตว์ 500 ชาติ ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดฯให้หล่อขึ้นในปี พ.ศ. 2001 กล่าวคือ มี
พระพักตร์ยาว พระขนงเป็นเส้นคมจรดกันเหนือพระนาสิกซึง่ งุม้ เล็กน้อย พระเนตรยาวรี พระโอษฐ์
มีเส้นขอบนอก สวมเทริดทีต่ กแต่งด้วยลายประจำ�ยามและลายดอกจอก ซึง่ มีลายใบไม้รปู สามเหลีย่ ม
ประดับอยูด่ า้ นบนพระกรรณแหลมเล็กและสวมกุณฑล นอกจากนัน้ อาจรวมถึงเครือ่ งประดับอืน่ ๆ
เช่น ทองพระกร และพาหุรัด ซึ่งประดับด้วยลายลูกประคำ� เป็นต้น
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ภาพที่ 5 บานประตูไม้จากเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ
จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
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การจำ�หลักลายรูปบุคคลขนาดใหญ่ทบี่ านประตูนนั้ เป็นทีน่ ยิ มกันสมัยอยุธยาตอนกลางใน
ขณะที่สมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทร์มักทำ�เป็นลายรดนํ้าหรือระบายสี หรือมิฉะนั้น
ก็อาจจำ�หลักเป็นลวดลายอื่น เช่น ลายก้านขดที่มีลักษณะลวดลายละเอียดและสอดแทรกด้วยลาย
บุคคล (หรือสัตว์) ขนาดเล็ก และโดยทั่วไปภาพของบุคคลตามแบบศิลปะไทยถ้าเป็นภาพเทวดา
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กษัตริย์ หรือชนชั้นสูงต่าง ๆ ช่างมักจะเน้นความรู้สึกพิเศษโดยการสร้างให้มีลักษณะเหนือมนุษย์
จริง มีลีลาท่าทางอันสูงส่ง เป็นลักษณะของภาพในอุดมคติ แต่ภาพบุคคลธรรมดาสามัญ เช่น พวก
ข้าราชบริพาร หรือชาวบ้าน ช่างจะสร้างภาพอย่างความเป็นจริงและบางครัง้ อาจสอดแทรกอารมณ์
ขันหรือความรู้สึกที่มีลักษณะเป็นวิถีชาวบ้านเข้าไป ในเนื้อหาด้วย
นอกจากนีย้ งั มีภาพเสีย้ วกางเป็นรูปยักษ์ตามแบบจีน (ภาพที่ 6) จำ�หลักนูนสูงมากจนดูคล้าย
ประติมากรรมลอยตัว และแสดงให้เห็นการรังเกียจพื้นที่ว่างเปล่าโดย การสอดใส่ลวดลายต่าง ๆ ลง
จนเต็มพืน้ ที่ ซึง่ ถ้าพิจารณาให้ดจี ะเห็นว่าลายทัง้ สองข้างนัน้ จะไม่เหมือนกันทีเดียว อันเป็นลักษณะ
ของช่างสมัยนี้ที่ไม่ชอบประดิษฐ์ลายซํ้าซากจำ�เจนั่นเอง
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ภาพที่ 6 บานประตูไม้จ�ำ หลักลายรูปเสี้ยวกาง
จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
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3. เครื่องไม้จำ�หลักสมัยอยุธยาตอนปลาย
สมัยอยุธยาตอนปลาย ไม่ว่าจะเป็น การปั้นปูนประดับอาคาร การเขียนลายรดนํ้า งาน
ประดับมุก หรือแม้แต่การจำ�หลักลายไม้ประดับสถาปัตยกรรมและประณีตศิลป์ต่าง ๆ มักจะทำ�
ลวดลายละเอียด แหลมคม และค่อนข้างรังเกียจพื้นที่ว่างเปล่าโดยเฉพาะในช่วงท้ายของสมัย นิยม
ใช้รูปพระนารายณ์ทรงครุฑที่มีลายก้านขดหัวสิงห์ ก้านขดคชสีห์ หรือช่อหางโตประกอบ (อนุวิทย์
เจริญศุภกุล, 2521 : 17) เช่น ลายปูนปัน้ บนหน้าบันและซุม้ ประตูพระอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี
ลายประดับมุกบนบานประตูพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม อยุธยา ซึ่งมีจารึกว่าสร้างขึ้นในรัชกาล
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ภาพที่ 7 บานประตูจ�ำ หลักที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อยุธยา
ที่มา : แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และสมชาย ณ นครพนม (2535 : 71)
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สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ศาลาการเปรียญและลวดลายจำ�หลักบนบานประตูซึ่งพระเจ้าเสือโปรดฯ
ให้รื้อพระราชฐานเดิมมาสร้างเป็นตำ�หนักถวายสมเด็จเจ้าแตงโมที่วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี
บานประตูจ�ำ หลักไม้ทวี่ หิ ารวัดพนัญเชิง อยุธยา บานประตูจ�ำ หลักไม้วหิ ารวัดเขายีส่ าร สมุทรสงคราม
บานประตูจำ�หลักไม้วัดเจ้า พระฝาง อุตรดิตถ์ และบานประตูจำ�หลักที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ
อยุธยา (ภาพที่ 7) เป็นต้น บานประตูจ�ำ หลักไม้ดังกล่าว ส่วนใหญ่จำ�หลักลวดลายที่ประกอบด้วย
ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ และลายกนกช่อหางโต ซึ่งเต็มไปด้วยความขึงขังมีพลัง (ภาพที่ 8)
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ภาพที่ 8 บานประตูจ�ำ หลักไม้วัดเจ้าพระฝาง อุตรดิตถ์
ที่มา : แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และสมชาย ณ นครพนม (2535 : 70)
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สมัยนีย้ งั เป็นยุคเฟือ่ งฟูของมัณฑณศิลป์หรือศิลปะแห่งการประดับประดาตกแต่ง ลายสมัย
อยุธยาตอนปลายได้แสดง ชั้นเชิงของการสอดใส่ภาพสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ ใบหญ้า ผสม
ผสานกับลวดลายเครือเถา ลายกนกต่าง ๆ ได้อย่างน่าชม ที่ได้รับการยกย่องอย่างมาก ได้แก่ ตู้พระ
ไตรปิฎกฝีมือวัดเชิงหวาย ซึ่งแสดงถึงการผสมผสานกันระหว่างตัวลายประดิษฐ์กับธรรมชาติอย่าง
สนิทแนบเนียน ส่วนงานแกะสลักไม้ทมี่ ลี กั ษณะดังกล่าวอาจศึกษาได้จากลวดลายจำ�หลักบนหน้าต่าง
ที่วัดปราสาท จังหวัดสมุทรสงคราม ลายรูปสัตว์ต่าง ๆ ที่ปรากฏได้แสดงอาการเคลื่อนไหวอยู่
ท่ามกลางลายกนกอย่างมากมายราวกับมีชวี ติ ลายต้นไม้แสดงกิง่ ก้านสาขาได้อย่างทีเ่ ป็นจริง แสดง
ให้เห็นว่าช่างไทยในสมัยก่อน มีความเข้าใจธรรมชาติอย่างลุ่มลึก ลวดลายรูปสัตว์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จริง
นั้นช่างจะสลักขึ้นอย่าง ความเป็นจริงหรือครึ่งจริงครึ่งประดิษฐ์ โดยถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของ
สัตว์ชนิดนั้น ๆ ไว้อย่างดีเยี่ยม ส่วนลายรูปสัตว์หิมพานต์ เช่น ครุฑ นาค หรือกินรี มักจะเป็นแบบ
ที่ประดิษฐ์ขึ้นตามลักษณะฝีมือของช่าง ซึ่งแม้จะมีลักษณะเป็นแบบตกแต่งแต่ก็ยังขึงขังแสดงพลัง
และความมีชีวิตชีวาอยู่ในตัว บ่งถึงอัจฉริยภาพของช่างไทยที่สามารถผสมผสานและถ่ายทอดออก
มาในงานศิลปะได้อย่างน่าอัศจรรย์
อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ บานประตูจากวัดวิหารทอง ซึ่งเป็นประตูขนาดใหญ่สูงถึง 4 เมตร
และกว้างราว 90 เซนติเมตร ช่างได้แสดงความกล้าหาญในการจำ�หลักลายลึกซ้อนกัน 4-5 ชั้น ซึ่ง
อาจส่งอิทธิพลหรือเป็นต้นแบบให้แก่ศลิ ปะรัตนโกสินทร์ในยุคต้น เช่น บานประตูวดั สุทศั น์เทพวราราม
อย่างไรก็ดี ลายดังกล่าวนีก้ ด็ ซู าํ้ ซากเป็นแบบแผนอย่างอยุธยาตอนปลายมากเกินไป โดยผูกเป็นลาย
เทพนมยืนอยู่บนช่อกนกหางโตท่ามกลางลายก้านขดทั้งสองข้าง แต่น่าเสียดายที่ลวดลายบนบาน
ประตูดังกล่าวได้ถูกฝนชะจนสึกกร่อนไปมากแล้ว
สำ�หรับหน้าบันโบสถ์วิหารสมัยอยุธยาตอนปลายที่เป็นเครื่องไม้จ�ำ หลักอาจดูได้จากหน้า
บันพระอุโบสถของวัดปราสาท นนทบุรี ซึง่ ลวดลายทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ ได้แสดงออกถึงองค์ประกอบและ
จังหวะของช่องไฟ รวมทั้งความพริ้วสะบัดของลายกนกได้อย่างดีเยี่ยม
หน้าบันของพระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุกอ็ าจมีอายุอยูใ่ นช่วงนีด้ ว้ ย เพราะหน้าบันนีไ้ ด้แสดง
ให้เห็นว่ามีการรังเกียจพืน้ ทีว่ า่ งเปล่าแล้ว แม้วา่ การวางจังหวะช่องไฟของภาพและตัวลายจะถือคติ
ตามแบบเก่า คือ สร้างรูปบุคคลเรียงกันเป็นแถว ตรงกลางเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑซึง่ เหยียบลงบน
เศียรนาค ด้านล่างเป็นรูปราหูอมจันทร์ สองข้างติดกับเศียรนาครายรอบด้วยหมู่ทวยเทพจนเต็ม
พื้นที่ (ภาพที่ 9) นอกจากนั้น ทวยของพระอุโบสถก็ยังแสดงออกซึ่งลักษณะดั้งเดิม กล่าวคือ มี
ลักษณะคดงอไปมาเป็นแบบธรรมชาติ ไม่มีตัวนาคและบัวรองรับ ไม่มีปลายหางนาคออกไปรับเชิง
ชาย และไม่มีตัวกนกหันกลับ ตัวทวยใหญ่เทอะทะแสดงถึงหน้าที่ใช้สอยจริง อันเป็นอิทธิพลของ
อยุธยาตอนต้นที่ยังหลงเหลืออยู่ วัดนี้ได้รับการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ
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ภาพที่ 9 หน้าบันของพระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุ อยุธยา
ที่มา : แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และสมชาย ณ นครพนม (2535 : 50)
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เครื่องไม้จำ�หลักสมัยอยุธยาที่ส�ำ คัญที่สุดอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ บุษบกธรรมาสน์ และสังเค็ต
เช่น ทีว่ ดั วรจรรยาวาส วัดศาลาปูน วัดเสาธงทอง วัดโพธิเ์ ผือก อยุธยา วัดใหญ่สวุ รรณาราม เพชรบุรี
(ภาพที่ 10) เป็นต้น โดยเฉพาะที่วัดใหญ่สุวรรณารามนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว ทรงบรรยายไว้วา่ “มีธรรมาสน์เทศน์แลสังเค็ตพระสวดของเก่างามเหลือทีจ่ ะพรรณา” ลักษณะ
ทั่วไปของธรรมาสน์จะประกอบไปด้วยส่วนปลียอด บันแถลง นาคปัก ชั้นนั่งฐานสิงห์ และฐานหน้า
กระดาน และเป็นที่น่าสังเกตว่าฐานและหลังคาของบุษบกธรรมาสน์และสังเค็ตนี้มักจะทำ�อ่อนโค้ง
เป็นรูปเรือสำ�เภาเช่นเดียวกับฐานและหลังคาของโบสถ์ วิหาร สมัยอยุธยาตอนปลายด้วย

คณ
ะม

ภาพที่ 10 บุษบกธรรมาสน์ วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี
จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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ภาพที่ 11 ครุฑโขลนเรือพระที่นั่ง
จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
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ครุฑโขลนเรือพระที่นั่ง (ภาพที่ 11) ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้า
สามพระยา ก็อาจสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกัน ตัวครุฑนั้นมีลักษณะผอมบาง นิ้วและเล็บยาว
สวมกระบังหน้าที่มีกรรเจียกและประดับด้วยดอกดาวกระจายอยู่ภายในกรอบลายลูกประคำ�  สวม
สร้อยคอหลายเส้นต่อกันจนดูเป็นแผงสามเหลีย่ มทีห่ น้าอก สวมสังวาลย์ไขว้ พาหุรดั และทอง พระกร
หลายเส้น ทั้งหมดประดับด้วยกระจังตาอ้อย ลวดลายของประติมากรรมไม้จำ�หลักชิ้นนี้มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันมากกับเครือ่ งทรงและเครือ่ งประดับของพระพุทธรูปทรงเครือ่ งทีป่ ระดิษฐานอยูใ่ นเมรุ
ทิศของวัดไชยวัฒนาราม ทั้งกระบังหน้า กรองศอ ซึ่งติดต่อกันเป็นแผ่นรูปสามเหลี่ยมบนพระอุระ
สังวาลย์ไขว้ การสวมทองพระกรหลายเส้น รวมทั้งการตกแต่งด้วยลายกระจังตาอ้อย
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ยุคนี้เป็นยุคที่งานฝีมือช่างต่าง ๆ ของอยุธยาเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้
เนื่องจากได้วา่ งเว้นจากการศึกสงครามใหญ่กบั พม่ามาเป็นเวลานาน ทำ�ให้ชา่ งมีเวลาสร้างสรรค์ผล
งานทางศิลปะ นอกจากนัน้ การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะกับชาวยุโรป
ทำ�ให้เทคนิควิทยาการต่าง ๆ เป็นต้นว่า การก่อสร้างอาคารตามแบบตะวันตก รวมทั้งศิลปะแบบ
รอคโคโค (Roccoco) ซึง่ เน้นการตกแต่งลวดลายโดยวิจติ รพิสดารเข้ามามีอทิ ธิพลต่อศิลปกรรมสมัย
อยุธยาตอนปลาย ดังตัวอย่าง เช่น วิหารที่วัดตระเว็ด ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์ ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน ก่อฐานสูงคล้ายอาคารสองชั้นแบบเดียวกับตำ�หนัก พระพุทธโฆษ
าจารย์ที่วัดพุทไธสวรรค์ หน้าต่างทำ�เป็นรูปโค้ง (Arch) หน้าบันก่อ ผนังอิฐถึงอกไก่ ขอบหน้าบันทำ�
เป็นลายแบบยุโรป ส่วนลายปูนปั้นบนหน้าบันเป็นรูปเรือนแก้วประกอบลาย เครือเถา ซึ่งประดิษฐ์
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ด้วยลายอะแคนตัสแบบกรีกโบราณ ลวดลายแบบยุโรปยังได้เข้ามามีอิทธิพลต่อประณีตศิลป์สมัย
อยุธยาตอนปลายอย่างมาก เช่น แผงไม้จ�ำ หลักสำ�หรับติดพระพิมพ์ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี
และแผงไม้ติดพระพิมพ์ที่วัดในวรวิหาร สมุทรปราการ ซึ่งทำ�โครงของเรือนแก้วเป็นซุ้มโค้ง ลาย
จำ�หลักไม้ปรุทเี่ ชิงขอบตูพ้ ระไตรปิฎก ในพิพธิ ภัณฑ์วดั พระเชตุพน ซึง่ ประดิษฐ์เป็นลายหน้าขบหรือ
เกียรติมุข และลายกนกเครือเถาผักกูดแบบยุโรป รวมทั้งซุ้มและบานประตูไม้จำ�หลักบนหอไตรวัด
ระฆังโฆษิตารามที่ตกแต่งด้วยลายกนกผักกูดแบบยุโรป (ภาพที่ 12) เป็นต้น
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ภาพที่ 12 บานประตูไม้จำ�หลักบนหอไตรวัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพฯ
ที่มา : แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และสมชาย ณ นครพนม (2535 : 72)
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เครื่องไม้จำ�หลักสมัยรัตนโกสินทร์
ศิลปะแห่งการจำ�หลักไม่ได้มีการสืบทอดต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ศิลปกรรมในสมัยนี้
ปรากฏอิทธิพลของศิลปะจีนอย่างมากมาย โดยเฉพาะในรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 นอกจากนี้
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ยังทรงมีฝีพระหัตถ์ในการช่างเป็นเลิศ โดยทรงจำ�หลัก
บานประตูพระวิหารกลางวัดสุทัศน์ร่วมกับช่างแกะสลักได้อย่างงดงาม องค์ประกอบของลวดลาย
บนบานประตูดังกล่าวเป็นแบบลายธรรมชาติ ประกอบด้วยสิงสาราสัตว์ต่าง ๆ ลักษณะลวดลาย
ของดอกพุดตาน ต้นไม้ เถือ่ นถํา้ และโขดหินเป็นแบบทีเ่ ลียนแบบมาจากศิลปะแบบจีนอย่างเห็นได้
ชัด (ภาพที่ 13) ลวดลาย เครือเถาดอกพุดตานใบเทศตามแบบศิลปะจีนยังปรากฏให้เห็นบนซุ้ม
ประตู หน้าต่างโบสถ์ วิหาร ต่าง ๆ หลายแห่ง ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชกาลนี้ และรัชกาล ของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ภาพที่ 13 ภาพจำ�หลักบานประตูพระวิหารกลางวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
ที่มา : แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และสมชาย ณ นครพนม (2535 : 75)
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หลังจากนัน้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ศิลปสถาปัตยกรรม
ได้หันไปนิยมทำ�ตามแบบยุโรปอีกครั้งหนึ่ง และได้ส่งผลกระทบถึงประณีตศิลป์ประเภท เครื่องไม้
จำ�หลักด้วย ดังตัวอย่าง บานประตูไม้ทอี่ โุ บสถวัดบวรนิเวศน์วหิ าร ซึง่ ผูกลายด้วยเครือเถาใบอะแคน
ตัสแบบยุโรป (ภาพที่ 14)

