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ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้
เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

บรรณำธิกำรแถลง
 

 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ฉบับนี้ เป็นปีที่ 20 ฉบับที่ 4 ประกอบด้วย บทความวิจัย ความวิชาการและบท

วิจารณ์หนังสือ บทความวิจัย ได้แก่ 1) พระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา พระครูเมธีธรรมนันท์ (เมธนันท์ สุเมโธ) 

วดัป่าหนองชาด ต�าบลดอนเงนิ อ�าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 2) ศึกษานวตักรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมปัิญญา

ท้องถิ่น: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี 3) แนวปฏิบัติและกระบวนการเพิ่มรายได้

เกษตรวถีิพุทธของเครอืข่ายพระนกัพฒันาบนพืน้ทีส่งูในจงัหวดัเชยีงราย 4) การพฒันาแบบวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดของฟาซิโอเน่ 5) การจัดการพุทธศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน

จงัหวดัเลย 6) การพฒันาชดุฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาวชิาคณติศาสตร์เร่ือง การบวก ลบ คณู หารระคน โดยใช้เทคนคิ 

KWDL ส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 7) การศกึษาแนวคดิทางอภิปรชัญาของปราสาทขอมในจงัหวดันครราชสมีา 

8) การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแนวคิด “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ใน

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 9) การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์

ของเดก็ปฐมวยั โดยใช้การจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร โรงเรยีนภูห่านศึกษา จงัหวดัขอนแก่น 10) การวเิคราะห์
ความต้องการทกัษะการพดูภาษาองักฤษและปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษในการท�างานของผู้ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 11) อิทธิพลของคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทต่อจริยธรรมทางธุรกิจของ
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จังหวัดมหาสารคาม	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ	 ประชาชนในเขตต�าบลดอนเงิน	 อ�าเภอเชียงยืน	

จังหวัดมหาสารคาม	 จ�านวน	 330	 คน	 โดยใช้วิธีการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามาเน	่ 
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ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่	 t-test	ความแปรปรวนทางเดียว	 (One	

Way	 ANOVA)	 โดยก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการ

ของเชฟเฟ	(Scheffe')	
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เชียงยนื	จังหวัดมหาสารคาม	เรยีงล�าดับตามความถีจ่ากมากไปน้อยสามอนัดบัแรก	ได้แก่	ควรส่งเสรมิการ

เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน	หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้งบประมาณในการท่ีพระสงฆ์

จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนในหลายๆ	ด้าน	 และประชาชนไม่มีความเข้าใจในการท่ีพระสงฆ์

เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือบูรณะด้านวัฒนธรรม	เช่น	เรื่องของเก่า	วัตถุโบราณ	เป็นต้น

ค�าส�าคัญ:	พระสงฆ์;	การพัฒนาชุมชน		

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were:	1)	to	study	monk’s	development	level	with	

the	community	development,	2)	to	compare	the	difference	between	monk	and	community 

development	classified	by	their	gender,	age	and	village,	and	3)	to	study	the	suggestion	

to	monk	with	community	development	in	Don	Ngoen,	Chiang	Yuen	district,	Maha	Sakham	

province.	There	were	330	representative	samples	by	Taro	Yamane	formula.	The	research	

tool	was	a	questionnaire	which	was	rating	five-scale	with	reliability	at	0.953.	The	statistics	

used	 in	the	research	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	 t-test	and	one	way	

analysis	of	variance	(one	way	ANOVA).	There	was	a	statistically	significant	at	.05	level	and	

comparison	of	mean	difference	by	pairs	employing	Scheffe'	method.	

 The results were found:

	 1.		 Monk’s	development	 level	with	 the	community	development	was	 totally	

high.	When	each	aspect	being	taken	into	consideration,	it	was	found	that	aspect	of	mind	

was	highest	mean	( 	=	4.26)	followed	by	the	environment	( 	=	4.25)	and	cultural	(  = 

4.22)	for	social	was	the	lowest	mean	( 	=	4.13).

 2.		 With	regard	to	the	comparison	of	monk	with	community	development	Classified 

by	gender,	age	and	village.	There	were	the	statistically	significant	not	difference	at	.05.
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	 3.		 The	people	suggested	to	monk	with	community	development	in	Don	Ngoen,	

Chiang	Yuen	district,	Maha	Sarakham	province	were	as	follows:	There	should	promote	

the	teaching	of	Buddhism	in	schools,	the	relater	departments	should	a	budget	for	the	

monks	to	participate	in	various	areas	of	community	development	and	the	people	do	not	

understand	the	 involvement	of	monk	 in	cultural	development	or	restoration	such	as	

antiques,	artifacts,	etc.

Keywords: monks;	community	development	

1.  บทน�า
	 ในอดตีพระสงฆ์และวดันัน้มคีวามสมัพนัธ์

กับประชาชนมากที่สุดเพราะเป็นที่พึ่งทางจิตใจ	 

แต่	 ณ	 ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส

โลกาภิวัฒน์	 (globalization)	 ที่มุ่งคุณค่ากับวัตถุ	

เงินตรา	 ชื่อเสียงมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ	 ท�าให้ 

ส่งผลต่อศาสนาที่ลดบทบาทลงไปตามกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม	 มีการหลั่งทางวัฒนธรรม

จากตะวันตก	 ประชาชนทั่วไปหันไปสนใจรับเอา

วัฒนธรรมใหม่ๆ	 เข้ามา	 พระสงฆ์เองจะต้องปรับ

เปลี่ยนบทบาทลดจากอดีตให้เข้ากับสังคมยุคของ

ความคิดใหม่	 ค่านิยมใหม่	 (Charoen-aksorn,	

1998	:	161-164)	

	 ปัจจุบันบทบาทในการพัฒนาชุมชนของ

พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะเน้นที่ชนบทมากกว่าในเมือง	

ด้วยเหตุที่สภาพสังคมในชนบทนั้นยังมีแบบเก่า 

อยู ่เป็นจ�านวนมากคือเป็นสังคมที่ยังมีวัดเป็น

ศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมแทบทุกด้าน 

ของหมู่บ้าน	 มีภิกษุเป็นผู้น�าที่ส�าคัญของชุมชน	 

ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทเก่ียวข้องกับชีวิตความ

เป็นอยู ่ของชาวบ้านโดยปริยายกิจกรรมใดที่ 

เป็นเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่หมู่บ้าน	

พระสงฆ์กม็กัเข้าไปเกีย่วข้องด้วยเสมอโดยยดึหลัก

ว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยเมตตากรุณา 

โดยพ้ืนฐานความจริงท่ีว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งใน

ชุมชนแห่งนั้น	 และจ�าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัย

การด�ารงชีพจากชาวบ้าน	 ซึ่งความเป็นอยู่ท่ีสุข

สมบรูณ์ของหมูบ้่านกย่็อมมผีลต่อความเป็นอยูข่อง

ตัวท่านเองด้วย	จึงเป็นท่ีปรากฏให้เหน็โดยท่ัวไปว่า

ก่อนที่รัฐบาลจะได้เริ่มพัฒนาชุมชนชนบทและ

วางแผนโครงการจัดส่งพัฒนากรตลอดจนการให้

บริการต่างๆ	 เข้าไปยังท้องถิ่นชนบทห่างไกลนั้น	

พระสงฆ์ซ่ึงจ�าพรรษาอยูใ่นหมูบ้่านแต่ละแห่งก็ได้มี

บทบาทในการเป็นผู้น�าการพัฒนาหมู่บ้านนั้นๆ	

อย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้ว	จนเป็นปกติ	และเมื่อ

งานพัฒนาดังกล่าวเข้าไปถึงหมู่บ้าน	 ท่านก็ได้เข้า

ร่วมงานเหล่านั้นด้วยความเต็มใจ	เช่น	เป็นผู้น�าใน

การเสนอความคดิริเร่ิม	และเป็นทีป่รึกษาและเป็น

ศนูย์รวมแห่งศรัทธาเรียกความร่วมมอืจากชาวบ้าน

ในการสร้างสาธารณสมบัติและสิ่งสาธารณูปโภค	

เป็นต้น	(Saihu,	1968	:	297)

	 วัดเป ็นศาสนสถานที่ส�าคัญที่สุดของ

ศาสนาพุทธเมื่อกล่าวถึงบทบาทของวัด	 ซ่ึงเป็น

หน่วยงานหนึง่ท่ีกระจายอยูท่ัว่ประเทศ	โดยเฉพาะ
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วัดที่อยู่ติดกับชุมชน	 เป็นหน่วยงานย่อยที่เข้าถึง

ประชาชนในระดบัท้องถิน่	(Phra	Ratchaworamunee 

(Prayudh	 Payutto),	 2007	 :	 209)	 ได้กล่าวว่า	 

วัดเป็นทุกอย่างของสังคม	 เป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ผู ้คนในชุมชนและสังคม	 และเป็นศูนย์กลาง

กิจกรรมต่างๆ	ทางสงัคมเป็นส่วนประกอบท่ีจะขาด

เสยีมไิด้ส�าหรบัชุมชนในแต่ละระดบั	โดยมพีระสงฆ์

เป็นตวัแทนของวดัในการปฏบิตักิจิกรรมทางสงัคม

ของวัด	 ท�าให้พระสงฆ์มีความสัมพันธ์กับสังคม

อย่างแนบแน่นเช่นเดียวกับวัด	 พระสงฆ์จึงมี

ลักษณะของความเป็นผู้น�าในทุกกิจกรรมและการ

พัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นในวัดและชุมชน	 เมื่อวัดเป็น

ศูนย์กลางท่ีรวมจิตใจ	 พระสงฆ์ก็มีฐานะเป็นผู้น�า

ทางจติใจของชมุชน	เป็นศนูย์รวมแห่งความเคารพ

เช่ือถือและความร่วมมือต่างๆ	 และนับจากอดีต

จนถงึปัจจบุนั	วดัมบีทบาทส�าคัญยิง่ในการสืบทอด

พระพทุธศาสนา	ทัง้เป็นแหล่งเผยแพร่วชิาการและ

พัฒนาต่างๆ	 ไปสู่สังคม	 ตลอดถึงศิลปวัฒนธรรม

ของไทยส่วนใหญ่มาจากวัดแทบทัง้สิน้	กล่าวคือ	วดั

เป็นทั้งสถานศึกษา	 สถานสงเคราะห์	 สถาน

พยาบาล	สถานบันเทิง	สโมสร	พิพิธภัณฑ์	เป็นต้น	

ในขณะเดียวกันพระสงฆ์มีบทบาทเป็นผู้น�าชุมชน	

เป็นที่พึ่งพิงทางด้านจิตใจของผู้คนในสังคมหรือ

แม้แต่กจิการสาธารณประโยชน์ทางสงัคม	พระสงฆ์

กไ็ด้มส่ีวนร่วมในการพฒันา	ด้วยเพราะพระสงฆ์นัน้

ถือได้ว่าเป็นเสาหลักทางจิตใจของชาวบ้านในการ

ด�าเนินงานต่างๆ	

	 ส�าหรับพระครูเมธีธรรมนันท์	 (เมธนันท์	 

สุเมโธ)	 วัดป่าหนองชาด	 ต�าบลดอนเงิน	 อ�าเภอ

เชียงยืน	 จังหวัดมหาสารคาม	 ท่านเป็นเจ้าอาวาส

วัดที่ต้ังในชุมชนท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วน

ต�าบล	โดยท่านพระครแูละวดัมกีจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับพระพุทธศาสนา	 ส่งเสริมประชาชนในท้องที ่

มาโดยตลอด	กล่าวคอืวดัป่าหนองชาดได้จดักิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอืน่ๆ	เป็นประจ�า

ทุกปีโดยสามารถแยกออกเป็น	 4	 ประการ	 คือ	

ประการแรก	 ส่งเสริมให้ความรู ้ด้านหลักธรรม	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันส�าคัญทางพระพุทธ

ศาสนา	 เช่น	 วันมาฆบูชา	 ประการที่สองส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมไทย	 เช่น	 งานประเพณีสงกรานต์และ 

บุญเดือนหก	ประการที่สามส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ

ตามกาลสมัย	ได้แก่	วันส�าคัญต่างๆ	ของชาติ	และ

ประการสุดท้ายมุ่งส่งเสริมกิจกรรมของท้องถิ่น	

กล่าวคือเป็นกิจกรรมที่คณะผู ้บริหารท้องถิ่น

ก�าหนดข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและ

พัฒนาท้องถิ่น	จากเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏข้างต้น

นัน้จงึกล่าวได้ว่าวดัป่าหนองชาด	มคีวามผกูพนักบั

ท้องถิน่เป็นอย่างมากและมบีทบาทต่อการส่งเสรมิ

กิจกรรมหลายๆ	ด้าน	ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น	 โดยความผูกพันกับท้องถิ่นนี้ได้เกิดจาก

ปัจจัยทั้ง	 4	 ประการที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นเอง	

เป็นปัจจัยท�าให้พระสงฆ์วัดป่าหนองชาด	เป็นผู้น�า

ในการร่วมพัฒนาชุมชน

	 จากทีก่ล่าวมาแล้วพระในวดัป่าหนองชาด

แห่งนี้	 ที่มีความโดดเด่นทั้งการส่งเสริมกิจกรรม

เกี่ยวกับศาสนา	 เป ็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ

ประชาชนหมู่บ้านรอบๆ	วดั	โดยทีม่วีฒันธรรมและ

ประเพณีรวมถึงความโดดเด่นของพระสงฆ์เอง	 

ผู้ซ่ึงมีบทบาทมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพระสงฆ์



5ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)                                         วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

ระดับผู้น�า	ซึ่งเป็นจุดส�าคัญในการริเริ่มการพัฒนา

ชุมชน	 รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการสร้างความ

สมัครสมานสามัคคีของประชาชนทั้งในวัดและใน

ชุมชน	ด้วยเหตน้ีุเองการวจิยัครัง้นีจ้งึมุง่เน้นในการ

ศึกษาพระกับการพฒันาชมุชน	โดยยดึวดัป่าหนอง

เป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา	 เนื่องจากมีความ

เหมาะสมในหลายๆ	ด้าน	ดงัได้กล่าวแล้วในเบือ้งต้น 

และจงึนบัว่าเป็นวัดท่ีน่าสนใจในการศกึษาการเป็น

อย่างยิ่งเพื่อการพัฒนาวัดและชุมชนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาพระสงฆ์

กบัการพฒันาชุมชน	กรณีศึกษา	พระครูเมธธีรรมนันท์ 

(เมธนันท์	สุเมโธ)	วัดป่าหนองชาด	ต�าบลดอนเงิน	

อ�าเภอเชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม

	 2.		 เพื่อเปรียบเทียบพระสงฆ์กับการ

พัฒนาชุมชน	 กรณีศึกษา	 พระครูเมธีธรรมนันท	์ 

(เมธนันท์	สุเมโธ)	วัดป่าหนองชาด	ต�าบลดอนเงิน	

อ�าเภอเชียงยืน	 จังหวัดมหาสารคามที่มีเพศ	 อายุ	

หมู่บ้านที่อาศัย	แตกต่างกัน

	 3.		 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะพระสงฆ์กับ

การพัฒนาชุมชนในต�าบลดอนเงิน	อ�าเภอเชียงยืน	

จังหวัดมหาสารคาม

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	Research)	โดยใช้รูปแบบการศึกษา

วจิยัวจัิยเอกสาร	(Documentary	Research)	และ

การศึกษาข้อมูลภาคสนาม	 ประชากรท่ีใช้ในการ

วิจัย	 ได้แก่	 ประชาชนท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือ

ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในเขตต�าบล

ดอนเงิน	 อ�าเภอเชียงยืน	 จังหวัดมหาสารคาม	

จ�านวน	15	หมู่บ้าน	1,871	คน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัย	 ได้แก่	 ประชาชนในเขตต�าบลดอนเงิน	

อ�าเภอเชียงยืน	จงัหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	330	คน 

ผูว้จิยัได้หาสดัส่วนของกลุม่ตวัอย่างของประชาชน

ในเขตต�าบลดอนเงิน	 อ�าเภอเชียงยืน	 จังหวัด

มหาสารคาม	จ�านวน	15	หมู่บ้าน

	 เครื่องมือที่ ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 เป ็น

แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	ที่มีลักษณะเป็น	

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	แบ่งเป็น	

5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อยและ

น้อยทีส่ดุ	โดยให้ผูต้อบเลอืกตอบเพยีงค�าตอบเดยีว	

จ�านวน	30	ข้อ	

	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม	 โดยก�าหนดให้มีผู้ช่วยผู้ศึกษาการ

เกบ็รวบรวมข้อมลู	จ�านวน	1	คนต่อ	5	หมูบ้่านเพือ่

น�าแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่าง	 ผู้วิจัยและ 

ผู้ช่วยผู้วิจัยด�าเนินการแจกและเก็บแบบสอบถาม

จนครบตามจ�านวน	 มีการตรวจสอบความถูกต้อง

และความครบถ้วนสมบรูณ์ของแบบสอบถามก่อน

ที่จะน�ามาประมวลผล	 หากมีฉบับใดไม่สมบูรณ์ 

จะคัดออกและท�าการเก็บเพิ่มให้ครบตามจ�านวน

 การวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาข้อมลู	

โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

พรรณนาข้อค้นพบจากการวิจัยและทดสอบ

สมมติฐาน	 ดังนี้	 1)	 สถิติพรรณนา	 จะเป็นการ

วิเคราะห์ขั้นตอนที่น�าเสนอการพรรณนาลักษณะ

ของข้อมูลสถิติท่ีใช้ดังนี้	 (1)	 ข้อมูลท่ัวไป	 ใช้สถิติ 

ร้อยละ	และค่าความถี	่(2)	สถติิทีใ่ช้ในการวดัระดับ
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การพฒันา	พระสงฆ์กบัการพฒันาชมุชนกรณีศึกษา	

พระครูเมธีธรรมนันท์	 (เมธนันท์	 สุเมโธ)	 วัดป่า

หนองชาด	ต�าบลดอนเงิน	อ�าเภอเชียงยืน	จังหวัด

มหาสารคาม	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	(3)	สถติเิชงิตคีวาม	จะใช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างเพื่ออ้างอิงประชากร 

ซึง่ผูศึ้กษาจะใช้สถติหิลกัเพือ่การทดสอบสมมตฐิาน	

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้	 t-test	 และ	

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	(One	Way	

ANOVA)	โดยก�าหนดนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	

(Srisa-at,	2010	:	119)	กรณีพบความแตกต่างใช้การ

วเิคราะห์เปรยีบเทียบความแตกต่างตามวธิกีารของ

เชฟเฟ	(Scheffe'	Methood)	(4)	ข้อมูลข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษาจะใช้วิธีจัดกลุ่มเน้ือหาท่ีมีลักษณะเดียวกัน

และแจกแจงความถี่แล้วพรรณนาความ

4.  สรุปผลการวิจัย
 การวจิยัเรือ่งพระสงฆ์กบัการพฒันาชมุชน	

กรณศีกึษา	พระครเูมธธีรรมนันท์	(เมธนันท์	สเุมโธ)	

วัดป่าหนองชาด	 ต�าบลดอนเงิน	 อ�าเภอเชียงยืน	

จังหวัดมหาสารคาม	สรุปผลได้ดังนี้

	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ�านวน	 330	 คน	 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	

จ�านวน	166	คน	คดิเป็นร้อยละ	50.3	มอีาย	ุ31-40	

ปี	จ�านวน	96	คน	คิดเป็นร้อยละ	29.1	มีอายุต�่ากว่า 

20	ปี	จ�านวน	30	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.1	หมู่บ้าน

ที่อาศัยบ้านผ�า	 และบ้านผ�าสามัคคี	 มีจ�านวน

ประชากรเท่ากันคือ	40	คน	คิดเป็นร้อยละ	12.1	

	 2.	 ความคิดเห็น	ประชาชนต่อ	พระสงฆ์

กบัการพฒันาชมุชน	กรณศึีกษา	พระครูเมธีธรรมนนัท์	

(เมธนันท์	สุเมโธ)	วัดป่าหนองชาด	ต�าบลดอนเงิน	

อ�าเภอเชยีงยนื	จงัหวดัมหาสารคาม	พบว่า	โดยรวม	

อยู่ในระดับมาก	 เม่ือจ�าแนกเป็นรายด้าน	 อยู่ใน

ระดับมากทั้ง	 4	 ด้าน	 เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมาก

ไปหาน้อย	ดงันี	้ด้านสิง่แวดล้อม	มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	

( 	=	4.26)	รองลงมาคือ	ด้านวฒันธรรม	( 	=	4.26)	

ด้านจิตใจ	 ( 	 =	 4.26)	 และด้านสังคม	 มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด	( 	=	4.13)	

	 3.	 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน	 กรณี

ศึกษา	 พระครูเมธีธรรมนันท์	 (เมธนันท์	 สุเมโธ)	 

วัดป่าหนองชาด	 ต�าบลดอนเงิน	 อ�าเภอเชียงยืน	

จงัหวดัมหาสารคาม	พบว่า	1)	เพศ	พบว่า	พระสงฆ์

กบัการพฒันาชุมชน	กรณศีกึษา	พระครูเมธธีรรมนนัท์ 

(เมธนันท์	สุเมโธ)	วัดป่าหนองชาด	ต�าบลดอนเงิน	

อ�าเภอเชียงยืน	 จังหวัดมหาสารคาม	 จ�าแนกตาม

เพศโดยรวม	และรายด้าน	ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

ที่ระดับ	.05	2)	อายุ	พบว่า	พระสงฆ์กับการพัฒนา

ชมุชน	กรณศีกึษา	พระครูเมธธีรรมนนัท์	(เมธนนัท์	

สุเมโธ)	 วัดป่าหนองชาด	 ต�าบลดอนเงิน	 อ�าเภอ

เชียงยืน	 จังหวัดมหาสารคามจ�าแนกตามอายุ 

โดยรวม	 ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เมื่อ

จ�าแนกเป็นรายด้าน	ไม่แตกต่างกนัทางสถติิทีร่ะดับ	

.05	ทั้ง	4	ด้าน	3)	หมู่บ้านที่อาศัย	พบว่า	พระสงฆ์

กบัการพฒันาชุมชน	กรณศีกึษา	พระครูเมธธีรรมนนัท์	

(เมธนันท์	สุเมโธ)	วัดป่าหนองชาด	ต�าบลดอนเงิน	

อ�าเภอเชียงยืน	 จังหวัดมหาสารคาม	 จ�าแนกตาม

หมู่บ้านที่อยู่อาศัย	 พบว่า	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน	 

พบว่า	มคีวามคดิเหน็ไม่แตกตา่งกนัจ�านวน	3	ด้าน	



7ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)                                         วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

ได้แก่	ด้านจิตใจ	ด้านสงัคม	ด้านวัฒนธรรม	ส่วนด้าน

สิ่งแวดล้อม	มีความคิดเห็นแตกต่างกัน	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 4.		 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อพระสงฆ์

กบัการพฒันาชุมชน	กรณีศึกษา	พระครูเมธธีรรมนันท์	

(เมธนันท์	สุเมโธ)	วัดป่าหนองชาด	ต�าบลดอนเงิน	

อ�าเภอเชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม	ที่มีค่าความถี่

สงูสดุแต่ละด้าน	ปรากฏดังนี	้วดั	พระสงฆ์ยงัมส่ีวน

น้อยที่ไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนการ

สอนวชิาพระพทุธศาสนาในโรงเรียน	การพัฒนาใน

มิติรอบด้าน	 ควรเกิดขึ้นจากการร่วมมือปรึกษา

หารือกันระหว ่างทุกภาคส ่วน	 ทั้งในภาครัฐ	

ประชาชน	 รวมไปถึงคณะสงฆ์เอง	 เพื่อท�าความ

เข้าใจร่วมกันในเรือ่งของการพฒันาส่งเสรมิในด้าน

วัฒนธรมม	 เช่น	 การบูรณะ	 หรือซ่อมแวมวัตถุ

โบราณ	 รวมไปถึงการส่งเสริมให้รัฐจัดกิจกรรม 

เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม	เป้นต้น

5.  อภิปรายผลการวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	 พระสงฆ์กับการพัฒนา

ชมุชน	กรณีศกึษา	พระครเูมธธีรรมนนัท์	(เมธนนัท์	

สุเมโธ)	 วัดป่าหนองชาด	 ต�าบลดอนเงิน	 อ�าเภอ

เชียงยืน	 จังหวัดมหาสารคาม	 ผู ้วิจัยได้น�ามา

อภิปรายผลดังนี้	

	 1.	 ผลการวิจัยพบว่า	 พระสงฆ์กับการ

พัฒนาชุมชน	 กรณีศึกษา	 พระครูเมธีธรรมนันท	์ 

(เมธนันท์	สุเมโธ)	วัดป่าหนองชาด	ต�าบลดอนเงิน	

อ�าเภอเชียงยืน	 จังหวัดมหาสารคาม	 มีการพัฒนา

อยู่ในระดับมาก	 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	

สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาไพบูลย์	 วิปุโล	

(บุญ	ล�า้เลศิ)	(Phramaha	Paiboon	Wipulo	(Boon 

Lamlert),	2012	:	89)	ได้ท�าการศึกษา	ความคิด

เห็นของนกัเรียนทีม่ต่ีอบทบาทของพระสงฆ์กบัการ

พัฒนาจริยธรรมในโรงเรียนมัธยม	พบว่า	1)	ความ

คดิเห็นของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทบาทของพระสงฆ์กบั

การพฒันาจรยิธรรมในโรงเรยีนมธัยมศกึษา	อ�าเภอ

นครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	 โดยภาพรวมทุกด้าน

อยู่ในระดับมาก	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ

เสาวลักษณ์	 ข�านิล	 (Khamnin,	 2010	 :	 89)	 

ได้ท�าการศึกษาค้นพบว่า	 พระสงฆ์ในชุมชนวังไผ่

และชุมชนอู่ตะเภา	ต่างมีบทบาทช่วยเหลือในการ

พัฒนาชุมชน	ระดับปานกลาง	

	 2.		 ผลการวิจัยพบว่า	 พระสงฆ์กับการ

พัฒนาชุมชน	 กรณีศึกษา	 พระครูเมธีธรรมนันท	์ 

(เมธนันท์	สุเมโธ)	วัดป่าหนองชาด	ต�าบลดอนเงิน	

อ�าเภอเชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม	ที่มีเพศ	อายุ	

หมู่บ้านที่อาศัย	มีความคิดเห็นแตกต่างกัน	ผลการ

วจิยัจ�าแนกตามข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบ	สอบถาม 

ปรากฏดังนี้

	 	 2.1	 ประชาชนในชุมชนท่ีมีเพศต่าง

กันมีความคิดเห็นต่อพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน	

กรณศีกึษา	พระครเูมธธีรรมนนัท์	(เมธนนัท์	สเุมโธ)	

วัดป่าหนองชาด	 ต�าบลดอนเงิน	 อ�าเภอเชียงยืน	

จังหวดัมหาสารคาม	โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ซึง่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของชัยมงคล	 ศรีทองแดง	 (Srithongdaeng,	

2009	 :	 119-120)	 ได้ท�าการศึกษาเร่ือง	 ปัจจัยท่ี 

ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน	 

เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 พระสงฆ์ 

มีบทบาทในการพัฒนาจ�าแนกตามเพศ	 พบว่า	 
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ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พระมหาบุญม	ีวรรณวเิศษ	(Phramaha	Boonmee 

Wanwiset,	2011	:	60)	ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	

บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม:	 ศึกษา

เฉพาะกรณพีระธรรมวสิทุธมิงคล	(บวั	ญาณสมฺปนฺโณ) 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบ	จ�าแนกตามเพศ	พบว่า	

ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

	 	 2.2		ประชาชนในชุมชนที่มีอายุต่าง

กันมีความคิดเห็นต่อพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน	

กรณศีกึษา	พระครเูมธธีรรมนันท์	(เมธนันท์	สเุมโธ)	

วัดป่าหนองชาด	 ต�าบลดอนเงิน	 อ�าเภอเชียงยืน	

จังหวัดมหาสารคาม	 โดยรวมมีความคิดเห็นไม่ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสุเทพ	 

สุโขยะชัย	 (Phra	maha	 Sutep	 Sukhoyachai,	

2007	:	142-143)	ได้ท�าการศกึษาเรือ่งบทบาทของ

พระสงฆ์ในการพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาทางด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนใน

จังหวัดขอนแก่น	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ต่อการด�าเนนิงานการพฒันา	ของเดก็และเยาวชน

ที่เพศ	อายุ	ระดับการศึกษาต่างกัน	พบว่า	มีความ

คิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน

	 	 2.3		ประชาชนในชุมชนที่มีหมู่บ้าน 

ที่อาศัยต่างกันมีความคิดเห็นต่อพระสงฆ์กับการ

พัฒนาชุมชน	 กรณีศึกษา	 พระครูเมธีธรรมนันท	์ 

(เมธนันท์	สุเมโธ)	วัดป่าหนองชาด	ต�าบลดอนเงิน	

อ�าเภอเชียงยืน	 จังหวัดมหาสารคาม	 โดยรวมไม ่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของนติิศกัดิ	์ปักษา	(Paksa, 

2011	:	72)	ได้วิจยั	การด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์

การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเกษตรวิสัย	

อ�าเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ตามความคิด

เห็นของประชาชน	 จ�าแนกตามชุมชนที่อาศัยอยู่	 

โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05

6.  ข้อเสนอแนะ
	 1.		 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

	 	 1.1	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่ง

ชาติควรน�าผลการวิจัยไปปรับใช้เพื่อส่งเสริมให้วัด

และพระสงฆ์ร ่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ให  ้

มากขึ้น	รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้

ความส�าคัญกับวัดและพระสงฆ์

	 2.		 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า	

พระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน	 กรณีศึกษา	 พระครู

เมธีธรรมนันท์	 (เมธนันท์	สุเมโธ)	วัดป่าหนองชาด	

ต�าบลดอนเงนิ	อ�าเภอเชยีงยนื	จงัหวดัมหาสารคาม	

ด้านสังคมนั้น	 มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าด้านอื่นๆ	 ดังนั้น 

ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา	 แนวทาง

ความสมัพนัธ์ของวดั	พระสงฆ์กบัการพฒันาชมุชน

ด้านสังคม

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
 จากการศกึษาผู้วิจยัได้องค์ความรูใ้นปัจจยั

ที่ส�าคัญคือความร่วมมือกันระหว่างวัดและชุมชน

โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางจิตใจ	 ซึ่งวัดยังเป็น 

ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนรอบๆ	 ซึ่งการที่ชุมชนจะ

พัฒนาให้มีความเข้มแข็งวัดยังถือว่าเป็นปัจจัย

ส�าคัญ	 นอกจากนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการปรับ

กระบวนการท�างานของคนในชุมชน	 โดยการส่ง
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ผ่านเจตนารมณ์เกี่ยวกับอนุรักษ์พื้นที่ป่าภายในวัด

ให้คนรุน่ใหม่ให้เกดิความจติส�านกึต่อชมุชนในการ

พัฒนาและพร้อมที่จะรับช่วงต่อในการด�าเนินงาน

อนุรักษ์ต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ	 วิสาหกิจชุมชน	 จังหวัดจันทบุรี	 2)	 สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เชิงพุทธจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ	วิสาหกิจชุมชน	 จังหวัดจันทบุรี	 3)	 วิเคราะห ์

อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มเส่ือบ้านท่าแฉลบ	 วิสาหกิจชุมชน	 จังหวัด

จนัทบรุ	ีด้วยการมส่ีวนร่วมของผูว้จิยัในกระบวนการพัฒนาผลิตภณัฑ์	การวจัิยคร้ังนี	้ผู้วจัิยวเิคราะห์ข้อมลู

เชิงคณุภาพจากแบบสมัภาษณ์เชงิลกึกับผูใ้ห้สมัภาษณ์ส�าคญั	จ�านวน	31	คน	และการสนทนากลุม่	จ�านวน	

10	คน	ด้วยสถิติ	LIST	Model

 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		 การมส่ีวนร่วมของสมาชกิในกระบวนการพฒันาผลติภัณฑ์ชมุชนจากภมูปัิญญาท้องถิน่	กลุม่

เสือ่บ้านท่าแฉลบ	วสิาหกจิชุมชน	จงัหวัดจันทบุร	ีพบว่า	สมาชกิมส่ีวนร่วมในกระบวนการพฒันาผลติภัณฑ์	

มีการแบ่งหน้าทีต่ามความถนดัของแต่ละคน	น�าพทุธวธิกีารบรหิารมาใช้ในการบรหิารกลุม่อย่างเหมาะสม	

มีการพัฒนาเครื่องหมายการค้าของกลุ่ม	และจดลิขสิทธิ์ชื่อ	“เสื่อจันทร์”	หรือ	Chanhtaboon	mat

* ได้รับบทความ:	15	ตุลาคม	2563;	แก้ไขบทความ:	22	ธันวาคม	2563;	ตอบรับตีพิมพ์:	30	ธันวาคม	2563    
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	 2.	 สร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ชมุชนเชงิพทุธจากภมิูปัญญาท้องถิน่	พบว่า	ได้ร่วมกบัภาคเีครือข่าย 

(กลุ่มผู้ประกอบการอัญมณี)	 สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นใหม่	 เป็นการเพิ่มมูลค่าจากการน�า

ผลิตภัณฑ์เดิมดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่	

	 3.		 อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชน	กลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ	

จังหวัดจันทบุรี	พบว่า	1)	ต้นกกบ้านท่าแฉลบมีความเหนียวนุ่ม	มันวาว	ทนทาน	และผลิตภัณฑ์เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	 2)	 “ลายเชิงกระได”	 เป็นลายเสื่อที่ได้รับการจดสิทธิบัตร	 3)	 น�าหลักสัมมาอาชีวะและ 

สัปปุริสธรรม	7	ประการ	มาบริหารชีวิตประจ�าวันได้เหมาะสม	ท�าให้ชุมชนมีรายได้จากการจ้างงานเกิดการ 

กระจายรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน

ค�าส�าคัญ:	กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์;	ภูมิปัญญาท้องถิ่น;	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพุทธ	

Abstract

	 This	research	aims	to:	1)	Study	the	community	product	development	process	

based	on	the	local	wisdom	of	the	Ban	Tha	Chalab	Mat	group.	Com-munity	enterprises	

Chanthaburi,	2)	Create	the	innovative	products	of	the	Buddhist	community	based	on	the	

local	wisdom	of	 the	Ban	Tha	Chalab	Mat	group	Community	enterprises	Chanthaburi,	 

3)	Analyze	the	identity	of	com-munity	products	to	create	added	value	for	Ban	Tha	Chalab	

Mat	products.	Community	enterprises	Chanthaburi,	with	the	participation	of	researchers	

in	 the	product	development	process.	This	 research	Researchers	analyzed	qualit-ative	

data	from	in-depth	interviews	with	31	key	interviewees	and	10	group	discussions	using	

LIST	Model	statistics.

 The research results were found that:

	 1.		 Participation	of	members,	in	the	process	of	developing	community	products	

based	on	local	wisdom	Ban	Tha	Chalab	Mat	Group	Community	en-terprises	Chanthaburi	

province	found	that	members	were	involved	in	the	product	development	process,	the	

duties	are	divided	according	to	the	aptitude	of	each	person	and	applied	the	Buddhist	

method	of	administration	in	the	appropriate	management	of	the	group.	Group	trademarks	

are	developed	and	copyright	the	name	Mat	Chan	or	Chanhtaboon	Mat.

	 2.		 To	create	innovative	products	for	Buddhist	communities	from	local	wisdom,	

it	 was	 found	 that	 they	were	 found	 in	 cooperation	with	 network	 part-ners.	 (Jewelry	 
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entrepreneurs)	to	create	a	new	product.

	 3.		 Community	product	identity	and	value-added	creation	of	community	enterprises	

Ban	Tha	Chalab	Mat	Group	Chanthaburi	province	found	that,	1)	Ban	Tha	Chalab	reeds	

are	tough,	soft,	glossy,	durable	and	environmentally	friendly	products,	2)	Choeng	Kadai	

is	a	patented	mat	pattern,	3)	Adopt	7	principles	of	life	and	pinpurisatham	to	manage	

daily	 life	 properly	make	 the	 community	 earn	 income	 from	 employment	 and	 create	 

sustainable	income	distribution	in	the	community.

Keywords: Process	of	Product	Development;	Local	Wisdom;	Buddhist	Community	Product	

Innovation,	Identity

1.  บทน�า
	 วิสาหกิจชุมชนคือรากฐานส�าคัญของ

เศรษฐกจิของชาติ	เนือ่งจากภาครัฐได้สร้างนโยบาย

เพื่อให้เกิดทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเน้น

การส่งเสริมและพัฒนา	 เพื่อให้เกิดการสร้างงาน	

สร้างรายได้	การส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิชมุชน

ให้แข็งแกร่งเป็นอกีแนวทางหนึง่ของภาครฐัในการ

ขับเคลื่อน	 เพื่อที่ชุมชนสามารถแข่งขันกับตลาด

ภายในและภายนอกประเทศได้	 รัฐบาลจึงได้ให ้

งบประมาณเพือ่โครงการต่างๆ	ส�าหรบัการเพิม่ขดี

ความสามารถของชุมชน	มุ่งเน้นความเข้มแข็งและ

การพึ่งตนเองในด้านการด�าเนินธุรกิจ	 ซึ่งวิสาหกิจ

ชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดสภาพคล่องทางเงินทุน 

ทางด ้านตลาดส ่งออกภายนอกชุมชน	 ด ้าน

เทคโนโลยีในการผลิต	ด้านนวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์	

หรอืผลงานการสร้างสรรค์ใหม่ๆ	ท่ีตอบสนองความ

ต้องการของผูบ้รโิภค	และตลาดส่งออก	(Phongpis, 

2018)

	 วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ	

ต�าบลบางกะจะ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัจนัทบุรี	อยูใ่น

เขตพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น�้าจันทบุรี	 มีป่าชายเลนที่

อุดมสมบูรณ์	 ที่บ้านเขาน้อยท่าแฉลบนี้จะมีต้น	

“กกจนัทบรู”	ซึง่ขึน้อยูใ่นพืน้ทีน่�า้กร่อย	มลีกัษณะ

เฉพาะท่ีพิเศษ	 คือ	 มีคุณสมบัติแข็งแรง	 ทนทาน	 

ผิวมัน	 มีความเหนียว	 สามารถจัก	 (ผ่า)	 ออกเป็น

เส้นขนาดเลก็ได้	ในอดีตจะพบต้นกกจนัทบูรขึน้อยู่

เป็นจ�านวนมากตามคันนาในพื้นที่บ้านเขาน้อย 

ท่าแฉลบ	 เดิมชาวบ้านนิยมผ่าเป็นเส้นใช้มัดปู	 

ต่อมาจงึมกีารน�ามาทอเป็นเสือ่กก	และคนในชมุชน

ได้มีการน�าต้นกกมาทอเป็นเสื่อลายไทยยกดอก	 

ซึ่งมีการสืบทอดมาจากการทอผ้าไหมของจันทบูร	

และได้รับการพัฒนาต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น	 จนได้รับ

ความนยิมอย่างแพร่หลาย	และเป็นศลิปหตัถกรรม

พื้นบ้านที่มีช่ือเสียงเป็นของดีประจ�าจังหวัด	 (Ban 

Tha	Chalab	community	enterprise	Chanthaburi	

Province,	2018)

	 นอกจากนี	้ยงัพบอกีว่าผูสื้บทอดภูมปัิญญา

การทอเสื่อไว้	 เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยกลางคนถึง 

ผู้สูงอายุเท่านั้น	 ซ่ึงมีประชากรรวม	 1,490	 คน	 

มีจ�านวน	 669	 ครัวเรือน	 มีผู้ประกอบอาชีพทอ 
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เสือ่กก	จ�านวน	20	ครัวเรือน	คดิเป็นรายได้ต่อครวัเรอืน	

จ�านวน	 30,000	 บาท	 ต่อ/ปี	 (Bang	 Kacha 

Municipality	Office,	2018)	แต่ได้พบปัญหาเกีย่วกบั

การผลิตผลิตภัณฑ์ชมุชนข้างต้นหลายประการ	อาทิ

	 1.		 กลุ่มเสือ่ในจังหวดัจันทบุรไีม่ได้มเีพยีง

กลุ่มเดียว	 แต่มีการผลิตและจ�าหน่ายในช่องทาง

เดียวกันเป็นส่วนใหญ่	

	 2.		 ผลติภณัฑ์มลีกัษณะทีเ่หมอืนหรอืใกล้

เคียงกัน	 ท�าให้เกิดปัญหาในการตัดราคาจ�าหน่าย

ในกลุ่มผู้ประกอบการกันเอง	

	 3.		 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังมีรูปแบบ

เดิมๆ	 หรือซ�้าซาก	 ไม่สามารถพัฒนาให้น�าออกสู่

ตลาดภายนอกประเทศได้เท่าที่ควร	 ซึ่งพบว่าส่วน

ใหญ่จะเป็นการส่ังท�าตามรูปแบบของผู้จ�าหน่าย 

ทั้งในและนอกประเทศ	

	 4.		 ปัญหาในด้านวัตถุดิบ	พบว่า	วัตถุดิบ

ที่ใช้ในการผลิตมีการปลูกน้อยลง	 ไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการในการผลิต

	 5.		 ปัญหาฝีมอืแรงงาน	พบว่า	คนสบืทอด

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวน้อยลงสืบเนื่องจาก

อาชีพการทอเสื่อเป็นอาชีพที่ต้องใช้ภูมิปัญญา 

ท้องถิน่ของบรรพบุรษุจากรุน่ลกูสูรุ่น่หลาน	รวมทัง้

กรรมวิธีการผลิตหรือกระบวนการผลิตมีขั้นตอน 

ที่ประณีต	 พิถีพิถัน	 ใช้แรงงานคนและฝีมือใน 

ด้านหัตถกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของแต่ละคน	

แต่รายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการครองชีพ	ส่งผล

ให้ไม่เกิดการคิดค้นหรือประยุกต์รูปแบบการ 

ทอเสือ่มาใช้กบัผลติภณัฑ์หรอืวสัด	ุวตัถดุบิชนดิอืน่	

ท�าให้คนรุ่นหลังไม่ยึดอาชีพการทอเสื่อ	เป็นอาชีพ

ในการเลี้ยงชีพ	หันไปประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้

มากกว่าและไม่ล�าบากอนัเป็นปัจจัยหนึง่ในอนาคต

จะท�าให้อาชีพการท�าเสื่อกกสูญหาย

	 จากปัญหาดังที่กล่าวมา	 ท�าให้ผู้วิจัยได้ 

เล็งเห็นความส�าคัญและปัญหาของสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปทางการเกตร	 ประเภทเสื่อกก

จึงมีความต้องการท่ีจะร่วมกันวิจัยและพัฒนา	 

เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้	 จากการวิเคราะห์	

การถอดบทเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ	 เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	 สร้างความมั่นคงและเข็มแข็ง 

ให้กับกลุ่มวิสาหกิจจังหวัดจันทบุรี	 โดยเลือกกรณี

ศึกษา	 “วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ

จังหวัดจันทบุรี”	 เป็นต้นแบบในการพัฒนาตาม

วตัถปุระสงค์	ทีว่างไว้โดยมคีวามคดิริเร่ิมทีจ่ะท�าให้

เกิดนวัตกรรม	 ส่ิงประดิษฐ์	 หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน

ใหม่ๆ	 ของคนในชุมชนหาแนวทางการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์น�าวัตถุดิบจากต้นกกที่แปรรูป	 เช่น	 

เสื่อกกมาประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบชนิดอื่น	 พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ	 ส่งผลให้เกิดการ

ผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพุทธจาก

ภูมิป ัญญาท ้องถิ่นจากอัตลักษณ์ของชุมชน 

ทีเ่ข้ากบัวฒันธรรมของสงัคมในยคุปัจจุบนั	เกดิการ

สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตและสมาชิก 

ในชมุชนมรีายได้เพิม่มากขึน้	ควบคูไ่ปกบัคณุธรรม

หรือคติธรรมของคนในชุมชน	ท�าให้เกิดการเรียนรู้

ร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา

การท�าเสือ่กกของคนในชมุชน	อกีทัง้การมส่ีวนร่วม

เชิงเครือข่าย	ที่น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผน

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและประเทศต่อไป
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่ อศึ กษากระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ	 จังหวัด

จันทบุรี

	 2.		 เพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน

เชงิพทุธโดยใช้ภมิูปัญญาท้องถิน่ของวสิาหกจิชมุชน	

กลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ	จังหวัดจันทบุรี

	 3.		 เพือ่วิเคราะห์อตัลักษณ์ของผลติภณัฑ์

ชุมชนกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ	จังหวัดจันทบุรี

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมส่ีวนร่วม	(Participation	Action	Research	

:	PAR)	โดยวธิกีารเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู

ในเชิงคุณภาพ	 (Qualitat ive	 Research) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้กระบวนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	

การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนการวิเคราะห์

อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อสร ้างมูลค ่าเพิ่ม	 โดยใช ้

กระบวนการวิจัยบูรณาการเสริมสร้างเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ	 จังหวัด

จนัทบรุ	ีคณะผูว้จิยัได้ด�าเนนิการตามล�าดบัขัน้ตอน

ดังนี้

	 1.		 รูปแบบการวิจัยในการศึกษาวิจัย 

คร้ังนี้	 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 

ส่วนร่วม	(Participation	Action	Research:	PAR)	

โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ	 

มีวิธีการศึกษาใน	4	ลักษณะ	ได้แก่

	 	 1.1	 การศึกษาในเชิงเอกสารเพ่ือ

ค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้กระบวน	

การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 แนวคิด	 และทฤษฏีการ

บริหารจัดการและการมีส่วนรวมในการเสริมสร้าง 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

	 	 1.2	 การศึกษาวิจั ย เชิ งคุณภาพ	

(Qualitative	Research)	โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ	

(In-depth	Interview)	กับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	

Informants)

	 	 1.3		การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ	

(Action	Research)	โดยการลงพืน้ทีเ่พือ่สร้างสรรค์

และพัฒนานวัตกรรม	 การสนทนากลุ่ม	 (Focus	

group)	การศกึษาดงูาน	การฝึกอบรมกลุม่วสิาหกจิ

ชุมชน	 กิจกรรมแนวทางการพัฒนา	 การติดตาม

และประเมินผลการวิจัย	การจัดเวทีสัมมนาในการ

คนืข้อมลูงานวจัิย	ร่วมกบัชมุชน	คณาจารย์	นกัวจัิย	

คณะสงฆ์	 เครือข่ายการวิจัยและตัวแทนองค์กร	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการวิจัย	

	 	 1.4		ก า รประชุ ม สัมมนา ใน เชิ ง

วชิาการเพือ่เป็นการสนบัสนนุให้ชมุชน	นกัวชิาการ	

บคุลากรการวจัิยได้เปิดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้น�ามา

พัฒนากิจกรรม

	 2.	 พื้นที่การวิจัยและผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

	 	 2.1		พ้ืนที่การวิจัย	 การศึกษาคร้ังนี้ 

ผู้วิจัยได้ก�าหนดพ้ืนทีก่ารศกึษาวจัิย	วสิาหกจิชมุชน

กลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ	จ�านวน	2	ชุมชน	คือ	ชุมชน

ย่อยที่	4	และชุมชนย่อยที่	5	หมู่	9	ต�าบลบางกะจะ 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี

	 	 2.2		ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญส�าหรับผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	 ผู ้วิจัยได้มีการเลือกแบบเจาะจง	 
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(Purposive	Sampling)	จ�านวนทัง้สิน้	31	รปู/คน	

การสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group)	 ร่วมกับบุคคล

และหน ่วยงาน ท่ี เกี่ ยวข ้องในการ วิจัยของ

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	จ�านวน	

10	รูป/คน

	 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ผู ้วิจัยได้

ด�าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ

ด้วยแบบสัมภาษณ์	 (Interview)	 จากบุคคลที่

เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย	 จ�านวน	 31	 รูป/คน	

การสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group)	 จากพระสงฆ	์ 

นักวิชาการ	ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ	และ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่น	จ�านวน	10	รูป/คนและยัง

มีการปฏิบัติการ	 (Action	 research)	 โดยการลง 

พ้ืนที่เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการการมส่ีวนร่วมเป็นกระบวนการพฒันา

เชิงปฏิบัติการ	 เช่น	 การลงพื้นที่ชุมชนและจัด

ประชุมกลุ ่มเพ่ือระดมความคิดหาข้อสรุปและ

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ชุมชนโดยใช ้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น,การอบรมเชิงปฏิบัติการและ

ศึกษาดูงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

	 4.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 คณะผู้วิจัย 

ได้ใช้วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูลทีห่ลากหลาย	เพือ่ให้

ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยโดยมี

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	

และการเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์	

ด�าเนินการสัมภาษณ์	 แกนน�าชุมชนและบุคคล 

ที่เกี่ยวข้อง	 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	

Interviews)	และการสนทนากลุม่	(Focus	Group)	

โดยการจดบนัทกึและการบนัทกึเสยีงน�าข้อมลูท่ีได้

ไปเรยีบเรยีงประมวลผลเพ่ือน�าไปสรปุผลและเขยีน

รายงานการวิจัย

	 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยคร้ังน้ี 

ผู้วจิยัใช้	LIST	Model	(Phra	Suteerattanabundit, 

2018	 :	 3-6)	 มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จากแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก	

(In-depth	 Interviews)	 ของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 

โดยผู้วิจัยได้ท�าการจัดกลุ่มข้อมูลตามสาระส�าคัญ	

จ�าแนกเป็นประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัวัตถปุระสงค์ของ

การวิจัย	 จากนั้นท�าการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis	

Techinque)	ประกอบบริบท	(Context)	ดังนี้

	 	 5.1		Learning	 (L)	 การเรียนรู้จาก

ประวัติและความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

เส่ือบ้านท่าแฉลบ	 จังหวัดจันทบุรี	 แนวคิดด้าน

นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 ภูมิปัญญาและองค์

ความรู้เดิม	 หลักธรรมที่ใช้ส�าหรับกระบวนการ

พัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชน	

	 	 5.2		Innovation	 (I)	 ผลงานการ

สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ท�าให้เกิดอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพุทธ

	 	 5.3	 Susta inabi l i ty 	 (S ) 	 เกิด

กระบวนการพฒันาทีน่�าไปสูค่วามยัง่ยนืของชมุชน	

ด้านวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	 ด้านสิ่งแวดล้อม

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 รวมทั้งด้านคุณธรรม

และหลักธรรม

	 	 5.4	 Transformation	(T)	การพฒันา 

และการเปล่ียนแปลงอย่างสร้างสรรค์ของสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ
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4.  สรุปผลการวิจัย
	 การวิจัยคร้ังนี้ผู ้วิจัยได้ท�าการจัดกลุ่ม

ข้อมูลตามสาระส�าคัญ	 จ�าแนกเป็นประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ผลการศึกษากระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ	 จังหวัด

จันทบุรี	จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 พบว่า	 สมาชิกวิสาหกิจชุมชน

กลุ ่มเสื่อบ ้านท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรีทุกคน	 

ได้มส่ีวนร่วมในกระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์ชมุชน

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกขั้นตอน	

	 	 1.1	 กระบวนการค้นหาต้นกกและ

การจกักกพบว่า	ต้นกก	ท่ีได้จากนากกของชาวบ้าน

ทีม่กีารเพาะปลกู	ในหมูบ้่านท่าแฉลบ	หมู	่9	ต�าบล

บางกะจะ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดจันทบุรี	 ปัจจุบัน 

มีอยู่ประมาณ	 35	 ไร่	 ลดน้อยลงจากแต่ก่อนมาก	

เนื่องจากชาวบ้านบางส่วนได้หันไปท�าการประมง

แทนมากกว่าจะมาท�านากก	เพราะว่าต้นกกนัน้เมือ่

ปลกูแล้วต้องมกีารดแูลรกัษาอย่างด	ีปัจจยัทีส่�าคญั

คือ	 น�้าที่ใช้ในการเพาะปลูก	 ถ้าขาดน�้าจะท�าให้ 

ต้นกกล้มตาย	 โดยเฉพาะในหน้าแล้งต้นกกจะมี 

ไม่เพียงพอต่อการน�ามาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์	 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่า

แฉลบจงึมีความจ�าเป็นต้องซือ้วตัถดุบิจากพืน้ทีอ่ืน่

ในจังหวัดจันทบุรีและนอกจังหวัดจันทบุรี

	 	 1.2	 กระบวนการย้อมสีกก	 พบว่า	

การย้อมสกีกน้ันได้ย้อมสต้ีนกกจากธรรมชาต	ิ(ครัง่)	

และสีเคมีที่มีการรับรองว่าไม่เป็นภัยหรืออันตราย

ต ่อผู ้ ซ้ือและผู ้น�าผลิตภัณฑ์มาใช ้ 	 เนื่องจาก 

ผู ้จ�าหน่ายสีได้มีการน�าเข้ามาจากต่างประเทศ 

มีใบรับรองคุณภาพสีที่น�ามาจ�าหน่ายให้ผู้ย้อมกก

โดยทั่วไป	เช่น	สีตราม้า

	 	 1.3		กระบวนการทอเส่ือกก	ยงัใช้วธิี

การแบบดั้งเดิมและใช้อุปกรณ์ในการทอหลาก

หลายชนิด	 ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ	

	 	 1.4		กระบวนการออกแบบลวดลาย

เสื่อกกและการออกแบบผลิตภัณฑ์

  1.5	 กระบวนการออกแบบเครือ่งหมาย 

การค้าและท�านามบตัรใหม่	โดย	ประธานวสิาหกจิ

ชุมชนฯได้ร่วมกับผู้วิจัยและนักออกแบบในการ

พัฒนาเครื่องหมายการค้าแบบใหม่	 จากเดิมชื่อว่า	

“เสื่อท่าแฉลบ”	เป็น	“เสื่อจันทร์”	หรือ	“CHAN-

THABOON	MAT”	 นั้น	 เนื่องจากว่าสินค้าสิ่งทอ

ทางการเกษตร	หรือ	เส่ือจันทบรู	มคีวามสอดคล้อง

กับการเป็นสินค้า	 GI	 (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)	 

ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 ประเภท	 เสื่อกกและ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก	และน�าไปจดลิขสิทธิ์

กบักรมทรัพย์สินทางปัญญา	เพือ่ใช้เป็นเครือ่งหมาย	

การค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเส่ือบ้านท่าแฉลบ

จังหวัดจันทบุรีต่อไป

	 2.		 ผลการศึกษานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ชมุชนเชิงพทุธโดยใช้ภูมปัิญญาท้องถิน่ของวสิาหกจิ

ชมุชนกลุ่มเส่ือบ้านท่าแฉลบ	จังหวดัจันทบรีุ	พบว่า	

มีการน�าหลักพุทธวิธีบริหารมาใช้ในการบริหาร

จดัการชมุชน	(Phra	Dharmakosajarn	(Prayoon	

Dhammajitto),	 2006	 :	 3-4)	 มาปรับใช้ในการ
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ท�างานและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นมา

ใหม่ดัดแปลงผลิตภัณฑ์จากของเดิมที่มีอยู่ให้เกิด

ความทันสมัยสวยงามตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

คนในชุมชน	เกดิความหลากหลายและตรงกบักลุม่

ตลาดเป้าหมายมากขึ้น	 นอกจากนี้	 ยังได้ร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย	 (กลุ่มผู้ประกอบการอัญมณีจังหวัด

จันทบุรี)	 “ร้านครามจิวเวลรี่”	 สร้างผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับท่ีมีการน�าเสื่อกกท่ีได้จากการย้อมสี

ธรรมชาติมาทอเป็นลายประจ�าของกลุ่ม	 ชื่อว่า	

“ลายเชิงกะได”	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าสูงขึ้น

และตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม	ซึ่งนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตขึ้นมาใหม่	 จะก่อให้เกิด

ความพึงพอใจต่อลูกค้าและกลุ ่มภาคีเครือข่าย

สามารถน�าไปต่อยอดการขายได้

	 3.	 ผลการศกึษาอตัลกัษณ์ของผลติภณัฑ์

ชุมชนกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรี	พบว่า	

	 	 3.1	 ต้นกกที่ปลูกในพื้นที่บ ้านท่า

แฉลบ	ต�าบลบางกะจะ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดจนัทบรีุ	

เป็นอตัลกัษณ์ของชมุชน	เนือ่งจากมคีวามเหนียวนุม่

และทนทาน	ไม่หยาบ	มากกว่าการปลกูในพืน้ทีอ่ืน่	

	 	 3.2		ลวดลายเสื่อ	 “ลายเชิงกะได”	

เกิดจากการคิดค้นครั้งแรกของสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชนกลุม่เสือ่บ้านท่าแฉลบ	จงึมกีารน�าไปจดสทิธิ

บัตรการออกแบบลวดลายเสื่อ	

  3.3		วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่า

แฉลบจังหวัดจันทบุรีนั้น	 เป็นผู้ที่มีความเพียรใน

การประกอบอาชีพของตนในการท�าเสือ่กก	รูจ้กัน�า

หลักธรรมมาปรับใช้ในการท�างานและการใช้ชีวิต

ประจ�าวันของตนเอง	 ในด้านสัมมาอาชีวะและ 

สัปปริุสธรรม	7	ประการท�าให้ชมุชนเกดิการมส่ีวน

ร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตขึ้นด้วย

สมาชิกของชุมชน	 ท�าให้ชุมชนเกิดรายได้จากการ

จ้างงาน	และมกีารกระจายรายได้เข้าชมุชน	ชมุชน

เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของชุมชนและการ

จัดตั้งกลุ่มอย่างยั่งยืน

5.  อภิปรายผลการวิจัย
	 จากผลการวิจัยเร่ืองศึกษานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น:	 กรณี

ศกึษาวสิาหกจิชมุชนกลุม่เสือ่บ้านท่าแฉลบ	จงัหวดั

จันทบุรี	ท�าให้สามารถสร้างผลงานการสร้างสรรค์

หรือนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีท�าให้เกิด

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพุทธของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ	 จากกระบวนการ

พัฒนาที่น�าไปสู ่ความยั่งยืนของชุมชนด้านวิถี

วฒันธรรมและภมิูปัญญา	โดยใช้กระบวนการเรยีน

รู ้ในการพัฒนาจากภูมิปัญญาเดิม	 เพื่อให้เกิด

นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการบริหารจัดการตามแนวพุทธวิธีการ

บริหาร	 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สมศักด์ิ	 ทองแก้ว,	 พิชัย	 สดภิบาล	 และอุดมศักด์ิ	 

สารบิตุร	(Thongkaew,	Sodpiban	and	Saribut,	

2015	 :	 133-147)	 ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 การศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา	 การวิจัย

คร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาข้อมลูด้านภมูปัิญญา

ท้องถิน่	และรปูแบบผลติภณัฑ์ชมุชน	พร้อมกบัการ

ศึกษาข้อมูลการส่งเสริมการท่องเที่ยว	 และการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยมีวิธีการด�าเนินการศึกษา

ข้อมูลจากเอกสาร	 การส�ารวจ	 สังเกต	 ลงพื้นท่ีใน

แต่ละชุมชน	 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม	 และผลิตภัณฑ์ท่ีมีในปัจจุบัน 

รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน	

ท�าการศกึษาใน	8	อ�าเภอ	ผลการศกึษาได้ผลติภัณฑ์	

5	กลุ่ม	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม	ผลิตภัณฑ์จักสาน	

ผลิตภัณฑ์หมวกกุ้ยเล้ย	 ผลิตภัณฑ์เสื่อกก	 และ

ผลิตภัณฑ์เขาสัตว์แกะสลัก	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ 

ที่มีเอกลักษณ์ประจ�าถิ่น	 เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม 

และปัจจบุนัยงัคงมกีารผลติและจ�าหน่ายอยูผ่ลการ

ศึกษาจากกลุ่มทั้ง	 5	 กลุ่ม	 และความคิดเห็นของ 

นักท่องเที่ยวจ�านวน	 98	 ตัวอย่าง	 พบว่า	 กลุ่ม	

ผลติภัณฑ์จกัสานมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก	

(Mean	=	3.71)	ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากกลุม่ผลติภณัฑ์

ที่ต้องประยุกต์และพัฒนาน�าเอาวิธีการผลิตของ

ชุมชน	โดยยึดแนวทางดั้งเดิมผลิตภัณฑ์ต้องมีวัสดุ

ภายในชุมชนและมคีวามต้องการของนกัท่องเทีย่ว

หรือกลุ่มผู้บริโภค	 ในข้ันตอนผลการประยุกต์และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน	 จากการสัมภาษณ์และ

สอบถามผู้เช่ียวชาญ	 ปราชญ์พื้นถิ่น	 นักวิชาการ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานเป็น

ของตกแต่งบ้าน	 ประเภทโคมไฟฟ้า	 มีผลิตภัณฑ์

ต้นแบบจ�านวน	5	ผลิตภัณฑ์	กระบวนการ	วิธีการ

ผลติยงัคงใช้แนวทางของภมูปัิญญาท้องถิน่	ยงัคงมี

เอกลักษณ์	และผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม	วัตถุดิบในชุมชน	

มีผลการประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบอยู่ในระดับ

ความเหมาะสมมาก	(Mean	=	4.21)	

	 ผลจากการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุม

ชมเชิงพุทธโดยใช้ภูมิป ัญญาท้องถิ่นและการ

วิเคราะห์อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการ

สร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้าน 

ท่าแฉลบ	จังหวัดจันทบุรีนั้น	ได้มีการสร้างแบรนด์

หรือเครื่องหมายการค้าใหม่	 ชื่อว่า	 “เสื่อจันทร์”	

หรือ	 chanthaboon	mat	 นอกจากนี้ได้น�าหลัก

ธรรมในด้านสัมมาอาชีวะ	 และสัปปุริสธรรม	 7	

ประการ	มาปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัและการท�างาน

ในอาชพีการทอเสือ่กก	ทัง้ยังได้คดิค้นลวดลายเสือ่	

“ลายเชิงกะได”	ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของกลุม่ใน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ	 ที่ทันสมัย	

สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญฑวรรณ	 วิงวอน,	

อจัฉราภรณ์	วรรณมะกอก	และอจัฉรา	เมฆสวุรรณ	

(Vingwan,	Wannamakok	 and	Meksuwan,	

2017	:	102-119)	ที่ได้ศึกษาเรื่อง	แนวทางการยก

ระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการวิสาหกิจขนาด

ย่อย	 อ�าเภอห้างฉัตร	 จังหวัดล�าปาง	 การวิจัยนี้ 

มวีตัถปุระสงค์	เพือ่ศกึษาบรบิทการด�าเนนิงานของ

วิสาหกิจขนาดย่อมและแนวทางการยกระดับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง

สร้างสรรค์	 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าวิสาหกิจขนาดย่อม	

อ�าเภอห้างฉัตร	 จังหวัดล�าปาง	 เป็นการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 เครื่องมือวิจัยคือ	 

การส�ารวจ	การสัมภาษณ์เชิงลึก	การสังเกตการณ์	

การจัดการเวทีเสวนา	 การประชุมแบบมีส่วนร่วม

ของชมุชนและการวเิคราะห์เนือ้หาแบบมส่ีวนร่วม

กลุ ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู ้ประกอบการและสมาชิก

วิสาหกิจขนาดย่อมที่ให้ความร่วมมือ	 จ�านวน	 26	

แห่ง	 จาก	 46	 แห่ง	 ภายใน	 7	 ต�าบลของอ�าเภอ

ห้างฉัตร	โดยมกีารวเิคราะห์ข้อมลูแบบสามเส้า	คอื	
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ด้านเวลา	 สถานที่และเนื้อหา	 ด้วยการมีส่วนร่วม

กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง	 บริบทด�าเนินงานของ

วิสาหกิจขนาดย่อมท่ีผ่านมาพบว่า	 ส่วนใหญ่มี

ลกัษณะการจดัตัง้	3	รปูแบบ	คอื	1)	สมาชกิต่อยอด

มาจากธรุกจิครอบครวัและมปีระสบการณ์มาก่อน	

2)	 จัดตั้งกิจการโดยนโยบายรัฐบาลให้มีการรวม

กลุ่มเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	 และ 

3)	จดัตัง้กจิการขึน้มาตามความต้องการของสมาชกิ

เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชน	

ส่วนการผลิตยังอยู่ในลักษณะเดิมๆ	 หรือผลิตตาม

ค�าสัง่ซือ้ของลกูค้าและอาศยัภมูปัิญญาท้องถิน่แบบ

ดั้งเดิมด้วยการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีท่ีเหมาะ

สม	 แต่ยังขาดการพัฒนาด้านองค์ความรู้แบบองค์

รวม	 แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย

นวัตกรรมผลิตภณัฑ์เชิงสรา้งสรรค	์พบว่า	เนน้การ

เรียนรู ้จากธุรกิจอื่นที่ประสบความส�าเร็จผ่าน

การน�าความเชื่อ	 ศาสนา	 วัฒนธรรม	 รูปแบบการ

ด�าเนินชีวิตและพิธีกรรมต่างๆ	 ด้วยการออกแบบ

รปูลักษณ์ใหม่ๆ	บนผลติภัณฑ์หรอืต�านานและเร่ือง

ราวของผลิตภัณฑ์	เน้นการสร้างความแตกต่างบน

บรรจุภัณฑ์หรือตราสินค้าเพื่อสร้างอัตลักษณ์

เฉพาะ	และนอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวจิยัของ

พรรณนชุ	ชยัปินชนะ,	เอนก	ชติเกษร	และนงคราญ	

ไชยเมือง	 (Chaipinchana,	 Chitkesorn	 and	

Chaimuang,	 2010)	 ที่ได้ศึกษาเรื่อง	 โครงการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาผลติภณัฑ์หตัถกรรม

จากเส้นใยกล้วยสู่วิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี	

พบว่า	 กลุ่มวิสาหกิจจังหวัดจันทบุรีมีความเข้าใจ

และสามารถด�าเนินการตามกระบวนการถ่ายทอด

เทคโนโลยีฯ	 จนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยย้อมสี

ธรรมชาติต้นแบบได้อย่างสวยงาม	 มีความเป็น

เอกลักษณ์และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์	 ซ่ึงความ

ส�าเร็จของโครงการฯ	เป็นผลมาจากปัจจัยที่ส�าคัญ	

ได้แก่	 ปัจจัยการสร้างการยอมรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีฯ	ให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยการพยายาม

หาจุดร่วมกันระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมของกลุ่ม 

เป้าหมายกับเทคโนโลยี	 และองค์ความรู้ใหม่ที่น�า

เข้าไปถ่ายทอด	 อีกทั้งปัจจัยการสร้างการยอมรับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

โดยการพยายามหาจุดร่วมกันระหว่างภูมิปัญญา

ดั้งเดิมของกลุ่มเป้าหมายกับเทคโนโลยีและองค์

ความรู้ใหม่ทีน่�าเข้าไปถ่ายทอด	อกีทัง้ปัจจัยในการ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างคณะผู้วิจัย	 

ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีกับกลุ่มเป้าหมายซึ ่

งเป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย	ี และปัจจัยด้าน

การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับ

เง่ือนไข	 และข้อจ�ากัดด ้านความแตกต่างใน

ภูมิปัญญาของกลุ่มเป้าหมาย	 รวมท้ังปัจจัยการได้

รับการประสานงานจากหน่วยงานราชการในพ้ืนที่	

และผลการศึกษาพบว่ากลุ ่มวิสาหกิจจังหวัด

จันทบุรีและผู ้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์

หัตถกรรม	ใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติ	

6.  ข้อเสนอแนะ
 1.		 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย

	 	 1.1	 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเส่ือบ้านท่า

แฉลบ	ควรขอรับการสนบัสนนุในเร่ืองงบประมาณ

การลงทุนด้านเครื่องจักรที่ทันสมัย	จากหน่วยงาน

ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้เกิดการ

ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น	เกิดการสร้าง
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รายได้ให้ชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง

แท้จริง

	 	 1.2	 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อ

บ้านท่าแฉลบ	ควรปรับทัศนคติในด้านการบริหาร

จดัการงานให้เป็นเชงิพาณชิย์ควบคูไ่ปกบัการรกัษา

ภูมิปัญญาเดิมเพื่อให้เกิดรายได้มากขึ้น	 โดยมี

การน�าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ที่ทันสมัย	

เช่น	 เครื่องจักรมาใช้ในการแปรรูปและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

	 	 1.3	 ควรท�า	 QR	 Code	 ท่ีติดกับ

ผลติภณัฑ์หรือในช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ	เพือ่ให้

ได้ทราบข้อมูลและประวัติความเป็นมาของการท�า

เส่ือกกและมกีารออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	แนวใหม่	

มารองรับตลาดเพื่อสู ่ตลาดสากล	 โดยเน้นการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติและเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อมให้มากขึน้เพือ่ขยายไปสูต่ลาดสากล	

เช่น	ตลาดประเทศญี่ปุ่น	เป็นต้น

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการน�างานวิจัยไปใช้

ประโยชน์

	 	 2.1	 ควรร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน

การท�าการตลาดสู่ตลาดสากลโดยผ่านเทรดเดอร์

	 	 2.2	 ควรรวมกลุ่มกับภาคีเครือข่าย	

อื่นๆ	 จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ในชุมชน	 เพื่อให้เกิด

กิจกรรม	 และวางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ตามศูนย์

จ�าหน่ายและศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ให้กับ 

นักท่องเที่ยว

  2.3	 ประชาสัมพันธ ์และรู ้จักน�า

กลยทุธ์มาปรบัใช้	เพือ่ให้คนรุน่ใหม่ๆ	สนใจและยดึ

การท�าเสื่อกกเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพื่อ

สบืทอดภูมปัิญญาท้องถิน่ของชมุชน	โดยมกีารเผย

แพร่และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น	 เช่น	 

การสอนการทอเสื่อในเรือนจ�าประจ�าจังหวัดหรือ

ตามโรงเรียน	เป็นต้น

	 	 2.4	 ผู้ประกอบการ	 หน่วยงานหรือ

องค์กรต่างๆ	 รวมท้ังผู้ท่ีสนใจสามารถน�ารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาไปปรับใช้	 ปรับปรุง

และประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนของตน	 เพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจน	 สร้างความมั่นคง	 เกิดรายได้

และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่าง

ยั่งยืน

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
	 การวิจัยนี้ท�าให้เกิดองค์ความรู้ที่ได้จาก

กระบวนการสร้างนวตักรรมจากอตัลกัษณ์ผลติภัณฑ์

ชมุชนเชงิพุทธเพือ่เพิม่มลูค่ามากขึน้	ตามล�าดบั	คอื

	 1.		 การเรยีนรู	้(Learning)	มาจากแนวคดิ

และกระบวนการมส่ีวนร่วมของวสิาหกจิชมุชนกลุม่

เสื่อบ้านท่าแฉลบ	จังหวัดจันทบุรี	คือ	ประวัติและ

ความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่า

แฉลบ	จังหวัดจันทบุรี	แนวคิดด้านนวัตกรรมและ

การสร้างสรรค์	หลักธรรมที่ใช้ส�าหรับกระบวนการ

พฒันาและการมส่ีวนร่วมของชมุชน	ภมูปัิญญาและ

องค์ความรู้เดิม

	 2.		 นวัตกรรม	 (Innovative)	 การสร้าง

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ชมุชนโดยใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ิน

ได้มาจากอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในการ

สร้างมูลค่าเพิ่ม	ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพุทธ

	 3.	 กระบวนการพฒันา	(Sustainability)	

เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืในด้านต่างๆ	ดังนี	้เช่น	ความ

ยัง่ยนืด้านวถิวีฒันธรรมและภมูปัิญญา	ความยัง่ยนื
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ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมความ

ยั่งยืนด้านคุณธรรมและหลักธรรม

	 4.	 การเปลีย่นแปลง	(Transformation)	

ทีท่�าให้ชมุชนเกิดรายได้สร้างความมัน่คงและยัง่ยนื

มาจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนรูปแบบใหม่การ

สร้างแบรนด์ใหม่และจดลขิสทิธิเ์ครือ่งหมายการค้า

รวมทั้งจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก

ลวดลายเสื่อที่เห็นชัดลักษณ์ของชุมชน	

	 จากกระบวนการพฒันา	(Sustainability)	

ก่อให้เกดินวัตกรรมผลติภัณฑ์ชุมชนเชงิพทุธโดยใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้าน

ท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรี	 ที่เกิดจากการเรียนรู้จาก

ประวัติความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อ

บ้านท่าแฉลบ	แนวคิดทฤษฏีต่างๆ	โดยเฉพาะด้าน

นวตักรรม	โดยใช้ภมูปัิญญาจากองค์ความรู้เดิมและ

มกีารน�าหลกัธรรมเช่น	พทุธวธิบีรหิารมาปรบัใช้ใน

กระบวนการพฒันาและการบรหิารจดัการในการมี

ส่วนร่วมของชุมชนอย่างเหมาะสม	 ท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิง

พทุธรูปแบบใหม่ๆ	อย่างสร้างสรรค์	โดยมกีารค้นหา

อัตลักษณ์ของชุมชนในด้าน	 ต้นกก	 ลวดลายเส่ือ

และหลักธรรมในด้าน	 สัมมาอาชีวะ	 และสัปปุริส

ธรรม	 7	 ประการ	 มาช่วยในการสร้างมูลค่าเพ่ิม	

ท�าให้ชมุชน	มรีายได้มากข้ึน	มคีวามมัน่คงในอาชพี

ของตน	 มีความมั่งคั่งและเกิดความยั่งยืนด้าน 

วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	 ความยั่งยืนในด้าน 

สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี	 ความยั่งยืนด้าน
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาแนวทางปฏิบัติในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม 

ในการเพิ่มรายได้เกษตรวิถีพุทธท่ีเหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธ์บนพ้ืนที่สูงของเครือข่ายพระนักพัฒนา	 2)	

ติดตามผลการด�าเนินงานการแก้ปัญหาในด้านเกษตรกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในพื้นที่ต้นแบบ	

เวยีงป่าเป้า	แม่สรวย	เมอืงเชยีงราย	แม่ฟ้าหลวงของเครือข่ายพระนกัพัฒนา	และ	3)	วเิคราะห์แนวปฏบิติั

ของเครือข่ายพระนักพัฒนาและกระบวนการเพิ่มรายได้เกษตรวิถีพุทธของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงใน

พืน้ท่ีต้นแบบ	เวียงป่าเป้า	แม่สรวย	เมอืงเชียงราย	แม่ฟ้าหลวงของเครือข่ายพระนกัพัฒนา	และเกบ็รวบรวม

ข้อมูลในพื้นที่	การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยใช้แบบสอบสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มพระ

บณัฑติอาสา	และกลุม่ผูน้�าชมุชน	ในพืน้ที	่3	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอเวยีงป่าเป้า	อ�าเภอแม่สรวย	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดเชียงราย	จ�านวน	14	รูป/คน

 ผลการวิจัยพบว่า	 ผลลัพธ์ท่ีได้ตามแนวปฏิบัติและกระบวนการเพิ่มรายได้เกษตรวิถีพุทธนั้น 

จะเห็นว่าพุทธศาสนาสอนให้ใช้หลักธรรม	เช่น	ขันติ	สติ	สัจจะ	ความสามัคคี	อิทธิบาท	4	พรหมวิหาร	4	

สังคหวัตถุ	4	อริยสัจ	4	และสัปปุริสธรรม	7	โดยให้ด�าเนินชีวิตใน	“ทางสายกลาง”	ถ้าบุคคลรู้จักบริโภค

ในวัตถุต่างๆ	ด้วยความพอดี	การรู้จักพอประมาณ	(มัตตัญญุตา)	ในการบริโภคด�าเนินชีวิตให้เป็นไปตาม

* ได้รับบทความ:	31	มกราคม	2563;	แก้ไขบทความ:	1	ตุลาคม	2563;	ตอบรับตีพิมพ์:	30	ธันวาคม	2563    
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อัตภาพของตนเองไม่ทะยานอยากในสิ่งที่เกินตัวรู้จักควบคุมจิตใจและการใช้สอยต่างๆ	 เช่น	 การใช้สอย

ทรัพย์สินที่หามาได้ให้คุ้มค่าจึงจะท�าให้ความโลภลดลงได้	 และเมื่อเหลือใช้แล้วก็สอนให้รู้จักให้และ 

แบ่งปันกนัทีก่่อให้เกดิประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ืน่ทีจ่ะน�าไปสู่การใช้ชวีติทีเ่ป็นสุขและยัง่ยนือย่างแท้จริง

ค�าส�าคัญ:	พื้นที่ต้นแบบ;	เครือข่ายพระนักพัฒนา	

Abstract

	 This	research	of	objective	to:	1)	to	investigate	the	practical	guidelines	for	applying	

Buddhist	principles	in	increasing	Buddhist	agricultural	income	that	are	suitable	for	ethnic	

groups	on	the	highland,	2)	to	follow	up	the	operation	of	the	problem	solving	in	agriculture	

of	highland	ethnic	groups	in	the	prototype	area	and	3)	to	analyze	the	practical	way	of	

the	Buddhist	Monk	Developer	Network	and	the	process	of	increasing	the	income	of	the	

ethnic	group	in	the	prototype	area.	This	work	was	conducted	by	the	qualitative	research	

method	and	all	data	were	corrected	by	using	the	in-depth	interview	with	the	group	of	

volunteers	graduated	monks	and	community	leaders	of	three	districts	viz.,	Wiang	Pa	Pao	

District,	Mae	Suai	District,	Muang	District	in	Chiang	Rai,	Mae	Fah	Luang	District	Province,	

totaling	14	people.	

 The results showed that: of	the	practice	and	the	process	of	increasing	the	income	

of	Buddhist	agriculture.	It	can	be	perceived	that	Buddhism	teaches	the	principles	like	

Tolerance,	Mindfulness,	Truth,	Harmony,	Path	of	Accomplishment,	Holy	Abidings,	bases	

of	social	solidarity,	the	Four	Noble	Truth,	and	Qualities	of	a	Good	Man.	They	live	based	

on	‘the	Middle	Way’.	If	a	person	knows	how	to	consume	things	in	a	suitable	manner	or	

moderation	in	consuming,	living	according	to	their	own	circumstances,	not	soaring.	They	

know	how	to	control	their	minds	and	various	uses,	like	the	use	of	worthwhile	possessions	

to	reduce	greed.	And	instruct	other	and	share	the	benefit	of	themselves	and	others	to	

contribute	to	living	a	happy	and	truly	sustainable.	Ultimately,	instruct	others	to	share,	

which	will	benefit	themselves	and	others	that	will	lead	to	a	truly	happy	and	lasting	life.

Keywords: prototype	area;	developer	monk	network
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1.  บทน�า
	 กลุ ่มชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงราย 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรกรรม	

ซึ่งเกษตรกรมีความหลากหลายทางชาติพันธ	์

ท�าการเกษตรในการเพาะปลูกข้าวไร่หรือข้าวดอย	

ข้าวโพด	พืชผักดั้งเดิม	และเลี้ยงสัตว์	เช่น	วัว	หมู	

ไก่	 เป็นต้น	 ต่อมาเมื่อมีการส่งเสริมการปลูกพืช

เศรษฐกิจในการปลูกพืชเมืองหนาวมากข้ึน	 เช่น	

กะหล�่าปลี	 ข้าวโพดส�าหรับเลี้ยงสัตว์	 ผลไม้เมือง

หนาว	ไม้ดอก	ไม้ประดับ	ยาสูบ	เป็นต้น	พืชไร่	เช่น	

ล�าไย	 ลิ้นจี่	 พืชสวน	 เช่น	 มะเขือเทศ	 ขิง	 พืช

เศรษฐกิจ	เช่น	ชา	กาแฟ	ท�าให้กลุ่มชนบนพื้นที่สูง

ได้เปลี่ยนแปลงการเกษตรจากอดีตท่ีอาศัยพึ่งพา

ธรรมชาติไปสู่การใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีกันอย่าง

กว้างขวาง	ซึง่นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	

คอื	แหล่งต้นน�า้ล�าธารและสภาพดนิท่ีเสือ่มโทรมแล้ว 

ท�าให้ได้ผลผลิตที่ได้ขาดคุณภาพ	 ยังส่งผลต่อ

สุขภาพร่างกายของผู้ใช้	 รวมไปถึงระบบนิเวศของ

พืชพันธุ์ตามธรรมชาติและสัตว์ป่าด้วย	ยังมีปัญหา

เรื่องการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า	 ท�าให้เกิดปัญหาการพัง

ทลายของดนิสงู	เพือ่การขยายพืน้ทีบ่กุรกุเข้าไปท�า

แปลงปลูกข้าวโพด	ชา	กาแฟ	นอกจากป่าในพื้นที่

หลายแห่งจะถูกบุกรุกจากการเข้ามาเช่าพื้นที่ทาง

ชายแดนประเทศลาว	 ด้วยการแผ้วถางและจุดไฟ

เผาป่าแล้ว	 ยังมีการน�าสารเคมีในการผลิตสินค่า

เกษตรอย่างไม่ระมดัระวงั	สารเคมเีหล่านีน้อกจาก

จะติดหรือซึมซับลงไปในหน้าดินแล้ว	 จึงท�าให้ได้

ผลผลิตทางการเกษตรไม ่ได ้มาตรฐานความ

ปลอดภัย	 จะเห็นควรมีการแก้ปัญหาโดยการส่ง

เสริมให้เกษตรกรมีความรู ้ในการผลิตสินค้าที่

ปลอดภัยโดยให้น�ามาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน	 ผลิต

สนิค้าทีม่คุีณภาพทีป่ลอดภยัได้มาตรฐาน	และเป็น

เกษตรกรท่ีมีอาชีพท่ีมั่นคงและพึงพาตนเองได้	

(Phimubon,	2011	:	12-14)

	 จากผลกระทบการพัฒนาภายใต้กรอบ

ความทันสมัย	 รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ที่ผลักดัน

ให้ระบบทุนนิยมและวัฒนธรรมบริโภคนิยมแพร่

กระจาย	แม้ไม่สามารถหลกีเล่ียงกระแสดังกล่าวได้	

แต่ชาวบ้านกลับได้แสดงให้เห็นถึงระบบการพ่ึง

ตนเองท่ีมีความเข้มแข็งสามารถจัดการกับปัญหา

อุปสรรคและด�ารงชีพให้อยู่รอดได้ภายใต้แนวทาง

การพึ่งตนเอง	 (self-reliance)	 และหลักค�าสอน

ทางพระพุทธศาสนา	ท�าให้เกิดชุมชนเกิดการสร้าง

รูปแบบการผลิตในภาคเกษตรกรรมที่ไม่เพียงแต่

เน้นการเพิ่มรายได้	 แต่ยังสามารถลดต้นทุนการ

ผลิตในภาคเกษตรกรรมที่ปลอดสารเคมี	นอกจาก

นี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริโภคและหนี้สิน

ท�าให้เกิดการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอย่าง

เข้มแข็ง	 ที่ส�าคัญยังท�าให้เกิดกระบวนการสร้าง

วัฒนธรรมการแบ่งป ันการแลกเปลี่ยนความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันน�าไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ในสังคม	(Sayyawiwat,	1994	:	22-25)

	 ด้วยเหตุนี้	 พระบัณฑิตอาสาพัฒนาบน

พืน้ทีส่งู	ในฐานะเป็นบคุคลส�าคญัในชุมชนบนพืน้ที่

สูงก็ควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาถึงแนวทาง

ปฏิบัติและกระบวนการเพิ่มรายได้เกษตรวิถีพุทธ	

ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวนี้	 เป็นส่วนหนึ่งตามพันธกิจ

หนึ่งของโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา	

ซ่ึงโครงการวิจัยจะน�าไปพัฒนาต่อยอดในขอบเขต

พืน้ทีท่ีพ่ระสงฆ์ได้ปฏบิตังิานอยู	่โดยมุง่เน้นการเพิม่
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รายได้เกษตรวิถีพุทธ	 จัดท�าเป็นเขตพื้นท่ี	 (one)	 

ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางสงัคมและวฒันธรรม	

เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างพืน้ท่ีต้นแบบ	(Model)	ซึง่เป็น

แนวปฏิบัติและกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงให้ดีขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เ พ่ือศึกษาแนวทางปฏิบัติในการ

ประยกุต์ใช้หลักพทุธธรรมในการเพิม่รายได้เกษตร

วถิพีทุธทีเ่หมาะสมกบักลุม่ชาตพินัธ์บนพืน้ทีส่งูของ

เครือข่ายพระนักพัฒนา

	 2.		 เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานแก้ไข

ปัญหาในด้านเกษตรกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บน

พืน้ทีส่งูในพืน้ทีต้่นแบบ	เวยีงป่าเป้า	แม่สรวย	เมือง

เชียงราย	แม่ฟ้าหลวงของเครือข่ายพระนักพัฒนา

	 3.		 เพ่ือวเิคราะห์แนวปฏบิติัของเครอืข่าย

พระนักพัฒนาและกระบวนการเพิ่มรายได้เกษตร

วถิพีทุธของกลุม่ชาตพินัธ์ุบนพืน้ทีส่งูในพืน้ท่ีต้นแบบ	

เวยีงป่าเป้า	แม่สรวย	เมอืงเชยีงรายแม่ฟ้าหลวงของ

เครือข่ายพระนักพัฒนา

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาแนวปฏิบัติและกระบวนการ

เพิ่มรายได้เกษตรวิถีพุทธของเครือข่ายพระนัก

พัฒนาบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงราย	เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ 

เชงิลกึ	(In-depth	interview)	และน�ามาวเิคราะห์

ข้อมูล	โดยมีกระบวนการวิจัย	ดังนี้	

 1.	 ประชากร	(กลุม่เป้าหมาย)	ประชากร

แบบเจาะจง	 ในกลุ่มเครือข่ายพระบัณฑิตอาสาใน

จังหวัดเชียงราย	7	อาศรม	และกลุ่มผู้น�าในชุมชน	

7	 อาศรม	 จ�านวนทั้งหมด	 14	 รูป/คน	 ในวันที่	 

10-11	มกราคม	2562	ในพื้นที่จ�านวน	7	แห่ง	3	

อ�าเภอ	 ในเขตจังหวัดเชียงราย	 ได้แก่	 อ�าเภอ

เวียงป่าเป้า	 จังหวัดเชียงราย	 จ�านวน	 1	 แห่ง	 คือ	

อาศรมห้วยไม้เดื่อ	ต.เวียง	อ�าเภอแม่สรวย	จ�านวน	

4	 แห่ง	 คือ	 อาศรมบ้านแม่ผักแหละ	 ต.ท่าก๊อ	

อาศรมบ้านดอยล้าน	 ต.วาวี	 อาศรมบ้านมังกาล่า	

ต.วาวี	และอาศรมบ้านปางกิ่ว	ต.วาวี	และอ�าเภอ

เมืองเชียงราย	จ�านวน	2	แห่ง	คือ	อาศรมบ้านห้วย

ส้านลีซอ	 ต.ห้วยชมพู	 และอาศรมบ้านแม่มอญ	

ต.ห้วยชมพู	รวมทั้งหมด	7	แห่ง

	 2.	 วิธีการศึกษา	 ผู้วิจัยมีการศึกษาและ

ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	โดยผูว้จิยั

ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (Depth	 interview)	 

และจดบนัทกึการสัมภาษณ์	โดยลงพ้ืนทีใ่นจังหวดั

เชียงราย	3	อ�าเภอ	จ�านวน	7	แห่ง	3	อ�าเภอ	ในวันที ่

10-11	มกราคม	2562	ดังนี	้คอื	1)	อ�าเภเวยีงป่าเป้า	

จังหวัดเชียงราย	จ�านวน	1	แห่ง	คือ	อาศรมห้วยไม้

เดื่อ	ต.เวียง	2)	อ�าเภอแม่สรวย	จ�านวน	4	แห่ง	คือ	

อาศรมบ้านแม่ผักแหละ	ต.ท่าก๊อ	อาศรมบ้านดอย

ล้าน	ต.วาวี	อาศรมบ้านมังกาล่า	ต.วาว	ีและอาศรม

บ้านปางกิ่ว	 ต.วาวี	 และ	 3)	 อ�าเภอเมืองเชียงราย	

จังหวัดเชียงราย	จ�านวน	2	แห่ง	คือ	อาศรมบ้าน

ห้วยส้านลีซอ	ต.ห้วยชมพู	และอาศรมบ้านแม่มอญ	

ต.ห้วยชมพู	รวมทั้งหมด	7	แห่ง

	 3.		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 โดยมีขั้นตอนการสร้างและ

การตรวจสอบเครื่องมือ	 ดังนี้	 1)	 ศึกษาหลักการ

และแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการปฏบิติังาน	เอกสาร
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และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 2)	 ก�าหนดกรอบ

แนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย	 3)	 ก�าหนด

วัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอ

ค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางสถิติ	4)	สร้างเครื่อง

มือการวิจัย	และ	5)	น�าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัย

ต่อสถาบันงานวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไข	

	 4.		 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยน�าข้อมูล

จากแบบสมัภาษณ์เชงิลกึทีเ่กบ็รวบรวมได้มาตรวจ

สอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง	 จากน้ันจึง

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการเขียน 

เชิงวิเคราะห์เนื้อหาในลักษณะพรรณนา

4.  สรุปผลการวิจัย
	 การศึกษาเรื่อง	 แนวปฏิบัติและกระบวน	

การเพิม่รายได้เกษตรวถิพุีทธของเครอืข่ายพระนกั

พัฒนาบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงราย	 ผู ้วิจัยจึง 

ขอการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 1.	 แนวทางปฏิบัตใินการประยกุต์ใช้หลกั

พทุธธรรมในการเพิม่รายได้เกษตรวถีิพทุธทีเ่หมาะสม

กับกลุ่มชาติพันธ์บนพื้นที่สูงของเครือข่ายพระนัก

พัฒนา	 จากการสัมภาษณ์ประชากรแบบเจาะจง	 

ในกลุม่เครอืข่ายพระบัณฑิตอาสาในจังหวัดเชียงราย 

7	อาศรม	และกลุม่ผูน้�าในชมุชน	7	อาศรม	จ�านวน

ทัง้หมด	14	รปู/คน	นัน้	มแีนวคดิในเรือ่งของการน�า

หลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มรายได้

เกษตรวถิพีทุธทีเ่หมาะสมกับกลุม่ชาตพินัธ์บนพืน้ที่

สงูของเครอืข่ายพระนกัพฒันาท่ีมคีวามหลากหลาย	

และหลกัพทุธธรรมท่ีน�ามาใช้มาก	ได้แก่	หลกัธรรม

เร่ืองขันติ	 สติ	 สัจจะ	 ความสามัคคี	 อิทธิบาท	 4	

พรหมวหิาร	4	สงัคหวตัถ	ุ4	อริยสัจ	4	สปัปริุสธรรม	

7	 หลักธรรมของพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์

พัฒนาตนเองโดยไม่ต้องอ้อนวอนขอจากพระผู้เป็น

เจ้าหรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายสอนให้รูจ้กัการพึง่พา

ตนเองที่ส�าคัญคือ	 แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา 

มีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์โดย

วธิกีารพัฒนาตนเองด้วยปัญญาอนัยิง่สอนให้อยู่กบั

ความทุกข์จนรู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงได้ด้วย

สติปัญญาเช่นเดียวกับพระศาสดาท่ีทรงหลุดพ้น

ด้วยกาลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์

เอง	 (Phra	 Dhammapidok	 (P.A.	 Prayutto),	

1996	:	15-18)

	 2.	 ผลการด�าเนนิงานการแก้ไขปัญหาใน

ด้านเกษตรกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงใน

พื้นที่ต้นแบบ	เวียงป่าเป้า	แม่สรวย	เมืองเชียงราย

ของเครอืข่ายพระนกัพัฒนาคนบนพืน้ทีส่งู	มปัีญหา

และอุปสรรค์ในแต่ละแห่งที่ไม่แตกต่างกัน	 คือ	

บริบทพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดอยสูง	 ไม่ใช่พื้นราบจึงมี

ความเข้าใจว่าจะยากต่อการจัดการเกษตรแบบวิถี

พุทธ	 ขาดความรู ้ในการท�าเกษตรแบบวิถีพุทธ	 

ขาดความรูใ้นการท�าปุย๋อนิทรย์ีขาดพนัธ์พชืในการ

เพาะปลูกการคัดเลือกพืชพันธ์ให้เหมาะสมกับดิน

และการเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีดูแลง่ายขาด

ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรที่ออกมา

ให้ได้หลากหลายขาดงบประมาณในการสนับสนุน

การด�าเนินงานในด้านการเกษตร	 ที่ส�าคัญชนเผ่า

ต่างๆ	 ที่ได้รับความรู้ในด้านการท�าเกษตรแบบวิถี

พุทธยังมีความเชื่อดั่งเดิมของตน	 ยากต่อการ

เปล่ียนแปลงต่อแนวคิดใหม่ๆ	 ในด้านการเกษตร

แบบวิถีพุทธ	 เพราะเห็นว่ามีรายได้ที่น้อยและช้า
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มากกว่าจะเห็นผลบางแห่งมีปัญหาการขาดน�้า

อปุโภคบรโิภคไว้ใช้ในฤดแูล้ง	ในช่วงเดอืนมนีาคม-

พฤษภาคม	 และปัญหาขาดความร่วมมือในการ

ป้องกนัไฟฟ้าป่าและการร่วมมอืในการเผาทกุชนดิ

ในฤดแูล้ง	ทัง้ยงัมปัีญหาการแย่งทีด่นิท�ากนิปัญหา

การลกัลอบตดัต้นไม้และปัญหาการบุกรกุป่าสงวน

ดงัน้ัน	พระนักพฒันาบนพืน้ทีส่งู	ได้การด�าเนนิการ

แก้ไขปัญหาในด้านเกษตรกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

บนพื้นที่สูงในพื้นท่ีต้นแบบ	 เวียงป่าเป้า	 แม่สรวย	

เมืองเชียงราย	 ของเครือข่ายพระนักพัฒนาใน	 3	

อ�าเภอ	ทั้ง	7	แห่ง	ได้ด�าเนินการแก้ปัญหาในด้าน

เกษตรกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูง	 ดังนี้	 

1)	 ให้ความรู้ในเรื่องของการท�าเกษตรวิถีพุทธ	 2)	

ให้ความรูใ้นการท�าปุ๋ยอนิทรย์ี	3)	หาแหล่งพนัธ์พชื

เศรษฐกิจในการเพาะปลูกให้ให้เหมาะสมกับดินที่

ปลูก	 4)	 สรรหางบประมาณจากหน่วยงานของ

รัฐบาลและเอกชน	5)	ให้ความรู้ในการในเรื่องของ

ประโยชน์และโทษของการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ย

อนิทรย์ี	6)	ขอความร่วมมอืคนในชมุชนปฏบัิตติาม

กฎ	ระเบยีบของทางป่าไม้ในการใช้ท่ีดนิท�างานเขต

ป่าใช้สอย	และเขตอนุรกัษ์และต้นน�า้	7)	ร่วมกันกบั

ชาวบ้านในการระดมทุนในการจัดหาถังเก็บน�้า

ขนาดใหญ่	ที่จุน�้าได้	20,000	ลิตร	ไว้ใช้ในชุมชน

	 3.		 วิเคราะห์แนวปฏิบัติของเครือข่าย

พระนักพัฒนาและกระบวนการเพิ่มรายได้เกษตร

วิถีพุทธของกลุ ่มชาติพันธุ ์บนพื้นท่ีสูงในพื้นที่

ต้นแบบ	เวยีงป่าเป้า	แม่สรวย	เมอืงเชยีงราย	แม่ฟ้า

หลวงของเครือข่ายพระนักพัฒนา	 จากข้อมูลที่ได	้

จากแนวทางแก้ไขปัญหาของเครือข่ายพระนัก

พัฒนาและกระบวนการเพิ่มรายได้เกษตรวิถีพุทธ

ของกลุ ่มชาติพันธุ ์บนพื้นท่ีสูงในพื้นที่ต ้นแบบ	

เวียงป่าเป้า	 แม่สรวย	 เมืองเชียงรายของเครือข่าย

พระนักพัฒนาพบว่าพระนักพัฒนาได้ด�าเนินการ

หลายด้าน	คอื	ส่งเสรมิให้ความรู้ทางด้านการเกษตร	

ส่งเสริมด้านคณุธรรม	ส่งเสริมในด้านอาชพีส่งเสริม

ในให้คนในชุมชนพัฒนาตนเอง	 และส่งเสริมด้าน

บ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

ผู้วิจัยขอสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ	2	ด้าน	ดังนี้

	 	 3.1	 ด้านพัฒนาศักยภาพในตนเอง

ของพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง	 โดยพระนักพัฒนา

บนพื้นที่สูงของเครือข่าย	 จะต้องมีการพัฒนา

ตนเองให้มีศักยภาพในตนเองรู้จักเลือกหาแหล่ง

ความรู้และแบบอย่างทีดี่รู้จักจัดระเบยีบชวีติ	มกีาร

วางแผนและจัดการกจิการงานต่างๆ	อย่างมรีะบบ

ระเบียบมีแรงจูงใจให้สร้างสรรค์	 มีความสนใจ	 

มีความพึงพอใจ	 มีความต้องการจะสร้างสรรค์

กจิการงานใหม่ๆ	ทีเ่ป็นความดีงามและมีประโยชน์	

มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ	 ผู้มีความ

เชื่อในตนว่าสามารถจะพัฒนาได้ปรับเจตคติและ 

ค่านิยมให้เหมาะสมกับการด�าเนินชีวิตท่ีดีงาม	 

เอื้อต่อการเรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาและพ่ึงตนเอง	

จัดการแก้ป ัญหาอย่างเป็นระบบ	 มีความคิด

วจิารณญาณตามเหตปัุจจยัด้วยตนเอง	และพฒันา

ศักยภาพในการแสวงหาความรู ้ที่สามรถน�าไป

ถ่ายทอดให้แก่ชุมชนได้ในหลายเรื่อง	 เช่น	 การท�า

เกษตรวิถีพุทธ	 การปลูกพืชทางเศรษฐกิจ	 เช่น	

กาแฟ	อโวคาโด	เป็นต้น	วิธีการท�าปุ๋ยอินทรีย์	วิธี

การปลูกพืชเศรษฐกิจแบบไร้ดิน	 (Hydroponics)	

และวิธีวิธีการแปรรูปอาหาร	 (ถนอมอาหาร)	

เป็นต้น
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	 3.2	 ด้านกระบวนการท�างานของพระนัก

พัฒนาบนพื้นที่สูง	ในด้านกระบวนการท�างานของ

พระนักพฒันาบนพืน้ท่ีสงูพระนกัพฒันาบนพืน้ท่ีสงู

มีในกระบวนการท�างานในหลายๆ	ด้าน	ก่อให้เกิด

ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	(People	Participation)	ในชุมชนเป็น

หัวใจของงานพัฒนาชุมชน	ที่น�าไปสู่จะช่วยเหลือ

ตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชนได้ก่อให้เกิด

ความรัก	 ความสามัคคีกัน	 รู้จักให้และแบ่งปันกัน

ภายในชุมชนที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ	เช่น	

	 	 3.2.1		ด้านสร้างเสริมความรู้ให้แก่

เกษตรกรในชุมชน	 เช่น	 เชิญเกษตรกรที่ท�าการ

เกษตรวิถีพุทธมาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้

ในวธิกีารท�าเกษตรวถิพีทุธพาไปศกึษาดงูานการท�า

เกษตรวิถีพุทธของเกษตรกรท่ีประสพความส�าเร็จ	

และการเข้ารับการอบรมจากวิทยาการท่ีมาให้

ความรู้ในการแปรรูปอาหาร	ซึ่งจะท�าให้เกษตรกร

มคีวามรูแ้ละเกดิการเชือ่มสมัพนัธ์กบัองค์ภายนอก

ที่ก่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ	เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อ

น�ามาพัฒนาพื้นที่การเกษตรขยายฐานการเกษตร

ของตนซึ่งส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแสวงหา

วิทยาการใหม่ๆมีแนวคิดที่ดีในการท�าการเกษตร

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันมากขึ้น

	 	 3.2.2	ด้านการเสริมสร้างภูมิปัญญา

เกษตรกรในชุมชน	 เมื่อเกษตรกรเกิดการเรียนรู	้ 

ฝึกอบรม	และปฏบิตัทิ�าให้เกิดภมิูปัญญาของตนเอง

และมโีอกาสทีจ่ะพฒันาตวัเองได้	เช่น	พฒันาตลาด

ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นแหล่งสินค้าที่มี

คุณภาพด้วยภูมิปัญญาความรู้ของตัวเอง	 มีอิสระ	

เสรีภาพในการท�ามาหากินประกอบอาชีพด้วย

ความสบายใจ	 หมดภาระหนี้สินมีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้นได้ด้วยตัวของตัวเองสามารถที่จะสร้างความ

มัน่คงทางด้านอาหารและการยกระดบัให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้แก่ชุมชนของตนเองและ

พร้อมต่อการถ่ายทอดสู ่ต�าบลอื่นได้อย่างเป็น 

รูปธรรม	 และพัฒนาให้เป็นแหล่งผลผลิตทางการ

เกษตรและอาหารที่ปลอดสารพิษได้	 มีโอกาสที่

ศึกษาเล่าเรียนเพ่ิมวิชาความรู้และประสบการณ์

ของตนอยูต่ลอดเวลาและก่อให้เกดิการต่อยอดทาง

ภมูปัิญญาความรูข้องตนเอง	เพือ่พฒันาการเกษตร

ของตนเองและน�าถ่ายทอดแก่บุคคลรุ่นหลังต่อไป

ได ้และพัฒนาตนเองและครอบครัวให ้ เจริญ

ก้าวหน้ามีปัจจัย	4	ในการด�าเนินชีวิตอย่าพอเพียง

และยัง่ยนื	โดยสามารถพึง่ตนเองได้อย่างไม่เดอืดร้อน	

	 	 3.2.3	ด้านสร้างเครือข่ายความร่วม

มอื	การสร้างและพฒันาการรวมกลุ่มโดยจดัตัง้ศนูย์

เรียนรู้	สร้างอาชีพ	เสริมรายได้ภายในหมู่บ้านและ

เครอืข่าย	การร่วมกนัการส่งเสรมิการเกษตรทฤษฎี

ใหม่แนวทางวิถีพุทธร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาล	

เช่น	 เกษตรต�าบล	 เกษตรอ�าเภอ	 เกษตรจังหวัด	 

นักโภชนากรเกษตร	 และภาคเอกชน	 ซึ่งจะก่อ

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรจะ

ให้ความส�าคญัและหนัมาใช้ปุย๋อินทรีย์กนัมาก	ทัง้นี้

เพราะได้มีการพบปะสังสรรค์กับสมาชิกในกลุ่มมี

การบอกเล่าชักจูงและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ทางการเกษตรอยู่เสมอจึงท�าให้มีโอกาสในการรับ

รู้ข่าวสารด้านการเกษตรอยู่เป็นประจ�าเป็นการ

สร้างโอกาสให้กบัเกษตรกรได้มกีารพฒันาทางการ

เกษตรท่ีดีขึ้นเพราะฉะนั้นการให้ความส�าคัญและ
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ส่งเสริมองค์กรเครือข่ายชุมชนการจัดตั้งกลุ ่ม

ทางการเกษตรจึงถือเป็นการสนับสนุนสถาบัน

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งตลอดจนเป็นการสร้างพื้น

ฐานการพัฒนาสินค้าเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

ไทยให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังสนับสนุนให้หน่วยงานส่วน

ท้องถิน่ของรัฐเข้ามามบีทบาทในการดแูล	ให้ความ

รู้และเป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรแก่เกษตรกร

อย่างทั่วถึง

	 	 2.3.4	 ด้านการสร้างภูมิคุ ้มกันของ

คนในชุมชน	 ในการเพิ่มรายได้การท�าเกษตรวิถี

พทุธให้แก่ชมุชน	เช่น	การด�าเนนิโครงการจดัตลาด

นัดเพ่ือการเกษตรในชุมชนจัดกิจกรรมฝึกอบรม

อาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและจัดนิทรรศการ

เก่ียวกับจัดจ�าหน่ายสนิค้าหนึง่ผลติภณัฑ์หนึง่ต�าบล

ที่จะส่งผลให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้	 ซึ่งจะส่ง

ผลต่อการขยายธุรกิจ	 การกระจายผลประโยชน์

การส่งเสริมการประกอบธุรกิจต่อไป

	 	 2.3.5	 ด ้านการปลูกฝ ังคุณธรรม	

กระบวนการเพิ่มรายได้การท�าเกษตรวิถีพุทธใน

ชุมชน	 โดยวิธีการ	 เช่น	 ส่งเสริมให้ประชาชน 

ในชุมชนสร้างจิตส�านึกในการช่วยเหลือกัน	 และ

เกดิกระบวนการพึง่พาช่วยเหลอืกนัมภีายในชมุชน	

มีความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนความเพียรและ

การใช้สติปัญญาในการด�าเนนิชวีติ	ส่งเสรมิให้คนใน

สังคมมีจริยธรรมคุณธรรมไม่เป็นสังคมวัตถุนิยม

และบริโภคนิยมไม่แก่งแย่งกันไม่เห็นแก่วัตถุเงิน

ตราซึง่เป็นการด�าเนินชวีติตามหลักค�าสอนทางสาย

กลางของพระพทุธศาสนาเป็นแนวทางท่ีสอดคล้อง

กับความพอดีและพอเพียงในแนวทางการท�า

เกษตรวิถีพุทธ	 ที่จะก่อให้เกิดการด�าเนินชีวิตใน	

“ทางสายกลาง”	 บุคคลรู้จักบริโภคในวัตถุต่างๆ	

ด้วยความพอด	ีการรูจ้กัพอประมาณ	(มตัตญัญตุา)	

ในการบริโภคด�าเนนิชวีติให้เป็นไปตามอตัภาพของ

ตนเองไม่ทะยานอยากในสิ่งที่เกินตัวรู้จักควบคุม

จติใจและการใช้สอยต่างๆ	เช่น	การใช้สอยทรพัย์สนิ

ที่หามาได้ให้คุ้มค่าจึงจะท�าให้ความโลภลดลงได้

และเมื่อเหลือใช้แล้วก็สอนให้รู้จักให้และแบ่งบัน

กนัทีก่่อให้เกดิประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ืน่ทีจ่ะน�า

ไปสู่การใช้ชีวิตที่เป็นสุขและยั่งยืนอย่างแท้จริง

	 	 2.3.6	 ด้านส่งเสริมรักษาส่ิงแวดล้อม	

การท�าการเกษตรแบบวิถีพุทธของเกษตรกรบน

พ้ืนท่ีสูงท่ีหนัมาใช้ปุย๋อินทรีย์	จะก่อให้เกดิประโยชน์

ในการช่วยอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์	 ท�าให้ห่วงโซ่อาหารที่ถูก

ท�าลายไปโดยสารเคมีกลับฟื้น	 ท�าให้ประชาชน 

มีอาหารที่เกิดจากธรรมชาติ	เช่น	กุ้ง	หอย	ปู	ปลา	

กบ	 เขียด	 นก	 ฯลฯ	 ลดต้นทุนการผลิต	 ท�าให้

เกษตรกรได้ก�าไรมากขึน้	เกษตรกรทีย่ากจนสามารถ

ปลดเปลื้องหนี้สินให้ลดลงและหมดไปได้	 ผลผลิต

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 ท�าให้อัตราการป่วยไข้และ

เสียชีวิตของประชาชนทั้งประเทศลดจ�านวนลง	

และประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น	 และที่

ส�าคัญแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าการเกษตรที่มี

สารเคมท่ีีเป็นพิษเจือปนและถูกประเทศผู้น�าเข้าต้ัง

ข ้อรังเกียจที่จะน�าเข ้าสินค ้าการเกษตรจาก

ประเทศไทย	หากปรับเปลี่ยนมาใช้การผลิตโดยวิธี

เกษตรอินทรีย์จะท�าให้ประเทศส่งออกสินค้า

การเกษตรได้มากขึ้น	ทั้งปริมาณและมูลค่า	

	 ดังนั้น	 แนวปฏิบัติของเครือข่ายพระนัก

พัฒนาและกระบวนการเพ่ิมรายได้เกษตรวิถีพุทธ
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ของกลุ ่มชาติพันธุ ์บนพื้นท่ีสูงในพื้นท่ีต้นแบบ	

เวียงป่าเป้า	 แม่สรวย	 เมืองเชียงราย	 แม่ฟ้าหลวง

ของเครือข่ายพระนักพัฒนา	 จะต้องมีการส่งเสริม

ให้ความรู้ให้กับพระนักพัฒนาในหลายด้าน	 ได้แก่	

ด้านการเกษตร	 ด้านคุณธรรม	 ด้านอาชีพส่งเสริม

ในให้คนในชุมชนพฒันาตนเอง	และด้านบ�ารงุรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.  อภิปรายผลการวิจัย
	 จากท�าการวิจัยเรื่อง	 แนวปฏิบัติและ

กระบวนการเพ่ิมรายได้เกษตรวิถพีทุธของเครอืข่าย

พระนักพัฒนาบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงราย	ผลที่

ได้รับนั้น	 มีความสอดคล้องกับการงานวิจัยของ 

พชัรพรรณ	ยาโน	(Yano,	2009)	ทีไ่ด้ศกึษาวถิชีวีติ

กับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแบบผสมผสาน	

พบว่า	 1)	 รูปแบบการท�าเกษตรผสมผสานมีหลัก

การสอดคล้องกบัการเกษตรทฤษฎใีหม่ของแนวคดิ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังสอดคล้องกับ

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอื่นๆ	 เช่น	 วนเกษตร	

เกษตรอินทรีย์	พุทธเกษตร	เกษตรกรรมธรรมชาติ

อีกทั้งพบว่า	อาชีพเกษตรกรรมนอกจากจะท�าเพื่อ

เป็นการหาเลีย้งชพีแล้ว	ยงัเป็นส่วนหนึง่ของวถิชีวีติ

และเป็นหนทางแห่งการพัฒนาตนเองไปสู่ความ

สมบรูณ์ของการเป็นมนษุย์	2)	หลกัคดิและแนวทาง

ในการด�าเนินชีวิตของเกษตรกรแบบผสมผสาน

สอดคล้องกับแนวคิด	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

ในระดับบุคคล	 ระดับครอบครัว	 และระดับชุมชน	

มีการด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง	 คือ	 มีความพอ

ประมาณ	 มีเหตุผล	 และมีภูมิคุ้มกันในตัวเองและ

ปฏิบตัตินสอดคล้องกบัเงือ่นไขความรูแ้ละ	เงือ่นไข

คุณธรรม	 นอกเหนือจากการยึดหลักเศรษฐกิจพอ

เพียงในการด�าเนินชีวิตแล้ว	 ยังยึดหลักการปฏิบัติ

ตามวิถีทางธรรมชาติท�าให้ประสบความส�าเร็จใน

การด�าเนินชีวิต	 มีครอบครัวท่ีอบอุ่น	 มีความพึง

พอใจในชีวติและ	มคีวามสุขอย่างยัง่ยนื	3)	อปุสรรค

และความส�าเร็จ	 พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่พบ	

คือ	 ปัญหาจากภัยธรรมชาติและจากการท�าการ

เกษตรแบบสวนกระแสสงัคมในอดีต	ปัจจยัทีส่่งผล

ต่อความส�าเร็จคือ	ความมุ่งมั่น	อดทน	ความเพียร

และการเรียนรู้การท�าเกษตรกรรมด้วยรูปแบบของ

ตนเอง	4)	การเชือ่มโยงทางสังคม	พบว่า	เกษตรกร

แบบผสมผสานมีการขยายผลความส�าเร็จของ	

ตนเองเพื่อเชื่อมโยงกับสังคม	เช่น	มีการสร้างศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและรวมตัวกันเป็น 

กลุ่มสหกรณ์	5)	การพัฒนาอาชีพ	พบว่า	การเข้าสู่

อาชีพของเกษตรกรแบบผสมผสานได้รับอิทธิพล

จาก	ครอบครัวหรืออาชีพของบิดามารดา	มีความ

พงึพอใจในอาชพีของตนเองและมกีารพฒันาอาชพี

อย่างต่อเนื่อง	

	 การเปล่ียนแปลงในการท�าเกษตรท่ีส่งผล 

อย่างยัง่ยนืนัน้	มคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิเกษตร

ยัง่ยนื	เป็นปรัชญาชีถ้งึแนวการด�ารงอยูแ่ละปฏบิตัิ

ตนของประชาชนในทกุระดบัต้ังแต่ระดบัครอบครวั	

ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ	 ทั้งในการพัฒนาและ

บริหารประเทศให้ด�าเนินไปใน	 ทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อ

โลกยุคโลกาภิวัตน์	ความพอเพียง	หมายถึง	ความ

พอประมาณ	ความมีเหตุผล	รวมถึงความจ�าเป็นที่

จะต้องมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควร	ต่อการ

มีผลกระทบใดๆ	 อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
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ภายนอกและภายใน	ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความรอบรู้	

ความรอบคอบ	 และความระมัดระวังอย่างยิ่งใน

การน�าวิชาการต่างๆ	มาใช้ในการวางแผนและการ

ด�าเนินการทุกขั้นตอน	 และขณะเดียวกันจะต้อง

เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุก

ระดับให้มีส�านึกในคุณธรรม	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	

และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม	 ด�าเนินชีวิตด้วย

ความอดทน	ความเพียร	 มีสติ	 ปัญญา	 และความ

รอบคอบ	 เพ่ือให้สมดุล	 และพร้อมต่อการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และกว้างขวางทั้ง

ด้านวัตถุ	 สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลก

ภายนอกได้เป็นอย่างดี

6.  ข้อเสนอแนะ
	 1.		 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัย	ผู้วิจัยขอ

เสนอแนะว่าควรน�าองค์ความรูเ้กีย่วกบัแนวปฏบิตัิ

ของเครือข่ายพระนักพัฒนาและกระบวนการเพิ่ม

รายได้เกษตรวิถีพุทธของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง	

สามารถน�ามาถอดเป็นบทเรียนที่จะน�าไปสู่ในการ

พัฒนาการท�างานในโครงการพระนักพัฒนาบน 

พื้นสูง	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตเชียงใหม่	ให้ดียิ่งขึ้น

	 2.		 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป	

ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่าควรน�าองค์ความรู้เกี่ยวกับ

แนวปฏิบัติของเครือข ่ายพระนักพัฒนาและ

กระบวนการเพิ่มรายได้เกษตรวิถีพุทธของกลุ่ม

ชาติพันธุ์บนพ้ืนท่ีสูงในการเผยแพร่สาธารณชน	

เพื่อเป็นคู่มือในการพัฒนาแก่พระสงฆ์นักพัฒนา

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
	 การศึกษาเรื่อง	 แนวปฏิบัติและกระบวน	

การเพิม่รายได้เกษตรวถิพุีทธของเครอืข่ายพระนกั

พัฒนาบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงราย	 ท�าให้ได้รับ

องค์ความรูท้ีป่ระโยชน์ทีร่บัจากการวจิยัและในการ

พัฒนางานของพระพระนกัพัฒนาบนพ้ืนทีสู่ง	ดังนี้
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	สร้างแบบวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	2)	วเิคราะห์คณุภาพ

ของแบบวดั	3)	สร้างเกณฑ์ปกตขิองแบบวดั	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นนกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่	3	ที่ศึกษาในโรงเรียนจังหวัดสระบุรี	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	1,091	คน	สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	

หาคุณภาพของแบบวัด	 โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อ

ค�าถามกับนิยาม	 ตรวจสอบความยาก	 ตรวจสอบอ�านาจจ�าแนกด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนรายข้อและคะแนนรวม	 ตรวจสอบความตรงตามสภาพด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 

ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างด้วยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดับสอง	และตรวจสอบความ

เที่ยงโดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน	สูตรที่	20

 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		 แบบวดัการคดิอย่างมีวจิารณญาณทีพ่ฒันาขึน้	ประกอบด้วย	1)	การตีความ	2)	การวเิคราะห์	

3)	การประเมินผล	4)	การสรุปอ้างอิง	5)	การอธิบาย	และ	6)	การก�ากับตนเอง	จ�านวนทั้งหมด	41	ข้อ

	 2.		 คุณภาพของแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	พบว่า	 ดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถาม

กับนิยามมีค่าตั้งแต่	0.67	ถึง	1.00	ความยากมีค่าตั้งแต่	0.30	ถึง	0.80	อ�านาจจ�าแนกมีค่าตั้งแต่	0.21	 

ถึง	0.68	ความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ	0.91	ความตรงตามสภาพเท่ากับ	0.75	และความตรงเชิงโครงสร้าง

พบว่า	โมเดลการวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์	โดย	x2 =	794.39	

* ได้รับบทความ:	29	มิถุนายน	2563;	แก้ไขบทความ:	23	ธันวาคม	2563;	ตอบรับตีพิมพ์:	30	ธันวาคม	2563    
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df	=	651	x2/df	=	1.22	CFI	=	1.00	GFI	=	0.93	AGFI	=	0.90	RMSEA	=	0.02	และ	RMR	=	0.01

	 3.		 เกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่นของแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	พบว่า	 คะแนนต�่ากว่า	 T
35	

หรือคะแนนดิบ	0	ถึง	14	คะแนน	มีระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณต�่ามาก	คะแนน	T
35
	ถึง	T

45
	หรือ

คะแนนดิบ	15	ถึง	25	คะแนน	มีระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณต�่า	คะแนน	T
46
	ถึง	T

55
	หรือคะแนนดิบ	

26	ถึง	36	คะแนน	มีระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณปานกลาง	คะแนน	T
56
	ถึง	T

65
	หรือคะแนนดิบ	37	

ถึง	38	คะแนน	มีระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูง	และคะแนนมากกว่า	T
65
	หรือคะแนนดิบ	39	ถึง	41	

คะแนน	มีระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงมาก

ค�าส�าคัญ:	การพัฒนาแบบวัด;	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ;	ฟาซิโอเน่	

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	develop	the	critical	thinking	test	for	

grade	9th	students,	2)	to	examine	the	quality	of	test	and	3)	to	construct	the	norms	of	

test.	The	sample	was	1,091	students	selected	by	stratified	random	sampling	technique	

who	were	studying	grade	9th	at	Saraburi	in	the	2018	academic	year.	The	quality	of	the	

test	was	measured	by	 index	of	 item	objective	 congruence	 (IOC)	 for	 content	 validity,	 

difficulty,	 item-total	 correlation	 for	 discrimination	 power,	 Pearson	 product	moment	 

correlation	coefficient	for	concurrent	validity,	construct	validity	was	measured	by	second	

order	confirmatory	factor	analysis	and	reliability	of	the	test	by	Kuder-Richardson’s	KR-20	

formula.

 The findings were:

	 1.		 The	critical	thinking	test	has	41	items,	comprised	of	six	component;	1)	inter 

pretation	2)	analysis	3)	evaluation	4)	inference	5)	explanation	and	6)	self-regulation.

	 2.		 The	item	objective	congruence	(IOC)	of	the	test	ranged	from	0.67	to	1.00	,	

the	item	difficulty	ranged	from	0.30	to	0.80,	the	item	discrimination	power	ranged	from	

0.21	to	0.68,	the	reliability	of	the	test	was	0.91,	the	concurrent	validity	was	0.75	and	for	

construct	validity,	the	model	was	consistent	with	empirical	data	as	its	x2 =	794.39	df	=	

651	x2 =	1.22	CFI	=	1.00	GFI	=	0.93	AGFI	=	0.90	RMSEA	=	0.02	and	RMR	=	0.01.

	 3.		 The	local	norms	of	the	test	were;	1)	T-scores	less	than	35	or	raw	scores	from	

0	to	14	for	a	very	low	level	of	critical	thinking	2)	T-scores	from	35	to	45	or	raw	scores	
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from	15	to	25	for	a	low	level	of	critical	thinking	3)	T-scores	from	46	to	55	or	raw	scores	

from	26	to	36	for	a	medium	level	of	critical	thinking	4)	T-scores	from	56	to	65	or	raw	

scores	from	37	to	38	for	a	high	level	of	critical	thinking	and	5)	T-score	more	than	65	for	

a	very	high	level	of	critical	thinking.	

Keywords: The	development	of	test;	Critical	thinking;	Facione

1.  บทน�า
	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิด

พิจารณา	 ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่มีจุดมุ่งหมาย	

เพ่ือการตัดสินใจว่า	 สิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดควรท�า 

ช่วยให้ตดัสนิใจสภาพการณ์ได้อย่างถูกต้อง	การคดิ

อย่างมีวิจารณญาณจึงเปรียบเหมือนเคร่ืองมือ

ส�าคัญในการเรียนรู้และการด�าเนินชีวิตให้มีคุณค่า	

ตามที่นักวิชาการได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของบุคคลในสังคม	 

พบว่าคนเราจะใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณใน	 2	

ลักษณะ	 คือ	 1)	 ใช้ในการตัดสินใจ	 เช่น	 ตัดสินใจ 

ในการเลือกวิชาชีพ	 หรือตัดสินใจเลือกบุคคลมา

ร่วมท�างานด้วย	 เป็นต้น	 2)	 ใช้การคิดอย่างมี

วิจารณญาณในเร่ืองเก่ียวกับความรู้	 การเรียนรู้	 

การสนทนา	 หรือการอภิปราย	 รวมไปถึงการแก้

ปัญหาต่างๆ	(Sariwat,	2006)	ดังนั้น	การคิดอย่าง

มวีจิารณญาณจงึนบัว่าเป็นทักษะส�าคญัท่ีใช้ในการ

เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน	 และยัง

เป ็นเครื่องมือในการด�า เนินชีวิตในสั งคมที่

สอดคล้องกับความเป็นอยู่ในยุคแห่งเทคโนโลยี

ก้าวหน้าเช่นปัจจบุนัอย่างมคีวามสขุและสร้างสรรค์

อีกด้วย

	 ในปัจจุบันสภาพปัญหาของเด็กและ

เยาวชนไทยก�าลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย	

ได้แก่	ปัญหาด้านยาเสพติด	ปัญหาด้านพฤติกรรม	

ปัญหาทางเพศการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	

ปัญหาการก่ออาชญากรรม	เป็นต้น	ปัญหาเหล่านี้

กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตร่วมสมัยของเด็กและ

เยาวชนท่ีเติบโตข้ึนทุกวัน	 โดยเฉพาะปัญหา

พฤติกรรมทีน่บัวนัจะรนุแรงขึน้ดงัทีเ่ป็นข่าวปรากฏ

ในหน้าสือ่	ดังเช่น	กรณีเด็กหญงิถกูกลุ่มวยัรุ่นห้าคน

ล่อลวงพาไปรุมโทรมข่มขืน	 เด็กแว้นเปิดเพลงเต้น

โชว์กลางสี่แยกไฟแดง	วัยรุ่นประกบยิงเด็กเทคนิค

คู่อริบาดเจ็บ	 แก๊งเด็กวัยรุ่นปาขวดใส่รถยนต์เหตุ 

ไม่พอใจโดนแซง	 หรือนักเรียนต่อยเพื่อนเลือดคั่ง 

ในสมองเสยีชีวิต	และทีไ่ม่ปรากฏเป็นข่าวกย็งัมอีกี

มากมาย	ทั้งนี้ปัญหาพฤติกรรมดังกล่าว	ส่วนหนึ่ง

มาจากเดก็และเยาวชนขาดภมูต้ิานทานในด้านการ

คิด โดยเฉพาะการคิดอย ่ า งมี วิ จารณญาณ 

ซึ่งเป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผลสามารถช่วยลดหรือ

ป้องกันปัญหาหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได	้

ด้วยเหตุนี้เด็กและเยาวชนไทยควรได้รับการเสริม

สร้างหรือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้อยู่

ในระดับท่ีสามารถใช้ในการด�าเนินชีวิตได้อย่าง

ปกติสุข	 ซึ่งการเสริมสร้างหรือพัฒนาการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณส่วนหนึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จาก

กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียน	เพราะฉะนั้นครูผู้สอนจ�าเป็นต้องมีเครื่อง
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มือช ่วยในการจ�าแนกระดับการคิดอย ่างมี

วิจารณญาณของนักเรียน	 เพื่อจะได้ทราบว่า

นักเรียนมีความสามารถอยู่ในระดับใดและควร

ออกแบบกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนการสอน

อย่างไรจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและ

เครือ่งมือทีส่ามารถช่วยจ�าแนกนกัเรยีนคอืแบบวดั

การคิดอย่างมีวิจารณญาณนั่นเอง

	 ส�าหรับในประเทศไทยมีงานวิจัยท่ีพัฒนา

แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณขึ้นมามากมาย

และเป็นที่นิยมดังนี้	 1)	 แบบวัดที่ใช้แนวคิดของ 

วตัสนัและเกลเซอร์	(Wattson	and	Glaser,	1964)	

ได้แก่	 การพัฒนาแบบทดสอบการคิดอย่างมี

วจิารณญาณส�าหรบันักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที	่5	

และชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ของสถิต	 พิมพ์ทราย	

การพัฒนาแบบวัดความสามารถด้านการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณส�าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี	 4	 ของ

กฤษฎา	สร้อยมุข	การสร้างแบบวัดการคิดอย่างมี

วิจารณญาณส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	

ของเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต	 1	 ของพัชริน	

สภุาร	ีและแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมวีจิารณญาณ

ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ของเพ็ญศิร	ิ

สุภารัตน์	2)	แบบวัดที่ใช้แนวคิดของเอนนิส	ได้แก่	

การพัฒนาแบบทดสอบความคิดวิจารณญาณโดย

ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบส�าหรบันักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่	6	ของปิยวดี	คงช่วย	การพัฒนา

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี

วจิารณญาณส�าหรบันกัเรยีนระดบัช่วงชัน้ที	่3	ของ

อารย์ี	วาสเุทพ	และการสร้างแบบวดัความสามารถ

ในการคดิอย่างมวีจิารณญาณวชิาภาษาไทยส�าหรับ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ของเพยีงนชุ	มลูสาร	

3)	 แบบวัดที่ใช้แนวคิดของเดรสเซล	 ได้แก่	 การ

พัฒนาแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณส�าหรับ

นักเรียนช่วงชั้นที่	3	ของวราภรณ์	ใบภักดี	และ	4)	

แบบวดัทีบ่รูณาการหลายแนวคดิเข้าด้วยกนั	ได้แก่	

แบบทดสอบวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณส�าหรับ

นักเรียนช่วงชั้นที่	3	ของอรพิณ	พัฒนผล	และการ

สร้างแบบวดัความสามารถการคิดอย่างมวีจิารณญาณ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ 

ค�าเพียร	 จันทร์แสน	 นอกจากแนวคิดในข้างต้น

เหล่านี้แล้วยังมีแนวคิดอื่นๆ	 อีกที่น่าสนใจ	 ดังเช่น	

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของฟาซิโอเน่	 ได้แก ่ 

1)	การตีความ	2)	การวิเคราะห์	3)	การประเมินผล 

4)	การสรปุอ้างองิ	5)	การอธบิาย	และ	6)	การก�ากบั

ตนเอง	ในองค์ประกอบที่หกเป็นจุดเด่นที่แตกต่าง

จากแนวคดิอืน่คอืมกีารน�ากระบวนการคดิทีเ่กดิขึน้

แล้วมาตรวจสอบ	ปรับปรุง	แก้ไขข้อบกพร่องหรือ

พัฒนา	 เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้เมื่อเจอสถานการณ์

หรือปัญหาอ่ืนๆ	 ท่ีคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันออก

ไปในแนวคิดอื่นๆ	ไม่มีการกล่าวถึงองค์ประกอบนี้	

และนอกจากนีใ้นทางการศกึษายงัไม่มรีายงานการ

พัฒนาแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณตาม

แนวคิดนี้

	 ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงสนใจสร้างแบบวัดการคิด

อย่างมวีจิารณญาณส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	 3	 ตามแนวคิดของฟาซิโอเน่	 (Facione)	 ให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพการณ์ใน

ปัจจุบนั	และสามารถใช้ในการจ�าแนกระดับการคดิ

อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน	 แล้วครูผู ้สอน 

น�าผลทีไ่ด้จากการจ�าแนกกลุม่นกัเรยีนไปประกอบ

การออกแบบกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนการ
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สอนเพื่อเสริมสร้างหรือพัฒนาการคิดอย่างมี

วจิารณญาณของนักเรียนให้ดข้ึีนและมีประสทิธิภาพ

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อสร ้างแบบวัดการคิดอย ่างมี

วิจารณญาณส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	

ตามแนวคิดของฟาซิโอเน่	(Facione)	

	 2.		 เพือ่วเิคราะห์คณุภาพของแบบวดัการ

คิดอย ่างมีวิ จารณญาณส�าหรับนัก เรียน ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 ตามแนวคิดของฟาซิโอเน	่

(Facione)

	 3.		 เพือ่สร้างเกณฑ์ปกตริะดบัท้องถิน่ของ

แบบวัดการคิดอย่างมวีจิารณญาณส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ตามแนวคิดของฟาซิโอเน	่

(Facione)

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 

มีวิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้

	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ก�าลังศึกษาใน

โรงเรยีน	จังหวัดสระบรีุ	ปีการศึกษา	2561	สุม่ตวัอย่าง

แบบแบ่งช้ัน	 (Stratified	 random	 sampling)	 

โดยใช้ขนาดของโรงเรยีนเป็นชัน้ในการแบ่งได้กลุ่ม

ตัวอย่าง	3	กลุ่ม	ดังนี้

	 กลุ่ม	 1	 ใช้ในการทดลองใช้ครั้งที่	 1	 เพื่อ

พิจารณาผลการสร้างและตรวจสอบความยาก	

อ�านาจจ�าแนกและความเท่ียงของแบบวัดใน 

เบ้ืองต้น	 ค�านวณขนาดของกลุ ่มตัวอย่างด้วย

โปรแกรม	 G*POWER	 ได้กลุ่มตัวอย่าง	 111	 คน	 

โดยเก็บข้อมูลจ�านวน	2	โรงเรียน

	 กลุม่	2	ใช้ในการทดลองใช้ครัง้ที	่2	เพือ่หา

คุณภาพของแบบวัดคือ	ความยาก	อ�านาจจ�าแนก	

ความเที่ยง	 ความตรงตามสภาพและความตรงเชิง

โครงสร้างด้วยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั

อันดับสอง	 ค�านวณกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 10	 เท่า

ของข้อค�าถาม	(Wiratchai,	1999)	ได้กลุม่ตวัอย่าง	

480	คน	โดยเก็บข้อมูลจ�านวน	3	โรงเรียน

	 กลุ่ม	 3	 ใช้ในการเก็บข้อมูลจริงเพ่ือสร้าง

เกณฑ์ปกติระดับท้องถ่ิน	ด้วยการหาคะแนนทีปกติ	

(Normalized	T-score)	และหาคุณภาพของแบบ

วัด	 ค�านวณกลุ่มตัวอย่างจากตารางส�าเร็จรูปของ

ทาโร่	 ยามาเน่ได้กลุ่มตัวอย่าง	 500	 คนโดยเก็บ

ข้อมูลจ�านวน	3	โรงเรียน

	 2.		 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั	เป็นแบบวดั

การคิดอย่างมวิีจารณญาณ	ตามแนวคิดของฟาซโิอเน่ 

(Facione,	 2015)	 ประกอบด้วย	 การตีความ	 

(Interpretation:	 INT)	การวิเคราะห์	 (Analysis:	

ANL)	การประเมนิผล	(Evaluation:	EVA)	การสรปุ

อ้างองิ	(Inference:		INF)	การอธิบาย	(Explanation:	

EXP)	 และการก�ากับตนเอง	 (Self-Regulation:	

SFR)	ที่มีลักษณะเป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์	ชนิด

เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	48	ข้อ	ตอบถูกให้	1	

คะแนน	ตอบผิดให้	0	คะแนน

	 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ	

	 1.		 ก�าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้าง	

	 2.		 ศึกษาทฤษฎี	นิยาม	เอกสารและงาน

วจิยัท่ีเกีย่วข้องกบัการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	การ

สร้างและการหาคุณภาพของแบบวัดการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ	
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	 3.		 ก�าหนดกรอบของการวัดและนิยาม

เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

	 4.		 สร้างตารางโครงสร้าง	 (Table	 of	

specification)	 ของแบบวัด	 และสร้างข้อค�าถาม

ตามนิยามเชิงปฏิบัติการและตารางโครงสร้างการ

เขียนข้อค�าถามได้แสดงดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 สถานการณ์:	ณ	โรงเรยีนแห่งหนึง่	นกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/5	ก�าลังเลือกตั้งหัวหน้าห้อง	

โดยมผู้ีสมคัรรับการเลือกต้ัง	2	คน	ดงันี	้1)	ตัม้	เป็น

เด็กที่มีผลการเรียนปานกลาง	 ส่งงานที่ครูมอบ

หมายครบและตรงเวลาทุกครั้ง	 เมื่อมีเวลาว่างเขา

จะชอบช่วยเหลอืผูอ้ืน่เสมอ	2)	แต๋งเป็นเดก็ทีเ่รยีน

เก่งมาก	 มีความจ�าเป็นเลิศ	 จะร่วมกิจกรรมของ

โรงเรียนก็ต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคุณครู	

	 ข ้อ	 00.	 ถ ้านักเรียนเป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	 3/5	 นักเรียนจะเลือกใครเป็น

หัวหน้าห้อง	เพราะเหตุใด

		 ก.	ตั้ม	เพราะ	มีความรับผิดชอบและช่วย

เหลือผู้อื่น

		 ข.	ตั้ม	เพราะ	มีผลการเรียนที่อยู่ในระดับ

ที่สามารถยอมรับได้

		 ค.	แต๋ง	เพราะ	คนเรียนเก่งย่อมท�างานที่

ได้รับมอบหมายออกมาได้ดี

		 ง.	แต๋ง	เพราะ	สามารถเข้ากบัเพ่ือนทกุคน

ได้เป็นอย่างดี

	 5.		 การทบทวนและวิพากษ์ข้อค�าถาม

ของแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับ

อาจารย์ควบคุมวทิยานิพนธ์และปรบัแก้ข้อค�าถาม

ให้ครอบคลุมนิยามที่ก�าหนดไว้

	 6.	 ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิง

เนือ้หา	(Content	validity)	โดยผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน	

3	 ท่าน	 ว่าข้อค�าถามสามารถวัดได้ตรงตามนิยาม

เชงิปฏบิติัการท่ีก�าหนดไว้หรือไม่	โดยค�านวณหาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	

	 7.		 น�าแบบวัดไปทดลองใช้ครั้งที่	 1	 เพื่อ

หาข้อบกพร่องของข้อค�าถาม	 ระยะเวลาที่เหมาะ

สมในการจัดท�าแบบวัดและวิเคราะห์ความยาก	

อ�านาจจ�าแนกและความเที่ยงในเบื้องต้นแล้ว

ปรบัปรงุ	ตดัทิง้หรอืพฒันาข้อค�าถามตามเหมาะสม

	 8.		 น�าแบบวัดไปทดลองใช้ครั้งที่	 2	 เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้วยการวิเคราะห	์

ความยาก	อ�านาจจ�าแนก	ความเทีย่ง	ความตรงตาม

สภาพและความตรงเชิงโครงสร้าง	 และน�าผลการ

วดัไปปรบัปรงุ	ตัดทิง้	หรอืพฒันาแบบวัดให้ดียิง่ขึน้	

	 9.		 น�าแบบวัดไปเก็บข ้อมูลจริงเ พ่ือ

วเิคราะห์ความยาก	อ�านาจจ�าแนก	ความเทีย่งและ

สร้างเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีใน 

รูปคะแนนทีปกติ	(Normalized	T-Score)

	 การเกบ็รวบรวมข้อมลูวจัิย	ด�าเนนิการเกบ็

รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้	1)	น�าแบบวัดการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผ่านการหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	(IOC)	และปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	

ขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย	 2)	 ติดต่อขอ

หนังสือจากฝ่ายบัณฑิต	 ศึกษาคณะศึกษาศาสตร	์

มหาวทิยาลยับรูพา	เพือ่ขอความอนเุคราะห์ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 4	

(สพม.	 4)	 3)	 ท�าหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนท่ีใช้

เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลและนัด

หมายก�าหนดวันเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 
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4)	น�าแบบวดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณไปด�าเนนิ

การสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	และตรวจ

ให้คะแนน

	 การวิเคราะห์ข้อมลู	มดีงันี	้1)	การหาความ

ตรงเชิงเน้ือหา	(Content	Validity)	ของข้อค�าถาม

แต่ละข้อว่าสามารถวัดได้ตรงตามนิยามเชิงปฏิบัติ

การที่ก�าหนดไว้หรือไม่	โดยพิจารณาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	(IOC)	2)	การหาความยาก	(Difficulty)	

โดยพจิารณาจากสดัส่วนของผูต้อบข้อสอบข้อนัน้ๆ	

ถูกกับจ�านวนผู้ตอบข้อสอบทั้งหมด	 3)	 การหา

อ�านาจจ�าแนก	 (Discrimination)	 ของข้อค�าถาม

รายข้อ	 โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม	 (Item-total	 

correlation)	โดยใช้สตูร	Point-biserial	correlation 

4)	การหาความเที่ยง	(Reliability)	ของแบบวัดทั้ง

ฉบับด้วยการใช้สูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสัน	 

สูตรที่	 20	 หรือ	 KR-20	 5)	 การหาความตรงตาม

สภาพ	 (Concurrent	 Validity)	 ของแบบวัด	 

โดยค�านวณค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์	(Correlation 

coefficient)	 ระหว่างคะแนนจากแบบวัดที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นและคะแนนจากแบบวัดการคิดอย่างมี

วจิารณญาณส�าหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที	่3	ของอรพิณ	

พัฒนผล	(Pattanaphon,	2008)	6)	การหาความ

ตรงเชิงโครงสร้าง	(Construct	Validity)	ด้วยการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง	

(Second-order	confirmatory	factor	analysis)	

7)	 การสร้างเกณฑ์ปกติ	 (Norm)	 ระดับท้องถ่ิน	 

ด้วยการแปลงคะแนนดบิให้อยูใ่นรปูคะแนนทปีกติ	

(Normalized	T-score)

4.  สรุปผลการวิจัย
	 ในการสรุปผลการวิจัยครั้งนี้	 แบ่งเป็น 

3	ตอน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.		 ผลการสร้างแบบวัดการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	มีดังนี้	

	 	 1.1	 แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณ	

ญาณตามแนวคดิของฟาซโิอเน่	(Facione)	จ�านวน	

48	 ข้อ	 เมื่อน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 3	 ท่าน	

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและปรับแก้ตามข้อ

เสนอแนะ	วเิคราะห์ค่า	IOC	รายข้อ	พบว่า	มค่ีาอยู่

ตั้งแต่	0.67	ถึง	1.00	

	 	 1.2	 หาคุณภาพของแบบวัด ใน 

เบื้องต้นจากการทดลองใช้แบบวัดครั้งท่ี	 1	 พบว่า	

ข้อค�าถามมีค่าความยากตั้งแต่	 0.34	 ถึง	 0.95	

อ�านาจจ�าแนกมีค่าตั้งแต่	0.12	ถึง	0.68	และความ

เที่ยงเท่ากับ	 0.90	 ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณา

จ�านวน	45	ข้อ

	 2.	 ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดั

การคดิอย่างมวีจิารณญาณจากการทดลองใช้คร้ังท่ี	

2	พบว่า

	 	 2.1		ข้อค�าถามมีค่าความยากต้ังแต่	

0.08	ถึง	 0.80	ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	 -0.11	ถึง	

0.73	 และความเที่ยงเท่ากับ	 0.94	 ซึ่งผ่านเกณฑ์

การพิจารณาจ�านวน	41	ข้อ

  2.2		การหาความตรงตามสภาพของ

แบบวัด	 ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างคะแนนจากแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและ

คะแนนจากแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ส�าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่	 3	 ของอรพิณ	 พัฒนผล	
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(Pattanaphon,	 2008)	 มีค่าเท่ากับ	 0.75	 มีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 	 2.3	 ความตรงเชิงโครงสร้างด้วย

การน�าข้อค�าถามจ�านวน	41	ข้อ	ด้วยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง	พบว่าโมเดลการ

วดัการคดิอย่างมวีจิารณญาณมคีวามสอดคล้องกบั

ข้อมูลเชิงประจักษ์	มีค่า		x2 =	794.39	df	=	651			

x2 /df	=	1.22	CFI	=	1.00	GFI	=	0.93	AGFI	=	

0.90	RMSEA	=	0.02	และ	RMR	=	0.01	น�้าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานในแต่ละด้านเท่ากับ	 0.99	

เท่ากันทุกองค์ประกอบ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ	.05	และค่าน�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน

ของข้อค�าถามมีค่าระหว่าง	0.25	ถึง	0.78	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	แสดงได้ดังภาพ

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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	 3.		 ผลการหาคุณภาพของแบบวัดและ

การสร้างเกณฑ์ปกตริะดบัท้องถิน่	จากการทดลอง

ใช้ครั้งที่	3	พบว่า

	 	 3.1	 ข้อค�าถามมีค่าความยากตั้งแต่	

0.30	ถึง	0.80	อ�านาจจ�าแนกมีค่าตั้งแต่	0.21	ถึง	

0.68	และความเที่ยงเท่ากับ	0.91

	 	 3.2		เกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่นของ

แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	คือ	คะแนนต�่า

กว่า	T
35
	หรือคะแนนดิบ	0	ถึง	14	คะแนน	มีระดับ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณต�่ามาก	คะแนน	T
35
	ถึง	

T
45
	หรอืคะแนนดบิ	15	ถงึ	25	คะแนน	มรีะดบัการ

คดิอย่างมวีจิารณญาณต�า่	คะแนน	T
46
	ถึง	T

55	
หรอื

คะแนนดบิ	26	ถงึ	36	คะแนน	มรีะดบัการคดิอย่าง

มีวิจารณญาณปานกลาง	คะแนน	T
56
	ถึง	T

65
	หรือ

คะแนนดบิ	37	ถงึ	38	คะแนน	มรีะดบัการคดิอย่าง

มีวิจารณญาณสูง	 และคะแนนมากกว่า	 T
65
	 หรือ

คะแนนดบิ	39	ถงึ	41	คะแนน	มรีะดบัการคดิอย่าง

มีวิจารณญาณสูงมาก

5.  อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวจิยัในครัง้นี	้สามารถอภปิราย

ผลตามวัตถุประสงค์ดังนี้

	 1.	 การสร้างแบบวดัการคดิอย่างมวีจิารณ 

ญาณตามแนวคิดของฟาซิโอเน่	(Facione,	2015)	