คณ
ะม

ภาพที่ 14 บานประตูไม้ที่อุโบสถวัดบวรนิเวศน์วิหาร กรุงเทพฯ
ที่มา : แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และสมชาย ณ นครพนม (2535 : 78)
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หลังจากนีไ้ ปศิลปะการจำ�หลักไม้กด็ เู หมือนจะค่อย ๆ เสือ่ มลง ถึงแม้วา่ จะมีศลิ ปินบางกลุม่
ยังคงทำ�งานด้านนี้อยู่บ้าง แต่ผลงานที่ปรากฏออกมาส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงการ ลอกเลียนศิลปะ
โบราณอันขาดพลังและชีวติ ชีวาอย่างทีศ่ ลิ ปินในรุน่ ก่อน ๆ ได้เคยสร้างสรรค์ไว้ ปัจจุบนั งานไม้จ�ำ หลัก
ของไทยได้รับความนิยมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากไม้กลายเป็นสิ่งที่มีราคาแพงและหายาก
ศิลปะงานจำ�หลักไม้จงึ ทำ�ได้เพียง เพือ่ การอนุรกั ษ์เป็นส่วนมาก บุษบกธรรมมาสน์อนั วิจติ รอลังการ
ซึ่งเคยสร้างสืบเนื่อง มาจนถึงช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลางไม่มีการสร้างใหม่อีกต่อไป ไม้จำ�หลัก
ประเภทเครื่องเรือนและของใช้เบ็ดเตล็ดได้เข้ามาแทนที่ไม้จ�ำ หลักชั้นสูง นอกจากนั้นก็เป็นสิ่งของ
จำ�ลองชิ้นเล็ก ๆ เช่น เรือจำ�ลอง เกวียนจำ�ลอง ศาลพระภูมิ ประติมากรรมรูปสัตว์ต่าง ๆ และแผ่น
ไม้จำ�หลักที่ใช้ตกแต่งภายในแทนที่จะใช้ตกแต่งงานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารอย่างสมัยก่อน
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งานไม้จำ�หลักเป็นศิลปกรรมไทยที่นอกจากจะทรงคุณค่าในทางศิลปะแล้ว ยังมีคุณค่าใน
ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและมานุษยวิทยา โดยศึกษาได้จากรูปแบบและลักษณะลวดลายที่มี
พัฒนาการไปตามยุคสมัยและฝีมอื ช่างในแต่ละท้องถิน่ ซึง่ มักจะสอดแทรกเนือ้ หาเรือ่ งราวทีส่ ะท้อน
ภาพสังคมในอดีตเอาไว้ได้เป็นอย่างดี จากสุโขทัยสูอ่ ยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ ช่างไม้ของไทยได้สบื ทอด
ความงดงามวิจติ รบรรจงในงานไม้จ�ำ หลักติดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสาย แม้วา่ รูปแบบและรายละเอียด
ของลวดลายอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา ลักษณะ การใช้งาน และความนิยมในแต่ละยุค
สมัย แต่ศลิ ปะแห่งการจำ�หลักไม้นกี้ ย็ งั คงรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเอาไว้ได้อย่างมีรากฐาน
มั่นคงในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จึงควรที่ทุกคนจะตระหนักถึงความ
สำ�คัญและช่วยกันอนุรักษ์ศิลปกรรมแขนงนี้ไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบต่อไป
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
The Administration of Local Administrative Organizations in
accordance with Good Governance
สุริวิภา หงส์ไธสง1 เสกสรรค์ สนวา2
Suriwipha Hongthaisong1, Seksan Sonwa2
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ในปัจจุบันคำ�ที่ฮิตในแวดวงการทำ�งาน ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วโลกใบนี้ หนึ่งใน
นั้น คงหนีไม่พ้นคำ�ว่า “ธรรมาภิบาล” หรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า “Good Governance” ซึ่ง
ผูอ้ า่ นหลายท่านคงสงสัยว่ามีความเป็นมาอย่างไร จึงขออธิบายพอสังเขป ดังนี้ “ธรรมาภิบาล” หรือ
“Good Governance” มีที่มาจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำ�กุ้ง ในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ประเทศใน
ทวีปเอเชีย ประสบปัญหาทำ�งานเศรษฐกิจ จนต้องขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลก (World
Bank) และกองทุนกำ�ไรเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีความเห็นว่าประเทศในทวีป
เอเชียทีป่ ระสบปัญหาทำ�งานเศรษฐกิจ เนือ่ งจากการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ดังนัน้
เมือ่ ประเทศไทยขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ทำ�ให้องค์กรเหล่านีต้ งั้ เงือ่ นไขต้องปรับปรุงให้เกิด
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ส่วนสาเหตุของปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน เกิดจาก
การบริหารจัดการองค์กรโดยไม่เป็นธรรม และที่สำ�คัญยังยึดถือกับระบบอุปถัมป์กันอยู่ ทำ�ให้เกิด
ผลเสียในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นคนหมู่
มากต้องตกอยูใ่ นฐานะผูร้ บั อุปถัมภ์ได้รบั ความไม่เป็นธรรม และไม่คอ่ ยมีสว่ นร่วมในการช่วยในการ
พัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืน
เพราะฉะนั้น แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจะ
ต้องใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ตามวิถีทางธรรมาธิปไตย เป็นการ
ปกครองบ้านเมืองทีม่ คี วามเป็นธรรม มีกฎเกณฑ์ทดี่ ใี นการบำ�รุงรักษาบ้านเมือง และสังคมให้มกี าร
พัฒนาครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งมีการจัดระบบองค์กรและกลไก ต่าง ๆ ในส่วน
ราชการ องค์การของรัฐ รัฐบาล การบริหารราชการส่วนภูมภิ าค และท้องถิน่ ตลอดจนองค์กรอิสระ
องค์กรเอกชน กลุ่มชมรมและสมาคมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นนิติบุคคล ภาคเอกชน และภาคประชาคม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป โรงพยาบาลบุรีรัมย์
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ประชาสังคม ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงเป็นแนวทางในการจัดระเบียบ เพื่อให้สังคมของประเทศทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนของทัง้ ประเทศสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสงบสุข และ
ตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม
คำ�สำ�คัญ : ธรรมาภิบาล การบริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract

The current administration of local administration is caused by unfair
management of the organization and most importantly based on the spoil system
results a damage of the administration of local administrative organization. Because
people must fall as a patron are not involved in supporting the development of
organization to sustainable development. Therefore, the solution to the administrative
problems of local administrative organization must use good governance as a basis
for the administration of the country according to the method of Dhammadhipateyya
(the supremacy of righteousness). This is a fair government, there are good rules to
maintain the country and society is developing all parts of society. Good governance
is the way to organize to the society of the whole country, public and private sectors
as well as the people can live together peacefully and set in a fairly accurate.
Keywords : Good Governance, Administration, Local Administrative Organizations
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองแบบกระจายอำ�นาจ คือ
องค์กรกำ�หนดให้มีการกระจายอำ�นาจหน้าที่ไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพนักงานในระดับต่าง ๆ
ซึง่ จะทำ�ให้องค์กรเกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน แนวคิดดังกล่าวส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ ที่
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง รวมทั้งสามารถตรวจสอบการทำ�งานของฝ่ายบริหาร ที่
ได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำ�เนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำ�บล หรือเทศบาลต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็น
บันไดของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ โดยปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมตามภารกิจหน้าที่เพื่อลดความซํ้าซ้อนและให้เกิด
เอกภาพ มีคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยได้ตราพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้น โดยมีภารกิจหน้าที่
สำ�คัญ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการบริหารจัดการทีด่ ตี อบสนอง
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ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ และมีการบูรณาการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านการให้บริการจะรวมตัวอยู่ที่สำ�นักงานใหญ่ ต่อมาได้มีการรับ
มอบพืน้ ทีห่ ลายตำ�บล และหลายหมูบ่ า้ น ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล จึงทำ�ให้ปริมาณประชากรมีเพิม่ มากขึน้ ซึง่ การเพิม่ ของพืน้ ทีแ่ ละการมีประชากรทีค่ อ่ นข้าง
หนาแน่น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะในเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการประชาชนทัง้ ในแง่คณ
ุ ภาพและปริมาณ ไม่วา่ จะเป็นในด้านกระบวนการขัน้
ตอนในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวก สิ่งเหล่านี้จึงส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีแนวคิดที่จะนำ�
งานทางด้านการบริการหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชน เช่น งานบริหารจัดการศึกษา
งานกฎหมาย งานสวัสดิการและสังคม งานจัดเก็บรายได้ งานการเงินและบัญชี งานบริหารทั่วไป
งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานขออนุญาตต่าง ๆ งานส่งเสริมการเกษตร อินเตอร์เน็ตตำ�บล งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่น ๆ ขยายลงไปสู่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้ใกล้ชิด และ
ดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกระทรวงมหาดไทยกำ�กับดูแลมีความใกล้ชิดประชาชน
และเกีย่ วเนือ่ งกับทุกข์สขุ ของประชาชนเป็นทีส่ ดุ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีขอบเขต
ที่กว้างขวางเกี่ยวกับความกินดีอยู่ดีของประชาชนในแทบทุกด้าน และมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา ความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดย
หน้าทีห่ ลักประการหนึง่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คือ การบริการประชาชน ประกอบกับการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยระบบเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำ�บลเป็นระบบการปกครองตนเอง
ในแต่ละพื้นที่
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แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีสอนอยู่ในหลักศาสนาต่าง ๆ อยู่แล้ว แต่มิได้เรียกอย่างที่
เรียกกันในปัจจุบันนี้ ในพุทธศาสนามีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีกันมา
ตั้งแต่พุทธกาลแล้ว โดยหากเราพิจารณาคำ�สอนของพระพุทธเจ้า จะเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่
สอดคล้องกับเรือ่ งของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ และมีการนำ�มาใช้ในการบริหารงานอย่างต่อเนือ่ ง
แม้กระทัง่ ในศาสนาอืน่ ๆ ก็คดิ ว่ามิได้แตกต่างกันมากนัก มีค�ำ สอนมากมายทีร่ ะบุชดั เจนถึงหลักการ
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี อาทิการเป็นคนสมบูรณ์แบบ หรือ ideal person นั้นจะ
นำ�หมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุขและสวัสดี โดยประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 7 ประการ (พระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2541) ตามหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งเป็นธรรมของคนดี การรู้หลักและรู้จักเหตุ
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เป็นการรูก้ ฎเกณฑ์ของสิง่ ทัง้ หลาย รูห้ น้าทีข่ องตนเอง อันจะทำ�ให้ปฏิบตั งิ านตรงตามหน้าที่ มีความ
สำ�นึกรับผิดชอบ ความมุ่งหมายและรู้จักผล เข้าใจวัตถุประสงค์ของงาน ที่ทำ� ทำ�ให้ทำ�งานแล้วเกิด
ผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผล รู้ตน รู้จักตนเอง ว่าโดยฐานะ เพศ กำ�ลังความรู้ ความสามารถ
เป็นอย่างไร และทำ�การต่าง ๆ ให้สอดคล้อง รู้ประมาณ รู้จักพอดี รู้กาลเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลา
ที่พึงใช้ในการประกอบกิจ หน้าที่การงาน รู้ว่าเวลาไหนควรทำ�อะไร อย่างไร วางแผนการใช้เวลา
เป็นการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง รู้ชุมชน รู้จักถิ่น ที่ชุมนุม ชุมชน การ
อันควรประพฤติในที่ชุมชน รู้ระเบียบวินัย ประเพณี วัฒนธรรม ทำ�ให้ประพฤติตัวถูกหลักนิติธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ของท้องถิน่ นัน้ รูบ้ คุ คล รูจ้ กั และเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคล เป็นการทำ�งาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุขและเกิดสัมฤทธิผลของงานได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอีกมากมาย จึงอาจกล่าวได้ว่า ธรรมาภิบาลสำ�หรับคนไทยแล้วมิใช่เรื่องใหม่แต่อย่างไร
เพียงแต่มีได้นำ�มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2539-2540 แนวคิดเรื่องการบริหาร
จัดการที่ดีได้เผยแพร่สู่สังคมไทย โดยองค์กรพัฒนาประเทศและต่างประเทศรวมทั้งนักวิชาการที่
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้
หยิบยกปัญหาทีเ่ ป็นผลกระทบจากการมีระบบบริหารจัดการทีไ่ ม่ดี และแนวทางสร้างระบบทีด่ ขี นึ้
มาเป็นประเด็นในการสร้างความเข้าใจและระดมความเห็นจากประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ของ
สังคมเป็นผลให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดการตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง
องค์กรต่างประเทศทีใ่ ห้เงินกูแ้ ละเงินช่วยเหลือ เช่น ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ได้นำ�หลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ เพื่อให้ประเทศกำ�ลังพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อการนำ�เงินไปใช้อย่าง
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีหลักการของการมีธรรมาภิบาลหลายหลักการ
แตกต่างกันออกไป แต่กม็ กั มีหลักการพืน้ ฐานคล้ายกัน หลักการพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญคือ หลักการมีสว่ นร่วม
หลักความโปร่งใส สำ�นึกรับผิดชอบ และประสิทธิภาพประสิทธิผล
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ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance)
แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ governance ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่
เป็นสิง่ ทีม่ มี าพร้อมกับการมีอารยธรรมของมนุษย์ ดังนัน้ เราอาจให้ความหมายของ “การปกครอง”
หรือ “การบริหารจัดการ” ว่า เป็นกระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการทีม่ กี ารนำ�ผลของ
การตัดสินใจไปปฏิบัติ และคำ�ว่าการปกครองหรือการบริหารจัดการอาจถูกใช้ไปในหลายสถานะ
เช่น ในเรื่องของการปกครองหรือการบริหารงานเอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับท้องถิน่ อย่างไรก็ดี มีคนจำ�นวนมากทีไ่ ม่เข้าใจเรือ่ งของธรรมาภิบาล
แม้กระทั่งคำ�จำ�กักความของธรรมาภิบาล ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด คำ�ว่า governance เป็น
เรื่องของ การอภิบาล เป็นกระบวนการ เป็นวิธีการใช้อำ�นาจ ขณะที่ good governance เป็นการ
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รวมคำ�ของ ธรรม และ อภิบาล เป็น ธรรมาภิบาล เป็นวิธกี ารทีด่ ใี นการใช้อ�ำ นาจ เพือ่ บริหารจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถที่น�ำ ไปประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่าง ๆ อาทิ ภาค
รัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปัจเจกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายของการใช้หลัก
ธรรมาภิบาล คือเพื่อการมีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธี
การที่จะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิบาลขึ้นมาได้ก็คือ การมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจ
สอบได้ และการมีส่วนร่วมเป็นสำ�คัญ แต่อาจประกอบไปด้วยหลักการอื่น ๆ อีกได้แล้วแต่ผู้นำ�ไปใช้
โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาล อาจประกอบไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ประมวลจริยธรรม
ประมวลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและวัฒนธรรม (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2545)
ธรรมาภิบาล จึงเป็นเรือ่ งของหลักการบริหารแนวใหม่ทมี่ งุ่ เน้นหลักการโดยมิใช่หลักการที่
เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการทำ�งาน ซึง่ หากมีการนำ�มาใช้เพือ่ การบริหาร
งานแล้ว จะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะนำ�มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือ ความเป็นธรรม ความสุจริต ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2545)
ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการสำ�คัญหลายประการ แล้วแต่วตั ถุประสงค์ขององค์กร
ทีน่ �ำ มาใช้ หลักการทีม่ ผี นู้ �ำ ไปใช้เสมอ คือ การมีสว่ นร่วมของประชาชน การมุง่ ฉันทามติ การมีส�ำ นึก
รับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการ
คำ�นึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต่ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนั้นได้ระบุไว้ 6 หลักการดังกล่าวมาแล้วและกลาย
เป็นหลักการสำ�คัญ ที่มีการนำ�มาใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ แต่ก็มีคำ�ถามว่า
หลักการต่าง ๆ นีห้ มายถึงอะไร แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามีธรรมาภิบาลแล้วหรือยัง มีมากหรือน้อย
ต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้าง คำ�ตอบที่อาจเป็นไปได้ก็คือ การจัดทำ�ตัวชี้วัดเพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจและ
นำ�ไปใช้ตรวจสอบตนเองและผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นได้หลักการต่าง ๆ ที่อธิบายการมีธรรมาภิบาล
และการนำ�ไปประยุกต์ใช้ ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยหลักการต่าง ๆ มากมายแล้วแต่ผู้ที่จะ
นำ�เรือ่ งของธรรมาภิบาลไปใช้ และจะให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งใดมากกว่ากัน และในบริบทของประเทศ
บริบทของหน่วยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมทีส่ ดุ สำ�หรับประเทศไทยแล้ว เนือ่ งจากได้มรี ะเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสำ�คัญกับหลักการสำ�คัญ
6 หลักการดังกล่าวแล้วในที่นี้จึงขอนำ�เสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบน
พื้นฐานของหลักการทั้ง 6 หลักการของสถาบันพระปกเกล้า (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2545)
ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่องค์กรภาครัฐต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริม
สนับสนุนการทำ�งานด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามหลักฆราวาส
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ธรรม ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและองค์กรคณะสงฆ์สง่ เสริมการเรียนรูแ้ ละปลูกฝังคุณธรรม รณรงค์
ใช้หลักคุณธรรมอย่างจริงจังและกว้างขวาง โดยเริ่มจากผู้บริหารองค์กร รณรงค์ให้สังคมร่วม
สนับสนุนผู้มีคุณธรรมที่ถูกเอาเปรียบจากผู้มีอ�ำ นาจเหนือกว่า รวมทั้งยอมรับ เชิดชูเกียรติและการ
ให้แรงกระตุ้น (Incentives) ในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างจิตสำ�นึกด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ และผู้บริหารองค์กรต้องยึดหลักจริยธรรมของตนเองและ
จริยธรรมในองค์กรอย่างเปิดเผย (วิจิตราภรณ์ ไชยโคตรรท, 2550 : 6-17)
1. ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Laws)
หลักการสำ�คัญอันเป็นสาระสำ�คัญของ “หลักนิตธิ รรม” ประกอบด้วย 7 หลักการ คือ หลัก
การแบ่งแยกอำ�นาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่าย
ตุลาการและฝ่ายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนือ้ หา หลักความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษา
หลัก “ไม่มีความผิด และ ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ
   1.1 หลักการแบ่งแยกอำ�นาจเป็นพื้นฐานที่ส�ำ คัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการแบ่ง
แยกอำ�นาจเป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอำ�นาจการตรวจสอบอำ�นาจ
และการถ่วงดุลอำ�นาจ
   1.2 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิใน
เสรีภาพของบุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพื้น
ฐานของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” อันเป็นหลักการสำ�คัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
    1.3 หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมาย
ของฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจำ�กัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับ
ความเห็นชอบ จากตัวแทนของประชาชน โดยฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พจิ ารณาพิพากษาเรือ่ งใดเรือ่ ง
หนึง่ ให้แตกต่างไปจากบทบัญญัตขิ องกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันทีจ่ ะต้องใช้กฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง
    1.4 หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
หรือฝ่ายปกครองทีอ่ อกกฎหมายลำ�ดับรอง กำ�หนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลักความ
แน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ
    1.5 หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถทำ�ภาระหน้าที่ในทางตุลาการ
ได้โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและทำ�การ
พิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพื้นฐานของความอิสระจาก
3 ประการ กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม
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    1.6 หลัก “ไม่มคี วามผิด และไม่มโี ทษโดยไม่มกี ฎหมาย” เมือ่ ไม่มขี อ้ บัญญัตทิ างกฎหมาย
ให้เป็นความผิด แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้น ๆ มิได้
    1.7 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการ
ยอมรับให้เป็นกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นลำ�ดับทีส่ งู สุดในระบบกฎหมายของรัฐนัน้ และหากกฎหมายทีอ่ ยูใ่ น
ลำ�ดับที่ตํ่ากว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ
2. หลักด้านหลักคุณธรรม (Ethics)
ประกอบด้วยหลักการสำ�คัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอด
จากการทำ�ผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการทำ�ผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ
องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ทปี่ ลอดจากคอรัปชัน่ หรือมีคอรัปชัน่ น้อยลง
คอรัปชัน่ การฉ้อราษฎร์บงั หลวง หรือ corruption โดยรวมหมายถึง การทำ�ให้เสียหาย การทำ�ลาย
หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบตั แิ ละกฎหมาย สำ�หรับพิษภัยของคอรัปชัน่ ได้สร้างความเสียหาย
และความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการอย่าง
ร้ายแรง เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้
2.1 องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง
2.2 องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่น้อยกว่า
หรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายกำ�หนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
2.3 องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ทปี่ ลอดจากการปฏิบตั ทิ มี่ ากกว่าที่
กฎหมายกำ�หนด หรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
2.4 องค์ ป ระกอบคุ ณ ธรรมหรื อ พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ป ลอดจากการปฏิ บั ติ ต าม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง
สำ�หรับการทีห่ น่วยงานปลอดจากการทำ�ผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณนัน้ เป็น
การกระทำ�ผิดวิชาชีพนิยมได้แก่ พฤติกรรมที่สวนทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชาชีพนิยม
โดย เฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ด้านความโปร่งใส (Transparency)
ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วย
งานมีความโปร่งใสด้านการให้คณ
ุ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใส
ด้านการเปิดเผยข้อมูล
    3.1 ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
3.1.1 มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สอบสวน เป็นต้น
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3.1.2 โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
3.1.3 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การทำ�งาน
3.1.4 มีเจ้าหน้าที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น
3.1.5 มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่
3.1.6 มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง
    3.2 ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
3.2.1 มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลสำ�เร็จ
3.2.2 มีค่าตอบแทนเพิ่มสำ�หรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
3.2.3 มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์
3.2.4 มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย
    3.3 ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
3.3.1 มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
3.3.2 มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ท�ำ ผิดอย่างยุติธรรม
3.3.3 มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระทำ�ผิด
3.3.4 มีระบบการฟ้องร้องผู้กระทำ�ผิดที่มีประสิทธิภาพ
3.3.5 หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง
3.3.6 มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต
3.3.7 มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว
    3.4 ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้
3.4.1 ประชาชนได้เข้ามารับรู้ การทำ�งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.4.2 ประชาชนและสือ่ มวลชนมีสว่ นร่วมในการจัดซือ้ จัดหา การให้สมั ปทานการ
ออกกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
3.4.3 ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่าย
บริหารโดยวิธีการต่างๆ มากขึ้น
3.4.4 มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
โอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้ง
มีการนำ�ความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากำ�หนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ
การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสือ่ สารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสือ่ สารสองทาง
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ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม
ระดับการให้ขอ้ มูล เป็นระดับตาํ่ สุดและเป็นวิธกี ารทีง่ า่ ยทีส่ ดุ ของการติดต่อสือ่ สารระหว่าง
ผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผน
โครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ เช่น การแถลงข่าว การ
แจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการทำ�หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ
หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการสำ�คัญ 4 หลักการ คือ
1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับตํ่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ
ผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ เช่น การแถลง
ข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการทำ�หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ
2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ
ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นใน
การประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่ม
โครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ แล้วขอความคิดเห็นจาก
ผู้ฟัง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เป็นต้น
3. ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ
กล่าวคือ เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ
และวางแผนเตรียมโครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำ�เนินโครงการ ระดับนี้มักใช้ใน
กรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทาง
ประนีประนอมกัน เป็นต้น
4. ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีสว่ นร่วม สร้างความเข้าใจให้กบั สาธารณชน เป็นระดับ
ขั้นที่สูงสุดของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความสำ�คัญและ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความ
สามารถในการมีสว่ นร่วมของประชาชนให้มากขึน้ จนอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถมีสว่ นร่วมได้อย่างเต็มที่
และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. หลักสำ�นึกรับผิดชอบ (Accountability)
มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบคำ�ถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้
เท่านั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ กำ�หนด
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ไว้ รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อม ที่จะรับผิดชอบ
ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า สำ�นึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติ
หรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพื่อเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับในภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายและนำ�
ไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้
1. การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การมีเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งสำ�คัญสิ่งแรกของระบบสำ�นึก
รับผิดชอบกล่าวคือ องค์การจะต้องทำ�การกำ�หนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น
2. ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน จากเป้าหมายที่ได้กำ�หนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับ
รู้และเกิดความเข้าใจ ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้
ทุกคนได้เป็นเจ้าของ โครงการสร้างวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานกำ�ลังคนร่วมใจกัน
ทำ�งาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององค์การ
3. การปฏิบตั กิ ารอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำ�เร็จของการสร้างวัฒนธรรมสำ�นึกรับผิดชอบ
อยู่ที่ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ ผู้บริหารให้
ความสนับสนุน แนะนำ� ทำ�การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือกันทำ�งาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ
4. การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้อการทำ�งานอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
นับว่าเป็นเรื่องปกติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสมอ
หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้
ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
5. การมีแผนการสำ�รอง ส่วนประกอบสำ�คัญขององค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรมสำ�นึก
รับผิดชอบ ต้องมีการวางแผนฟืน้ ฟู ทีส่ ามารถสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผน
และนโยบายขององค์การ และที่สำ�คัญคือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ อย่าง
เปิดเผย
6. การติดตามและประเมินผลการทำ�งาน องค์การจำ�เป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล
การทำ�งานเป็นระยะ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
งานทีก่ �ำ หนดไว้หรือไม่ ผลงานทีพ่ บว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนดต้องมีการดำ�เนินการแก้ไข
ในทันที ขณะที่ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ
6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money)
หลักการนี้คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจำ�กัด สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง ประกอบด้วย
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เมือ่ มีหลักการทีเ่ ป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานทีต่ อ้ งการใช้หลักการ
บริหารแนวใหม่ที่มุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถประยุกต์ใช้ได้และวัดระดับการมี ธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานตนได้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนรวบรวม
ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในหน่วยงาน
เพื่อให้องค์กรของรัฐ เอกชน และทุก ๆ ส่วนนำ�หลักธรรมาภิบาลมาใช้ให้กว้างขวางและ
ยั่งยืนจำ�เป็นต้องมีปัจจัยสำ�คัญหลาย ๆ ปัจจัย ที่นอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากร ใน
หน่วยงานและผูบ้ ริหารแล้ว คือ ความต่อเนือ่ งหรือความยัง่ ยืนของการเป็นประชาธิปไตยและความ
มัน่ คงของประเทศ (sustainability of democracy and national security) เพราะประชาธิปไตย
ค่อนข้างเป็นพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และยังมีการอภิปรายกันถึงความหมายทีแ่ ท้จริงอยูอ่ ย่างกว้างขวาง แต่มติ ทิ สี่ �ำ คัญของประชาธิปไตย
ก็คอื การแข่งขัน การมีสว่ นร่วม และเสรีภาพในทางการเมือง การเป็นประชาธิปไตยและความยัง่ ยืน
ของประชาธิปไตยจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วงทำ�ให้การบริหารจัดการทีด่ ี หรือธรรมาภิบาลคงอยูไ่ ด้ เนือ่ งจาก
ตราบใดที่ไม่เป็นเผด็จการ ประชาชนย่อมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการกำ�หนด
นโยบาย มีการตรวจสอบการดำ�เนินการของรัฐ ทำ�ให้เกิดความโปร่งใส ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
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รัฐและเอกชนตลอดหน่วยงานต่างๆมีสำ�นึกรับผิดชอบ ประชาธิปไตยจึงมีข้อดี คือเป็นวิธีส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งแทนการใช้ความรุนแรง
กระบวนการเป็นประชาธิปไตยนำ�มาสู่การส่งเสริมสันติวิธีในชาติ และระหว่างชาติได้ (BoutrosGhali, 2000 : 106) ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล มีการลง
คะแนนเสียงโดยเท่าเทียมกัน มีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย ประชาธิปไตย
นำ�มาสู่การหลีกเลี่ยงทรราช การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดงความคิดของตนเอง มีความอิสระทาง
ความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปกป้องความสนใจส่วนบุคคล มีความเท่าเทียมกันทางการ
เมืองและประชาธิปไตยแนวใหม่นำ�มาสู่การแสวงหาเสรีภาพและความเจริญ (Robert Dahl, 2000 :
38-44) และทีส่ �ำ คัญกระบวนการประชาธิปไตยนำ�มาสูก่ ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างการ
เจริญเติบโตในด้านการสร้างความรับผิดชอบและสร้างปัญญา ขณะเดียวกันก็นำ�มาซึ่งแนวทางที่
สำ�คัญทีส่ ดุ สำ�หรับประชาชนในการปกป้องและนำ�เสนอความสนใจของพวกเขา (Diamond, 1998)
อนึง่ ธรรมาภิบาลจะยัง่ ยืนต้องมีประชาธิปไตยทีย่ งั่ ยืนและความยัง่ ยืนของประชาธิปไตยจะ
เกิดได้ ต้องมีประชาชนมีจิตสำ�นึกและพฤติกรรมในการเป็นประชาธิปไตย มีความเชื่อมั่นสถาบัน
ประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพทางการเมืองของประเทศ มีทนุ ทางสังคมสูง มีการมีสว่ นร่วมทางการ
เมืองสูง มีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบมีสว่ นร่วม ผูน้ �ำ เป็นผูแ้ ทนประชาชนอย่างแท้จริง มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน

กลยุทธ์ในการสร้างการบริหารจัดการที่ดี
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เป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ ในทุกภาคของสังคม
จำ�เป็นต้องร่วมดำ�เนินกิจการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง ระยะยาว โดยต้องมี
การปฏิรูป 3 ส่วนดังนี้
1. ภาครัฐ ต้องปฏิรูปบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง และกระบวนการทำ�งานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้มคี วามโปร่งใส ซือ่ สัตย์ สุจริต ซือ่ ตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือประชาชนเป็นเป้าหมาย
สูงสุดในการทำ�งาน สามารถทำ�งานร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน และภาคเอกชนได้อย่างราบรื่น
2. ภาคธุรกิจ เอกชนต้องปฏิรูปการทำ�งานโดยยึดกติกาที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อ
ผูถ้ อื หุน้ เป็นธรรมต่อลูกค้า รับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรฐานการบริการมีระบบตรวจสอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สามารถทำ�งานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนได้อย่างราบรื่น
3. ภาคประชาชน ต้องสร้างเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความรูค้ วามเข้าใจหลักการของการสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
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การสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

สิง่ ทีผ่ นู้ �ำ ให้ความสำ�คัญ และคอยติดตาม กำ�กับดูแล และทุม่ เทกวดขันอยูเ่ สมอก็จะเป็นสิง่
ที่คนอื่น ๆ ในองค์การต้องให้ความสำ�คัญไปด้วยลักษณะการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของผู้นำ�ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบ่งบอกแก่สมาชิกทั้งหลายในองค์การว่าสิ่งใดทำ�ได้ สิ่งใดทำ�ไม่ได้ ซึ่ง
บางครัง้ วิธกี ารแก้สถานการณ์ของผูน้ � 
ำ อาจมีผลต่อพฤติกรรมในองค์การมากกว่านโยบายทีป่ ระกาศ
ไว้การจงใจปฏิบตั ติ นของผูน้ �ำ ให้เป็นตัวอย่าง และการยกย่องบุคคลตัวอย่างในองค์การเป็นการทำ�ให้
เห็นว่าค่านิยมที่สำ�คัญขององค์การเป็นอย่างไร การที่ผู้นำ�พยายามสื่อสารโดยตอกยํ้าหลักการและ
ข้อควรปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอคงเส้นคงวาในทุก ๆ ครั้งตามที่โอกาสจะอำ�นวย ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะ
สะท้อนความเอาจริงเอาจังในการสร้างธรรมาภิบาลขึ้นในองค์การหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษ และการแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่ง ก็เป็นอีก
ปัจจัยที่สำ�คัญต่อวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในองค์การกลไกที่ช่วยสร้างธรรมาภิบาล
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การบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้
ผูบ้ ริหารเข้าใจหลักการสำ�คัญของธรรมาภิบาลและนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สำ�หรับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลนั้น มีหลักการสำ�คัญ 6 หลักการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งใช้
เป็นหลักการทำ�ให้การบริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความสมดุลระหว่างฝ่าย
บริหาร ฝ่ายปฏิบตั ิ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ นัน้ ทำ�ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายได้รบั ความ
สุขและความสำ�เร็จในการทำ�งานภายในองค์การของตน เกิดความมั่นใจในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะยึดหลักการทำ�งานแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักของธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจุบันที่มีการทำ�งานที่มุ่งผล
สัมฤทธิ์ โดยทีจ่ ะมุง่ เน้นให้เกิดการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แล้วก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อความต้องการของประชาชนสูงทีส่ ดุ และเป็นการเน้นให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการบ้านเมือง ซึ่งการที่จะทำ�ให้หลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง เกิดผล
สำ�เร็จได้นนั้ ผูบ้ ริหารหรือผูน้ �ำ มีความสำ�คัญเป็นอย่างมากทีจ่ ะนำ�มายึดปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็นแบบอย่าง
แก่ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น ต้องเร่งดำ�เนินการ
ให้การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ประชาชน
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ผู้นำ�และภาวะผู้นำ�ในยุคโลกาภิวัตน์
Leaders and Leadership in Globalization
สันต์ ประจิตร1 ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี2
San Prajit1, Chatnarongsak Suthamdee2