ซึ่งในด้านการศึกษานั้นผู้วิจัยยังไม่พบรายงานการ

วิจัยที่มีการสร้างหรือพัฒนาแบบวัดการคิดอย่างมี

วิจารณญาณโดยใช้แนวคิดนี้	 และผู้วิจัยเห็นว่า

แนวคิดนี้มีองค ์ประกอบการคิดที่ครอบคลุม 

มีการน�าผลของกระบวนการคิดท่ีเกิดขึ้นแล้วมา

ตรวจสอบ	ปรับปรุง	หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น	เพื่อน�า

ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นที่ใกล้เคียงหรือ

แตกต่างกันออกไป

	 2.	 คุณภาพของแบบวัดการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

ตามแนวคิดของฟาซิโอเน่	(Facione)

	 	 2.1	 การหาความตรงเชิงเนื้อหา	

เป็นการตรวจสอบเนื้อหาตามนิยามของทฤษฎีที่

ศึกษาโดยค�านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	

พบว่ามีค่าตั้งแต่	 0.67	 ถึง	 1.00	 ซึ่งสอดคล้องกับ

พวงรัตน์	ทวีรัตน์	(Thaweerat,	1997)	ที่กล่าวว่า	

ค่าดชันคีวามสอดคล้องทีค่�านวณได้มค่ีาตัง้แต่	0.50	

ขึน้ไป	ถอืว่าข้อรายการนัน้เป็นตวัแทนลกัษณะของ

พฤติกรรมนั้น	แสดงว่า	แบบวัดที่สร้างขึ้นสามารถ

วัดได้ตรงหรือสอดคล้องกับสิ่งที่วัด

	 	 2.2	 การหาความยากและอ�านาจ

จ�าแนก	พบว่า	มีค่าความยากตั้งแต่	0.30	ถึง	0.80	

และค่าอ�านาจจ�าแนกต้ังแต่	 0.21	 ถึง	 0.68	

สอดคล้องกบัแนวคิดของสรุวาท	ทองบ	ุ(Thongbu,	

2012)	 ที่ได้ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ข้อสอบไว้ว่า	ข้อสอบทีม่คุีณภาพต้องมค่ีาความยาก

ตั้งแต่	0.20	ถึง	0.80	และมีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	

0.20	 ขึ้นไป	 ดังนั้นจึงมีข้อค�าถามที่มีคุณภาพ	

จ�านวน	41	ข้อ

	 	 2.3		การหาความเที่ยงของแบบวัด	

พบว่า	ความเที่ยงทั้งฉบับของแบบวัดเท่ากับ	0.91	

สอดคล้องกบัสุวมิล	ติรกานันท์	(Tirakanan,	2007)	

ซึง่กล่าวว่าความเทีย่งของแบบวดัท้ังฉบบัของแบบ

วดัทีย่อมรบัได้จะต้องมค่ีาไม่ต�า่กว่า	.70	ซึง่จากผล

การวิจัยได้ค่าความเท่ียงท้ังฉบับอยู ่ในเกณฑ์ท่ี

เหมาะสม	
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	 	 2.4		การหาความตรงตามสภาพของ

แบบวัด	พบว่า	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนจากแบบวดัท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนกบัแบบวดัการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณส�าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่	3	

ของอรพิณ	พัฒนผล	 เท่ากับ	 0.75	 สอดคล้องกับ

สมโภชน์	 อเนกสุข	 (Arneksuk,	 2016)	 ได้แสดง

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง	0.70	

ถึง	0.90	มีความสัมพันธ์ทางบวกสูง	แสดงว่าแบบ

วัดสามารถวัดได้ตรงตามสภาพของความสามารถ

ของผู้ตอบข้อสอบในระดับสูง

	 	 2.5	 การหาความตรงเชิงโครงสร้าง	

ด้วยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง	

(Second-order	 confirmatory	 factor)	 พบว่า	

โมเดลการวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมีค่า	x2 = 

794.39	df	=	651		x2 /df =	1.22	CFI	=	1.00	GFI 
=	0.93	AGFI	=	0.90	RMSEA	=	0.02	และ	RMR	=	0.01 

สอดคล้องกบักลัยา	วานชิย์บญัชา	(Wanitbancha,	

2013)	 ที่เสนอแนะให้พิจารณาค่าสถิติวัดระดับ

ความกลมกลนืต่างๆ	ประกอบกนั	เช่น	ไม่ควรมนียั

ส�าคัญ	 ควรมีค่าน้อยกว่าสอง	 CFI,	 GFI,	 AGFI	 

ที่ยอมรับได้ควรมีค่าตั้งแต่	 0.90	 ข้ึนไป	 RMSEA	 

มีค่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั	0.05	และ	RMR	ควรมค่ีา

ไม่เกิน	 0.05	 แสดงให้เห็นว่าแบบวัดที่พัฒนาขึ้นมี

ความตรงเชิงโครงสร้าง

 	 2.6	 การสร้างเกณฑ์ปกติ	 (Norm)	

ระดับท้องถิ่น	 พบว่า	 มีคะแนนดิบตั้งแต่	 7-41	

คะแนน	 คะแนนทีปกติตั้งแต่	 T
19
-T

81
	 ซึ่งแสดงให้

เหน็ว่าคะแนนมลีกัษณะการแจกแจงทีเ่หมาะสมใน

การน�ามาสร้างเกณฑ์ปกติ	 สอดคล้องกับอนันต์	 

ศรีโสภา	(Srisopa,	1981)	ที่กล่าวถึงความจ�าเป็น

ของการสร้างเกณฑ์ปกติ	 โดยแปลงคะแนนดิบให้

เป็นคะแนนมาตรฐาน	 เพื่อสามารถน�าคะแนนมา

เปรียบเทียบกันได้ว่า	 คะแนนของบุคคลอยู ่ใน

ต�าแหน่งใดของกลุ ่ม	 และสามารถอ้างอิงไปถึง

เกณฑ์ปกตเิดียวกนัหรอืใกล้เคยีงกนัได้ส�าหรบัแบบ

ทดสอบที่ต่างกัน

6.  ข้อเสนอแนะ
	 1.		 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณ	

ญาณที่พัฒนาขึ้น	เป็นแบบวัดที่มีคุณภาพและเป็น

มาตรฐาน	โรงเรยีนหรอืหน่วยงานทางการศึกษาใน

จังหวัดสระบุรี	 สามารถน�าไปใช้ในการประเมิน

ระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนได้	

ส�าหรับพื้นที่อื่นๆ	ควรมีการหาคุณภาพของเครื่อง

มอืวัดเพ่ิมเติม	เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า	ข้อมลูท่ีได้จากการ

ใช้แบบวัดจะมีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับ

นักเรียนในพื้นที่นั้นๆ

	 	 1.2	 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความ

จริงมากขึ้นสามารถใช้แบบวัดที่พัฒนาขึ้น	ร่วมกับ

การสังเกต	 และการสัมภาษณ์	 และสามารถน�า

ข้อมูลท่ีได้มาประกอบการด�าเนินการหาแนวทาง

ในการปรับปรุง	 แก้ไข	 หรือพัฒนาการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียน

	 2.		 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมกีารพัฒนาแบบวัดการคดิ

อย่างมีวิจารณญาณในระดับการศึกษาอื่นๆ	 	

	 	 2.2		ควรมีการน�าแบบวัดการคิด
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อย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาขึ้น	 ไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นเกณฑ์ปกติ	 (norm)	 ในระดับ

ภาคหรือระดับประเทศ	 เพื่อท่ีจะท�าให้แบบวัด

สามารถแปลความหมายการคิดอย่างมีวิจารณ	

ญาณได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
 จากการศึกษาการพัฒนาแบบวัดการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	 สิ่งส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

แบบวัด	 คือ	 ต้องสร้างแบบวัดให้ได้มาตรฐาน	 

มีคุณภาพในด้านต่างๆ	 เช่น	 ความเป็นปรนัยของ 

ข้อค�าถาม	ความตรง	ความเที่ยง	เป็นต้น	ให้อยู่ใน

เกณฑ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือจะสามารถน�าแบบวัดไปใช้

จ�าแนกระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักเรียนให้ได้ใกล้เคียงความจริงมากท่ีสุด	 และน�า

ผลการวัดที่ได้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	พฒันาการพุทธศาสนสถานในจังหวดัเลย	2)	แหล่งท่องเทีย่ว

พุทธศาสนสถานในจังหวัดเลย	 3)	 การจัดการพุทธศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลย 

มีวิธีด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยได้เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	จ�านวน	25	รูป/คน	เครื่องมือที่ใช้

ในการวจิยัครัง้น้ีคอื	การสัมภาษณ์เชงิลกึ	ท่ีใช้ส�าหรบัพระภกิษสุงฆ์	เจ้าหน้าทีว่ฒันธรรมประจ�าอ�าเภอและ

เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลประจ�าต�าบล	และแบบสนทนากลุ่ม	ท่ีใช้ส�าหรับผู้น�าชุมชนและบคุคลท่ีเกีย่วข้องในพ้ืนท่ี

 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		 พัฒนาการพุทธศาสนสถานในจังหวัดเลย	พบว่า	 พัฒนาการพุทธศาสนสถานในจังหวัดเลย	 

มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านจิตรกรรม	 ประติมากรรม	 และสถาปัตยกรรม	 คุณค่าท่ีมีอยู่ในงาน

สถาปัตยกรรม	 เป็นคติความเชื่อของคนในชุมชน	 พัฒนาการพุทธศาสนสถานในจังหวัดเลยจึงเป็นการ

พัฒนาการจากค่านิยม	 ความเช่ือเป็นแนวทางแห่งปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมหรืออยู่ในกฎกติกาของสังคม	

การสร้างแนวทางการเรียนรู้นั้นมักจะสร้างผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น	

	 2.		 แหล่งท่องเที่ยวพุทธศาสนสถานในจังหวัดเลย	พบว่า	พุทธศาสนสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ในจังหวัดเลยมีความโดนเด่นหลายด้าน	เช่น	ด้านจิตรกรรม	ด้านประติมากรรม	และด้านสถาปัตยกรรม	

ซึ่งเป็นพุทธศาสนสถานที่ท�าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี

	 3.		 การจดัการพทุธศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัเลย	พบว่า	การจดัการพทุธศาสน

สถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	มีระบบบริหารที่มีความสอดคล้องกับความต้องการและความปลอดภัยของ

* ได้รับบทความ:	9	พฤษภาคม	2562;	แก้ไขบทความ:	23	พฤศจิกายน	2563;	ตอบรับตีพิมพ์:	26	พฤศจิกายน	2563		  
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นักท่องเที่ยว	มีเว็บไซน์	 แผ่นพับ	ออนไลน์	 เฟซบุค	และการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ	 เพื่อให้เกิดแรงจูงใจกับ 

นักท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ	 จึงต้องมีการจัดเตรียมพุทธศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	 ก็จะสามารถ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

ค�าส�าคัญ:	การจัดการพุทธศาสนสถาน;	แหล่งท่องเที่ยว	

Abstract

	 The	aims	of	this	research	were:	1)	the	development	of	the	Buddhist	sites	in	Loei	

province;	2)	the	Buddhist	tourist	attractions	sites	in	Loei	province;	3)	the	management	of	

the	Buddhist	sites	as	the	tourist	attractions	in	Loei	province.	This	study	employed	the	

qualitative	method	research	by	collecting	the	data	from	25	key	informants.	The	tools	

used	in	this	study	was	the	in-depth		interviews		used		to		ask		the		monks,		district		culture		

officers		and		municipality	officers	of	the	sub-districts,	the	group	dynamic	was	used	to	

collect	the	data	from	the	community	leaders	and	relevant	persons.

 The research results were as follows:

	 1.	 The	development	of	religious	places	in	Loei	province,	there	is	promotion	of	

learning	in	painting,	sculpture	and	architecture,	values	in	architecture	which	is	the	belief	

of	the	people	in	the	community.	The	development	of	the	religious	sites	in	Loei	province	

therefore	is	a	development	from	values	and	belief	as	the	way	to	right	practice	or	to	be	

in	the	rules	of	society	that	creates	a	learning	approach	through	local	wisdom.	

	 2.	 The	Buddhist	 sites	 that	are	 tourist	attractions	 in	Loei	province	have	many	

outstanding	aspects	in	terms	of	Buddhist	painting,	sculpture	and	architecture	that	makes	

a	large	number	of	tourists	come	to	visit	each	year.

	 3.	 The	religious	site	management	as	a	tourist	attraction,	there	is	a	need	for	having 

a	mechanism	and	a	management	system	that	is	consistent	with	the	needs	and	safety	of	

travelers.	There	is	a	website,	an	online	brochure,	Facebook	and	creation	of	new	activities	

to	create	the	incentives	to	tourists	in	the	sites.	Therefore,	creating	religious	sites	to	be	a	

tourist	attraction	will	create	income	for	the	community.	

Keywords: Management	of	Religious	Sites;	Tourist	Attractions
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1.  บทน�า
	 ความเป็นมาของพุทธศาสนสถานมีความ

เป็นมาอย่างยาวนาน	 ในครั้งสมัยพุทธกาลมีหลัก

ฐานอธบิายเน้ือความไว้ว่า	สมยันัน้	พระผู้มพีระภาค

พทุธเจ้าประทบัอยู	่ณ	พระเชตวนั	อารามของอนาถ

บิณฑิกเศรษฐี	 เขตกรุงสาวัตถี	 ครั้งน้ัน	 ท่านพระ 

อุทายีอยู่ในป่า	วิหารของท่านสวยงาม	น่าดู	น่าชม	

ห้องกลางมีระเบยีงรอบด้าน	จดัเตยีง	ตัง่	ฟกู	หมอน

ไว้เรียบร้อย	 ตั้งน�้า	 ฉันน�้าใช้ไว้พร้อมบริเวณวิหาร

เตียนสะอาด	 ชาวบ้านจ�านวนมากพากันมาชม	

วิหารของท่าน	 พราหมณ์คนหนึ่งกับภรรยาเข้าไป

หาท่านพระอทุายถีงึทีอ่ยูก่ราบเรียนว่า	พวกข้าพเจ้า

อยากชมวิหารของพระคุณเจ้า	 ท่านพระอุทายี 

ตอบว่า	“พราหมณ์	ถ้าเช่นนัน้เชญิชมเถดิ”	แล้วถอื

ลูกกุญแจไขลิ่มผลักบานประตูเข ้าไปยังวิหาร	

พราหมณ์เดินตามหลังท่านพระอุทายีเข ้าไป	 

(Mahachulalongkornrajavidyalaya,	 1996)	 

ดงันัน้	จึงเหน็ได้ว่า	พทุธศาสนสถานเป็นทรพัยากร

การท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	 ในพุทธศาสนสถานจึงเป็น

แหล่งจูงใจและเป็นทัศนูปกรณ์ในการสอนธรรมะ

ได้อย่างยอดเยี่ยม	 การจัดการเพื่ออนุรักษ์ไว้นั้น	 

จึงมีคุณค่าทางการด�ารงพระพุทธศาสนาไว้และยัง

เป็นแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถท�าให้

เศรษฐกิจโดยรวมของชาติดีขึ้นได้อีกทางหน่ึง 

อีกด้วย	

	 การจดัการด้านแหล่งท่องเทีย่วทางศาสนา

และมรดกวัฒนธรรม	 จึงเป็นเรื่องที่มีหลักประสม

ประสานกันหลายรูปแบบ	 รวมท้ังการบริหารทาง

ธุรกิจ	 การจัดการรักษาพุทธศาสนสถาน	 ซึ่งเป็น

มรดก	 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 อุตสาหกรรม

ด้านขนส่ง	โบราณคดี	พิพิธภัณฑ์	ศิลปะที่มองเห็น

สัมผัสได้และผลผลิตต่างๆ	 ทางวัฒนธรรมได้เป็น

อย่างดี	การท่องเทีย่วในพุทธศาสนสถานนัน้	ถ้าเรา

ขาดการจดัการทีด่	ีย่อมจะเกดิผลเสยีมากกว่าผลดี	

เพราะการท่องเที่ยวนั้นจะมีกลุ่มมวลชน	 ไม่ว่าจะ

เป็นคนในประเทศและต่างประเทศ	เข้ามาอยู่รวมกนั 

ปัญหาต่างๆ	 ย่อมเกิดขึ้น	 เช่น	 ปัญหาด้านสังคม	

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	เหล่านี้	ถ้ามีระบบ

การจัดการท่ีดี	ย่อมจะเกดิผลดีต่อพทุธศาสนสถาน

	 ผลกระทบต่อพุทธศาสนสถาน	 มีสาเหตุ

จากการท�าการท่องเที่ยว	 โดยชุมชนซึ่งทุกอย่างที่

ได้ด�าเนินการไป	 ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

สงัคม	วฒันธรรมและเศรษฐกิจโดยรอบ	ผลกระทบ

ด้านบวก	 ก็จะส่งผลให้ชุมชนมีจิตส�านึก	 เกิดการ

พัฒนาตนเอง	 พึ่งพาตนเอง	 คิดเป็นและท�าเป็น 

มีความพยายามในการเรียนรู้พัฒนา	 เกิดรายได ้

เพ่ิมขึ้น	 มีการรวมตัวกัน	 สร้างความเข้มแข็งใน

ชุมชน	 น�าไปสู่การพัฒนาตามความคาดหวังและ

ความพยายามท่ีจะด�าเนนิการ	เพ่ือให้เป็นตามหลัก

การในการจดัการแหล่งท่องเทีย่ว	เพือ่ส่งเสรมิและ

อนรุกัษ์แหล่งท่องเทีย่ว	หากมกีารตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเท่ียวมากเกินไป	 ในส่วนการ

ตลาดนั้นแต่ละชุมชน	 จะต้องให้ข้อมูลแนะน�า

ชุมชนตนเองและชุมชนอื่นที่ถูกต้องและน่าสนใจ

แก่นักท่องเท่ียว	 และท่ีน่าภูมิใจส�าหรับชุมชน	 คือ	

การรกัษ์และหวงแหนทรพัยากรธรรมชาต	ิวฒันธรรม	

ประเพณี	 ภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่สืบต่อกันมา 

แต่ชุมชนไม่ได้ละทิ้งพื้นฐานเดิม	 หรือปรับเปลี่ยน

วิถีชีวิตไปตามกระแสวัฒนธรรม	 และไม่ได้มุ่งหวัง

รายได้จากการท่องเที่ยวที่จะได้ให้เป็นรายได้หลัก
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ของชมุชน	โดยละท้ิงอาชีพดัง้เดมิท่ีจะเป็นการทีจ่ะ

ปรับตวั	เพือ่รองรบักระแสการท่องเท่ียวท่ีเข้าไปใน

ชุมชน	(Tongma,	2014	:	17-22)

	 จากปัญหาที่ เป ็นผลกระทบจากการ 

ท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วน้ัน	 จึงจ�าเป็นต้องน�าผล 

กระทบเหล่านั้นมาสู่การวิจัย	 เพื่อหาค�าตอบและ

ค้นหาสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้ของการท่องเทีย่ว

ที่มีท้ังคุณและโทษต่อชุมชน	 จากนักท่องเที่ยวได้

เดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว	ซึ่งเปรียบเสมือน

แหล่งผลิตสินค้าและบริการ	 ตามปกติสินค้าและ

บริการมักจะถูกส่งไปยังผู ้บริโภค	 โดยผู้บริโภค 

ไม่มีโอกาสได้พบเห็น	 หรือรู ้จักกับผู ้ผลิตสินค้า 

และบรกิารได้เลยแต่ส�าหรบัการท่องเทีย่วนี	้ถอืเป็น 

ส่วนหน่ึงท่ีน�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกจิ 

สังคม	วฒันธรรม	การเมอืง	การปกครองและสิง่แวดล้อม	

ซึ่ งผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการท ่องเที่ยวนั้น	 

มีทั้งผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบ 

นักวิชาการส่วนใหญ่มักจ�าแนกผลกระทบจากการ

ท่องเที่ยวออกเป็น	 4	 ด้านคือ	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 

ด้านสังคม	ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท�าวิจัย

เรือ่ง	การจดัการพทุธศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่อง

เทีย่วในจังหวดัเลย	เพือ่ศกึษาพฒันาการพทุธศาสน

สถาน	 แหล่งท่องเที่ยวพุทธศาสนสถานและการ

จัดการพุทธศาสนสถาน	 เพื่อจัดการให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว	 เพราะจังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยว

มากมายทีเ่ป็นทรพัยากรทีเ่ป็นมรดกทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมประเพณีที่ได้รับการสนับสนุนและ

ส่งเสรมิจากรัฐบาล	โดยเฉพาะการท่องเทีย่วทีเ่ป็น

มรดกทางวัฒนธรรมคู่กับจังหวัดเลยมาเป็นเวลา

ยาวนาน	 วิธีการจัดการพุทธศาสนสถานให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยว	เพื่อเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบ

และเป็นข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้สนใจต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศึกษาพฒันาการพทุธศาสนสถาน

ในจังหวัดเลย	

	 2.		 เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเท่ียวพุทธศาสน

สถานในจังหวัดเลย	

	 3.		 เพ่ือศกึษาการจัดการพุทธศาสนสถาน

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลย

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 

ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตในการวิจัยไว้ดังนี้	

	 1.		 ขอบเขตด้านเอกสาร	ดังนี้	1)	ข้อมูล

ขัน้ปฐมภมู	ิ(Primary	Sources)	ทีไ่ด้จากการศกึษา

พระไตรปิฎกภาษาไทย	 ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย	 พุทธศักราช	 2539	 และข้อมูลเกี่ยวกับ

แหล่งท่องเทีย่วเชงิพทุธ	เช่น	ทางอนิเตอร์เนต็แหล่ง

ท่องเทีย่วส�าคญัของจังหวัดเลย	และข้อมลูจากแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในจังหวัด

เลย	และ	2)	ข้อมลูขัน้ทติุยภมู	ิ(Secondary	Sources) 

ทีไ่ด้จากการศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎีเอกสารต�ารา	หนงัสือ 

บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 2.		 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ผู้วิจัยมุ่งศึกษา

พัฒนาการพุทธศาสนสถานและการจัดการพุทธ

ศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลย	

จ�านวน	3	วดั	ประกอบด้วย	วดัศรคีณุเมอืง	พระธาตุ

ศรีสองรัก	และวัดเนรมิตวิปัสสนา
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	 3.		 ขอบเขตด้านพื้นท่ี	 ท�าการศึกษาวิจัย

ถงึพฒันาการของพทุธศาสนสถาน	การศกึษาแหล่ง

ท่องเที่ยวและการจัดการพุทธศาสนสถาน	เพื่อหา

แนวทางพัฒนาพุทธศาสนสถานให้เป็นท่องเที่ยว 

ในจังหวดัเลย	ผูว้จิยัได้ศกึษาข้อมลูเบ้ืองต้นเกีย่วกบั

บริบทชุมชนและได้สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

บางส่วน	กล่าวได้ว่า	ชุมชนที่ผู้วิจัยเลือกนี้	จะเป็น

ตัวแทนที่ดีของชุมชนอื่นๆ	ในจังหวัดเลย	ซึ่งจะได้

ข้อมูลที่เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

อ่ืนได้เป็นอย่างดีและสถานที่ที่ผู ้วิจัยได้เลือกนี	้ 

มีจ�านวน	 3	 วัด	 ประกอบด้วย	 วัดศรีคุณเมือง 

พระธาตุศรีสองรัก	และวัดเนรมิตวิปัสสนา

	 4.	 ขอบเขตด้านกลุม่เป้าหมายผูใ้ห้ข้อมลู

ส�าคัญ	 กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลที่ส�าคัญในการวิจัยเรื่อง	 

การจดัการพทุธศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ในจังหวัดเลย	 ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	

โดยพิจารณาจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการมีส่วน 

ในการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย	 เพื่อท�าการ

สมัภาษณ์ข้อมลูแบบเชงิลกึ	กจ็ะได้ข้อมลูท่ีเป็นจรงิ

และเป ็นประโยชน ์ เกื้อกูลต ่อการวิจัยครั้ งนี้ 

ซึง่ประกอบด้วย	1)	พระภกิษสุงฆ์ในชมุชน	จ�านวน	

3	 รูป	 2)	 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	

จ�านวน	 3	 คน	 3)	 เจ้าหน้าท่ีวัฒนธรรม	 จ�านวน	 

3	 คน	 4)	 ผู้น�าชุมชน	 จ�านวน	 3	 คน	 5)	 ปราชญ ์

ชาวบ้าน	จ�านวน	3	คน	6)	ประชาชนทัว่ไป	จ�านวน	

10	คน	รวมทั้งหมดจ�านวน	25	รูป/คน	

4.  สรุปผลการวิจัย
	 จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	 เกี่ยวกับการจัดการพุทธศาสนสถาน

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลย	 ได้ก�าหนด

พ้ืนที่ดังนี้	 คือ	 วัดศรีคุณเมือง	 พระธาตุศรีสองรัก	

และวดัเนรมติวปัิสสนา	ซึง่อยูใ่นเขตของสองอ�าเภอ	

กล่าวคอื	พระธาตุศรีสองรักและวดัเนรมติวปัิสสนา	

อยู่ในเขตอ�าเภอด่านซ้ายและวัดคุณเมืองอยู่ใน

อ�าเภอเชียงคาน	ดังต่อไปนี้

	 1.	 จงัหวดัเลยมอีารยธรรมด้านประวตัศิาสตร์ 

โบราณคด	ีวฒันธรรม	ศลิปกรรมสถาปัตยกรรมอนั

อย่างยาวนาน	 พัฒนาการพุทธศาสนสถานใน

จังหวัดเลย	 มีการเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม	การปกครองและความนยิมของคนในแต่ละยุค 

แต่ละสมัย	 ที่เข้ามาอยู่และปกครอง	 การส่งเสริม

การเรียนรู้ในด้านจิตรกรรม	 ประติมากรรมและ

สถาปัตยกรรม	คณุค่าทีม่อียูใ่นงานสถาปัตยกรรมๆ	

ส่วนมากจะกล่าวถึงวรรณกรรมทางประวัติใน 

ท้องถิ่นและเรื่องราวของพุทธศาสนา	เช่น	ทศชาติ	

(พระเวสสันดรชาดก)	 ซึ่งเป็นคติความเชื่อของคน 

ในชมุชน	พฒันาการพทุธศาสนสถานในจงัหวดัเลย	

จึงเป็นการพัฒนาจากค่านิยม	 ความเชื่อเป็น

แนวทางแห่งปฏิบัติในส่ิงเหมาะสม	หรืออยู่ในกฎ

กติกาของสังคม	 การสร้างแนวทางการเรียนรู้นั้น 

มักจะสร้างผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อสะท้อนถึง

ความส�าคัญของชุมชนและความเชื่อของคนใน 

ท้องถิ่น	

	 	 1.1	 วดัศรคีณุเมอืง:	แหล่งท่องเทีย่ว

	 	 	 -	 จัด เวทีพบปะพูดคุยและ

ประชมุผูมี้ส่วนเก่ียวข้องและผูส้นใจ	วเิคราะห์ผลดี

ผลเสียของการจัดการท่องเที่ยวต่อท้องถ่ินและ

ชุมชนให้ความรู้แก่ชุมชนถึงกระบวนการจัดการ

การท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โดยการจัดอบรม	ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษา

ดูงาน

	 	 	 -		จัดกิจกรรม	 สนับสนุนและ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างความเข้มแข็ง

ในการท�างานร่วมกันซึ่งด�าเนินการได้ในลักษณะ

ต่างๆ	 คือ	 ใช้สื่อช่วยในการเสนอข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างกันใช้กระบวนการกิจกรรมกลุ่ม

	 	 	 -		จดัอาสาสมคัร	ปลกูฝังเยาวชน

ให้มีส่วนร่วมในการพทิกัษ์ทรพัยากรแหล่งท่องเทีย่ว

ก�าหนดเป้าหมาย	วางแผนการท�างานและกจิกรรม

ต่างๆ	ร่วมกัน

	 	 	 -	 จัดรูปแบบองค์กร	 ก�าหนด

บทบาทหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบและการจัดสรร 

ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางวิทยุ

กระจายเสียงและหรือวิทยุโทรทัศน์ส่งเสริมให้มี

การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน

  1.2		 พระธาตุศรสีองรกั:	แหล่งท่องเทีย่ว

   -		มกีารจดัท�าเวบ็ไซต์เพือ่แนะน�า

สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นเสริมสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับ

หน่วยงานภายนอก

	 	 	 -		ส�ารวจข้อมลู	ทรพัยากรแหล่ง

ท่องเที่ยวก�าหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายประชา 

สัมพันธ์	จัดหานักท่องเที่ยวและวางแผนการตลาด

พัฒนามัคคุเทศก์	 ผู ้ประสานงานและบุคลากร

เตรยีมความพร้อม	และปฏบิตักิารโครงการน�าร่อง

สรุปและประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมน�าร่อง

	 	 	 -		พัฒนา	 เพื่อการปรับปรุง

กระบวนการ	โดยการวเิคราะห์กระบวนการในการ

จดัการท่องเทีย่วและองค์ประกอบต่างๆ	มบีคุลากร

ประจ�าพาหนะมคีวามรู้	ทักษะท่ีสามารถส่ือสารกบั

นักท่องเที่ยวได้ดีมีการก�าหนดเส้นทางท่องเที่ยว

ภายในพ้ืนทีโ่ดยเช่ือมโยงแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ

เข้าด้วยกันมีการจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ	

เพื่อแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น

  1.3	 วดัเนรมติวปัิสสนา:	แหล่งท่องเทีย่ว

	 	 	 -		ประชาสัมพันธ์แนะน�าแหล่ง

ท่องเท่ียว	 และงานเทศกาลประเพณี	 เช่น	 ลอย

กระทง	 สงกรานต์การวางแผนและการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นระบบ	มีการวางแผนในการท�าการตลาด

ทางออนไลน์

	 	 	 -		เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ

ท่องเทีย่วผ่านช่องทางต่างๆ	ให้มากขึน้จดักจิกรรม	

เพ่ือสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลก	

เช่น	กิจกรรมทัศนะศึกษาและส�าหรับสื่อมวลชน

	 	 1.4		พระธาตุศรีสองรัก:	การจัดการ

	 	 	 -		มเีส้นทางเข้าสูแ่หล่งท่องเทีย่ว	

โดยมีป้ายบอกทาง	 หรือแนะน�าแหล่งท่องเที่ยว

มาตรฐานสากลมีสิ่งอ�านวยความสะดวกในแหล่ง

ท่องเที่ยวมีห้องน�้าสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะและ

ถังขยะอย่างเพียงพอ

   -		มทีีพ่กัผ่อนส�าหรบันกัท่องเทีย่ว

ให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างในจดุต่างๆ	อย่างเหมาะสม

ตามสภาพพ้ืนท่ีมีศูนย์บริการนักท่องเท่ียวหรือ

สนบัสนนุให้มสี�านกังานทีท่�าการของแหล่งท่องเทีย่ว

	 	 1.5	 วัดเนรมิตวิปัสสนา:	การจัดการ

	 	 	 -	 มีการปรับภูมิทัศน์ภายใน

สถานทีท่่องเทีย่วและมลีานท�ากจิกรรมมกีารจดัซุม้

ทางเข้าท่ีสวยงามและเหมาะสมมีผู้รับผิดชอบใน
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การจดัเกบ็ขยะและสิง่ปฏกิลูต่างๆ	โดยจดัเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบในการดูแลรักษามิให้แหล่งท่องเที่ยว

เสื่อมโทรม

	 	 	 -	 มีการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามา

มส่ีวนร่วมในการรับผดิชอบดแูลรกัษาแหล่งท่องเทีย่ว

ของชุมชนมีการดูแลด้านความปลอดภัยให้แก ่

นักท่องเที่ยวตลอดจนความพร้อมด้านการปฐม	

พยาบาลเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว

	 	 	 -		มีเคร่ืองมือสื่อสารให้กับเจ้า

หน้าที่	 เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือกรณีนักท่องเท่ียวเจ็บ

ป่วยมีการท�าป้ายประกาศเตือนจุดท่ีอาจเกิด

อนัตรายและจดัท�ารัว้หรอือปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย

	 	 	 -		มเีอกสาร	แผ่นพบัข้อมลูด้าน

การท่องเที่ยวเพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียววิถีชีวิต

ของคนในชมุชนมกีารบูรณาการกับวถีิชวีติสมัยใหม่

มากขึ้นเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น

	 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงพุทธของวัด 

มีการจัดการ	 คือ	 การกระท�าหรือปฏิบัติอย่างมี 

เป้าหมาย	เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการทฤษฎแีละ

แนวคิดที่เหมาะสม	 โดยค�านึงถึงสภาพแท้จริงรวม

ทั้งข้อจ�ากัดต่างๆ	 ทางสังคมและสภาพแวดล้อม	

การก�าหนดแนวทางมาตรการและแผนปฏิบัติการ

ทีด่ต้ีองค�านงึถงึกรอบความคดิท่ีก�าหนดไว้	โดยการ

ร่วมมือกันท�า	 มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง	เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น	

5.  อภิปรายผลการวิจัย
	 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง	 การจัดการพุทธ

ศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเลย	 

ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการวิจัย	ดังนี้

พัฒนาการพุทธศาสนสถานในจังหวัดเลย	 พบว่า	

พทุธศาสนสถานมคีวามส�าคัญในฐานะเป็นหลกัฐาน 

ทางประวัติศาสตร์	 โบราณคดีและศาสนายังเป็น

ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี	 เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มี

คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณทีีม่เีอกลกัษณ์	ซึง่ถ่ายทอดกนัมาจากอดตี

จนถึงปัจจุบัน

	 ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนสถานใน

จังหวดัเลย	จึงมีการพัฒนาการในการเชงิบรูณาการ	

หรอืการปรับเปล่ียนให้เข้ากนักบัยคุของตน	แนวคิด

ดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัหลกัการของพระปลดั

บุญเลิศ	 กตปุญฺโญ	 (สุทธิมาลย์)	 (Phrapalad	

Boonleard	 Katapuñño	 (Suttimal),	 2017)	 

ได้ท�าวจัิยเร่ือง	การจัดการท่องเทีย่วเชงิพุทธ:	กรณี

ศึกษาวัดใหญ่	 บางปลากด	 กล่าวไว้ว่า	 พระพุทธ

ศาสนาได้มีบทบาทอันส�าคัญยิ่งต่อสังคมไทยมา

นานนับพันปี	 เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของสังคม

และพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของวัด	 เป็นผู้น�าจิตใจ

ของประชาชน	 เป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อถือการ

ร่วมมือกัน	 เป็นที่ประกอบพิธีกรรม	 เป็นเบ้าหล่อ

หลอมวิถีชีวิตชาวพุทธไทย	 วัดเป็นแหล่งรวมของ

ศิลปกรรมอันล�้ าค ่า	 ทั้ งด ้านสถาป ัตยกรรม	

ประติมากรรมและจิตรกรรมที่ศิลปินได้ถ่ายทอด

ลักษณะเด่นของค�าสอนทางพระพุทธศาสนาออก

มาในงานศิลปะอย่างกลมกลืนน่าชื่นชม	 เป็นพุทธ

ศิลป์ท่ีให้คุณค่าท้ังด้านความงามและท้ังเป็นส่ือให้

คนได้เข้าถึงธรรมปฏิบัติ	 ซ่ึงช่วยกล่อมเกลาจิตใจ

มนษุย์ให้อ่อนโยนและสะอาดบรสิทุธิข์ึน้	พฒันาการ

พุทธศาสนสถานในจังหวัดเลย	 อภิปรายผลเป็น
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ประเด็นส�าคัญได้ดังนี้

	 การจัดการพุทธศาสนสถานให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย	 ต้องมีกลไกและระบบ

บริหารท่ีมีความสอดคล้องกับความต้องการและ

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการสร้าง 

กจิกรรมใหม่ๆ	เพือ่ให้เกิดแรงจงูใจกับนกัท่องเทีย่ว	

ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จ�าเป็นต้องใช้ระบบการ

บริหารจัดการ	 เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

คุณภาพ	 การจัดเตรียมพุทธศาสนสถาน	 เพื่อเป็น

สิ่งอ�านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว	ถือได้ว่ามี

ความจ�าเป็นในด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันและ

การสื่อสาร	 สิ่งอ�านวยความสะดวกในด้านอาหาร

และการแสดงวัฒนธรรม	 การบริการน�าเที่ยวและ

มัคคุเทศก์น�าเที่ยวชม	เหล่านี้	ต้องมีการจัดการให้

ถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ	จนเป็นทีป่ระทบัใจของ

นักท่องเทีย่ว	นักท่องเทีย่วย่อมกลบัมาเท่ียวในพทุธ

ศาสนสถานอีกครั้ง	 เพราะมีระบบการจัดการ

บริหารการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	 แนวคิดดังกล่าว

มีความสอดคล้องกับหลักการของพระมหาธัชธร	 

สิริมงฺคโล	 (มาตรา)	 (Phramaha	Thatchathorn	

Sirimangkhalo	 (Matra),	 2013)	 ท�าวิจัยเรื่อง	 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง	

(พระอารามหลวง)	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	

กล่าวไว้ว่า	หน้าทีใ่นการจดัการ	ซึง่เป็นกระบวนการ

ในการจัดการในด้านต่างๆ	 เช่น	 การวางแผนหรือ

การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ	ที่จะมี

ผลกระทบต่อธุรกิจและก�าหนดขึ้นเป็นแผนการ

ปฏิบัติงาน	 การจัดองค์การ	 คือ	 การจัดให้มี

โครงสร้างของงานต่างๆ	และอ�านาจหน้าท่ีให้อยูใ่น
ส่วนประกอบท่ีเหมาะสม	การประสานงานเป็นการ

เชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้	ไปสู่เป้าหมาย

เดยีวกนัในท่ีสดุ	การควบคุม	คอื	การทีจ่ะต้องก�ากบั

ให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ	 ท่ีท�าไปนั้น	

สามารถเข้ากนัได้กบัแผนทีว่างไว้และหลกัของการ

มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน	 คือ	 กิจกรรมของกลุ่มที่มี 

เป้าหมายอันเดียวกัน	 ควรจะต้องด�าเนินไปใน

ทศิทางเดียวกนัและสอดคล้องกนั	เป็นไปตามแผน

งานเพียงอันเดียวร่วมกัน	 การจัดการพุทธศาสน

สถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลย

6.  ข้อเสนอแนะ
 1.		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 1.1	 การปรับปรุงพุทธศาสนสถาน	

โดยวางกรอบนโยบายให้ชัดเจน	 เพื่อเป็นแนวทาง

พฒันาพทุธศาสนสถาน	เพือ่ให้เกดิความประโยชน์

ยิ่งขึ้น

	 	 1.2		การปรบัปรงุกฎระเบยีบ	ให้เอือ้

ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและมีการลงโทษอย่าง

จริงจังต่อนักท่องเท่ียวที่ ผิดต่อกติกา	 รวมถึง 

เจ้าหน้าทีท่ีม่พีฤติกรรมเอือ้ประโยชน์ในพทุธศาสน

สถาน

	 	 1.3		การตั้งคณะกรรมการหรือคณะ

ท�างานเฉพาะกจิโดยเฉพาะเร่งรดัพฒันาพทุธศาสน

สถานโดยตรวจสอบข้อผิดพลาดของนักท่องเที่ยว	

หรือข้อบกพร่องที่มีอยู่ในพุทธศาสนสถาน

	 2.		 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

	 	 2.1		เจ้าอาวาสจดัท�าแผนพฒันาพทุธ

ศาสนสถานในระยะยาว	 โดยระดมความคิดจาก

ภาครัฐจากภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาพุทธศาสนา

สถาน	 เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุด

	 	 2.2		การจัดการพุทธศาสนสถาน 

เพื่อให้เกิดความประโยชน์ในการท่องเที่ยวในการ

เรยีนรู	้เช่น	การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเพือ่เป็นการ

ส่งเสริมประเพณีและส่งเสริมการเรียนรู้ทางพุทธ

ศาสนา

	 	 2.3		การจัดการผลประโยชน์ให ้

เหมาะสม	 เกี่ยวกับรายได้ในการท่องเที่ยวในพุทธ

ศาสนสถานเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมในทางลบ 

ต้องมีบทลงโทษอย่างจริงจัง

	 3.		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้ง 

ต่อไป

	 	 3.1		การจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน

พุทธศาสนสถานเชิงประเพณีและวัฒนธรรม

	 	 3.2		การบริหารจัดการแหล่งท่อง

เที่ยวในพุทธศาสนสถานแบบยั่งยืน

	 	 3.3		การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์และการเรียนรู้ตามแนวพุทธ

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
	 พุทธศาสนสถานในจังหวัดเลยที่เป็นกรณี

ศึกษา	 ได้แก่	 วัดศรีคุณเมือง	 พระธาตุศรีสองรัก	

และวัดเนรมิตวิปัสสนา	 ประกอบด้วย	 จิตรกรรม	

ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม	จารกึวรรณกรรม

ท้องถิ่นและเรื่องราวของพุทธศาสนา	มีคุณค่าทาง

จิตใจของพุทธศาสนิกชน	 มีจารีตประเพณีท้องถิ่น

ในการรักษาพุทธสถานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	

การบริหารจัดการพุทธสถานให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว

เชิงพุทธ	ต้องประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ทาง

ส่ือต่างๆ	เช่น	ป้าย	หรอืส่ือออนไลน์	ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการอนรุกัษ์	มป้ีายบอกทางชดัเจน	มคีวามสะดวก 

สะอาดปลอดภัย	 ภูมิทัศน์ที่เหมาะสม	 มีเครื่อง

อ�านวยความสะดวก	 ห้องน�้าที่สะอาด	 เพ่ือสร้าง

ความประทับใจแก่ผู้เดินทางมานมัสการหรือมา

ท�าบุญ	น�าไปสู่เป้าหมายหลักคือ	ชุมชนเข้มแข็งใน

ด้านเศรษฐกจิ	รวมไปถงึเป้าหมายรอง	คอื	พระพทุธ

ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการเผยแพร่

ภาพที่ 1	องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	พฒันาชดุฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา	โดยใช้เทคนคิ	KWDL	

ให้มีประสทิธภิาพตามเกณฑ์	80/80	2)	เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนระหว่างก่อนเรยีน

และหลงัเรยีนท่ีได้รบัการเรยีนรูโ้ดยใช้ชดุฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา	โดยใช้เทคนคิ	KWDL	3)	เปรียบเทยีบ

ทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาวชิาคณติศาสตร์	ของนกัเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนทีไ่ด้รบัการเรยีนรู้

โดยใช้ชดุฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา	โดยใช้เทคนคิ	KWDL	4)	ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	3	ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา	โดยใช้เทคนิค	KWDL	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วจิยัคอื	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี	2	ปีการวจัิย	2561	โรงเรียนเทศบาล

สวนสนกุ	จงัหวดัขอนแก่น	จ�านวน	40	คน	เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย	ประกอบด้วย	ชดุฝึกทกัษะการแก้โจทย์

ปัญหา	โดยใช้เทคนิค	KWDL	แผนการจัดการเรียนรู้	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	แบบทดสอบการแก้โจทย์

ปัญหา	และแบบสอบถามความพงึพอใจ	การวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลีย่	ร้อยละ	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

และการทดสอบค่าที	(t-test)	แบบ	Dependent	Samples	

* ได้รับบทความ:	12	สิงหาคม	2562;	แก้ไขบทความ:	4	ธันวาคม	2563;	ตอบรับตีพิมพ์:	23	ธันวาคม	2563    
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 ผลการวิจัยพบว่า 

	 1.		 ประสทิธภิาพของชดุฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาระคน	โดยใช้เทคนคิ	KWDL	มปีระสทิธภิาพ

เท่ากับ	81.14/81.03	ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 2.		 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 หลังได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปัญหา	โดยใช้เทคนิค	KWDL	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.		 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน	 หลังได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึก

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา	 โดยใช้เทคนิค	 KWDL	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05

	 4.		 ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	ทีม่ต่ีอการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดฝึกทกัษะ

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค	KWDL	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ:	ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา;	เทคนิค	KWDL	

Abstract

 The	purpose	of	this	research	were:	1)	to	develop	mathematics	problem-solving	

skill	packages	base	on	KWDL	Technique	to	meet	the	criteria	of	80/80;	2)	to	compare	the	

achievement	of	student	between	before	and	after	learning	through	the	packages;	3)	to	compare 

mathematics	problem-solving	skill	packages	between	before	and	after	learning	through	

the	packages;	4)	to	study	the	satisfaction	on	learning	the	mathematics	problem-solving	

skill	packages	between	before	and	after	learning	through	the	packages.	The	sample	was	

40	students	in	third	grade	who	are	studying	in	the	second	semester	2018	academic	year,	

Suansanuk	Municipal	School	in	Khon	Kaen	province.	The	instrument	used	for	this	mathematics 

problem-solving	skill	packages	on	KWDL	Technique,	lesson	plans,	learning	achievement	

in	mathematical	test,	problem	solving	ability	tests	and	the	evaluation	to	students’	opinion 

toward.	The	data	were	analyzed	by	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	dependent.

 The results on findings were as follow: 

	 1.		 The	efficiency	of	mathematics	problem-solving	skill	packages	base	on	KWDL	

Technique	achieved	 the	criterion	of	81.14/81.03,	which	was	higher	 than	 the	 required	

standard	criterion	of	80/80.

	 2.		 The	learning	achievement	in	mathematical	before	and	after	being	taught	by	

the	mathematics	problem-solving	skill	packages	base	on	KWDL	Technique	were	statistically 



61ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)                                         วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

significant	different	at	the	.05	level.	

	 3.		 The	 learning	 achievement	 in	mathematical	 and	 problem	 solving	 abilities	 

before	and	after	being	taught	by	the	mathematics	problem-solving	skill	packages	base	

on	KWDL	Technique	were	statistically	significant	different	at	the	.05	level.	

	 4.		 The	satisfaction	of	the	third	grade	students	towards	the	mathematics	problem-

solving	skill	packages	base	on	KWDL	Technique	was	at	the	highest	level.

Keywords: the	mathematics	problem-solving	skill	packages;	KWDL	Technique

1.  บทน�า
	 การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่	 21	

เป็นการศึกษาที่ต้องเชื่อมโยงกับกระบวนการทาง

สังคม	 ระบบเศรษฐกิจ	 และสอดคล้องกับความ

เจรญิก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ในทกุด้าน	จงึจ�าเป็น

ที่ต้องเตรียมคนไทยให้มีศักยภาพพร้อมด�ารงชีวิต

อยูใ่นศตวรรษที	่21	และสงัคมอาเซยีน	รวมทัง้การ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการวิจัยที่ให้ความส�าคัญต่อ

การพฒันาศกัยภาพของคนไทย	โดยเฉพาะอย่างยิง่

คณุภาพของผูเ้รยีน	ให้มคีวามรู	้ความสามารถและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	

ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชน

ทุกคนมีโอกาสได้รับการวิจัยอย่างเสมอภาคและ 

มีคุณภาพ	 และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้	 เป็นมนุษย ์

ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย	ความรู้	คุณธรรมมี

จติส�านกึในการเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก	ยดึมัน่

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 มีความรู ้และ

ทกัษะพ้ืนฐาน	รวมทัง้เจตคตทิีจ่�าเป็นต่อการศกึษา

ต่อการประกอบอาชีพ	 และการศึกษาตลอดชีวิต	

โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญับนพืน้ฐานความเชือ่ว่า

ทกุคนสามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้	เต็มตาม

ศักยภาพ	(Department,	2008)	

	 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

ขอนแก่น	 ผู้วิจัยเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทางหลักสูตรสถานศึกษา	 ซึ่งยึดตามหลักสูตร

การจัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	พุทธศกัราช	2551	คอื

ได้จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญยึดความ

เหมาะสมตามมาตรฐานการเรยีนรู	้จากการตดิตาม

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน	ท�าให้พบปัญหา

ว่านกัเรยีนยงัขาดความสามารถด้านภาษา	ด้านการ

ค�านวณ	 และด้านเหตุผล	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนในรายวชิาคณติศาสตร์ต�า่	จากรายงาน

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ	 (Nation	 Test:	 NT)	 ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	 3	 ในปีการวิจัย	 2559	มีผลการทดสอบเฉลี่ย 

ทั้งโรงเรียนในด้านภาษาเท่ากับ	 53.97	 คะแนน	

ด้านการค�านวณเท่ากับ	37.75	คะแนน	และด้าน

เหตุผลเท่ากบั	49.50	คะแนน	เฉล่ียรวมทัง้สามด้าน

เท่ากับ	49.50	คะแนน	ในปีการศึกษา	2560	มีผล
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การทดสอบเฉลี่ยทั้งโรงเรียนในด้านภาษาเท่ากับ	

51.06	 คะแนน	 ด้านการค�านวณเท่ากับ	 35.15	

คะแนน	 และด้านเหตุผลเท่ากับ	 42.42	 คะแนน	

เฉลีย่รวมทัง้สามด้านเท่ากบั	42.88	คะแนนจากผล

การทดสอบสองปีที่ผ่านมาพบว่า	 คะแนนเฉลี่ย 

ท้ังสามด้านลดลง	และผลการทดสอบความสามารถ

ที่ต�่าสุดในทั้งสามด้านคือ	 ด้านการค�านวณ	 แสดง

ให้เห็นถึงการที่ต้องปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้นและ

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์	 ท�าให้

ทราบว่านักเรียนมีปัญหาในการคิดวิเคราะห์และ

แก้โจทย์ปัญหาไม่เป็น	คดิช้า	เพราะขาดการฝึกฝน	

ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัสภาพปัญหาการจดัการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของกรมวิชาการที่

พบว่า	 องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงสุดคือ	 คุณภาพ

การสอน	 รองลงมาคือ	 ความรู้พื้นฐานเดิมความ

เอาใจใส่ของผู้ปกครอง	 ตามล�าดับ	 ส่วนปัญหาที่

เก่ียวกับตัวนักเรียนคือ	 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา	

นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านตีความสูงจะ

มีความสนใจในการแก้ปัญหาสูง	 ดังนั้น	 จึงเป็น

หน้าที่ส�าคัญท่ีสุดของครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตร ์

ที่จะต้องหาวิธีต่างๆ	 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อให้การศึกษาเกิดการพัฒนาและเป็นไปตาม 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

	 นอกจากนี	้การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ	

KWDL	ซึง่มขีัน้ตอนการจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมกบั

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์	 ซึ่งมี	 4	 

ขั้นตอน	 คือ	 1)	 ขั้นน�าเป็นขั้นทบทวนความรู้เดิม	

แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้เร้าความสนใจด้วยเกม

คณิตศาสตร์	 2)	 ขั้นสอนเนื้อหาใหม่เป็นขั้นที่คร ู

น�าเสนอโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน 

ทั้งชั้น	 แล้วนักเรียนร่วมอ่านโจทย์ปัญหาและแก้

ปัญหาตามแผนผงั	KWDL	ดังนี	้K	=	ครูและนกัเรียน

ช่วยกันหาสิ่งที่โจทย์บอกให้ทราบ,	W	 =	 ครูและ

นักเรียนช่วยกันหาสิ่งที่โจทย์ต้องการจะทราบและ

วางแผนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์,	D	=	ครูและ

นักเรียนร่วมกันด�าเนินการแก้ไขโจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์,	L	=	ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการ

แก้ปัญหา	 และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อยโดย

ครูคอยแนะน�าด้วยการจัดแบ่งนักเรียนออกเป็น

กลุ่มๆ	ละ	4-5	คน	ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม	KWDL	

3)	ขัน้ฝึกทกัษะโดยอสิระ	นกัเรยีนท�าแบบฝึกทกัษะ

ทีค่รูสร้างขึน้	โดยเป็นโจทย์ปัญหาคณติศาสตร์เกีย่วกบั

เรือ่งทีเ่รยีนและสถานการณ์อืน่ๆ	4)	ขัน้สรปุบทเรยีน

และประเมินผล	เป็นขัน้ทีใ่ห้นกัเรยีนท�าแบบทดสอบ

ประจ�าหน่วยการเรียน	 มีการสอนซ่อมเสริมให้

นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจนักเรียนและครูร่วมกันสรุป

เนื้อหาสาระส�าคัญที่ได้จากการเรียนรู ้	 และครู

ประเมินผลการเรยีนรูด้้านความรูค้วามเข้าใจ	การน�า

ไปใช้และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

จากแบบทดสอบประจ�าหน่วย	 และครูเตรียม

แผนผัง	KWDL	 โดยครูและนักเรียนช่วยกันเรียนรู้

ท�าความเข้าใจโดยมแีผนผงั	KWDL	ประกอบให้เหน็

ชัดเจนทุกคนด้วยการร่วมมือกันฝึกและท�าแบบ

ฝึกหัด	 นอกจากนี้นักเรียนจะต้องมีตาราง	 KWDL	

ของตวัเอง	เพือ่ใส่ข้อมลูเช่นกนั	แต่ควรให้ใช้ร่วมกนั	

2	คนต่อ	1	ชุด	เพื่อส่งเสริมการท�างานร่วมกัน

	 จากหลักการและเหตุผลทีก่ล่าวมาข้างต้น	

ผู้ศึกษาซ่ึงเป็นครูผู้สอนวชิาคณติศาสตร์	ชัน้ประถม



63ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)                                         วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

ศกึษาปีท่ี	3	โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดขอนแก่น	 ส�านักการวิจัย	 เทศบาลนคร

ขอนแก่น	ได้เห็นความส�าคัญของชุดฝึกทักษะและ

เทคนคิ	KWDL	จงึได้น�าวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ัง้สอง

มาบรูณาการเข้าด้วยกนั	เพือ่พัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	 

อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ 

สูงขึ้น	และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์	และเพื่อน�าผลไปใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสาระการเรียนรู้

อื่นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาวชิาคณติศาสตร์เรือ่ง	การบวก	ลบ	คณู	หาร

ระคน	 โดยใช้เทคนิค	 KWDL	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 3	 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ	์

80/80	

	 2.		 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน	ของนกัเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรียน

ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาวชิาคณติศาสตร์	เรือ่ง	การบวก	ลบ	คณู	หาร

ระคน	 โดยใช้เทคนิค	 KWDL	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	3

	 3.		 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อน

เรียนและหลังเรียน	ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึก

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	 

การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน	โดยใช้เทคนิค	KWDL	

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3

	 4.		 เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ

การแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	การบวก	

ลบ	คูณ	หารระคน	โดยใช้เทคนิค	KWDL	ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยคร้ังนี้	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตาม

หัวข้อดังต่อไปนี้

	 1.	 ประชากรและกลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการ

วิจัยคือ	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียน

เทศบาลสวนสนุก	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	

ส�านักการศึกษา	 เทศบาลนครขอนแก่น	 ที่ก�าลัง

ศึกษาอยู ่ในภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2561	

จ�านวน	10	ห้องเรียน	จ�านวน	404	คน	และกลุ่ม

ตัวอย่างคือ	 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 3/2	

จ�านวน	40	คน	ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่	(Cluster	

Sampling)	(Ninlaphan,	2015	:	131)

	 2.	 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัย

เชงิปฏบิติัการ	(Action	Research)	โดยผู้ศกึษายดึ

รปูแบบของการวจิยัก่อนมแีบบการวิจัยเชงิทดลอง	

(pre-experimental	design)	แบบที่	2	แบบกลุ่ม

เดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน	 (one-group	

pretest	 posttest	 design)	 (Pengsawatch,	

2002	:	50)	

T
1
 X T

2

	 เมื่อ	 X	 แทน	 การจัดกระท�าตามการ

ทดลอง	(Treatment)

  T
1	

แทน	การวดัผลก่อนการทดลอง	
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(Pretest)	 	

  T
2
	 แทน	การวัดผลหลังการทดลอง	

(Posttest)

	 2.	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 เร่ืองการ

พัฒนาชุดฝ ึกทักษะการแก ้โจทย ์ป ัญหาวิชา

คณิตศาสตร์เรื่องการบวก	 ลบ	 คูณ	 หารระคน	 

โดยใช้เทคนิค	KWDL	ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	

3	แบ่งเป็น	3	ประเภทดังนี้	1)	เครื่องมือที่ใช้ในการ

ทดลองปฏิบัติ	ได้แก่	1)	ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปญัหา	มีทัง้หมด	5	ชดุดังนี้	1)	ชุดที่	1	โจทย์ปญัหา

การบวกชุดที่	2	โจทย์ปัญหาการลบชุดที่	3	โจทย์

ปัญหาการคูณชุดที่	4	โจทย์ปัญหาการหารชุดที่	5	

โจทย์ปัญหาระคน	 2)	 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

การแก้โจทย์ปัญหาเรือ่งการบวก	ลบ	คณู	หารระคน	

โดยใช้เทคนิค	KWDL	มีทั้งหมด	12	แผน	รวม	12	

ชั่วโมง	 2)	 เครื่องมือท่ีใช้ในการสะท้อนผลการ

ปฏิบตั	ิได้แก่	แบบบันทกึการสงัเกตการจดักิจกรรม

การเรียนรู้	แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม	แบบ

บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู	้ บัตรกิจกรรม

ผลงานนักเรียน	 และแบบสอบถามความพึงพอใจ	

3)	 เครื่องมือท่ีใช ้ ในการวัดประเมินค ่าดัชนี

ประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ	 ได้แก่	 แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	

การบวก	 การลบ	 การคูณ	 หารระคน	 ชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี	 3	 เป็นแบบปรนัย	 4	 ตัวเลือก	 จ�านวน	 

30	 ข้อ	 และแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	การบวก	การลบ	การ

คูณ	 หารระคน	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 เป็นแบบ

อัตนัย	แสดงวิธีการหาค�าตอบ	จ�านวน	3	ข้อ	

4.  สรุปผลการวิจัย
	 จากการด�าเนินการวิจัยข้างต้น	 สามารถ

สรุปการวิจัยได้ดังนี้

	 1.		 ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้

โจทย์ปัญหาวิชาคณติศาสตร์เร่ือง	การบวก	ลบ	คณู	

หารระคน	 โดยใช้เทคนิค	 KWLD	ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	มีดังนี้

	 	 1.1	 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ

การแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	การบวก	

ลบ	คูณ	หารระคน	โดยใช้เทคนิค	KWLD	ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 3	 มีค ่าเท ่ากับ	

81.14/81.03	 นั่นคือ	 ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาวชิาคณติศาสตร์เร่ือง	การบวก	ลบ	คณู	หาร

ระคน	 โดยใช้เทคนิค	 KWLD	 ส�าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี	 3	 ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ระหว่างเรียน	 โดยรวมร้อยละ	 81.14	 และผล

สัมฤทธิ์หลังเรียน	โดยรวมร้อยละ	81.03	

	 	 1.2		ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝ ึก

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	

การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน	โดยใช้เทคนิค	KWLD	

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	มีค่าเท่ากับ	

0.67	นัน่คอื	นกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าเพิม่ขึน้คดิเป็น

ร้อยละ	67.00	เมื่อเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้

โจทย์ปัญหาวิชาคณติศาสตร์เร่ือง	การบวก	ลบ	คณู	

หารระคน	 โดยใช้เทคนิค	 KWLD	ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	3

 2.	 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	โดยใช้ชดุฝึก

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	

การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน	โดยใช้เทคนิค	KWLD	

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	ค่าเฉลีย่หลงั
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เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05

	 3.	 ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์	 โดยใช้ชุด

ฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาวชิาคณติศาสตร์	เรือ่ง	

การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน	โดยใช้เทคนิค	KWLD	

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	ค่าเฉลีย่หลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05

	 4.		 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึก

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	

การบวกลบ	คูณ	หารระคน	โดยใช้เทคนิค	KWLD	

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	3	โดยภาพรวม

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ( 	 =	 4.52,	

S.D.	=	0.54)	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	ด้านที่

นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ	 ด้านรูปแบบ

ของชุดฝึกทักษะ	( 	=	4.56,	S.D.	=	0.56)	มีความ

พึงพอใจในระดับมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 ด้านการ

จดัการเรยีนรู	้( 	=	4.52,	S.D.	=	0.54)	อยูใ่นระดบั

มากทีส่ดุ	ส่วนด้านครผููส้อน	( 	=	4.52,	S.D.	=	0.54) 

อยู่ในระดับมากที่สุด	 และข้อท่ีมีความพึงพอใจ 

ต�า่ทีส่ดุคือ	ด้านการวดัประเมนิผล	( 	=	4.47,	S.D.	

=	0.53)	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

5.  อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะ

การแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณติศาสตร์	เรือ่ง	การบวก	

ลบ	คูณ	หารระคน	โดยใช้เทคนิค	KWLD	ส�าหรับ

นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที	่3	สามารถอภปิรายผล	

ได้ดังนี้

 1.	 ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชา

คณิตศาสตร์เรื่อง	 การบวก	 ลบ	 คูณ	 หารระคน	 

โดยใช้เทคนิค	 KWLD	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	81.14/81.03	

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	80/80	ที่ก�าหนดไว้	ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากเป็นสื่อการเรียนรู้ที่แตกต่างจากบทเรียนท่ี

ใช้สอนในห้องเรียนตามปกติ	 เป็นการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และ

ทบทวนความรูด้้วยตนเองการสร้างชดุฝึกทกัษะนัน้

ผูว้จิยัใช้ภาพประกอบทีส่วยงามเร้าความสนใจเพือ่

ให้นกัเรยีนตืน่เต้น	และตัง้ใจในการท�าชดุฝึกทกัษะ	

มีความเข้าใจเนื้อหาและท�าชุดฝึกทักษะได้ถูกต้อง

	 นอกจากนี	้ชดุฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา

วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน	

โดยใช้เทคนิค	 KWLD	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 3	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นผ่านขั้นตอนในการ 

จัดท�าอย่างมีระบบ	มีวิธีการที่เหมาะสม	 กล่าวคือ	

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	

พุทธศักราช	 2551	 ศึกษาสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู้	 จิตวิทยาการเรียนรู้	 จุดประสงค์การเรียนรู้	

หลกัการสร้างชดุฝึกทกัษะก่อนน�าไปทดลองใช้จรงิ

กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างนั้น	 ได้น�าไปทดลองใช้กับ

นกัเรียนกลุม่เดีย่ว	กลุม่เลก็	และกลุม่ใหญ่	ตามล�าดับ 

เพื่อรวบรวมข้อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ไข 

ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์

เรื่อง	 การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน	 โดยใช้เทคนิค	

KWLD	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 

ก่อนทีจ่ะน�าไปทดลองจรงิกบันกัเรยีนกลุม่ตัวอย่าง	

ท�าให้ชดุฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาวชิาคณติศาสตร์

เรื่อง	 การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน	 โดยใช้เทคนิค	

KWLD	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 

มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู ้ใช้ได้ 

เป็นอย่างดี	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุกัญญา	
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บุญพร้อม	 (Boonprom,	 2015	 :	 69)	 ได้พัฒนา 

ชดุฝึกทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์แบบเน้น

ผังความคิด	 เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียว	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	33	

พบว่า	 ชุดฝึกที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ	

80.49/84.95	 และนักเรียนมีความสนใจในชุดฝึก 

ที่สร้างขึ้น	 ตั้งใจเรียน	 และสนุกสนานกับกิจกรรม

การเรยีนการสอน	มคีวามกระตอืรือร้นในการเรยีน	

และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

	 2.		 ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชา

คณิตศาสตร์เรื่อง	 การบวก	 ลบ	 คูณ	 หารระคน	 

โดยใช้เทคนิค	 KWLD	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 3	 มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้

เท่ากบั	0.67	หมายความว่าหลงัจากนกัเรยีนทดลอง

ใช้ชุดฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาวชิาคณติศาสตร์

เรื่อง	 การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน	 โดยใช้เทคนิค	

KWLD	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 

แล้วนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	67.00	

สอดคล้องกบัผลการศกึษาของสวิุมล	ใจบญุ,	เกษร	

พรหมรักษา	 และวชิระ	 วิชชุวรนันท์	 (Jaiboon,	

Promraksa	and	Witchuwaranan,	2018)	ได้ท�าการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรยีนรูแ้บบ	KWDL	วชิาคณติศาสตร์เรือ่ง	โจทย์

ปัญหาการบวก	 ลบระคน	 ของนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที	่3	โรงเรยีนบ้านบ่อสามแสน	พบว่า	1)	การ

จดัการเรยีนรูโ้ดยการใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	

KWDL	 มีประสิทธิภาพซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	

62.38/80.95	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนไม่ให้

ความสนใจในเวลาทีค่รสูอน	2)	นกัเรยีนทีเ่รยีนโดย

การใช้ชุดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	KWDL	เพือ่พฒันา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง	 การแก้โจทย์ปัญหา

การบวก	 ลบระคน	 ก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 

3)	นกัเรยีนท่ีเรยีนโดยการใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรู้

แบบ	 KWDL	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง	 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก	 ลบระคน	 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่

ในระดับมาก	( 	=	4.32)

	 3.		 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการ

แก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	การบวก	ลบ	

คูณ	 หารระคน	 โดยใช้เทคนิค	 KWLD	 ส�าหรับ

นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่3	มค่ีาเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรยีนหลงัเรยีน	สงูกว่าก่อนเรยีนเท่ากบั	11	

คะแนนอาจเป็นเพราะแบบฝึกทักษะที่ผู ้ศึกษา 

ได้สร้างขึ้นมีความเหมาะสมกับผู้เรียนในช่วงช้ันนี้	

มีเนื้อหาไม่ยากจนเกินไป	มีภาพประกอบสวยงาม	

ชัดเจน	 ตลอดจนหลักการสร้างชุดฝึกทักษะตาม

กรอบความคิดในการหลักการสร้างของสุคนธ์	

สนิธพานนท์	(Sintapanon,	2010	:	97-100)	กล่าว

ว่า	ชดุฝึกทกัษะการเรยีนรูเ้ป็นเครือ่งมอืส�าคญัอย่าง

หนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอน 

จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุดฝึกทักษะ

การเรียนรู้เป็นอย่างดี	มหีลักส�าคญัเป็นแนวในการ

จัดท�าชุดฝึกทักษะ	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

ดวงจนัทร์	หลายแห่ง,	นพพร	ธนะชัยขนัธ์	และสุดาพร 

ปัญญาพฤกษ์	(Laiheang,	Thanachaikhan	and	

Bhanyaphreuk,	 2018	 :	 39-54)	 ได้ท�าการวิจัย

เร่ืองการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
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ทกัษะการแกปั้ญหาด้วยเทคนคิ	KWDL	อตัราสว่น	

สดัส่วน	และร้อยละ	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	2	พบว่า	ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค	

KWDL	 ที่ ส ร ้ า ง ข้ึนมามีประสิทธิภาพรวม	

95.37/82.50	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	 80/80	 ท่ีก�าหนด

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ด้วยเทคนิค	KWDL	คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ

ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ	 52.05	 คะแนนเฉลี่ย 

ของการทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	 82.50	 

ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า

คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนคดิเป็นร้อยละ	30.45	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	กลุ่มตัวอย่างมีผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนด้วยแบบฝึกทักษะ	เรือ่งระบบ

จ�านวนเต็ม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์	 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม	 

สูงกว่าก่อนเรียนอาจเป็นเพราะเน้ือหาในชุดฝึก

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	 

การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน	โดยใช้เทคนิค	KWLD	

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 สอดคล้อง

กับความรู้เดิมของนักเรียน	 ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามไปด้วย

	 4.	 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา	 หลังใช้ชุด

ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	

การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน	โดยใช้เทคนิค	KWLD	

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	ค่าเฉลีย่หลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05	

ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากชุดฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

มีประสิทธิภาพ	 และออกแบบมาเพื่อให้นักเรียน 

ได้ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก	

ลบ	 คูณ	 หารระคน	 อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน	

ควบคูไ่ปกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคนคิ	KWDL	

มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	4	ขั้นตอน	คือ	ขั้นน�า	

ขั้นสอนเนื้อหาใหม่	ขั้นฝึกทักษะ	และขั้นสรุปและ

ประเมินผล	 การใช้เทคนิค	 KWDL	 นั้น	 ผู้วิจัยได้

ด�าเนินการอยู่ในขั้นสอนเนื้อหาใหม่	นักเรียนจะได้

เรียนรู้ฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

ที่หลากหลาย	และฝึกท�าซ�้าหลายๆ	ครั้ง	ส่งผลให้

นักเรียนเกิดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเพิ่มขึ้น	

สอดคล้องกบังานวจิยัของศศธิร	แก้วม	ี(Kaewmee, 

2011	:	83)	ได้พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูก้าร

แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค	 KWDL	

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ผลการ

พฒันารปูแบบพบว่ามปีระสทิธภิาพ	79.99/77.33	

ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้คือ	 75/75	 ผลการ

เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	

หลั งการจัดการเรียนรู ้ การแก ้ โจทย ์ป ัญหา

คณติศาสตร์โดยใช้เทคนคิ	KWDL	สูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	.01	

	 5.	 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึก

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง	 

การบวกลบ	คูณ	หารระคน	โดยใช้เทคนิค	KWDL	

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	3	โดยภาพรวม

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ( 	 =	 4.52)	

สอดคล้องกับซัฟฟียะห์	สาและ	(Salae,	2016	:	7)	

ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 KWDL	
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เรื่อง	 ค่ากลางของข้อมูลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนและความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิค	 KWDL 

มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนสู งกว ่ านั ก เรี ยน

มธัยมศกึษาปีท่ี	5	ท่ีได้รบัการเรียนรูแ้บบปกตอิย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค	KWDL	มีความสามารถในการสื่อสารทาง 

คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 

ที่ได้รับการจัดการศึกษาจัดการเรียนรู้แบบปกติ

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	ความพงึพอใจ

การจดัการเรยีนรูด้้วยเทคนคิ	KWDL	เรือ่งค่ากลาง

ของข้อมูลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	 5	 อยู่ใน

ระดับมากขึ้นไป

6.  ข้อเสนอแนะ
	 1.		 ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ผลการวิจัยพบว่า	ชุดฝึกทักษะ

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค	 KWDL	 ท�าให้

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึน	 

จึงควรส่งเสริมให้มีการน�ารูปแบบการจัดการเรียน

รู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ใช้เทคนิค	KWDL	

ในการใช้ในการจัดการเรียนรู้

	 	 1.2		 การน�าเทคนิค	KWDL	ไปใช้ใน

การจัดการเรียนรู้	 ในช่ัวโมงแรกครูผู้สอนควรสอน

และยกตัวอย่างของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์โดย	 ใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์แต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน	

	 	 1.3	 ครูผู้สอนควรศึกษาคู่มือการใช	้

และจัดกิจกรรมตามล�าดับขั้นตอนทีละขั้นตอน

	 	 1.4		 ครผูู้สอนควรกระตุน้ให้นกัเรยีน

กล้าแสดงความคดิเหน็และท�างานเป็นกลุม่มากขึน้

ส่งเสริมให้นกัเรียนแสดงความคดิเหน็อภปิรายและ

ซกัถามให้มากขึน้ท้ังภายในกลุม่ย่อยและภายในชัน้

เรียนอยู่เสมอ

	 	 1.5		 ครูผู้สอนต้องมีการประเมินผล 

อยู่ตลอดเวลา	ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ

ความเป็นจริง	เช่น	การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน	

การสัมภาษณ์นักเรียน	 เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป

	 2.		 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรท�าการวจัิยการพัฒนาชดุฝึก

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์	 โดยใช้

เทคนคิ	KWDL	ในเนือ้หาและระดับชัน้อืน่	เพ่ือเป็น

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน 

มีความเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น	

ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป

	 	 2.2		 ควรมีการเปรยีบเทียบการจดัการ

เรียนรู้ด้วยชดุฝึกทักษะกบัวธิกีารสอนแบบอ่ืนๆ	ใน

เนือ้หาเดียวกนั	เพ่ือน�าไปใช้ในการพัฒนาการสอน

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
	 ชุดฝ ึกทักษะการแก้โจทย์ป ัญหาวิชา

คณิตศาสตร์เรื่อง	 การบวก	 ลบ	 คูณ	 หารระคน	 

โดยใช้เทคนิค	 KWDL	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 3	 ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นท�าให้นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	3	ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง	
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การบวก	 ลบ	 คูณ	 และหารระคน	 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงข้ึน	 ครูสามารถน�าไปเป็นแนวทาง

การก�าหนดเป้าหมาย	จดุประสงค์การเรยีนรูส้ือ่การ

เรียนรู้	 ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลในการ

เรียนรู้ให้สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้

ประโยชน์และเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงต่อไป
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บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นี	้มวีตัถุประสงค์เพือ่	1)	ศกึษาประวตัศิาสตร์ของปราสาทขอมในจงัหวดันครราชสมีา	

ตามหลักอภิปรัชญาศาสนา	 2)	 ศึกษาแนวคิดและลักษณะที่ปรากฏทางอภิปรัชญาของปราสาทขอม 

และ	 3)	 ศึกษาแนวคิดทางอภิปรัชญาของปราสาทขอมในจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	

โดยศึกษาจากด้านศิลปวัตถุปราสาทขอมในจังหวัดนครราชสีมา	 ด้านเอกสารจากพระไตรปิฎก	 หนังสือ 

ที่เกี่ยวกับอภิปรัชญาตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

 ผลการวจิยัพบว่า	ปราสาทขอมในจงัหวดันครราชสีมา	มปีราสาทหนิอยู	่2	แห่ง	คอื	ปราสาทหนิ

พมิาย	และปราสาทหนิพนมวนั	เป็นแหล่งโบราณสถานสมยัขอมทีใ่หญ่โตและงดงาม	เดมิใช้เป็นเทวสถาน

ของศาสนาพราหมณ์	ต่อมาได้ใช้เป็นศาสนาสถานพุทธศาสนามหายาน	แนวคดิและลักษณะทีป่รากฏทาง

อภิปรัชญาของปราสาทขอมตามแบบศาสนาพราหมณ์	 เป็นแบบเทวนิยมที่มีเทพเจ้าทั้งหลาย	 ผู้สถิตอยู่	 

ณ	สรวงสวรรค์ภเูขาพระสเุมร	ุอันเป็นแกนกลางของจกัรวาล	การสร้างปราสาทจงึเปรียบเสมอืนการจ�าลอง

เขาพระสเุมรเุพือ่เป็นทีส่ถติของเทพเจ้า	มกีารสร้างรูปเคารพของเทพเจ้าขึน้ประดิษฐานไว้ภายใน	ตามด้วย

พิธีกรรมทางศาสนา	 การวิเคราะห์แนวคิดทางอภิปรัชญาของปราสาทขอมในจังหวัดนครราชสีมาในการ

ออกแบบและรปูสญัลกัษณ์ของงามสถาปัตยกรรมทีม่คีณุค่าทางอภปิรชัญาทางศาสนาพราหมณ์และพทุธ
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ศาสนามหายาน	 ถือเป็นความงามเชิงคุณค่าที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง	 มีคุณค่าคงที่ไม่ผันแปรและจะ

ปรากฏออกมาในลกัษณะท่ีเมือ่มนษุย์เข้าไปเกีย่วข้องด้านคณุค่าทางความงาม	คณุค่าทางจติใจ	คณุค่าทาง

ประวัติศาสตร์	และคุณค่าทางสังคม

ค�าส�าคัญ:	แนวคิด;	อภิปรัชญา;	ปราสาทขอม	

Abstract

	 This	research	The	objectives	are:	1)	to	study	the	history	of	Khom	Castle	in	Nakhon	

Ratchasima	province,	according	to	religious	metaphysics,	2)	to	study	the	concepts	and	

appearances	of	the	metaphysics	of	the	Khom	Castle,	and	3)	to	study	the	metaphysical	

concepts	of	Khom	Castle	in	Nakhon	Ratchasima	Province.	This	is	a	qualitative	research	

by	studying	from	the	art	objects	of	the	Khom	Castle	 in	Nakhon	Ratchasima	province,	

documents	from	the	Tripitaka,	books	on	metaphysics,	as	well	as	related	research.	

 The research found that: the	Khom	Castle	in	Nakhon	Ratchasima	province,	there	

are	2	stone	castles,	namely	Prasat	Hin	Phimai	and	Prasat	Hin	Phanom	Wan.	There	are	large	

and	beautiful	Khom	archaeological	site.	Originally	used	as	a	Brahmin	shrine	later,	there	

was	a	religion,	Mahayana	Buddhism.	The	concept	and	metaphysical	appearance	of	Khom	

castle	in	the	Brahmin	style.	Theism	with	all	the	gods,	whose	dwell	in	heaven	Mount	Phra	

Sumen,	which	are	the	core	of	the	universe.	The	construction	of	a	castle	is	like	a	simulation 

of	Phra	Sumen	Mountain	to	be	the	home	of	the	gods.	The	idols	of	the	gods	were	created. 

Up	enshrined	inside	followed	by	a	religious	ritual	an	analysis	of	the	metaphysical	concepts	

of	Khom	Prasat	in	Nakhon	Ratchasima	province	in	the	design	and	symbolism	of	architectural 

beauty	with	metaphysical	value	of	Brahmanism	and	Mahayana	Buddhism.	It	is	a	self-worth	

beauty.	It	is	of	constant	value	and	it	will	emerge	in	such	a	way	when	human	beings	are	

involved	in	the	aesthetic	value,	mental	value,	historical	value	and	social	values.

Keywords: Concept;	Metaphysics;	Khom	Castle

1.  บทน�า
	 อภิปรัชญา	หมายถึง	ความรู้อันประเสริฐ

ที่ยิ่งใหญ่เป็นความรู้ท่ีมีเนื้อความท่ีลึกซึ้งยิ่งใหญ่

มากด้วยหลักพื้นฐานที่แท้จริงของจักรวาลและ

สามารถใช้อธิบายวิชาอื่นๆ	 ได้ทุกวิชา	 เราจึง

สามารถน�าหลักการของปฐมปรัชญาไปอธิบาย

สาขาของปรัชญาได้ทุกสาขา	(Changkwanyuen,	

2006	:	8)	การศึกษาเกี่ยวกับอภิปรัชญา	หมายถึง



73ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)                                         วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

ความเป็นจริงแท้ของสิ่งท้ังหลาย	 โดยใช้เหตุผล 

เป็นเครื่องมือหรือเรียกสั้นๆ	 ว่า	 เป็นวิชาที่ว่าด้วย

การคาดคะเนความจรงิด้วยเหตผุล	ไม่ยอมเชือ่อะไร

ง่ายๆ	อย่างทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ในกาลามสตูรหรอื

เกสปุตตสตูร	(Mahachulalogkornrajavidyalaya	

University,	1996)

	 อภปิรชัญาเกีย่วกับเรือ่งของชวีติเป็นความ

ซาบซ้ึงท่ีมีคุณค่าในจติใจของมนษุย์	“วชิาทีว่่าด้วย

ความสามารถรบัรูไ้ด้ด้วยประสาทสมัผสั	เกดิความ

รู้สึกปีติยินดีอิ่มเอมใจ	พอใจ	และชื่นชมในสิ่งต่างๆ	

ที่เข ้ามาปะทะสัมพันธ์กับชีวิต	 อาจจะเป็นใน

ธรรมชาติเอง	หรือที่มนุษย์ผลิตคิดค้นสร้างขึ้นโดย

มีจุดประสงค์ให้มีความงาม”	ดังเช่น	กลุ่มปราสาท

ขอมในจังหวัดนครราชสีมา	 มีประวัติศาสตร์ของ

กลุม่ปราสาทขอมตามหลกัศาสนา	แนวคดิ	ลกัษณะ

และท่ีเป็นประติมากรรมทางอภิปรัชญาของกลุ่ม

ปราสาทขอมในจังหวัดนครราชสีมาที่ศึกษา 

ชี้ประเด็นให้ปรากฏทางศิลปะและประติมากรรม 

ที่เกิดขึ้นจากการได้สัมผัสกับสิ่งที่มีความหมาย 

และอุดมคติของชีวิต	 แล้วท�าให้เกิดอารมณ์ทาง

ศลิปะและประตมิากรรมออกมาเป็นรปูปราสาทหนิ

ที่สวยงาม	 ตามแนวความคิดทางอภิปรัชญากับ

ศาสนามีความคล้ายคลึงกัน	

	 ปราสาทขอมในจังหวัดนครราชสีมามี	 

2	แห่ง	คอื	ปราสาทหินพมิาย	และปราสาทหนิพนมวัน	

งานศิลปะปราสาทหินในจังหวัดนครราชสีมาท่ี

ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นไม่เพียงใช้ฝีมือเท่านั้น	 แต่ยัง

อาศัยความคิดและจิตวิญญาณสร้างด้วยรูปแบบ

ศิลปะภายใต้ร่มเงาความเชื่อทางศาสนาพราหมณ	์

ต่อมาใช้เป็นศาสนสถานพระพุทธศาสนามหายาน	

เป็นส่วนท่ีถูกน�ามาพอกพูนเป็นเปลือกนอกห่อหุ้ม

แก่นภายในอันเป็นสาระท่ีเป็นความงามในพุทธ

ศาสนาจึงมีศิลปวัตถุมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ที่

สะท้อนเรื่องราวต่างๆ	 ในพุทธศาสนาความเชื่อ

ความศรัทธาร่วมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และ

สิง่ต่างๆ	เป็นสือ่สญัลกัษณ์ของผูค้นในแต่ละชมุชน

ที่แสดงถึงเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละแห่งนั้นด้วยภายใต้

สังคมท่ีมีวัฒนธรรมความเชื่ออันถือเป็นที่พึ่งทาง

จิตใจของผู้คนเช่นความเชื่อเร่ืองของนรกสวรรค์

การเกิดและชีวิตหลังความตายความเชื่อเหล่านี้

แสดงถงึแนวคดิทางอภปิรชัญาในพทุธศาสนาแบบ

ชาวบ้านทั่วไปอีกด้วย	(Popular	Buddhism)	คือ

มีการผสมผสานความเชื่อแบบด้ังเดิมและคติทาง

ศาสนาพราหมณ์มาใช้ดังปรากฏในสถานที่ต่างๆ	

จากความสงสัยอยากที่จะเข้าใจในสิ่งต่างๆ	 ที่เกิด

ขึ้นในคติความเชื่อของฮินดู	 (Phramaha	 Samai	

Thammasaro	(Kong	Hom),	2014)

	 การที่มนุษย์จะสร้างงานที่มีคุณค่าทาง

ศิลปะก็ล้วนต้องอาศัยวัตถุต่างๆ	ในธรรมชาติหรือ

อาศยัรปูแบบลกัษณ์ต่างๆ	ในธรรมชาตเิช่นเดยีวกนั	

ฉะนั้น	 ศิลปะจึงเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะ 

ทั้งสองอย่างมีความสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นส่วน

หนึง่ของธรรมชาตนิัน้	ถ้าหากว่าเราเป็นผูเ้ข้าใจมอง	 

ไม่มส่ิีงใดท่ีจะไม่เป็นสุนทรียะอนันีพู้ดไปตามภาษา

ของนักศิลปะที่มองทุกอย่างเป็นศิลป์เหมือนกับ

ธรรมะกเ็หมอืนกนั	ผู้ทีเ่ป็นนกัธรรมะก็จะย่อมมอง

เห็นความเป็นไปต่างๆ	 ในโลกทุกแง่ทุกมุมเป็น

คติธรรมได้	 (Phramaha	 Udom	 Panyapo	

(Athasatsri),	 2004)	 ในธรรมชาติหรืองานศิลปะ
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ต่างๆ	 ที่มนุษย์สร้างขึ้น	 ก็คือสุนทรียศาสตร์ที่แฝง

อยู่กับสิ่งๆ	นั้น	อุทยานปราสาทหินพิมายเป็นหนึ่ง

ในอทุยานประวตัศิาสตร์ของประเทศไทย	ซึง่ถือได้

ว่ามีความส�าคัญและมคีณุค่าทางจติใจ	ในทางพุทธ

ศาสนาเองก็เห็นว่าศิลปวัตถุสามารถทาหน้าท่ีนี้ได้	

ถ้าน�าพาให้คนตระหนักถึงศีลธรรมอันดี	 เพราะว่า

ศิลปะเป็นสื่อสารท่ีอธิบาย	 ถ่ายทอดอุดมคติต่างๆ	

รวมถึงจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ทางหนึ่ง	เช่นเดียวกับข้อเสนอของเซนต์	ออกัสติน	

นักปรัชญาในยุคกลางซึ่งเห็นว่า	“ความหลอกลวง

ของศิลปะ”	 สามารถเป็นเครื่องมืออันส�าคัญท่ี 

จะช่วยให้คนเรารู้และเข้าใจถึงความจริงได้ง่าย	 

เช่นเดียวกับความเห็นของ	อิมมานุเอล	ค้านท์เห็น

ว่า	 การสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอัจฉริยภาพหรือ

ความสามารถส่วนตัวของศิลปินที่ไม่สามารถสอน

กันได้เลย	 และไม่เหมือนวิทยาศาสตร์	 งานศิลปะ

สามารถรับใช้ศีลธรรมได้ในแง่ของสัญลักษณ์	

(Symbol)	 (Panyaharn,	 2008	 :	 1-2)	 แต่เนื่อง 

ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เน้นเรื่องการศึกษา	

การรอบรู้ในทางวิชาการสร้างสัญลักษณ์ให้เห็น 

เป็นรูปร่างนั้นถูกสร้างข้ึนด้วยความเข้าใจ	 อิ่มเอม

เปรมใจ	และรู้คุณค่าด้วย	มิใช่สัญลักษณ์ที่มีความ

หมายคลุมเครือ	

 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

วิเคราะห์แนวคิดทางอภิปรัชญาของปราสาทขอม

ในจงัหวดันครราชสมีาซึง่ผูว้จิยัมแีนวคดิท่ีอยากจะ

ทราบว่า	 แนวคิดทางอภิปรัชญาของปราสาทขอม

ในจังหวัดนครราชสีมานั้น	 จะมีประวัติศาสตร์ 

ของปราสาทขอมตามแนวคิดอภิปรัชญาศาสนา

เป็นอย่างไร	 แนวคิดและลักษณะท่ีปรากฏทาง

อภิปรัชญาของปราสาทขอมเป็นอย่างไรและ

แนวคิดทางอภิปรัชญาของปราสาทขอมในจังหวัด

นครราชสมีาเป็นอย่างไร	โดยศกึษาแนวคดิลกัษณะ

ที่เป็นประติมากรรมที่ปรากฏทางอภิปรัชญาของ

ปราสาทขอมในจงัหวัดนครราชสมีา	การศกึษาวจิยั

ในเร่ืองนีจ้ะได้ช่วยเพ่ิมความรู้	ความคดิ	ความเข้าใจ

เกี่ยวกับคุณค่าของความงามประติมากรรมใน

ปราสาทหินพิมาย	 และปราสาทหินพนมวันให้

เข้าใจได้เพิม่ขึน้ในอกีแง่มมุหนึง่ทีผู่ว้จิยัน�าเสนองาน

ที่เป็นอภิปรัชญา	ความงาม	และประติมากรรมใน

ปราสาทหินพิมาย	และปราสาทหินพนมวันในทาง

สร้างสรรค์ทีจ่ะสามารถส่งเสรมิให้ได้เหน็คณุค่าของ

ผลงานประติมากรรมมากขึ้นต่อไปด้วย

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาประวตัศิาสตร์ของปราสาท

ขอมตามแนวคิดอภิปรัชญาศาสนาในจังหวัด

นครราชสีมา	

	 2.		 เพื่ อศึ กษาแนวคิดและลักษณะ 

ที่ปรากฏทางอภิปรัชญาของปราสาทขอม	

	 3.		 เพือ่ศกึษาแนวคดิทางอภปิรชัญาของ

ปราสาทขอมในจังหวัดนครราชสีมา

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นี	้เป็นการค้นคว้าวจิยัเอกสาร

เป็นหลกัและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งการศกึษา

แนวคิดทางอภิปรัชญาของปราสาทขอมในจังหวัด

นครราชสีมาพบว่า	มีอยู่	2	แห่ง	คือ	ปราสาทหิน

พิมาย	 ในอ�าเภอพิมาย	 และปราสาทหินพนมวัน 

ในอ�าเภอเมือง	 ดังนั้น	 จึงได้ก�าหนดขอบเขตการ
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ศกึษาวจิยัทัง้ปราสาท	เอกสาร	และปราชญ์ท้องถิน่

ไว้โดยมีขั้นตอนต่อไปดังนี้

	 1.		 ด้านศลิปวตัถุ-ปราสาทขอมในจงัหวดั

นครราชสีมา	เช่น	ปราสาทหินพิมาย	และปราสาท

หินพนมวัน

	 2.		 ด้านเอกสาร	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 ได้แก่	

พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยของมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	

	 3.		 ด้านเอกสาร	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 ได้แก่

เอกสารต�าราเกี่ยวกับอภิปรัชญา	 หนังสือต�าราที่

เกี่ยวข้องกับปราสาทขอม	

	 4.		 ด้านเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

อภิปรัชญา

	 5.		 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล	การจัดท�า

และการวิเคราะห์	 การน�าเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 ซึ่งน�าเสนอ

ข ้อมูลในลักษณะวิธีการพรรณนาวิ เคราะห ์	 

(Descriptive	Analysis)

4.  สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ประวัติศาสตร์ของกลุ่มปราสาทขอม

ตามหลักอภปิรชัญาศาสนา	ในจงัหวดันครราชสมีา	

มปีราสาทหนิอยู	่2	แห่ง	คอื	ปราสาทหนิพมิายและ

ปราสาทหนิพนมวนั	ซึง่ถือได้ว่าท้ังสองปราสาทหนิ

เป็นแหล่งโบราณสถานสมัยขอมท่ีใหญ่โตและ

งดงาม	ถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่	16	ซึ่งเดิม

ใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์	 ต่อมาได้ใช้

เป็นศาสนาสถานพุทธศาสนา	มหายาน	สมยัพระเจ้า 

ชัยวรมันที่	 7	 สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ 

ทั้งสองปราสาท	 แสดงถึงพลังแห่งศรัทธาอันแรง

กล้าท่ีมีต่อศาสนาพร้อมกันนั้นก็ยังแสดงถึงบารมี

อันยิ่งใหญ่ของผู้สร้างปราสาทหินขอมในจังหวัด

นครราชสมีาทัง้ปราสาทหนิพิมาย	และปราสาทหนิ

พนมวัน	

	 2.		 แนวคิดและลักษณะที่ปรากฏทาง

อภิปรัชญาของกลุ่มปราสาทขอม	 ซึ่งได้ออกแบบ

ก่อสร้างอย่างมอุีดมคติทางปรัชญาศาสนาพราหมณ์ 

ที่ถือว่าเทพเจ้าทั้งหลาย	ผู้สถิตอยู่	ณ	สรวงสวรรค์

ภเูขาพระสเุมรุ	อนัเป็นแกนกลางของจักรวาล	ความ

เชื่อเกี่ยวกับการสร้างปราสาทขอม	 ตามศาสนา

พราหมณ์	สามารถสรุปคติความเชือ่ได้ดังนี	้1)	เพ่ือ

จ�าลองเขาไกรลาสหรือเขาพระสุเมรุอันเป็นท่ีอยู่

ของเทพเจ้าสูงสุดคือ	 องค์พระศิวะเจ้าในศาสนา

ฮินดูลัทธิไศวะนิกาย	2)	เพื่อถวายแก่องค์พระศิวะ

เจ้าในศาสนาฮนิดูลัทธิไศวะนกิาย	3)	เพ่ืออทุศิถวาย

ให้กบับรรพบรุษุผูล่้วงลับไปแล้ว	4)	เพือ่เป็นท่ีเกบ็อัฐิ

ของบรรพบรุุษและของผูส้ร้างเองเมือ่คราวละสงัขาร 

5)	เพือ่เป็นทีอ่ยูห่รอืทีป่ระทบัของดวงวญิญาณของ

ผู้สร้างและการอยู่ร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ

องค์พระศวิะ	ซึง่เป็นเป้าหมายสงูสดุ	เพราะมคีวาม

เชื่อว่า	 เมื่อถึงจุดนี้แล้ววิญญาณของผู้สร้างจะมี

ความเป็นอมตะ	6)	เพือ่เป็นการประกาศเกยีรติศกัด์ิ	

เกียรติคุณและอ�านาจบารมีของผู ้สร้างเองให้

ปรากฏแก่สายตาของสาธารณชน	นอกจากนัน้แล้ว

ยงัมคีติความเช่ือในภาพแกะสลกัลวดลายจติกรรม

ต่างๆ	ที่ประดับตกแต่งอยู่ที่ตัวปราสาท	ซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าทั้งสิ้นหรือเป็นการบูชาเทพเจ้า 

	 3.	 แนวคดิทางอภปิรชัญาทีม่ต่ีอปราสาท

ขอมในจงัหวดันครราชสมีา	การศกึษาโครงสร้างตวั

อาคาร	หินทรายที่ใช้ก่อสร้าง	สถาปัตยกรรมต่างๆ	
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ในตัวอาคารต่างๆ	 แบบขอมโบราญ	 เรื่องราวที่มี

การแกะสลักบนหินทรายมีกรอบความคิดของช่าง

ผูอ้อกแบบบนความเชือ่ท่ีเป็นความจรงิของศาสนา

พราหมณ์-ฮินดูก�ากับทุกส่วนบนตัวอาคารท้ังหมด

ซึ่งล้วนแต่เป็นความดีท่ีมนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพื่อ

อทุศิถวายพระศิวะท้ังสิน้	แต่ความดท่ีีดยีิง่ข้ึนไปคอื

การท�าสมาธิเพือ่เป็นวธิกีารหลดุพ้นจากความทกุข์

เกิดภัยต่างๆ	 ที่พบเห็นในขณะเวียนว่ายเกิดใน

สงัสารวฏั	จดุประสงค์การสร้าง	จารกึต่างๆ	ทีป่รากฏ

ในซากอิฐหินเหล่าน้ันเป็นหน้าท่ีของนักโบราณคดี

ช่วยวิเคราะห์	ตีความความหมายของจารึกเหล่านี้

ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาความเป็นมา

ของประวัติศาสตร์ของปราสาทหินขอมโบราณ	

ขณะเดยีวกันก็เป็นประโยชน์การศกึษาปรชัญาและ

ศาสนาได้เช่นเดียวกันในเร่ืองของความเชื่อที่เป็น

ความจริงทางปรัชญาศาสนาที่ปรากฏในราย

ละเอียดของการก่อสร้างไว้เพราะเมื่อปราสาทหิน

ขอมโบราณเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดู	

การวเิคราะห์ทางอภปิรชัญาทีม่ต่ีอปราสาทขอมใน

จังหวัดนครราชสีมา	สรุปได้ว่า	1)	มนุษย์ประกอบ

ด้วยกายและจติ	จติเป็นผูใ้ช้	กายเป็นผูร้บัใช้	มนษุย์

ไม่ควรเป็นทาสของวัตถุ	 แต่ต้องเป็นทั้งนายของ

ตนเองและของปราสาทขอม	2)	ความจรงินามธรรม

ของประสาทขอม	 เช่น	 ความดี	 ความงามเป็นสิ่ง

ตายตัวไม่ขึ้นกับกาลเวลา	 บุคคล	 สังคม	 สภาพ

แวดล้อม	 ไม่ว่าจะเป็นบุคคลท่ีเกิดในท่ีใด	 ยุคใด	

สมัยใด	 ก็เข้าถึงความเจริญนามธรรมเดียวกันได ้

ทั้งส้ิน	 เป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัว	 เป็นนิรันดรและ	

อกาลโิก	3)	กฎเกีย่วกบัความจรงินามธรรมเกีย่วกับ

ปราสาทขอมเป็นกฎสากลเป็นเช่นนั้นเสมอ	 เช่น

เดยีวกบักฎธรรมชาตทิางวตัถุ	เช่น	กฎฟิสกิส์ทีเ่ป็น

อยู่เช่นน้ันโดยธรรมชาติ	4)	การทีค่นเราให้มาตรฐาน

คุณค่าแตกต่างกันของปราสาทขอม	เป็นเพราะยัง

เข้าไม่ถึงความจริงแท้	เมื่อเข้าถึงแล้วก็จะพบความ

จริงสากลเดียวกัน	เช่นความจริงที่ศาสตร์ทั้งหลาย

ได้แก่	ญาณวิทยา	จริยศาสตร์	และสุนทรียศาสตร์	

เป็นความจริงอย่างเดียวกัน

5.  อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 ประวัติศาสตร์ของกลุ่มปราสาทขอม

ตามหลักอภิปรัชญาศาสนาในจังหวัดนครราชสีมา	

พบว่า	 มีปราสาทหินอยู่	 2	 แห่ง	 คือ	 ปราสาทหิน

พิมายในอ�าเภอพิมาย	 และปราสาทหินพนมวัน 

ในอ�าเภอเมือง	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงได้น�าประวัติศาสตร์

ปราสาทหินพิมายและประวัติศาสตร์ปราสาทหิน

พนมวันมาเสนอ	ดังต่อไปนี้

 ประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมายต้ังอยู่ใน

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย	 ถูกสร้างข้ึนในสมัย

พระเจ้าสุริยวรมันที่	 1	 ราวพุทธศตวรรษที่	 16	 

เพือ่ใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์	ต่อมาใน

สมยัของพระเจ้าชยัวรมนัที	่7	ได้ทรงกลับมาบรูณะ

ปฏิสังขรณ์และก่อสร้างปราสาทหินพิมายเพ่ิมเติม

ขึน้มาอกี	โดยลกัษณะผงัของปราสาทหนิพมิายนัน้

สร ้างขึ้นคล้ายเขาพระสุเมรุตามคติความเชื่อ 

เกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์	 โดยมีปราสาทหิน

พิมายเสมอืนประหนึง่เป็นทางเชือ่มต่อระหว่างโลก

กับสวรรค์	ปราสาทหินพิมายประกอบด้วยโบราณ

สถานสมัยขอมท่ีใหญ่โตและงดงามอลังการวาง

ประกอบด้วย	 ปรางค์ใหญ่	 องค์กลาง	 มีก�าแพง
ส่ีเหล่ียมล้อมรอบ	 มีซุ้มประตูส่ีทิศเป็นคูหาติดต่อ
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กันโดยตลอด	 ก�าแพงสร้างด้วยหินทรายสีแดง 

ถัดจากลานเข้าไปจนจะถึงระเบียงคด	 ลงจาก

ระเบียงคด	จะถึงปรางค์	3	องค์กับอาคาร	1	หลัง	

ปรางค์	3	องค์	ประกอบด้วยองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง	

ปรางเล็กซ้ายขวา	 องค์ทางซ้ายสร้างด้วยศิลาแรง	

เรียกว่า	 ปรางค์พรหมทัต	 ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม 

มุมปรางค์ทางด้านขวาสร้างด้วยหินทรายสีแดง	 

ช่ือ	ปรางค์หินแดง	ปรางค์ใหญ่องค์กลาง	คอื	ปรางค์

ประธานของปราสาทหินแห่งน้ี	 เป็นแหล่งเรียนรู้

ประวตัศิาสตร์	ภมูศิาสตร์	การต้ังถ่ินฐานเป็นบ้านเมอืง 

ขนบธรรมเนียมประเพณ	ีคตกิารเคารพนบัถอืศาสนา	

และอื่นๆ	 ของผู ้คนสมัยก ่อนประวัติศาสตร ์ 

สิ่งก่อสร้างแห่งนี้แสดงถึงบารมีอันยิ่งใหญ่ของผู้

สร้างและพลงัแห่งศรทัธาอนัแรงกล้าทีม่ต่ีอศาสนา

	 ประวตัศิาสตร์ปราสาทหินพนมวันตัง้อยูท่ี่

บ้านมะค่า	ต�าบลบ้านโพธิ	์ถนนสายโคราช-ขอนแก่น 

อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสมีา	เป็นโบราณสถาน

สถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขมรโบราณ	

สร้างขึ้นมาราวพุทธศตวรรษที่	 16-17	 เพื่อเป็น

เทวสถานเพื่อใช้ประกอบพิธีในศาสนาพราหมณ	์

ต่อมาภายหลงัดดัแปลงเป็นพทุธสถานเป็นปราสาท

หินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ	 5	 ของประเทศไทย	 

ตัวปราสาทหินพนมวันสร้างเป็นปรางค์มีฉนวน	

(ทางเดิน)	 ติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม	 พระปรางค ์

มปีระตูซุม้	3	ด้าน	ซุ้มประตดู้านทิศเหนือ	ประดษิฐาน

พระพุทธรูปยืนปางประธานอภัย	1	องค์	ลักษณะ

ศิลปะแบบอยุธยา	 รอบปราสาทเป็นลานกว้างมี

ระเบียงคด	ประกอบด้วยประตูทางเข้า	4	ทิศ	ทาง

ด้านทิศตะวันออกมี	 “บาราย”	 หรือสระน�้าขนาด

ใหญ่ประจ�าชุมชน	 เรียกว่า	 สระเพลง	 ซึ่งยังคง

สามารถใช้ประโยชน์ได้ถึงปัจจุบัน	 ทางด้านทิศ

ตะวันตกเฉียงใต ้ของปรางค์มีอาคารก่อด้วย

หินทรายสีแดงเรียกว่า	 “ปรางค์น้อย”	 ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่	บริเวณโดย

รอบปราสาทมี	ระเบียงคต	สร้างด้วยหินทรายและ

ศลิาแลงล้อมเป็นก�าแพงอยู	่ประตูทางเข้าเทวสถาน	

มีซุ ้มประตูสลักหินทรายขนาดเล็กก่อสร้างเป็น 

รปูหอสงูทัง้สีท่ศิ	บรเิวณรอบนอก	ปราสาททางด้าน

ทิศตะวันออกห่างจากโบราณสถานเกือบ	 300	

เมตร	 มีร่องรอยของคูน�้าและเนินดิน	 เรียกกัน 

แต่เดิมว่า	 “เนินนางอรพิมพ์”	หรือ	 “เนินอรพิม”	

นอกจากนี้ยังพบศิลาแลงจัดเรียงเป็นแนวคล้าย 

ซากฐานอาคารบนเนินแห่งนี้ด้วย	 สันนิษฐานว่า 

น่าจะเป็น	 “พลับพลาลงสรง”	 ในรูปแบบพิเศษ 

ที่ไม่เคยพบในที่อื่นๆ	ของประเทศไทย	อาจใช้เป็น

เรือนส�าหรับรับรองเจ ้านายหรือเป ็นวังของ 

ผู ้ปกครองเมืองพนมวัน	 แล้วก็เป ็นพลับพลา 

พระต�าหนักรับเสด็จพระเจ้าชัยวรมันที่	 7	 หรือ 

ผู ้แทนพระองค์ท่ีน่าจะเดินทางมาถึงปราสาท 

พนมวันในยุคพุทธศตวรรษที่ 	 18	 เพื่อถวาย

พระพุทธรูปพระชัยพุทธมหานาถ	และจากการขุด

ค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากร	 ท�าให้เรารู้ว่า

ปราสาทหินพนมวันสร้างข้ึนจนเป็นยอดปราสาท

โดยสมบูรณ์แต่ก็พังทลายแบบถล่มลงมาอย่าง

รนุแรงท�าให้ชิน้ส่วนรปูสลกัทีม่อียูไ่ม่มากนกักระทบ

กนัจนแตกหกั	เรือนยอดปราสาทแตกละเอยีดเป็น

ชิ้นเล็กจนยากที่จะซ่อม	ส่วนหน้าบันก็มีหลงเหลือ

จนเกือบครบทุกด้าน	 มีทั้งที่ยังไม่เริ่มแกะสลักไป

จนถงึแกะสลักเสร็จแล้ว	(Fine	Arts	Department,	

2001	:	22)
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	 2.	 แนวคิดและลักษณะที่ปรากฏทาง

อภิปรัชญาของกลุ ่มปราสาทขอม	 จากแนวคิด 

เร่ืองโลกและมนุษย์กลุ ่มปราสาทขอมจะเป็น 

ทั้งสสารนิยม	นั่นคือ	การสร้างปราสาทเป็นตัวตน	

เป็นวตัถสุิง่ของจบัต้องสมัผสัได้เป็นรปูธรรมชดัเจน	

เป็นสิ่งก่อสร้างด้วยวัสดุสิ่งของต่างๆ	มีอิฐ	หิน	ปูน

เป็นรูปแบบอาคารต่างๆ	 ดังที่ได ้เห็นอยู ่วันนี ้

เป็นจตินยิมทีม่จีตินาการสร้างรปูเทพเจ้าต่างๆ	ช่วง

แรกเป็นเทพเจ้าสูงสุดองค์เดียวนับถือเป็นเอก

เทวนิยม	มีพระอินทร์เป็นเทพสูงสุด	ต่อมาได้สร้าง

เทพเจ้าต่างๆ	 ขึ้นมา	 เพื่อเคารพนับถือของสังคม 

ยุคนั้น	 ให้เพียงพอกับความต้องการของสังคม	 

ซึ่งนับถือแบบพหุเทวนิยมท่ีเรียกว ่า	 ตรีมูรติ	 

มพีระพรหมรปูยนื	พระศิวะพระพกัตร์แข็งกระด่าง	

พระวิษณุทรงครุฑอยู่ตามปราสาท	 โดยที่ลักษณะ

ของเทพเจ้าต่างๆ	เหล่านี	้ประชาชนท่ีเข้าไปชมกลุม่

ปราสาทขอมสามารถพบเห็นได้ทั่วไป	 และเป็น

ธรรมชาตินิยม	 เพราะมนุษย์ได้สร้างปราสาท 

ตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการใช้สอยส่ิงท่ี

มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึน้มามากกว่าตามสภาวะเหนอื

ธรรมชาติ	 จึงเป็นลักษณะของเทพเจ้าในสรวง

สวรรค์ที่มนุษย์ไม่สามารถจับต้องได้	 แต่ที่มนุษย์

สร้างเป็นลักษณะธรรมชาติ	 จึงเป็นรูปปราสาทท่ี

ประกอบการใช้สอยตามเจตจ�านงของมนุษย์	 ดังที่

ปรากฏเห็นตามภาพจิตรกรรมที่ก่อให้เกิดแนวคิด

ทางอภิปรัชญา	

	 ค�าว่า	 “ปราสาท”	 (Prasada)	 มาจาก 

รากศัพท์ภาษาสันสกฤต	 ซึ่งหมายถึง	 อาคารที่ม	ี

ส่วนกลางเป็นห้องเรยีกว่า	“ห้องครรภคฤหะ”	หรอื	

“เรือนธาตุ”	 และมีหลังคาซ้อนกันอยู่หลายๆ	 ชั้น

เรียกว่า	“เรือชัน้”	หลังคาแต่ละชัน้นัน้กท็�าเป็นการ

ย่อส่วนของปราสาท	 โดยการน�ามาซ้อนกันในรูป

ของสัญลักษณ์	แทนความหมายของเรือนฐานันดร

สงู	โดยทีเ่ป็นทีส่ถติของเหล่าเทพเทวดา	“ปราสาท

ขอม”	 หมายถึง	 อาคารทรงปราสาทที่สร้างขึ้นใน

วัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณเพ่ือน�ามาใช้เป็น

ศาสนสถานในการประกอบ	พิธีกรรมทางศาสนา	

ทั้งในศาสนาฮินดู	 และพุทธศาสนานิกายมหายาน	

อภิปรัชญาตามแนวทางประสาทขอมได ้มี

วิวัฒนาการทางความคิดตามล�าดับขั้นตอนคือ	 

1)	 ความเชื่อในธรรมชาติ	 2)	 ความเชื่อในคติถือ 

ผีสาง	 เทวดา	 3)	 ความเชื่อในวิญญาณบรรพบุรุษ	 

4)	 ความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์	 5)	 ความเชื่อ 

ทางร่างทรงกับพระรัตนตรัยค�าว่า	 เชื่อ	 หมายถึง	

เหน็ตามด้วย	มัน่ใจ	ไว้ใจ	(Royal	Academy,	2003	

:	 372)	ความเชื่อ	 (	 Beliefs	 )	หมายถึง	 เห็นด้วย	

มั่นใจ	 ไว้ใจ	 และนับถือ	 ใจยอมรับว่าจริงแต่ต้องมี

ความรู้ตัวและความเข้าใจ	 เป็นผลอันเนื่องมาจาก

ความคิดและความรู้สึกของตัวเองเท่านั้น	โดยไม่มี

การพิสูจน์เป็นทัศนคติของแต่ละบุคคลไป	 ในการ

ที่จะยอมรับสิ่งที่ได้รู้	 ได้เห็นโดยไม่ต้องการเหตุผล

มาอธิบาย	 และเป็นการยอมรับอันเกิดอยู ่ใน

จติใต้ส�านกึของมนษุย์ต่อพลงัอ�านาจเหนอืธรรมชาติ

ท่ีเป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์หรือสังคม	 แม้ว่า

พลังอ�านาจเหนือธรรมชาติเหล่านี้ไม่สามารถจะ

พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงแท้ได้	 แต่มนุษย์ในสังคม

หนึ่งยอมรับ	และให้ความย�าเกรง	การยอมรับหรือ

การยึดมั่นถือมั่นนี้อาจมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได ้

หรือไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์สิ่งนั้นให้เห็นจริงก็ได้	

(The	University	of	Chicago,	1985	:	63)	ความ
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เชือ่เป็นสิง่ทีม่นษุย์ค่อยๆ	เรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจ

โลกที่เป็นมา	นานหลายพันปี	และเชื่อว่าความเชื่อ

มีอ�านาจลึกลับจริงที่จะท�าให้มนุษย์ได้รับผลดีผล

ร้าย	เมื่อมนุษย์กลัว	อ�านาจลึกลับนั้น	ก็จะกระท�า

สิ่งต่างๆ	 เพื่อมิให้ถูกลงโทษและเพื่อให้อ�านาจนั้น

พึงพอใจ	 ต่อมาจึงมีพิธีกรรมต่างๆ	 เพื่อบูชา	 เซ่น	

สรวงสังเวยเทพเจ้า	 เพราะเชื่อกันว่าสิ่งท้ังหลาย 

ทั้งปวงที่เกิดขึ้นต้องมีผู ้ดลบันดาลอยู่เบ้ืองหลัง 

ให้เกิดขึ้นเป็นแน่แท้	 ให้มนุษย์ต้ังเทพเจ้าประจ�า 

สิ่งนั้นๆ	ขึ้น	(Punnotok,	1985	:	350-351)	ความ

เชื่อทางศาสนาพราหมณ์เริ่มเกิดขึ้นในอินเดียก่อน

สมัยพุทธกาลเบื้องต้นมีความเชื่อพื้นฐานท่ีส�าคัญ

ที่สุด	คือ	ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้า	เชื่อว่ามีความ

ส�าคัญต่อวิถีชีวิตประจ�าวันและจะต้องปฏิบัติตาม

ค�าสอนของพระเจ้าผู ้อ�านาจซึ่งได้ก�าหนดไว้ใน

คัมภีร์พระเวท	 และมีความเชื่อพื้นฐานอ่ืนๆ	 อีก	 

คือ	 ความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับพระเจ้าสูงสุด	 ได้แก่	

พระพรหม	 พระวิษณุ	 พระอิศวร	 หรือเรียกว่า	 

ตรีมูรติ	 เชื่อว่าความจริงแท้แน่นอนมีสิ่งเดียว

นรินัดร	สภาวะของเทพเจ้าหรอืพรหมนัในลกัษณะ

นี	้มคีณุสมบัตทิีส่�าคญัและจ�าเป็นอยู	่3	ประการ	คอื	

1)	การมีอยู่	พรหมันต้องมีอยู่ในฐานะที่เป็นสาเหตุ

ของโลก	ชีวิต	และสิง่ต่างๆ	2)	การมสีตสิมัปชญัญะ	

พรหมนัต้องมสีตสิมัปชญัญะ	เพราะทรงเป็นผูส้ร้าง

สิ่งต่างๆ	3)	การมีนิรามิสสุข	สิ่งต่างๆ	ที่มีอยู่นี้มา

จากพรหมัน	 รวมท้ังความสุขอันเป็นสิ่งท่ีมนุษย์

แสวงหาด้วย	 ในเมื่อพรหมันเป็นผู้ให้ความสุขแก ่

ชีวาตมันทั้งมวล	 ตัวพรหมันเองก็ต้องมีความสุข	

หรือเป็นความสุขอยู่ในตัวเองด้วย	 เพราะต้องเป็น

ความสขุทีเ่ป็นความสขุอย่างยิง่	คอื	อานนัทะ	หรอื

นิรามิสสุข	 เพราะพรหมันทรงเป็นความสุขที่

ปราศจากข้อบกพร่องทั้งมวล	ดังนั้น	ทุกประการที่

มีอยู ่ในพรหมันต้องเป็นความสุขสมบูรณ์ด้วย	

(Bunsongsermsuk,	 1987	 :	 80)	 ในศาสนา

พราหมณ์ถอืว่าแนวคดิเรือ่งโลกเป็นแนวคดิพ้ืนฐาน	

ในคัมภีร์ต่างๆ	 ได้กล่าวถึงเรื่องโลก	 การสร้างโลก

และสิ่งทั้งหลายในโลก	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะ 

พ้ืนฐานทางด้านอภปิรัชญา	อนัจะน�าไปสู่แนวความ

คิดเร่ืองอื่นๆ	 คือ	 เร่ืองพรหมัน	 อาตมัน	 ชีวาตมัน	

ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างพรหมันกับโลก	

เป็นต้น	 (Rattanaphak,	 1979	 :	 21)	 ความเช่ือ

ทัว่ไปเกีย่วกบัวญิญาณ	การเวยีนว่ายตายเกดิ	ความ

เชื่อทั่วไปเกี่ยวกับวรรณะ	 ความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับ

กรรม	ก่อนที่จะเกิดความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์

ขึ้นในประเทศอินเดียได้มีความเชื่อทางไสยศาสตร์

อยู่ก่อนแล้วในประเทศอินเดีย	 และเมื่อเกิดความ

เชื่อทางศาสนาพราหมณ์ขึ้นในอินเดีย	 จึงได้มีการ

ผสมผสานความเช่ือทางไสยศาสตร์เข ้าไว ้ใน 

ความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์ด้วยในบางส่วน	

(Chalarate,	 2001	 :	 12)	 ความเชื่อทางศาสนา

พราหมณ์	 และพระพุทธศาสนามหายานที่ปรากฏ

ตามปราสาทขอม	 มีวิวัฒนาการความเป็นมา 

ยาวนานกบัความคดิจินตนาการท่ีเป็นวิถีชวีติอย่าง

ต่อเนื่อง	 ที่เหมาะสมเอื้ออ�านวยต่อการพัฒนา

อารยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี	 โดยเฉพาะ

อารยธรรมจากอินเดียเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่	 ความคิด	 ความเชื่อทางศาสนา

พราหมณ์ในรูปเทพเจ้าต่างๆ	 ด้านพุทธปรัชญา

อธิบายหลักพุทธธรรมเร่ืองความจริงแท ้มา

วเิคราะห์ด้วยเหตผุลทางปรชัญา	เช่น	ยอมรบัความ



80 Dhammathas Academic Journal         Vol. 20 No. 4 (October - December 2020) 

เป็นจรงิของจกัรวาลว่าสสารมอียูจ่รงิโดยจติไม่ต้อง

รับรู้ก็ได้	 การเกิดข้ึนของมนุษย์ตามหลักชีววิทยา

และวิทยาศาสตร์และจะด�าเนนิไปตามกฎธรรมชาติ

หรือกฎสากลเช่นกฎไตรลักษณ์	 ปฏิจจสมุปบาท

ธรรมนิยาม	นิพพานเป็นภาวะแท้จริงที่สุด	มนุษย์

จะไม่ต้องได้รับความทุกข์จากกิเลสตัณหาและ 

ไม่ต้องเวยีนว่ายตายเกดิอกีต่อไป	การเข้าสูน่พิพาน

เกิดข้ึนได้ด้วยจิตที่มีความต้ังใจอย่างสูงที่จะขจัด

กิเลสตัณหาให้ได้อย่างสิ้นเชิงและปฏิบัติตามหลัก

มรรค	8	รวมทัง้การพจิารณาให้รู้เหน็ความเป็นจรงิ

ตามหลักอริยสัจ	ดังพุทธพจน์ที่ว่า	“อานนท์	สิ่งใด

มีความแตกสลายเป็นธรรมดา	 สิ่งนั้นเราเรียกว่า	

“โลก”	 ก็อะไรเล่าชื่อว่า	 มีความแตกสลายเป็น

ธรรมดาสลาย	คอื	จกัขุ....รปู...	จกัขุวญิญาณ...จกัขุ

สมัผสัมคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา	แม้ความเสวย

อารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์	 หรือมิใช่สุข	 มิใช่ทุกข	์ 

ที่เกิดขึ้นเพราะจักขสุัมผัส	เป็นปจัจัยก็มีความแตก

สลายเป็นธรรมดา”	(Mahachulalogkornrajavid	

yalaya	University,	1996)

	 ในแง่มุมความงามของปราสาทหินทั้ง

ปราสาทหนิพนมวนั	และปราสาทหนิพมิายจะเหน็

ได้จากสถาปัตยกรรมและปติมากรรมที่บ่งบอกถึง

ความเจริญรุ ่งเรืองในแต่ละยุคของการสร้าง

ปราสาทและความเชือ่ของคนในสมยันัน้ๆ	นอกจาก

นี้ในด้านพิธีกรรมต่างๆ	ก็แสดงให้เห็นถึงความจริง	

ความดี	ความงามทางขนบธรรมเนียมประเพณีของ

คนในสมัยนั้นอีกดัวย

	 3.	 แนวคิดทางอภิปรัชญาของปราสาท

ขอมในจงัหวดันครราชสมีาการวเิคราะห์ด้านคณุค่า

ของปราสาทหินพิมายและปราสาทหินพนมวัน

	 	 3.1	 คุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร	์

(Aesthetic	values)	คณุค่าด้านสุนทรียะ	หมายถึง	

ความงามด้าน	สถาปัตยกรรม	ภาพแกะสลกั	ลวดลาย

บนตัวปราสาทได้สนองต่ออารมณ์หรือความรู้สึก 

ในแง่ของความงาม	ในการตดัสนิคณุค่าทางสนุทรยีะ 

คือการตัดสินวัตถุไม่ใช่ผู้รับรู้	 แต่สัมพัทธ์นิยมเชื่อ

เหมือนจิตวิสัยว่า	 คุณค่าทางสุนทรียะไม่ใช่สิ่ง

สมบูรณ์หรือมีค่าในตัวเองมันสัมพันธ์กับการรับรู้

ทางสุนทรียะของผู้รับรู้	 ดังนั้นถึงแม้คุณค่าทาง

สุนทรียะจะเป็นคุณสมบัติของวัตถุแต่การตัดสิน

คณุค่าทางสนุทรยีะอาศยัเพยีงวตัถอุย่างเดียวไม่ได้	

เราต้องอาศัยหลักฐานจากการรับรู้ทางสุนทรียะ

ด้วยเช่นกัน	 (Komutrattananon,	 1996	 :	 91)	

ความงามของประติมากรรมในปราสาทหินพิมาย	

และปราสาทหนิพนมวนั	มลีกัษณะท่ีสอดคล้องและ

มคีวามสมัพนัธ์กับความเชือ่ศาสนา	อาจกล่าวได้ว่า	

ความมีอยู ่ของความงามของประติมากรรมใน

ปราสาทหนิกคื็อความดี	การทีจ่ะตัดสนิว่าความงาม

นั้นมีอยู่หรือไม่ต้องพิจารณาถึงคุณค่าแห่งความดี

ไปด้วย	 เพราะฉะนั้นความงามของประติมากรรม

ในปราสาทหินจึงมีลักษณะที่ไม่เหมือนแนวคิด

ตะวันตก	 ความงามของประติมากรรมในปราสาท

หินพิมายและปราสาทหินพนมวันนอกจากจะมี

คณุค่าทางสนุทรยีภาพแล้ว	แต่กย็งัมปีระตมิากรรม

ทีใ่ห้ความจรงิทางอภปิรชัญา	ความดีทางจรยิศาสตร์	

อีกด้วย

	 	 3.2		คุณค่าทางด้านจิตใจ	 ปราสาท

หินพิมายและปราสาทหินพนมวันนับว ่าเป ็น

ปราสาททีมี่ศลิปะทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ	สร้างข้ึนเพือ่ประโยชน์

ในทางไสยศาสตร์	ศาสนากิจ	การปกครอง	การเมอืง	
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และเพือ่ประโยชน์อย่างอืน่	มีความส�าคัญทีเ่กีย่วข้อง

กับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์	 ตั้งแต่สมัยโบราณ

จนถึงป ัจจุบัน	 จุดมุ ่งหมายการสร ้างผลงาน

ประติมากรรมซึ่งแต่เดิมสร้างข้ึนเพื่อเป็นศูนย์รวม

จิตใจของประชาชน	อันเกี่ยวกับศาสนา	พระมหา

กษัตริย์หรือผู้ปกครองประเทศ	 ในการกราบไหว้

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู ่บ้านคู ่เมืองของคนในชุมชน 

จนเป็นประเพณีบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ

ประสาทหนิเป็นประจ�าปี	ดงัเช่นประเพณีบวงสรวง

กราบไหว้บูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของปราสาทหินพิมาย 

คู่บ้านคู่เมืองของชาวพิมายจังหวัดนครราชสีมา 

ที่ จัดขึ้ น ในช ่วง เดือนพฤศจิกายนของทุกป ี	

ประตมิากรรม ทีส่ร้างขึน้ในคตคิวามเชือ่ทางศาสนา

ฮินดู	 และคติความเชื่อในพระพุทธศาสนานิกาย

มหายาน	ซึง่ปรากฏในส่วนต่างๆ	ของปราสาท	เช่น	

บนทบัหลงั	หน้าบาน	กลบีขนนุปรางค์	เสา	และยงั

เป็นปราสาทขอมท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนิกาย

มหายาน	ในสมัยพระเจ้าชยัวรมันที	่7	ดงันัน้คณุค่า

จิ ต ใจของประสาทหิ นจึ งหมายถึ งตั ว ของ

ประติมากรรมที่เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และมี

ความศรัทธาของพื้นท่ีประสาทหินพิมายและ

ปราสาทหินพนมวัน	 ซึ่งเป็นความจริงทางจิตนิยม

ของอภิปรัชญา

	 	 3.3	 คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร	์

ปราสาทหินพิมายและปราสาทหนิพนมวนั	จงัหวดั

นครราชสีมา	 ประกอบด้วยศาสนาสถานสมัยขอม

ที่ใหญ่โตและงดงามอลังกา	เป็นแหล่งโบราณคดีที่

มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์	 ประวัติศาสตร์ของ

ปราสาทหินพิมายและปราสาทหินพนมวัน	จึงเป็น

ประสาทหินที่มีขนาดใหญ่	จากหลักฐานศิลาจารึก

และรปูแบบทางศลิปะบ่งบอกว่าประสาทหนิได้ถกู

สร้างข้ึน	 เป็นเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ	์

เชือ่กันว่าเป็นต้นแบบแห่งปราสาทนครวตัของเขมร	

เป็นแหล่งรวมอารายธรรม	 โบราณวัตถุศิลปะขอม

เอาไว้จ�านวนมากและน่าสนใจทีส่ดุในประเทศไทย	

ถือว่าเป็นอภปิรัชญาทางด้านวตัถุนยิมท่ีทรงคณุค่า

ในทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

	 	 3.4	 คุณค่าทางด้านภูมิปัญญาของ

ปราสาทหนิพมิายและปราสาทหนิพนมวนั	ลกัษณะ

การก่อสร้างปราสาท	มแีผนผงัแสดงถงึการก่อสร้าง

อาคารโดยใช้แกนทิศเป็นหลัก	 อันเป็นท่ีนิยมมา

ตัง้แต่ประมาณพทุธศตวรรษที	่16	ด้วยอาคารสร้าง

หันหน้าไปทางทิศตะวันออก	 ซึ่งพบทั่วไปส�าหรับ

ศาสนสถานท้ังในประเทศกมัพูชาและไทย	ประกอบ

ด้วยอาคารขนาดแตกต่างกัน	 เช่น	 พลับพลา	 ซุ้ม

ประตูทางเข้า	 ปราสาทประธาน	 ซากปราสาทอิฐ	

ปรางค์น้อย	และเบยีงคดล้อมรอบปราสาท	ชิน้ส่วน

ประดับสถาปัตยกรรมที่ปรากฏลวดลายแกะสลัก 

ที่พบจากปราสาทพิมายและปราสาทหินพนมวัน	 

มรีปูแบบศลิปะเป็นทีน่ยิมในช่วงก่อนพุทธศตวรรษ

ที่	 16-17	 และชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่สามารถน�ามา

ประกอบติดตั้งเข ้ากับส่วนใดๆ	 ของปราสาท	

สันนิษฐานว่าอาจเป็นชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมหรือ

กลุม่ปราสาทอฐิทีป่รากฏอยูโ่ดยรอบ	ชิน้ส่วนเหล่า

นี้ได้แก่	 ทับหลัง	 ชิ้นส่วนหน้าบัน	 และเสาประดับ

กรอบประตู	 ซึ่งบางชิ้นได้ถูกน�าไปใช้เป็นวัสดุ

ก่อสร้างศาสนสถานสมัยหลังด้วย	 นอกจากนี้	

ลักษณะพิเศษของปราสาทหินพิมาย	คือ	ปราสาท

หินแห่งนี้สร ้างหันหน้าไปทางทิศใต ้ต ่างจาก

ปราสาทหินอื่นที่มักหันหน้าไปทางทิศตะวันออก	
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สันนิษฐานว่าเพื่อให้หันรับกับเส้นทางท่ีตัดมาจาก

เมืองยโศธรปุระเมืองหลวงของอาณาจักรเขมร 

ซึ่งเข้าสู่เมืองพิมายทางด้านทิศใต้	 ถือเป็นคุณค่า

ด้านภูมิปัญญาของคนในสมัยนั้นทั้งสิ้น

	 	 3.5	 คุณค่าทางสังคม	 ปราสาทหิน

พมิายและปราสาทหนิพนมวนั	ถอืเป็นเทวสานและ

พุทธสถานที่สังคมให้ความเคารพความเชื่อความ

ศรัทธามาตั้งแต่สมัยที่ก่อสร้างเสร็จ	 ถือเป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจของสังคมตลอดมา	 ตามความเชื่อ

ทางศาสนา	 ทั้งศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา

ควบคูก่นัและยงัถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงวตัถุนยิม

ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สร้างรายได้ให้แก่

ชุมชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างมาก

	 จากผลการวจิยัสรุปว่า	การศกึษาสถาปัตย	

กรรมของปราสาทหนิในจงัหวดันคราชสมีาทีส่�าคญั	

2	แห่งคือ	ปราสาทหนิพมิาย	และปราสาทหนิพนมวัน 

สามารถชี้ได้ว่าสถาปนิกได้ออกแบบปราสาททั้ง	2	

ตามคติของจักรวาลและมณฑลในพุทธศาสนา

นิกายมหายาน	 คู่กับศาสนาพราหมณ์	 โดยการใช้

กระบวนการศึกษาจากถาวรวัตถุอาคารที่มีศักดิ์

สงูสดุไปสูอ่าคารท่ีมศีกัดิต์�า่กว่า	เพือ่หาความหมาย

และระบบสญัลกัษณ์ของสถาปัตยกรรม	ในแนวทาง

อภิปรชัญาของปราสาทขอมในจงัหวดันครราชสีมา

 ความงามของสถาปัตยกรรมประสาทหิน

พิมายและประสาทหินพนมวัน	 ถือเป็นความงาม

เชิงคุณค่าคือ	ความงามที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง	

มีคุณค่าคงที่	 ไม่ผันแปร	 ไม่ข้ึนอยู่กับสิ่งภายนอก	

เช่นบคุคลทีเ่ข้าไปเกีย่วข้อง	แต่มคีณุค่าในตวัเองไม่

ว่ามนษุย์จะเข้าไปเกีย่วข้องหรอืไม่ก็ตาม	ความงาม

นัน้ยงัคงอยูแ่ละจะปรากฏออกมาในลกัษณะท่ีเป็น

เชิงคุณค่าเมื่อมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งด้านคุณค่า

ทางสุนทรียศาสตร์	 คุณค่าทางจิตใจ	 คุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์	 คุณค่าทางภูมิปัญญา	 และคุณค่า

ทางสังคม

	 กล่าวโดยสรุปแล้ว	ปรัชญาเรียกรวมๆ	ว่า	

“ความคิด”	 (idea)	และเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความ

คดิไม่มีอยู	่เพราะส่ิงทัง้หลายทีเ่ราคดิล้วนเป็นความ

คิดทั้งสิ้น	 ผลของความเชื่อเชิงอภิปรัชญาน�าไปสู่

ความรูท้ีเ่ป็นญาณวทิยา	จรยิศาสตร์	และสุนทรยีศาสตร์	

ตามด้วยพธิกีรรมต่างๆ	เป็นแนวคิดทางอภปิรชัญา

ที่มีต่อปราสาทขอมในจังหวัดนครราชสีมา	

6.  ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะเพือ่การน�าไปปรบัใช้เพือ่เป็น

แนวทางในการด�าเนินการอย่างเป็นระบบและ

สามารถปฏิบัติได้	ดังต่อไปนี้

	 1.	 คนในท้องถ่ินควรร่วมมือกันอนุรักษ์

รกัษาโบราณสถาน	ปราสาทหนิพมิายและปราสาท

หินพนมวัน	เพื่อให้ทางการได้ประกาศขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกต่อไป

	 2.		 หน่วยงานในท้องถิ่นท�าการส�ารวจ

และช่วยกันอนุรักษ์รักษาโบราณสถาน	 ปราสาท 

ที่มีอยู่ในชุมชนของตน	 เพื่อช่วยรักษามรดกของ

ชาติไว้ให้อนชุนรุ่นหลังได้ศกึษาประวติัความเป็นมา

ต่อไปและให้อยู่คู่ชุมชนสืบต่อไป

	 3.		 สถานศึกษาต่างๆ	 ควรจัดท�าเป็น

หลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

โบราณสถาน	 ปราสาทขอม	 ความเป็นมา	 วิธีการ

อนุรักษ์รักษาคุณค่าในด้านลักษณ์และอื่นๆ
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7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
	 ผลของความเชื่อเชิงอภิปรัชญาน�าไปสู ่

ความรู ้ที่เป็นความจริง	 ความดีและความงาม	 

ตามด้วยพธิกีรรมต่างๆ	สรปุเป็นองค์ความรูแ้นวคดิ

ทางอภิปรัชญาที่มีต ่อปราสาทขอมในจังหวัด

นครราชสีมา

	 1.	 มนุษย ์ประกอบด้วยกายและจิต 

จิตเป็นผู้ใช้	กายเป็นผู้รับใช้	มนุษย์ไม่ควรเป็นทาส

ของวัตถุ	 แต่ต้องเป็นทั้งนายของตนเองและของ

ปราสาทขอม

	 2.		 ความจรงินามธรรมของประสาทขอม	

เช่น	 ความดี	 ความงาม	 เป็นสิ่งตายตัวไม่ขึ้นกับ 

กาลเวลา	บคุคล	สงัคม	สภาพแวดล้อม	ไม่ว่าจะเป็น

บคุคลทีเ่กดิในทีใ่ด	ยคุใด	สมยัใดก็เข้าถงึความเจรญิ

นามธรรมเดียวกนัได้ทัง้ส้ิน	เป็นส่ิงทีแ่น่นอนตายตัว	

เป็นนิรันดร	และอกาลิโก

	 3.		 กฎเกี่ยวกับความจริง	 นามธรรม 

เกี่ยวกับปราสาทขอมเป็นกฎสากล	 เป็นเช่นนั้น

เสมอเช่นเดียวกับกฎธรรมชาติทางวัตถุ	 เช่นกฎ

ฟิสิกส์ที่เป็นอยู่เช่นนั้นโดยธรรมชาติ

	 4.		 การที่คนเราให ้มาตรฐานคุณค ่า 

แตกต่างกันของปราสาทขอม	 เป็นเพราะยังเข้า 

ไม่ถงึความจรงิแท้	เมือ่เข้าถงึแล้วกจ็ะพบความจรงิ

สากลเดียวกัน	 เช่นความจริงที่ศาสตร์ทั้งหลายอัน

ได้แก่	ญาณวิทยา	จริยศาสตร์	และสุนทรียศาสตร์	

เป็นความจริงอย่างเดียวกัน
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาสภาพ	2)	ศึกษาเปรียบเทียบ	และ	3)	ศึกษาแนวทาง

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้	 สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ตามแนวคิด	 “ลดเวลาเรียน	

เพิ่มเวลารู้”	 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	25	 เป็นการ

วิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ด้วยวิธีการส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 ประชากร	 ได้แก่	 

ครูผู้สอน	 จ�านวน	 420	 คน	 โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	 ตามตารางเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 &	Morgan)	

จ�านวน	201	คน	โดยใช้สถิติค่าความถี่	 (Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	Wey	

ANOVA)	ท�าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของเซฟเฟ่	(Scheffe)
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 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ตามแนวคิด	 

“ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้”	 ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	25	โดยภาพรวม	อยูใ่นระดบัมาก	ทัง้	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านชวีติและการท�างาน	ด้านการเรียนรู้ทางสังคม

และพหุวัฒนธรรม	ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี	ด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา	และด้าน

การสร้างสรรค์และนวัตกรรม	

	 2.		 ผลการวิเคราะห์การเปรยีบเทียบ	จ�าแนกตามระดับการศกึษา	และจ�าแนกตามประสบการณ์

การท�างาน	ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ส่วนการจ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 3.		 แนวทาง	การจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรมตามแนวคิด	

“ลดเวลาเรยีน	เพิม่เวลารู”้	ครคูวรส่งเสริม	การจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั

เป็นทมี	ทีมี่เน้ือหาเชือ่มโยงกับชวีติ	ภมูปัิญญา	สิง่แวดล้อม	และชมุชนของนกัเรยีน	โดยมกีารประสานและ

แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน	 และแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	 ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

วฒันธรรมของท้องถิน่และโลก	และครคูวรค�านงึถงึความสนใจ	ความถนดั	และความต้องการของนกัเรียน

ตามความแต่งต่างของบุคคล	

ค�าส�าคัญ:	การจัดการเรียนรู้;	ลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้

Abstract

	 The	aims	of	this	research	were:	1)	to	study	the	condition,	to	compare,	2)	to	study	

the	ways,	3)	to	 improve	learning	management	of	Social	Studies,	Religion	and	Culture	

Department	based	on	the	concept	‘Teach	less,	Learn	more’	in	the	educational	institutes	

under	the	Office	of	Secondary	Education	Service	Area	25.	This	study	is	a	quantitative	research	

method	by	using	survey	research,	to	collect	the	data	from	the	research	samples,	including 

420	teachers	in	the	Department	of	Social	Studies,	Religion	and	Culture	under	the	Office	

of	Secondary	Education	Service	Area	25	and	201	of	them	were	selected	by	Krejcie	&	

Morgan	method.	The	statistics	used	in	the	data	analysis	were:	Frequency,	Percentage,	

Mean,	Standard	Deviation,	One	Way	ANOVA	and	Scheffe’s	method	of	paired	comparison.

 The research results were as follows: 

	 1.	 The	overall	mean	score	of	the	condition	of	learning	management	of	Social	

Studies,	Religion	and	Culture	Department	based	on	the	concept	‘Teach	less,	Learn	more’	
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in	the	educational	institutes	under	the	Office	of	Secondary	Education	Service	Area	25	

was	rated	at	a	high	level.	is	‘Life	and	Work’,	‘Social	and	Multicultural	Learning’,	‘Media	

and	Technology’,	‘Critical	Thinking	and	Problem	Solving’	and	‘Creativity	and	Innovation’.	

	 2.	 The	comparative	scores,	classified	by	the	samples’	personal	factors:	education	

and	working	 experiences	were	 indifferent	 in	 the	 statistical	 significance	 level	 of	 0.05.	 

However,	the	scores	of	the	learning	management	studied	based	on	the	personal	factor:	

school	 size	were	 different	with	 the	 significance	 level	 of	 0.05;	 this	 accepted	 the	 set	 

hypothesis.

	 3.	 The	ways	 to	develop	 the	above	mentioned	 learning	management	can	be	

organized	as	 follows.	 The	 teachers	 should	promote	organizing	 the	 learning	 activities,	 

allowing	the	students	to	exchange	their	knowledge	as	a	team	with	the	content	linked	to	

life,	 wisdom,	 environment	 and	 community	 of	 students	 by	 coordinating	 and	 seeking	 

cooperation	 from	 the	 community	 and	 learning	 resources	 outside	 the	 educational	 

institutions	to	give	students	a	better	understanding	of	local	and	world	cultures.	In	organizing 

such	learning	activities,	the	teachers	should	consider	the	interests,	aptitudes	and	needs	

of	students	according	to	the	differences	between	individuals.	