บทคัดย่อ

ผู้น�ำ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำ�คัญอย่างมาก โดยผู้น�ำ จะต้องเป็นผู้น�ำ การเปลี่ยนแปลง
ภายใต้สภาวะโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรู้
ในเรื่องภาวะผู้นำ�  นั้นจึงมีความสำ�คัญสำ�หรับทุกองค์การในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ความเจริญทาง
เทคโนโลยี ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมอย่ า งรวดเร็ ว มาก เราจึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว และ
เปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันตลอดเวลา ผู้น� 
ำ และภาวะผู้นำ�จึงเป็นหลักสำ�คัญที่
จะต้องมีการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลาง และการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ภาวะผู้นำ�แนวใหม่ที่ได้ถูกสังเคราะห์ขึ้นจากทฤษฎีภาวะผู้นำ�  เพื่อให้มีคุณลักษณะอันสอดคล้องกับ
ยุคโลกาภิวัฒน์ และโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปสู่ความคิด
สร้างสรรค์แบบใหม่ ความคิดที่ออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑ์เดิม เพื่อประยุกต์ให้เกิดความก้าวหน้า
เนือ่ งจากสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมแห่งความรู้ และสังคมแห่งเครือข่ายจึงทำ�ให้ผนู้ �ำ ในยุค
นีแ้ ละยุคหน้าจำ�เป็นต้องมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษบางประการคือ ทัศนคติใหม่ ทักษะใหม่ และความรูใ้ หม่
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A leadership is a very important person and must be a transformational
leadership under the conditions, especially, the world today that has changed
dramatically. Knowledge of leadership is important for every organization in the
globalized world to prosper cause the change of society very quickly. We need to
adapt and change to keep pace with today’s world. Leaders and leadership are
keys to developing on the basis of the medium and priorities. It is important that
new leadership is synthesized leadership theory to be consistent with the
globalization and the world in the 21st century, especially the cultural transition to
องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งกระตาดพัฒนา อำ�เภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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a new creative thinking and thinking outside the box or rule to apply progress.
Because the 21st century society is a knowledge society and social network that
makes it necessary for these and future leaders to have some special features: new
attitudes, new skills and new knowledge.
Keywords : Leader, Leadership, Globalization
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เรามักจะได้ยินหรือได้สัมผัสกับคำ�ว่า “ผู้นำ�” ซึ่งเรามักจะนึกถึงภาพของ บุคคลคนหนึ่งคน
หรือกลุ่มคนจำ�นวนหนึ่งที่มีบทบาท หรือทำ�หน้าที่ในกำ�หนดหนทาง หรือ หาวิธีในการแก้ไขปัญหา
ของการดำ�เนินชีวิตหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับกลุ่มคนจำ�นวนมาก เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือการสร้างทัศนคติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันดังนัน้ จึงไม่แปลกทีเ่ รามักจะได้ยนิ
ว่า ความสำ�เร็จ และความล้มเหลวของกลุ่มองค์การนั้น ๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผู้นำ�ที่จะทำ�ให้เกิดขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ต่อหน้าที่หรือบทบาทความเป็นผู้น�ำ ที่ถูกต้อง ผู้เขียนจึงเห็น
ว่า เราควรทำ�ความเข้าใจกับคำ�ว่า “ผู้นำ�” และ “ภาวะผู้นำ�” ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเสียก่อน
ดังนี้
ความหมายของ ผู้นำ�  ผู้นำ�  ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำ�คัญต่อความสำ�เร็จขององค์การที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ เพราะผู้นำ�มีภาระบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการ และ
ควบคุมดูแลให้บุคลากรในองค์การปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้และสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การได้ โดยสิง่ สำ�คัญคือ ผูน้ � 
ำ ทำ�อย่างไร
หรือมีวธิ กี ารนำ�อย่างไรจึงทำ�ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาหรือผูต้ ามเกิดความรักความผูกพันกับงานแล้วทุม่ เท
ความสามารถ และพยายามที่จะทำ�ให้งานสำ�เร็จด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เข้าใจผู้น� 
ำ (Leader) และ
ภาวะผู้นำ�  (Leadership) ดีขึ้น จึงเสนอความหมายของผู้น� 
ำ (Leader) ไว้ดังนี้ผู้น� 
ำ คือ บุคคลที่มี
ความ สามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอื่นทำ�งานในระดับต่าง ๆ ที่ต้องการ ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (McFarland, 1979 : 214-215)
ผู้นำ�  คือ ผู้ที่สามารถในการชักจูงให้คนอื่นทำ�งานให้สำ�เร็จตามต้องการ (Huse, 1978 :
227)
ผู้นำ�  คือ บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ของตำ�แหน่ง
ผู้น�ำ ที่ได้รับมอบหมายบุคคลอื่นในกลุ่มที่เหลือก็คือผู้ตาม แม้จะเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อย หรือผู้ช่วยใน
การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ก็ตาม (Yukl, 1989 : 3-4)
ผู้น� 
ำ คือ บุคคลที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง หรือการยกย่องขึ้นมาของกลุ่ม เพื่อให้ทำ�
หน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและช่วยเหลือให้กลุ่มประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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กวี วงศ์พุฒ (2535 : 14-15) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ “ผู้นำ�” ไว้ 5 ประการ คือ
1. ผู้นำ�  หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรียบเสมือน
แกนของกลุ่ม เป็นผู้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของกลุ่มสูง
2. ผูน้ � 
ำ หมายถึง บุคคลซึง่ นำ�กลุม่ หรือพากลุม่ ไปสูว่ ตั ถุประสงค์หรือจุดหมายทีว่ างไว้ แม้แต่
เพียงชีแ้ นะให้กลุม่ ไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางก็ถอื ว่าเป็นผูน้ � 
ำ ทัง้ นีร้ วมถึงผูน้ �ำ ทีน่ �ำ กลุม่ ออกนอกลูน่ อก
ทางด้วย
3. ผู้น� 
ำ หมายถึง บุคคลที่สมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือกหรือยกให้เขาเป็นผู้นำ�ของกลุ่ม ซึ่งเป็น
ไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคม มิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้นำ�ได้
4. ผู้นำ�  หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะอย่าง คือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบาง
ประการอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากที่สุด
5. ผู้นำ� หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถนำ�กลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วม และ
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาท หรือพฤติกรรมการเป็นผู้นำ�
กล่าวโดยสรุป “ผู้นำ�” คือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือเลือกตั้งหรือแต่งตั้งและเป็นที่
ยอมรับของสมาชิกให้มอี ทิ ธิพลและบทบาทเหนือกลุม่ สามารถทีจ่ ะจูงใจ ชักนำ� หรือชีน้ �ำ ให้ สมาชิก
ของกลุ่มรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้ประสบความสำ�เร็จ
ความหมายของ ภาวะผู้นำ�  (Leadership) หรือความเป็นผู้นำ�  ซึ่งหมายถึงความสามารถ
ในการนำ� (The American Heritage Dictionary, 1985 : 719) ในปัจจุบนั นี้ ก็ยงั มีการศึกษาภาวะ
ผูน้ �ำ อยูต่ ลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผูน้ �ำ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในแต่ละองค์การและในสถานการณ์
ต่าง ๆ กัน จึงเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งสำ�หรับความสำ�เร็จของผู้นำ�  ภาวะผู้นำ�ได้รับความสนใจ และมีการ
ศึกษามาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบที่ จะช่วยให้ผู้นำ�  มีความสามารถใน
การนำ� หรือมีภาวะผู้น�ำ ที่มีประสิทธิภาพ ความหมายของภาวะผู้น� 
ำ ได้มีผู้ให้ความหมายของภาวะ
ผู้น�ำ ไว้หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่ง ยุคล์ (Yukl, 1989 : 3) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ความหมายของ
ภาวะผู้นำ�มีหลากหลายและแตกต่างกัน ก็เนื่องจากขอบเขตเนื้อหาและความสนใจในภาวะผู้นำ� ใน
การศึกษาของนักวิจัยแตกต่างกัน ในที่นี้จึงขอนำ�เสนอให้ศึกษาดังต่อไปนี้
ภาวะผู้นำ�คือความริเริ่มและธำ�รงไว้ซึ่งโครงสร้างของความคาดหวังและความสัมพันธ์
ระหว่างกันของสมาชิกของกลุ่ม (Stogdill, 1974 : 411)
ภาวะผูน้ �ำ คือความสามารถทีจ่ ะชีแ้ นะ สัง่ การ หรืออำ�นวยการ หรือมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ของผู้อื่นเพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายที่กำ�หนดไว้ (McFarland, 1979 : 303)
ภาวะผูน้ �ำ คือศิลปในการชีแ้ นะลูกน้อง หรือผูร้ ว่ มงานให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความกระตือรือร้น
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และเต็มใจ (Schwartz, 1980 : 491)
ภาวะผูน้ � 
ำ เป็นกระบวนการทีบ่ คุ คลใช้อทิ ธิพลต่อกลุม่ เพือ่ ให้บรรลุความต้องการของกลุม่
หรือจุดมุ่งหมายขององค์การ (Mitchell and Larson, Jr., 1987 : 435)
ภาวะผูน้ �ำ เป็นเรือ่ งของศิลปของการใช้อทิ ธิพลหรือกระบวนการใช้อทิ ธิพลต่อบุคคลอืน่ เพือ่
ให้เขามีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานจนประสบความสำ�เร็จตามจุดมุ่งหมายของ
กลุ่ม (Koontz and Weihrich, 1988 : 437)
(ทิชี่, 2542 : 61) ภาวะผู้นำ�  คือ ความสามรถในการทำ�งานให้สำ�เร็จโดยผ่านคนอื่น โดย
เปลี่ยนกรอบความคิดของผู้อื่น เสริมกำ�ลังใจให้เขาลงมือปฏิบัติงาน ผู้นำ�ทำ�สิ่งดังกล่าวโดยอาศัย
ความคิด ค่านิยม ไม่ใช่การขู่เข็ญ สิ่งนี้ใช้ได้ทุกระดับชั้น
(พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, 2558) ได้อธิบายว่า “ภาวะผู้นำ�” มีนิยามที่มีพื้นฐานความ
คิดอยู่ 2 ประการ คือ
1. พื้นฐานความคิดเพื่อบรรลุความสำ�เร็จด้วยคนอื่น หมายถึง ภาวการณ์ให้ความไว้วางใจ
คนอืน่ ว่า มีความปรารถนาและความสามารถทีจ่ ะประสานสัมพันธ์กนั ทำ�งานให้บรรลุเป้าหมายร่วม
กันได้ดว้ ยการสร้างแรงบันดาลใจ การเชิญชวนหรือด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึง่ เป็นจุดเน้นของ
องค์กรยุคใหม่หรือโลกยุคใหม่
2. มีพื้นฐานความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่ออนาคตที่ดีกว่า หมายถึง ภาวการณ์
ท้าทายต่อสภาพการณ์ในปัจจุบันและมุ่งหน้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหม่ที่ดีกว่า
กล่าวโดยสรุป “ภาวะผูน้ �ำ ” เป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมทีบ่ คุ คลหนึง่ ตัง้ ใจใช้ อิทธิพล
ต่อผู้อื่นให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กำ�หนด รวมทั้งการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขององค์การ
ดังนั้นภาวะผู้นำ�จึงเป็นกระบวนการอิทธิพลที่ช่วยให้กลุ่มบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนด
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แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ� และ ทัศนะภาวะผู้นำ�ร่วมสมัยในยุคโลกาภิวัตน์
แนวคิดเกีย่ วกับผูน้ �ำ เริม่ เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัยการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเกีย่ วกับ
ภาวะผู้นำ� 
ทฤษฎีภาวะผูน้ � 
ำ (Leadership Theories) ยุทธนา พรหมณี สมัยโบราณมนุษย์มคี วามเชือ่
ว่า การเป็นผูน้ �ำ เป็นเรือ่ งของความสามารถทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะตระกูล หรือเฉพาะบุคคลและสืบเชือ้ สาย
กันได้ บุคลิกและลักษณะของการเป็นผู้นำ�  เป็นสิ่งที่มีมาแต่กำ�เนิดและเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว
สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ผู้ที่เกิดในตระกูลของผู้นำ�ย่อมจะต้องมีลักษณะผู้นำ�ด้วย
การศึกษาภาวะผู้นำ�ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (The Ohio State University
Leadership Studies) ในช่วงปี ค.ศ. 1945 นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ได้ท�ำ การศึกษา
แบบเจาะลึก เพื่อหาพฤติกรรมผู้นำ�ในการปฏิบัติ หน้าที่ต่าง ๆ พบว่า พฤติกรรมผู้นำ�เกี่ยวกับการ
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ปฏิบัติหน้าที่นั้นแยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1. พฤติกรรมมุ่งสร้างโครงสร้างหรือมุ่งงาน (Initiating Structure) คือพฤติกรรมที่ผู้นำ�จัด
โครงสร้างและขอบเขตงานของตนเองและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ ให้บรรลุผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์
ได้แก่
- การมอบหมายงาน
- การจัดทำ�มาตรฐานงาน
- การประเมินการปฏิบัติงาน
- การเสาะหาวิธีการทำ�งานและแก้ไขปัญหาที่ดี
2. พฤติกรรมมุ่งสร้างนํ้าใจหรือมุ่งคน (Consideration) เป็นพฤติกรรมผู้นำ�ที่แสดงความ
เป็นเพื่อน สนับสนุน และสนใจในความเป็นอยู่และสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้ง
การยอมรับ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้คำ�ปรึกษา และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุก
คนเหมือนกัน
คุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ได้กล่าวไว้ใน “คำ�นิยม” ของ
หนังสือ “Smart Leadership: กลยุทธ์การนำ�ระดับกูรู” เอาไว้ว่า เพียง “ศาสตร์” ในการบริหาร
จัดการสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นั้น คงมิอาจนำ�พาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ หากแต่การมี
“ศิลปะในการครองใจคน” ต่างหาก ที่จะสามารถสร้างแต้มต่อให้กับองค์กรหรือธุรกิจ เพราะการ
“ได้ใจคน” คือจุดเริ่มต้นของความสำ�เร็จในทุกมิติ จึงมั่นใจว่า ผู้นำ�มืออาชีพทั้งหลายน่าจะใช้
“ศิลปะ” เป็นเครือ่ งมือในการบริหารคน มากกว่าทีจ่ ะใช้ “ศาสตร์” เพียงเท่านัน้ (โชค บูลกุล, 2555)
ผูน้ � 
ำ จึงต้องเป็นผูบ้ ริหาร รูจ้ กั วางแผน กำ�หนดนโยบาย ประสานงานทัง้ ภายนอกและภายใน มีความ
รู้ แก้ไขปัญหา และคิดอย่างเป็นระบบตัง้ แต่ การวางแผนจัดกำ�ลังคนให้เหมาะสมกับงาน อย่างพอดี
เหมาะสม มีวิสัยทัศน์กว้างทั้งใกล้และไกล การเป็นผู้นำ�ที่ดีนั้นสำ�คัญที่บุคลิกภาพส่วนตัวของผู้นำ�
สำ�คัญที่สุด เช่น พูดจาเก่ง สามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้ บุคลิกภาพดี ได้รับการปลูกฝังอบรมเรียนรู้
ทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำ มาตัง้ แต่เด็กและสามารถพลิกแพลงเรียนรูเ้ พิม่ เติมภายหลังปัจจุบนั หาได้ยากมากเพราะ
ส่วนมากได้ผนู้ �ำ มาจากการแต่งตัง้ ระบบเครือญาติ หรือบุคคลทีใ่ กล้ชดิ เพือ่ นฝูง คนสนิท หากบุคคล
เหล่านีไ้ ม่ปรับตัวอาจทำ�ให้เกิดการไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเกิดผลกระทบกับองค์กร
ในทีส่ ดุ แต่โลกทีม่ กี ารแข่งขันทำ�ให้คนขาดคุณธรรมและทำ�ทุกอย่างเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อำ�นาจในรูปแบบ
ที่แตกต่างกันจึงได้ ผู้นำ�ที่ขาดความรู้ความสามารถซึ่งผู้น�ำ ต้องมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอาจเป็นได้
ทั้งแบบดีและเลว
จากแนวความคิดข้างต้นนัน้ “ภาวะผูน้ �ำ ” นัน้ จึงมีความสำ�คัญอย่างยิง่ สำ�หรับทุกองค์การ
ในกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ความเจริญด้านวัตถุเข้ามาแทนที่ วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมจากอดีต สู่
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ปัจจุบัน เราจึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันตลอดเวลา จาก
ความเจริญที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วของโลกยุคใหม่ที่มีความสลับซับซ้อน จะเห็นได้ว่าทุกคนในกลุ่ม
สามารถที่จะเป็นผู้น�ำ ได้ แม้ไม่มีหน้าที่โดยตำ�แหน่งแต่ขอเพียงมีความคิดและมีการดำ�เนินการเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง ภายใต้ปัจจัยของสภาวะโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลกในทุกวันนี้ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรู้ในเรื่อง ผู้น� 
ำ และ “ภาวะผู้น�ำ ” จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญ
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ผู้นำ�ยุคโลกาภิวัตน์
ผู้นำ�ในยุคโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
ลักษณะของผู้นำ�ให้มีภาวะผู้นำ�สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว เพือ่ รองรับในการบริหารจัดการให้ทนั ท่วงที โดยผูเ้ ขียนใคร่ขอเสนอว่า การเลือกผูน้ ำ�ในยุค
โลกาภิวัตน์ควรจะต้องพิจารณาในสิ่งต่าง ๆ ประกอบกันหลาย ๆ ประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะคุณสมบัติของผู้นำ� พฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ จริยธรรม หรือในด้านอื่น ๆ
มาผสมผสานประกอบกันด้วยเพื่อให้ได้ผู้นำ�ที่มีความพร้อมมากที่สุดอันจะนำ�พาองค์การไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าและเกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนี้
1. ผู้นำ�ควรจะต้องมีทศพิธราชธรรมประจำ�ใจ
2. ผู้นำ�ควรจะต้องมีความรู้ มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
3. ผู้นำ�ควรจะต้องทำ�ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. ผูน้ �ำ ควรจะต้องขยันคิด ขยันทำ� มีความทะเยอทะยาน และมีความกระตือรือร้นตลอดเวลา
5. ผูน้ �ำ จะต้องเสียสละให้ประโยชน์สว่ นรวมและไม่ยดึ ประโยชน์เอามาเป็นของตนและพวกพ้อง
6. ผู้นำ�จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความยุติธรรม มีเหตุมีผล ไม่หลงอำ�นาจ
กระทำ�ด้วยความชอบธรรม ไม่ทำ�ตามอำ�เภอใจ
7. ผู้นำ�จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ยอมรับในนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
8. ผู้นำ�จะต้องมีความโปร่งใสและมีความเสมอภาคต่อทุกคน
9. ผู้นำ�จะต้องมีการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้อง
สมานฉันท์กัน
10. ผู้นำ�ควรจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ในการวางแผนล่วงหน้าเสมอ และจะต้องรู้เขา
รู้เราด้วย
11. ผู้นำ�ไม่ควรมีธุรกิจเป็นของตนเอง หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพวกพ้อง
ตนเอง
12. ผู้น�ำ ควรจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง และมีความยืดหยุ่นเห็นใจผู้อื่น
13. ผู้นำ�ควรจะต้องมีความอดทนและกล้าหาญ รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
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14. ผู้นำ�ควรจะต้องมีบุคลิกภาพสง่างาม และมีจิตใจโอบอ้อมอารี เมตตาธรรม
15. ผู้นำ�ควรมีทักษะในหลาย ๆ ด้าน และทำ�งานติดต่อสื่อสารกันเป็นทีม
เนือ่ งจากสังคมในยุคโลกาภิวตั น์หรือยุคศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมความรู้ สังคมสาร สนเทศ
และสังคมเครือข่าย จึงทำ�ให้ผู้นำ�ในยุคนี้และยุคหน้า จำ�เป็นต้องมีคุณลักษณะพิเศษบางประการ
คือ ทัศนคติใหม่ ทักษะใหม่ และความรู้ใหม่ในข้อจำ�กัดและโอกาสของ ICT และการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิผลโดยเฉพาะใน 3Cs คือ การใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และเนื้อหารวมทั้งมัลติมีเดีย อัน
เป็นคุณลักษณะที่ควรต้องมี เพิ่มเติมจากคุณสมบัติที่ดีที่มีอยู่แบบดั้งเดิม เช่นความเห็นอกเห็นใจ
ความศรัทธา ความผูกพัน และอื่น ๆ นอกจากนั้นแล้ว ลักษณะส่วนบุคคลสำ�หรับผู้นำ�ดิจิตอล ยัง
ประกอบด้วย ความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา และ
ความกระหายใคร่รู้ต่อความรู้ใหม่ ซึ่งต้องเข้าใจว่า ภาวะผู้นำ�ดิจิตอลนั้น ไม่ใช่สิ่งที่คงที่ แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557)
ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงเห็นว่า จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ หากได้มกี ารนำ�เอาองค์ความรูแ้ ละข้อมูล
เกี่ยวกับแนวโน้มของสังคมโลกที่กำ�ลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนถ่าย เพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ คือ
ยุคโลกาภิวัตน์ศตวรรษที่ 21 เข้ามาผนวกกับแนวคิดและทฤษฎีด้านภาวะผู้นำ�ดังกล่าว เพื่อให้ได้
รูปแบบภาวะผู้นำ�แนวใหม่ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นผู้เขียน
จึงได้ท�ำ การศึกษา ภาวะผูน้ � 
ำ ในแบบต่าง ๆ และเรียบเรียงบทความนีข้ นึ้ โดยได้มาจากการสังเคราะห์
หนังสือ ตำ�รา เอกสารทางวิชาการ นานาทัศนะและบทความจากวารสาร ต่าง ๆ ทัง้ ทีม่ กี ารเผยแพร่
ในรูปของหนังสือ สิ่งพิมพ์และในรูปของสื่อทางอิเลคทรอนิคส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะผู้นำ�ใน
รูปแบบต่าง ๆ อันล้วนแต่เป็นข้อเขียนทีไ่ ด้ผา่ นการสังเคราะห์ความคิดเชิงทฤษฎีในภาพรวมเกีย่ วกับ
ภาวะผู้นำ�เชิงคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม และเชิงสถานการณ์ของผู้นำ� มาก่อนแล้วเป็นอย่างดี เพื่อ
นำ�มาปรับใช้กบั การพัฒนาภาวะผูน้ � 
ำ เพือ่ ให้เกิดเป็นผูน้ �ำ ต้นแบบทีส่ มบูรณ์ทงั้ ในเรือ่ งของการดำ�เนิน
ชีวิตส่วนตัวและด้านหน้าที่การงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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จากการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า “ผู้นำ�” ที่สำ�คัญนั้นคือ ต้องใฝ่รู้และปรับปรุงตนเองอยู่
เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมของ ที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา มีทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน “ภาวะผูน้ �ำ ” คือปัจจัยทีส่ �ำ คัญประการหนึง่ ของการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การ
ของโลกยุคปัจจุบันและในแวดวงวิชาการด้านการบริหารจัดการได้มีการศึกษาวิจัย เพื่อยกระดับ
พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ และการพัฒนาภาวะผู้น�ำ มาอย่างเป็นพลวัตต่อเนื่อง จึงเป็นความ
จำ�เป็นทีอ่ งค์การจะต้องปรับเปลีย่ นให้พร้อมทีจ่ ะยืดหยุน่ และกลายเป็นองค์กรทีเ่ ข้มแข็งพร้อมทีจ่ ะ
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เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้นำ�สำ�หรับศตวรรษที่ 21 จึงควรมี 1) มีคุณภาพในองค์
ความรู้ มีความรอบรู้ มีความใจกว้าง มีวสิ ยั ทัศน์ทกี่ ว้างไกล มีความสามารถเป็นเลิศในการจัดสมดุล
ของปัจจัยต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นปัจจัยเสริมและข้อจำ�กัด ซึง่ เป็นคุณภาพของความสามารถและคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลในการบริหารจัดการช่วงเวลาสำ�หรับการตัดสินใจอย่างรอบคอบ การจัดการสถานการณ์
ให้เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน การพัฒนาบุคลากรจากศักยภาพทีแ่ ท้จริง ความสามารถในการกระตุน้
และสร้างแรงบันดาลใจ การให้ความสนใจต่อรายละเอียด และการจัดการความสามารถหลัก
2) ภาวะผู้นำ�ที่มีศักยภาพเป็นเลิศ ที่มีความสามารถ เป็นผู้นำ�ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการบ่มเพาะ
ภาวะผู้นำ�ที่มีศักยภาพเป็นเลิศในทุกๆ ระดับขององค์กร 3) ภาวะผู้นำ�ที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายใต้
สภาพเสมือนจริง เป็นแนวทางปฏิบัตินั้น ผลที่จะได้รับจากการประยุกต์ใช้คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน
พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
สำ�หรับโลกในยุคสมัยนีแ้ ละในอนาคตต่อไป หากประชาชนในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ยึดถือเป็นแนวทางการดำ�รงอยู่และปฏิบัติตน มีสำ�นึกในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ดำ�เนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา
และความรอบคอบ สังคมโลก จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข อย่างยั่งยืนต่อไป
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ภาวะผู้นำ�แบบดุลยภาพภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์
Equilibrium Leadership in Globalization
จิรนันท์ ธรรมวิชุกร1 สุรศักดิ์ ชะมารัมย์2
Jiranan Thamwichukorn1, Surasak Chamaram2

บทคัดย่อ

สุร
นิ ท
ร์

ผูน้ �ำ เป็นบุคคลหรือกลุม่ บุคคล ส่วนภาวะผูน้ �ำ เป็นสิง่ ทีแ่ สดงออกมาอย่างเป็นกระบวนการ
จากบุคคลทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ทีส่ �ำ คัญในองค์กร ภายใต้เงือ่ นไขปัจจัยของสภาวะโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่
โลกในทุกวันนี้ มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรูใ้ นเรือ่ งภาวะผูน้ � 
ำ นัน้ จึงมีความสำ�คัญอย่าง
ยิง่ สำ�หรับทุกองค์กร ในกระแสโลกยุคโลกาภิวตั น์ทมี่ คี วามเจริญทางด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างรวดเร็วมาก เราจึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้
ทันกับเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันตลอดเวลา ผู้นำ�และภาวะผู้นำ�จึงเป็นปัจจัยคู่สำ�คัญที่ควรมีการ
พัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางและการรักษาสมดุลขององค์ประกอบต่าง ๆ หลักการบริหาร
งานและการจั ด ลำ � ดั บ ความสำ � คั ญ ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ มากสำ � หรั บ การดำ � เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง ในระดั บ
ปัจเจกบุคคลและในระดับผู้นำ�  ดังนั้น ภาวะผู้น�ำ แบบดุลยภาพภายใต้โลกาภิวัตน์จึงเป็นภาวะผู้นำ�
แนวทางใหม่ทไี่ ด้ถกู สังเคราะห์จากทฤษฎีภาวะผูน้ �ำ พืน้ ฐาน 5 รูปแบบ เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ลักษณะสอดคล้อง
กับยุคโลกาภิวตั น์ ทีส่ �ำ คัญในสองส่วนหลัก ๆ คือ ทักษะของการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ และการรักษา
ดุลภาพของปัจจัยต่าง ๆ ในขณะนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
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A Leader is a person or a group of people, but Leadership is the process of
being a key person in the organization. Under the surrounding conditions, especially
the world today that has changed dramatically, knowledge of leadership is very
important for every organization. In a globalized world with technological advances
has made the change of society from the past to the present very quickly. Thus,
we need to adjust and change to keep up with the current world. Leaders and
leadership are important factors that should be developed on the basis of the
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เทศบาลนครราชสีมา อำ�เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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middle and balance of components in management principles and priorities which
are very important for living in the individual and leadership level. Thus, an equilibrium
leader under globalization is a new leadership that has been synthesized five basic
leadership theories to be consistent with the globalization era. The two major
components are the skill of prioritizing and the balance of the factors at that time
as well.
Keywords : Leader, Leadership, Equilibrium Leadership, Globalization
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ผูน้ �ำ เป็นองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญในองค์การ เมือ่ เรากล่าวถึงคำ�ว่า “ผูน้ �ำ ” เราจะมองเห็นภาพ
ของคนหนึ่งคน หรือกลุ่มคนไม่กี่คนจำ�นวนหนึ่งที่มีการกำ�หนดแนวทาง หรือวิธีการดำ�เนินงานหรือ
กิจกรรม ให้กับกลุ่มคนจำ�นวนมาก ขับเคลื่อนความเป็นไปของกลุ่มให้เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
จึงไม่แปลกทีเ่ รามักจะได้ยนิ ว่า ความสำ�เร็จหรือความล่มสลายของกลุม่ องค์การนัน้ ๆ ขึน้ อยูก่ บั ผูน้ �ำ
ดังนัน้ เพือ่ ให้เข้าใจความเป็นผูน้ �ำ ให้ถกู ต้อง ผูเ้ ขียนเห็นว่า เราควรทำ�ความเข้าใจกับคำ�ว่า “ผูน้ �ำ ”และ
“ภาวะผู้นำ�” ให้ชัดเจน ดังนี้
DuBrin (1998 อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544 : 12) กล่าวถึง “ผู้น�ำ ” (Leader)
ว่าเป็นบุคคลที่ทำ�ให้องค์การเจริญก้าวหน้า และบรรลุผลสำ�เร็จโดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือ
ผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
Nelson และ Quick (1997 : 346) ให้ความหมายของภาวะผู้นำ� (Leadership) ว่า หมายถึง
กระบวนการในการแนะแนวทางและนำ�ทางพฤติกรรมของคนในสภาพของการทำ�งาน Gibson,
Ivancevich และ Donnelly (1997 : 272) มองภาวะผู้นำ� (Leadership) ในเชิงสัมพันธ์ระหว่างกันของ
สมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้นำ�เป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น ๆ ในกลุ่ม
ภาวะผูน้ �ำ จึงเกีย่ วข้องกับการใช้อทิ ธิพลและปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลเป็นตัวแทนของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงนั้นต้องมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มด้วย
ผู้นำ�อาจจะเป็นบุคคลที่มีตำ�แหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะ
รับรูเ้ กีย่ วกับผูน้ �ำ ทีไ่ ม่เป็นอยูเ่ สมอ เนือ่ งจากบุคคลนัน้ มีลกั ษณะเด่นเป็นทีย่ อมรับของสมาชิกในกลุม่
ทำ�ให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีนํ้าหนักและเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น�ำ ในการปฏิบัติการและ
อำ�นวยการใช้กระบวนการติดต่อ สัมพันธ์กนั เพือ่ มุง่ บรรลุเป้าหมายของกลุม่ (ศิรโิ สภาคย์ บูรพาเดชะ,
2535 อ้างถึงใน มัลลิกา ต้นสอน, 2544 : 47)
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กวี วงศ์พุฒ (2535 : 14-15) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ “ผู้นำ�” ไว้ 5 ประการ
1. ผู้นำ�  หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรียบเสมือนแกน
ของกลุม่ เป็นผูม้ โี อกาสติดต่อสือ่ สารกับผูอ้ นื่ มากกว่าทุกคนในกลุม่ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของกลุม่ สูง
2. ผู้นำ� หมายถึง บุคคลซึ่งนำ�กลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือจุดหมายที่วางไว้ แม้แต่
เพียงชีแ้ นะให้กลุม่ ไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางก็ถอื ว่าเป็นผูน้ �ำ ทัง้ นีร้ วมถึงผูน้ �ำ กลุม่ ออกนอกลูน่ อกทางด้วย
3. ผู้น� 
ำ หมายถึง บุคคลที่สมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือกหรือยกให้เขาเป็นผู้นำ�ของกลุ่ม ซึ่งเป็น
ไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคม มิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้นำ�ได้
4. ผู้นำ�  หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะอย่าง คือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบาง
ประการอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากที่สุด
5. ผู้น� 
ำ หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถนำ�กลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมและ
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาท
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (2558) ได้อธิบายว่า “ภาวะผู้นำ�” มีนิยามที่มีพื้นฐานความคิด
อยู่ 2 ประการ คือ
1. ผู้นำ�พื้นฐานความคิดเพื่อบรรลุความสำ�เร็จด้วยคนอื่น หมายถึง ภาวการณ์ให้ความไว้
วางใจคนอื่นว่า มีความปรารถนาที่จะประสานสัมพันธ์กันทำ�งานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ด้วย
การสร้างแรงบันดาลใจ การเชิญชวนหรือด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึง่ เป็นจุดเน้นขององค์กรยุค
ใหม่หรือโลกยุคใหม่
2. มีพื้นฐานความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่ออนาคตที่ดีกว่า หมายถึง ภาวการณ์
ท้าทายต่อสภาพการณ์ในปัจจุบันและมุ่งหน้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหม่ที่ดีกว่า
จากแนวความคิดข้างต้น บ่งชี้ให้เห็นว่าทุกคนในกลุ่มสามารถที่จะเป็นผู้น�ำ ได้ แม้ไม่มีอำ�นาจหน้าที่
โดยตำ�แหน่งขอเพียงมีความคิดและมีการดำ�เนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงถือว่าผู้นั้นมีภาวะผู้น�ำ
“ผูน้ �ำ ” จึงเป็นบุคคลทีส่ �ำ คัญในองค์การทีม่ บี ทบาททีต่ อ้ งดำ�เนินไป ภายใต้เงือ่ นไขปัจจัยของสภาวะ
โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลกในทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่ารวดเร็ว ความรู้เรื่อง “ภาวะ
ผูน้ �ำ ” จึงมีความสำ�คัญอย่างยิง่ สำ�หรับทุกองค์กร ในกระแสโลกยุคโลกาภิวตั น์ทคี่ วามเจริญด้านวัตถุ
เข้ามาแทนที่ วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน เราจึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ทัน
กับเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันตลอดเวลา จากความเจริญที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วของโลกยุคใหม่ที่มี
ความสลับซับซ้อน “ผู้นำ�” (Leader) และภาวะผู้น� 
ำ (Leadership) จึงเป็นปัจจัยคู่ส�ำ คัญที่ต้องการ
เพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดวิกฤตภาวะผู้น�ำ ขึ้นได้ ซึ่งอาจนำ�ไปสู่ปัญหาในสังคมของทุกชนชั้น ทุกระดับ
จนกระทั่ง นำ�ไปสู่ปัญหาระดับประเทศในที่สุด (สมบัติ กุสุมาวลี, 2556) การพัฒนาภาวะผู้นำ�ใน
ปัจจุบัน ยังละเลยและมองข้าม เรื่องของการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง และการรักษาสมดุล
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ขององค์ประกอบต่าง ๆ โดยคำ�นึง จุดของความพอเหมาะ ในเรือ่ งของจังหวะ เวลา หลักการบริหาร
งาน ที่นำ�ทางองค์การมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ การบริหาร คือการหาทางทำ�งานให้
สำ�เร็จ การทำ�งานให้สำ�เร็จได้นั้น มีวิธีการอยู่มากมายหลายวิธีที่ผู้นำ�ทั้งหลายได้ใช้ความรู้ ความ
สามารถ เลือกวิธีที่เหมาะสมตามสภาพความต้องการและสภาพมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ แต่เดิม
แนวคิดว่าองค์ประกอบสำ�คัญที่เป็นปัจจัยช่วยให้การบริหารงานใด ๆ สำ�เร็จได้โดยง่าย คือ คน
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) แนวคิด
นั้นรู้ โดยทั่วกันว่า 4 M’s ปัจจุบันปัจจัยสำ�คัญที่จะส่งผลให้สามารถทำ�งานสำ�เร็จได้ดียิ่งขึ้น มีเพิ่ม
อีก 2 ประการ คือ ข้อมูลสารสนเทศ (Information) และเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งหมายถึง
การนำ�เอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ 2 ประการหลังนี้โดยทั่วไป เรียกว่า
IT (ไอที) อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากองค์ประกอบทั้ง 6 ประการแล้ว ยังมีองค์ประกอบที่สำ�คัญ
มากที่สุดคือ ไหวพริบ ประสบการณ์ และปฏิภาณในการบริหารจัดการ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ในการทำ�งานของตัวผูบ้ ริหารนัน้ ซึง่ โลกยุคโลกาภิวตั น์นเี้ ปลีย่ นแปลงเป็นอย่างมาก โดยการค้นคว้า
วิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาผลิตและการบริการทุกด้านให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
โดยลดต้นทุนด้านแรงงาน ด้านวัสดุลงนอกจากนั้น ยังสามารถแพร่สินค้า ส่งผลิตบริการ แม้กระทั่ง
แนวความคิดให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไปได้ง่าย การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ไปต่าง ๆ พอสมควร เพื่อให้องค์กรสามารถทำ�หน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ (Priority) ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญ
มาก สำ�หรับการดำ�เนินชีวติ ทัง้ ในระดับปัจเจกบุคคล และในระดับผูน้ � 
ำ เนือ่ งจากหากผูน้ �ำ ขาดทักษะ
ของการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ และการรักษาดุลยภาพของปัจจัยต่าง ๆ ในขณะนั้น ๆ สามารถนำ�ไป
สูก่ ารตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาด หรือเป็นการตัดสินใจทีจ่ ะนำ�ไปสูผ่ ลลัพธ์ทไี่ ม่สมั ฤทธิไ์ ด้ ดังนัน้ คุณลักษณะ
และการพัฒนา ภาวะผู้นำ�  ที่ส่งเสริมการใช้ความรอบครอบประกอบการวางแผนอย่างระมัดระวัง
ในเรื่องการจัดการความรู้ การปฏิบัติและการตัดสินใจ โดยตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์ หากผู้นำ�
บกพร่องในทักษะหรือคุณลักษณะของการจัดสรรและรักษาสมดุลของภาวะผู้นำ�เหล่านี้สามารถ
ทำ�ให้เกิดผลกระทบและความล้มเหลวตามมา ตั้งแต่ในระดับชุมชน สังคม หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ
ภาคเอกชน จนนำ�ไปสู่ปัญหาระดับประเทศได้
ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากได้มีการนำ�เอาองค์ความรู้และข้อมูล
เกีย่ วกับแนวโน้มของสังคมโลกทีก่ �ำ ลังอยูใ่ นยุคของการเปลีย่ นถ่ายเพือ่ ก้าวเข้าสูย่ คุ โลกาภิวตั น์ เข้า
มาผนวกกับแนวคิดและทฤษฎีด้านภาวะผู้นำ�ดังกล่าว เพื่อทำ�การสังเคราะห์ให้ได้การบริหารงาน
และภาวะผูน้ �ำ แนวใหม่ทเี่ หมาะสมและสอดคล้องกับสังคมในยุคโลกาภิวตั น์ ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงทำ�การ
ศึกษา ภาวะผูน้ �ำ เชิงบูรณาการในแบบต่าง ๆ และเรียบเรียงบทความนีข้ นึ้ โดยได้มาจากการสังเคราะห์
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หนังสือ ตำ�รา เอกสารวิชาการ นาทัศนะจากบทความวารสารต่าง ๆ ทั้งมีการเผยแพร่ในรูปแบบ
ของหนังสือ สิง่ พิมพ์และในรูปของสือ่ ทางอิเลคทรอนิคส์ทเี่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งของภาวะผูน้ �ำ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นข้อเขียนทีไ่ ด้ผา่ นการสังเคราะห์ความคิดเชิงทฤษฎีในภาพรวมเกีย่ วกับภาวะผูน้ �ำ
ในรูปแบบต่าง ๆ อันล้วนเป็นข้อเขียนทีไ่ ด้ผา่ นการสังเคราะห์ความคิดเชิงคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม
และเชิงสถานการณ์ของผู้นำ�  มาก่อนเป็นอย่างดี เพื่อนำ�มาปรับใช้กับการพัฒนาภาวะผู้น� 
ำ เพื่อให้
เกิดเป็นผู้นำ�ต้นแบบที่สมบูรณ์ทั้งในเรื่องของการดำ�เนินชีวิตส่วนตัวและด้านหน้าที่การงานเพื่อให้
เกิ ด การพั ฒ นาอย่างยั่งยืน และตกผลึก มาเป็ นแนวคิ ด ของ รู ปแบบภาวะผู้ นำ �แบบดุ ล ยภาพ
(Equilibrium Leadership) ดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวในบทความต่อไปนี้
การสังเคราะห์ภาวะผู้นำ�แนวใหม่จากทฤษฎีภาวะผู้น�ำ พื้นฐาน และจากนานาทัศนะภาวะ
ผู้น�ำ ร่วมสมัยปัจจุบัน “No one can teach anybody in leadership but we can help them
to learn” คือ ข้อคิดที่บอกว่า “ตำ�ราใด ๆ ก็ไม่สามารถที่จะ “สอน” ใครได้ในเรื่องภาวะผู้นำ� แต่
ภาวะผูน้ �ำ เป็นสิง่ ทีพ่ วกเราสามารถช่วยให้เขาเหล่านัน้ เรียนรูไ้ ด้” ยังคงเป็นจริงเสมอ แม้วา่ ในปัจจุบนั
เราจะพบเห็นหลักสูตรที่ว่าด้วยวิชา “ภาวะผู้น�ำ ” มีอยู่มากมายก็ตาม เหตุใดจึงมีคำ�กล่าวเช่นนี้
คุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ได้กล่าวไว้ใน “คำ�นิยม” ของ
หนังสือ “Smart leadership: กลยุทธ์การนำ�ระดับกูรู” เอาไว้ว่าเพียง “ศาสตร์” ในการบริหาร
จัดการสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นั้น คงมิอาจนำ�พาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ หากแต่การมี
“ศิลปะในการครองใจคน” ต่างหาก ที่จะสามารถสร้างแต้มต่อให้กับองค์กรหรือธุรกิจ เพราะการ
“ได้ใจคน” คือจุดเริ่มต้นของความสำ�เร็จในทุกมิติ จึงมั่นใจว่า ผู้นำ�มืออาชีพทั้งหลายน่าจะใช้
“ศิลปะ” เป็นเครือ่ งมือในการบริหารคนมากกว่าทีจ่ ะใช้ “ศาสตร์” เพียงเท่านัน้ (โชค บูลกุล, 2555)
อนึ่ง ผู้นำ� (Leader) ส่วนมากในปัจจุบัน ที่จะเป็นผู้ที่ดีงามทั้งในด้านความประพฤติ การปฏิบัติตัว
นั้น มีให้พบเห็นได้น้อยมาก ส่วนมากมักพบผู้น�ำ ที่มาจากการแต่งตั้งขึ้น โดยอาศัยเครือญาติ เพื่อน
ฝูง คนสนิท หรือเป็นเรือ่ งบุญคุณทีท่ ดแทนกัน ซึง่ ส่งผลทำ�ให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ทั้ง ๆ ที่ ผู้นำ� (Leader) ถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่ส�ำ คัญที่สุดในการบริหารจัดการองค์กรดังนั้น
ในกลุม่ ผูน้ �ำ จึงต้องมีทงั้ “ศาสตร์”และ “ศิลปะ” ทีม่ อี ทิ ธิเหนือคนอืน่ จึงสามารถนำ�พาผูค้ นเหล่านัน้
และได้รบั ความไว้วางใจและเชือ่ ใจอย่างเต็มที่ อีกทัง้ ต้องได้รบั ความเคารพนับถือ ร่วมมือร่วมใจจาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างจริงจัง ดังนัน้ จึงจำ�เป็นอย่างยิง่ ที่ “ผูน้ �ำ ” จะต้องมี “ภาวะผูน้ �ำ ” (Leadership)
ที่เหมาะสมที่สามารถจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติการ และอำ�นวยการ โดยใช้กระบวนการสื่อสารความหมายหรือการติดต่อกันและเพื่อร่วม
มือกันดำ�เนินงานให้สำ�เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สิ่งสำ�คัญต้องรู้จักเดินทางสายกลาง อย่างพอ
ประมาณ มีเหตุผล มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมเป็นลักษณะนิสยั ดังที่ สุภชั ชา พันเลิศพาณิชย์
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กล่าวไว้ใน บทความทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำ�ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ว่า ในปัจจุบันผู้นำ�ส่วนมาก (Leader) ไม่มี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่ง 3 ห่วง ประกอบด้วย ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันตัวเอง ส่วน 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ คู่ คุณธรรม ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ต้องทำ�ควบคู่กันไปเสมอ จะขาดสิ่งหนึ่งใดมิได้ (สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์, 2558) จากทัศนะ
ข้างต้น จึงทำ�ให้เกิดการบูรณาการศิลปะการครองใจคน หรือศิลปะการจูงใจ เข้ามาสู่ศาสตร์ของ
ภาวะผู้นำ�  ตลอดทั้งศิลปะการบริหารจัดการ การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ และการจัดส่วนของ
คุณลักษณะ ทักษะด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล ดังที่ทำ�ให้เกิดภาวะผู้นำ�แบบใหม่ ๆขึ้น ภายใต้กระบวน
ทัศน์ทฤษฎีภาวะผูน้ �ำ เชิงบูรณาการในเวลาต่อมา ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ทีจ่ ะให้ได้รปู แบบของภาวะผูน้ � 
ำ ทีเ่ หมาะ
สมกับกาลสมัยและบริบทขององค์กรหรือสังคมในขณะนั้น
ดังนั้น การสังเคราะห์ให้ได้ภาวะผู้นำ�ใหม่ที่ใช้ชื่อเรียกว่า “ภาวะผู้นำ�แบบดุลยภาพ” ตาม
บทความวิชาการนี้ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ผู้เขียนได้ทำ�การสังเคราะห์จาก ทฤษฎี
ภาวะผู้นำ�พื้นฐาน 5 รูปแบบ และนำ�มาทำ�การสังเคราะห์จุดเด่นทางความคิดและคุณลักษณะต่าง ๆ
ที่มีคุณลักษณะอันสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์ ที่ปรากฏอย่างโดนเด่นดังนี้
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ภาวะผู้นำ�แบบผนึกกำ�ลัง (Synergistic Leadership)
ภาวะผูน้ �ำ แบบฝึกกำ�ลังเป็นทฤษฎีส�ำ หรับศตวรรษที่ 21 ทีใ่ ห้กรอบแนวคิดในการตรวจสอบ
และสะท้อนเสียงของสตรีในภาวะผู้นำ�ทางการศึกษาในองค์ประกอบสำ�คัญ 4 องค์ประกอบที่จะ
ต้องสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ
1. โครงสร้างขององค์กร ที่ส่งเสริมต่อการบำ�รุงรักษาและการดูแลเอาใจใส่ การให้รางวัล
การพัฒนาวิชาชีพ และการให้คุณค่ากับความเป็นสมาชิกขององค์กร
2. พฤติกรรมภาวะผู้น� 
ำ มีลักษณะเป็นพฤติกรรมโดยรวม (inclusive) มุ่งการบำ�รุงรักษา
(nurturing) และมุ่งงาน (task-oriented)
3. พลังขับภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ การกระทำ�  และความคาดหวังของผู้ต้องใช้
แนวคิดแบบองค์รวมเพื่อบูรณาการพลังขับต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
4. ความเชื่อ ทัศนะคติและที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้น� 
ำ มีองค์ประกอบสำ�คัญ คือ การ
ให้คณ
ุ ค่า (valuing) จริยธรรม (ethics) การยึดมัน่ ในสิง่ ทีถ่ กู ต้องชอบธรรม (integrity) ความเคารพ
(respect) ความต้องการก้าวหน้าในอาชีพ (professional growth) การสร้างความไว้วางใจ
(building trust) และการสนับสนุนคนงาน (support among employees)