Keywords: learning	management;	Teach	less,	Learn	more

1.  บทน�า
	 การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่	 21 

จะต้องเช่ือมโยงกับกระบวนการทางสังคม	 ระบบ

เศรษฐกิจท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้	 และต้องสอดคล้องกับ

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 และการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านที่เป็น

ไปอยา่งรวดเรว็	ต่อเนือ่ง	ระบบการศกึษาแบบเดิม

ที่เน้นความรู้	 ท�าให้ความรู้ไม่อาจพัฒนากับการ

ปฏิบัติมีคุณภาพโดยรอบด้านได้	การจัดการศึกษา

และการจัดการเรียนรู้จึงต้องเปลี่ยนแปลงอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้	 คนท่ีมีความรู้และทักษะในการ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง	

และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ	

เท่านั้นจึงจะประสบผลส�าเร็จ	 ดังนั้น	 การศึกษา 

ในศตวรรษที่	 21	 จึงยึดผลลัพธ์	 (Outcomes)	 

ทั้งในด้านของความรู้ในวิชาแกนและทักษะแห่ง

ศตวรรษใหม่	 ซึ่งมีคุณค่า	 มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

มนษุย์ทัง้ในวยัเรยีน	วยัท�างาน	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลต่อชวีติ	รวมทัง้ทกัษะแห่งศตวรรษ

ใหม่เข้ากับวิชาแกนช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับ

การศกึษาอย่างแท้จรงิ	เนือ่งจากการจดจ�าข้อเทจ็จรงิ 

ค�าศพัท์ตามต�ารา	หรอืท�าตามขัน้ตอน	หรอืนกัเรยีน

ปฏบิติังานโดยไม่ใช้ความคดิเป็นกจิกรรมท่ีใช้ความ

สามารถขั้นต�่า	แต่การแสดงความเข้าใจเชิงลึกผ่าน
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การวางแผนการใช้หลกัฐาน	การให้เหตเุชิงนามธรรม 

ต้องใช้ความสามรถในการคดิทีส่งูกว่า	การเชือ่มโยง

ความคิดที่สัมพันธ์กันระหว่างเนื้อหาในสาขา

เดียวกันหรือต่างสาขา	 หรือการคิดค้นหาวิธีการ

แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนต้องอาศัยการต่อยอดทาง

ความคิด	 การรู้คิด	 (Metacognition)	 ในระดับท่ี 

สูงขึ้น	 ดังนั้น	 ระบบการศึกษาของศตวรรษที่	 21	

ความแขง็แกร่ง	จงึหมายถงึความเป็นเลศิในเนือ้หา

และทักษะควบคู่กัน	 (Partnership	 for	 21st	 

Century	Skills)

 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 เป็นการ

เรยีนรูร่้วมกันมากกว่าการเรยีนรูแ้บบตวัใครตัวมนั	

(Individual	 Learning)	 เพราะการเรียนรู้ในแบบ

ใหม่ต้องเป็นการเรียนรู้ที่แบ่งปันกัน	 ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน	 การเรียนในปัจจุบันควรให้ผู้เรียนได้ฝึก

ปฏบิตัพิร้อมทฤษฎีไปพร้อมๆ	กนัไม่ใช่แยกส่วนกนั

เรียนห้องเรียนในศตวรรษที่	 21	 ควรเปลี่ยนจาก

ห้องเรียนธรรมดา	 (Class	 Room)	 เป็นสตูดิโอ	

(Studio)	 เป็นที่ท�างานเป็นกลุ่มๆ	 ซึ่งหมายความ

ว่าการเรียนต้องเปลี่ยนจาก	Lecture	Based	เป็น	

Project	 Based	 ที่จะช่วยการเตรียมพร้อมให้กับ

นักเรียนเพื่อรับมือกับการท้าทายและโอกาสใน

อนาคตที่ไม่แน่นอน	 โดยการออกแบบสภาพ

แวดล้อมในการเรยีนรูแ้บบใหม่เพ่ือสนบัสนนุทกัษะ

แห่งศตวรรษที่	21วิสัยทัศน์ของสิงคโปร์	“สอนให้

น้อยลง	 เรียนให้มากขึ้น”	 (Teach	 Less,	 Learn	

More)	 ซึ่งเป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของ

สิงคโปร์สร้างขึ้นเพี่อเตรียมประเทศให้พร้อมเข้าสู่

ศตวรรษท่ี	21	โดยใช้เป็นแนวทางการสอนแบบใหม่

ที่ให้นักเรียนท�างานเป็นทีมและตัดสินใจร่วมกัน

ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจมากว่าท่องจ�า

	 การลดเวลาเรียน	 เพ่ิมเวลารู้	 เป็นกรอบ

วิสัยทัศน์	 ด้านการศึกษา	 เพ่ือเตรียมนักเรียนให้

พร้อมเข้าสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ของไทยนัน้	

สอดคล้องกบัของหลายประเทศทีเ่ป็นผูน้�าด้านการ

ศึกษาของโลก	 ที่เห็นพ้องกันกับแนวคิดส�าคัญ 

ในศตวรรษที่	21	เรื่องของจิตส�านึกต่อโลก	ความรู้

พื้นฐาน	 การประกอบสัมมาอาชีพ	 ความรู้พื้นฐาน

ด้านพลเมือง	สุขภาพ	และสิ่งแวดล้อม	และทักษะ

ที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	21	อันได้แก่	ทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม	 ทักษะด้านสารสนเทศ	 สื่อและ

เทคโนโลย	ีทกัษะการท�างาน	ทกัษะชวีติทีใ่ช้ได้จรงิ	

(กบัครอบครัว	โรงเรียน	ชมุชน	รัฐ	และประเทศชาติ) 

โลกก�าลังเปลี่ยนแปลง	คนที่มีความรู้และทักษะใน

การรับมือกับความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อ

เนือ่ง	และสามารถปรับตวัเองให้เข้ากบัสถานการณ์

ใหม่ๆ	ได้เท่านัน้ทีจ่ะประสบความส�าเรจ็	ทกัษะแห่ง

ศตวรรษท่ี	 21	 จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้	

และปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา	จาก

ผลผลการประเมินการศึกษาของนักเรียนต�่ากว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนด	 ทั้งผลการทดสอบระดับชาต	ิ 

(O-NET)	ผลการสอบ	PISA	ทัง้ๆ	ทีโ่รงเรียนใช้เวลา

จัดการเรียนการสอนมากขึ้น	 เป็นเวลา	 7	 หรือ	 8	

ชั่วโมงต่อวัน

	 จากสภาพปัจจุบันปัญหาของส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	เขต	25	เดก็คดิไม่เป็น 

วิเคราะห์ไม่ได้	 ขาดทักษะชีวิต	 อัดแน่นเนื้อหา

วิชาการมากว่าให้เรียนรู้ด้วยตนเอง	เด็กนักเรียนมี

ภาระงาน	การบ้านมากเกนิไป	หรอืต้องน�าการบ้าน

ไปท�าที่บ้าน	 เด็กเครียด	 และต้องเรียนพิเศษมาก	
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จากการกล่าวข้างต้น	ส�านกึงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	โดยส�านักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา	 ได้น้อมน�าพระราชด�ารัสของสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีและ

นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

เวลาเรียน	 “ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้”	 มาสู่การ

ปฏบิตัใินโรงเรียนอย่างเป็นรปูธรรม	ครผููส้อนมกีาร

ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที่เน้นให้

นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนด้วยตนเองมากขึ้น	

นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ	และมีความ

สุขในการเรียนอย่างแท้จริง

	 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัย 

มคีวามสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการเรยีนรู้กลุม่สาระ

การเรียนรู้	 สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	

ตามแนวคิด	“ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้”	 ในสถาน

ศกึษา	สงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา 

เขต	 25	 ว่ามีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตามแนวคิด	 “ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้”	 อย่างไร

บ้างมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร	 รวมทั้งแนวทาง

พฒันาเป็นเช่นใด	เพือ่น�าผลการวจิยัมาประยกุต์ใช้

ในการจดัการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	

ศาสนา	และวัฒนธรรมตามแนวคิด	“ลดเวลาเรียน	

เพิ่มเวลารู้”	 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มากยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู ้

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ

วฒันธรรม	ตามแนวคดิ	“ลดเวลาเรยีน	เพิม่เวลารู”้	

ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	25

	 2.		 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการ

ปฏิบัติการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู	้

สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ตามแนวคิด	

“ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้”	 ในสถานศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	25

	 3.		 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้	 สังคมศึกษา	 ศาสนาและ

วฒันธรรม	ตามแนวคดิ	“ลดเวลาเรยีน	เพิม่เวลารู”้	

ในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	25

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเรื่องนี้	 เป็นการวิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณ	(Quantitative	Research)	โดยใช้วิธีการ

ส�ารวจ	(Survey	Research)	มกีระบวนการด�าเนิน

การวิจัยดังนี้	คือ

	 1.		 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ครูผู้สอน	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	

ในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	25	จ�านวน	201	คน

	 2.	 เครื่องมือที่ ใช ้ในการวิจัย	 ได ้แก ่	

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า	 (Rating	

Scale)	ตามวิธีของลิเคอร์ท	(Likert)	5	ระดับ	คือ	

มากทีส่ดุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยทีส่ดุ	ซึง่แบ่งเป็น 

3	ตอน	มคีวามเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม	เท่ากบั	0.94

	 3.		 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า

เฉล่ีย	( )	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ทัง้ใน

ภาพรวม	 รายด้านและรายข้อ	 แล้วแปลผลตาม

เกณฑ์การวิเคราะห์	วิเคราะห์เปรียบเทียบ	โดยใช้
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การวเิคราะห์ค่า	(F	-	test	แบบ	One-way	ANOVA)	

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 เมื่อพบ

ความมีนยัส�าคัญทางสถติ	ิทดสอบรายคู่โดยวธิกีาร

ของเชฟเฟ่	(Scheffe’s	method)

4.  สรุปผลการวิจัย
	 การวิจยัเรื่อง	การจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ

การเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรมตาม

แนวคิด	“ลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้”	ในถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	25	สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

	 1.	 ระดับการปฏิบัติของครูที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้กลุ ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	

ศาสนา	และวัฒนธรรมตามแนวคิด	“ลดเวลาเรียน	

เพิ่มเวลารู้”	 โดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก	 (  = 

4.25,	S.D.	=	0.39)	ทัง้	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านชวีติและ

การท�างาน	( 	=	4.35,	S.D.	=	0.49)	ด้านการเรียนรู้

ทางสังคมและพหุวัฒนธรรม	 ( 	 =	 4.32,	 S.D.	 =	

0.43)	ด้านสารสนเทศสือ่และเทคโนโลย	ี( 	=	4.25,	

S.D.	 =	 0.45)	 ด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้

ปัญหา	 ( 	 =	 4.19,	 S.D.	 =	 0.46)	 และด้านการ

สร้างสรรค์และนวตักรรม	( 		=	4.16,	S.D.	=	0.52)

	 2.	 ผลการวเิคราะห์การเปรยีบเทยีบ	การ

จัดการเรียนรู้กลุ ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	

ศาสนา	และวัฒนธรรมตามแนวคิด	“ลดเวลาเรียน	

เพิ่มเวลารู ้”	 ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา	เขต	25	จ�าแนกตาม

ระดับการศึกษา	 และประสบการณ์การท�างาน 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	

0.05	ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีต้ังไว้และจ�าแนก

ตามขนาดสถานศกึษา	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี

ตั้งไว้

	 3.	 แนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรมตาม

แนวคดิ	“ลดเวลาเรยีน	เพิม่เวลารู”้	ในสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	25	 ได้แก่	 ครูผู้สอนควรส่งเสริม	

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม	 ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับชีวิต	

ภูมิปัญญา	 สิ่งแวดล้อม	 และชุมชนของนักเรียน	 

โดยมีการประสานและแสวงหาความร่วมมือ 

จากชุมชน	 และแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาให้

นกัเรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจวฒันธรรมของท้องถิน่

และโลก	 และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้คร ู

ควรค�านึงถึงความสนใจ	 ความถนัด	 และความ

ต้องการของนักเรียนตามความแตกต่างระหว่าง

บุคคล	 และครูควรมีการประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรม

การเรียนการสอนที่หลากหลาย	โดยให้นักเรียนได้

แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์

5.  อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 ด้านชีวิตและการท�างาน	อยู่ในระดับ

มาก	ได้แก่	ครูผู้สอนในกลุ่มสารสังคมศกึษา	ศาสนา	

และวัฒนธรรม	 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้

นักเรียนมีประสบการณ์ตรง	และสามารถน�าความ

รู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	 รวมถึงมีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่สนับสนุนให้นักเรียนมีภาวะความเป็น

ผู้น�าและผู้ตามที่ดี	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของน�้าผึ้ง	มีศีล	(Meesil,	2017	:	18-208)	พบว่า	
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การเรียนรู้จากการท�างานบ้าน	 เป้าหมายของการ

เรียนรู้ที่ท�าให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือการเรียนรู้ที่

ท�าให้ผู ้เรียนช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาผู้อื่นให ้

น้อยลง	 ดังนั้นการเรียนรู้ท่ีมีครอบครัวเป็นฐานใน

การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถท�า

กิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง	การช่วยเหลือและ

ท�างานบ้านถือเป็นกิจวัตรที่ผู ้เรียนต้องท�าเป็น

ประจ�าทุกวันก่อนเริ่มการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ	

ทัง้น้ีงานบ้านยงัมส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้ผูเ้รยีนสามารถ

ควบคุมและก�ากับตนเองให้สามารถท�างานจน

ส�าเร็จ	 โดยมีผู้ปกครองคอยช่วยก�ากับในเรื่องของ

ความปราณีตและตรวจสอบคุณภาพของงานเพ่ือ

การปรับปรุงแก้ไขและก�ากับตัวเองของผู้เรียนใน

การท�างานครั้งต่อไป

	 2.	 ด้านการเรียนรู ้ทางสังคมและพหุ

วฒันธรรม	อยูใ่นระดบัมาก	ได้แก่	ครไูด้จดักจิกรรม

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้ที่

จะอยูร่่วมกันกับสงัคม	มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่

และมจีติส�านกึการท�าประโยชน์ต่อสงัคม	ตลอดถงึ

ส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับในการอยู่ร่วมกับสังคม

ที่มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม	ความเชื่อ	

และเจตคติอย่างมคีวามสขุ	ซึง่สอดคล้องกบัผลงาน

วจัิยของบญัญัต	ิยงย่วน	(Yongyuan,	2013	:	753)	

พบว่า	ครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ยอมรับความหลากหลาย

วัฒนธรรม	 ด้านชาติพันธ์	 ศาสนา	 ขนบประเพณี	 

วิถีชีวิตและการยอมรับโดยรวมสูงกว่าครูที่สอน 

ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชน	(สช.)	

ที่เป็นเช่นนี้	 อาจเป็นเพราะโครงสร้างขององค์การ

ในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งแม้จะมี

สงักดัต่างกนัแต่ทัง้คูก็่เป็นโรงเรยีนสงักดัของรฐับาล

เหมือนกันการเป็นโรงเรียนของรัฐนั้น	 โอกาสที่ 

ผู้บริหารโรงเรียนและครูจะได้รับความรู้และแนว

การปฏิบัติ	เกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลายทาง

วัฒนธรรม	 และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

ให้เอื้อต่อการสร้างการยอมรับในความแตกต่าง

มากกว่าครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานการศึกษา

เอกชน

	 3.		 ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยอียู่

ในระดับมาก	 ได้แก่	 ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ส่งเสรมิให้นกัเรยีนใช้เทคโนโลยสีือ่สารสนเทศรอบ

ตัวให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับการ

ด�าเนนิชวีติจรงิ	ซึง่สอดคล้องกบัผลวจิยัของยพุเรศ	

ขาวฉ�่า	 พบว่า	 คะแนนหลังเรียนด้วยส่ือการสอน

แบบออนไลน์สูงกว่าก่อนเรยีน	อย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 หลังจากเรียน

ด้วยสื่อการสอนแบบออนไลน์	โดยใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด	 Teach	 Less,	 Learn	

More	 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	3.89	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.82

	 4.	 ด้านเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา	 

อยู่ในระดับมาก	ได้แก่	ครูได้จัดกจิกรรมการเรียนรู้

ที่เชื่อมโยงประสบการณ์จริง	 ให้นักเรียนได้คิด	

วิพากษ์และแก้ปัญหา	ฝึกคิดวางแผนในการค้นหา

ความรู้และลงมอืปฏบิติัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุกัญญา	 งามบรรจง	 (Ngambanjong,	 2016	 :	

143)	 ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรม

ต่างๆ	 มีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลมีการ
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หาความรู้เพิ่มเติมท้ังในและนอกห้องเรียน	 ด้าน

ความเช่ือม่ันในตนเองของผูเ้รยีนมพีฒันาการไปใน

ทางทีด่ขีึน้	กล้าแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ต่างๆ	

ในมุมมองที่แตกต่างกัน	 สามารถแสดงแนวคิดที่

แปลกใหม่	หลากหลายในการแก้ปัญหาต่างๆ	ด้วย

ความมั่นใจ

	 5.	 ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมอยู่

ในระดับมาก	 ได้แก่	 ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

โดยให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์	

ให้นักเรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์	

และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการลงมือ

ปฏิบัติจริง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของอานนท์	

ตาลจรัส	 (Tanjarat,	 2017	 :	 175-176)	 การจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้	ท�าให้นักเรียนได้

เรียนรู	้และปฏิบตักิจิกรรมสร้างสรรค์และเหมาะสม 

ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด	 ความสนใจ	

ตามศักยภาพของตนเองแต่ละคน	ได้เรียนรู้ในการ

อยู่ร่วมกัน	มีน�้าใจ	การช่วยเหลือกันและได้เรียนรู้

อย่างมีความสุข

	 5.	 การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู ้

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ

วัฒนธรรมตามแนวคิด	“ลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้”	

ในสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 25	 พบว่า	 ระดับการศึกษาครู 

ผู้สอนมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน	 มีการจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	

และวัฒนธรรมตามแนวคิด	 “ลดเวลาเรียน	 เพิ่ม

เวลารู้”	 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	 0.05	 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว	้ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยสมคิด	 พงค์ธเนศวร	

(Phongthanadesuan,	2015)	พบว่า	เมื่อเปรียบ

เทียบความต้องการการนิเทศการสอนด้านการใช้

หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอน	การจดักจิกรรม

นักเรียน	 การวัดและประเมินผลของครูฟิสิกส์ที่มี

ประสบการณ์ในการสอน	ระดับวุฒิการศึกษาและ

พื้นฐานการฝึกอบรมต่างกันในแต่ละด้านพบว่า 

ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05

ประสบการณ์การท�างาน	ครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์

การสอนต่างกัน	มีการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรมตาม

แนวคิด	“ลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้”	ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ซ่ึงไม่เป็น

ไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ

วิจัยชุมพร	ภามนตรี	(Phamontri	,	2016	:	193-

202)	พบว่า	ผลการเปรยีบเทยีบการรบัรูข้องครตู่อ

คุณลักษณะของผู้้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	

21	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	

เขต	27	จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน	พบว่า	

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	 ยกเว้นด้าน

ภาวะผู้น�า	 ขนาดสถานศึกษา	 ครูผู้สอนในสถาน

ศึกษาที่มีขนาดต่างกัน	 มีการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม

ตามแนวคิด	“ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้”	แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ซึ่งเป็น

ไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ

วิจัยคมสรร	 บุญประโคน	 (Boonprakon,	 2018)	

พบว่า	 เปรียบเทียบของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูที่ปฏิบัติงานต่างกันในโรงเรียนขนาดต่างกัน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการด�าเนินงานการบริหาร

การจัดกิจกรรม	 “ลดเวลาเรียน	 เพิ่มเวลารู้”	 ของ
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สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 32	 โดยภาพรวมและรายด้าน 

แตกต่างกนั	ทัง้น้ีเป็นเพราะว่ากิจกรรม	ภารกจิงาน

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	

32	มภีารกจิหลกัคอื	การส่งเสรมิ	การด�าเนนิกจิกรรม 

การควบคุมคุณภาพ	 โดยมีคู ่มือแนวทางการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มีการก�าหนดเป้า

หมายเดียวกัน	 รวมท้ังได้รับการพัฒนาในเรื่อง

บคุลากรทัง้ทางตรงและทางอ้อมได้รับเช่นเดยีวกนั

6.  ข้อเสนอแนะ
	 1.		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 1.1	 เนือ่งจากนโยบายทางการศกึษา

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด	 ซึ่งท�าให้เกิดปัญหา

ในการปฏิบัติตามนโยบาย	 ควรมีการจัดสัมมนา

บคุคลากรทางการศกึษาท่ียงัขาดความรูแ้ละเข้าใจ

ในนโยบาย	จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มี

การก�ากับ	ดแูล	และตดิตามผลอยูต่ลอด	เพือ่ให้เกดิ

ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

	 	 1.2	 กิจกรรมการเรียนรู้ควรมีหลาก

หลายและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน	

เปิดโอกาสให้นกัเรยีนร่วมคดิ	วเิคราะห์	และเสนอแนะ

กจิกรรมการเรยีนรู	้เน้นกจิกรรมในรปูแบบของการ

ฝึกและปฏิบติัภาคสนามจากประสบการณ์ตรงเพือ่

ให้เกดิองค์ความรู	้และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตจริงได้

	 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาในรูปแบบวิธี

วทิยาการวจิยัเชงิคณุภาพ	เกีย่วกบัการจดัการเรยีน

รู้ตามแนวคิด	“ลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้”	ในสถาน

ศึกษา	 สั ง กัดส�านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	25	และเขตอื่นๆ

	 	 2.2	 ควรศึกษาปัญหาเทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด	“ลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้

	 	 2.3	 ควรศึกษาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ	“ลดเวลาเรียน	

เพ่ิมเวลารู้”	 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ	 ผู ้บริหาร

โรงเรียน	นักเรียน	และผู้ปกครองนักเรียน	

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
	 การจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรมตามแนวคิด	

“ลดเวลาเรียน	 เพ่ิมเวลารู้”	 ครูผู้สอนต้องส่งเสริม	

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม	 ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับชีวิต	

ภูมิปัญญา	 สิ่งแวดล้อม	 และชุมชนของนักเรียน	 

โดยมีการประสานและแสวงหาความร่วมมือ 

จากชุมชน	 และแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาให้

นกัเรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจวฒันธรรมของท้องถิน่

และโลก	และครคูวรค�านงึถงึความสนใจ	ความถนดั	

และความต้องการของนักเรียนตามความแตกต่าง

ของบุคคล
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	 

ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร	ส�าหรับเด็กอนุบาลชั้นปีที่	2	และ	2)	เปรียบเทียบทักษะ

พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร	 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง	 5-6	 ปี	 ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 

ปีที่	 2	 ภาคเรียนท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 2560	 โรงเรียนภูห่านศึกษา	 ต�าบลภูห่าน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 5	 จ�านวน	 20	 คน	 ซ่ึงได้มาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 

(Purposive	Sampling)	ผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการทดลองด้วยตนเองใช้เวลาในการทดลอง	8	สัปดาห์ๆ	ละ	

3	วนัๆ	ละ	50	นาที	รวมท้ังสิน้	24	คร้ัง	เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัคอื	แผนการจดัประสบการณ์การประกอบ

อาหารและแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเด็กปฐมวยั	มค่ีาดัชนคีวามสอดคล้อง

ระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์	(IOC)	อยู่ระหว่าง	0.71-1.00	และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ	

0.73	การวจิยัครัง้นีใ้ช้แผนการวจิยัแบบ	One-Group	Pretest-Posttest	Design	สถติิทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมลู	

คือ	t-test	for	Dependent	Sample

* ได้รับบทความ:	10	มิถุนายน	2563;	แก้ไขบทความ:	20	ตุลาคม	2563;	ตอบรับตีพิมพ์:	9	ธันวาคม	2563    
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 ผลการวิจัยพบว่า	 หลังการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารระดับทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับดี	 ( 	 =	 24.30)	 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	

ด้านการสังเกตเปรียบเทียบ	( 	=	6.00)	ด้านการจัดหมวดหมู่	( 	=	5.95)	ด้านการเรียงล�าดับ	( 	=	6.20)	

และด้านการรูค่้าจ�านวน	( 	=	6.15)	อยูใ่นระดบัด	ีและเมือ่เปรยีบเทยีบระดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์

ของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายด้าน	มีค่าสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ค�าส�าคัญ:	ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์;	การจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร;	เด็กปฐมวัย	

Abstract

	 This	research	Objective:	1)	to	study	basic	math	skills	of	early	childhood	That	has	

been	provided	with	culinary	experience	For	kindergarten	children,	and	2)	compare	the	

basic	math	skills	of	preschool	children.	Before	and	after	organizing	the	cooking	experience	

The	sample	group	used	in	this	research	is	preschool	children	aged	5-6	years	studying	in	

Kindergarten	Level	2,	Semester	1,	Academic	Year	2017,	Phu	Han	Suksa	School,	Phu	Han	

Subdistrict,	Khon	Kaen	Primary	Educational	Service	Area	Office.	5,	20	persons,	who	were	

selected	by	Purposive	Sampling,	the	researcher	conducted	the	experiment	manually.	

The	experiment	took	8	weeks,	3	days,	50	minutes	each,	total	24	times.	This	research	is	

a	plan	to	organize	a	cooking	experience	and	a	practical	test	on	the	mathematical	skills	

of	early	childhood.	The	IOC	was	between	0.71-1.00	and	the	confidence	coefficient	of	

0.73	was	used	for	this	research	using	the	One-Group	Pretest-	Posttest	Design	research	

plan.	The	statistics	used	to	analyze	the	data	were	t-test	for	Dependent	Sample.

 The result of the research shows that:	After	organizing	cooking	experiences,	the	

level	of	basic	mathematical	skills	of	preschool	children	in	a	good	level	was	good	(  = 

24.30)	and	when	considered	in	each	aspect	found	that	Comparison	observation	(	=	6.00),	

classification	( 	=	5.95),	sorting	( 	=	6.20)	and	quantity	literacy	( 	=	6.15)	were	at	a	good	

level	and	when	comparing	the	basic	mathematical	skills	of	preschool	children	In	overall	

and	in	each	aspect,	it	was	higher	than	before	the	experience	of	cooking	with	statistically	

significance	at	.01	level.

Keywords: Mathematics	Basic	Skills;	Cooking	Activities;	young	children
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1.  บทน�า
	 เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู	้

เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและมีคุณค่าในการพัฒนา

ประเทศ	 ซึ่งการพัฒนาในวัยเด็กจะเป็นพ้ืนฐาน 

อนัมัน่คงต่อไปในอนาคต	เพราะพฒันาการทกุด้าน

ของเดก็ในวยันีจ้ะเจรญิเติบโตอย่างรวดเรว็ต่อเนือ่ง	

และเป็นพื้นฐานในการวางรากฐานของการพัฒนา

ทุกด้าน	 เยาวพา	 เดชะคุปต์	 (Dechakup,	1999)	

กล่าวว่า	การจดัการศกึษาควรเริม่ต้นในช่วงปฐมวยั	

เป็นช่วงท่ีส�าคัญมากในการวางรากฐานของการ

พัฒนาทุกด้าน	 การพัฒนาคุณภาพของประชากร

จ�าเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมวัย	 เด็กในวัยนี้ควร 

ได้รบัการส่งเสรมิพัฒนาการทกุด้านทัง้ด้านร่างกาย	

สติปัญญา	อารมณ์	สงัคม	และบุคลกิภาพ	พฒันาการ

ต่างๆ	 ในวัยนี้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ถ้าหาก

ได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้อง	 นักจิตวิทยาและ

นักการศึกษาทั่วไปต่างเช่ือว่า	 ประสบการณ์ท่ีเด็ก

ปฐมวัยรับจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกด้าน 

ต่อไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่	 พัฒนาการเด็ก

ปฐมวยัมกีารเจรญิเตบิโตในอตัราทีสู่งทีส่ดุและเรว็

ทีส่ดุ	โดยเฉพาะระบบสมอง	เจรญิเตบิโตถงึร้อยละ	

80	 ของผู้ใหญ่	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมจะเป็นส่วนส�าคญัในการส่งเสรมิพฒันาการ

ของเด็ก	 สามารถช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่

สมบูรณ์	 และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต	

(Dechakup,	1999	:	15)	ถ้าหากเด็กไม่ได้รับการ

พัฒนาทางด้านสติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

ในช่วงนี้แล้วความสามารถในการเรียนรู้อาจหยุด

ชะงักได้	 สอดคล้องกับสิริมา	 ภิญโญอนันตพงษ์	

(Pinyoanantaphong,	 2002	 :	 154)	 กล่าวว่า 

เด็กได้รับการเรียนรู ้จากประสบการณ์ตรงโดย

ผู้ใหญ่เป็นผู้เตรียมสภาพแวดล้อมให้	 และให้เด็ก

เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง	 เรียนรู้จาก

ของจริงทดลองจริงกับสิ่งนั้นๆ	 เด็กจะเกิดความ

เข้าใจ	และเกดิความคดิรวบยอดในเร่ืองทีเ่รยีนได้ด	ี

	 การจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก

เกิดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์สามารถจัดได้

หลายกิจกรรม	 เช่น	 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์	 

การเล่นต่อพลาสตกิสร้างสรรค์	การเล่นภาพตดัต่อ	

การเล่นบล็อก	การเล่นน�้า	การเล่นทราย		เป็นต้น

(Phonyothin,	 1997	 :	 60-61)	 ปัจจุบันการจัด

ประสบการณ์ให้เด็กได ้ รับประสบการณ์ทาง

คณิตศาสตร์สามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบ 

ครูสามารถสอดแทรกเข้ากับกิจกรรมต่างๆ	 ที่เด็ก

ท�าได้	(Chitdon,	1983	:	46)	กจิกรรมการประกอบ

อาหารเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจัดเพื่อ 

ส่งเสริมให้เด็กเกดิทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ได้	

เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือ

ทดลองและปฏิบัติการด้วยตนเองจากของจริง	 

โดยใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้	 ท�าให้เด็กได้มี

โอกาสสังเกต	 สัมผัสวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะ 

แตกต่างกนัในเร่ืองของรูปร่าง	รูปทรง	ขนาด	พืน้ผวิ	

ลักษณะ	รูปทรง	ฯลฯ	จากการมีประสบการณ์กับ

สือ่ทีเ่ป็นวสัดธุรรมชาตทิีอ่ยูร่อบตวั	เป็นการเรยีนรู้

โดยใช้ความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่าง

แท้จริง	(Kulpisan,	1993	:	9-29)	

	 การประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที่เด็ก 

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท�าให้เด็กเกิดการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย	 ครูมีบทบาทส�าคัญในการจัด

ประสบการณ์ให้กบัเดก็และในการจดัประสบการณ์
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ให้เด็กเกิดการเรียนรู ้ที่รวดเร็วต้องเป็นการจัด

ประสบการณ์ท่ีใกล้ตัวเด็ก	 โดยการน�าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย	 ด้วยการน�าภูมิปัญญาใน

ท้องถิน่ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการถ่ายทอดองค์

ความรู ้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมในการใช้ภูมิปัญญา

สร้างสรรค์อาหาร	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ

ของคนในชุมชนและเหมาะสมกับการด�าเนินชีวิต	

การรู้จักน�าพืชผักสวนครัวมาใช้ประกอบอาหาร

และปรงุอาหารให้มีความสะดวกในการรบัประทาน

เหมาะสมกับวิถชีวีติความเป็นหมูบ้่านเกษตรกรรม	

และยึดหลักสะดวก	 เรียบง่าย	 ปลอดภัย	 มีคุณค่า

ทางโภชนาการท�าให้ได ้อาหารในท้องถ่ินที่มี

เอกลักษณ์ประจ�าตัว	 นอกจากจะให้คุณค่าทาง

โภชนาการที่จ�าเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนแล้ว	

ยงัให้สรรพคุณทางยาและสมนุไพร	มเีส้นใยอาหาร

มากมาย	 (Chitdon,	 1983	 :	 10)	 รวมถึงมิติทาง

ภูมิปัญญาและศิลปะของชุมชนท้องถ่ินอาหาร 

พื้นบ้านจึงมีคุณค่า	 และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

อาหารบางชนิดทีก่�าลงัจะสญูหายไปกบับรรพบรุุษ	

หาคนท�าได้ยาก	 การท�าให้คนในชุมชนเห็นความ

ส�าคัญของการรบัประทานอาหารไทย	อาหารท้องถิน่

และการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการสร้าง

กระแสนิยมอาหารท้องถ่ินจะช่วยให้คนในท้องถิ่น

รวมถึงเด็กปฐมวัยมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง	 ส่งผลให้

ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาสุขภาพลดลง	 ทั้งยังช่วย

สืบสานให้เด็กรุ่นหลานช่วยกันสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน	 พืชผักพื้นบ้าน

จะได้รับความนิยมมากยิ่งข้ึน	 เพราะการปลูกพืช

พรรณเหล่านีไ้ม่จ�าเป็นต้องใช้สารเคมี	แตกต่างจาก

พืชผักที่คนเรานิยมรับประทานในปัจจุบัน	 ท�าให้

ปลอดภัยจากสารพิษทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและ 

สิ่งแวดล้อม	 ถ้าอาหารพื้นบ้านตามภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นอีสานได้รับความนิยมมากขึ้นชาวบ้านใน

หมูบ้่านย่อมปรบัเปลีย่นพ้ืนทีก่ารเกษตรมาปลกูผกั

พืน้บ้านมากขึน้	การอนรุกัษ์พันธุพ์ชืในท้องถ่ินเพิม่

ความหลากหลายทางชวีภาพและสร้างความสมดุล

ให้แก่ระบบนิเวศ	 ท�าให้ชุมชนพ่ึงตนเองในด้าน

อาหารมากขึน้และเป็นรากฐานส�าคญัของชมุชนน�า

ไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านอย่างบูรณาการ	 (Yaanan,	

2008	:	2)	ในการจดัประสบการณ์ตามวถิภีมูปัิญญา

ท้องถ่ินอีสานท่ีเน้นการประกอบอาหาร	 นอกจาก

เด็กปฐมวัยจะเกิดการเรียนรู ้แล ้วยังสามารถ

ถ่ายทอดวิถีชีวิตจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลังอย่าง

ต่อเนื่อง	 ปัจจุบันผักและอาหารพื้นบ้านอีสานบาง

ชนดิเร่ิมหาทานได้ยาก	บางคร้ังแม้แต่คนในท้องถ่ิน

เองยังไม่ค่อยเห็น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ

เยาวชนรุ่นหลังบางคนแทบจะไม่รู้จัก	 เนื่องจาก

สังคมในปัจจุบันเด็กบางคนไม่ชอบทานผักและ 

ทานอาหารพื้นบ้านไม่เป็น	ซึ่งวัฒนธรรมต่างๆ	เริ่ม

ที่จะเปล่ียนแปลงมากขึ้นเริ่มไม่เห็นความส�าคัญ

ของอาหารอีสาน	 พ่อแม่ผู้ปกครองจะให้ลูกทาน

อาหารในแบบของคนภาคกลางมากขึ้น	 โดยทาน

ข้าวจ้าว	อาหารประเภทผัด	ต้มย�า	ต้มจืด	ผักและ

อาหารส่วนใหญ่จะซ้ือจากตลาดท�าให้เด็กไม่เห็น

คณุค่าและไม่รูจ้กัผกัและอาหารทีแ่ท้จรงิบางอย่าง

ของคนอีสานโดยแท้จริง	

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก

ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบ
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อาหารในกิจกรรมเสริมประสบการณ์	 โดยให้เด็ก

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมประกอบอาหารด้วยตนเอง	

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัส 

ทัง้ห้า	ผ่านสือ่และวสัดอุปุกรณ์ทีเ่ป็นวสัดธุรรมชาติ

ที่มีในท้องถิ่นของเด็กอาศัยอยู่	 มีลักษณะแตกต่าง

กันจะท�าให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน	

เกิดการเรยีนรูอ้ย่างเป็นธรรมชาต	ิภายใต้วัฒนธรรม 

และภมูปัิญญาในท้องถ่ินท่ีเดก็อาศยัอยู	่นอกจากนี้

ยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม

ในการใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์อาหาร	 เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสขุภาพของคนในชมุชนและเหมาะสม

กับการด�าเนินชีวิตในการประกอบอาหารและปรุง

อาหารให้มคีวามสะดวกในการรบัประทานมคีวาม

เหมาะสมกับวิถชีวีติความเป็นหมูบ้่านเกษตรกรรม	

ปลอดภยัมคีณุค่าทางโภชนา	การท�าให้ได้อาหารใน

ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ประจ�าตัวบนพื้นฐานของ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล	 เพื่อเป็นแนวทาง 

ให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู ้ที่ส ่งเสริมทักษะทาง

คณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม 

ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.	 เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางด้าน

คณิตศาสตร ์ของเด็กปฐมวัย	 ที่ ได ้รับการจัด

ประสบการณ์การประกอบอาหาร	 ส�าหรับเด็ก

อนุบาลชั้นปีที่	2

	 2.		 เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทาง

ด้านคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั	ก่อนและหลงัการ

จัดประสบการณ์การประกอบอาหาร

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังน้ี	เป็นเดก็ปฐมวยัอายุ

ระหว่าง	5-6	ปี	ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล

ปีที	่2	ภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2560	โรงเรยีนภหู่าน

ศึกษา	 ต�าบลภูห่าน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	5	จ�านวน	20	คน	

ได้มาโดยเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)

	 การทดลองครั้งนี้	ด�าเนินการในภาคเรียน

ที่	1	ปีการศึกษา	2560	เป็นเวลา	8	สัปดาห์ๆ	ละ	

3	วนัคือ	ในวนั	องัคาร	พธุ	พฤหสับดี	วนัละ	50	นาท	ี

ท�าการทดลองช่วงเวลา	09.30-10.20	น.	รวมระยะ

เวลาทดลองทัง้สิน้	24	ครัง้	โดยมลี�าดับขัน้ตอนดงันี้

	 1.	 ผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่ม

ตัวอย่างและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมก่อนการ

ทดลอง	1	สัปดาห์	

	 2.		 ก่อนการทดลองผูว้จิยัท�าการทดสอบ	

(Pretest)	 กับเด็กกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบ 

เชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์	

	 3.		 ด�าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

โดยการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารเป็น

กลุ่มๆ	ละ	5	คน	ใช้เวลา	8	สัปดาห์ๆ	ละ	3	วันๆ	ละ 

50	 นาที	 ช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์	 รวมท้ัง

สิ้น	24	ครั้ง	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 วันอังคาร:	ระยะที่	1	ขั้นเตรียมการก่อน

การประกอบอาหาร	ประกอบด้วย	ขัน้น�า	การน�าเข้า

สูก่จิกรรมโดยการใช้ส่ือของจริง	เพลง	ค�าคล้องจอง	

รูปภาพ	เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กให้เกิดการ

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การประกอบ

อาหาร	ขั้นด�าเนินการ	การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับ
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ลักษณะของวัตถุดิบที่ใช ้ประกอบอาหารด้วย

กระบวนการเรยีนรูท้างคณติศาสตร์โดยการกระตุ้น

ให้เดก็ได้	เปรยีบเทยีบ	จดัหมวดหมู	่เรยีงล�าดบัและ

การรู ้ค ่าจ�านวนกับสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ครูน�ามา 

จัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย	 ขั้นสรุป	 การ

สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้

ประกอบอาหารเพื่อทบทวนการเรียนรู้ให้เกิด

ทักษะ	 ด้านการเปรียบเทียบ	 การจัดหมวดหมู	่ 

การเรยีงล�าดบั	และการรูค่้าจ�านวนในกระบวนการ

เรียนรู้จากการประกอบอาหาร

	 วันพธุ:	ระยะที	่2	ขัน้จดัประสบการณ์การ

ประกอบอาหาร	ประกอบด้วย	ขั้นน�า	การน�าเข้าสู่

กิจกรรมโดยการใช้สื่อของจริง	เพลง	ค�าคล้องจอง	

รูปภาพ	เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กให้เกิดการ

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การประกอบ

อาหารขั้นด�าเนินการ	 การให้เด็กเข้ากลุ่มๆ	 ละ	 5	

คนด�าเนินการจดัการประกอบอาหาร	ลงมอืปฏบิตัิ

กิจกรรมด้วยตนเอง	 โดยที่เด็กได้เปรียบเทียบ	 

จัดหมวดหมู่	 เรียงล�าดับและการรู้ค่าจ�านวนผ่าน

การจัดประสบการณ์การประกอบอาหร	 ขั้นสรุป	

ขั้นตอนที่ครูและเด็กสนทนาซักถามเกี่ยวกับ

ข้อความรู้และทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ทีเ่ดก็

ได้ลงมือจัดประสบการณ์การประกอบอาหารใน

แต่ละขั้นตอน

	 วนัพฤหัสบด:ี	ระยะที	่3	ขัน้สรปุ/อภปิรายผล 

ประกอบด้วย	ขั้นน�า	การน�าเข้าสู่กิจกรรมโดยการ

ใช้สือ่ของจรงิ	เพลง	ค�าคล้องจอง	รูปภาพ	เพ่ือกระตุน้

ความสนใจของเด็กให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการ

จดัประสบการณ์การประกอบอาหาร	ขัน้ด�าเนนิการ 

การสนทนาพูดคุยโดยใช้ค�าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ

ลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารให้เด็ก 

ได้เปรียบเทียบ	 จัดหมวดหมู่	 เรียงล�าดับและการ 

รู ้ค ่าจ�านวนกับส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีครูน�ามาจัด

ประสบการณ์ให้กบัเดก็ปฐมวยั	ขัน้สรปุการสนทนา

พูดคุยเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุดิบท่ีใช้ประกอบ

อาหารเครื่องปรุง	 ขั้นตอนในการประกอบอาหาร	

วิธีการประกอบอาหารเพื่อทบทวนการเรียนรู ้ 

ในการเปรียบเทียบ	 จัดหมวดหมู่	 เรียงล�าดับและ

การรู้ค่าจ�านวน	 จากนั้นเด็กวาดภาพแสดงผลงาน	

ตามความคดิของเด็กแล้วออกมาเล่าถ่ายทอดความ

รู้ที่ได้หน้าชั้นเรียน

	 4.		 เมือ่ด�าเนนิการทดลองครบ	8	สปัดาห์	

ผู ้วิจัยท�าการทดสอบทักษะพื้นฐานทางด ้าน

คณิตศาสตร์หลังการทดลอง	(Posttest)	ด้วยแบบ

ทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

	 5.	 น�าข ้อมูลที่ ได ้จากการทดลองไป

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	 แผนการจัด

ประสบการณ์การประกอบอาหาร	จ�านวน	24	แผน

และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางด้าน

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

	 การหาคณุภาพของเคร่ืองมอื	น�าแผนการ

จัดประสบการณ์การประกอบอาหารและแบบ

ทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว	 มาสร้างเครื่องมือประเมิน

ความสอดคล้อง	 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 3	 คน 

ได้ประเมนิค่าความสอดคล้อง	(IOC)	โดยการหาค่า

ความสอดคล้องข้อค�าถามตามวัตถุประสงค์ของ

การวจิยั	(Index	of	Item	objective	Congruence: 

IOC)	และการตรวจสอบความเชือ่มัน่	(Reliability)	
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ค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์แอลฟ่า	(Alpha	Coefficience)	

ของ	 Conbach	 (1990)	 แบบทดสอบเชิงปฏิบัติ

ทักษะที่มีค่าสัมประสิทธิ์ตั้งแต่	 0.50	 ขึ้นไปถือว่า 

มีความเที่ยง	(Reliability)	

	 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ส่วน

ข้อมูลที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

scale)	ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย	(Mean)	และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(Standard	Deviation)	และศึกษาการ

ตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืด้านความเทีย่งตรง	

(Validity)	 ของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์	 โดยใช ้สูตรดัชนีค ่า 

ความสอดคล้อง	IOC	(Index	of	Item	Objective	

Congruence)	(Pinyoanantapong,	1983	:	89)	

การหาค่ายากง่าย	 (Difficulty)	 ของแบบประเมิน

เชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์	 

(Saiyot	and	Saiyot,	1995	:	210)	การหาค่าความ

เช่ือม่ัน	 (Reliability)	 ของแบบประเมินเชิงปฏิบัติ

การทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้สูตร	 

KR-20	 ของคูเดอร์	 ริชาร์ดสัน	 การเปรียบเทียบ

คะแนนความต่างของคะแนนเฉลี่ย	 จากแบบวัด

ความสามารถทางด้านการพูดก่อนและหลังการ 

จัดกิจกรรมการใช้ภาพสญัลกัษณ์	โดยใช้สตูร	t-test	

for	Dependent	Samples	

4.  สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ร ะ ดั บทั กษะพื้ น ฐ านท า ง ด ้ า น

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	 ก่อนได้รับการจัด

ประสบการณ์การประกอบอาหารส�าหรับเด็ก

ปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์	 

พบว่า	เด็กมคีวามสามารถเฉลีย่ทุกด้านอยูใ่นระดับ

พอใช้	คือ	ด้านการเปรียบเทียบ	มีค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ	 3.25	 ด้านการจัดหมวดหมู่	 มีค่าคะแนน

เฉลีย่เท่ากบั	3.00	ด้านการเรยีงล�าดบั	มค่ีาคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั	3.05	ด้านการรู้ค่าจ�านวน	มค่ีาคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ	 2.08	 และเม่ือพิจารณาแยกเป็นราย

ด้านหลังได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบ

อาหารเด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร์	 พบว่า	 เด็กมีความสามารถเฉล่ีย 

ทุกด้านอยู ่ในระดับดี	 คือด้านการเปรียบเทียบ	 

มค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากับ	6.00	ด้านการจัดหมวดหมู่

มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	5.95	ด้านการเรียงล�าดับ

มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 6.20	 และด้านการรู้ค่า

จ�านวนค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	6.15	

	 2.		 ผลการเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทาง

ด้านคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั	ก่อนและหลงัการ

จดัประสบการณ์การประกอบอาหารสงูข้ึนก่อนการ

ทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 

โดยก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 12.10	

และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	24.30

5.  อภิปรายผลการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นี	้มจีดุมุง่หมายส�าคญัเพือ่การ

ศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางด้าน

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ 

จัดประสบการณ์การประกอบอาหาร	 พบว่า 

หลังได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร	

เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์

โดยรวมและรายด้านสูงกว่าก่อนการจดัประสบการณ์

การประกอบอาหาร	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
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ระดับ	 .01	 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 แสดงว่า 

การจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร	ช่วยส่งเสรมิ

ทกัษะพืน้ฐานทางด้านคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั

โดยรวมและรายด้าน	 ได้แก่	ด้านการเปรียบเทียบ	

ด้านการจัดหมวดหมู่	ด้านการเรียงล�าดับ	ด้านการ

รู้ค่าจ�านวน	พบว่า	 มีการพัฒนาในระดับที่ดี	 ทั้งนี้

สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	 ร ะ ดั บทั กษะพื้ น ฐ านท า ง ด ้ า น

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยแยกเป็นรายด้าน 

พบว่า	 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ 

การประกอบอาหารหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการ

ทดลอง	มรีะดบัทักษะพืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตร์

สูงขึ้นทุกด้าน	อภิปรายได้ดังนี้

	 	 1.1	 ด้านการเปรยีบเทียบเดก็ปฐมวยั

มีระดับทกัษะพืน้ฐานทางด้านคณติศาสตร์ก่อนการ

ทดลอง	อยู่ในระดับปานกลาง	คือ	ค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากบั	3.25	แต่หลงัการทดลองเด็กปฐมวยัมรีะดบั

ทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี	

คือ	ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	6.00	คะแนน	แสดงว่า	

กระบวนการการจัดประสบการณ์การประกอบ

อาหารพ้ืนบ้านอีสานของครูน้ัน	 ได้เปิดโอกาส 

ให้เดก็ได้เรยีนรูก้ารเปรยีบเทยีบและได้ลงมอืปฏบิตัิ

กับอุปกรณ์วัตถุดิบของจริงที่มีในท้องถ่ิน	 โดยการ

ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเปรียบเทียบครู 

สอดแทรกทักษะในการเปรียบเทียบอันเป็นทักษะ

พืน้ฐานทางด้านคณติศาสตร์ในการประกอบอาหาร

ในการเปรยีบเทยีบลกัษณะของแตงโม	น�า้	แครอท	

ว่ามรีปูร่าง	ลักษณะ	สเีหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไรบ้าง 

เด็กได้สังเกตลักษณะ	 สี	 มีความแตกต่างกัน 

ทั้งด้านขนาด	สี	รูปร่าง	รสหวาน	รสเปรี้ยว	รสเค็ม	

มีกลิ่นหอมน่าอร่อย	 ได้ชิมรส	 อาหาร	 อันเป็น

ประสบการณ์ตรงท่ีเด็กปฐมวัยได้เรยีนรู	้สอดคล้อง

กับวรรณี	 วัจนสวัสดิ์	 (Watjanasawat,	 2009)	

กล่าวว่า	ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไว้ว่าความ

เข้าใจทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขของเด็กจะ

พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน	 โดยเริ่มจากการที่เด็กใช้

คณิตศาสตร์อย่างง่ายจากความคิดของตนแล้ว

ค่อยๆ	พัฒนาถึงกระบวนการคิดแบบคณิตศาสตร์

อย่างถกูต้อง	กุลยา	ตันติผลาชวิะ	(Tantipolchewa,	

2004	:	158)	ได้กล่าวว่า	ทกัษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตร์

ช่วยให้เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนคณิตศาสตร ์

เบื้องต้น	ได้แก่การฝึกให้เด็กได้เปรียบเทียบรูปร่าง

ต่างๆ	 บอกความแตกต่างในเรื่องขนาด	 น�้าหนัก	

ระยะเวลา	 จ�านวนสิ่งของต่างๆ	 ที่อยู่รอบตัวไปใน

ชีวิตประจ�าวันได้

	 	 1.2		ด้านการจดัหมวดหมูเ่ด็กปฐมวยั

มีระดับทักษะพื้นฐานทางด้าน	 คณิตศาสตร์ก่อน

การทดลองอยู่ในระดับปานกลาง	ค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากบั	3.00	แต่หลงัการทดลองเด็กปฐมวยัมรีะดบั

ทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี	

คือ	ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	5.95	แสดงว่า	ในการ

จัดประสบการณ์การประกอบอาหารของครูนั้น	 

ได้เปิดโอกาสให้เดก็ได้เรยีนรูท้กัษะการจดัหมวดหมู่

จากวัตถุดิบที่ครูน�ามาท�ากิจกรรม	 เด็กได้เรียนรู ้

ในเรื่องการจัดหมวดหมู ่ในกิจกรรมนี้โดยการ 

จดัหมวดหมูล่กัษณะรปูร่าง	ทรงกลม	การจดัหมวด

หมู่ตามสีต่างๆ	 นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้การจัด

หมวดหมูจ่ากอปุกรณ์เคร่ืองครวั	ว่าใช้ส�าหรบัน�ามา

ประกอบอาหาร	 เช่น	 ทัพพี	 ถาด	 จาน	 ชาม	

สอดคล้องกบับญุเยีย่ม	จิตรดอน	(Chitdon,	1983	
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:	246)	กล่าวว่า	ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ช่วย

ให้เดก็มคีวามพร้อมทีจ่ะเรยีนคณติศาสตร์เบ้ืองต้น	

ได้แก่	 การจัดหมวดหมู่	 การเพิ่มขึ้นและลดลง	 

ช่วยขยายประสบการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้

สอดคล้องกบัจากง่ายไปหายาก	ฝึกให้เดก็ได้เปรยีบ

เทยีบรปูร่างต่างๆ	บอกความแตกต่างในเรือ่งขนาด	

น�า้หนัก	จ�านวนสิง่ของต่างๆ	ทีอ่ยูร่อบตวั	แยกแยะ

ของเป็นหมวดหมู่เรียงล�าดับใหญ่-เล็ก	สูง-ต�่า	แยก

เป็นหมู่ย่อยได้โดยการเพิ่มข้ึนหรือลดลง	 ทักษะ

เหล่าน้ีจะช่วยให้เด็กพร้อมที่จะคิดค�านวณในขั้น

ต่อๆ	 ไป	 ตลอดจนฝึกให้คิดหาเหตุผลหรือค�าตอบ

ด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอนที่ครูจัดไว้	 

เพื่อช่วยให้เด็กเกิดความม่ันใจ	 ตัดสินใจได้อย่าง 

ถูกต้องสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 ลิดา	

จนัทร์ตร	ี(Chantarree,	2004	:	23)	กล่าวว่าทกัษะ

พืน้ฐานทางคณติศาสตร์เด็กควรได้รบัประสบการณ์

ต่างๆ	เกีย่วกบัเรือ่งของ	การเรยีงล�าดบั	การจ�าแนก

ตามรูปร่าง	ขนาด	น�้าหนัก	ความยาวความสูง	การ

นับและการวัดซึ่งเป็นพื้นฐานในการเตรียมความ

พร้อมทางคณิตศาสตร์	ในระดับต่อไป

	 	 1.3		ด้านการเรียงล�าดับ	เด็กปฐมวัย

มีระดับทักษะพื้นฐานทางด้าน	 คณิตศาสตร์ก่อน

การทดลองอยู่ในระดับปานกลาง	ค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากบั	3.05	แต่หลงัการทดลองเด็กปฐมวยัมรีะดบั

ทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี	

คือ	 ค ่าคะแนนเฉลี่ยเท ่ากับ	 6.20	 แสดงว ่า	

กระบวนการการจัดประสบการณ์การประกอบ

อาหารพ้ืนบ้านอีสานของครูนั้น	 ได้เปิดโอกาสให้

เด็กได้เรียนรู้ทักษะการเรียงล�าดับท่ีครูน�ามาท�า

กจิกรรม	เดก็ได้ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมจรงิ	เดก็มกีาร

เรียงล�าดับขั้นตอนการประกอบอาหาร	และในทุก

กิจกรรมของการประกอบอาหารจะมีขั้นสรุป	เพื่อ

ฝึกให้เด็กได้น�าเสนอผลงานของกลุ่มตนเองในหน้า

ชั้นเรียนถึงขั้นตอนการท�าอาหาร	 ว่ากลุ ่มของ

ตนเองมีขั้นตอนการท�าอย่างไร	เด็กก็สามารถเรียง

ล�าดับขั้นตอนการท�าได้	 ซึ่งสอดคล้องกับนิตยา	

ประพฤติกิจ	 (Praprasitkit,	 1994	 :	 4)	 กล่าวว่า

คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันที่

ส�าคญัเปิดโอกาสให้เดก็ได้ใช้ชวีติค้นคว้า	แก้ปัญหา

และเรียนรู้ด้วยตนเอง	 โดยจัดประสบการณ์ท่ี

เหมาะสมให้กบัเดก็	และต้องค�านงึว่าความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นขึ้นอยู ่กับ

ระบบพัฒนาการของเด็กด้วยและสอดคล้องกับ 

วลันา	ธรจักร	(Thornchakra,	2001	:	25)	กล่าวว่า 

เดก็จะต้องมปีระสบการณ์และได้รบัการฝึกในเรือ่ง

ของการสังเกต	 เปรียบเทียบ	 การจ�าแนกสิ่งต่างๆ	

ตามรูปร่าง	 การบอกต�าแหน่ง	 การเรียงล�าดับการ

นับและการวัด	 ทักษะต่างๆ	 เหล่านี้จะช่วยเตรียม

เด็กให้พร้อมท่ีจะก้าวไปสู่การเรยีนรูท้างคณิตศาสตร์

ในขั้นสูงต่อไป

	 	 1.4		ด้านการรู้ค่าจ�านวน	เดก็ปฐมวยั

มรีะดับทกัษะพืน้ฐานทางด้านคณติศาสตร์ก่อนการ

ทดลองอยู ่ในระดับปานกลาง	 ค่าคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั	2.80	แต่หลงัการทดลองเด็กปฐมวยัมรีะดบั

ทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี	

คอื	ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั	6.15	แสดงว่า	กระบวนการ

การจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร	 ได้เปิด

โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการรู้ค่าจ�านวนจาก

การปฏิบัติจริง	 ที่ครูน�ามาท�ากิจกรรมในทุกๆ

กิจกรรม	 นอกจากนี้เด็กยังได้เรียนรู้การจับคู่หนึ่ง
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ต่อหน่ึง	 จ�านวนมาก	 จ�านวนน้อย	 และการนับ	 

สอดคล้องกบักลุยา	ตนัตผิลาชวิะ	(Tantipolchewa,	

2002	:	158)	กล่าวว่า	คณติศาสตร์ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั 

เป็นความเข้าใจจ�านวนการปฏิบัติเกี่ยวกับจ�านวน	

หน้าทีแ่ละความสมัพนัธ์ของจ�านวนความเป็นไปได้	

และการวดัทางคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัจะเน้น

ไปที่การจัดจ�าแนกสิ่งต่างๆ	 การเปรียบเทียบและ

การเรียนรู้สัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์	 ซึ่งเด็กจะ

เรียนรู้ได้จากกิจกรรมปฏิบัติการและประไพจิตร	

เนติศักดิ์	 (Netisak,	1986	 :	20)	กล่าวว่า	ทักษะ 

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานของ 

เด็กที่ควรได้รับประสบการณ์	 เกี่ยวกับการนับเพื่อ

เป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมที่จะเรียน

คณิตศาสตร์ในระดับต่อไป

	 2.		 เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รับการจัดประสบการณ์

การประกอบอาหาร	 มีคะแนนทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ก่อนการทดลองมคีะแนนเฉลีย่เท่ากับ	

12.10	 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการ

ทดลองอยู่ในระดับปานกลางแต่หลังการทดลอง

เดก็ปฐมวยัมีคะแนนเฉลีย่เท่ากบั	24.30	ทกัษะพืน้

ฐานทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองอยู่ในระดับดี

แสดงว่า	รปูแบบการจดัประสบการณ์การประกอบ

อาหารของครนูัน้	ส่งเสรมิให้เดก็มปีระสบการณ์ใน

การประกอบอาหารท่ีมีในท้องถิ่นพื้นบ้านของ

ตนเองเน่ืองจากเป็นวสัดอุปุกรณ์ทีม่ใีนท้องถิน่ของ

ตัวเด็กจึงง่ายต่อการเรียนรู้ผ่านสื่อที่เป็นของจริง	

บรบิทอาหารตามบ้านตนเองจรงิๆ	วสัด	ุสือ่อปุกรณ์

มีอยู ่ในท้องถิ่นตัวเองจริง	 เด็กได้ลงมือปฏิบัติ

กจิกรรม	โดยครจูดักิจกรรมท่ีเน้นให้เด็กได้เปรียบเทยีบ 

เรียงล�าดับ	 จัดหมวดหมู่และรู ้ค่าจ�านวน	 ผ่าน

ประสาทสัมผัสทั้ง	 5	 สอดคล้องกับธรรมชาติของ

เด็กปฐมวัยที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้	 การส�ารวจ

ค้นคว้า	มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็สนใจสิง่แปลกใหม่

ในกิจกรรม	 การได้ลงมือกระท�าตรงกับพัฒนาการ

ด้านสตปัิญญาของเดก็ในขัน้ที	่2	ขัน้ก่อนปฏบิตักิาร	

ตามที่ปานิตา	กุดกรุง	(KutKrung,	2010)	ได้กล่าว

ไว้ว่าเดก็ช่วงอาย	ุ2-6	ปีจะถือเอาตนเองเป็นส�าคญั	

(Self	Centered)	และเรียนรู้จากการสมัผสัและใช้

ทกุส่วนของร่างกายในการท�ากจิกรรมแต่การเรยีน

รู้ทีไ่ด้ผลดีทีสุ่ดคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ทีต่น

ได้ลงมือปฏิบัติเด็กในวัยนี้ต้องการประสบการณ์ 

ที่เป็นรูปธรรมต้องการค้นหาส�ารวจ	 (Explore)	 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจอหน์ดิวอี้	 ที่กล่าวว่า

เด็กเรียนรู้จากการกระท�า	(Learning	by	doing)	ดังที ่

สิริมา	 ภิญโญอนันตพงษ์	 (Pinyoanantaphong,	

2002	:	31-33)	กล่าวว่า	เด็กปฐมวัยโดยธรรมชาติ

แล้วมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ	 รอบตัว

และต้องการที่จะเรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่และที่ส�าคัญ

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้นควรอยู่ที่ตัวเด็กเป็น 

ผูส้ร้างสรรค์ความรูข้ึน้ด้วยตนเองตลอดจนได้ลงมอื

ปฏิบัติด้วยตนเองสอดคล้องกับทิศนา	 แขมมณี	

(Khammanee,	1993	:	133-135)	กล่าวว่า	เด็ก

ปฐมวัยมีการเรียนรู้ทั้งท่ีผ่านประสาทสัมผัสและ

การสร้างความรู้ข้ึนในตัวเด็กเองการเปิดโอกาสให้

เดก็ได้มีประสบการณ์ตรงและวิธกีารเรยีนรูท้ีห่ลาก

หลายจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีในกิจกรรม

การประกอบอาหารนี	้มุง่เน้นให้เด็กได้สัมผัสกบัส่ือ

อปุกรณ์ทีม่ลีกัษณะแตกต่างกัน	เพือ่ส่งเสรมิให้เด็ก

ได้รู้จักการสังเกตและจ�าแนกการเปรียบเทียบการ

จัดหมวดหมู่กับสื่อ	 ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทาง
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คณิตศาสตร์เช ่นเดียวกับเยาวพา	 เดชะคุปต	์

(Dechakup,	 1999	 :	 10)	 กล่าวว่า	 เด็กเกิดการ

เรยีนรูจ้ากการใช้ประสาทสมัผสัในการลงมอืกระท�า

การกระท�าจะท�าให้เด็กค่อยๆเกิดความคิดสร้าง

จินตนาการ

	 จากที่กล่าวมานั้น	แสดงให้เห็นว่า	การจัด

ประสบการณ์การประกอบอาหารของคร	ูเป็นกิจกรรม

ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง	

เรียนรู้ผ่านสื่อที่เป็นของจริง	 บริบทอาหารตาม 

ท้องถิน่ตามบริบทในบรรยากาศทีเ่ดก็คุน้เคยท�าให้

เด็กเกิดการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น

ผา่นสื่อของจริง	วัสดุ	สื่ออุปกรณ์มอียู่ในทอ้งถิน่ตัว

เองจรงิ	เดก็ได้ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมปฏบิตักิจิกรรม

ผ่านประสาทสัมผสัทัง้	5	จงึส่งผลต่อทกัษะพืน้ฐาน

ทางคณิตศาสตร์ในแต่ละด้าน	 ได้แก่	 ด้านการ

เปรียบเทียบ	การเรียงล�าดับ	การจัดหมวดหมู่และ

การรู้ค่าจ�านวน	ซึง่ทกัษะในแต่ละด้านของพื้นฐาน

ทางคณติศาสตร์ของเด็กปฐมวยัมคีวามแตกต่างกนั

ตามความสามารถพืน้ฐานเดมิ	โดยครจูะสอดแทรก

ความรู้ทางด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้

แก่เดก็	โดยการแนะน�าสนทนาพูดคยุ	การใช้ค�าถาม

ให้เดก็ได้ลงมือกระท�ากับส่ือ	วสัดอุปุกรณ์ทีเ่ป็นของ

จรงิตามบริบทท้องถิน่ทีเ่ดก็คุน้เคยขณะท�ากจิกรรม

ครูใช้ค�าถามกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ดีขึ้น

6.  ข้อเสนอแนะ
	 1.		 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	ครูควรเลือกการท�ากิจกรรมการ

เรียนการสอนระดับปฐมวัยนั้น	 นอกจากจะจัด

ประสบการณ์การประกอบอาหารแล้ว	ครูสามารถ

จัดประสบการณ์การประกอบอาหารให้ครบทั้ง	 4	

ภาค	เช่น	อาหารภาคเหนือ	อาหารภาคกลางและ

อาหารภาคใต้

	 	 1.2	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนระดับปฐมวยั	การประกอบอาหารบางประเภท

จะมีขั้นตอนการท�ายุ่งยาก	 เด็กบางคนยังท�าไม่ได	้

ครูควรปรับเปลี่ยนอาหารท่ีมีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อน

และมีขั้นตอนที่ง่ายมาจัดกิจกรรม

	 2.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้ง 

ต่อไป

	 	 2.1	 ในการจัดประสบการณ์การ

ประกอบอาหารท่ีมีต่อทักษะพ้ืนฐานทางด้าน

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทั้ง	 4	 ด้านครั้งต่อไป	

ควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางด้าน

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในรูปแบบการใช้สื่อ

ต่างๆ

	 	 2.2	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนระดับปฐมวัยครั้งต่อไป	 ครูควรศึกษาให้เด็ก 

ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการนับตัวเลข 

ด้วยวัสดุสิ่งของรอบตัวในการพัฒนาทักษะด้าน

คณิตศาสตร์

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
	 การใช้สือ่จากชวีติประจ�าวนัและธรรมชาติ

รอบตัว	 สามารถน�ามาใช้แทนสื่อการสอนปฐมวัย 

ท่ีดีกว่าส่ือท่ีประดิษฐ์ข้ึน	 เนื่องจากวัสดุ	 ส่ือจาก

ธรรมชาติและในชีวิตประจ�าวัน	 มีรายละเอียดเชิง

คณิตศาสตร์ครอบคลุม	เช่น	สามารถเปรียบเทียบ	

จัดหมวดหมู่	 เรียงล�าดับ	 และค่าจ�านวนได้และ
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สามารถใช้วัสดุได้หลากหลายชนิดในเวลาเดียวกัน	

ภายใต้เงื่อนไขที่ครูก�าหนดคือการประกอบอาหาร

	 การเรยีนรูท้างคณติศาสตร์	มไิด้เรยีนแยก

รายด้าน	แต่สามารถเรียนได้หลายด้านในกิจกรรม

เดียวกัน	 ทั้งนี้เพราะความรู ้มิได้แยกส่วนสาระ 

แต่ในหนึ่งสาระมีหลากหลายความรู้ส�าหรับเด็ก

ปฐมวยัสามารถสอดแทรกได้ตามวฒุภิาวะของเดก็

การลงมือปฏิบัติ	ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้าน	เป็นวิธี

การที่พัฒนาเด็กได้ดีที่สุด	โดยเฉพาะการประกอบ

อาหารที่ออกแบบโดยผ่านการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์	 เนื้อหาและวิธีการดังที่ได้ออกแบบ 

และทดลอง

	 การออกแบบเนื้อหาท่ีน�าวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นมาจัดประสบการณ์	 เป็นเรื่องที่สร้างความ

ตระหนักการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดี

	 เด็กที่ ได ้ รับการจัดประสบการณ์การ

ประกอบอาหาร	มคีวามสนใจต่อกจิกรรมท�าอาหาร

ในชีวิตประจ�าวันมากข้ึนชอบสังเกต	 ซักถาม	 

ขั้นตอนการท�าอาหารจากผู้ปกครอง	 ซึ่งแต่ก่อน 

ไม่เคยสนใจ	 ท�าให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและ

หากผู้ปกครองเข้าใจวิธีการเรียนรู ้ของเด็กก็จะ

สามารถสอนเพิ่มเติมให ้ เกิดทักษะได ้ที่บ ้าน 

ถือเป็นการปลูกฝังทักษะนิสัย	 และลักษณะนิสัยที่

ดีส�าหรับการด�าเนินชีวิตของเด็กในอนาคต	
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บทคัดย่อ

	 การวจัิยครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	วเิคราะห์ความต้องการของบณัฑติท่ีจบการศกึษาจากโรงเรียน

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช	 (รร.นนก.)	 เกี่ยวกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับการท�างาน	 

2)	วเิคราะห์ปัญหาการพดูภาษาองักฤษส�าหรบัการท�างานของบณัฑิตทีจ่บการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ

อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช	(รร.นนก.)	เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ	โดยมีกลุ่มตัวอย่าง	คือ	บัณฑิตที่จบการ

ศึกษาจากโรงเรียนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช	(รร.นนก.)	จ�านวน	140	นาย	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ

เก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม	ที่ประกอบไปด้วย	3	ส่วน	คือ	1)	ความต้องการเกี่ยวกับทักษะการพูดภาษา

อังกฤษส�าหรับการท�างาน	โดยให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นระดับความต้องการ	5	ระดับตามมาตร

วัดของลิเคิร์ท	 (Likert	 Rating	 Scales)	 2)	 ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษส�าหรับการท�างานของบัณฑิต	 

และ	3)	ส่วนความคดิเห็นเพ่ิมเตมิ	แบบสอบถามวิเคราะห์	โดยใช้โปรแกรมวเิคราะห์ข้อมลูทางสงัคมศาสตร์	

และความคิดเห็นเพิ่มเติมจะวิเคราะห์เชิงพรรณนา

 ผลการวจัิยพบว่า	โดยรวมบัณฑิตต้องการพดูภาษาองักฤษเพือ่ส่ือสารในชวีติประจ�าวนั	และการ

ติดต่อประสานงานทั่วไป	 และบัณฑิตในแต่ละส่วนมีความต้องการท่ีแตกต่างกันออกไป	 ตามแต่ลักษณะ

* ได้รับบทความ:	18	ตุลาคม	2563;	แก้ไขบทความ:	22	ธันวาคม	2563;	ตอบรับตีพิมพ์:	30	ธันวาคม	2563    
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ของงาน	เช่น	ส่วนก�าลงัรบ	ต้องการมทีกัษะการพูดเพ่ือติดต่อประสานงานในภารกจิฝึกรบร่วม	หรือภารกจิ

ทางทหารกบันานาประเทศ	ส่วนบญัชาการต้องการมทีกัษะการพูดในการประสานงานทัว่ไป	และในภารกจิ

การเข้าร่วมประชมุ	สมัมนาต่างๆ	บณัฑติส่วนส่งก�าลังบ�ารุงต้องการทักษะการพูดเพ่ือเจรจาต่อรอง	ซ้ือขาย

ยุทโธปกรณ์ต่างๆ	 รวมถึงทักษะการอ่าน	 และการแปล	 ในด้านของปัญหาที่พบในการพูดภาษาอังกฤษ	 

พบว่าบัณฑิตมีปัญหาเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลาย	มีปัญหาด้านไม่ทราบค�าศัพท์
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Abstract

	 This	research	of	objective	to:	1)	to	analyze	the	needs	of	graduates	of	Navaminda	

Kasatriyadhiraj	Royal	Air	Force	Academy	 (NKRAFA)	 for	 speaking	English	 skills	 for	work,	 

2)	to	analyze	the	graduates’	problems	of	speaking	English	for	work.	A	quantitative	research	

the	sample	group	was	140	graduates	of	Navaminda	Kasatriyadhiraj	Royal	Air	Force	Academy 

(NKRAFA).	The	instrument	used	was	a	questionnaire	with	three	main	sections	administered	

to	graduates.	They	were	1)	The	need	for	speaking	English	for	work	2)	problems	in	speaking 

English	for	work,	and	3)	the	additional	opinions	towards	needs	in	speaking	English	for	

work.	The	questionnaire	was	analyzed	using	Statistical	Package	for	the	Social	Sciences.	

And	the	additional	opinions	were	analyzed	descriptively.

 The results revealed that: the	graduates	could	not	speak	English	in	different	

situations	 effectively.	 They	had	 limited	 speaking	 skills	 to	 liaise	with	 foreigners	during	

foreign	visits	and	military	missions.	The	language	skills	required	by	the	graduates	depended 

on	the	positions	that	graduates	were	appointed.	In	combat	force,	the	graduates	needed	

skills	in	liaising	with	others	during	military	and	diplomatic	missions.	In	command	department, 

graduates	 needed	 everyday	 conversational	 skills,	 and	 speaking	 skills	when	 attending	

seminars	or	making	a	presentation.	And	in	logistics	department-such	as	purchasing	weapons 

and	studying	the	accompanying	weapon	manuals-they	needed	negotiation	skills	as	well	

as	reading	and	translation	skills.	In	terms	of	problems	encountered	in	speaking	English,	

they	had	difficulty	speaking	English	 in	a	variety	of	situations.	They	 lacked	confidence	
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when	speaking	English	due	to	pronunciation	problems	and	limited	vocabulary.

Keywords: Air	Cadet;	Navaminda	Kasatriyadhiraj	Royal	Air	Force	Academy	(NKRAFA);	English	

speaking	skills	for	work;	problems	of	speaking	English	for	work

1.  บทน�า
	 จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตประจ�าปี	 2556-2559	 ของกองสถิติและ

ประเมนิผล	โรงเรียนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิา 

ธิราช	 (รร.นนก.)	 ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า	 ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจต่อความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนนายเรืออากาศ	 (นนอ.)	 อยู่ในระดับ 

ต�่าสุด	 และความสามารถด้านการพูดของ	 นนอ.	 

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดเช่นกัน	 เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะ

อืน่ๆ	(Data	Processing	Department,	Statistics	

and	 Evaluation	 Division,	 2016)	 และเพื่อ

เป็นการตอบสนองนโยบายของกองทัพอากาศ	

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช	 

(รร.นนก.)	 โดยภาควิชามนุษยศาสตร์	 กองวิชา

มนุษยศาสตร์	 และสังคมศาสตร์	 กองการศึกษา 

ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยขึน้ตรงด้านการศกึษาของกอง

ทัพอากาศ	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญท่ีต้องมีการ 

ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุให้	นนอ.	มขีีดความสามารถ

ในการสือ่สารเป็นภาษาองักฤษในระดบัทีใ่ช้งานได้

ในชีวิตการท�างาน	 และในสถานการณ์จริง	 ดังนั้น

งานวิจัยนี้จึงท�าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ส�าเร็จการ

ศึกษาจาก	รร.นนก.	เพือ่หาข้อมลูว่าบณัฑติมคีวาม

ต้องการทักษะการพูดท่ีสามารถใช้ในการท�างาน

อะไรบ้าง	 รวมถึงการหาข้อมูลว่าบัณฑิตประสบ

ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษอย่างไร	 เพื่อเป็น

ข้อมลูใช้ในการพฒันาบทเรยีนการพูดภาษาอังกฤษ	

และปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนใน 

รร.นนก.	

	 ในการท�าวิจัยคร้ังนี้	 ผู ้วิจัยได้ทบทวน

วรรณกรรมเรือ่ง	ทฤษฎกีารวเิคราะห์ความต้องการ	

(needs	analysis)	โดยการวเิคราะห์ความต้องการ	

เป็นกระบวนการเกบ็ข้อมูลกระบวนการแรกในการ

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ

เฉพาะทาง	(English	for	Specific	Purposes-ESP)	

(Brown,	 1995)	 การวิเคราะห์ความต้องการเป็น 

กระบวนการที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตรการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน	 และการ

ออกแบบบททดสอบ	โดยกระบวนการนีจ้ะเร่ิมจาก

การเก็บข้อมลูเกีย่วกบัความต้องการของผูเ้รยีนการ

ตีความข้อมูล	 เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ 

ผู้เรียนมากที่สุด	 ทั้งนี้ความต้องการบทเรียนภาษา

องักฤษแบ่งออกเป็นสองชนดิ	คอื	1)	ความต้องการ

ต่อเป้าหมาย	 (target	 need)	 ประกอบด้วย	 1)	

ความจ�าเป็น	 (necessities)	คือสิ่งที่ผู้เรียนจ�าเป็น

ต้องรู ้เพื่อใช้ในสถานการณ์	 เป้าหมายจริงเมื่อ 

จบหลักสูตรแล้ว	2)	ความขาดแคลน	 (lacks)	คือ

ช่องว่างระหว่างส่ิงที่ผู ้เรียนรู้แล้วกับสิ่งที่ผู ้เรียน

ต้องการรู้	และ	3)	ความต้องการ	 (wants)	คือสิ่ง 

ที่ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้	 เพื่อให้มีความ

สามารถเข้าถึงความต้องการต่อเป้าหมายได้) 

2)	ความต้องการต่อกระบวนการเรียนรู้	(learning	

needs)	 หมายถึง	 ส่ิงท่ีผู้เรียนจ�าเป็นต้องท�าใน
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กระบวนการเรียนรูภ้าษา	เป็นกระบวนการทีท่�าให้

ผู ้ เรียนสามารถเรียนได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	

(Hutchinson	 &	Waters,	 1987)	 การวิเคราะห์

ความต ้องการเป ็นกระบวนการเก็บข ้อมูล 

ซึ่งสามารถสามารถเก็บได้หลายวิธี	 (Orr,	 2002	

cited	in	Kim,	2013	:	279-288)	เช่น	แบบสอบถาม	

และการสมัภาษณ์	เป็นข้ันตอนส�าคญัในการพฒันา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง	(ESP)	(Brown,	

2016)	และการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน

สามารถท�าได้ในระยะแรกๆ	ก่อนการเรยีนการสอน	

เพราะจะท�าให้ผู้เรียนทราบถึงจุดมุ่งหมายเร็วขึ้น	

และตรงประเด็นมากขึ้น	 โดยที่ไม่เสียเวลาที่ต้อง

เรยีนภาษาองักฤษทัว่ไป	(Hutchinson	&	Waters,	

1987;	Kenny,	2016	:	253-260)	

	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

เพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ	 (English	 for	 Specific	

Purposes	หรือ	ESP)	 เป็นการสอนภาษาอังกฤษ

เพือ่จดุประสงค์เฉพาะ	เพือ่ให้ผูเ้รียนสามารถน�าเอา

สิ่งที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์กับงานได้อย่างตรง 

จุดประสงค์ของงานอย่างเต็มที่	 Hutchinson	 &	 

Waters	(1987)	ให้นิยามว่า	ESP	เป็นวิธีการสอน

ภาษาที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก	 และเป็นวิธีการสอน 

ทีต่อบค�าถามทีว่่า	ผูเ้รยีนเรยีนภาษาองักฤษไปเพือ่

วัตถุประสงค์ใดต้องวิเคราะห์ว่าเนื้อหาแบบไหน	

และวิธีการแบบใดที่ผู้เรียนต้องการเรียน	 เพื่อให้

สอดคล้องกับการท�างานในสถานการณ์จริง	ภาษา

องักฤษเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะ	ESP	เป็นการเรยีน

ภาษาที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง	 ซึ่งแตกต่างจาก

การเรยีนภาษาองักฤษโดยทัว่ไป	(General	English) 

โดยจะเน้นจุดประสงค์เฉพาะของผู ้เรียนอย่าง

แท้จรงิ	(Isani,	2013)	Dudley-Evans	&	St.	John	

(1998)	 ได้กล่าวถึงลักษณะของ	 ESP	 ว่ามีดังนี้	 

1)	 ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ	 2)	 ใช้สอน

เฉพาะกลุ่ม	 และมีวิธีการสอนที่แตกต่างจากการ

สอนภาษาองักฤษทัว่ไป	3)	ผูเ้รียนส่วนมากจะศึกษา

อยูใ่นระดับมหาวทิยาลยั	หรอืวยัท�างาน	4)	หลกัสตูร

จะถูกออกแบบมาเพ่ือผู้เรียนท่ีมีความรู้ทางภาษา

องักฤษในระดบัปานกลางถงึระดบัสูง	และ	5)	หลักสูตร 

ESP	 ควรต้องมีการเรียนการสอนระบบภาษาบ้าง	

เช่น	ไวยากรณ์	ค�าศพัท์	(Lexis)	และทกัษะการเรยีน	

(Study	Skills)	ESP	

	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพูดภาษา

องักฤษ	(English	speaking)	Celce-Murica	(2001)	

กล่าวว่า	ทกัษะการพดูเป็นทักษะทีซ่บัซ้อน	ต้องการ

การถ่ายทอดทางภาษาท่ีต้องมีความถูกต้องและ 

มีความคล่องในเวลาเดียวกัน	 (Accuracy	 and	 

Fluency)	 และความถูกต้องประกอบไปด้วยการ 

ใช้ไวยากรณ์	 ค�าศัพท์	 และการออกเสียงส่วน 

ความคล่องคือ	 ความสามารถพูดได้อย่างไม่ติดขัด	 

พูดให้ผู ้ฟังเข้าใจได้ง่าย	 (Gower,	 Philips	 &	 

Walter,	1995)	Bygate	(1987)	ได้แบ่งทักษะการ

พูดออกเป็นสองประเด็น	 คือ	 ทักษะการถ่ายทอด

และทักษะการโต้ตอบ	 ซึ่งผู ้พูดที่ดีต้องสามารถ 

ท�าทั้ งสองทักษะได ้ ในคราวเดียวกันอย ่างมี

ประสิทธิภาพ	Leong	&	Ahmadi	(2017	:	34-41)	

ได้กล่าวถึงความส�าคัญของการพูดภาษาอังกฤษ 

ไว้ว่า	 การพูดเป็นทักษะที่ใช้บ่อยที่สุดทักษะหนึ่ง 

ในการสื่อสารกับผู้อื่นในชีวิตประจ�าวัน	 และเป็น

ทักษะที่ต้องเรียนรู้ก่อนทักษะการเขียนและการ

อ่าน	เป็นทกัษะทีไ่ม่สามารถพัฒนาได้ง่ายๆ	เพราะ
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การที่จะสื่อสารได ้อย ่างมีประสิทธิภาพนั้น	 

ผู้พูดจ�าเป็นต้องเรียนรู้การออกเสียง	 ไวยากรณ	์

หรือหลักภาษา	 ค�าศัพท์	 ความคล่อง	 และต้อง

สื่อสารให้เข้าใจด้วย	 ดังท่ี	 Efrizal	 (2012	 :	 127-

134)	และ	Gilakjani	(2012	:	119-128)	ได้กล่าว

ว่า	ในการสอนการพดูถ้าต้องการให้ผูเ้รยีนพดูภาษา

อังกฤษได้เสมือนในสถานการณ์จริงครูควรสร้าง

สถานการณ์การพูดท่ีเหมือนจริงให้ผู้เรียนได้ฝึก

อย่างสม�่าเสมอ	

	 ดังนั้น	 เพื่อที่จะผลิตนายทหารที่สามารถ

สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่ให้

บรรลพุนัธกิจ	และวสิยัทศัน์กองทัพอากาศได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 ผู้วิจัยจึงได้ท�าการวิเคราะห์ความ

ต้องการทักษะการพูดภาษาอังกฤษ	 และปัญหา 

ในการพูดภาษาอังกฤษในการท�างานของผู้ส�าเร็จ

การศึกษาจาก	 รร.นนก.	 เพื่อให้ทราบถึงปัญหา 

ในการพดูภาษาองักฤษของผูส้�าเรจ็การศกึษา	ทัง้นี	้

ผลการศึกษายังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อ

ปรบัปรงุเน้ือหา	และวธิกีารเรียนการสอนวชิาภาษา

อังกฤษใน	 รร.นนก.	 เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการจริงเกี่ยวกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

ในการท�างานในอนาคตของ	นนอ.ด้วย	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อวิ เคราะห์ความต้องการของ

บณัฑติทีจ่บการศกึษาจาก	รร.นนก.	เก่ียวกบัทกัษะ

การพูดภาษาอังกฤษส�าหรับการท�างาน

	 2.	 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการพูดภาษา

อังกฤษส�าหรับการท�างานของบัณฑิตที่จบการ

ศึกษาจาก	รร.นนก.

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	

ประชากรและกลุม่ตวัอย่างในงานวจิยั	คอื	ผูส้�าเรจ็

การศึกษาจาก	 รร.นนก.	 ในหน่วยต่างๆ	 ใน	 ทอ.	

จ�านวน	140	นาย	จาก	5	หน่วยหลัก	(26	หน่วย

ย่อย)	 ที่มีชั้นยศระหว่าง	 ร.อ.	 ถึง	 น.ท.	 ที่ปฏิบัติ

ราชการในกองทพัอากาศ	การเลอืกประชากรเลอืก

โดยวิธีการสุ่ม	ประกอบไปด้วย	1)	ส่วนบัญชาการ	

จ�านวน	23	นาย	2)	ส่วนก�าลังรบ	จ�านวน	72	นาย	

3)	ส่วนส่งก�าลังบ�ารุง	จ�านวน	29	นาย	4)	ส่วนการ

ศึกษา	จ�านวน	12	นาย	และ	5)	ส่วนกิจการพิเศษ	

จ�านวน	4	นาย	

	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิยคอื	แบบสอบถาม	

โดยเครื่องมือได้ถูกวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	 และหาค่าความเชื่อมั่นโดยผู้เชี่ยวชาญ	

กับกลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตวัอย่างจรงิในงานวิจยัก่อนน�าใช้จรงิ	แบบสอบถาม

ส�ารวจความต้องการของบณัฑติ	ประกอบด้วย	4	ส่วน 

คอื	1)	ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	

2)	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษ	 ให้เลือกระดับความต้องการจาก	

5	ระดับ	(5-Likert	scale)	(5	=	ต้องการมากที่สุด	

4	 =	 ต้องการมาก	 3	 =	 ต้องการปานกลาง	 2	 =	

ต้องการน้อย	และ	1	=	ต้องการน้อยท่ีสุด)	3)	ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ 

ของบัณฑิต	โดยให้เลือกระดับปัญหาจาก	3	ระดับ	

(3	=	เป็นปัญหามาก	2	=	เป็นปัญหาปานกลางและ	

1	=	เป็นปัญหาน้อย)	และ	4)	ความคดิเหน็เพิม่เติม

	 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางสังคมศาสตร	์
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบทางสถิติ	 หาค่า

เฉลี่ย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ในส่วนของความ

คิดเห็นเพิ่มเติม	 น�ามาวิเคราะห์แบบอธิบายความ	

(Descriptive	Analysis)	

4.  สรุปผลการวิจัย
	 การน�าเสนอผลการวิจัยจะน�าเสนอผล

เก่ียวกับ	 1)	 ความต้องการทักษะการพูดภาษา

อังกฤษส�าหรับการท�างาน	และ	2)	ปัญหาการพูด

ภาษาอังกฤษส�าหรับการท�างาน	และ	3)	ความคิด

เห็นเพิ่มเติม	ดังนี้

	 1.	 ในการวิเคราะห์ผลรวมจากแบบ	

สอบถาม	ในภาพรวมจากบณัฑติจาก	5	ส่วนจ�านวน	

140	นาย	โดยรวมสรปุได้ว่า	บณัฑติมคีวามต้องการ

พูดภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อประสานงานท่ัวไปกับ

ชาวต่างชาติได้ในระดับมาก	 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 

( 	 =	 4.02,	 S.D.	 =	 0.93)	 รองลงมาเป็นความ

ต้องการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภารกิจดูงานต่าง

ประเทศ	ระดับมาก	( 	=	3.95,	S.D.	=	1.00)	และ

ความต้องการการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารใน

งานราชการทหาร	( 	=	3.90,	S.D.	=	1.03)	ต้องการ

พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการต้อนรับ	 พบปะ	 สังสรรค์

กบับคุคลากรในหน่วยงานทางราชการทหาร	ระดับ

ปานกลาง	 ( 	 =	 3.89,	 S.D.	 =	 0.90)	 จากนั้น 

เป็นความต้องการทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

ในงานประชมุ	อบรม	หรอืการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

ทางการทหาร	ระดับมาก	( 	=	3.84,	S.D.	=	0.92)	

และมคีวามต้องการการพดูในภารกจิทางการทหาร	

ระดับปานกลาง	 ซึ่งมีผลคะแนนน้อยที่สุด	 คือ	 

( 	=	3.21,	S.D.	=	0.71)

	 2.	 แบบสอบถามส่วนท่ี	2	เกีย่วกบัปัญหา

ในการพดูภาษาองักฤษ	โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกตอบ	จากมาก	(3)	ปานกลาง	(2)	หรือน้อย	(1)	

ผลโดยรวมสรุปได้ว่า	 ประเด็นที่บัณฑิตคิดว่าเป็น

ปัญหามากที่สุดคือ	 ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ 

ให้ได้ในบริบท	หรือสถานการณ์ต่างๆ	ทีห่ลากหลาย

ได้	( 		=	2.11,	S.D.	=	0.59)	รองลงมาคอื	ไม่มคีวาม

มัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษ	( 	=	2.10,	S.D.	=	0.66)	

และปัญหาทางด้านการออกเสียง	( 	=	2.09,	S.D.	

=	 0.62)	 มีปัญหาด้านค�าศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสาร	 

( 	=	2.07,	S.D.	=	0.59)	มีปัญหาด้านการเลือกใช้

ค�าในภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ	( 	=	2.06,	S.D.	

=	 0.61)	 ปัญหาด้านการฟังเช่น	 ไม่สามารถจับใจ

ความส�าคญั	หรอืเพือ่จบัรายละเอยีดจากการฟังได้	

( 	=	2.01,	S.D.	=	0.65)	ทั้งนี้บัณฑิตมีความคิด

เหน็ว่าไวยากรณ์ท่ีใช้ในการพูดเป็นปัญหาน้อยท่ีสุด	

( 	=	1.99,	S.D.	=	0.59)	นอกจากการวเิคราะห์ผล

รวมแล้ว	งานวิจัยนี้ยังได้เสนอผลการวิจัยแยกตาม

ส่วนต่างๆ	 โดยจะน�าเสนอออกเป็นส่วนๆ	 ไปเริ่ม

จากหน่วยบญัชาการ	ซึง่มบีณัฑติตอบแบบสอบถาม

จ�านวน	23	นาย	ได้ผลดังนี้

  2.1	 บณัฑติทีท่�างานในส่วนบญัชาการ	

ต้องการทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ

เจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ	( 	=	3.96,	S.D.	

=	1.33)	ละต้องการทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพือ่

สื่อสารในงานราชการทหาร	เช่น	การฝึกทางทหาร

ระดับนานาประเทศ	 ( 	 =	 3.87,	 S.D.	 =	 1.32)	

ระดับมาก	และประเด็นทีบ่ณัฑิตทีท่�างานในส่วนนี้

คิดว่าเป็นปัญหาที่สุดคือ	 ปัญหาด้านการพูดภาษา

อังกฤษในบริบทและสถานการณต์่างๆ	( 	=	2.04,	
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S.D.	=	0.71)	

	 	 2.2	 บัณฑิตในส่วนก�าลังรบจ�านวน	

72	นาย	มคีวามเหน็ว่า	ต้องการทกัษะการพดูภาษา

อังกฤษเพื่อติดต่อประสานงานทั่วไปกับชาวต่าง

ชาติมากที่สุด	( 	=	4.07,	S.D.	=	0.78)	รองลงมา

คือต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

สื่อสารในงานราชการทหาร	เช่น	การฝึกทางทหาร

ระดบันานาประเทศ	( 	=	4.00,	S.D.	=	0.86)	และ

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในภารกิจการไปศึกษา

ดูงานต่างประเทศ	( 	=	4.00,	S.D.	=	0.79)	และ

บัณฑิตในส่วนนี้	 เห็นว่ามีปัญหาในการออกเสียง

ภาษาอังกฤษมากที่สุด	 ( 	=	2.15,	S.D.	=	0.60)	

จากนั้นจะประสบปัญหาด้านความสามารถพูด

ภาษาอังกฤษในบริบทและสถานการณ์ต่างๆ	( 	=	

2.14,	S.D.	=	0.56)	และขาดความมั่นใจในการพูด

ภาษาอังกฤษ	( 	=	2.13,	S.D.	=	0.63)

	 	 2.3	 บัณฑิตในส่วนส่งก�าลังบ�ารุง	

จ�านวน	29	นาย	มีความเห็นว่า	ต้องการพูดภาษา

อังกฤษเพื่อติดต่อประสานงานทั่วไปกับชาวต่าง

ชาติระดับมาก	( 	=	4.10,	S.D.	=	0.94)	รองลงมา

คอืต้องการพดูภาษาองักฤษในภารกจิการไปศกึษา

ดูงานต่างประเทศ	( 	=	4.03,	S.D.	=	1.02)	และ

ต้องการพดูภาษาองักฤษเพือ่สือ่สารในการประชมุ

อบรม	หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	

ในภารกิจทางทหาร	( 	=	3.93,	S.D.	=	0.92)	ระดบั

มาก	ทั้งนี้	บัณฑิตกลุ่มนี้มีความคิดเห็นว่าปัญหาที่

มีผลกับการพดูภาษาองักฤษเกดิจากความไม่มัน่ใจ

มากที่สุด	( 	=	2.31,	S.D.	=	0.60)	และมีปัญหาใน

การเลือกใช้ค�าในค�าภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ	 

( 	=	2.21,	S.D.	=	0.62)	

	 	 2.4	 บัณฑิตจากส ่ วนการศึกษา	

จ�านวน	12	นาย	ส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาทกัษะการ

พูดภาษาอังกฤษ	 เพ่ือน�าเสนอทางวิชาการเพ่ือผล

งาน	อภปิรายและแสดงความคดิเหน็ในงานประชมุ

ทางวิชาการระดับนานาชาติมากที่สุด	 ( 	=	3.92,	

S.D.	 =	 1.00)	 และต้องการทักษะการพูดภาษา

อังกฤษในภารกิจการไปศึกษาดูงาน	 ( 	 =	 3.67,	

S.D.	 =	 0.89)	 ทั้งนี้ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ

ของบัณฑิตคือ	 ความรู ้ด ้านค�าศัพท์ในระดับที่

สามารถสื่อสารได้	 ( 	 =	 2.08,	 S.D.	 =	 0.51)	 

รองลงมาคือ	ปัญหาด้านการออกเสียง	( 	=	2.00,	

S.D.	=	0.43)	

	 	 2.5	 บัณฑิตจากส่วนกิจการพิเศษ

จ�านวน	4	นาย	มคีวามต้องการทกัษะการพดูภาษา

อังกฤษเพื่อติดต่อประสานงานทั่วไปกับชาวต่าง

ชาตมิากทีส่ดุ	( 	=	4.25,	S.D	.=	1.50)	และต้องการ

การพูดภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับ	 พบปะ	 สังสรรค	์ 

( 	 =	 4.25,	 S.D.	 =	 0.965)	 บัณฑิตจากส่วนนี้มี

ปัญหาความสามารถพดูภาษาองักฤษในบรบิทและ

สถานการณ์ต่างๆ	 มากที่สุด	 ( 	 =	 2.25,	 S.D.	 =	

0.50)	เป็นปัญหาในการออกเสียง	( 	=	2.00,	S.D.	

=	0.82)	และปัญหาด้านค�าศัพท์ในระดับทีส่ามารถ

สื่อสารได้	( 	=	2.00,	S.D.	=	0.82)	

	 3.	 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ

ต้องการทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อการท�างาน	

1)	ส่วนบญัชาการมคีวามคดิเหน็เพิม่เตมิว่าบณัฑติ

ต้องการฝึกพูดในบริบทที่แตกต่างกัน	 ต้องการฝึก

ปฏิบัติให้บ่อย	ฝึกด้วยตนเอง	เช่น	ดูหนัง	ฟังเพลง	

อ่านนิยายภาษาอังกฤษ	และต้องการให้มีการเพิ่ม

ชัว่โมง	การฝึกพูด	ฟัง	ออกเสียง	เน้นการปฏบิติัจริง	
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ด้านเน้ือหา	 บัณฑิตต้องการเรียนรู้ศัพท์เทคนิค

ต่างๆ	 ต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์ท่ีถูกต้องในระดับ

ต่างๆ	 เช่น	 การออกหนังสือราชการ	และต้องการ

เรยีนรูก้ารสือ่สารแบบเป็นทางการ	2)	ส่วนก�าลงัรบ	

มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าต้องการเรียนรู้การออก

เสียง	 และค�าศัพท์	 ต้องการเรียนรู้ค�าศัพท์ทั่วไป	

ศัพท์ทางด้านทหาร	ในด้านการฟัง	บัณฑิตต้องการ

ฝึกการฟัง	และพูดไปพร้อมๆ	กัน	เช่น	ฝึกฟ้ง	CNN	

หรือรายการที่มีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ	 

3)	 บัณฑิตส่วนส่งก�าลังบ�ารุง	 มีความคิดเห็นว่า	

บัณฑิตต้องการเรียนเพื่อใช้สื่อสารในการท�างาน	

ต้องการเรียนเนื้อหาที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ใน

การท�างานได้	 เช่นอ่าน	 และแปลความ	 เช่นอ่าน

คู่มือการใช้งานอปุกรณ์ต่างๆ	และสามารถใช้ภาษา

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอุปกรณ์ต่างๆ	 ได้ด้วย	

4)	บณัฑติจากส่วนการศกึษาต้องการให้มกีารสอน

ค�าศัพท์เพื่อน�าไปใช้ในการน�าเสนอ	 และอภิปราย

ในงานประชุม	สัมมนาต่างๆ	และควรส่งเสริมให้มี

การสอนวิชาต่างๆ	เป็นภาษาอังกฤษ	และ	5)	ส่วน

กิจการพิเศษ	 เสนอความคิดเห็นว่าบัณฑิตต้องมี

โอกาสใช้ภาษา	 อยากได้โอกาสในการฝึกพูดใน

สถานการณ์จริง

	 สรุปผล	 โดยภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า	

บัณฑิตต้องการทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

ติดต่อประสานงานท่ัวไป	 เช่น	 การประสานงาน

โครงการความร่วมมือ	 การต้อนรับคณะจากต่าง

ประเทศ	การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้าง	และรักษา

ความสัมพันธ์	 รองลงมาคือต้องการการพูดภาษา

อังกฤษที่ต้องใช้ในภารกิจดูงานในต่างประเทศ	 

เช่นภาษาอังกฤษเพื่อการเอาตัวรอด	 (survival	

English)	การถาม-ตอบ	การอภปิราย	และการแลก

เปลี่ยน	 และแสดงความคิดเห็น	 นอกจากนี้แล้ว

บัณฑิตยังต้องการทักษะการพูดเพื่อใช้ในภารกิจ

ทางทหาร	 เช่น	 การฝึกรบร่วมกับนานาประเทศ	

บัณฑิตมีความคิดเห็นว่าการสื่อสารในระดับพื้น

ฐานมคีวามจ�าเป็นต่อการท�างาน	และการประสาน

งานต่างๆ	 ดังนั้น	 พวกเขาต้องการกลวิธีการพูดที่

หลากหลาย	 เพราะในการท�างานจริงไม่สามารถ

คาดเดาสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้	 และเป็นที่

น่าสังเกตว่า	 การพูดเพ่ือบรรยายสรุปเกี่ยวกับ

หน่วยงานของตนเอง	และเกีย่วกบัภารกิจด้านการ

ทหารเป็นท่ีต้องการน้อยท่ีสุด	 นั่นก็อาจจะเป็น

เพราะว่าการพดูแบบบรรยายสรปุ	มรีปูแบบตายตัว	

เมือ่เปรยีบเทยีบกับการพดูด้านอืน่ๆ	แต่ถงึอย่างไร

ก็ตามความต้องการทักษะการพูดเพื่อใช้ในการ

ท�างานของบัณฑิต	ที่ท�างานในแต่ละหน่วยมีความ

แตกต่างกนั	ตามลักษะงาน	และหน้าท่ี	เช่น	บณัฑติ

ที่ท�างานในส่วนบัญชาการ	 มีความต้องการทักษะ

การพูดด้านการเจรจา	ต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ	

มากท่ีสุด	 นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะงาน 

ในส่วนบัญชาการต้องท�างานที่ต้องแก้ปัญหาและ

รักษาผลประโยชน์ของกองทัพอากาศ	และบัณฑิต

ที่ท�างานในส่วนก�าลังรบซึ่งส่วนมากจะเป็นนักบิน	

และบัณฑิตที่ท�างานในส่วนส่งก�าลังบ�ารุง	 มีความ

ต้องการทักษะการพูดภาษาอังกฤษในด้านการ

ตดิต่อประสานงานกับชาวต่างชาตมิากทีส่ดุ	เพราะ

ลักษณะงานของบัณฑิตในส่วนนี้ต้องมีการฝึกรบ

ร่วมกับนานาชาติอยู่เป็นประจ�า	

	 ในส่วนของปัญหาเกี่ยวกับทักษะการพูด

ของบัณฑิตนั้น	พบว่า	บัณฑิตไม่สามารถพูดภาษา
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อังกฤษได้อย่างคล่อง	 และมั่นใจในการพูดใน

สถานการณ์ทีแ่ตกต่างและหลากหลายได้	ปัญหานี้

อาจเกิดจากการที่บัณฑิตเรียนภาษาอังกฤษจาก

แบบเรียนเป็นส่วนใหญ่	 ท�าให้ไม่ได้เรียนรู้รูปแบบ

การสนทนาที่หลากหลาย	 ดังนั้น	 ควรส่งเสริม 

ให้เรียนจากแหล่งจรงิ	เช่น	โปรแกรมรายการภาษา

องักฤษ	ภาพยนตร์ภาษาองักฤษหรือจากหนังสอืพมิพ์

ภาษาอังกฤษ	

	 ในส่วนของความคิดเห็นเพิ่มเติมของ

บัณฑิตส่วนบัญชาการ	 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า	

ต้องการโอกาสในการฝึกพดูในบรบิทท่ีหลากหลาย	

รวมถึงต้องการเรียนรู้ทักษะการเขียนเพิ่มเติมด้วย	

ยิ่งไปกว่านั้นบัณฑิตในส่วนก�าลังรบมีความคิดเห็น

ว่า	ต้องการเรียนรูค้�าศพัท์ให้มากยิง่ขึน้และต้องการ

พัฒนาทักษะการฟังไปในคราวเดียวกันด้วย	ควรมี

การจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิทักษะด้านภาษาองักฤษ 

ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	

ทั้งนี้การที่จะพัฒนาทักษะภาษาได้	ควรมีการปรับ

เปลี่ยนทัศนคติในการเรียนภาษาให้ได้ก่อน	

5.  อภิปรายผลการวิจัย
	 ผลจากการวิจยันีจ้ะถกูใช้เป็นข้อมลูในการ

ปรบัปรงุวธิกีารเรยีนการสอน	เพือ่พฒันาทักษะการ

พูดของ	 นนอ.	 ให้สอดคล้องกับการท�างานใน

อนาคต	นนอ.	ต้องมคีวามสามารถทางการพดูได้ใน

ระดับสื่อสารได้	 ไม่ว่าจะสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	

หรือเพ่ือการประสานงานทั่วไปซึ่งแต่ละหน่วย

ต้องการ	แต่งานท่ีเจาะจง	แต่ละหน่วยงานสามารถ

ฝึกฝนเพิ่มเติมได้	 เพราะลักษณะงานของแต่ละ

หน่วยมีความแตกต่างกัน	 ในเรื่องเน้ือหาการพูด	

ควรมีเนื้อหาที่	 นนอ.	 สามารถใช้สื่อสารได้ใน

สถานการณ์ที่หลากหลาย	 และใช้ได้จริง	 ซึ่งการที่

จะสามารถให้	 นนอ.	 ได้เรียนรู้สถานการณ์ต่างๆ	

เหล่านั้นได้	 ต้องเกิดจากการน�าเอาสื่อการสอน 

ที่ ใกล ้ เคียงกับสถานการณ ์จริงที่สุดมาสอน	 

เช่น	 การไปดูงานในสถานที่ท�างานจริง	 การไป

สังเกตการณ์ภารกิจทางทหาร	 การไปฝึกงานฝน

หน่วยต่างๆ	การเรยีนรูจ้ากการดภูาพยนตร์	การฟัง

จากโปรแกรมข่าวภาคภาษาอังกฤษ	 ซึ่ง	 นนอ. 

จะสามารถเรียนรู ้การใช ้ภาษาที่หลากหลาย	 

และสมจริง	 ทั้งนี้	 Homolova	 (2004)	 และ	

Sanderson	(1999)	ได้กล่าวว่า	การใช้สือ่การสอน

จากสื่อจริงมีประโยชน์มาก	 เช่น	 ท�าให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ว่าจะต้องส่ือสารภาษาอังกฤษอย่างไร 

กับคู่สนทนาในชีวิตจริงเพราะการส่ือสารจริงนั้น 

มอียูห่ลายรปูแบบ	และหลายวธิกีาร	สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ	Martinez	(2002)	และ	Sanderson	

(1999)	 ที่พบว่า	 ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนความรู ้

จากการเรียนจากส่ือจริง	 หรือแหล่งจริง	 ซ่ึงเป็น

ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับโลกปัจจุบัน	ที่ได้นอกเหนือ

จากความรู้ในแง่ของภาษา	 ทั้งนี้ผู้เรียนก็จะเรียน

อย่างมีความสุข	 และมีเป้าหมาย	 และเป็นการ 

เปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนได้พูดในหัวข้อท่ีทันสมัย 

และน่าสนใจ	

	 จากผลการวิจัย	 ท�าให้ทราบว่า	 กิจกรรม

ในชัน้เรยีนสามารถส่งเสรมิการพดูภาษาองักฤษได้	

ดงัที	่León	&	Cely	(2010	:	11-31)	ทีก่ล่าวว่า	การ

มกีจิกรรมในชัน้เรียนสามารถกระตุ้นให้เกดิการพูด	

และส่งเสรมิบรรยากาศแห่งการเรยีนรูท้ีผ่่อนคลาย	

เพราะผูเ้รยีนได้แสดงออกได้อย่างอสิระ	โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งผู้เรียนท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น	 ท่ีชอบการเรียนรู้

ทีแ่ทรกกิจกรรมทีส่นกุสนาน	และสร้างแรงจูงใจได้	

(Mora	&	Lopera,	2001	:	75-82)	ซึ่งกิจกรรมนั้น

มีอยู่หลากหลาย	และมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

ออกไป	 ดังน้ันผู้สอนควรหากิจกรรมที่เหมาะสม 

กับความสามารถ	และธรรมชาติของผู้เรียน

	 จากผลการวิจัยท�าให ้ตระหนักได ้ว ่า	

นอกจากการสอนในช้ันเรียนปกติแล้ว	 ครูควรเปิด

โอกาสให้	นนอ.	ได้ฝึกปฏิบัติโดยสร้างสถานการณ์

ให้	นนอ.	ให้ได้ฝึกใช้ภาษาองักฤษในชวีติประจ�าวนั	

เพื่อสร้างความคุ้นเคย	 และความมั่นใจในการใช้

ภาษา	 การเรียนการสอนควรมีการวางแผนเรื่อง

เวลาให้เหมาะสม	ควรให้เวลาในการฝึกปฏบิตัมิาก

ขึน้	เพราะผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูก้ารพดูได้อย่างเตม็

ที่เมื่อได้รับโอกาสฝึกอย่างเต็มที่ในสิ่งแวดล้อม 

ที่พร้อม	 ซึ่งสอดสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 

Nunan	(2003)	และ	Kayi	(2007)	นอกจากนัน้แล้ว

ในบริบทของการเรียนการสอนใน	 รร.นนก.	 

การบริหารจัดการเรื่องเวลาควรก�าหนดอย่าง

ชัดเจน	 และควรจัดการเรียนการสอนให้จบลง 

ในชั่วโมงสอนเนื่องจากข้อจ�ากัดในเรื่องเวลาของ	

นนอ.	 การมอบหมายการบ้าน	 หรือกิจกรรมนอก

ห้องเรยีนควรพจิารณาภาระของ	นนอ.	ในแต่ละชัน้

ปีอย่างรอบคอบ	 ยิ่งไปกว่าน้ันผลจากงานวิจัยนี้

ท�าให้ทราบว่า	ทักษะการพูดจะดีหรือไม่	ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถทางการฟังของผู้พูด	 เพราะปัจจัย

ส�าคัญทีส่่งผลต่อการพดูปัจจยัหนึง่กค็อืปัญหาด้าน

การฟัง	 ทั้งสองทักษะควรถูกศึกษาไปในคราว

เดียวกัน	(Tuan	&	Mai,	2015	:	8-23)	นอกจากนี้

การสอนการพูด	การเรียนรู้การออกเสียง	การเน้น

ค�าหนกั	เบา	หรอืเรยีนรูท้วงท�านองเสยีง	(Intonation)	

(Nillo,	2014)	ก็มีความส�าคัญยิ่ง	ซึ่งในบริบทที่ครู

จะเป็นผู้ที่ใช้ภาษาเป็นส่วนใหญ่	 (Hosni,	 2014	 :	

22-30)	 ครูควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการออกเสียง	

การเน้นค�า	 หนักเบา	 และถูกต้องให้แก่ผู้เรียนได	้

รวมถงึต้องมกีารปรบัทศันคตใิห้ผูเ้รยีนตระหนกัถงึ

ความส�าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษด้วย	

6.  ข้อเสนอแนะ
	 1.		 ข้อเสนอแนะในการน�าวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 สามารถการน�าไปเป็นข้อมลูเพือ่

ออกแบบหลกัสตูรการพดูภาษาองักฤษแก่	นกัเรยีน

นายเรืออากาศ

	 	 1.2		สามารถน�าไปปรับกระบวนการ

เรียนการสอนในชัน้เรียนได้	เช่น	การจัดกิจกรรมส่ง

เสริมการพูด	 หรือการให้ความส�าคัญกับการฝึก

ปฏิบัติ	ทั้งใน	และนอกชั้นเรียน

	 	 1.3		สามารถน�าผลไปปรับปรุง	 หรือ

เพิม่เตมิเนือ้หาในส่วนของการพฒันาทกัษะการพดู	

รวมถึงพัฒนาวิธีการเรียนการสอนในทักษะการ

เรยีนการสอนภาษาองักฤษอืน่ๆ	ได้ด้วย	เช่นทกัษะ

การอ่าน	หรือการเขียน

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		ศึกษากิจกรรมที่สามารถพัฒนา

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

	 	 2.2		ศึกษาวิธีการสอนท่ีสามารถส่ง

เสริมทักษะการพูดแบบฉับพลันในสถานการณ์ที่

หลากหลาย

  2.3		ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ทักษะการฟังและทักษะการพูด
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7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
	 จากผลจากการวจิยัท�าให้ทราบว่า	บณัฑติ

ส่วนใหญ่ไม่ต้องการเรยีนเนือ้หาการพดูเฉพาะทาง	

แต่ต้องการศกึษาการสนทนาทีต้่องใช้ในการสือ่สาร

ในชีวิตประจ�าวัน	การประสานงานทั่วไป	ซึ่งผู้วิจัย

คาดหวังว่ากลุม่ประชากรมคีวามต้องการเรียนการ

พดูทีมี่ลกัษณะเฉพาะทางมากกว่า	แต่ผลเป็นไปใน

ทางตรงกันข้าม	ซึง่อาจจะเป็นเพราะว่าการสือ่สาร

ทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ	โครงสร้างประโยค	และค�าศพัท์

นัน้กม็ลีกัษณะเฉพาะตายตวั	ผูใ้ช้สามารถเรยีนรูไ้ด้

จากการท�างาน	 สามารถท่องจ�าเพื่อน�าไปใช้งาน 

ได้เลย	 แตกต่างจากการสื่อสารทั่วไป	 ที่ผู ้พูด 

ไม่สามารถคาดเดาว่าจะต้องสื่อสารแบบแบพลัน

กับคู่สนทนาได้อย่างไร	 เพราะหัวข้อสนทนาเป็น

แบบอสิระมคีวามหลากหลาย	และพบว่าทกัษะการ

พูดควรพัฒนาไปพร้อมๆ	กับทักษะการฟัง
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบอิทธิพลของคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทมีต่อ

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยเน้นศึกษาบริษัท 

จดทะเบยีนทีอ่ยูใ่นกลุ่มหลกัทรพัย์	ESG	100	คุณลกัษณะของคณะกรรมการบรษัิทในการวจัิยนีป้ระกอบด้วย 

ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน	ความหลากหลายเชิงประชากร	และความเป็นอิสระ	ส่วนจริยธรรมทาง

ธุรกิจวัดผ่านการจัดการก�าไร	โดยใช้แบบจ�าลองของ	Yoon	&	Miller	ซึ่งมีขนาดของคณะกรรมการบริษัท	

การกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ความเสี่ยงทางการเงิน	 ความสามารถในการท�าก�าไร	 และขนาดของ

บริษัท	เป็นตัวแปรควบคุม	การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจ�าปี	งบการเงิน	และแบบแสดง

รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ของบรษิทัทีไ่ด้รบัรางวลั	ESG100	ประจ�าปี	2558-2561	รวมจ�านวนทัง้ส้ิน	

269	บริษัท	ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า	ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทมีอิทธิพลเชิงลบต่อการจัดการก�าไร

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 เป็นการแสดงว่าเมื่อความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจะท�าให้
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การจัดการก�าไรลดลงแสดงถึงมีจริยธรรมทางธุรกิจมากขึ้น	 จึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่

ในกลุ่มหลักทรัพย์	 ESG100	 มีคณะกรรมการบริษัทท่ีมีความเป็นอิสระมากข้ึนบริษัทก็จะแสดงออกทาง

จริยธรรมทางธุรกิจมากขึ้นผ่านการจัดท�ารายงานทางการเงินที่มีความโปร่งใสนั่นเอง

ค�าส�าคัญ:	คณะกรรมการบริษัท;	จริยธรรมทางธุรกิจ;	การจัดการก�าไร

Abstract

	 The	objective	of	this	research	was	to	examine	the	influence	of	board	characteristics 

on	business	ethics	of	companies	listed	on	the	Stock	Exchange	of	Thailand	emphasizing	

on	ESG	100.	The	representatives	of	board	characteristics	consisted	of	three	variables	as	

follows;	board	financial	expertise,	board	gender	diversity,	and	board	independence.	Earnings 

management	measured	by	the	model	of	Yoon	&	Miller	was	the	proxy	of	business	ethics.	

Besides,	five	control	variables	were	board	size,	owner	concentration,	leverage,	profitability, 

and	company	size.	This	study	collected	data	from	secondary	source	belonging	to	269	firm-

year	observations.	These	data	were	available	in	their	annual	reports,	financial	statements,	

and	annual	registration	statements	(form	56-1)	of	the	year	2015-2018	covering	4	years.	

The	data	were	analysed	by	multiple	regression	analysis	technique.

 The result revealed that:	there	was	significantly	statistical	negative	influence	of	

board	independence	on	earnings	management.	This	indicated	that	board	independence	

could	mitigate	earnings	management	reflecting	business	ethics	committed.	Therefore,	

this	could	imply	that	board	independence	encouraged	companies	in	ESG100	to	commit	

with	business	ethics	through	faithful	representation	of	financial	reporting.

Keywords: Board	Characteristics;	Business	Ethics;	Earnings	management

1.  บทน�า
	 ปัจจุบันบริษัทต้องมีความสามารถในการ

บริหารองค์กรและมีความสามารถในการแข่งขัน 

ที่เหนือกว่าคู ่แข่งจึงจะท�าให้บริษัทด�ารงอยู ่ได	้

อย่างไรก็ตาม	บริษัทก็ต้องมีการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

ทีเ่ก่ียวข้องอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้กบัปัจจยัอย่างน้อย

สามด้าน	คือ	1)	ด้านเศรษฐกิจ	2)	ด้านกฎหมาย	

และ	3)	ด้านจริยธรรม	ประเด็นด้านจริยธรรมธรุกจิ

เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลากหลายกรณี	 

เช่น	 การฉ้อฉล	 การติดสินบน	 การคอร์รัปชั่น	 

การตกแต่งตัวเลขรายงานทางการเงิน	 เป็นต้น	

(Khantawitc,	 Sillapaporn	 and	 Chansirisri,	



123ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)                                         วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

2009	 :	 254)	 นอกจากนี้จากการส�ารวจโดย	 

Association	 of	 Certified	 Fraud	 Examiners	

(ACFE)	 องค์กรต่อต้านการทุจริต	 ได้รายงาน 

ใน	 “The	 2018	 Report	 to	 the	 Nations	 on	

Occupational	Fraud	and	Abuse”	ทีเ่น้นศกึษา

การทุจริตฉ้อฉลในองค์กรเฉพาะภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิกว่าผลของการทุจริตฉ้อฉลสร้างความเสีย

หาย	USD	236,000	จากรายงานนีก้ารทุจรติฉ้อฉล

ที่สร้างความเสียหายมากที่สุดมาจากการตกแต่ง 

งบการเงิน	 (Financial	 Statement	 Fraud)	 

และองค์กรที่ตกเป ็นเหยื่อของการทุจริตนั้น

มากกว่า	 75	 เปอร์เซ็นต์	 เป็นองค์กรแสวงหาผล

ก�าไร	ซึ่งผู้กระท�าผิดที่สร้างความเสียหายมากที่สุด

เป ็นผู ้ที่มีอ�านาจอยู ่ ในระดับเจ ้าของกิจการ 

หรือผู ้บริหารสอดคล้องกับตัวอย่างความผิด 

ที่ผู ้บริหารอยู่เบื้องหลังที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 เช่น	

กรณีที่ผู้บริหารของบริษัทโตชิบา	 ประเทศญี่ปุ่น 

ที่ได้ร่วมกันกระท�าผิดตกแต่งงบการเงินเพื่อให้

แสดงผลก�าไรสูงเกินจริงมานานถึง	7	ปี	จนกระทั่ง

ถูกตรวจสอบพบในต้นปี	2558	หรือกรณีที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหารของบริษัทสิงห์	พาราเทค	จ�ากัด	 (มหาชน)	

จ�ากัด	 ได้ด�าเนินการ	 หรือมีส่วนรู้เห็นยินยอมให้มี

การจัดท�าเอกสารและบันทึกรายได้จากการขาย 

อันเป็นเท็จในบัญชีและงบการเงินของบริษัท	 

ส่งผลให้แสดงผลก�าไรสุทธิจากการด�าเนินการในปี	

2550	ซึ่งหากไม่มียอดรายได้ดังกล่าว	ผลประกอบ

การในงบการเงินของบริษัทจะแสดงผลขาดทุน	

(The	Securities	and	Exchange	Commission,	

Thailand,	2012)

	 ทฤษฏีตัวแทน	 (Agency	 Theory)	 ได้

อธิบายถึงการเกิดขึ้นของการท�าผิดจริยธรรมทาง

ธุรกิจในประเด็นการตกแต่งงบการเงินของบริษัท

ว ่าเป ็นปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ 

(Conflict	 of	 Interest)	 ระหว่างผู้ถือหุ้นที่เป็น

เจ้าของ	 (Principal)	 กับผู้บริหารที่เป็นตัวแทน	

(Agent)	ความขดัแย้งเกดิขืน้เมือ่ผูบ้ริหารได้ตัดสิน

ใจท�าการต่างๆ	โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของตัวเอง

โดยเฉพาะในบริษัทท่ีมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบการ 

กระจายตัว	(Dispersed	ownership	structure)	

และจะกลายเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่กับผู ้ถือหุ ้นรายย่อย 

เพราะผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่ม

เดียวกันซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเกิดข้ึนกับบริษัท 

จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ที่มี

โครงสร้างผูถ้อืหุน้แบบกระจกุตัว	(Concentrated	

ownership	 structure)	 ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร

หรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษัท 

ก็ล้วนเป็นผู้ครอบครองข้อมูลของบริษัทในแง่ของ

ปริมาณและคุณภาพท่ีมีมากกว่าผู้ถือหุ้นรายย่อย	

(Information	Asymmetry)	ท�าให้มีโอกาสใช้ข้อ

ได้เปรยีบดังกล่าวท�าการตกแต่งงบการเงนิ	(Moral	

Hazard)	 (Ruangsuwan,	 2006	 :	 120-128)	 

ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหลงเช่ือและน�าไปสู่การ

ท�าลายความน่าเชื่อถือของนักลงทุนที่มีต่องบ 

การเงินของบริษัทในตลาดทุนของประเทศนั้นๆ	 

ในล�าดับต่อมา	 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเป็น

ทางเลือกหนึ่งท่ีผู้ถือหุ้นและหน่วยงานก�ากับดูแล

น�ามาใช้ในการควบคุมดูแลเพื่อลดพฤติกรรมการ

ฉวยโอกาสนัน้ของผูบ้รหิาร	เนือ่งจากคณะกรรมการ



124 Dhammathas Academic Journal         Vol. 20 No. 4 (October - December 2020) 

บรษัิทเป็นกลไกทีส่�าคญัในการดแูลการฉวยโอกาส

ใช้ประโยชน์จากการมีข ้อมูลที่ เหนือกว่าของ 

ผูบ้รหิาร	คณะกรรมการบรษิทัจงึมคีวามรับผดิชอบ

ในการดูแลให้ระบบการจัดท�ารายงานทางการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลส�าคญัต่างๆ	ถกูต้อง	เพียงพอ 

ทันเวลา	เป็นไปตามกฎเกณฑ์	มาตรฐาน	และแนว

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	 (The	 Stock	 Exchange	 of	

Thailand,	2017)	

	 ลักษณะเชิงคุณภาพท่ีส�าคัญของรายงาน

ทางการเงินของบริษัทคือการเป็นตัวแทนอัน 

เทีย่งธรรม	(Faithfulness	representation)	หรือ

ความโปร่งใส	 (Transparency)	 อันหมายถึง

รายการทางบัญชีของบริษัทต้องถูกรับรู	้ วัดมูลค่า	

และน�าเสนออยู่ในรายงานทางการเงินด้วยความ

ซือ่สตัย์สจุรติ	(Honesty)	เพือ่ประโยชน์ของผูใ้ช้งบ

การเงินทุกฝ่าย	 (Enderle,	 2004)	 นอกจากนี้

รายงานทางการเงินท่ีมีคุณภาพยังให้ประโยชน์ต่อ

การตัดสินใจของนักลงทุนอีกด้วย	 จะเห็นได้ว่า

รายงานทางการเงินท่ีมีคุณภาพนั้นเป็นตัวช้ีวัดถึง

จริยธรรมทางธุรกิจนั่นเอง	ซึ่งชอยและแทอี	(Choi	

&	 Tae,	 2011	 :	 403-427)	 ได้พิสูจน์ถึงความ

เก่ียวข้องกันระหว่างคุณภาพของรายงานทางการ

เงินกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทในประเทศ

เกาหลแีล้วพบว่า	บริษทัทีย่ดึมัน่ต่อจรยิธรรมธรุกิจ

ที่สูงกว่าก็จะมีการรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ

สงูกว่า	และบรษิทัทีม่รีะดบัการยดึมัน่ต่อจรยิธรรม

ทีส่งูกว่าก็จะมกีารจดัการก�าไรน้อยกว่าด้วย	ซึง่การ

จัดการก�าไร	 (Earnings	 Management)	 น้ัน	 

เกิดขึ้นได้เม่ือผู้บริหารใช้วิจารณญาณในการปรับ

โครงสร้างรายการทางบญัชเีพือ่เปลีย่นแปลงข้อมลู

ในรายงานทางการเงินท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียบางคน

เข้าใจผดิเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัหรอื

ต้องการจะให้มอีทิธพิลต่อการตัดสินใจในการตกลง

ท�าสัญญาที่ขึ้นอยู่กับตัวเลขทางบัญชีที่รายงาน	

(Healy	&	Wahlen,	1999	:	365-383)	จึงถอืได้ว่า	

การจัดการก�าไรเชื่อมโยงกับจริยธรรมทางธุรกิจ	 

จึงมีหลายงานวิจัยของชาวต่างชาติได้ใช้คุณภาพ

ของรายงานทางการเงิน	 ซึ่งวัดได้จากระดับการ

จัดการก�าไรที่ค�านวณจากเทคนิคต่างๆ	 มาใช้เป็น

ตวัแทนของจริยธรรมทางธรุกจิ	เช่น	ลาเบล	กากวัไล 

และฟรองซิเออร์	(Labelle,	Gargouri	and	Fran 

coeur,	2010	:	335-353)	โจและคิม	(Jo	&	Kim,	

2008	:	855-878)	หวงและคณะ	(Huang,	et	al.,	

2008	:	469-487)	เป็นต้น	ซ่ึงคณุลักษณะของคณะ

กรรมการบรษิทัในการท�าหน้าทีค่วบคมุการจดัการ

ก�าไรทีส่�าคญัควรมลีกัษณะดงันี	้1)	ความเชีย่วชาญ

ทางด้านการเงนิการบญัชขีองคณะกรรมการบรษิทั	

(Board	Financial	Expertise)	2)	ความหลากหลาย

เชิงประชากรของคณะกรรมการบริษัท	 (Board	

Gender	Diversity)	 3)	 ความเป็นอิสระของคณะ

กรรมการบริษัท	(Board	Independence)	มีงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศที่พบว่าคุณลักษณะ

ของคณะกรรมการบริษัทมีอิทธิพลต่อการจัดการ

ก�าไร	เช่น	Rajeevan	and	Ajward	(2019	:	2-18)	

พบว่า	 ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีการเงินของ

คณะกรรมการบรษิทัมอิีทธพิลเชงิลบต่อการจดัการ

ก�าไรในประเทศศรีลังกา	 (Damak,	 2018	 :	 289-

312)	ท่ีพบอทิธพิลเชงิลบของคณะกรรมการบริษทั

ท่ีมกีรรมการเป็นเพศหญงิต่อพฤติกรรมฉวยโอกาส

ของผูบ้ริหารในการตกแต่งก�าไรในประเทศฝรัง่เศส	
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แมนซอร์และคณะ (Mansor,	et	al.,	2013	:	221-

229)	 พบว่าความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

บริษัทสามารถช่วยลดการจัดการก�าไรได้	เป็นต้น

	 ข้อมลูการลงทุนของ	The	United	Nations 

-supported	 Principles	 for	 Responsible 

Investment	 (PRI)	 ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การ

สนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ	ในระหว่างปี	

ค.ศ.	1995-2017	แสดงให้เห็นว่า	สมาชิกของ	PRI	

จากทัว่โลกได้มกีารน�าเงินไปลงทุนในบริษทัท่ีมีการ

ด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม	 สังคม	 และบรรษัท 

ภิบาล	(Environment,	Social	and	Governance:	

ESG)	 โดยดูได้จากมูลค่าท่ีเติบโตข้ึนเป็นอย่างมาก

จากประมาณ	6	ล้านล้านดอลล์สหรัฐ	ได้เพิ่มสูงถึง

กว่า	10	เท่า	จนกลายเป็นมูลค่าประมาณ	65	ล้าน

ล้านดอลล่าร์สหรัฐ	 ท�าให้ตลาดหลักทรัพย์หลาย

แห่งทัว่โลกได้ริเร่ิมพฒันาดชันชีีว้ดัด้านความยัง่ยนื	

ที่เรียกว่า	ESG	100	(The	Stock	Exchange	of	

Thailand,	2019)	ส�าหรบัประเทศไทยนัน้	สถาบัน

ไทยพฒัน์	(Thaipat	Institute)	ได้รเิริม่จดัท�าข้อมลู

บริษัทจดทะเบียนของไทยที่มีการด�าเนินงาน 

โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และธรรมาภิบาล	

100	อนัดบั	หรอืทีเ่รยีกว่ากลุม่หลกัทรพัย์	ESG100	

นับตั้งแต่ปี	 2558	 เพื่อจะได้เป็นทางเลือกในการ

ตัดสินใจแก่นักลงทุน	และสร้างผลกระทบเชิงบวก

ให้กบัสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ	เมือ่สถาบัน

ไทยพัฒน์ได้พัฒนา	 Thaipat	 ESG	 Index	 ข้ึนมา

จากกลุม่บรษิทัดงักล่าวเพือ่เป็นเกณฑ์มาตรฐานใน

การเปรยีบเทยีบเพือ่ให้นกัลงทนุใช้ในการตดัสนิใจ	 

ดงันัน้คณุภาพรายงานทางการเงนิทีบ่รษิทัดงักล่าว

น�าเสนอย่อมเป็นที่คาดหวังและพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 เป็นกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวมีบทบาทของคณะ

กรรมการบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	

ข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างมีจริยธรรมอันประกอบด้วยความซื่อสัตย์

สจุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั	

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจ 

ที่จะศึกษาว่าคุณลักษณะใดของคณะกรรมการ

บริษัทกลุ่มหลักทรัพย์	 ESG	 100	 จะมีอิทธิพลต่อ

การแสดงออกจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทในแง่

ของการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินทีม่ี

คณุภาพแก่นกัลงทนุได้	ประกอบกับการวจิยัทีเ่น้น

ศึกษาบริษัทจดทะเบียนกลุ่มหลักทรัพย์	ESG	100	

ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย	 ดังนั้นผลของการ

วจัิยนีจ้ะช่วยให้นกัลงทุนมัน่ใจต่อคณุลักษณะทีพึ่ง

ประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท 

จดทะเบยีนในกลุม่หลกัทรพัย์	ESG	100	ทีจ่ะแสดง

บทบาทตามท่ีคาดหวังในการด�าเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม	 และส่งผลให้เกิดการลงทุนอย่างยั่งยืน 

ในสังคมไทยต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของ

คณะกรรมการบริษัทที่มีต่อจริยธรรมทางธุรกิจ 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	กรณีกลุ่มหลักทรัพย์	ESG	100

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากร	 ได้แก่บริษัทจดทะเบียนกลุ่ม

หลักทรัพย์	 ESG	 100	 ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกคัดเลือก
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ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันไทยพัฒน์

ก�าหนดขึ้น	 โดยใช้ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับ

รางวัล	ESG	100	ของปี	พ.ศ.	2558-2561	ปีละ	100	

บริษัท	เป็นระยะเวลา	4	ปี	รวมทั้งสิ้น	400	บริษัท	

(firm-year	 observations)	 โดยไม่รวมบริษัทที่มี

ลกัษณะดังต่อไปนี	้1)	กลุม่บรษัิทในตลาดหลกัทรพัย์	

MAI	 2)	 กลุ ่มบริษัทที่ไม ่ได ้ป ิดบัญชีวันที่	 31	

ธันวาคม	 3)	 กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินและ

กลุม่กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์์และกองทรสัต์เพือ่

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 และ	 4)	 บริษัทที่มี

ข้อมูลไม่สมบรูณ์	กลุม่ตวัอย่างจ�านวนสทุธคิงเหลอื	

269	บรษัิท	(firm-year	observations)	และเครือ่ง

มือที่ใช้ในการวิจัยนี้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)	ของ

บริษัทกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 งบการเงิน	 รายงาน

ประจ�าปี	แบบแสดงรายการประจ�าปี	(แบบ	56-1)

	 ส�าหรบัตัวแปรเกีย่วกบัจรยิธรรมทางธรุกจิ

วัดได้จากระดับการจัดการก�าไร	 หากก�าไรของ

บริษัทยิ่งมีรายการคงค้างที่ขึ้นอยู ่ ่กับดุลยพินิจ 

ของผู้้บริหาร	(Discretionary	Accruals:	DA)	รวม

อยู ่ด ้วยมาก	 หมายถึง	 มีการจัดการก�าไรมาก	 

ดังนั้น	การวิจัยนี้จึงได้น�าเทคนิคตามแบบจ�าลองที่

พฒันาโดยยนูและมลิเลอร์	(Yoon	&	Miller,	2002	

:	 395-412)	 (The	 Yoon	Model)	 มาใช้การวัด

รายการคงค้างท่ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร

โดยมีการค�านวณดังนี้

 

โดยที่

DA
t
		=	รายการคงค้างทีอ่ยูใ่นดลุยพนิจิของผูบ้รหิาร

ΔREV
t
		=	 ผลต่างระหว่างรายได้ของปีที่ก�าลัง

พิจารณากับปีก่อนหน้า

ΔREC
t
		=	 ผลต่างระหว่างลูกหน้ีการค้าของปีที่

ก�าลังพิจารณากับปีก่อนหน้า

REV
t
		 =	รายได้ของปีที่ก�าลังพิจารณา

ΔEXP
t
		=	 ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายของปีที่กาลัง

พิจารณากับปีก่อนหน้า	 (ต้นทุนขาย	 ค่าใช้จ่ายใน

การขายและ	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

ΔPAY
t
		 =	ผลต่างระหว่างเจ้าหนีก้ารค้าปีท่ีพจิารณา

กับปีก่อนหน้า

ΔDEP		 =	ผลต่างระหว่างค่าเสือ่มราคาปีทีพ่จิารณา

กับปีก่อนหน้า

ΔPEN		 =	ผลต่างระหว่างผลประโยชน์พนักงานปี

ที่พิจารณากับปีก่อนหน้า	 	

	 ส�าหรับสถิติที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	ประกอบด้วย	2	ส่วน	ได้แก่	

	 1.	 สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 

Statistics)	เพือ่วเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของตัวแปร

ทั้งหมด	 ได้แก่ค่าเฉลี่ย	 ค่ามัธยฐาน	 ค่าต�่าสุด	 

ค่าสูงสุด	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เป็นต้น

	 2.		 สถติิเชงิอนมุาน	(Inferential	Statistics)	

เพื่อทดสอบอิทธิพลของคุณลักษณะของคณะ

กรรมการบริษัทต่อจริยธรรมทางธุรกิจ	 ได้แก่	

เทคนคิการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู	ซึง่สามารถ

แสดงเป็นตัวแบบสมมติฐานที่ทดสอบด้วยการใช้

สมการ	(2)	ดังนี้
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DABS	=	β
0
+β

1
BACEXP+	β

2
BFGEN+	β

3
BIND+	β

4
BSIZE+	β

5
OWN+	β

6
LEV+	β

7
ROA+	β

8
SIZE+β

i
	(2)

โดยที่

	 DABS	หมายถึง	ผลรวมค่าสมับูรณ์ของ	DA	

จากสมการ	(1)	เชน่เดยีวกบัวธิีของ	ยังและคริชนัน	

(Yang	&	Krishnan,	2005)

	 BACEXP	 หมายถึง	 ความเชี่ยวชาญทาง

บัญชีการเงินวัดจากสัดส่วนจ�านวนกรรมการท่ีมี

ความรู้ด้านบัญชีการเงิน/จ�านวนของกรรมการ

ทั้งหมด

 BFGEN	 หมายถึง	 ความหลากหลาย 

เชงิประชากรวดัจากสดัส่วนจ�านวนกรรมการทีเ่ป็น

เพศหญิง/จ�านวนของกรรมการทั้งหมด

	 BIND	 หมายถึง	 ความเป็นอิสระวัดจาก

สดัส่วนจ�านวนกรรมการอิสระ/จ�านวนของกรรมการ

ทั้งหมด

	 BSIZE	หมายถงึ	ขนาดของคณะกรรมการ

บริษัทวัดจากจ�านวนของคณะกรรมการ

	 OWN	หมายถงึ	การกระจกุตวัของผูถ้อืหุ้น

รายใหญ่วัดจากสัดส่วนจ�านวนหุ้นของผู ้ถือหุ ้น

สูงสุด	 10	 รายแรก	 /	 จ�านวนหุ้นที่ออกและเรียก 

ช�าระแล้ว

	 LEV	 หมายถึง	 ความเสี่ยงทางการเงินวัด

จากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

	 ROA	 หมายถึง	 ความสามารถในการท�า

ก�าไรวัดจากอัตราส่วนก�าไรต่อสินทรัพย์

	 SIZE	 หมายถึง	 ค่าลอการิทึมธรรมชาต	ิ

(Natural	Logarithm)	ของสินทรัพย์์รวม
 

 

4.  สรุปผลการวิจัย
	 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนาของคณุลกัษณะของคณะกรรมการบรษิทั	

และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน 

ในกลุ่มหลักทรัพย์	ESG	100	จ�านวน	269	บริษัท	

(firm-year	observations)	นั้น	พบว่า	บริษัทจด

ทะเบยีนในกลุม่หลักทรพัย์	ESG	100	มค่ีาเฉลีย่การ

จัดการก�าไรเท่ากับ	0.0729	ในขณะที่คุณลักษณะ

ของคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วย	 สัดส่วน

กรรมการท่ีมคีวามรู้ทางบญัชกีารเงนิเท่ากบั	0.166	

เท่าสัดส่วนกรรมการเพศหญิงเท่ากับ	 0.193	 เท่า

และสัดส่วนกรรมการอิสระเท่ากับ	 0.427	 เท่าใน

ขณะที่ค่าเฉลี่ยของจ�านวนกรรมการบริษัทเท่ากับ	

11	คน	สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก

เท่ากับ	 0.677	 เท่า	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นเท่ากับ	1.007	เท่า	อัตราส่วนผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ	 10.946	 เปอร์เซ็นต์และ

ขนาดของบริษัทเท่ากับ	23.807	หลังจากที่ท�าการ

ตรวจสอบเง่ือนไขการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพห	ุ

พบค่าผิดปกติ	(outlier)	จึงได้แก้ไขด้วยวิธีการตัด

ค่านัน้ออก	ท�าให้คงเหลอืตวัอย่างสทุธจิ�านวน	264	

บริษัท	 (firm-year	 observations)	 และผ่านการ

ทดสอบความคลาดเคลื่อนที่ต้องเป็นอิสระกัน	 

(autocorrelation)	และตัวแปรอสิระทกุตัวไม่ได้มี

ความสัมพันธ์จนเกิดปัญหา	Multicollinearity	 

จึงสามารถวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณได้	

	 ผลการทดสอบอิทธิพลของคุณลักษณะ

ของคณะกรรมการบริษัทต่อจริยธรรมทางธุรกิจ
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ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย:	 กลุ่มหลักทรัพย์	 ESG	 100	 พบว่า	 

ผลการศึกษาพบอิทธิพลเชิงลบของสัดส่วนของ

กรรมการอสิระต่อการจดัการก�าไรอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ	 ณ	 ระดับนัยส�าคัญ	 0.05	 จึงยอมรับว่า

สดัส่วนของกรรมการอสิระมอีทิธพิลเชงิลบต่อการ

จัดการก�าไร	 แต่ไม่พบว่าสัดส่วนของกรรมการที่มี

ความรู้ทางบญัชกีารเงนิ	และสดัส่วนของกรรมการ

เพศหญิงมีอิทธิพลต่อการจัดการก�าไรอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	ณ	ระดับนัยส�าคัญ	0.05	จึงปฏิเสธ

ว่าสดัส่วนของกรรมการทีม่คีวามรูท้างบญัชกีารเงิน	

และสดัส่วนของกรรมการเพศหญงิมอิีทธพิลต่อการ

จัดการก�าไร	เมือ่พิจารณาถึงตัวแปรควบคุม	พบว่า	

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนและขนาดของบริษัทมี

อิทธพิลเชิงบวกต่อการจดัการก�าไรอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ	 ในขณะที่ตัวแปรควบคุมอื่นๆ	 ได้แก่

สดัส่วนของผูถ้อืหุน้รายใหญ่	10	รายแรก	ขนาดของ

กรรมการ	และอตัราส่วนก�าไรสทุธิต่อสนิทรพัย์กลบั

ไม่พบว่ามีอิทธิพลต่อการจัดการก�าไรอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ

5.  อภิปรายผลการวิจัย
	 ผลการศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะ 

ของคณะกรรมการบริษัทต่อจริยธรรมทางธุรกิจ

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย:	 กลุ่มหลักทรัพย์	 ESG100	 พบว่า

สดัส่วนของกรรมการอสิระมอีทิธพิลเชงิลบต่อการ

จัดการก�าไรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (Sig	 =	

0.020,	ค่า	β	=	-0.146)	ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง

กับแมนซอร์และคณะ	 (Mansor,	et	 al.,	 2013	 :	

221-229)	ทีไ่ด้ศกึษาการก�ากบัดูแลกจิการและการ

จัดการก�าไร	 พบว่าสัดส่วนของกรรมการอิสระ 

มีอิทธิพลเชิงลบต่อการจัดการก�าไร	 และหวงและ

คณะ	(Huang,	et	al.,	2008	:	469-487)		ศึกษา

การบรหิารเชงิจรยิธรรม	การก�ากบัดแูลกจิการและ

รายการคงค้างท่ีผิดปกติ	 พบว่า	 เปอร์เซนต์ของ

จ�านวนกรรมการอิสระที่มีอยู ่ในคณะกรรมการ

บรษิทัมคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัการจดัการรายการ

คงค้าง	 จากผลการวิจัยนี้ท่ีสอดคล้องกับงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องข้างต้นจึงอภิปรายได้ว่าเมื่อความเป็น

อสิระของคณะกรรมการบริษทัมมีากขึน้ระดับการ

จัดการก�าไรจะลดลง	แสดงว่าบริษัทมจีริยธรรมทาง

ธุรกิจมากขึ้นนั่นเอง	ดังที่	ชอยและแทอี	 (Choi	&	

Tae,	2011	:	403-427)	ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าบรษิทั

ท่ีมรีะดับการยดึมัน่ต่อจริยธรรมท่ีสูงกว่ากจ็ะมกีาร

จัดการก�าไรน้อยกว่าด้วย	 ผลการวิจัยนี้ทฤษฏี

ตัวแทนสามารถอธิบายได้ว่าความเป็นอิสระของ

คณะกรรมการบริษัทจะสามารถควบคุมดูแล

พฤติกรรมการฉวยโอกาสของผู ้บริหารในการ

จัดการก�าไรได้	จึงท�าให้รายงานทางการเงินทีบ่ริษทั

จัดท�าและน�าเสนอต่อบุคคลภายนอกมีคุณภาพ	 

ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมีจริยธรรมทางธุรกิจของ

บริษทัทีม่คีวามซ่ือสัตย์หรือความโปร่งใสต่อทกุฝ่าย

เพราะคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการ

ครอบง�าต่างๆ	จะท�าให้สามารถแสดงความคดิเหน็

ได้อย่างอิสระ	 โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อ�านาจของใคร

แม้แต่อ�านาจกิเลสของตนเองซึ่งส่งผลให้การท�า

หน้าที่ถ่วงดุลอ�านาจระหว่างการตรวจสอบและ 

การบริหารได ้อย ่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 
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ซึง่คุณลกัษณะของคณะกรรมการบรษิทัด้านความ

เป็นอิสระนี้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมทาง 

พุทธศาสนาในเรื่องอคติ	 4	 ที่ปรากฏในอคติสูตร	

(Mahachulalongkornrajavidyalaya	University,	

1996)	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัทีด่นีัน้จะต้องปฏบัิติ

หน้าที่โดยปราศจากอคติ	 4	 ได้แก่	 ฉันทาคติ	

โทสาคติ	 โมหาคติ	 และภยาคติ	 นอกจากนี้ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (The	 Stock	

Exchange	of	Thailand:	SET)	ที่ท�าหน้าที่ก�ากับ

บริษัทจดทะเบียน	 ก็ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 

ของความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท 

จึงได้ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ต้องมีกรรมการอิสระตามจ�านวนข้ันต�่าคืออย่าง

น้อย	 1	 ใน	 3	 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดและ 

มีอย่างน้อย	 3	 คน	 โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	ซึ่งโดยรวมคุณสมบัติดังกล่าว

นั้นกรรมการอิสระต้องไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	รวมถึงผูบ้รหิารของบริษทัทัง้ทาง

ตรงและทางอ้อมที่อาจมีผลต่อการท�าหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัท	 เช่น	 การถือหุ้นไม่เกิน	 1	

เปอร์เซน็ต์ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมด

ของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสาย

โลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของ

กรรมการรายอื่น	ผู้บริหารบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

ผู้มีอ�านาจควบคุม	 เป็นต้น	ดังนั้นจากการที่บริษัท

กลุ่มหลักทรัพย์	ESG	100	มีสัดส่วนของกรรมการ

อิสระต่อคณะกรรมการบริษัทสูงกว่าจ�านวนขั้นต�่า

ที่ก�าหนด	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 0.427)	 ซึ่งยิ่งมีมากขึ้น 

ก็ย่ิงท�าให้ผู้บริหารสามารถจัดการก�าไรได้น้อยลง

เป็นผลให้รายงานทางการเงนิของบริษทัมคุีณภาพ

อันเป็นการแสดงถึงการมีจริยธรรมทางธุรกิจของ

บริษัทมากขึ้นนั่นเอง	

	 คุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทอื่น

ได้แก่	ความเชีย่วชาญทางบัญชกีารเงนิไม่มอีทิธพิล

ต่อการจัดการก�าไรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 

(Sig	=	0.713	ค่า	β	=	-0.025)	สอดคล้องกับการ

วจัิยของลิน	(Lin,	2011)	ท่ีได้ศกึษากลไกการก�ากบั

ดูแลกิจการและการจัดการก�าไรในประเทศก�าลัง

พัฒนาหลักฐานจากบริษทัจดทะเบยีนของประเทศ

จนี	แล้วพบว่าสัดส่วนของกรรมการทีม่คีวามรูด้้าน

บญัชกีารเงนิของคณะกรรมการบรษิทัไม่มอีทิธพิล

ต่อการจัดการก�าไรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและ

นอกจากนีก้ารวจิยันีก้พ็บว่าคุณลกัษณะด้านความ

หลากหลายเชงิประชากรไม่มีอทิธพิลต่อการจดัการ

ก�าไรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(Sig	=	0.145	ค่า	β 
=	 0.089)	 สอดคล้องกับการวิจัยของโมฮัมหมัด	

และคณะ	(Mohamad,	et	al.,	2010)	ที่ได้ศึกษา

ผลกระทบของความเป็นอิสระ	 ความหลากหลาย

เชิงประชากรของคณะกรรมการบริษัทและความ

รับผิดชอบต่อสังคมต่อการจัดการก�าไรของบริษัท

จดทะเบยีนในประเทศมาเลเซียแล้ว	พบว่า	สัดส่วน

ของกรรมการเพศหญิงในคณะกรรมการบริษัท 

ไม่มีผลกระทบต่อการจัดการก�าไร	 ดังนั้น	 จากการ

วิจัยนี้พบว่า	 บริษัทกลุ ่มหลักทรัพย์	 ESG	 100	 

มีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนของกรรมการที่มีความรู้ทาง

บัญชีการเงิน	 และสัดส่วนของกรรมการเพศหญิง

ต ่อจ�านวนคณะกรรมการบริษัทเพียง	 16.6	

เปอร์เซ็นต์	 และ	 19.3	 เปอร์เซนต์	 ตามล�าดับ	 

ซึ่งทั้งสองคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัท 

ในจ�านวนดังกล ่าวอาจไม ่มีผลเพียงพอที่จะ
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เปลีย่นแปลงจดัการก�าไรได้หรอือาจจะกล่าวได้อกี

นยัหนึง่ว่าความเชีย่วชาญทางการบญัชกีารเงนิและ

ความหลากหลายเชิงประชากรของคณะกรรมการ

บรษิทัไม่มอีทิธพิลต่อการมจีรยิธรรมทางธรุกจิของ

บริษัทกลุ่มหลักทรัพย์	ESG	100	นั่นเอง	

6.  ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการวจิยัพบว่า	ความเป็นอสิระของ

คณะกรรมการบริษัทเป็นคุณลักษณะของคณะ

กรรมการบริษัทท่ีส�าคัญในการแสดงออกทาง

จริยธรรมทางธุรกิจผ่านรายงานทางการเงินที่มี

คุณภาพของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มหลักทรัพย	์

ESG100	 จึงอาจน�าไปสู่การสนับสนุนให้บริษัท 

จดทะเบียนมีจ�านวนกรรมการอิสระเพิ่มมากขึ้น		

	 นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์กค็วรจะส่งเสรมิจ�านวน

ของกรรมการที่มีความรู ้ทางบัญชีการเงินและ

กรรมการท่ีเป ็นเพศหญิงให้มีมากขึ้นในคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อที่จะได้แสดงบทบาทในการ

ปฏิบัติหน้าที่การสนับสนุนให้เกิดการรายงาน

ทางการเงนิท่ีมคีณุภาพมากยิง่ขึน้	ท�าให้ภาพลกัษณ์

ของรายงานทางการเงินมีคณุภาพเป็นไปตามความ

คาดหวงัของนกัลงทนุ	ผูถ้อืหุน้	เจ้าหนี	้หรอืสถาบนั

การเงิน	 ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีมีส ่วนได  ้

ส่วนเสียอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่าง

ยัง่ยนืต่อไป	เนือ่งจากงานวจิยันีผู้วิ้จยัได้ศกึษาเพยีง

คุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น	 

อาจมปัีจจัยอืน่ทีม่อิีทธพิลต่อจรยิธรรมทางธรุกจิด้วย 

และงานวิจยันีก้ใ็ช้ตวัแบบในการวดัการจดัการก�าไร

เพียงตัวแบบเดียวจึงเป็นข้อจ�ากัดในการศึกษา	 

ดังนั้นส�าหรับงานวิจัยในอนาคตอาจใช้ตัวแบบอ่ืน

ในการประมาณค่ารายการคงค้าง	 ตลอดจนการ

ศกึษาตวัแปรอืน่ท่ีมอีทิธพิลต่อการจัดการก�าไรนอก

เหนือจากปัจจัยดังกล่าวเพิ่มเติม

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
 บรษิทัจดทะเบยีนกลุม่หลกัทรพัย์	ESG	100 

มีคุณสมบัติการก�ากับดูแลกิจการ	 ดูแลสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีดีโดดเด่นกว่าบริษทัจดทะเบยีนท่ัวไป	

แต่การจะท�าให้นกัลงทนุมัน่ใจได้ไม่ใช่เพยีงเพือ่การ

สร้างผลก�าไรเท่านั้น	 แต่รวมถึงความยั่งยืนที่เกิด

จากการที่บริษัทนั้นมีจริยธรรมทางธุรกิจด้วย	งาน

วจิยันีจึ้งได้แสดงหลกัฐานเชงิประจกัษ์ว่าความเป็น

อิสระของคณะกรรมการบริษัทเป็นคุณลักษณะ

ส�าคัญของกลไกก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจด

ทะเบียนกลุ่มหลักทรัพย์	ESG	100	ที่สนับสนุนให้

มีการแสดงจริยธรรมทางธุรกิจผ่านการจัดท�าและ

น�าเสนอรายงานทางการเงนิของบรษิทัทีม่คีณุภาพ

ต่อนักลงทุน
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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบระดับการ

ปฏิบัติการ และ 3) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ

ด�าเนินชีวิตในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ของครู เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) กลุ่ม

ตวัอย่างคอื ครูสังคมศึกษา จ�านวน 165 คน สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 จังหวดั

กาฬสินธุ์ เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูลคือ 

การหาค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัด้วยสถติิ 

(Independent-Samples T-test) และสถติกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis 

of Variance : F-test)

* ได้รับบทความ: 14 กุมภาพันธ์ 2562; แก้ไขบทความ: 20 พฤศจิกายน 2563; ตอบรับตีพิมพ์: 15 พฤศจิกายน 2563    
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 ผลการวิจัยพบว่า 

 1.  สภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตใน

สังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ของครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัด

กาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 2.  การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ของครูสังคมศึกษาที่จ�าแนก

ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์สอน โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

 3.  แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา พบว่า ครูผู้สอนควรปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ในการส่งเสริม โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้นักเรียนมีอารมณ์ที่สนุกสนานใน

การเรยีนมากขึน้ ควรน�าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเกีย่วกบัเนือ้หาการเรยีน มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนให้

มากขึ้น ควรมีการประเมินผลและพัฒนาการทางสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตใน

สังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 และกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ กิจกรรมประกวดมารยาทไทยหรือกิจกรรม 

จิตอาสาต่างๆ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีสาระหน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคมด้วย

หลักพรหมวิหาร 4 ประจ�าใจ และเป็นคนดีของสังคมสืบต่อไป

ค�าส�าคัญ: การจัดการเรียนรู้; การด�าเนินชีวิตในสังคม; หลักพรหมวิหาร 4 ของครู

Abstract

 The aims of this research were: 1) to study the state of learning management in 

the social studies, civics, culture and living in society; 2) to compare the levels of operation 

and 3) study the ways in relations to the learning management in the social studies,  

civics, culture and living in society based on the principles of Four Sublime States of Mind 

(Pāli: brahmavihāra) of teachers. This study was a survey research with its 165 samples 

as social studies teachers under the office of Kalasin secondary education service area 

24. The tool used in this study was the questionnaire and the obtained data were  

analyzed by the following statistics: Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, 

t-test (independent samples) and One Way Analysis of Variance: f-test. 