คณ
ะม

ภาวะผู้นำ�เชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)
ภาวะผู้น�ำ เชิงจริยธรรมมีสององค์ประกอบที่ส�ำ คัญ คือ (หนึ่ง) มีการปฏิบัติและการตัดสิน
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ใจอย่างมีจริยธรรม และ (สอง) มีการนำ�อย่างมีจริยธรรม ทั้งในส่วนที่มองเห็นได้ และมองเห็นไม่ได้
เช่น มีค่านิยมหรือหลักการที่ยึดถือจริยธรรมเป็นหลัก ซึ่งลักษณะทั้งสองนี้ ต้องมีอยู่อย่างเป็นปกติ
วิสยั ตลอดเวลาเพือ่ เป็นต้นแบบ และเพือ่ สร้างความไว้วางใจ ความน่าเชือ่ ถือและความเคารพต่อผูน้ �ำ
เองและองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีเพื่อทำ�ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เพื่อสร้างบรรยากาศองค์กรที่ดี เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณธรรม และเพื่อความเคารพในตนเอง (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557)
ภาวะผู้นำ�ดิจิตอล (Digital Leadership)
เนือ่ งจากสังคมในยุคโลกาภิวตั น์ เป็นสังคมแห่งความรู้ สังคมสารสนเทศ และสังคมเครือข่าย
จึงทำ�ให้ผู้นำ�ยุคนี้และยุคหน้า จำ�เป็นต้องมีคุณลักษณะพิเศษบางประการ คือ ทัศนคติใหม่ ทักษะ
ใหม่ และความรู้ใหม่ในข้อจำ�กัดและโอกาสของ ICT และการใช้งานอย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะ
ใน 3Cs คือ การใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และเนื้อหารวมทั้งมัลติมีเดีย อันเป็นคุณลักษณะที่ควร
ต้องมีเพิม่ เติมจากคุณสมบัตทิ ดี่ ที มี่ อี ยูแ่ บบดัง้ เดิม เช่นความเห็นอกเห็นใจ ความศรัทธา ความผูกพัน
และอื่น ๆ นอกจากนั้นแล้ว ลักษณะส่วนบุคคลสำ�หรับบุคคลสำ�หรับผู้นำ�ดิจิตอล ยังประกอบด้วย
ความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา และความกระหาย
ใคร่รตู้ อ่ ความรูใ้ หม่ ซึง่ ต้องเข้าใจว่า ภาวะผูน้ �ำ ดิจติ อลนัน้ ไม่ใช่สงิ่ ทีค่ งที่ แต่มกี ารเปลีย่ นแปลงตลอด
เวลา (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557)
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ภาวะผู้นำ�ยอดเยี่ยม (Transcendental Leadership)
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557) ทัศนะหนึ่งที่กล่าวถึง ภาวะผู้นำ�ยอดเยี่ยม (Transcendental
Leadership) ภาวะผู้นำ�ยอดเยี่ยมสำ�หรับยุคโลกาภิวัตน์ โดย Dariush (2010) ได้กล่าวว่า หาก
พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงในทฤษฎีภาวะผู้นำ�จากอดีต คือ ทฤษฎีมหาบุรุษ (Great Man
Theory) สู่ภาวะผู้นำ�เชิงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เชิงมีส่วนร่วม ตามสถานการณ์ แบบใฝ่บริการ
แบบแลกเปลี่ยน และแบบการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นพัฒนาการทางทฤษฎีที่ดีขึ้น เขาเห็นว่า ภาวะ
ผูน้ �ำ ยอดเยีย่ ม อันเป็นภาวะผูน้ �ำ พึงประสงค์และเป็นความหวังของผูค้ นระดับโลกมากขึน้ นัน้ หมาย
ถึงภาวะผู้นำ�ที่มีความสามารถ ดังนี้
1. อยู่เหนืออัตตาและความปรารถนาของตนเอง
2. ช่วยให้ผู้ตามทำ�ในสิ่งดังกล่าวและมุ่งตอบสนองจุดหมายที่ดีขึ้น
3. ช่วยให้ผู้คนผูกพันกันอย่างเป็นมนุษย์
4. มีเส้นทางร่วมชะตากรรมร่วม
Dariush ยังชี้ให้เห็นว่า ผู้น�ำ ที่ยิ่งใหญ่ในอดีต ต่างมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ต่างแสดงความกล้า
หาญทางศีลธรรมเพื่อยืนหยัดในความจริงและความยุติธรรม ยอมทุกข์ทรมานหรือยอมตาย เพื่อ
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ความเชื่อและค่านิยมของตนเอง ในปัจจุบัน เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการมี
ทัศนะระดับโลก จึงเป็นช่วงเวลาของภาวะผู้น�ำ ยอดเยี่ยมที่มีการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ดังนี้
1. เปลี่ยนจากการยึดมั่นในตนเอง เป็น มีจิตสำ�นึกในตนเอง
2. เปลี่ยนจากการพูด เป็น การกระทำ�
3. เปลี่ยนจากความเป็นอิสระจากกัน เป็น การพึ่งพาอาศัยกัน
4. เปลี่ยนจากรายบุคคล เป็น หมู่คณะ
5. เปลี่ยนจากประเทศที่แยกกัน เป็น ชุมชนโลกที่บูรณาการกัน
สามารถกล่าวได้วา่ ภาวะผูน้ �ำ ยอดเยีย่ ม ให้กรอบความคิดเชิงปฏิวตั ิ ในการมองความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ในองค์กรใหม่เป็นความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีความแตกต่างกันมากขึ้น (More diverse
people) ในกระบวนการกำ�กับดูแลร่วมกันทีแ่ ท้จริง และเนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงในกระบวนทัศน์
จากเก่าสู่ใหม่ ทำ�ให้ในปัจจุบันค่อย ๆ คืบไปสู่ภาวะผู้นำ�ยอดเยี่ยมที่มีลักษณะสำ�คัญกันมากขึ้น ดังนี้
1. รับฟังการสะท้อนผล (reflective)
2. ยึดค่านิยมเป็นศูนย์กลาง (value centered)
3. มีทัศนะระดับโลก (global in perspective)
4. อำ�นวยความสะดวกต่อสุนทรียสนทนา (dialogue)
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ภาวะผู้นำ�แบบสุนทรียสนทนา (Dialogic Leadership)
Isaacs (1999) เป็นผู้น�ำ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ แบบสุนทรียสนทนา กล่าวถึง ข้อ
ปฏิบตั ิ 4 ประการ สำ�หรับการเป็นผูน้ �ำ แบบสุนทรียสนทนา ไว้วา่ 1) ฟังคนอืน่ (Listening) 2) เคารพ
ความคิดเห็นของคนอื่น (Respecting) 3) เปิดใจกว้าง (Suspending) ทั้งไม่ระงับหรือ ไม่สนับสนุน
ความคิดด้วยความเชื่อมั่นฝ่ายเดียว 4) แสดงความคิดเห็น (Voicing) ภายหลัง David Bohm ได้น�ำ
ปรากฏการณ์ปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าวมายกระดับการอธิบายด้วนเกณฑ์ และทฤษฎีทางควอนตัมฟิสกิ ส์
เพือ่ นำ�ไปใช้ในสังคมตะวันตกปรากฏว่าได้รบั การยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ถูกนำ�ไปใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อดึงศักยภาพผู้เรียนให้เป็นที่ปรากฏ สามารถสร้างญาณวิทยา (intuition) ใหม่ ๆ ขึ้น
มากมาย องค์กรที่นำ�ไปใช้ พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างชัดเจน คนในองค์กร มีความรักกัน
และเข้าใจกันมากขึ้น ในขณะเดียวกัน คนในองค์กรก็มีการค้นพบศักยภาพของตนเองและนำ�ไปใช้
ประโยชน์ภายในองค์กรได้มากกว่าแต่ก่อน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557)
David Bohm หันมาสนใจกับวิธีคิดตะวันออกอย่างจริงจัง จนช่วง 10 ปี สุดท้ายของชีวิต
สามารถนำ�เอาศาสตร์ทางด้านควอนตัมฟิสิกส์สมานเข้ากับมนุษย์ศาสตร์ได้อย่างแนบแน่นจนแทบ
เป็นเรื่องเดียวกัน David Bohm เริ่มมองเห็นว่า การที่มนุษย์ถูกแบ่งแยกออกจากกัน โดยมิติต่าง ๆ
เช่น ศาสนา วัฒนธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และมิติทางเพศนั้น ล้วนเป็นผลมาจาก
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การทำ�งานของ ความคิด (Thought) ทั้งสิ้นความคิด ทำ�หน้าที่เป็นผู้สังเกต และเป็นผู้กำ�หนดความ
หมายและการดำ�รงอยูข่ องสิง่ ทีถ่ กู สังเกตความคิด จึงเป็นตัวการแบ่งแยกผูส้ งั เกตจากสิง่ ทีถ่ กู สังเกต
และเป็นการเริม่ ต้นของการแบ่งแยกระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติออกจากกัน ในขณะเดียวกันความ
คิด ก็เป็นตัวสร้างความรู้และตรรกะชุดต่าง ๆ เพื่อนำ�สิ่งที่ถูกสังเกต เชื่อมโยงเข้าหากันใหม่ เพื่อ
ปรับใช้ความต้องการอันไม่สนิ้ สุดของผูส้ งั เกต โลกทัง้ ใบจึงเต็มไปด้วย ความแตกต่างอันสับสนวุน่ วาย
และความขัดแย้งทีไ่ ม่มที างออก เนือ่ งจากการปิดกัน้ ของชุดตรรกะความรูแ้ ละมายาคติแห่งการแบ่ง
แยกแตกต่างที่ผู้สังเกตสร้างขึ้น ทำ�ให้ไม่สามารถกลับมาพูดคุยแบบมนุษย์สัมผัสมนุษย์เพื่อถ่ายเท
สภาพการดำ�รงอยูส่ คู่ วามเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันได้ ดังนัน้ เขาจึงประกาศความเชือ่ ว่า เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ที่มนุษย์เผชิญอยู่นี้ จำ�เป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องสลัดความคิด ความรู้ดั้งเดิมทิ้งไป และร่วมกัน
แสวงหาความคิดใหม่จากธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว David Bohm เรียกว่า การสนทนา
(Dialogue) โดยที่มีเงื่อนไขสำ�คัญของการสนทนา เป็นกฎกติกาอยู่ 3 ประการคือ
1. การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) หมายถึง การฟังโดยไม่นำ�ฐานคติ (presup
position) เดิมมาเป็นกรอบการอ้างอิงในการตัดสินเสียงทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั จากผูอ้ นื่ ซึง่ เป็นสิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ
จึงมีข้อแนะนำ�ในการปฏิบัติไว้ 3 ประการคือ ให้ฟังเสียงของตนเอง (Self-reflection) นั่นคือ ฟัง
เสียงหรือความคิดหรือคำ�พูดทีม่ อี ยูใ่ นใจ (inner call) ทีย่ งั ไม่ได้พดู ออกมา ก่อนทีจ่ ะทำ�การพูดหรือ
โต้ตอบอะไรออกไป การฟังเสียงตนเองให้ดี ๆ จะเป็นโอกาสที่เราจะได้รู้และเข้าใจต้นตอความคิด
ได้ดียิ่งขึ้น ประการที่สองคือ ชื่นชมกับเสียงของความเงียบ (Appreciation of silence) ในระหว่าง
ความเงียบของวงสนทนา อาจมีเสียงธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ แต่ถ้าเรากำ�หนดความรู้สึกให้ชื่นชม
กับเสียงที่เราได้ยิน เราจะสามารถเรียนรู้อะไรมากขึ้น เพราะไม่มีการปิดกั้นหรือตัดสินเสียงที่ได้ยิน
ล่วงหน้า และประการสุดท้ายคือ เคารพเสียงของคนอื่น (respecting the participants’ voice)
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท�ำ ให้ ผู้ที่พูดเกิดความเชื่อมั่นและเกิดความไว้วางใจมากขึ้น
2. ความไว้วางใจ มีความรู้สึกเป็นอิสระ และผ่อนคลาย (Trust, free and relaxing) อัน
เป็นผลมาจากวัตถุประสงค์เบื้องต้นของวงสนทนาแบบ Dialogue นั่นคือการมาฟังและเรียนรู้จาก
คนอื่น
3. เคารพในความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ (equality) วงสนทนาคือชุมชนของ
ผู้มี “ศีลเสมอกัน” หรือมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎกติกาที่ตกลงกันไว้ไม่มีการแยกเขาแยกเรา
จะต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ลงทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้ความคิด ความรู้สึกที่มาจากความเป็น
ปัจเจกบุคคล สามารถไหลถึงกันได้โดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม David Bohm ไม่คิดว่า Dialogue คือ คำ�ตอบสุดท้ายของการแก้ปัญหาได้
ทุกเรื่องแต่เขาคิดว่า มันเป็นจุดเริ่มต้นของ สัมมาทิฐิ การสนทนาในลักษณะนี้ จึงควรกระทำ�อย่าง
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ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ คนในวงสนทนาจะเป็นกระจกเงาให้กันและกัน อย่างปราศจากอคติ เพื่อ
เปิดโอกาสให้แต่ละคนเรียนรู้ตัวเองและแก้ไขปรับปรุงตนเองให้สามารถทำ�งานร่วมกันและอยู่ร่วม
กันกับคนอืน่ ได้อย่างมีความสุขสามารถแก้ไขปัญหาทีย่ าก ๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดการด้วยวิธกี ารธรรมดาได้
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นานาทัศนะภาวะผู้นำ�ร่วมสมัย
คุณก่อศักดิ์ ชัยรัศมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจม. ซีพีออลล์ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผู้นำ�  ไว้ว่าคุณสมบัติ 5 ประการที่ควรมีในผู้บริหาร ซึ่งสะท้อนไปยังตัวตน และความสำ�เร็จของผู้
บริหารบริษทั ใหญ่ระดับหนึง่ คือ 1) การปลูกฝังค่านิยมทีถ่ กู ต้องในตัวผูน้ �ำ เป็นกระบวนการทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
ที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จค่านิยมด้านบวก ในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ความซื่อสัตย์ ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม การรูจ้ กั แยกแยะถูกผิด การแบ่งงานกันรับผิดชอบและผนึกรวมกับความรักทีม่ ี
ต่อสังคมเป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมพัฒนาในทางที่ดีขึ้น 2) ผู้น�ำ ต้องคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองเป็นพร้อม ๆ
กับการบ่มนิสัยใฝ่หาความรู้ ซึ่งเปรียบเสมือนสองด้านของเหรียญเดียวกัน “คิดไม่เป็น” แม้มีองค์ความ
รูอ้ นื่ ๆ ประกอบการตัดสินใจก็ไร้ผล ในขณะเดียวกันหากนิสยั ใฝ่รแู้ ม้จะขบคิดปัญหาเท่าใด ก็ไม่สามารถ
มีความคิดที่หลุดพ้นจากกรอบเดิม ๆ ซํ้าร้ายยังทำ�ให้มีมุมมองที่คับแคบอีกด้วย 3) ต้องมีความสามารถ
ในการสื่อสารที่ดี ใช้ทักษะการพูดและการเขียน เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องเดียวกัน ในขณะเดียวกัน
ไม่ควรละเลย “การฟัง” เพราะหากความสามารถในการฟังไม่พอดี การสื่อสารก็อาจมีปัญหาได้เช่นกัน
4) มีความคิดระดับสากล และ 5) ต้องมีความรูร้ อบด้านนอกเหนือวิชาชีพ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถมองโลกและ
สังคมได้ครบทุกแง่มุม เพิ่มเติมจากที่กล่าวมาแล้ว คุณก่อศักดิ์ยังได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ “ภาวะผู้นำ�ตาม
วิถีตะวันออก” 7 ประการซึ่งสามารถร้อยเรียงให้จดจำ�ง่าย ๆ ไว้ว่า “สำ�นึกต่อหน้าที่ – มีสัจจะ – กตัญญู –
อ่อนน้อม – ยอมให้อภัย – ไม่ช่วงชิงเป็นที่หนึ่ง – คำ�นึงถึงความกลมกลืน”
ภาวะผู้นำ�แบบดุลยภาพ
เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะที่โดเด่น และเหมาะสมของภาวะผู้นำ�ทั้ง 5 แบบข้างต้น ผนวก
เข้ากับคุณลักษณะพึงประสงค์อื่น ตามที่ได้มีการศึกษา และแสดงไว้ในนานาทัศนะ สามารถสังเคราะห์
ออกมาเป็นคุณลักษณะของ “ภาวะผู้น�ำ แบบดุลยภาพ” ได้โดยสรุปดังนี้
1. ความรู้ (Knowledge & Knowhow) คือ ผู้นำ�ต้องมีความรู้ พร้อม ๆ กับการบ่มนิสัย
ใฝ่หาความรู้รอบด้านนอกเหนือวิชาชีพ เพื่อที่จะสามารถมองโลกและสังคมได้ครบทุกแง่มุม
2. สติและปัญญา คือ ผู้นำ�ต้องมีสติ มีความตื่นรู้ รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว และรู้ตน มี
ปัญญา และไหวพริบ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควรและเกิดประโยชน์
3. ความคิด (Critical Thinking) คือ ผู้น�ำ ต้องมีความคิดระดับสากล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี
ความสามารถในการคาดการณ์ การจำ�ลองความคิด (Anticipation, imagination, and simulation)
มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็น ความคิดริเริ่มจะมีขึ้น
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ได้ ผู้นำ�จะต้องมีความกระตือรือร้น มีใจจดจ่อกับงาน มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ และมีพลังใจที่ต้องการ
ความสำ�เร็จ
4. นํ้าใจ (Empathy) คือ ผู้นำ�ต้องเป็นผู้มีนํ้าใจ เอื้อเฟื้อ มีใจเป็นกลาง และเปิดกว้าง
ปราศจากอคติ หรือเรียกว่ามี “สัมมาทิฐิ” มีความรู้พอประมาณ และวางใจ วางตนเป็นกลาง โดย
นำ�มาปฏิบตั จิ ริงกับชีวติ ของตนเองเดินทางสายกลางและยึดกลักการ “อยูอ่ ย่างพอเพียงและพอดี”
5. ทักษะการสื่อสาร (Communications) คือ ผู้น�ำ ต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
ใช้ทักษะ การพูดและเขียนเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องเดียวกัน ไม่ควรละเลย “การฟัง” และควร
มี “ทักษะการฟัง” ที่ดีเยี่ยม
6. คุณธรรม (Ethics) คือ ผูน้ �ำ ต้องมีคา่ นิยมทีด่ แี ละถูกต้องสำ�หรับสังคมส่วนรวม มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีการรู้จักแยกแยะถูกผิด มีหิริโอตัปปะ โดยมีหลักธรรมเป็นองค์
ประกอบเป็นพื้นฐานและกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมเกื้อหนุนและประคับประคอง และการใช้หลัก
ธรรมในการบริหารจัดการ มีความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ผู้นำ�ที่ดีจะต้องอาศัยหลักการ
และเหตุผล และความซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเองและผูอ้ นื่ เป็นเครือ่ งมือในการวินจิ ฉัยสัง่ การ ปฏิบตั งิ านด้วย
จิตที่ปราศจากอคติปราศจากความลำ�เอียง
7. ผู้นำ�ต้องมีทักษะของการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ และการรักษาดุลยภาพ (Balance &
Equilibrium) คือ ทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัว สังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดี
8. เที่ยงธรรมและมนุษยธรรม คือ ผู้นำ�ต้องอยู่เหนืออัตตาและความปรารถนาของตนเอง
มีความสามารถในการช่วยให้ผู้คนผูกพันกันอย่างมนุษย์ และมีเส้นทางร่วมชะตากรรมร่วมกันได้
อย่างสันติสุข
9. มนุษยสัมพันธ์และสร้างคน (Creation) คือ ผู้นำ�ต้องมีความสามารถในการสร้างคน มี
ความสามารถในการจูงใจ และให้กำ�ลังใจแก่ผู้อื่น (ซึ่งเป็นผู้ตาม) ให้ความช่วยเหลือให้ผู้ตามทำ�ใน
สิ่งที่เป็นเป้าหมายร่วมและมุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายที่ดีขึ้น
10. กล้าหาญเด็ดเดีย่ ว (Courage) คือ ผูน้ �ำ ทีด่ ตี อ้ งมีความกล้าหาญและความเด็ดขาด กล้า
ตัดสินใจ หลังจากที่คิดอย่างรอบครอบแล้ว ต้องมีความกล้าหาญเด็ดขาด และต้องมีลักษณะ “กล้า
ได้ กล้าเสีย” ไม่เกรงกลัวต่ออันตราย ความยากลำ�บาก หรือความเจ็บปวดใด ๆ ทั้งกาย วาจา และ
ใจ ต้องมีความกล้าหาญสามารถทำ�งานให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี
11. พั น ธะสั ญ ญา (Commitment) และความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability &
Responsibility) คือ ผู้นำ�ต้องมีสำ�นึกตระหนักของความรับผิดชอบ ในสิ่งที่ตนตัดสินใจลงไป หรือ
กระทำ�ไปทั้งต่อส่วนตัวและส่วนรวม
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จากการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า “ภาวะผู้นำ�คือ” คือ ปัจจัยที่ส�ำ คัญประการหนึ่งของการ
บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรของโลกยุคโลกาภิวัตน์ และแวดวงวิชาการด้านการบริหารจัดการ
ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�และการพัฒนาภาวะผู้นำ�มาอย่าง
เป็นพลวัตต่อเนื่อง และคุณสมบัติของการเป็น “ผู้น�ำ ” ที่สำ�คัญนั่นคือ ต้องใฝ่รู้และปรับปรุงตนเอง
อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมของยุคโลกาภิวัตน์ ที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Change) และการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งกะทั น หั น
(Discontinuous Change) จึงเป็นความจำ�เป็นที่องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนให้พร้อมที่จะหยืดหยุ่น
และกลายเป็นองค์กรที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่เกิดขึ้นดังนั้น ผู้บริหารใน
ยุคโลกาภิวัตน์ จึงควรมี 1) มีคุณภาพในองค์ความรู้ มีความรอบรู้ มีความใจกว้าง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
มีความสามารถเป็นเลิศในการจัดสมดุล ของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยเสริมและข้อจำ�กัด ซึ่งเป็น
คุณภาพของความสามารถและคุณลักษณะส่วนบุคคล ในการบริหารจัดการช่วงเวลาสำ�หรับการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ การจัดการสถานการณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร
จากศักยภาพที่แท้จริงความสามารถในการกระตุ้นและการสร้างแรงบันดาลใจ การให้ความสนใจ
ต่อรายละเอียด และการจัดการความสามารถหลัก 2) ภาวะผู้นำ�ที่มีศักยภาพเป็นเลิศ ที่มีความ
สามารถ เป็นผู้นำ�ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการบ่มเพาะภาวะผู้นำ�ที่มีศักยภาพเป็นเลิศในทุกองค์กร
3) ภาวะผูน้ �ำ เกิดจากการปฏิบตั งิ านภายใต้สภาพเสมือนจริงหากยึดหลักของ ภาวะผูน้ �ำ แบบดุลยภาพ
เป็นแนวทางปฏิบัตินั้น ผู้เขียนคาดว่าผลที่จะได้รับจาการประยุกต์ใช้คือ การพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และ
เทคโนโลยี สำ�หรับโลกในยุคสมัยนี้และในอนาคต จะเห็นได้ว่าหากประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ยึดถือปรัชญานี้เป็นแนวทางการดำ�รงอยู่และปฏิบัติ
ตน มีสำ�นึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำ�เนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติปญ
ั ญาและความรอบคอบ สังคมสิง่ แวดล้อม ความรูแ้ ละเทคโนโลยี สำ�หรับ
โลกจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ผสมผสานอย่างสมดุลอย่างยั่งยืนต่อไป
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเรียกว่า “อุษาคเนย์ หรือ เอเชียอาคเนย์” เป็นดินแดนที่รวม
ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรไทย รวมทั้งประเทศบรูไนดารุสซาเล็ม และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตในปัจจุบัน ตั้งอยู่ตรงซีกโลกตะวันออกและทางตะวันออก
เฉียงใต้ของทวีปเอเชีย โดยทางด้านทิศเหนือติดประเทศจีน ทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศใต้ตดิ มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตกติดประเทศอินเดียและบังกลาเทศ ซึง่ เป็นดินแดนทีม่ ลี กั ษณะ
ภูมิศาสตร์ของตนเอง ในอดีตเป็นดินแดนกึ่งกลางโลกอารยธรรม 2 ประเทศมาบรรจบกัน คือ
อารยธรรมอินเดียกับจีน และในสมัยของลัทธิอาณานิคมตะวันตกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลและวัฒนธรรมนั้น เป็นดินแดนทางผ่านของประเทศยุโรปและอเมริกา ที่ต้องการ
พิชิตและแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจากจีน อินเดียและญี่ปุ่น ทำ�ให้หลายประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตกเป็นเมืองขึ้นของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม ใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ความสำ�คัญทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อมีคู่กรณี
สงครามกับญี่ปุ่นฝ่ายหนึ่ง และสัมพันธมิตรอีกฝ่ายหนึ่งกับอังกฤษและอเมริกา ทำ�สงครามช่วงชิง
ดินแดนแถบนี้ ส่วนในปัจจุบันเป็นดินแดนที่มีความสำ�คัญมากที่ประเทศมหาอำ�นาจต่างก็เผยแพร่
และรักษาซึ่งอิทธิพลของตนไว้ ดังนั้นดินแดนแถบนี้มีความเป็นมาอย่างไรในอดีตต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ท่านจะสามารถศึกษาค้นคว้าได้จากหนังสือประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :
สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ ภาคพิสดาร ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ผู้แต่งหนังสือ
หนังสือเล่มนีแ้ ปลจาก A History of South-East Asia แต่งโดยศาสตราจารย์ ดี.จี.อี.ฮอลล์
(D.G.E.Hall) เป็นชาวอังกฤษและเคยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ที่ King’s College ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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มหาวิทยาลัยลอนดอน มีความสนใจในการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ใหม่ในระดับปริญญาตรี
และประวัติศาสตร์เอเชียในระดับปริญญาโท เป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ตามมหาวิทยาลัย
ต่างๆในอังกฤษ และอาจารย์สอนทีม่ หาวิทยาลัยย่างกุง้ ต่อมาได้รบั เชิญสอนทีม่ หาวิทยาลัยคอร์แนล
สหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ฮอลล์เป็นผูท้ ที่ มุ่ เท อุทศิ ชีวติ ด้านประวัตศิ าสตร์อย่างแท้จริง โดยมีการ
ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศของนักประวัติศาสตร์ ทำ�ให้ได้รับการยกย่องจากทั่ว
โลกว่า “A Chief Historian of South-East Asia”
หนังสือได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) และได้รับการตีพิมพ์ซํ้า
อีก ทั้งนี้ดินแดนแถบนี้มีความสำ�คัญในด้านการเมืองระหว่างประเทศ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือ
อ้างอิงที่สำ�คัญ และมีผู้สนใจอ่านจำ�นวนมาก ซึ่งทำ�ให้หนังสือมีการปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. 2507
(ค.ศ.1964) และแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) และพิมพ์ซํ้าในปี พ.ศ.2519
(ค.ศ. 1970) และพิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981)
จากความสำ�คัญของหนังสือดังกล่าว โครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคม
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยจึงได้ขออนุญาตแปลหนังสือเล่มนีเ้ ป็นฉบับภาษาไทยจากสำ�นักพิมพ์
เจ้าของลิขสิทธิ์ (D.G.E.Hall) และได้รับความช่วยเหลือในการแปลจากอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ของไทย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1..อาจารย์ท่านผู้หญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ แปลบทที่ 1-5 และ บทที่ 10-12
2. อาจารย์ชูลิน จามรมาน
แปลบทที่ 6-9
3. อาจารย์เพ็ชรี สุมิตร
แปลบทที่ 13-19
4. อาจารย์ ม.ล. รสสุคนธ์ อิศรเสนา
แปลบทที่ 20-26
5. อาจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
แปลบทที่ 27-32
6. อาจารย์เพ็ญศรี ดุ๊ก
แปลบทที่ 33-39
7. อาจารย์แถมสุข นุ่มนนท์
แปลบทที่ 40-44
8..อาจารย์ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์
แปลบทที่ 45-50
ผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ฉบับภาษาไทย คือ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ ส่วน
อาจารย์เพ็ชรี สุมิตร อาจารย์อานันท์ กาญจนพันธุ์ อาจารย์กาญจนี ละออศรี และอาจารย์ยุพา
ชุมจันทร์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ และอาจารย์สมถวิล ลือชาพัฒนพร เป็นบรรณาธิการต้นฉบับ โดยได้
จัดพิมพ์ 3 ครั้ง คือ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2522 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2526 โดยความร่วมมือของบริษัทสำ�นัก
พิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำ�กัด และพิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2549 (จำ�นวน 2,500 เล่ม ชุด
ละ 1,500 บาท) ISBN 979-94709-5-8 จัดพิมพ์โดย มูลนิธิ โตโยต้าประเทศไทยและ มูลนิธโิ ครงการ
ตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเจ้าของลิขสิทธิ์ภาษาไทยโดยมูลนิธิโครงการตำ�รา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ลักษณะรูปเล่มของหนังสือ
หนังสือเล่มนี้ มีจ�ำ นวน 2 เล่มจบ รูปเล่มเป็นปกแข็ง ขนาด 19x26 เซนติเมตร เล่ม 1 มี
ความหนา 451 หน้า เล่ม 2 มีความหนา 945 หน้า ปกหนังสือใช้กระดาษอาบมัน ปกหน้ามีรูปภาพ
ปราสาทบุโรพุทโธ ส่วนปกหลังเป็นรูปภาพเกีย่ วกับบุคคล โบราณสถาน โบราณวัตถุ และเหตุการณ์
สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเล่ม
เล่ม 1 มีใบรองปกหน้าที่กล่าวถึงหมู่เกาะและแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อินเดีย และใบรองปกหลังเป็นจีนในยุคเริม่ ต้น เล่ม 2 มีใบรองปกหน้าเป็นแผนทีแ่ สดงบริเวณตะวัน
ออกของอินเดียรวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง จัดพิมพ์ขึ้นโดยชาวฮอลันดา ชื่อวิลเล็ม บลาว ที่
เมืองอัมสเตอร์ดมั ประเทศฮอลันดา ในราวสมัยพระเจ้าปราสาททอง และใบรองปกหลังเป็นแผนที่
ทวีปเอเชียตะวันออก ตีพิมพ์ในยุโรปราวคริสต์ศตวรรษที่ 16-17
ภายในเล่ม มีคำ�นำ�  สารบัญ เนื้อหาเรียงตามลำ�ดับเหตุการณ์ มีรูปภาพประกอบเกี่ยวกับ
บุคคล โบราณสถาน โบราณวัตถุ เหตุการณ์สำ�คัญ และแผนที่ของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้ มีการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ช่วยให้ผู้อ่านทราบแหล่งที่มาของ ข้อความสามารถอ่านเพิ่มเติมได้
และท้ายเล่ม 2 มีภาคผนวกเกีย่ วกับรายนามพระราชวงศ์พร้อมทัง้ รายชือ่ ข้าหลวงและข้าหลวงใหญ่
ของพม่าและยะไข่ กัมพูชา จามปา อินโดนีเซียและมลายู ราชวงศ์ไทย และเวียดนาม และรายนาม
พระราชวงศ์ ปีที่ขึ้นครองราชย์ของประเทศดังกล่าว มีบรรณานุกรมเลือกสรรเป็นรายชื่อหนังสือ
และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ โดยแยกเป็นสิ่งพิมพ์ของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ และมีดรรชนีเรียงตามลำ�ดับอักษร ก-ฮ
ช่วยในการค้นหาเรื่องที่ต้องการได้โดยสะดวก
หนังสือเล่มนี้ มีการเรียบเรียงเนื้อหาตามลำ�ดับเหตุการณ์ ใช้ภาษาได้สละสลวย เนื่องจาก
ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�เป็นผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านสาขาวิชาประวัตศิ าสตร์และภาษาอังกฤษ
จึงทำ�ให้เนื้อหาในเล่มอ่านเข้าใจง่าย น่าอ่านมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ก็ตาม
เนื้อหาของหนังสือ
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หนังสือมีเนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 4 ภาค 50 บท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ภาคหนึ่ง ว่าด้วยจุดเริ่มต้นถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 กล่าวถึง การตั้งถิ่นฐานของชนชาติต่าง
ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยเริ่มประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการเผยแพร่
อิทธิพลอินเดีย รัฐที่เก่าแก่ที่สุด ฟูนันและสินยี่ สมัยที่มีจารึกรุ่นแรก จักรวรรดิหมู่เกาะตอนที่ 1
จักรวรรดิหมู่เกาะตอนที่ 2 ชนชาติเขมรและสมัยพระนคร เริ่มตั้งแต่อาณาจักรกัมพูชาสมัยโบราณ
จนถึงกัมพูชาตั้งแต่ ค.ศ.1494 และชัยชนะของไทยใน ค.ศ.1594 พม่าและยะไข่ เริ่มตั้งแต่ระยะ
เวลาก่อนสมัยอาณาจักรพุกาม จนถึงชาวไทยใหญ่ทำ�ลายเมืองอังวะ ชนชาติไทยและอาณาจักร
อยุธยา อาณาจักรจามปา อันหนำ�และตังเกี๋ย อาณาจักรมะละกา และการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม
เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กอ่ นทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากยุโรป และสมัยชาวยุโรปเริม่ เข้า
มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาคสอง ว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุคเริ่มแรกยุโรปขยายอำ�นาจ กล่าวถึง ชาว
โปรตุเกสและชาวสเปนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ชาวโปรตุเกส ชาวสเปนในหมูเ่ กาะฟิลปิ ปินส์
สเปนเข้าแทรกแซงกัมพูชา อาณาจักรพม่าและอาณาจักรไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก่อน ค.ศ.
1570 - ค.ศ. 1599 อินโดนีเซียตั้งแต่สิ้นสมัยมัชปาหิตจนถึงสมัยมะทะรัมเริ่มมีอำ�นาจ อาณาจักร
มะทะรัมและการขยายกิจกรรมของบริษัท VOC ค.ศ. 1623 - ค.ศ. 1684 ความเจริญขั้นสูงสุดและ
ความเสื่อม ของบริษัท VOC ค.ศ. 1684 - ค.ศ. 1799 อำ�นาจของแว่นแคว้นต่าง ๆ ในแหลมมลายู
หลังสิ้นสมัยอาณาจักรมะละกา (ค.ศ. 1511) จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ไทยกับมหาอำ�นาจ
ชาติยโุ รปในคริสต์ศตวรรษที่ 17 พม่าสมัยราชวงศ์ตองอูกลับรุง่ โรจน์ขนึ้ ใหม่ ค.ศ. 1600 - ค.ศ. 1752
ความเจริญและความเสือ่ มของราชวงศ์อาณาจักรมรหังแห่งยะไข่ สมัยต้น ๆ ของราชวงศ์อลองพญา
ในพม่า ค.ศ. 1752 - ค.ศ. 1782 อันหนำ�และตังเกี๋ย ค.ศ. 1620 - ค.ศ.1820 การยื้อแย่งกัมพูชา
ราชอาณาจักรลาว ค.ศ. 1591 - ค.ศ. 1863 และ ราชอาณาจักรไทย ค.ศ. 1688 - ค.ศ. 1851
ภาคสาม ว่าด้วยยุคสมัยยุโรปขยายการครอบครองดินแดน กล่าวถึง อินโดนีเซียนับตั้งแต่
บริษัท VOC ถูกยุบเลิกจนถึงปีที่แรฟเฟิลพ้นจากตำ�แหน่ง ค.ศ. 1799 - ค.ศ. 1816 การเริ่มต้นของ
อังกฤษในมลายู คือ พืน้ ฐานทีน่ �ำ ไปสูส่ งิ คโปร์ สเตรตส์เซตเกิลเมนต์และบอร์เนียว ค.ศ. 1786 - ค.ศ.
1867 เริ่มตั้งแต่อังกฤษได้ปีนัง จนถึงสนธิสัญญาอังกฤษ-ฮอลันดา ค.ศ. 1824 และโจรสลัดและงาน
ของราชาเจมส์บรุก๊ การฟืน้ ฟูระบบการปกครองของฮอลันดาในอินโดนีเซียและระบบการเพาะปลูก
ค.ศ. 1816 - ค.ศ. 1848 การเคลือ่ นไหวก้าวต่อไปของอังกฤษในมลายูและบอร์เนียว การเคลือ่ นไหว
ก้าวต่อไปของฮอลันดาในอินโดนีเซีย รัชสมัยของพระเจ้า ปดุง และสงครามอังกฤษ-พม่า ค.ศ. 1782
- ค.ศ. 1862 พม่าตั้งแต่สมัยสนธิสัญญายันดาโบจนถึงสมัยการก่อตั้งมณฑลพม่าของอังกฤษ ค.ศ.
1826 - ค.ศ. 1862 ปลายราชวงศ์อลองพญา ณ มัณฑะเลย์ ค.ศ. 1862 - ค.ศ. 1885 เวียดนามและ
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การขยายดินแดนของฝรั่งเศสในอินโดจีน ระยะแรกเริ่ม ค.ศ. 1820 - ค.ศ. 1870 การขยายตัวระยะ
ทีส่ องของฝรัง่ เศสในอินโดจีนระยะแรกเริม่ ค.ศ. 1870 - ค.ศ. 1900 สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค.ศ. 1851 - ค.ศ. 1910
และอังกฤษ ฝรั่งเศสและปัญหาเกี่ยวกับสยาม ในหลวงพระบาง และปัญหาแม่นํ้าโขง
ภาคสี่ ว่าด้วยลัทธิชาตินยิ มกับการท้าทายอำ�นาจครอบงำ�ของยุโรป กล่าวถึง ฟิลปิ ปินส์สมัย
ต้นจนสิ้นสุดการปกครองของสเปน ชีวิตใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่าของอังกฤษ ค.ศ.
1886 - ค.ศ. 1942 แนวทางใหม่ของฮอลันดาและลัทธิชาตินิยม ในอินโดนีเซีย ค.ศ. 1900.- ค.ศ.
1942 การปกครองของฝรั่งเศสและลัทธิชาตินิยมในอินโดจีน สหรัฐอเมริกาและลัทธิชาตินิยมของ
ฟิลิปปินส์ โฉมหน้าทางเศรษฐกิจของการยึดครองของชาวยุโรป ในพม่าของอังกฤษ อินโดจีนของ
ฝรั่งเศส หมู่เกาะเนเธอแลนด์ อินดีสและมลายู.ประเทศไทยในระยะการเปลี่ยนแปลง ค.ศ. 1910
- ค.ศ. 1942 ผลกระทบจากญี่ปุ่น หลังสงคราม ค.ศ. 1949 - ค.ศ. 1950 ในมลายู พม่า อินโดจีน
ของฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ และการได้เอกราชในเวียดนาม กัมพูชา ลาว มลายู
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย พม่า ไทย และฟิลิปปินส์
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ลยั
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คุณค่าของหนังสือ
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นหนังสือทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ เล่มหนึง่ ในโลกวิชาการเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผลงานชิ้นคลาสสิกที่ผู้สนใจประวัติศาสตร์ของดินแดนแถบนี้ เป็นแหล่งของ
การอ้างอิงการตรวจสอบข้อมูลที่หลากหลาย ซับซ้อนและมีคุณค่ามหาศาล ยากที่จะหาอ่านได้จาก
หนังสือเล่มอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นฉบับภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศมาแทนที่ได้ ดังนั้นหนังสือของ
ศาสตราจารย์ฮอลล์จึงเป็นคู่มือสำ�หรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นทำ�ความรู้จักกับเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึ่งมีประโยชน์ต่ออาจารย์ นักศึกษาเพื่อใช้ประกอบการศึกษาในมหาวิทยาลัย และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจจะศึกษาเรื่องของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี

ตร

์ม

หา

เอกสารอ้างอิง

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ฮอลล์,ดี.จี.อี. (2549). ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ – อุษาคเนย์ภาค
พิสดาร แปลจาก A History of South - East Asia. โดย ท่านผู้หญิงยุพา สนิทวงศ์ ณ
อยุธยา และคณะ ; ชาญวิทย์ เกษตรสิริ บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทยและมูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
2 เล่ม. ISBN 974-94709-5-8 ; 1500 บาท
Hall, D.G.E. (1981). A History of South - East Asia. 4th ed. London : Palgrave_
Macmillan._1104 pages. ISBN 978 – 0333241649 ; $17.94.
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ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประกาศรับบทความ
รับบทความ
ไม่ผา่ น

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 คน

ผ่าน
ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ส่งคืนผู้นิพนธ์
ปรับแก้ไขเบื้องต้น

เสนอส่งผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพิจารณาอ่านบทความ

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้นิพนธ์

ผ่านโดยมีการแก้ไข
กองบรรณาธิการ
สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

สุร
นิ ท
ร์

ส่งคืนผู้นิพนธ์เพื่อปรับแก้ไขบทความ
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งกลับคืน
กองบรรณาธิการ

ผ่าน

ตร

ส่งคืนผู้นิพนธ์ปรับแก้ไข

ออกแบบตอบรับ

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยัน
รับบทความตีพิมพ์ให้ผู้เขียนทราบ

ไม่ผ่าน

งั ค
มศ
าส

ตร
แ์ ล
ะส

ส่งกองบรรณาธิการ
ตรวจบทความครั้งสุดท้าย

์ม

หา

วทิ
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ลยั
ราช
ภัฏ

ตรวจบทความที่ได้รับแก้ไข
ตามผู้ทรงคุณวุฒิ

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์

ส่งวารสารให้แก่สมาชิก
เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ
ชน
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความและคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ
สำ�นักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์/โทรสาร 044-513369
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ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตีพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. บทความวิจัย
รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่อยู่ความสนใจทันต่อ
เหตุการณ์และยุคสมัย ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน ควรมีองค์ประกอบดังนี้
1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและ
ตามด้วยภาษาอังกฤษ
1.2 ผู้แต่ง (Author) ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.3 บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.4 คำ�สำ�คัญ (Keywords) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคำ�เป็นคำ�สำ�คัญของ
เนื้อหา ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา เหมาะสำ�หรับนำ�ไปใช้เป็นคำ�ค้นหาข้อมูล
1.5 บทนำ� (Introduction) เป็นส่วนของเนือ้ หาทีอ่ ธิบายถึงความเป็นมาและความสำ�คัญของ
ปัญหา และเหตุผลนำ�ไปสู่การศึกษาวิจัย และควรอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้มีนํ้าหนัก
และเกิดความน่าเชื่อถือ
1.6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) ระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
การวิจัย
1.7 วิธีดำ�เนินการวิจัย (Research Methods) อธิบายถึงกระบวนการดำ�เนินการวิจัยอย่าง
ละเอียด และชัดเจน กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการ
ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นำ�มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
1.8 ผลการวิจัย (Research Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลำ�ดับขั้นของการ
วิจยั ควรจำ�แนกผลออกเป็นหมวดหมูแ่ ละสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนือ้ เรือ่ ง และ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
1.9 อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussions) ผสมผสานเปรียบเทียบและผลการวิจัย
ให้เข้ากับหลักทฤษฏี แนวคิด และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เชือ่ มโยงผลการวิจยั ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา
การวิจัย เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา
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เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำ�ไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
1.10 ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) ระบุข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัย
ไปใช้ และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
11. เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA (American Psychological Association citation style )
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2. บทความวิชาการ
หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำ�เสนอให้ชัดเจนและมีลำ�ดับเนื้อหาที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงใช้ทฤษฏีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์ ควรมี
องค์ประกอบดังนี้
2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและ
ตามด้วยภาษาอังกฤษบรรทัดต่อมา
2.2 ผู้แต่ง (Author) ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4 คำ�สำ�คัญ (Keywords) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคำ�เป็นคำ�สำ�คัญของ
เนื้อหา ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา เหมาะสำ�หรับนำ�ไปใช้เป็นคำ�ค้นหาข้อมูล
2.5 บทนำ� (Introduction) เป็นส่วนแนะนำ�และปูพื้นเรื่อง เพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้น
ของเนื้อหา
2.6 เนือ้ หา (Content) เนือ้ หาบทความ มีการแบ่งประเด็นเรือ่ งย่อย ๆ และการจัดเรียงลำ�ดับ
เป็นไปตามรายละเอียดของเนื้อหา
2.7 บทสรุป (Conclusion) การสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน กระชับ
โดยมีการสรุปปิดท้ายเนื้อหาที่น�ำ เสนอ
2.8 เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA (American Psychological Association citation style )

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

3. บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ
บทความที่ทบทวนและรวบรวมความรู้จากตำ�รา หนังสือใหม่ วารสารใหม่ และการแนะนำ�เครื่องมือ
ใหม่ที่น่าสนใจหรือจากผลงานประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์
เปรียบเทียบในบทความ
3.1 บทนำ� (Introduction) เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารนำ�เสนอเนือ้ หาสาระ
ของบทความ
3.2 เนื้อหา (Content) แยกตามประเด็นที่ต้องการนำ�เสนอให้ครอบคลุม พร้อมการอ้างอิง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.3 บทสรุป (Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดอย่างชัดเจนและกระชับ
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3.4 เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA
(American Psychological Association citation style)
การส่งบทความ
บทความทีจ่ ะตีพมิ พ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ส่งด้วยตนเอง
ทางไปรษณีย์ทางอีเมล์ Human_Journal@hotmail.com หรือทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://jhs.srru.ac.th/
ต้องประกอบด้วยแบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ พร้อมบทความต้นฉบับแบบพิมพ์ 3 ชุด ส่งมาที่
สำ�นักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่ 186
หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์/
โทรสาร 044-513369 กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ จะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไข
ครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) 1 แผ่น ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีสำ�เนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผูน้ พิ นธ์ควรตระหนักถึงความสำ�คัญในการเตรียมบทความให้ถกู ต้องตามรูปแบบของบทความทีว่ ารสาร
กำ�หนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทัง้ พิสจู น์อกั ษรก่อนทีจ่ ะส่งบทความนีใ้ ห้กบั ทางสำ�นักงาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเตรียมบทความให้ถกู ต้องตามข้อกำ�หนดของวารสาร จะทำ�ให้การ
พิจารณาตีพมิ พ์มคี วามรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะไม่พจิ ารณาบทความจนกว่า
จะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกำ�หนดของวารสาร
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รูปแบบบทความและการพิมพ์เนื้อหาบทความ
1. การเตรียมต้นฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้
    1.1 ขนาดต้นฉบับ ขนาดหน้ากระดาษ A4 โดยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษความกว้าง 19 เซนติเมตร
และความสูง 26.50 เซนติเมตร โดยเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและล่าง 3.00 เซนติเมตร ด้านซ้าย
และขวามือ 2.50 เซนติเมตร
    1.2 รูปแบบการพิมพ์ เนื้อหาในบทความส่วนแรก จัดเป็นแบบ 1 คอลัมน์ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย
บทคัดย่อ คำ�สำ�คัญ และเชิงอรรถ อยู่ส่วนหน้าแรก ส่วนที่สอง จัดเป็นแบบ 1 คอลัมน์ คือเนื้อหาบทความที่อยู่
ส่วนหน้าที่สองเป็นต้นไป
    1.3 ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
    1.4 ท้ายกระดาษ ประกอบด้วยเลขหน้า ขนาดตัวอักษร 14 ตัวธรรมดา ตำ�แหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านขวาบน
    1.5 ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 20 ตัวหนา ตำ�แหน่งกึ่งกลางหน้า
กระดาษ
    1.6 ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล ไม่ต้องมีคำ�นำ�หน้า เว้น 2 เคาะ
ระหว่างชื่อและนามสกุล ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดตัวหนา ตำ�แหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง
    1.7 เครื่องหมายเลข 1 เขียนไว้บนนามสกุลผู้นิพนธ์ เพื่อระบุ สังกัดคณะ หน่วยงาน และเพื่อระบุ
เชิงอรรถไว้ด้านล่างกระดาษ
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    1.8 เชิงอรรถ ให้เขียนไว้ดา้ นล่างของส่วนหน้าแรก ทีม่ เี ครือ่ งหมายเลข1 กำ�กับไว้บนนามสกุล ผูน้ พิ นธ์
ให้ระบุสังกัดคณะ หน่วยงาน ขนาดตัวอักษร 14 ชนิด ตัวธรรมดา
    1.9 หัวข้อของบทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา ตำ�แหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย
    1.10 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 ตัวธรรมดา ให้จัดเป็นแบบ 1 คอลัมน์ บรรทัด
แรกเว้น 7 ตัวอักษรจากขอบกระดาษด้านซ้ายและพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน ส่วนเนื้อหาบทความที่อยู่หน้าที่
สองเป็นต้นไปให้จัดเป็นแบบ 1 คอลัมน์เช่นกัน
    1.11 หัวข้อคำ�สำ�คัญ/อังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 ตัวหนา ตำ�แหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ระบุ
คำ�สำ�คัญที่นำ�ไปใช้เป็นคำ�ค้น คำ�สำ�คัญภาษาอังกฤษแต่ละคำ�คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
    1.12 หัวข้อเรื่อง ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา ตำ�แหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
   1.13 หัวข้อย่อย ขนาดตัวอักษร 16 ตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามลำ�ดับ
หมายเลข
    1.14 จำ�นวนต้นฉบับ ควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า
    1.15 ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ กรณีเป็นตารางให้คำ�อธิบายอยู่ด้านบน กรณีที่เป็นรูปภาพหรือ
แผนภูมิ คำ�อธิบายให้อยู่ด้านล่าง
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2. การเขียนเอกสารอ้างอิง
    ใช้ตามรูปแบบของ APA (American Psychological Association citation style) ให้เริ่มต้นด้วย
เอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ หากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อคนที่
1 แล้วตามด้วยคำ�ว่า และคณะ หรือ et al. (and others) โดยจัดเรียงตามพยัญชนะ สระ ตามรูปแบบการอ้างอิง
ตามลำ�ดับก่อนหลังให้ถูกต้อง
		
2.1 หนังสือ
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).//เมืองที่พิมพ์/:/
สำ�นักพิมพ์.
ตัวอย่าง
กฤษณา วงษาสันต์. (2542). วิถีไทย. กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.
Cook, Robert D. (1995). Finite Element Modeling for Stress Analysis.
New york : John wiley & sons.
2.2 รายงานทางวิชาการ
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//เมืองที่พิมพ์/:/หน่วยงานที่เผยแพร่.
		ตัวอย่าง
อัชราพร สุขทอง. (2558). การพัฒนาเทคนิคการสอน “เรือมอันเร” จากภูมิปัญญา		
			
ชาวบ้านสุรินทร์. สุรินทร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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Hickman, George A. (2010). The Management of Teaching for Quality
			
Improvement Chiang Mai Thailand. Chiang Mai : Chiang Mai University.
		

2.3 วิทยานิพนธ์
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ระดับ (บัณฑิต,
มหาบัณฑิต,ดุษฎีบัณฑิตให้ระบุลงให้ชัดเจน)//ชื่อสถานศึกษา.
		ตัวอย่าง
คนึงนิตย์ ไสยโสภณ. (2554). คุณค่าและความเชื่อตำ�นานนาคที่มีอิทธิพลต่อวิถ		
ี
			
ประชากลุม่ ชนลุม่ นา้ํ แม่โขงในเขตวัฒนธรรมศรีโคตรบูร. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
Napaporn Kaewnimitchai. (1996). An Analysis of College Student 			
		
Culture in Thai Higher Education Institutions. Doctoral Dissertation
Graduate School Chulalongkorn University.
2.4 รายงานการประชุม
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//“ชื่อบทความ.”//ในชื่อรายงานการประชุม.//
วันเดือนปีที่จัด.//เลขหน้า.//สถานที่/:/สำ�นักพิมพ์.
		ตัวอย่าง
วิสูตร อยู่คง (2537). “การฟื้นตัวของป่าชุมชนดงใหญ่.” ในการบรรยายเรื่องการ		
			
ฟื้นฟูป่าโดยช่วยต้นไม้ให้สืบพันธุ์ตามธรรมชาติ. วันที่ 11 เมษายน 2537.
หน้า 10-11. กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน.
Paitoon Sinlarat. (1995). “Success and Failure of Faculty Development
in Thai University.” In Preparing Teachers for all the World’s 		
		
Children : An Era of Transformation Proceedings of International
			
Conference, Bangkok. pp. 217-233. Bangkok : UNICEF.
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2.5 วารสาร
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปี,/เดือน/วันที่พิมพ์).//“ชื่อบทความ.”//ชื่อวารสาร.//ปีที่พิมพ์
(ฉบับที่พิมพ์)/:/เลขหน้าแรก–หน้าสุดท้าย.
		ตัวอย่าง
จิรายุ ทรัพย์สิน. (2551, มกราคม-มิถุนายน). “ความสำ�คัญของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์.”
			วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
			
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 13(1) : 49-52.
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Cooray, V. (1992, July-August). “Horizontal Fields Generated by Return
Strokes.” Radio Science. 27(9) : 529-537.
		

2.6 หนังสือพิมพ์
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปี,/เดือน/วันที่พิมพ์).//”ชื่อบทความ.”//ชื่อหนังสือพิมพ์.//
เลขหน้าแรก–หน้าสุดท้าย.
		ตัวอย่าง
ปริยา เหล่าวิวัฒน์. (2549, พฤศจิกายน 6). “เกียรติอันภาคภูมิ.” กรุงเทพธุรกิจ.
หน้า 6.
Jewell, Mark. (2006, November 7). “Silent Aircraft’ Spreads its Wings.”
			Bangkok Post. p. B5.
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การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รบั พิจารณาจากคณะกรรมการกลัน่ กรองบทความวารสาร (Peer Review)
จากผูท้ รงคุณวุฒิ 2 ท่าน โดยบทความผูน้ พิ นธ์ภายนอกได้รบั การพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายในและผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกคนละ 1 ท่าน ส่วนบทความผู้นิพนธ์ภายในได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัด
ทำ�วารสาร มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตี
พิมพ์ ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อผู้
พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review)
การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติ ด ต่ อ โฆษณา การสั่ ง ซื้ อ และการสมั ค รเป็ น สมาชิ ก วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรุณาติดต่อสำ�นักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 38
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ เลขที่ 186 หมูท่ ี่ 1 ถนนสุรนิ ทร์-ปราสาท ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์/โทรสาร 044-513369
อัตราค่าวารสาร
กำ�หนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จำ�หน่ายราคาฉบับละ 180 บาท ไม่รวมค่าส่ง

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

อัตราค่าสมาชิก
ปีละ 300 บาท
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แนะนำ�ผู้เขียน
วีรศักดิ์ สุขน้อย 		นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประทีป แขรัมย์

อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อิทธิวัตร ศรีสมบัติ

อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ราม โสวัน

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี์

จิณณวัตร ปะโคทัง

อาจารย์ประจำ�คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ภัฏ

ชำ�นาญ พิมพ์สวัสดิ		
์
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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คนึงนิตย์ ไสยโสภณ

อาจารย์ประจำ�คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภูริส ภูมิประเทศ

อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พนม โภคทรัพย์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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แนะนำ�ผู้เขียน (ต่อ)
อาจารย์ประจำ�คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สังวาลย์ ตุกพิมาย
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กฤษฎา พิณศรี
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สุริวิภา หงส์ไธสง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

สันต์ ประจิตร

องค์การบริหารส่วนตำ�บลทุ่งกระตาดพัฒนา

จิรนันท์ ธรรมวิชุกร

เทศบาลนครราชสีมา

สารภี วรรณตรง
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อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์
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