 The research results were as follows:

 1. The mean score of the state of learning management in the social studies, 

civics, culture and living in society based on the principles of four sublime states of mind 
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of teachers under the office of Kalasin secondary education service area 24 in overall 

was at a high level. 

 2.  The overall statistic scores from the comparison of the operations of learning 

management in the social studies, civics, culture and living in society of the teachers, 

classified by their personal factors: genders, ages, education and teaching experiences 

were indifferent with the statistical significance level of 0.05. 

 3. The guidelines for learning management of social studies are that teachers 

should improve and develop learning management by creating a learning atmosphere 

in the classroom for students to have more fun in learning; they should adopt modern 

technology related to learning contents in teaching and learning more; there should be 

an evaluation and development in the subject of civics, culture and living in society with 

the principles of four sublime states of mind; and the Dharma camp activities, Thai manners 

contest or volunteer activities should be organized in order to instill students with civics, 

cultures and living in society with the principles of four sublime states of mind and to 

make them as the good people of the society.

Keywords: learning management; living in society; four Sublime States of mind of Teachers

1.  บทน�า
 ประเทศไทยในขณะนี้พยายามขับเคลื่อน

การพัฒนาความเป็นพลเมืองสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยประเทศสมาชกิอาเซยีนจะมกีารรวมตวักนัเป็น

ประชาคมอาเซยีนในปี พทุธศักราช 2558 เป็นการ

สร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิก

อาเซียนอยู่ร่วมกันฉันญาติมิตร บนพื้นฐานของ

ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร ่วมกันของ

ประเทศสมาชกิทัง้ 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน 

เวยีดนาม ลาว พม่า และกมัพชูา และการทีจ่ะก้าว

ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จะต้องมีการพัฒนาการ

เรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้ประสบ

ผลส�าเรจ็ ก�าหนดเป้าหมาย ได้แก่ คณุลกัษณะของ

เดก็ไทยทีจ่ะพฒันาสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนให้

ชดัเจน ทัง้ด้านความรู ้ทกัษะหรอืกระบวนการ และ

ทีส่�าคญัคอืด้านเจตคตซิึง่จะสะท้อนให้เหน็ถงึความ

เป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ (Ministry of 

Education, 2012 : 24)

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัที ่12 มนีโยบายมุง่เน้นแนวทางการพฒันาโดย

ยดึคนเป็นศนูย์กลาง เพ่ือให้เกดิการพัฒนาทีย่ัง่ยนื

ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ นอกจากนี ้ยงัมนีโยบายส่งเสรมิการศกึษา

ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน และสร้าง

สังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพก่อให้เกิดการเรียนรู้
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ตลอดชีวิตโดยยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง” ต่อเนือ่งเพือ่ให้เกดิบรูณาการการพฒันา

ในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ 

และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความ

เสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาที่

ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่

สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาส

และมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด�าเนินชีวิตที่ด ี

มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ (Office 

of the National Economic and Social  

Development Board, 2019)

 อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของความเป็นพลเมืองควรมี 3 มิติ คือ 1) ด้านความรู้

ความเข้าใจ ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจหลักและ

ระเบยีบการปกครองประเทศในระดับประเทศและ 

ระดับท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ

หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีความรู้ความเข้าใจใน 

ความเก่ียวโยงกนัของสถานภาพของผูค้นกลุม่ต่างๆ 

ในสังคมเชิงซ้อน มีความรู้ความเข้าใจการเมือง  

การปกครองในมติิสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัประชาชน

และการเมือง ภาคประชาชน เข้าใจเรื่องของสิทธิ

ชุมชน ทุนทางสงัคมอนัหลากหลาย มคีวามรูค้วามคดิ

เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังในระดับ

ประเทศและระดับโลกที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ประเทศไทย และมีความรู ้ความสามารถใน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ วิถีชีวิตอย่างใหม่ตามควรแก่

วิชาชีพของตน 2) ด้านความคิดเห็นหรือเจตคต ิ 

มีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการ

เมืองอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีเจตคติที่ดีต่อ

การอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเป็นผู้มีความคิดเห็น

ต่อเหตุการณ์บ้านเมืองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม

ไทย วิถีชีวิต ค่านิยมอย่างไทย เห็นคุณค่าและผดุง

ความเป็นชาติร่วมกบัผูอ้ืน่และมคีวามคดิเหน็ทีท่นั

สมัย 3) ด้านการปฏิบัติตน ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

สอดคล้องกับกฎหมาย ศีลธรรม และกติกาของ 

ชมุชนท้องถิน่และประเทศชาติ ปฏบัิติตนตามหลกั

สทิธหิน้าทีข่องพลเมอืง ปฏบิติัตนให้เป็นประโยชน์

ต่อผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเร่ืองของ

การจรรโลงความถูกต้อง ความเป็นระเบียบความ

ดีงามของสังคม (Nirunthavee, 2006 : 12)

 พระพทุธศาสนาเถรวาทจะมคี�าสอนเกีย่วกบั

สังคมโดยตรงปรากฏอยูห่ลายหมวด ดังทีพ่ระธรรม

ปิฎก (ป. อ. ปยตฺุโต) ได้รวบรวมไว้ในธรรมนญูชีวติ 

หมวดคนกบัสงัคม เช่น สงัคหวตัถ ุ4 สาราณยีธรรม 

6 อปริหานิยธรรม 7 ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร 

4 เป็นต้น จากหมวดธรรมเกี่ยวกับสังคมซ่ึง 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้รวบรวมไว้ใน 

ธรรมนญูชีวติ หมวดคนกบัสงัคมนี ้ท่านได้กล่าวถงึ 

พรหมวิหาร 4 ว่า คือ ธรรมของคนมีคุณ แก่สังคม 

(สมาชกิทีด่ขีองสงัคม) พรหมวิหาร 4 จงึเป็นหมวด

ธรรมทีมี่ความส�าคญัและน่าสนใจ นอกจากนีพ้รหม

วิหาร 4 ยังเป็นหมวดธรรมรู้จักกันแพร่หลายใน

สังคมว่า คือ ธรรมประจ�าใจของผู้ประเสริฐหรือ 

ผู้มจิีตใจยิง่ใหญ่กว้างขวางดุจพระพรหม 4 ประการ 

ได้แก่ เมตตา คือ ความรัก กรุณา คือ ความสงสาร 

มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อื่น

อยู่ดีมีสุข อุเบกขา คือ ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง 

ในขณะที่พุทธศาสนิกชนบางส่วน ยังขาดความ

เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับหมวดธรรมดังกล่าวอีก

หลายประการ เช่น ไม่เข้าใจว่า พรหมวิหาร 4 เป็น
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คณุธรรมประจ�าใจเป็นคณุภาพจติหรอือยูใ่นระดบั

ความคิด เนื่องในสัมมา สังกัปปะ การฝึกอบรม

พรหมวิหาร 4 จึงรวมอยู่ในหมวดสมาธิหรืออธิจิต

สิกขา ถ้าจะใช้พรหมวิหาร 4 เช่น เมตตากับการ

แสดงออกภายนอก กต้็องเอาเมตตานัน้ไปประกอบ

การกระท�าคือ กายกรรมประกอบด้วย เมตตา  

วจีกรรม ประกอบด้วย เมตตา เป็นต้น เพราะว่า

ล�าพงัเมตตายงัไม่เป็นการกระท�าข้ันปฏิบัตกิารทาง

สังคมโดยตัวของมันเอง ดังนั้น ครูสังคมศึกษา 

จึงมีหน้าที่ส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนา คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้แก่

นกัเรยีน การจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา สาระหน้าท่ี

พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม 

ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ของครูนั้นมิได้มีขึ้นเฉพาะ

ภายในห้องเรียนเท่านั้น การให้ผู ้ เรียนได้ท�า

กิจกรรมเสริมหลักสูตร และท�ากิจกรรมร่วมกับ

ชุมชนยังมีส่วนส�าคัญในการพัฒนานักเรียนให้มี

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี (Phra Dhamma 

Pitaka (P.A. Payutto), 2006 : 756)

 ดงัน้ัน ผู้วจิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาสภาพการ

จัดการเรียนรู ้สังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง 

วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคมด้วยหลัก

พรหมวิหาร 4 ของครู ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาในคร้ังนีน่้าจะเป็นประโยชน์ 

ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการเสริม

สร้างคณุลกัษณะความเป็นพลเมอืงดใีห้แก่นักเรยีน 

เรื่องพรหมวิหาร 4 และเรื่อง การพัฒนาสังคมใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อน�าไปสู่วิธี

การประยกุต์ใช้พรหมวหิาร 4 เพือ่การพฒันาสงัคม

เพ่ือท่ีจะได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมอืงดีและเป็น

ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้

สังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การด�าเนินชีวิตในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 

ของครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์

 2.  เพ่ือเปรียบเทยีบระดับการปฏบิติัของ

การจัดการเรียนรู้สังคมศกึษา สาระหน้าทีพ่ลเมอืง

วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม ด้วยหลัก

พรหมวิหาร 4 ของครูสังคมศึกษา จ�าแนกตามเพศ 

อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์สอน

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้

สังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การด�าเนินชีวิตในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 

ของครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจัิยคร้ังนี ้เป็นการวจัิยตามวธิวิีจัยเชงิ

ส�ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นข้อค�าถามแบบเลือกตอบ 

(Check-List) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) และแบบค�าถามปลายเปิด (Open Form) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

 ประชากร คือ ครูสังคมศึกษาท่ีปฏิบัติ

หน้าทีอ่ยูใ่นโรงเรียนมธัยมศกึษาในจังหวดักาฬสินธุ์ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
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เขต 24 ที่เปิดสอนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

จากจ�านวน 55 โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ ์มี

จ�านวนทั้งหมด 291 คน

 กลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของเครจซี่และมอร์

แกน (Krejcie & Morgan) จากการค�านวณท่ีระดบั

ความเชื่อมั่น .05 ความคลาดเคลื่อน ±5 ได้ขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 165 คน โดยแบ่งครูเป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพครูระหว่าง 1-10 ปี และครูสังคมศึกษาที่มี

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูตั้งแต่ 10 ปี 

ขึ้นไป

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอื แบบสอบถาม

เกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา สาระหน้าที่

พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม 

ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ของครู ในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัด

กาฬสินธุ์ แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ 

น�ามาแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ แล้วน�าเสนอ

ในรูปตารางประกอบ ความเรียง ตอนท่ี 2 เป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระ

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิต 

ในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ตามการรับรู้ของ

ครูสังคมศึกษาที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน  
ซึง่มีลกัษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 

(Rating Scale) น�ามาวิเคราะห์โดย การวิเคราะห์

แบ่งกลุม่ตวัอย่างออกเป็น 2 กลุม่ ตามประสบการณ์

การสอนที่ต ่างกัน และวิเคราะห์แต ่ละกลุ ่ม

ประสบการณ์ด้วยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิตและ 

ค่าส่วนเทีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และแปลความหมายค่ามัชฌิมเลขคณิตตามที่

ก�าหนด แล้วน�าเสนอในรูปของ ตารางประกอบ

ความเรียง และตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา

และข้อเสนอแนะแนวการจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนิน

ชีวิตในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ของครู

สังคมศึกษา ที่ได้แจกแบบสอบถามปลายเปิด โดย

เขียนในลักษณะความเรียงประกอบบริบท

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการใช้

สถติใินการวเิคราะห์ข้อมลู ดงันี ้สถติพืน้ฐานร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) 

(Sisa-at ard, 2002 : 104) สถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์หาคณุภาพเครือ่งมอืหาค่าความเทีย่งตรง 

(Validity) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐาน t-test for independent 

samples (Phattiyathani, 2006 : 219-221)

4.  สรุปผลการวิจัย
 ผู ้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามล�าดับดัง 

ต่อไปนี้

 1. สภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนิน

ชีวิตในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (  = 4.16, S.D. = 0.30) เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน เรยีงตามล�าดบัคะแนนเฉลีย่

จากมากไปหาน้อย มีล�าดับดังนี้ 1 คือ การจัด
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กิจกรรมการเรยีนการสอน (  = 4.29, S.D. = 0.40) 

2 คอื การใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ (  = 4.15, S.D. 

= 0.45) 3 คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

(  = 4.11, S.D. = 0.37) ตามล�าดับ ส่วนด้านที่มี

ค่าน้อยที่สุด คือ การจัดเนื้อหาในหลักสูตร ( = 

4.10, S.D. = 0.43) และเมือ่พจิารณาโดยภาพรวม 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน

 2.  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ

ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู ้สังคมศึกษา 

สาระหน้าทีพ่ลเมอืงวัฒนธรรม และการด�าเนนิชวีติ

ในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ของครูในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม จ�าแนกตามเพศ  

พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้น ด้าน

การจัดเนื้อหาในหลักสูตร ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.37 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

จ�าแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบว่า ค่า Sig. มีค่า

น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ จ�าแนกตามวุฒิการ

ศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 

0.05 แสดงว่า ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้

สังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและ

การด�าเนินชีวิตในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 

ของครู จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างกัน จ�าแนกตามครูสังคมศึกษาที่มี
ประสบการณ์การสอนต่างกัน คือ ประสบการณ์

การสอน 1-10 ปี จ�านวน 68 คน ประสบการณ ์

การสอน 10 ปีขึ้นไป จ�านวน 97 คน (n = 165) 

พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 3.  แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

สาระหน้าทีพ่ลเมอืงวัฒนธรรม และการด�าเนนิชวีติ

ในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ของครูในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ มีแนวทางดังนี้ ครูผู ้สอนควร

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ในการ 

ส่งเสริมสาระหน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรมและการ

ด�าเนินชีวิตในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4  

โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้

นักเรียนมีอารมณ์ที่สนุกสนานในการเรียนมากขึ้น 

ควรน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับเนื้อหาการ

เรียน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน 

ควรมีการประเมินผลและพัฒนาการทางสาระ

หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตใน

สังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ของนักเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง ควรมีกิจกรรมที่ส ่งเสริมสาระหน้าที่

พลเมืองวัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม 

ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 แก่นักเรียน เช่น กิจกรรม

เข้าค่ายธรรมะ กิจกรรมประกวดมารยาทไทยหรือ 

กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 

มีสาระหน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด�าเนิน

ชีวิตในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ประจ�าใจ 

และเป็นคนดีของสังคมสืบต่อไป

5.  อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษา สภาพการจัดการเรียนรู ้

สังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การด�าเนินชีวิตในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 

ของครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 24 จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้และ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ตามล�าดับ  

ส่วนด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ การจัดเนื้อหาใน

หลักสูตร และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า  

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน สอดคล้องกบังานวจิยัของ

พระกฤษณะ วชิรญาโณ (วภักดิ์เพชร) (Phra 

Krishna Wachirayamano (Waphakpetch), 

2017) ได้ศึกษาวจิยัเรือ่ง การจดัการเรยีนการสอน

กลุม่สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการ 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อศึกษา

สภาพทั่วไป เปรียบเทียบ และเสนอแนะแนวการ

จดัการเรยีนการสอนกลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 

เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี จ�านวน 360 คน โดยใช้

แบบสอบถามในการส�ารวจและรวบรวมข้อมูล  

แล้วน�ามาวิเคราะห์คุณลักษณะของการจัดการ

เรียนการสอนทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ

จดัการเรยีนรู ้ด้านการใช้สือ่และเทคโนโลย ีด้านการ

วดัและประเมนิผล และด้านการจดักจิกรรมพฒันา

ผูเ้รยีนผลการวจิยั พบว่า การจดัการเรยีนการสอน

ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายด้าน 

พบว่าด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการ

ใช้สือ่และเทคโนโลยด้ีานการจดัการเรยีนรูแ้ละด้าน

การวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัมากเช่นเดยีวกนั 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการ

ปฏิบัติของการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระ

หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตใน

สังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ของครูในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการ

ศึกษาและประสบการณ์สอน พบว่า จ�าแนกตาม

เพศ จ�าแนกตามอายุ โดยภาพรวมแตกต่างกัน 

จ�าแนกตามวฒุกิารศกึษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

จ�าแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า ครูที่มี

ประสบการณ์การสอนต่างกนัมรีะดบัการปฏบิตัต่ิอ

ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระหน้าที่

พลเมืองวัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม 

ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ไม่แตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ ต้ังไว ้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ณฐัวรรณ ฐิตาคม (Thitakom, 2015) ได้ศกึษาวจัิย

เรื่อง การประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ในการบริหาร

งานของผู้บริหารสถานศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จากการศึกษาวิจัย

ดังกล่าว พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา และบุคลากรครูในสถาน

ศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 42 โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้ว  

พบว่า ผู้อ�านวยการสถานศกึษา และบคุลากรครูใน

สถานศกึษา ทีม่ปีระสบการณ์ในการสอน ต�าแหน่ง

ต่างกนัมีความคดิเห็นของผูอ้�านวยการสถานศกึษา

และบุคลากรครูในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส�าหรับในด้านเพศ 
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อาย ุระดบัการศกึษาและต�าแหน่งหน้าทีร่บัผดิชอบ 

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

6.  ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

  1.1 ควรมีการสร้างบรรยากาศการ

จัดการเรียนรู ้ในชั้นเรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้

นักเรียนสนใจในการส่งเสริมสาระหน้าที่พลเมือง

วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม ด้วยหลัก

พรหมวิหาร 4 ให้เกิดขึ้นในจิตใจ 

  1.2  ควรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทัน

สมัยเพื่อจูงใจกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่รู้ 

ใฝ่เห็น 

  1.3  ควรมีวิธีการวัดและประเมินผล

ความก้าวหน้าทางสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม 

และการด�าเนินชีวิตในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 

4 ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

  1.4  ควรมีการสอดแทรกกิจกรรม

ภาคปฏบิตัจิรงิในการส่งเสรมิ สาระหน้าทีพ่ลเมือง

วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม ด้วยหลัก

พรหมวิหาร 4 ในรายวิชาที่สอนอย่างสม�่าเสมอ 

 2. ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

  2.1  นักวิจัยและผู้สนใจด้านงานวิจัย

สามารถน�าผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ประยุกต์ 

และสร้างใหม่ อย่างเหมาะสมได้ 

  2.2  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 24 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

ด้านการศกึษา สามารถน�าแนวทางการจดัการเรยีนรู้

สังคมศึกษา ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 ของครู

สังคมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีสาระหน้าท่ี

พลเมืองวัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม 

ด้วยหลักพรหมวิหาร 4

 3.  ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

  3.1  ควรมกีารศกึษาวจิยัเพือ่ส่งเสรมิ

หลกัพรหมวหิาร 4 ในเรือ่งอืน่เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีน 

นกัศกึษามหีลกัพรหมวหิาร 4 ทีด่ใีนด้านอืน่ๆ อนัจะ

เป็นการพัฒนาให้บุคคลสามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วม

กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นการ

สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีอีกประการหนึ่ง

  3.2  ควรศกึษาเกีย่วกบัประสิทธภิาพ

และประสิทธิผลของการจัดการเรียน สาระหน้าท่ี

พลเมืองวัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม 

ด้วยหลักพรหมวิหาร 4 แก่นักเรียน ในโรงเรียน

  3.3  ควรศึกษาเกีย่วกบัด้านท่ีมีคะแนน

เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดเนื้อหาในหลักสูตร 

ประเด็นในแต่ละด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ
 จากผลการวิจัยเรื่อง สภาพการจัดการ

เรียนรู้สังคมศกึษา สาระหน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม 

และการด�าเนินชีวิตในสังคม ด้วยหลักพรหมวิหาร 

4 ของครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 24 จังหวดักาฬสินธุ ์แนวทางการ

จัดการเรียนรู ้สังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง

วฒันธรรม การด�าเนนิชวีติในสงัคม ด้วยหลกัพรหม

วหิาร 4 ของครสูะท้อนให้เหน็ผลการสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู ้ในชั้นเรียนให้นักเรียนมีอารมณ์ที่

สนกุสนานในการเรยีน การน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

เก่ียวกับเนื้อหาการเรียน มาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางประชาธปิไตยเพือ่การพฒันานโยบายสาธารณะ* 
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บทคัดย่อ

	 แนวทางประชาธิปไตยเป็นการให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	 โดยยึด

ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนท้ังจากกลุ่มท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการมีโอกาสเข้าสู่กระบวนนโยบายสาธารณะ	คอื	การเข้าไปมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิ	ความเหน็

ในการแก้ปัญหา	และการเสนอทางออกเพือ่แก้ปัญหาโดยอาศัยความมเีหตุมผีล	ความเสมอภาค	ความเท่า

เทยีมในการแสวงหาแนวทางทีด่ต่ีอการพฒันานโยบายสาธารณะทีส่อดคล้องกับความต้องการกบัประชาชน 

ค�ำส�ำคัญ:	ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม;	ประชาธิปไตยแบบปรกึษาหารือ;	การพัฒนานโยบายสาธารณะ	

Abstract

 The democratic approach is the focus of the people's participation process. 

By people as the center of development which gives people both formal and informal 

groups the opportunity to enter the public policy process, Participation in the expression 

of ideas Opinions on problem solving and proposing solutions for solving problems by 

reasoning, equality, equality in the search for good ways to develop public policies that 

are in line with the needs of the people.

Keywords: Participation	Democracy;	Deliberative	Democracy;	development	of	public	policy	
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1.  บทน�ำ
	 หลายทศวรรษที่ผ่านมานักวิชาการและ 

นกัพฒันาประชาธิปไตยพยายามให้ความส�าคญักบั

ความเป็นประชาธิปไตย	 เนื่องจากประชาธิปไตย

เป็นหลกัการทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากนานาประเทศ

ทั่วโลก	 เพราะเชื่อว ่าประชาธิปไตยเป็นการ

แสดงออกให้เห็นถึงการยอมรับความแตกต่างของ

กลุ่มที่หลากหลายในสังคม	ให้มีความเท่าเทียมกัน

ในการแสดงออกทางการเมือง	(Pietrzyk-Reeves,	

2006	:	2)	ซึง่ไม่ใช่เพยีงแค่การออกไปใช้สทิธิใ์นการ

เลอืกผูแ้ทนเท่านัน้	แต่ให้รวมถึงแนวทางทีป่ระชาชน

มีโอกาสในการสร้างแนวทางประชาธิปไตยที่

ประชาชนมีความรูส้กึถงึความเป็นเจ้าของ	และเข้า

มามีส่วนร่วมในการบริหารของรัฐบาลมากขึ้น	 คือ	

การท�าให้ประชาชนมีสิทธิ	เสรีภาพและมีส่วนร่วม

ในทางการเมือง	 เพื่อผลักดันให้เกิดความเป็น

ประชาธิปไตยทีส่มบูรณ์	(Borwornsak,	2002	:	2)	

โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการประชุม	 พูดคุย	 และปรึกษาหารือ

เพือ่ค้นหาทางออกของประเดน็ปัญหาหรอืการร่วม

ตัดสินในประเด็นสาธารณะที่ยากต่อการตัดสินใจ

รวมทั้งสามารถตรวจสอบและเรียกร้องให้ผู ้มี

อ�านาจปฏิบัติตามนโยบายได้

 ทั้งนี้	 จากแนวทางประชาธิปไตยข้างต้น	 

ผู้เขียนเห็นว่าในการพัฒนานโยบายสาธารณะตาม

แนวทางประชาธิปไตยเป็นประโยชน์ต่อผู ้ที่ท�า

หน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย	 เน่ืองจากในการ

พัฒนานโยบายจ�าเป็นต้องเกิดจากกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันระหว่างประชาชน

และผู้ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย	 เพื่อให้สามารถ

พัฒนานโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับสภาพ 

ข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนในประเทศ	 อีกท้ังยังเป็นการลดข้อ 

ขัดแย้งจากกระบวนการนโยบายด้วย

	 บทความนีจ้งึมุง่อธิบายโดยสงัเขปเกีย่วกบั

แนวทางประชาธปิไตย	ได้แก่	ประชาธปิไตยแบบมี

ส่วนร่วม	(Participatory	Democracy)	ประชาธปิไตย

แบบปรกึษาหารอื	(Deliberation	Democracy)	และ

การมส่ีวนร่วมผ่านอเิล็กทรอนกิส์	(E-participation)	

รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวทางประชาธิปไตยเพื่อ

การพัฒนานโยบายสาธารณะ

2.  ประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคืออะไร
 ก่อนทีก่ล่าวถึงนิยามของค�าว่าประชาธปิไตย

แบบมีส่วนร่วมนั้น	 ผู้เขียนขอกล่าวถึงการนิยาม

ความหมายของค�าว่า	“ประชาธปิไตย”	ก่อนเนือ่งจาก

ในปัจจุบันกลายเป็นประเด็นท่ีถกเถียงกันมาก 

โดยเฉพาะการตีความหลักประชาธิปไตย	 ซึ่งมี

หลากหลายมุมมองที่ถูกพัฒนามาจากทฤษฎี

บรรทดัฐาน	(normative	theory)	และการปฏบิติั

ทางการเมอืง	(political	practice)	นกัวชิาการบาง

กลุ ่มได้อธิบายสาระส�าคัญของประชาธิปไตยที่

หมายถึงสิทธิ์ทางการเมืองของประชาชน	 สิทธิใน

การพูด	สิทธิในการออกเสียง	ซึ่งสิทธิ์ต่างๆ	ข้างต้น

เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมาก	 ยกตัวอย่าง

เช่น	 เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิในการเลือกผู้แทน 

และหากผู้แทนที่เลือกได้รับการเลือกตั้งเป็นฝ่าย

ชนะจะน�าไปสู่การจัดต้ังรัฐบาลและมอี�านาจในการ

ก�าหนดนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน	

(Sartori,	1993;	Dahl,	1994)	ในขณะทีน่กัวชิาการ



145วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 

บางกลุม่ได้อธบิายสาระส�าคญัของประชาธปิไตยว่า

ความเป็นประชาธิปไตยนั้นต้องรู้ลึกความเป็น

ประชาธิปไตย	 (Deepening	 Democracy)	 คือ

ทฤษฎีประชาธิปไตยต ้องให ้ความส�าคัญกับ

ประชาชน	 โดยประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางของ

กระบวนการตัดสินใจ	 โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การมีส่วนร่วมสาธารณะ 

การปรึกษาหารือและการเสริมสร้างอ�านาจให้กับ

ประชาชน	 เป็นต้น	 (Fung	 &	 Wright,	 2003)	

อย่างไรก็ตาม	จากมมุมองข้างต้น	แม้ว่าการตคีวาม

ประชาธปิไตยอาจจะมมีมุมองทีแ่ตกต่างกนัอย่างไร	

แต่การมองประชาธิปไตยมักจะมีอุดมการณ์

ทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน	 น่ันคือ	 การให้

ความส�าคัญเรื่องความชอบธรรมซึ่งต้องอยู ่บน 

พื้นฐานของการมีส่วนร่วม	(Dryzek,	2009)	

	 ภายใต้มมุมองความเป็นประชาธปิไตยข้าง

ต้น	จะเหน็ได้ว่าประชาธิปไตยมเีป้าหมายส�าคญัคอื

บทบาทของประชาชนในทางการเมืองหรือการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองหรือท่ี 

เรียกว่า	 “การเมืองภาคประชาชน”	 หรือในทาง

วิชาการเรียกว่า	 “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	

(Participatory	 Democracy)”	 ที่เปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง

ในระดับต่างๆ	 การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่

แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่มุ ่งเน้นประชาชนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนา	 โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ	สามารถแสดง

ความคิดเห็นทั้งทางตรงและทางอ้อมได้	 (Davids,	

2005	:	19-29)	นอกจากนี	้การมส่ีวนร่วมตามหลกั

การประชาธิปไตยยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่า

เสียงของประชาชนจะมีคนรับฟัง	 อีกท้ังความ

ต้องการของประชาชนกจ็ะได้รับการตอบสนองด้วย 

ทั้งนี้ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง	 เช่น	 การสะท้อนปัญหา	การแลก

เปล่ียนข้อคิดเห็น	 หรือแม้กระทั่งการเลือกทาง

เลือกส�าหรับกิจกรรมต่างๆ	ของรัฐ	ซึ่งล้วนแล้วแต่

มคีวามความส�าคญัในการสร้างประชาธปิไตยอย่าง

ยั่งยืนทั้งสิ้น

3.  ระดบัของประชำธปิไตยแบบกำรมส่ีวนร่วม
	 การมีส่วนร่วมในทัศนะของ	Green	and	

Huton-Clarke	(2003	:	4-8)	ได้แบ่งระดับของการ

มีส่วนร่วมไว้	3	ระดับดังนี้

	 ระดับที่	1	การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วน

ได้เสียในลักษณะของการถูกจ�ากัดในการรับข้อมูล	

กล่าวคือการสื่อสารทางเดียว	 หรือที่เรียกกันว่า	

จากบนลงล่าง	ระดับที่	2	การมีส่วนร่วมในการให้

ค�าปรกึษาซึง่หมายถงึ	ผูม้ส่ีวนได้เสยีบอกหรอืชีแ้จง

เกี่ยวกับปัญหาและมีการสอบถามถึงปัญหาจาก 

ผู้มส่ีวนได้เสยี	ซึง่การมส่ีวนร่วมในระดบัที	่2	อาจจะ

มีหรือไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ	 ระดับท่ี	 3	

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย 

ซึ่งหมายถึง	ผู้มีส่วนได้เสียมีอ�านาจในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับนโยบาย

	 ส�าหรับประเทศไทยการมีส่วนร่วมได้

ปรากฏไว้ในแนวพ้ืนฐานแห่งรัฐ	 ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 2560	 ซ่ึงได้

ก�าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการก�าหนด

นโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทัง้
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ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐทุก

ระดับ	 (Constitution	 Drafting	 Commission,	

2007	:	6-7;	&	Election	Commission	of	Thailand,	

2018)	ทัง้นีแ้นวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกดิ

การมีส่วนร่วม	 สามารถด�าเนินการได้หลายระดับ

และหลากหลายวิธี	 International	 Association	

for	Public	Participation–IAPP	ได้แบ่งระดบัการ

มส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารราชการแผ่น

ดนิไว้	5	ขัน้	ดงันี	้1)	การมส่ีวนร่วมในระดบัให้ข้อมลู

ข่าวสารเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ

ต�า่ทีส่ดุ	บทบาทของประชาชนมน้ีอยมาก	เพยีงแต่

รบัทราบว่าเกดิอะไรทีไ่หน	ดงันัน้รปูแบบการมร่ีวม

ในขัน้นีอ้ยูใ่นลกัษณะการให้ข้อมูลทางเดยีวจากรฐั

สู่ประชาชน	 เช่น	 การจัดท�าสื่อเผยแพร่	 การท�า

วารสาร	 การจัดท�าป้าย	 การพาชมสถานท่ีจริง	 

การใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์	 แม้ว่าการให้ข้อมูล 

จะเป็นระดับการมีส่วนร่วมต�่า	 แต่การให้ข้อมูล

ข่าวสารเป็นส่ิงที่จ�าเป็นมากต่อการมีส่วนร่วมใน

ระดับที่สูงขึ้น	 เพราะถ้าประชาชนไม่ทราบข้อมูล 

ที่ครบถ้วน	 การตัดสินใจท่ีสมเหตุสมผลคงไม่เกิด	 

2)	การมส่ีวนร่วมในระดับหารอืเป็นลกัษณะการให้

ประชาชนมีส ่วนร่วมในการให้ข ้อมูลเท็จจริง	 

ความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ	

	 ดงันัน้	ประชาชนจะมบีทบาทในฐานะการ

ให้ข้อมูล	 ส่วนการตัดสินใจเป็นของหน่วยงาน 

ภาครัฐ	 รูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้	 เช่น	

การส�ารวจความคิดเห็น	 การประชุมสาธารณะ	 

เป็นทั้งการให้ชี้แจงข้อมูลและหารือ	 3)	 การมี 

ส่วนร่วมในระดับการเข้ามามีบทบาทเป็นลักษณะ

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมท�างานตลอด

กระบวนการตัดสินใจ	 มีการแลกเปล่ียนความคิด

เหน็และข้อมลูระหว่างรัฐกบัประชาชนอย่างจริงจัง

และมีจุดมุ ่งหมายชัดเจน	 ข้อมูลความคิดเห็น 

ของประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่างๆ	

รูปแบบการมีส่วนร่วมในข้ันนี้	 เช่น	 การประชุม 

เชิงปฏิบัติการ	 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในข้ันนี้ใกล้เคียงกับการมีส่วนร่วมในระดับความ

ร่วมมอื	เพยีงแต่รปูแบบการมส่ีวนร่วมแบบร่วมมอื

มีลักษณะเป็นกิจกรรมถาวรมากกว่าและภาครัฐ 

ยงัมอี�านาจในการตดัสนิใจขัน้สดุท้าย	4)	การมส่ีวน

ร่วมในระดบัสร้างความร่วมมอื	เป็นการให้บทบาท

ของประชาชนในระดบัสงูโดยประชาชนและหน่วย

งานของภาครัฐจะท�างานร่วมกันในกระบวนการ

ของการตัดสินใจ	ฉะนัน้ความคดิเหน็ของประชาชน

จะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง	 

รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้	เช่น	คณะกรรมการ

ร่วมภาครัฐและเอกชนและคณะที่ปรึกษาฝ่าย

ประชาชน	 เป็นต้น	 5)	 การมีส่วนร่วมในระดับให้

อ�านาจแก่ประชาชนเป็นขั้นที่ให ้ประชาชนมี

บทบาทในระดับมากที่สุด	 เพราะให้ประชาชน 

เป็นผู้ตัดสินใจ	 รัฐจะด�าเนินการตามการตัดสินใจ

นั้น	 รูปแบบการมีส่วนร่วมในข้ันนี้ท่ีรู้จักกันดีคือ	

การลงประชามติ	 หรืออาจเป็นโครงการบาง

ประเภทที่รัฐยกให้ประชาชนตัดสินใจและบริหาร

จัดการเอง	 โดยรัฐท�าหน้าที่เป็นผู ้อ�านวยความ

สะดวกหรือช่วยเหลืออยู่ห่างๆ	(Damrong,	Direk	

&	Suphot,	2009	:	13-14)
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4.  รปูแบบและกระบวนกำรของประชำธิปไตย 
 แบบมีส่วนร่วม
	 ปัจจุบันประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมี

ความส�าคญัมากขึน้	เนือ่งจากประชาธปิไตยแบบมี

ส่วนร่วมเป็นการกระจายอ�านาจและทรัพยากร

ต่างๆ	ที่คนทุกกลุ่มมีอ�านาจในการตัดสินใจ	กล่าว

คือเปิดโอกาสให้ทุกๆ	คนได้มีโอกาสและมีอิทธิพล

ต่อกจิกรรมส่วนรวมหรอืให้ประชาชนมส่ีวนร่วมใน

การเมอืงและการบริหาร	ซึง่ประชาชนสามารถเข้า

มามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนร่วมได้หลายรูปแบบ

ดังนี้	 1)	 การมีส่วนร่วมโดยตัวบุคคลถือเป็นการมี

ส่วนร่วมโดยตรง	2)	การมีส่วนร่วมโดยองค์การจัด

ตัง้ของประชาชน	3)	การมส่ีวนร่วมโดยผ่านตวัแทน

ที่มีลักษณะทั่วไป	 ถือเป็นการมีส่วนร่วมโดยอ้อม	 

ซึ่งการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงต้องเป็นการมีส่วนร่วม

โดยตรงเท่านั้น	 4)	 การมีส่วนร่วมจากการชักชวน

ให้เข้ามามีส่วนร่วม	 ซึ่งรัฐบาลชักชวนประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินการโครงการที่รัฐบาล 

จะเป็นผู้เร่ิมวางแผน	 โดยไม่มีประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการวางแผน	 5)	 การเจราจาต่อรอง	 

ซึ่งรัฐบาลและประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

วางแผนและตัดสินใจ	 โดยรัฐบาลส่วนกลางยังคง

เป็นผู ้ริเริ่มโครงการก่อน	 ส่วนการก�าหนดท�า

โครงการจะอยู่ที่รัฐบาลซ่ึงประชาชนที่เกี่ยวข้อง

สามารถเจราจาต่อรองกับรัฐบาลเพื่อรักษาผล

ประโยชน์ของตนเองได้	 ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนั้น	 ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหา	 แนวทางการ

แก้ไข	 การตัดสินใจเลือกแนวทางและร่วมกัน

วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา	 รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน

การด�าเนินการและการติดตามประเมินผลด้วย 

เช่นกัน	(Kanungnit,	2002	:	27-28)

 กล่าวโดยสรปุ	การมส่ีวนร่วมของประชาชน

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม	เช่น	การมีส่วนร่วม

โดยตรง	การผ่านตวัแทนหรือการชกัชวนจากบคุคล

อื่นๆ	 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

บนพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 

ในการเข้าถึงการด�าเนินกิจกรรมต่างของรัฐเพื่อ 

พูดคยุ	แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกนัด้วยความมี

เหตุมผีล	ถอืเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง

ตามเจตนารมณ์ของหลักการประชาธิปไตย

5.  ประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือ
	 ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเป็น 

รูปแบบที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมมากขึ้น

เนื่องจากเป็นแนวทางเพื่อสร้างความยุติธรรมโดย

อาศัยการใช้หลักเหตุและผล	 (rational)	 ในการ

สนทนาสาธารณะเพ่ือน�าไปสู ่การเสนอแนะ

ประเด็นต่างๆ	 การใช้เหตุผลสาธารณะเหล่านั้น	

หมายถึงประชาชนต้องมีอิสระและมีความเสมอ

ภาคในการแก้ปัญหาร่วมกัน	 ดังนั้นจุดเน้นของ

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ	 (Deliberation	

Democracy)	 คือ	 ความเป็นอิสระของประชาชน	

ความเสมอภาคเป็นธรรมและการโต้แย้งซึง่กนัและ

กัน	 โดยทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุ

มผีล	(Cini,	2011	:	4)	รวมทัง้ครอบคลมุถงึรปูแบบ

การปกครองท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน	 ซึ่งเป็นผู้มี

สิทธิ	เสรีภาพ	และความเท่าเทียมกันสามารถเข้าสู่

กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายร่วมกับสถาบัน

อืน่ๆ	ในการแลกเปล่ียนความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั
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ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และน�าไปสู ่ข้อเสนอแนะที่

เหมาะสม	(Gutmann	&	Thompson,	2004	:	7)	

ทั้งนี้คุณลักษณะส�าคัญของประชาธิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือมีคุณลักษณะส�าคัญ	 4	 ประการ	 

คือ	 1)	 เป็นกระบวนการตกลงร่วมกันด้วยเหตุผล

ระหว ่างประชาชนและผู ้แทนผู ้ ใช ้อ�านาจรัฐ 

ซึ่งเหตุผลนั้นต้องเป็นค่านิยมท่ียอมรับและมีความ

เท่าเทยีมกันของบคุคลและมีเป้าหมายเพือ่แสวงหา

ความร่วมมือระหว่างกัน	 2)	 ประชาธิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือพลเมืองทุกคนสามารถเข้าถึงได้คือ 

จะต้องกระท�าในพืน้ทีส่าธารณะท่ีมใิช่พืน้ทีส่่วนตวั

เข้าใจในประเด็นท่ีสังคมหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกัน	

3)	 ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมีจุดมุ่งหมาย

การตัดสินใจที่เป็นข้อผูกมัดให้เกิดการปฏิบัติตาม	

และ	4)	เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวัตรคอืการไม่ยดึ

ติดอยู่กับข้อสรุปหรือการตัดสินใจจากการปรึกษา

หารือในครั้งหนึ่งครั้งใดแต่ยอมรับความคิดเห็น

ใหม่ๆเพื่อน�าไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นที่

ยอมรับของทุกฝ่าย	(Sathitorn,	2016	:	25-27)

	 ดงันัน้	เห็นได้ว่าประชาธปิไตยแบบปรกึษา

หารอืคอืการปกครองของประชาชน	โดยประชาชน	

เพื่อประชาชน	 ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีสมาชิกใน

สังคมร่วมกันคิด	 ร่วมกันหาทางออก	 ผ่านการ

พจิารณากันด้วยเหตแุละผล	เพือ่หาแนวทางท่ีเป็น

ผลประโยชน์ร่วมกันของสังคม	 โดยประชาชน 

ตระหนักถึงความสามารถทางการเมืองของตนเอง	

โดยเชื่อว่าตนเองมีศักยภาพที่เท่าเทียมกับบุคคล

อื่นๆ	ในสังคมและเพื่อประชาชน	และผลที่ได้จาก

การปรกึษาหารอืกเ็พือ่ตอบสนองความต้องการแก่

ประชาชนในสังคมโดยรวม

6.  รปูแบบของประชำธปิไตยแบบปรกึษำหำรอื
	 ป ัจจุบันหลายๆ	 ประเทศทั่วโลกต่าง

ยอมรับหลักการประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนา

กจิกรรมต่างของภาครัฐมากข้ึน	โดยเฉพาะอย่างยิง่	

การด�าเนินกิจกรรมใดๆ	 ก็ตามท่ีมีผลกระทบต่อ

ประชาชน	ภาครฐัจะต้องดึงประชาชนผูท้ีเ่กีย่วข้อง

หรือผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบเข้ามาพดูคยุ	ปรึกษาหารือ	

ให้ข้อคิดเห็น	การโต้แย้ง	 เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน

ที่สามารถน�าไปสู ่การออกแบบกิจกรรมต่างๆ 

เหล่าน้ันได้	 ดังนั้นภาครัฐต้องจัดพื้นที่ส�าหรับการ

แสดงออกของประชาชน	 โดยทั่วไปแล้วรูปแบบที่

นิยมแพร่หลายในหลายๆประเทศในระดับสากลมี

ดังนี้	

	 1.		 กระบวนการลูกขุน	 คือกระบวนการ

ที่น�าประชาชนเข้ามามีส ่วนร ่วมในการเสนอ

ทางออกให้กบัประเดน็ปัญหา	โดยการรบัฟังข้อมลู

และความคดิเหน็อย่างละเอยีดและมกีารพิจารณา

กนัอย่างรอบคอบ	จดุเด่นคอื	มกีารคดัเลอืกโดยการ

สุ่มกลุ่มเป้าหมาย	 โดยไม่สนใจว่าผู้แทนเป็นใคร	

กระบวนการคัดเลือกนี้ท�าให้ประชาชนทั่วไปท่ีมา

จากการสุ่มสามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้

อย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน

	 2.		 การเสวนาฉันทามติ	คือกระบวนการ

จัดเวทีสาธารณะในรูปแบบผสมที่เชิญผู้เชี่ยวชาญ

เข้ามาให้ข้อมลู	ให้ความรู้แก่ประชาชนในเวที	ถาม-

ตอบ	 ซ่ึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วม

ฟังได้	 การเสวนาฉันทามติจะมีการพูดคุยถกเถียง

ถงึปัญหา	ข้อมลูต่างๆเพือ่พฒันาทางเลอืกนโยบาย

ก่อนน�าเสนอข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อผูก้�าหนด

นโยบาย	
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	 3.		 การสานเสวนาพิจารณาทางเลือก	

เป็นรปูแบบการส�ารวจความคดิเห็นของประชาชน

ซึง่เป็นรปูแบบหนึง่ทีผ่สมผสานรปูแบบการปรกึษา

หารือโดยมองภาพในอนาคตและพูดคุยกันเพ่ือ

สร้างค่านิยมร่วมกันของสังคม	 ซึ่งผู้เข้าร่วมพูดคุย

จะต้องพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีทุกคน

ยอมรับร่วมกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้

	 4.		 เวทอีภปิรายประเดน็ปัญหา	เป็นกระ

บวนการปรกึษาหารอืทีป่ระชาชนจ�านวนหนึง่ได้รบั

การคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการเสวนา	 โดยมี

การให้ข้อมูลอย่างเพยีงพอเพือ่ประกอบการตัดสนิ

ใจผ่านหนังสอื	สรปุประเดน็	ซึง่มกีารออกแบบทาง

เลอืกไว้แล้ว	จากนัน้ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการจะแสดง

ความคิดเห็นร่วมกันในเวทีท่ีใช้การาพูดคุยปรึกษา

หารือที่ เรียกว่า	 การประชาเสวนา	 (Citizen	 

dialogue)	ซึง่เวทอีภปิรายประเดน็ปัญหาสามารถ

จดัเวทหีลายๆ	เวทร่ีวมกนัได้จากกลุม่ทีแ่ตกต่างกนั	

ซึง่จะท�าให้เหน็ความต้องการท่ีแตกต่างกันของกลุม่

ต่างๆ	มากขึ้น

	 จากรูปแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษา

หารือข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่เปิด

พืน้ทีใ่ห้ประชาชนสามารถได้แสดงออกถึงความคดิ

เห็นและความต้องการ	 แต่กระบวนการดังกล่าว

อาจจะมข้ีอดแีละข้อเสยีทีแ่ตกต่างกนัในการน�าไป

ประยกุต์ใช้	นอกจากนีร้ปูแบบดงักล่าวผูเ้ขยีนไม่ได้

รับประกันว่าจะน�าไปสู่ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุดหรือไม่	 แต่รูปแบบดังกล่าว

ข้างต้นเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันและท�าให้

เกดิการยอมรบัร่วมกนัในความแตกต่าง	ทัง้ในเรือ่ง

ของค่านิยม	 ความช่ืนชอบและข้อจ�ากัดของแต่ละ

ฝ่ายที่แตกต่างกัน

7.  กำรมีส่วนร่วมผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์ 
 แนวคิดการมีส ่วนร่วมโดยผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบใหม่ของประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม	 (participatory	 democracy)	 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู ้ประเด็น

ปัญหาและค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน	

โดยใช้การมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์	 โดยการ 

กระจายปัญหาไปยงักลุม่คนเพือ่ค้นหาค�าตอบและ

วิธีการแก้ปัญหา	หรือที่เรียกว่า	 Crowdsourcing	

ซ่ึงเป็นรูปแบบหรือวิธีการมีส่วนร่วมรูปแบบใหม่

ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือให้ได้วิธีการแก้ไขปัญหา

ใหม่ๆ	 จุดเด่นของวิธีการดังกล่าวท�าให้เกิดการแก้

ปัญหาร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา	

(Charalabidis,	 Triantafillou,	 Karkaletsis	 &	

Loukis,	 2012	 :	 156-169)	 รวมทั้งประชาชน

สามารถร่วมกันตัดสินใจแนวทางการแก้ปัญหา 

ได้ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวเพ่ือ

เป็นการสนับสนุนข้อมูลท่ีสามารถน�าไปสู่การ

ก�าหนดวาระ	(agenda	setting)	และการตัดสินใจ

ก�าหนดนโยบาย	 การมีส ่วนร ่วมผ ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหนึ่งของรัฐบาลเพ่ือ

สื่อสารประเด็นต่างๆ	 ไปสู่ประชาชนซึ่งเป็นที่นิยม

ในสังคมปัจจุบัน	คือ	สื่อสังคม

 อย่างไรกต็าม	การมีส่วนร่วมดงักล่าวข้างต้น 

เป็นรูปแบบหน่ึงที่ถูกน�ามาใช้ในกระบวนการ

ก�าหนดนโยบายซึง่เป็นการก�าหนดนโยบายจากล่าง

ข้ึนบน	(bottom-up	public	policy	formulation) 

เพือ่ค้นหาสภาพปัญหาและความต้องการของสงัคม	
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เช่น	 การน�าประเด็นปัญหาและความต้องการของ

สังคมเข ้าสู ่กระบวนการมีส ่วนร ่วมตามหลัก

ประชาธิปไตย	 เสนอแนวคิดและการตอบสนอง

ความต้องการเป็นประเด็นปัญหา	 มีการตั้งค�าถาม

เพื่อหาแนวทางหรือค�าตอบ	 มีการเปรียบเทียบ

แนวทางที่ดีที่สุด	 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมโดย

อาศัยอิเล็กทรอนิกส์	เป็นต้น	การด�าเนินการการมี

ส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์มี	4	ขั้นตอน	ดังนี้

	 ขั้นตอนที่	 1	 คือ	 การฟัง	 และตรวจสอบ

ข้อมูลสิ่งที่ประชาชนต้องการ	 และประชาชน 

มีความคิดเห็นอย่างไรในหัวข้อท่ีน�าเสนอ	 (หัวข้อ

การก�าหนดนโยบายสาธารณะ)	 วัตถุประสงค์ที่มุ่ง

เน้น	จะต้องใช้โปรแกรมรวบรวมข้อมูล	จดัระเบียบ

ข้อมูล	 มีหน่วยนับผู้เข้าชมเน้ือหา	 ข่าว	 หรือวีดีโอ	

ให้ผู ้เข้าชมแสดงความคิดเห็น	 และประมวลผล

ข้อมูลจากความหลากหลาย

	 ขัน้ตอนที	่2	การวเิคราะห์เนือ้หาจากความ

ต้องการ	 ความคิดเห็น	 ความกังวลของประชาชน	

ข้อเสนอแนะ	ความรู้สึก	และข้อมูลอื่นๆ	ที่ซ่อนอยู่

ภายใต้การสนทนาของประชาชน	 กระบวนการนี้

ส่วนใหญ่จะต้องใช้เทคนิคทางภาษาศาสตร์เพราะ

ข้อมูลทีไ่ด้มาเป็นข้อมลูรปูแบบต้นฉบับเดมิใช้ภาษา

ตามความรูสึ้ก	จงึต้องแปลงเป็นภาษาทีเ่ป็นทางการ 

ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห์	ดังนี้	1)	การตรวจสอบ

ภาษาซึง่ต้องเป็นภาษาทีเ่ป็นทางการ	สามารถรบัรู้

ได้โดยทั่วกัน	 2)	 สรุปวิเคราะห์ความคิดเห็นและ 

ข้อโต้แย้งตามความหมายท่ีเหมาะสม	 และเน้ือหา

ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะกับการวิเคราะห์นโยบาย	 

3)	วิเคราะห์ความเชื่อมั่น	ซึ่งภาษาจากการสื่อสาร

สามารถรับรู้ถึงความรู้สึก	 ความคิดเห็นท่ีซ่อนเร้น	

เช่น	 ความรู้สึกเป็นกลาง	 ต่อต้าน	 เห็นด้วย	 หรือ 

ไม่เห็นด้วย	และ	4)	สรุปผล	สร้างข้อมลูเชิงคณุภาพ

เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในการก�าหนด

นโยบายนั้น	

	 ขั้นตอนที่	 3	 วัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอ

ข้อมูลให้ผู้ก�าหนดโยบาย	 น�าความรู้ที่ได้มาจาก 

ขั้นตอนก่อนหน้านี้	 ในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล

อย่างสมบูรณ์	ได้มีการรวบรวมความคิดของแต่ละ

ฝ่ายทัง้เป็นกลาง	ต่อต้าน	หรอืเหน็ด้วย	ไม่เหน็ด้วย	

วิเคราะห์การใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัดทางสถิติอย่าง

มีนัยส�าคัญ	รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดมาน�าเสนอในการก�าหนดนโยบาย

	 ขั้นตอนที่	 4	 น�าข้อมูลจากขั้นตอนที่	 3	 

ตามที่ผู้ก�าหนดนโยบายเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

โดยปราศจากการแทรกแซงเพ่ือน�ามาก�าหนด

นโยบาย	 เช่น	 การก�าหนดวาระนโยบาย	 โดยผ่าน

การประชมุร่างนโยบายให้สังคมได้เสนอความคดิเห็น	

โดยการโพสต์ข้อความนโยบายในสื่อสังคมต่างๆ	

เช่น	Blogs,	Twitter,	Facebook	และ	YouTube	

เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะร่างนโยบายนั้นๆ

	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า	 การใช้สื่อสังคมเป็น

แนวทางประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งที่ช่องทางหนึ่ง

ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มีส่วน

ได้ส่วนเสียต่อกิจกรรมต่างของรัฐไม่ว่าจะเป็น

นโยบายหรือโครงการ	 วิธีการดังกล่าวเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม	 เช่น	 การร่าง

นโยบายหรือการก�าหนดนโยบาย	ซ่ึงมลัีกษณะของ

การก�าหนดนโยบายจากล่างขึ้นบนโดยผ่าน	

Crowdsourcing	 เป็นตัวกลางในการสื่อสารหรือ
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การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่เป็นทางการและ 

ไม่เป็นทางการ	

	 ทัง้นีก้ารมีส่วนร่วมอเิลก็ทรอนกิส์มข้ีอดีคือ

ปัญหาต่างๆ	ที่ต้องการค�าตอบถูกส่งออกไปยังผู้ใช้

และได้ค�าตอบกลบัมาอย่างรวดเรว็และค่าใช้จ่ายใน

การด�าเนินการค่อนข้างต�่า	 นอกจากนี้	 ผู้เขียนยัง

เห็นว่าวิธีการดังกล่าว	 วิธีการดังกล่าวสะท้อนให้

เหน็ถงึความรบัผดิชอบร่วมกันระหว่างภาครฐัและ

ประชาชน	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเสมอภาค	

และความเป็นธรรมตามหลักประชาธิปไตย

8.  กำรประยุกต์ใช้แนวทำงประชำธิปไตย 
 เพื่อกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ
	 นักวิชาการท่ีสนับสนุนการน�าแนวทาง

ประชาธิปไตยไปประยุกต์ใช้	 ส่วนใหญ่เชื่อว่า 

ในสงัคมทีเ่ป็นประชาธปิไตยประชาชนจะมค่ีานยิม	

ความเชือ่	ทศันคตแิละการปฏบิตัหิลากหลายกนัไป	

เมื่อน�าความคิดเห็นของประชาชนที่ มีความ 

แตกต่างกันเข้ามาสู่กระบวนการของความเป็น

ประชาธิปไตยท้ังในกระบวนการมีส่วนร่วมหรือ

กระบวนการปรึกษาหารือ	 ประชาชนเหล่านั้น 

จะให้เหตุผลต่อทางเลือกนโยบายต่างๆ	 ที่อยู่บน 

ผลประโยชน์และมุมมองของประชาชนอื่นๆ	 ด้วย	

(Valadez,	 2010	 :	 6)	 ซึ่งการแลกเปลี่ยนมุมมอง

หรือความคิดเห็นร่วมกันท�าให้เกิดประโยชน์ต่างๆ	

เช่น	 ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดมาจากมติ

ร่วมกนัของประชาชนและได้ผลลพัธ์ทีป่ฏบิตัไิด้จรงิ

ที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน

	 อย่างไรก็ตาม	การน�าแนวทางประชาธิปไตย

ไปประยกุต์ใช้เพือ่การพฒันานโยบายสาธารณะน้ัน

อาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ	 เช่น	 การผลักดันปัญหา	 ผลักดันวาระ	

การก�าหนดนโยบายและการตัดสินใจ	 เป็นต้น	 

ซึ่งความส�าเร็จของกระบวนการเหล่านี้จะบรรลุ

ความส�าเร็จหรือไม่	 ไม่ได้มาจากผู้ก�าหนดนโยบาย

เพียงฝ่ายเดียว	 แต่ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนจาก 

กลุ่มที่หลากหลายในสังคม	 ได้เข้ามามีบทบาท 

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อเข ้าม ี

ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 

ผู้เข้าร่วมในการก�าหนดนโยบาย	เพื่อช่วยปรับปรุง

เนื้อหาสาระส�าคัญของนโยบาย	

	 ทัง้นี	้การเข้าร่วมของประชาชนไม่ว่าอยูใ่น

ลักษณะใดก็ตาม	 จะแสดงให้เห็นถึงการประสาน

งานระหว่างหน่วยงานทั้งจากระดับกระทรวง 

หรือในระดับรัฐบาล	 การมีส่วนร่วมดังกล่าวมักจะ

เกี่ ยวข ้องกับผู ้ มีส ่ วนได ้ เสียทั้ งภาครัฐและ 

ไม่ใช่ภาครัฐซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการยอมรับ

นโยบาย	 (Few,	 Brown	&	 Tompkins,	 2007	 :	

46-59)	 และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการก�าหนดนโยบาย	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ความ

เข้าใจปัญหาร่วมกันที่น�าไปสู่การพัฒนานโยบายที่

สอดคล้องกับความต้องการ	 ทั้งนี้ 	 แนวทาง

ประชาธิปไตยไม่ว่าจะอยู่ในรูปใดก็ตาม	 ผู้มีหน้าท่ี

ในการพัฒนานโยบายต้องให้ความส�าคัญกับ

คณุภาพของการมส่ีวนร่วม	นอกจากนี	้ไม่ควรจ�ากดั

การมีส่วนร่วมเพียงแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	 

แต่ควรประยุกต์ใช้การมีส่วนร่วมที่หลากหลาย 

เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม ่ที่ เป ็น
ประโยชน ์ต ่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ต่อไป
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9.  สรุป
	 แนวคิดประชาธิปไตยให้ความส�าคัญกับ

การเปิดกว้างต่อมุมมองต่างๆ	ของประชาชนอย่าง

เท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อบรรลุเป้าหมายความ

เป็นประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิ	กระบวนการมส่ีวน

ร่วมของประชาชนจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนานโยบายสาธารณะ	 เน่ืองจากท�าให้เกิด 

มุมมองหรือความคิดเห็นใหม่ๆ	 ท่ีน่าสนใจกว่า	 

อีกทั้ง	 การมีส่วนร่วมยังช่วยให้ประชาชนมีอิสระ 

ในการน�าเสนอประเดน็ต่างๆ	รวมถงึ	สามารถโต้แย้ง

กับผู้มีอ�านาจ	 อีกทั้ง	 การมีส่วนร่วมที่หลากหลาย

ของกลุ ่มประชาชนเป็นการเรียนรู ้ที่จะพัฒนา

ปัญหาของตนเองท่ีสามารถน�าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้	

ดังนั้น	 ภาครัฐต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมตาม

แนวทางประชาธปิไตยโดยให้ประชาชนสามารถเข้า

ถึงเวทีสาธารณะมากข้ึน	 เพื่อให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหา	 หากในเวที

สาธารณะมีจ�านวนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม

มากขึ้นเท่าไหร่	 นโยบายมีความชอบธรรมมากข้ึน

ตามไปด้วย

	 ทัง้นีจ้ากมมุมองของผูเ้ขยีน	แม้ว่าแนวทาง

ประชาธิปไตยเป็นหลักการที่ดีท่ีเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันใน

การแสดงออก	 แต่ในสภาพการณ์ทางด้านสังคม	

เศรษฐกจิและการเมืองทีม่กีารแข่งขนักนัสงูมากขึน้	

ความเป็นประชาธิปไตยจะถูกแรงกดกันจากสังคม

และผู้มีอ�านาจ	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความไม่มี

เหตุมีผลได้	 เช่น	 ประชาชนผู้เข้าร่วมอาจจะโอน

เอียงไปตามกลุ่มของตนเองหรือหรือผู้มีอ�านาจ	

อาจจะถกเถียงกันเพื่อเอาชนะ	 หรือในบางกรณี 

ข้อสรุปจากการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ	อาจจะ

ไม่ได้เกิดจากเหตุผลที่แท้จริง	 แต่เกิดจากผล

ประโยชน์	 ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการพัฒนา

นโยบายสาธารณะ	ดงันัน้ผูท้ีท่�าหน้าทีใ่นการพฒันา

นโยบายสาธารณะต้องอาศัยความชาญฉลาด 

ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน	โดยการใช้	

“ทุนทางสังคม”	 ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมร่วม	 การม ี

อตัลกัษณ์ร่วมกนั	และการท�างานร่วมกนั	โดยอาศยั

ความไว ้ เนื้อเชื่อใจบนพื้นฐานของความเป ็น

ประชาธิปไตยที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา

นโยบายสาธารณะที่สามารถน�าไปสู ่การสร้าง

นโยบายที่ดีในอนาคต

10.  องค์ควำมรู้ที่ได้รับ

	 จากการสงัเคราะห์ข้อมลู	หลกัการและวธิี

การประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา

นโยบายสาธารณะ	ผู้เขยีนมคีวามเหน็ว่าองค์ความ

รู้ข้างต้นที่จะน�าไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ

ที่ดี	 สิ่งส�าคัญที่นักวิเคราะห์นโยบายหรือผู้ก�าหนด

นโยบายไม่สามารถละเลยหรือเพิกเฉยได้	 คือการ

เชื่อมโยงระหว่างบุคคลเพื่อสร้างบรรยากาศของ

การมีส่วนร่วมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด	 ร่วมท�า	

ร่วมแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ	โดยยดึหลักเสรีภาพ

และความเสมอภาคในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ	 ที่มิใช่การถูกบังคับให้เข้าไปมีส่วน

ร่วมและไม่ว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมจะอยูใ่นรปูแบบ

ใดก็ตาม	 ภาครัฐจะต้องตระหนักถึงความรู้ความ

เข้าใจของประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย	 คือ	

ประชาชนต้องมีความรู ้	 ความสามารถหรือมี

ศักยภาพท่ีเพียงพอกับกิจกรรมนั้นๆ	 นอกจากน้ี
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เงือ่นไขแห่งความส�าเรจ็ส�าหรบัการพฒันานโยบาย

สาธารณะคือกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 

ซึ่งต ้องมีการก�าหนดรูปแบบการมีส ่วนร่วมที่ 

เหมาะสม	ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

เงื่อนไขการมีส่วนร่วมรวม	 และการให้ประชาชน 

เข้ามามส่ีวนร่วมตัง้แต่เริม่ต้นกระบวนการจะน�าไป

สู่การพัฒนานโยบายมีความเป็นรูปธรรมและเป็น

ธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
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บทคัดย่อ

	 บทความนี้เป็นการน�าเสนอแนวคิดและหลักการการเสริมสร้างพลังอ�านาจการท�างานของครู	

เนือ่งจากครเูป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นงานในด้านต่างๆ	ของสถานศกึษา	อกีทัง้เป็นบคุคลทีอ่อกแบบ

การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน	 ซึ่งนักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศใน

อนาคต	หากครมูกีารท�างานอย่างเตม็ความรู	้ความสามารถ	มกีารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	มกีารท�างาน

เป็นทมี	จะท�าให้งานด้านต่างๆ	ของสถานศกึษาบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้	ส่งผลต่อดีนกัเรียนและเป็น

ประโยชน์ต่อวงการศึกษา

ค�ำส�ำคัญ:	พลังอ�านาจ;	การเสริมสร้างพลังอ�านาจ;	การท�างานของครู	

Abstract

 This article presents the concepts and principles of empowerment of teachers 

because	the	teachers	are	an	important	force	in	driving	the	work	in	various	fields	of	the	

school and the ones who design learning management for students. The students are 

the human resources who will drive and develop the country in the future. If the teacher 

is working to the best of his knowledge and ability, he or she will develop continuously. 

In addition and by teamwork. The teamwork will make the various tasks of the school 

meet	its	objectives	affecting	students	and	is	beneficial	to	the	education	in	general	and	

to the students in particular. 

Keywords: power;	Empowerment;	Teacher	work
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1.  บทน�ำ
	 ปัจจบุนัประเทศไทยมกีารแข่งขันทางด้าน

เศรษฐกิจกับต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา	ท�าให้ภาค

ธุรกิจของประเทศได้ปรับกุลยุทธ์ขององค์การเพ่ือ

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่มีมาตรการ

ต่างๆ	ออกมาเป็นระยะเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิระดบั

ล่างให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย	 เกิดการสร้างงาน	 

ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศเกิดการ

ขยายตัว		 	 	 	 	 	

	 องค์กรต่างๆ	 ที่เป็นกลไกย่อยของระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ	จ�าเป็นต้องปรบักลยทุธ์ของ

องค์การ	 ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ

นโยบายขององค์การที่อยู่ในระดับสายงานที่สูงขึ้น

ไปผูบ้รหิารขององค์กรเองจะท�าอย่างไรให้บคุลากร

ในองค์การ	 มีความรู้สึกว่างานท่ีท�าอยู ่มีความ

ท้าทายอยากปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ 

ของเขา	ให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการวางแผน

งานขององค์การ	 เกิดความภาคภูมิใจในงานท่ีท�า	 

ได้รับการยกย่องสรรเสริญ	 งานท่ีท�าอยู่มีความ

มัน่คงมคีวามปลอดภยั	เกดิความรูส้กึมีอสิระในงาน

ที่ท�าไม่รู้สึกว่ามีผู้บังคับบัญชามาสั่งการอยู่ตลอด

เวลา	มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	

สามารถเพิ่มประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบโดย

ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทีมงานและ

องค์กร	มีสภาพแวดล้อมของการท�างานที่ดี	 ได้รับ

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ

ประสบการณ์	 ดังนั้นองค์กรจะท�าอย่างไรให้

บคุลากรในองค์กรเกดิแรงจงูใจในการท�างานมขีวญั

และก�าลงัใจในการท�างาน	ท�าให้ทมีงานในองค์การ

เกิดความรักและผูกพันและเกิดความพึงพอใจใน

องค์การ	เพือ่ทีจ่ะน�าพาองค์การบรรลวุตัถปุระสงค์

และเป้าหมายที่วางไว้	สถานศึกษาก็เหมือนกับทุก

องค์กร	 หากผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องมกีารเสริมสร้างพลงัอ�านาจ	(Empowerment) 

การท�างานของครูเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของการจัดการศึกษาที่วางไว้

2.  ควำมหมำยของกำรเสรมิสร้ำงพลงัอ�ำนำจ
	 การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ	(Empowerment)	

มีนักวิชาการหลายท่านที่ให้ความหมายไว้ดังนี้

	 Conger	and	Kanungo	 (1998	 :	146)	

ให้นิยามว่า	 การเสริมสร้างพลังอ�านาจหมายถึง 

การสร้างแรงกระตุน้หรอืเพิม่แรงจงูใจของบคุลากร

เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นจากความรู้สึกภายในของ 

ผู้ปฏิบัติงานและรับรู้ในความสามารถนั้นๆ	

	 Breeding	(2008	:	96-106)	ให้นิยามว่า	 

การเสริมสร้างพลังอ�านาจ	หมายถึง	 กระบวนการ

ที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพิ่มศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานจะช่วยให้บุคลากรมั่นใจในการ

ท�างานการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจจะช่วยให้บคุลากร

มีอิสระและกล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ	 

ได้ดีขึ้นความสัมพันธ์กับบุคลากรจะช่วยทาให้เกิด

เครือข่ายที่ดีในการท�างาน

	 ปิยะธิดา	 วรญาโณปกรณ์	 (Worayano 

pakorn,	2003	 :	23)	ให้นิยามว่า	การเสริมสร้าง

พลงัอ�านาจ	หมายถงึ	กระบวนการพฒันาศกัยภาพ

ของบุคคลและกระบวนการพัฒนางานเพื่อให้

บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย
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ขององค์การโดยผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลได้

แสดงความสามารถมีการปรับเปลี่ยนสภาพ

แวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานมีการสนับสนุน

ทรัพยากรข้อมูลข่าวสารและส่ิงอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ	 เพื่อให้บุคคลพัฒนางานไปสู่ความ

ส�าเร็จขององค์กร	ซึ่งผลการเสริมสร้างพลังอ�านาจ

ท�าให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมีความ 

เป็นอสิระมคีวามพงึพอใจในงานผกูพนัต่อองค์การ

และวิชาชีพและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร

	 มณีรตันา	โนนหวัรอ	(Nonhuaror,	2014	

:	21)	นยิามว่า	การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ	หมายถงึ	

กระบวนการเพิ่มศักยภาพของบุคคลที่ส่งผลต่อ 

ทีมงานและองค์กรให้ดีและมีประสิทธิภาพโดย 

ผู ้บังคับบัญชาต้องเป็นผู ้ให้การสนับสนุนและ 

ให้อิสระในการตัดสินใจรวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อม 

ที่เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้

บุคคลเกิดความสามารถในการทางานและแก้ไข

ปัญหาต่างๆ	 ให้บรรลุผลส�าเร็จของตนเองและ

องค์กร

 จากนักวิชาการท่ีกล ่าวมาสรุปได ้ว ่า	 

การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ	หมายถึง	การด�าเนินการ

ของผู้บริหารองค์กรเพือ่เป็นการเพิม่ความสามารถ

สร้างโอกาสสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรรับรู้ถึงความ

สามารถในการท�างานของตนเองด้วยการกระท�า 

ที่เป็นการสนับสนุน	 ส่งเสริมบุคคลได้พัฒนาความ

สามารถในการท�างานให ้ เพิ่มมากข้ึนอย ่าง

สร้างสรรค์ปฏิบัติงานได้ดีข้ึนมีอิสระในการท�างาน

และตระหนักในคณุค่าแห่งตน	การแบ่งปัน	การร่วม

แรงร่วมใจในการท�างานกับทีมงานและเกิดความ

ภาคภมูใิจในงานท่ีตนเองปฏิบัตจินเกดิความส�าเร็จ

3.  ควำมส�ำคญัของกำรเสริมสร้ำงพลังอ�ำนำจ
	 การเสริมสร้างพลังอ�านาจมีความส�าคัญ	

(Saenthong,	2008	:	37)	ดังนี้

	 1.	 ความสาคัญต่อบุคคลในองค์กรการ

เสริมสร้างพลังอ�านาจมีความส�าคัญกับบุคคลท้ัง

ระดับปฏบัิติงานและผู้บริหารในองค์กร	ดังต่อไปนี้

	 	 1.1	 ระดับผูป้ฏบิติังานการเปิดโอกาส

ให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ

ร่วมกับผู้บริหารในการด�าเนนิงานขององค์กรกช่็วย

ให้บุคคลเกิดความรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่องาน	

เพราะเกิดความรูสึ้กผกูพันในฐานะทีต่นเองเป็นคน

เสนอแนวคิด	 ได้มีโอกาสในการตัดสินใจและ 

แก้ปัญหาต่างๆ	ทีเ่กิดขึน้ด้วยตนเอง	ซึง่สิง่เหล่าน้ัน

จะช่วยในการสร้างความสุขในการท�างานมากขึ้น	

ดงันัน้	การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจจงึเป็นเสมอืนแรง

จูงใจในการปฏิบัติงานให้มีมากขึ้น

	 	 1.2	 ระดบัผูบ้รหิารในระดบันีผู้บ้ริหาร

จะต้องเป็นท้ังผู้ที่ได้รับการเสริมพลังอ�านาจและ

เสรมิพลงัอ�านาจให้กบัผูบ้งัคับบญัชา	โดยการเสรมิ

พลังอ�านาจเป็นเคร่ืองมอืการบริหารงานท่ีผู้บริหาร

ใช้บรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์ในองค์กร	เพือ่ให้

บคุคลในองค์กรมคีวามสามารถทีจ่ะไปถึงเป้าหมาย

และเกิดประโยชน์เก้ือกูลซึ่งกันและกัน	 เป็นการ

กระตุน้ให้ผูบ้งัคบับญัชาแสดงความสามารถของตน

ในการปฏิบัติงานให้มีความก้าวหน้าและศักยภาพ

ในงานเพิ่มขึ้น

	 2.	 ความสาคัญต่อทีมงาน	 ผู้ปฏิบัติงาน

แต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ในการท�างานร่วมกันเป็น 

กลุ่ม	 โดยปกติลักษณะทีมจะมีหัวหน้าทีมและ

สมาชิกในการด�าเนินของทีม	 อาจมีปัญหาเรื่อง
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ความขดัแย้ง	หรอืมคีวามคิดเห็นไม่ลงรอยกนัมีการ

เก่ียงกันท�างานเป็นเหตุให้สัมพันธภาพในทีมไม่ด	ี

แต่ถ้าทีมงานได้รับการเสริมพลังอานาจ	 มีการ

ติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ	 มีการประสานงาน	

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการท�างานให้ทุก

คนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	ซึ่งทาให้ทุกคนในทีม

รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและรับผิดชอบร่วมกัน 

มีการปรับปรุงและพัฒนาการท�างานของทีมอย่าง

ต่อเนื่องท�าให้ผลิตผลจากการท�างานเพิ่มสูงขึ้น

	 3.		 ความส�าคัญต่อองค์กรผู้บริหารเป็น 

ผู้อ�านายความสะดวกเป็นผู้แนะน�าแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ให้บรรลุผลส�าเร็จของการท�างานสามารถด�าเนิน

งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้และเพิ่มความ

เช่ือมั่นจากการได้กระท�าบางสิ่งที่ผู ้ปฏิบัติคิดว่า

ตนเองไม่สามารถปฏิบัติได้การให้ข้อมูลข่าวสาร

การเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองคิดค้นนวัตกรรม

ใหม่ๆ	 มาใช้ในหน่วยงานก็เป็นส่วนหนึ่งของการ

พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานการส่งเสริม

ให้เกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและการ

ท�างานอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิผล

ต่อองค์กร	 นอกจากองค์กรจะได้งานตามท่ีวาง 

เป้าหมายไว้แล้วการร่วมมอืกันท�างานโดยมหัีวหน้า

เป็นผูเ้สรมิสร้างพลงัอ�านาจโดยให้ทกุคนมส่ีวนร่วม

ในการคิดและตัดสินใจให้ทุกคนได้พัฒนาความรู้

ความสามารถและมีระบบการสร ้างรางวัลที่

ยุติธรรมกลยุทธ์เหล่านี้จะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญ

และก�าลังใจในการท�างานปฏิบัติงานให้หน่วยงาน

อย่างเต็มความสามารถมีความสุขกับการท�างาน

และในที่สุดทุกคนจะมีความยึดมั่นผูกพันต่อ

องค์การ

	 ดังนั้น	การเสริมสร้างพลังอ�านาจ	มีความ

ส�าคัญต่อบุคคลในองค์กรทั้งผู้ปฏิบัติงานท�าให้เกิด

แรงจูงใจในการท�างาน	และผูบ้ริหารเป็นการกระตุ้น

ให้ผู้บริหารแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน 

มีความก้าวหน้า	 เพ่ิมศักยภาพการท�างานมากขึ้น	

มีความส�าคัญต่อทีมงาน	 โดยท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมี

ปฏิสัมพันธ์กัน	 ติดต่อสื่อสาร	 ประสานงานท�าให้

ผลผลิตการท�างานสูงขึ้น	 มีความส�าคัญต่อองค์กร	

ท�าให้งานประสบความส�าเร็จทุกคนได้แสดงความรู้

ความสามารถ	มีขวัญก�าลังใจในการท�างาน

4.  แนวคดิเก่ียวกบักำรเสรมิสร้ำงพลงัอ�ำนำจ
	 แนวคดิการเสริมสร้างพลงัอ�านาจมแีนวคดิ

หลักดังนี้	(Boonsiriphachut,	2002	:	21)

	 1.	 แนวความคิดในหลักประชาธิปไตย	

(Democratization)	คอื	การเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วม

ในการท�างานมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ความรู ้

วิสัยทัศน์	 ข้อมูลข่าวสาร	 เพ่ือประโยชน์ในการ

ท�างานหลกัการประชาธปิไตยในการเสรมิสร้างพลงั

อ�านาจคือการท่ีบุคลากรมีสิทธิ เสรีภาพตาม

บทบาทอ�านาจหน้าท่ีเคารพสิทธิของตนเองและ 

ผู้อื่น	เคารพกติกาของสังคมมีความเสมอภาคที่จะ

ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและรับฟังความ

คิดเห็นของกันและกันมีความรักความสามัคคี

เสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

 2.	 แนวความคิดหลักในการกระจาย 

อ�านาจ	(Decentralization)	คอื	การทีค่รไูด้รบัการ

เชื่อถือไว้วางใจในความสามารถที่จะวินิจฉัยตัดสิน

ใจได้ดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบจึงได้

รับมอบอ�านาจหน้าที่และมีอิสระในการปฏิบัติ
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ภาระหน้าทีด่งักล่าวการมอี�านาจหน้าทีท่�าให้ครไูด้

แสดงอ�านาจการท�างาน

	 3.		 แนวความคิดหลักในความสามารถ	

(Enablement)	คอื	การเชือ่มัน่ในการพฒันาความ

สามารถของบคุลากรในการท�างานในระดบัทีสู่งขึน้	

จึงมีความพยายามใช้เทคนคิวิธรีปูแบบต่างๆ	ในการ

เสรมิสร้างพลงัอ�านาจการท�างานของครูและบุคลากร

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสามารถวางแผนและ

ด�าเนินการพัฒนาตนเอง

	 4.	 แนวความคิดในหลักความเป ็น 

ผูเ้ชีย่วชาญ	(Professionalization)	คอื	การให้การ

ยอมรบัครใูนฐานะผูเ้ชีย่วชาญช�านาญการถ่ายทอด

กระบวนการเรยีนรู	้สามารถก�าหนดบทบาทหน้าที่

และรบัผดิชอบงานของตนเอง	สามารถแปรเปลีย่น

พลังอ�านาจไปเป็นผลงานเป็นการท�างานอย่าง

สร้างสรรค์

	 5.		 แนวความคิดหลักการปฏริปู	(Reform)	

คือ	 การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและองค์กรแบบ

ต่อเนื่องให ้สอดคล้องทันกับกระแสของการ

เปล่ียนแปลงเพื่อเสริมสร ้างพลังอ�านาจของ

บคุลากรในการท�างานการปฏริปูดงักล่าว	ต้องอาศยั

การริเริ่มด�าเนินการทั้งจากครูสู ่ผู ้บริหารและ 

จากผู้บริหารสู่ครูในลักษณะการประสานความ 

ร่วมมือ

	 ดงัน้ัน	แนวคดิเกีย่วกบัการเสรมิสร้างพลงั

อ�านาจเป็นแนวความคิดในหลักประชาธิปไตย	

(Democratization)	 คือการเสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมในการท�างานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ความรูว้สิยัทศัน์ข้อมลูข่าวสารเพือ่ประโยชน์ในการ

ท�างานแนวความคิดหลักในการกระจายอ�านาจ	

(Decentralization)	 คือการที่ครูได้รับการเชื่อถือ

ไว้วางใจในความสามารถที่จะวินิจฉัยตัดสินใจได้ดี

ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบังานทีร่บัผดิชอบแนวความคดิ

หลักในความสามารถ	(Enablement)	คือการเชื่อ

มัน่ในการพฒันาความสามารถของบคุลากรในการ

ท�างานในระดับที่สูงขึ้นแนวความคิดในหลักความ

เป็นผู้เชี่ยวชาญ	 (Professionalization)	 คือการ

ให้การยอมรับครูในฐานะผู ้เชี่ยวชาญสามารถ 

แปรเปล่ียนพลังอ�านาจไปเป็นผลงานเป็นการ

ท�างานอย่างสร้างสรรค์แนวความคิดหลักการ

ปฏิรูป	(Reform)	คือการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร

และองค์กรแบบต่อเนื่อง

5.  องค์ประกอบของกำรเสรมิสร้ำงพลังอ�ำนำจ
	 การเสริมพลังอ�านาจมีองค์ประกอบ	 9	

ประการดังนี้	(Tracy,	1990	:	111)

	 1.	 ให้ความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิด

ชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานและร่วมก�าหนดเป้าหมาย

และภารกิจขององค์กร

	 2.		 มอบหมายอ� านาจหน ้ าที่ ให ้กับ 

ผู้ปฏิบัติงานตามขอบข่ายการท�างาน

	 3.		 ก�าหนดมาตรฐานการท�างานให้กับ 

ผู้ปฏิบัติงานโดยให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนา

ตนเองและงานตามความสนใจและความสามารถ

	 4.		 ให้ความรู ้และสารสนเทศเกี่ยวกับ

องค์กรทีจ่�าเป็นต่อการตดัสนิใจในการท�างานอย่าง

ถูกต้องชัดเจน

	 5.		 ให้ข้อมลูย้อนกลับเกีย่วกบัการท�างาน

	 6.		 ให้การยกย่องหรือยอมรบัในผลส�าเร็จ

ที่เกิดขึ้นจากการท�างาน
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	 7.		 ให้ความไว้วางใจในการท�างานโดยให้

อิสระในการตัดสินใจ

	 8.		 การยอมรับข้อผิดพลาดผู ้บริหาร

พร้อมที่จะยอมรับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นร่วม 

รับผิดชอบและร่วมแก้ไขกับผู้ปฏิบัติงาน

	 9.		 ให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของ 

ผู้ปฏิบัติงาน

	 ดังนั้น	 องค์ประกอบของการเสริมสร้าง

พลงัอ�านาจ	เป็นการเสรมิสร้างเพือ่ให้ความชดัเจน

ในหน้าที่ความรับผิดชอบมอบหมายอ�านาจหน้าที่

ให้กับผู ้ปฏิบัติงานก�าหนดมาตรฐานการท�างาน 

ให้ความรู้และสารสนเทศเกี่ยวกับองค์กรให้ข้อมูล

ย้อนกลบัเกีย่วกับการท�างานให้การยกย่องให้ความ

ไว้วางใจในการท�างานการยอมรับข้อผิดพลาด 

ให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน

6.  หลกักำรเสรมิสร้ำงพลงัอ�ำนำจในโรงเรยีน
	 หลกัการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจการท�างาน

ของครูและบุคลากร	ได้แก่	(Thiammueangpan,	

2017	:	21)	 	 	 		 	 	

	 1.	 สร้างความตระหนักในบุคลากรให้

ส�านึกว่าบุคคล	คือ	ผู้ก�าหนดวิถีชีวิตของตนเอง	

	 2.		 เสรมิสร้างความรูท้กัษะความสามารถ	

ประสบการณ์ในการท�างานของบุคลากรและ

สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและ

องค์กรในการท�างาน		 		

	 3.		 ส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน

ความคิดได้แสดงออกและพัฒนาความรู้ทักษะ

ความสามารถประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบัการ

ท�างาน			 	 	

	 4.		 ให ้สามารถยืดหยุ ่นในการปฏิบัติ

หน้าที่ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร	 เพ่ือให้

สอดคล้องกบัสภาวการณ์และการเปล่ียนแปลงของ

สังคมสิ่งแวดล้อม		 	 		

	 5.		 ให้อ�านาจที่จ�าเป็นต่อการท�าหน้าที่

ของบุคลากร	 ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็น	

ข้อมูล	ข่าวสารเพื่อการท�างาน	ให้บุคลากรมีอิสระ

วินิจฉัยตัดสินใจในงานที่ท�า	 	

	 6.		 ส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

บคุลากร	การเรียนรู้จากกนัและกัน	การท�างานร่วม

กันเป็นทีม		 	 	 		 	 	

	 7.		 เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้

โอกาสการท�างาน	ให้ท�างานส�าคัญมีคุณค่า	งานที่

ท้าทายความสามารถ		 		 	 	

	 8.		 ยอมรับในผลการปฏิบัติงานหรือ 

ข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น	 พร้อมรับการตรวจสอบ

พร้อมท่ีจะช่วยเหลือ	 ขจัดปัญหาอุปสรรคและ

พัฒนางานสู่ความสาเร็จอย่างเป็นระบบ

	 9.		 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร

อย่างเท่าเทียมกันในการท�างาน		 	

	 10.		สร้างความไว้วางใจเคารพเชื่อถือ 

ในกันและกัน	ทั้งในระหว่างบุคลากร	บุคลากรกับ

ฝ่ายบริหารและส่งเสริมคุณธรรมน�้าใจของความ

เป็นทีมงาน

	 ดังน้ัน	 หลักการเสริมสร้างพลังอ�านาจ 

ในโรงเรียน	เป็นการสร้างความตระหนกัในบคุลากร

เสรมิสร้างความรูท้กัษะ	ความสามารถ	ประสบการณ์

ในการท�างานของบุคลากรส่งเสริมให้บุคลากรได้

แลกเปลี่ยนความคิด	 ได้แสดงออกให้สามารถ

ยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้อ�านาจที่จ�าเป็นต่อ
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การท�าหน้าที่ของบุคลากรส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ี

ดีระหว่างบุคลากรเตรียมความพร้อมของบุคลากร

ให้โอกาสการท�างานยอมรับในผลการปฏิบัติงาน 

ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของบคุลากร	และสร้างความ

ไว้วางใจเคารพเชื่อถือในกันและกัน	

7.  ปัจจยัพ้ืนฐำนกำรเสรมิสร้ำงพลงัอ�ำนำจ 
 ในโรงเรียน
	 การส่งเสริมพลังอ�านาจการท�างานของ

บุคลากรต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานต่างกันในแต่ละ

สถานการณ์ของแต่ละองค์กร	ปัจจยัพืน้ฐานมคีวาม

ส�าคัญ	 ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการเสริมสร้าง

พลังอ�านาจการท�างาน	 มีปัจจัยพื้นฐานการเสริม

สร้างพลังอ�านาจการท�างานดังนี้	 (Rattanasut,	

2007	:	113-114)

	 1.		 ด้านความมุ่งหวังของครู	 การมีความ

หวงัเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้บุคคลมพีลงัอ�านาจ

ทีจ่ะกระท�าการใดๆ	ให้บรรลผุลส�าเรจ็ทีห่วงั	ดงันัน้

ปัจจยัพืน้ฐานการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจการทางาน

ของครูและบุคลากรที่สาคัญ	 คือ	 การที่ครูและ

บุคลากรมีปณิธาน	ความหวังมีจุดมุ่งหมายของตน	

มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการท�างาน	มีความตั้งใจมั่น	

กระตือรือร้นต้องการท�างานให้สาเร็จตามความ 

มุ่งหมาย	หรือบรรลุเป้าหมายของตนและองค์การ

ทีก่�าหนดไว้	ในเชิงยทุธศาสตร์การบริหารการเสรมิ

สร้างพลังอ�านาจการท�างานของครูและบุคลากร 

ในองค์การควรเริ่มต้นที่การสอบทานและปรับ

สภาพภาระงานในหน้าท่ีของครูและบุคลากรให้

สอดคล้องประสานกบัความมุง่หวงัเป้าหมายความ

ต้องการท�างานของทุกฝ่าย	 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ

ด�าเนนิงานเป็นไปในแนวทางเป้าหมายเดยีวกันและ

ทุกคนทุกฝ่ายต่างก็ได้รับประโยชน์ร่วมกัน

	 2.		 ด้านความรู้ของครู	 การมีความรู้เป็น

คุณลักษณะท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญ	 ที่ช่วยเสริมสร้าง

พลังอ�านาจการท�างานของครูและบุคลากร	 สาระ

ความรู้ท่ีเสริมสร้างพลังอ�านาจการท�างานของครู	

เช่น	ความรู	้เนือ้หาวชิาการ	หลกัสตูร	กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน	 และวิธีการถ่ายทอดความรู้	

วทิยาการต่างๆ	การวดัและประเมนิผลความรู้ด้าน

พัฒนาการของผู้เรียน	 ความรู้ในการประยุกต์และ

ใช้ทรัพยากร	 ข้อมูลข่าวสาร	 เทคโนโลยีในการ

ปฏิบัติงาน	 ความรู้ด้านนโยบาย	 ทิศทางและการ

บริหารจัดการทางการศึกษา	 	

	 3.		 ด ้านทักษะประสบการณ์ของครู	

ทักษะประสบการณ์การท�างานเป็นคุณลักษณะที่

เป็นปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่ง	ที่ช่วยเสริมสร้าง

พลังอ�านาจการท�างานของครูและบุคลากรทักษะ

ประสบการณ์ทีเ่สรมิสร้างพลงัอ�านาจการท�างานใน

หน้าที่ครู	ได้แก่	ทักษะประสบการณ์ความช�านาญ

ในการปฏิบัติ	 จัดกิจกรรมด�าเนินการสอนในการ

วัดผลประเมินผล	 การถ่ายทอดวิทยาการและผล

การเรียนรู้ของผู้เรียน	 ทักษะความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆ	 ในการท�างานท�าให้

งานบรรลุผลตามความมุ ่งหมายทักษะความ

สามารถในการติดต่อส่ือสารแลกเปลี่ยนความรู้	

ข่าวสารข้อมูล	 ทักษะการสร้างสัมพันธ์กับผู้เรียน	 

ผู้ร่วมงานและชุมชน

 4.		 ด้านอ�านาจหน้าทีข่องครู	ปัจจัยเสริม

สร้างพลังอ�านาจการท�างานของครูที่ส�าคัญอีก

ประการหนึ่งคือ	 การให้ครูและบุคลากรมีอ�านาจ
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หน้าที่	 มีสิทธิขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับการ

รับรองถูกต้อง	มีอ�านาจตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

ที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ	 หลักการส�าคัญของ

การมอบหมายงาน	 ซึ่งเท่ากับเป็นการมอบอ�านาจ

หน้าที	่คือ	การก�าหนดเป้าหมายงานทีช่ดัเจนแต่ไม่

ระบวุธิกีารท�างาน	เพราะต้องให้อสิระทางความคดิ

และส่งเสรมิภาวะผูน้�าในตวัของผูร้บัมอบหมายงาน	

หรอืผูร้บัมอบอ�านาจหน้าทีไ่ปปฏบิตั	ิท�าให้ผูร้บังาน

สามารถเลือกวิธีการท�างานที่สอดคล้องกับก�าลัง

ความสามารถและสภาวะแวดล้อมเพือ่ให้งานบรรลุ

เป้าหมายเป็นการเพิม่บรรยากาศการท�างาน	ท�าให้

บคุลากรเหน็ความส�าคญัของสิง่ท่ีกระท�าว่ามคีวาม

หมายและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	 และสังคม

ต้องการ

	 ดังนั้น	 ปัจจัยพื้นฐานของการเสริมสร้าง

พลังอ�านาจในโรงเรียน	ได้แก่	ความมุ่งหวังของครู

ความรู้ของครูทักษะประสบการณ์ของครูอ�านาจ

หน้าที่ของครูซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาขึ้นอยู่กับพื้นฐาน

ของแต่ละสถานศึกษาเป็นปัจจัยการท�างานให้

ประสบผลส�าเร็จด้วย

8.  สรุป
	 การเสริมสร ้างพลังอ�านาจ	 หมายถึง	 

การด�าเนินการของผูบ้รหิารองค์กรเพือ่เป็นการเพิม่

ความสามารถ	สร้างโอกาส	สร้างแรงจงูใจให้บคุคล

กรรับรู้ถึงความสามารถในการท�างานของตนเอง	

การเสริมสร้างพลังอ�านาจ	มีความส�าคัญต่อบุคคล

ในองค์กรทั้งผู้ปฏิบัติงานท�าให้เกิดแรงจูงใจในการ

ท�างาน	 และผู้บริหารเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหาร

แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน	 มีความ

ก้าวหน้า	เพิ่มศักยภาพการท�างานมากขึ้น	มีความ

ส�าคญัต่อทมีงานท�าให้ผูป้ฏบิติังานมปีฏสิมัพนัธ์กนั	

ประสานงานท�าให้ผลผลติการท�างานสูงข้ึน	มคีวาม

ส�าคัญต่อองค์กร	 ท�าให้งานประสบความส�าเร็จ 

ทกุคนได้แสดงความรูค้วามสามารถ	แนวคดิเก่ียวกับ

การเสริมสร้างพลังอ�านาจ	 ได้แก่	 แนวความคิด 

ในหลกัประชาธปิไตย	(Democratization)	คอืการ

เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมในการท�างานมกีารแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ความรู้ข้อมูลข่าวสารแนวความคิด

หลักในการกระจายอ�านาจ	 (Decentralization)	

คือครูได้รับการเชื่อถือไว้วางใจแนวความคิดหลัก 

ในความสามารถ	 (Enablement)	 คือการเชื่อมั่น 

ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการ

ท�างานในระดับที่สูงขึ้นแนวความคิดในหลักความ

เป็นผู้เชี่ยวชาญ	 (Professionalization)	 คือการ

ให้การยอมรับครูในฐานะผู ้เชี่ยวชาญสามารถ 

แปรเปล่ียนพลังอ�านาจไปเป็นผลงานเป็นการ

ท�างานอย่างสร้างสรรค์แนวความคิดหลักการ

ปฏิรูป	(Reform)	คือการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร

และองค์กรแบบต่อเนือ่งองค์ประกอบของการเสรมิ

สร้างพลังอ�านาจ	 ได้แก่	 ให้ความชัดเจนในหน้าที่

ความรับผิดชอบมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้กับ 

ผูป้ฏบิตังิานก�าหนดมาตรฐานการท�างานให้ความรู้

และสารสนเทศเกี่ยวกับองค์กรให้ข้อมูลย้อนกลับ

เกี่ยวกับการท�างานให้การยกย่องให้ความไว้วางใจ

ในการท�างาน	 การยอมรับข้อผิดพลาดให้ความ

เคารพต่อการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานหลักการ

เสรมิสร้างพลงัอ�านาจในโรงเรยีน	ได้แก่	สร้างความ

ตระหนกัในบคุลากรเสรมิสร้างความรูท้กัษะ	ความ

สามารถ	ประสบการณ์ในการท�างานของบุคลากร
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ส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดได้

แสดงออกให้สามารถยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่

ให้อ�านาจที่จ�าเป็นต่อการท�าหน้าที่ของบุคลากร 

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรเตรียม

ความพร้อมของบุคลากรให้โอกาสการท�างาน

ยอมรบัในผลการปฏบิตังิาน	ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ของบคุลากร	และสร้างความไว้วางใจเคารพเชือ่ถือ

ในกนัและกนัปัจจยัพืน้ฐานของการเสรมิสร้างพลงั

อ�านาจในโรงเรยีน	ได้แก่	ความมุง่หวงัของครคูวามรู้

ของครูทักษะประสบการณ์ของครูอ�านาจหน้าที่

ของครู	 ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาขึ้นอยู่กับพื้นฐานของ

แต่ละสถานศึกษาเป็นปัจจัยการท�างานให้ประสบ

ผลส�าเร็จด้วย

9.  องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
 การเสริมสร้างพลังอ�านาจการท�างานของ

ครูมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนางานใน

ทุกๆด้านของโรงเรียน	 ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง

เพิม่ขดีความสามารถคร	ูโดยการสร้างโอกาส	สร้าง

แรงจูงใจ	 ให้ครูได้รับรู้ถึงความสามารถของตนเอง	

ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถ

ของครูให้เพ่ิมมากข้ึนอย่างสร้างสรรค์	 มีอิสระใน

การท�างาน	ตระหนกัถงึคณุค่าแห่งตน	ส่งเสริมการ

ท�างานเป็นทีม	
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บทคัดย่อ

	 บทความนี	้เป็นการน�าเสนอในหลกัฆราวาสธรรม	4	นัน้	เป็นหลกัธรรมทีน่ามา	ซึง่ความสขุ	ความ

เจริญ	และความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยา	คือ	สัจจะ	มีความซื่อสัตย์ต่อกัน	ทมะ	รู้จักข่มใจ

ตนเอง	 ไม่ประพฤติไปตามกิเลส	 ขันติ	 มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ	 ที่มากระทบตนเอง	 และจาคะ	 

รูจ้กัเสยีสละแบ่งปันสิง่ของของตนให้คนอืน่	เมือ่สามภีรรยาปฏิบติัตามหลกัฆราวาสธรรม	4	ประการนีแ้ล้ว

ก็จะท�าให้การครองเรือน	 มีความรักความสามัคคีในครอบครัว	 ไม่แตกแยกหย่าร้างกัน	 เป็นรูปแบบของ 

คู่สมรสทีม่คีวามมัน่คง	ดงันัน้	ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องสามภีรรยาทีดี่	จะต้องน�าหลกัฆราวาสธรรม	4	ประการ 

ในพระพุทธศาสนาเถรวาท	 มาประยุกต์ใช้ในการครองเรือน	 ก็จะแก้ไขปัญหาความแตกแยกหย่าร้างกัน

ของคู่สมรสสามีภรรยาได้	ท�าให้ครอบครัวมีความสุขและความสมบูรณ์มากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ:	หลักฆราวาสธรรม;	การครองเรือน	

Abstract

	 This	article	presents	the	main	Gharavasadhamma	4	is	a	principle	that	the	happiness, 

prosperity	and	harmony	in	coexistence.	Both	husband	and	wife	are	truth,	be	honest	with	

each	other.	ทมะ	known	self-restraint,	not	behave	according	 to	 the	passion,	patience,	

tolerance	toward	things.	That	the	impact	of	self	and	I	know	the	sacrifice	share	their	things	

to	others.	When	the	husband	and	wife	are	followed	Gharavasadhamma	4	reasons	and	

make	a	householder.	There	is	love	and	unity	in	the	family,	not	divided	divorced	is	a	form	

* ได้รับบทความ:	8	มกราคม	2562;	แก้ไขบทความ:	31	มกราคม	2563;	ตอบรับตีพิมพ์:	10	มีนาคม	2563    
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of	spouse	with	stability.	So,	the	on	duty.	A	good	wife	to	Na	main	Gharavasadhamma	4	

respects.	 In	Theravada	Buddhism,	was	applied	to	scavenging.	Will	fix	schism	divorced	

spouses of husband and wife. Keep the family happy and more complete. 

Keywords: the	main	Gharavasadhamma;	the	householder

1.  บทน�ำ
	 พระพุทธศาสนามีหลักในการปฏิบัติ

ส�าหรับครอบครัวหรือหลักในการครองเรือน	 

ซึ่งเป็นหลักธรรมส�าหรับการปฏิบัติของคฤหัสถ์ใน

การปฏิบัติที่ถูกต้อง	การที่คู่สมรสจะเป็นคู่ชีวิตกัน

ได้ยั่งยืนและยาวนานนั้น	 นอกจากกามคุณแล้วคู่

สมรสจะต้องมีข้อประพฤต	ิมหีลกัธรรมเป็นพืน้ฐาน

อนัม่ันคงทีจ่ะท�าให้อยูค่รองกนัได้ยืดยาว	และท�าให้

คู ่สมรสมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกัน	 ในหลัก

พระพทุธศาสนามหีลกัธรรมส�าหรบัการครองเรอืน

คอื	ฆราวาสธรรม	4	ประการ	ได้แก่	1)	สจัจะ	ความ

จรงิ	คอื	ซือ่สตัย์ต่อกนั	ทัง้จรงิใจ	จรงิวาจา	และจริง

ในการกระท�า	2)	ทมะ	ฝึกตน	คอื	รูจ้กัควบคมุจติใจ	

ฝึกหัดดัดนิสัย	แก้ไขข้อบกพร่องข้อขัดแย้งปรับตัว

ปรับใจเข้าหากันและปรับปรุงตนให้ดีงามยิ่งข้ึนไป	

3)	ขันติ	ความอดทน	คือ	มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น	

ทนต่อความล่วงเกิน	 และร่วมกันอดทนต่อความ

เหนื่อยยากล�าบากตรากตร�าฝ่าฟันอุปสรรคไป 

ด้วยกัน	 4)	 จาคะ	 เสียสละ	 คือ	 มีน�้าใจ	 สามารถ 

เสียสละความสุขส�าราญ	 ความพอใจส่วนตนเพื่อ 

คู่ครองได้	เช่น	อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยาม

ป่วยไข้	ตลอดจนมจีติใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อญาตมิติร

สหายของคู่ครองไม่ใจแคบ	 (Mahachulalong 

kornrajavidyalaya	 University,	 1996)	 ในการ

ด�าเนนิชีวติของมนษุย์	ควรตัง้มัน่อยูบ่นความดีงาม

ของศลีธรรม	จรรยา	ประพฤติธรรม	ตามหลกัธรรม

ค�าสอนของศาสนาที่ตนนับถือหรือตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา	 ซ่ึงเราสามารถน�าหลักธรรม

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในโลกนี้และโลก 

หน้าได้	 โดยยึดหลักธรรมฆราวาสธรรม	 4	 ของ

บุคคลทั่วไปที่ต ้องการมีชีวิตอย่างมีความสุข	

สามารถสร้างเกียรติยศ	 สร้างปัญญา	 สร้างทรัพย์

สมบัติ	 และสร้างหมู่ญาติให้เกิดขึ้นได้ส�าเร็จด้วย

ก�าลงัความเพยีรของตน	ต้องประกอบด้วยฆราวาส

ธรรม	 อันมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกแล้ว	 ย่อมมี

ความปรารถนามุ่งหวงัแห่งชวีติตรงกนั	คอื	มคีวาม

ปรารถนาอยากจะด�ารงชวีติอยูใ่นโลกโดยปราศจาก

อุปสรรคและภยันตรายท้ังปวง	 ผ่านพ้นจากความ

วบิติั	ความเส่ือมหายนะ	และความทกุข์ทนทรมาน	

โดยประการทั้งปวง	มีความประสงค์อยากจะด�ารง

ชีวิตอยู ่ในโลกให้ประสบแต่ผลที่ตนปรารถนา	

ให้การด�าเนินเจริญก้าวหน้าขึน้ไปทกุด้านโดยล�าดับ	

และบรรลุผลแห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขโดย 

สิ้นเชิงตลอดชั่วอายุขัย

	 การเขยีนบทความนีเ้ป็นการน�าเสนอหลกั

ฆราวาสธรรมกับการครองเรือน	เป็นหลักธรรมทีน่�า

มาซึง่ความสขุ	ความเจรญิ	และความสามคัคใีนการ

อยูร่่วมกนัของสามภีรรยาคอื	สจัจะ	มคีวามซือ่สัตย์

ต่อกัน	 ทมะ	 รู้จักข่มใจตนเอง	 ไม่ประพฤติไปตาม

กิเลส	ขันติ	มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ	ที่มา
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กระทบตนเอง	 และจาคะ	 รู้จักเสียสละแบ่งปัน

สิง่ของของตนให้คนอืน่	เมือ่สามภีรรยาปฏบิตัติาม

หลักฆราวาสธรรม	4	ประการนี้แล้วก็จะท�าให้การ 

ครองเรือน	 มีความรักความสามัคคีในครอบครัว	 

ไม่แตกแยกหย่าร้างกัน	 เป็นรูปแบบของคู่สมรส 

ทีมี่ความม่ันคง	ดงันัน้	ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องสามี

ภรรยาทีด่	ีจะต้องน�าหลกัฆราวาสธรรม	4	ประการ	

ในพระพุทธศาสนาเถรวาท	 มาประยุกต์ใช้ในการ

ครองเรอืน	กจ็ะแก้ไขปัญหาความแตกแยกหย่าร้าง

กันของคู่สมรสสามีภรรยาได้	 ท�าให้ครอบครัวมี

ความสุขและความสมบูรณ์มากขึ้น

2.  ฆรำวำสธรรมในพระพทุธศำสนำเถรวำท
 ฆราวาส	แปลว่า	ผู้ด�าเนินชีวิตในทางโลก	

ผูค้รองเรอืน	และ	ธรรม	แปลว่า	ความถกูต้อง	ความ

ดงีาม	นสิยัทีด่งีาม	คณุสมบัต	ิข้อปฏบัิตขิองผูค้รอง

เรือน	คือ	มีครอบครัวต้องท�าให้ถูกต้องเป็นหน้าที่

ของมนุษยชาติตามปกติหรือสัตว์ตามปกติเป็น

หน้าที่ที่จะต้องท�าให้ถูกต้องสูงขึ้นไป-สูงขึ้นไป 

เป็นล�าดบั	จนกระทัง่จติใจกต้็องท�าจติใจให้ถกูต้อง	

ค�าว่า	หน้าที่	 ในภาษาบาลีเรียกว่า	 ธมฺม	 ในภาษา

สันสกฤตว่า	 ธรฺรม	 ในภาษาไทย	 ธรรม	 คือหน้าที่	

(Buddhasa	 Bhikkhu,	 1996	 :	 45)	 เป็นธรรม 

ของผู้ครองเรือน	 หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ	์

หลักการครองครอบครัวของคนทั่วๆ	 ไปหลักการ

อยู่ด้วยกันของครอบครัว	 กล่าวคือ	 สามีภรรยา 

จะอยูด้่วยกนัอย่างมคีวามสขุ	(Saenburan,	2016	

:	171)	มี	4	ข้อ	ได้แก่

	 1.	 สัจจะ	 หมายถึง	 ความซ่ือสัตย์ต่อกัน	

ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน	ไม่นอกใจกัน	สามีภรรยารัก

ใคร่กัน	 ต่างฝ่ายต่างจริงใจและซ่ือสัตย์ต่อกันไม่มี

ความลับต่อกนั	พูดง่ายๆ	คอื	รักเดียวใจเดียวต่อกัน

อย่าหลายใจ	แต่อย่าหงึกนัจนมากเกนิไป	เพราะจะ

น�าไปสูก่ารเข้าใจผดิ	เกดิการโกรธเคอืงกนั	ทะเลาะ

วิวาทกันเองอาจท�าให้ชีวิตครอบครัวพังได้	แบ่งได้	

3	ด้าน	คอื	1)	ความจริงใจ	เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของ

ความสัมพันธ์ที่ดีงาม	 ความจริงใจแสดงออกเป็น

ความซื่อสัตย์ต่อกัน	2)	จริงวาจา	คือ	พูดจริงและ	

3)	 จริงการกระท�า	 คือ	 การท�าความจริงตามที่ใจ 

คิดไว้	 ตามที่วาจาพูดไว้	 เป็นส่ิงส�าคัญท่ีสุดที่จะ

ท�าให้ความสัมพันธ์มั่นคงยั่งยืน

	 2.		 ทมะ	 หมายถึง	 การรู้จักข่มใจ	 ความ

ฝึกฝนปรับปรุงตน	 เป็นข้อส�าคัญในการท่ีจะท�าให้

เกิดความเจริญก้าวหน้า	หักห้ามใจในเวลาที่มีเรื่อง

ราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้น	บุคคลที่มาอยู่ร่วมสัมพันธ์

กันนั้น	ย่อมมีพื้นเพต่างๆ	กัน	มีอุปนิสัยในคอและ

สั่งสมประสบการณ์มาไม่เหมือนกัน	 แต่เมื่อมาอยู่

ร่วมกันแล้วจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันนี	้ 

ต้องมีปัญญาเป็นแกนน�าส�าคัญ	เพราะต้องรู้จักคิด

พิจารณา	 และมีความรู้ความเข้าใจ	 จึงจะปรับตัว

และฝึกฝนปรับปรุงตนได้

	 3.		 ขันติ	หมายถึง	ความอดทนเป็นเรื่อง

ของพลังความเข้มแข็ง	อดทนต่อค�ากล่าวติฉินของ

อกีฝ่ายหนึง่	อดทนไว้	เกบ็อารมณ์ไว้	จะน�าไปสูก่าร

ทะเลาะวิวาทกัน	 นอกจากนี้	 อดทนอีกอย่างหนึ่ง	

คือ	 อดทนต่อการท�างานเพื่อตั้งเนื้อต้ังตัวอย่า 

ขี้เกียจ	สามีภรรยาที่ขยันพยายามหาทรัพย์ในทาง

ที่ชอบก็จะมีชีวิตท่ีสุขสบาย	 และอดทนต่อความ 

ล�าบากตรากตร�า	ในการท�าการงาน	ที่จะช่วยเสริม

ให้มคีวามก้าวหน้า	เจรญิมัน่คง	และพรัง่พร้อมด้วย
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ความส�าเร็จ

	 4.		 จาคะ	หมายถึง	การเสียสละ	การรูจ้กั

เสียสละประโยชน์ส่วนตนให้อีกฝ่าย	หรือเสียสละ

ความสุขของตนเพื่ออีกฝ่าย	 ทุกฝ่ายพยายาม 

ยอมกันในเรื่องบางเรื่องหรือทุกเรื่อง	 การเสียสละ

เพือ่ประโยชน์แก่กนัจะเกดิความสงสารเหน็อกเหน็

ในกันในที่สุด	(Phra	Metheewaraporn,	2012	:	

125)

3.  แนวคิดหลักฆรำวำสธรรม 4
	 ผูค้รองเรอืนนอกจากจะมศีลีส�าหรบัก�าจดั

กิเลสอย่างหยาบแล้ว	 ยังต้องปฏิบัติธรรมอีกเพื่อ 

ส่งเสริมความสงบสุขเพราะธรรมดาผู้ที่มีศีลย่อม

เป็นบ่อเกิดของคุณธรรมต่างๆ	เราควรศึกษาธรรม

ของผู้ครองเรือนเพื่อเป็นแนวทางชีวิต	 การที่ดีถือ

เป็นมงคล	เป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญในทาง

ตรงกนัข้ามความล้มเหลวในการครองเรอืนเป็นเหตุ

แห่งความทกุข์ระทม	ดงัค�ากล่าวทีว่่าแต่งงานผดิคดิ

จนตวัตาย	ปลกูเรอืนผดิคดิจนเรอืนทลาย	การครอง

เรือน	 หรือชีวิตสมรส	 คือ	 การที่ชายและหญิงมี

ความพอใจในรสสัมผัสซึ่งกันและกัน	ตกลงใจที่จะ

ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน	จะเผชิญกับปัญหาร่วมกัน	และมี

ความพยายามท่ีจะด�าเนินชวีติร่วมกันเพือ่ความสขุ

ในการครองเรือน	 การท่ีบุคคลต่างก็มีพื้นฐานจาก

ครอบครัวเดิมต่างกัน	มีความคิด	ค่านิยม	รสนิยม	

ต่างกัน	 มาอยู ่ร ่วมกัน	 ย่อมก่อให้เกิดปัญหา

ครอบครัวจะมีสุขได้	 เพราะด้วยเหตุจากการ

ประพฤติตนของสามีและภรรยา	 บุคคลทั้งสองนี้

เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถดลบันดาลให้ครอบครวันัน้ๆ	

เป็นสวรรค์ที่น่าอยู่หรือเป็นนรกก็ได้	 ความรักจะ

มั่นคงได้ขึ้นอยู่กับคน	2	คน	โดยต้องเป็นความรัก

แบบเมตตา	 คือ	 ความรักใคร่ปรารถนาให้คู่ครอง

เป็นสุข	 และกรุณาคือความสงสารและเห็นอก

เห็นใจหวั่นใจเมื่อคู ่ครองของตนได้รับทุกข์ช่วย

เหลอืเกือ้กลูไม่ละทิง้กันในยามยาก	ยามเจบ็	ยามจน 

ให้ยืนยันเคืองคู่กันฝ่าฟันอุปสรรคไปได้

	 ดังนั้น	 การเลือกใครมาเป็นคู่ครองของ 

ตนนัน้	ต้องมีหลกัคอืเหตุทีท่�าให้คูส่มรสครองเรอืน

ได้ยืดยาว	 ได้แก่	 1)	 ต้องมีค่านิยมและรสนิยม

ท�านองเดียวกัน	หรือมีความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งเหมือนกัน	 มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเหมือนกัน	 

2)	 มีความประพฤติดี	 ตั้งอยู่ในศีลธรรมเหมือนกัน	

มีกิริยามารยาทและพ้ืนฐานการอบรมนิสัยเหมือน

กัน	 พอเหมาะสอดคล้องกัน	 3)	 มีความเอ้ือเฟื้อ 

เผ่ือแพร่	 โอบอ้อมอารี	 มีใจกว้าง	 มีความเสียสละ 

มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือเก้ือกูลผู้อื่น	 บุคคลที่

เสมอกันด้วยจาคะนี้	 ไม่อารัดเอาเปรียบคู่ของตน

ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเกือ้กลูญาติมติรคนข้างเคียง

ของแต่ละฝ่ายมีจิตใจ	 เป็นบุญกุศลทั้งคู่จะท�าให้

ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข	 เพราะเม่ือคนเราอยู่ด้วย

กันก็ต้องเสียสละทั้งทรัพย์สินเสียสละความสุข 

ของตน	เพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	และ	4)	บุคคลที่

มีปัญญาเสมอกัน	 คือ	 รู ้จักเหตุ	 รู ้จักผล	 รู ้จักด	ี 

รูจั้กชัว่	รูจ้กัสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์	สิง่ทีไ่ม่ใช่ประโยชน์	

มแีนวคดิทีด่งีามจนสามารถเข้ากนัได้	เข้าอกเข้าใจกนั 

(Phra	Metheewaraporn,	2012	:	122)

4.  หลักฆรำวำสธรรมกับกำรครองเรือน
	 1.		 หลักสัจจะกบัการครองเรือน	เป็นหลัก

ความซื่อสัตย์	 ซึ่งธรรมชาติของคนเรานั้นก็ย่อม
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ต้องการความจริงใจ	 หากไม่มีความจริงใจให้กัน	 

ดังนั้นการคบหาสมาคมระหว่างบุคคลในสังคม 

ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด	 จ�า	 ต้องมีหลักธรรมสัจจะ 

ข้อนี้อยู่ด้วยเสมอ	 แต่การมีความจริงใจอย่างเดียว

โดยไม่แสดงออกก็ยังไม่พอ	 เพราะการแสดงออก 

ซึง่ความซือ่สตัย์และความจรงิใจต่อบคุคลทีเ่รารูจ้กั	

จะท�าให้เป็นรากฐานส�าคญัทีส่บืสานความสมัพนัธ์

ระหว่างกนั	ซึง่หากมคีวามจรงิใจและซือ่สตัย์	ความ

สัมพันธ์ต่อกันก็จะสามารถสานต่อสัมพันธ์กันใน

ระยะยาวได้ต่อไป	เพราะการด�าเนนิชวีติของคนนัน้

ต ้องมีการปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมไม่ว ่าจะ 

ระดบัเลก็	ระดบักลาง	หรอืระดบัใหญ่	ความซือ่ตรง	

ซื่อสัตย์ในการคบหากันในกลุ่มคนที่คนเรานั้นหรือ

จดัหรอืคุน้เคยมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ทีเ่ป็นการสร้าง

ความไว้วางใจกันและกัน	 คนเรานั้นหากมีความ 

ไว้วางใจกนัได้เป็นพืน้ฐานสิง่อืน่ใด	กส็ามารถวางใจ

ได้เช่นกัน	คนมีสัจจะจะมีความรับผิดชอบ	ซื่อตรง	 

ไม่โกหก	 ไม่ออกนอกลู่นอกทาง	 มีสติ	 บุคคลใดที่

ครองคูห่รอืใช้ชวิีตคู	่ถอืสจัจะเป็นสิง่ส�าคญัของการ

ครองชีวิตคู่ร่วมกัน	 หากมีสัจจะความซื่อตรงและ

ความจริงใจนั้นจะท�าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกัน

และกัน	 ให้เกียรติกันและกัน	 ซึ่งจะน�าพาให้

ครอบครัวมีความสุขสงบ	 คิดท�าสิ่งใดก็จะประสบ

ความส�าเรจ็ร่วมกัน	สจัจะจงึเป็นรากฐานส�าคญัของ

การอยูร่่วมกันตลอดทัง้การด�าเนนิชวีติ	การท�างาน	

หรือในครอบครัวสัจจะเป็นหลักธรรมที่ท�าให้

ครอบครัวเป็นอยู่อย่างมั่นคง	ยั่งยืนและมีความสุข	

ส�าหรับคนที่มีความรักนั้น	การมีความซื่อสัตย์และ

ความจริงใจให้คนรักนั้น	 จะต้องดูแลและพิถีพิถัน

มากกว่าคนทั่วไป	 เพราะการมีชีวิตคู ่นั้นย่อม

ต้องการท�าให้เกิดความไว้วางใจ	 ความเชื่อใจ

ระหว่างคู่รัก	 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดสัจจะต่อ 

คนรัก	 ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความร้าวฉานได้ง่าย	

ท�าให้ทั้งสองฝ่ายหวาดระแวงแคลงใจกันและไม่

ยากนกัทีจ่ะแตกหกั	เลกิรากนัไป	ยากทีจ่ะประสาน

ให้คนืดีได้ดังเดิมด้วยเหตุนีเ้อง	จงึมหีลายท่านได้ให้

นิยามความรักว่า	 คือ	 การมีความจริงใจให้แก่กัน	 

ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้ว	 ความจริงใจและ

ความซื่อสัตย์ก็ควรเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานที่บุคคล

ที่รักกันพึงมีให้แก่กันเป็นอันดับแรก	 เพราะคน 

รักกันถ้ายังไม่จริงใจต่อกัน	 ก็เหมือนกับไม่ได้รัก 

กันจริงหรือเป็นรักลวง	 หรือรักจอมปลอมนั่นเอง	

เพราะฉะนั้นแล้วหากเรามีความจริงใจต่อผู ้อื่น	 

เราก็จะได้รับความจริงใจกลับมานั่นเอง

	 2.	 หลักทมะกับการครองเรือนหลักอัน

แท้จริงของทมะก็คือการควบคุมจิตใจ	 ในการ

ท�าความเข้าใจคนทีเ่รารกั	รวมถงึเข้าใจถงึความเป็น

ไปอันแท้จริงของโลกนี้ด้วย	 หากเราไม่มีธรรมะ 

ข้อนี้เท่ากับว่าเราเป็นคนท่ีขาดการใช้สติปัญญา 

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ	ซ่ึงผลร้ายของการปล่อย

ให้อารมณ์	หรอืข้อบกพร่องทีม่มีาควบคมุเราได้นัน้	

ก็จะกลายเป็นเหตุให้เราแตกแยกความสามัคคีกับ

คนทีเ่รารัก	หรือกบัผู้อืน่	การทีไ่ม่สามคัคหีรือไม่ลง

รอยกนัเป็นแค่อาการเบือ้งต้นของการทีเ่รามคีวาม

ข่มใจท่ีต�า่	แต่อาการข้ันต่อไปนัน้	ความแตกร้าวจะ

ท�าลายชีวิตคู่รักให้แตกขาดจากกันอย่างสมบูรณ์

แบบในที่สุด	ชีวิตคู่ที่จะประสบความส�าเร็จในชีวิต

ต้องมีการฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ	 รู้จักข่มใจ	

บังคับควบคุมจิตใจตนเองได ้	 จะท�าส่ิงใดให ้

พิจารณาด้วยปัญญา	 การมีชีวิตคู่	 คุณธรรมข้อนี้ 
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มีความส�าคัญในการท�าให้การครองชีวิตคู่ประสบ

ความส�าเร็จ	 เมื่อคนสองคนมาอยู่ร่วมกันต้องรู้จัก

การปรับเข้าหากันและกัน	 สิ่งใดที่ไม่ดีของแต่ละ

ฝ่ายต้องปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งที่ดีงาม	

ต่างฝ่ายต่างปรบั	และห่างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผดิพลาด

พลัง้ไปควรมกีารให้อภัยกนัและกนั	เริม่ต้นใหม่ด้วย

สิ่งดีๆ	 ก็จะท�าให้ชีวิตคู่อยู่กันได้อย่างยั่งยืนและ 

มีความสุข	 รู้จักทนกันให้ได้	 รู้จักยอมรับในความ

ต่างของกันและกัน	 รู ้จักฝึกฝนปรับปรุงตนรู้จัก

แก้ไขข้อบกพร่อง	 ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้

กลมกลืนประสานเข้าหากันได้	 ไม่เป็นเอาแต่ใจ

ตนเองหรอืดือ้รัน้เอาอารมณ์ของตนเป็นใหญ่โดยที่

ไม่สนใจอกีฝ่ายเลย	การควบคมุจติใจ	กเ็พือ่ท่ีจะท�า	

ให้เรายอมรับในข้อบกพร่องของคนรักของเรา 

หรือผู้อื่นได้	รวมทั้งจุดเด่น	จุดดีของเขาด้วย	

	 ดงันัน้	หลกัทมะเป็นการฝึกฝนปรบัปรงุตน	

การมีชวีติอยู่ร่วมกนัควรมกีารปรบัปรงุตนท่ีไม่ดใีห้	

รู ้จักปรับปรุงตนเข้าหากันและกันเพื่อความสุข 

ในการครองคู่หรือการด�าเนินชีวิต	เมื่อทุกคนต่างรู้

ดีว่า	 ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่าง 

ทุกคนต้องเข้าใจในข้อด้อยและข้อเด่นของผู้อื่น	 

เมื่อเข้าใจผู้อื่นแล้วก็จึงจะเป็นผู้ที่สามารถได้รับ

ความเข้าใจจากคนที่เรารัก	หรือคนอื่นๆ	ได้เช่นกัน	

ซึ่งหลักธรรมข้อนี้นั้นก็เหมือนเช่นข้ออ่ืนๆ	 คือ 

อาจจะดูจับต้องยากสักหน่อย	 แต่ถ้าเราพยายาม

ฝึกหัดควบคุมใจของตนทีละน้อย	ให้เป็นผู้ที่บังคับ

ควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเอง	 ให้ท�าใจกับ

ปัญหาและความแตกต่างที่เกิดขึ้น	 เราก็จะเป็น 

ผูห้นึง่ทีไ่ด้ผลดแีห่งความสขุ	สมหวงัในรักจากหลัก

ธรรมข้อนี้	(Buddhasa	Bhikkhu,	1996	:	45)

	 3.	 หลักขันติกับการครองเรือน	 ขันติ	

หมายถึง	 ความอดทน	 อดกลั้น	 ซึ่งหลักธรรมข้อนี	้

ไม่ใช่เพียงจ�า	 เป็นต่อชีวิต	 เท่านั้นแต่เป็นหลักที่

ส�าคัญมากท่ีต้องมีหากต้องการให้ชีวิตสมหวัง	

ส�าเร็จดั่งใจหมาย	 ความอดทนนั้น	 เป็นหลักการ

ตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว	 ซึ่งแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตาม	

หากใครไม่มี	 ดูเหมือนว่า	 ชีวิตน้ียากท่ีจะประสบ

ความส�าเร็จได้	 และส�าหรับชีวิตคู่นั้นนอกจากจะ

ต้องมีความซ่ือสัตย์	 ความจริงใจ	 และความเข้าใจ

กนัแล้ว	จะต้องมคีวามอดทนอดกลัน้อกีด้วยให้รูจ้กั

อดทนต่อค�ากล่าวติชินนินทาของอีกฝ่ายหรือ 

คนอืน่ๆ	ขนัตเิป็นหลกัธรรมธรรมทีส่�าคญัทีค่นทีอ่ยู่

ด้วยกันเกิดความก้าวหน้าคนจะดีต้องมีหลักธรรม

นีก้ารใช้ชีวติของคนเรานัน้	หากไม่มคีวามอดทนจะ

ส�าเรจ็ได้ยากมาก	ไม่สามารถไปถงึจดุหมายของตน

และครอบครัวได้	การครองชีวิตคู่ความอดทนเป็น

สิ่งส�าคัญสามีภรรยาเม่ือเริ่มใช้ชีวิตคู่สิ่งดีงามที่เริ่ม

ต้นมีให้กันและกันในระยะแรกๆ	 ก็ยังเป็นไปปกติ

สุข	แต่เมื่อยู่กันนานวันนานปีพฤติกรรมหรือสิ่งอื่น

ใดท่ีแสดงให้เห็นก็มีมากบางส่ิงบางอย่างอีกฝ่าย

อาจไม่ชอบหรือไม่ถูกใจกันและกันคุณธรรมใน 

ข้อนีจ้งึมคีวามส�าคญัมากในการจะครองชวีติคู่ทีจ่ะ

อยู่กันด้วยกัน	 ความอดทนไม่ใช่แค่เพียงร่างกาย

เท่านัน้	จิตใจของเรากต้็องควรจะต้องมคีวามอดทน

ด้วย	ความอดทนเป็นคณุธรรมอย่างหนึง่ทีจ่ะทาให้

บุคคลนั้นประสบความส�าเร็จ	เพราะการใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกันนอกจากจะมีข้อขัดแย้งแตกต่างทางด้าน

อปุนสิยั	การอบรมประสบการณ์เดมิ	บางครัง้กอ็าจ

มีอุปสรรคมาให้ร่วมเผชิญ	หรือบางครั้งอาจมีการ

ทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางกัน	 ซึ่งไม่ว่าจะโดย 
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ค�าพูดหรือการกระท�า	 จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม	

อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ	 ไม่ก่อเหตุ

ให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไป	 เรื่องร้ายท่ีน่าจะ

ลุกลามจึงจะระงับ	 สงบลงไป	 แต่ถ้าระงับห้ามใจ 

ไม่ได้	 ต่างฝ่ายต่างท�าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ ่

ก็จะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้	 ในที่สุดก็ต้องเลิกรา

กันไป	 หลักขันตินั้นจะแตกต่างจากหลักของทมะ	

ตรงที่ขันติมุ่งอดทนท่ีร่างกายเป็นหลัก	 ส่วนหลัก

ของทมะ	นั้น	มุง่อดทนที่จิตใจและอดทนทีอ่ารมณ์	

คนที่มุ ่งมั่นจะฝึกให้ขันติมีมากแก่ตนต้องอดทน 

ต่อความยากล�าบากท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองให้ได ้ 

โดยเฉพาะในชีวิตคู่	 เราต้องอดทนท้ังต่อตัวเราเอง	

และอดทนกับคนที่เรารัก	 เพราะในการใช้ชีวิต 

ร่วมกบัคนทีเ่รารกั	อาจต้องพบเจอกบัความล�าบาก

ตรากตร�า	 และเรื่องหนักใจต่างๆ	 ในการประกอบ

การงานอาชีพ	อปุสรรคกจ็ะถาโถมเข้ามามาก	หาก

อดทนไม่ไหว	ก็จะท�าให้พาครอบครวัไปไม่ถงึฝ่ังฝัน	

(Phra	Promkhunaporn	(P.A.	Payutto),	2006	:	63)

	 ดังนั้น	 ส�าหรับชีวิตคู่การร่วมหัวจมท้าย 

ที่จะอดทนเผชิญและฟันฝ่าต่อความยากล�าบาก 

ไปด้วยกันถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก	 เป็นเครื่อง

พิสูจน์ถึงความรักของคนทั้งสองด้วย	 โดยเฉพาะ

เมือ่เกดิอปุสรรค	หรอืฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสบความ

ตกต�่าคับขัน	 ทั้งคู ่จะต้องมีสติ	 อดทน	 อดกลั้น	 

คิดหาอุบาย	 หรือใช้ปัญญาหาทางแก้ไข	 ฝ่าฟันไป

ให้ได้	 ความอดทนเพียรพยายามเท่านั้น	 ที่จะเป็น

ก�าลังใจให้ซึ่งกันและกัน	 จนสามารถผ่านพ้น	

เหตุการณ์เลวร้ายไปด้วยกันได้

	 4.	 หลักจาคะในชีวิตการครองเรือน	 

จาคะ	หมายถงึ	ความเสยีสละ	ความเผือ่แผ่แบ่งปัน	

หรือคือการให้นั่นเอง	 จาคะ	 นั้น	 มีความหมาย 

รวมถึงรู้จักสละส่ิงของช่วยเหลือผู้อื่นด้วย	 ซ่ึงโดย

ปกติของชีวิตคู่นั้น	 เราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลคนรัก

ของเราตลอดเวลา	 เรียกว่าต้องแบ่งปันช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน	 แต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมุ่งจะเอากับ

คนรักอย่างเดียว	 ก็จะท�าให้เกิดการเบื่อหน่าย	 

เข้าท�านองรู ้ว่า	 อีกฝ่ายหนึ่งตั้งใจจะเอาเปรียบ	

ท�าให้ไม่อาจอยู ่ร่วมกันยืดได้	 ซึ่งการให้ที่ดีนั้น	 

จะต้องอยูบ่นหลกัของ	ผูใ้ห้ให้ด้วยความเต็มใจผูร้บั

กร็บัด้วยความสขุ	ผูใ้ห้กจ็ะมคีวามสขุไปด้วย	แต่ถ้า

เป็นการบังคับเอากับผู ้อื่นโดยที่ผู ้ให้ก็ไม่เต็มใจ 

จะให้ย่อมไม่ท�าให้เกดิความสขุท้ังผูใ้ห้และผูรั้บการ

ด�าเนนิชวีติของคนเราคอืความปฏสิมัพนัธ์กบับคุคล

ต่างๆ	ตั้งแต่ในครอบครัว	พี่น้องญาติมิตร	เพื่อนฝูง	

จาคะเป็นคุณธรรมที่ควรมีให้แก่กันในการอยู่ร่วม

กันในครอบครัวและสังคม	 การเสียสละหรือการ

เป็นผู้ให้นั้น	 ในการใช้ชีวิตคู่คุณธรรมข้อนี้มีความ

ส�าคัญมากที่จะช่วยประคับประคองชีวิตคู่ให้อยู่

อย่างเป็นสุขซึ่งกันและการให้นั้นมิใช่เพียงสิ่งของ

เท่านั้น	 แต่ยังหมายรวมถึงการให้เวลา	 ให้ความ

สนใจ	 ให้การดูแลถามทุกข์สุขในการด�าเนินชีวิต

ของคูค่รองและของครอบครัว	การให้เป็นการสร้าง

น�้าเลี้ยงทางใจที่จะให้ครองคู่รักกันให้ยั่งยืน	

	 อีกประเด็นที่ส�าคัญมากและคนมักมอง

ข้ามกันก็คือ	การให้อภัย	การให้อภัยมักไม่ถูกรวม

กับการให้โดยทั่วไป	ทั้งๆ	ที่มีความส�าคัญมากการ

ให้อภยันัน้	อาจเป็นการสรุปนยิามของความรักทีดี่

ก็ได้	เพราะเมื่อเราให้อภัยแก่คนที่เรารัก	ก็เป็นการ

แสดงไมตรจีติเรือ่งความจรงิใจของเราเอง	เป็นการ

แสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง	 การเข้าใจ
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ในอีกฝ่าย	 และความอดทนอดกลั้นในความผิดที่

คูร่กัได้ก่อขึน้	ไม่คดิแก้แค้น	ไม่คดิเอาคนื	มแีต่ความ

รักให้กันและพร้อมท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกัน 

อีกครั้ง	ดังนั้น	การให้อภัยจึงเป็นจุดรวมของสัจจะ	

ทมะ	ขันติ	จาคะ	ที่กล่าวไปแล้วด้วย

5.  สรุป
	 หลกัฆราวาสธรรมเป็นธรรมส�าหรบัผูค้รอง

เรือนที่พึงควรประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันตั้งแต่

การด�าเนนิชวีติหรอืผูม้คีูค่รอง	ตลอดทัง้การท�างาน	

หลักธรรมทั้ง	4	คือ	สัจจะ	ทมะ	ขันติ	จาคะ	หาก

บคุคลใดไม่ว่าจะอยูใ่นศาสนาใดๆ	กต็ามได้น�าหลกั

ฆราวาสธรรมไปประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติต่อตนเอง	

ครอบครัวหรือสังคมแล้วจะน�ามา	 ซึ่งความสุขต่อ

ตนเองและสังคม	 หากมีการครองคู่ชีวิตจะท�าให้มี

ชีวิตคู่หรือครอบครัวนั้นมีความเป็นอยู่ท่ีราบร่ืนมี

ความซื่อสัตย์	 มีการปรับตัวเข้าหากัน	 ให้อภัยกัน

เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดพลาดตลอดทั้งท�าให้ไม่

แตกแยกแตกร้าวและใช้ชวีติอยูร่่วมกนัอย่างยัง่ยนื

6.  องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
	 หลักฆราวาสธรรม	 4	 เป็นหลักธรรมที่มี

ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความสงบสุขใน

สังคม	 การสร้างความสามัคคีในสังคมก่อให้เกิด

ความสุขสวสัดี	หากมกีารครองคูช่วีติจะท�าให้มีชวีติ

คูห่รือครอบครัวนัน้มคีวามเป็นอยูท่ี่ราบรืน่	มคีวาม

ซือ่สตัย์	มกีารปรบัตวัเข้าหากนั	ให้อภยักนัเมือ่ฝ่าย

หนึ่งฝ่ายใดผิดพลาดตลอดทั้งท�าให้ไม่แตกแยก 

แตกร้าวและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนท�าให้

ครอบครัวมีความสุขและความสมบูรณ์มากขึ้น
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บทคัดย่อ

	 บทความนี้	 เป็นการวิเคราะห์ความรักในมัทรีกัณฑ์รักระหว่างพระเวสสันดรกับภรรยาและบุตร	

ซึ่งในการวิเคราะห์ผู้เขียนได้แยกประเด็นวิเคราะห์ออกเป็นสองประเด็น	 คือ	 1)	 ความรักในฐานะท่ีเป็น

มนษุย์ทัว่ไป	และ	2)	ความรกัในฐานะทีเ่ป็นพระโพธสัิตว์	จากการศกึษาพบว่า	ความรักของพระเวสสันดร

ทีม่ต่ีอภรรยาและบตุรในฐานะทีเ่ป็นมนษุย์ทัว่ไป	พระเวสสันดรกบัภรรยา	เป็นคูรั่กท่ีรักกนัจริงตามแนวคดิ

เรื่องความรักในพระพทุธศาสนา	เชน่กันกบัความรักระหว่างพระเวสสันดรกับบุตรทั้งสอง	ซึ่งความรกัของ

กษัตริย์ทั้ง	 4	พระองค์จะปรากฏชัดในความรักฐานะที่พระเวสสันดรเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีอุดมการณ์ที่จะ

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อออกจากทุกข์ในวัฏสงสารและสั่งสอนผู้อื่นให้ออกจากทุกข์ตาม	 จะเห็นได้จาก

พระชาติต่อมาที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสั่งสอนให้ภรรยาและบุตรได้บรรลุตาม

ค�ำส�ำคัญ:	ความรัก;	มัทรีกัณฑ์	

Abstract

 This article analyzes love in Maddi Kantha scriptures. The author analyzes the 

love in Maddi Kantha scriptures of the love between Phra Vessantara, his wife and children. 

In	the	analysis,	the	author	has	divided	the	issue	into	two	issues,	1)	love	as	a	human being 
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and	2)	love	as	a	Bodhisattva.	According	to	studies,	it	was	found	that	the	love	of	Phra	

Vessantara for wife and children as human beings, Phra Vessantara and his wife are true 

love	couple	based	on	the	concept	of	love	in	Buddhism	such	as	the	love	between	the	

two children that is the love of the four kings, truly appear in love as Phra Vessantara, a 

Bodhisattva	who	has	the	ideals	to	enlighten	as	the	Buddha	to	leave	the	suffering	in	a	

circle and teach others to leave the suffering. This has shown clearly his next life after 

he	got	enlightenment	as	Buddha,	then	he	taught	his	wife	and	child	to	enlighten	as	well.	

Keywords: Loving;	Maddi	Kantha	Scriptures

1.  บทน�ำ
	 มัทรีกัณฑ์	เป็นตอนหนึ่งในพระเวสสันดร

ชาดก	เป็นหนึง่ในสบิพระชาติสดุท้ายของพระพุทธเจ้า 

ซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา	 พระเวสสันดร

ชาดกนี้เป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อน

จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระชาติท่ีพระ

โพธิสัตว์บ�าเพ็ญทานบารมี	 โดยเริ่มตั้งแต่การให้

สิง่ของธรรมดา	ไปจนถงึการให้บตุรให้ภรรยาเป็นทาน 

การให้ทานบตุร	ภรรยาเป็นสิง่ทีก่ระท�าได้ยากมาก	

แต่เพราะพระโพธสิตัว์	มศีรทัธาหรอืความเชือ่หรือ

ความรกัในสมัมาสมัโพธิญาณ	จึงท�าให้ตดัสนิพระทยั

ในการให้บุตรและภรรยาเป็นทานกับผู้อื่นได้ใน 

มัทรีกัณฑ์นี้เป็นตอนที่ส�าคัญอีกตอนหนึ่งในพระ

เวสสนัดรชาดก	เป็นตอนทีต่่อจากกณัฑ์กมุารทีพ่ระ

เวสสนัดรได้ให้บตุรทัง้สองเป็นทานแก่พราหมณ์ชูชก 

ท�าให้เหน็ถงึความรกัของมารดาคนหนึง่ท่ีมีต่อบตุร	

และเห็นถึงความรักของภรรยาคนหนึ่งท่ีมีให้สามี

อย่างสุดใจ	 ประเด็นความรักของพระนางมัทรีใน

มัทรีกัณฑ์นี้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	

ทั้งในส่วนของมารดาและภรรยาที่ดี	(Mahachula 

longkornrajavidyalaya	University,	1996)

	 ความรัก เป ็นสิ่ งที่ ดีที่ ส� าคัญส� าหรับ

มนุษยชาติ	 เพราะมนุษย์เกิดมีขึ้นมาแล้วจะอยู่ 

คนเดียวไปตลอดไม่ได้	 มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็น

สังคม	 เพราะมนุษย์ชอบอยู่กันเป็นกลุ่ม	 ท้ังนี้อาจ

จะเพือ่ความอบอุน่ใจ	เพือ่สงเคราะห์อนเุคราะห์กนั

และกัน	จงึมกีารแต่งงานมคีูค่รอง	มบีตุรสบืตระกลู	

มีเพ่ือนฝูงจุดเร่ิมต้นของสังคมมนุษย์เริ่มจากสังคม

เลก็ๆ	คอื	ครอบครัวทีม่แีค่สามภีรรยาเพยีงสองคน	

ต่อมามีบุตรเพิ่มขึ้นมาเป็นสมาชิกของสังคม	เมื่อมี

มนุษย์มากข้ึนก็มีครอบครัวมากข้ึน	 สังคมของ

มนุษย์ก็เติบโตขึ้นมาเป็นล�าดับจากครอบครัว 

เป็นหมู่บ้าน	 จากหมู่บ้านเป็นต�าบล	 เป็นอ�าเภอ	 

เป็นจังหวัด	 เป็นประเทศ	 จากประเทศเป็นสังคม

ระดับโลก	ทีเ่ป็นสังคมใหญ่ทีสุ่ด	จะเหน็ได้ว่าความ

รักมีความส�าคัญต่อสังคมทุกระดับในฐานะที่เป็น

รากฐานทีท่�าให้เกดิสังคมข้ึน	และท�าให้คนในสงัคม

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	

2.  ควำมหมำยของควำมรัก
	 ความหมายของค�าว่า	 ความรัก	 (Love)	 

นกัปราชญ์	และนกัปรัชญา	ท้ังในฝ่ายตะวนัตกและ
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ฝ่ายตะวันออกได้ให้ความหมายไว้มากมาย	ดังนี้

	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	

2505	ได้ให้ความหมายของความรกัไว้ว่า	ความชอบ 

อย่างผูกพัน	พร้อมด้วยความชื่นชมยินดี	

	 เซนต์	ออกสัตนิ	(St.	Augustine)	ความรกั

คือ	 ความศรัทธาและความจงรักภักดีในพระเจ้า	

ความรักเป็นทั้งคุณธรรมพื้นฐานท่ีเป็นบ่อเกิดแห่ง

คณุธรรมอืน่ๆ	และเป็นคณุธรรมสงูสดุทีส่ามารถน�า

มนุษย์เข้าสู่ความเป็นเอกภาพกับพระเจ้าได้	

	 โชเปนเฮาเออร์	 (E.G.	 Schopenhauer)	

ความรกั	คอื	แนวความคดิทีเ่กดิข้ึนเพือ่ทีจ่ะลงแรง

กระตุน้ทางเพศของมนษุย์	(Phra	Umnaj	Khema	

panyo,	2013)

	 กิลเบอร์ท	 (Gillbert)	 นักปรัชญาชาว

ฝรั่งเศส	ได้ให้ความหมายของความรักว่า	ความรัก	

คอื	สวนดอกไม้ทีต้่องรดด้วยน�า้ตาแทนน�า้	เนือ่งจาก

สวนดอกไม้ทีใ่ห้ดอกสวยงามชืน่ใจนัน้	เจ้าของสวน

กลับต้องทนทุกข์ทรมานเพ่ือดูแลเอาใจใส่อย่างดี

ปานประหนึ่งว ่าเอาหยาดเหงื่อรดต้นของมัน	

เสมือนกับความรักกว่าจะมีความสุขส�าเร็จสมหวัง

ได้ก็ต้องร้องไห้เสียน�้าตามามากมาย	(Meethawit 

nukul,	1991)

	 เพลโต	 (Plato)	 นักปรัชญาตะวันตก 

ผูย้ิง่ใหญ่ได้ให้ความหมายของความรกัว่า	ความรกั	

หมายถงึ	ความปรารถนาหรอืความต้องการโดยเขา

ได้อธบิายว่า	ความรกัเป็นความปรารถนาหรอืความ

ต้องการอย่างหนึ่งในความปรารถนาทั้งหลายของ

มนุษย์	 และความปรารถนาที่เป็นความรักนั้นจะ

ต้องเป็นความปรารถนาท่ีจะได้ครอบครองสิ่งที่

สวยงามในรูปลกัษณ์ต่างๆ	ซึง่จะต้องเป็นส่ิงทีด่แีละ

มอียู่จรงิ	ในความหมายทีสู่งข้ึนไปอกีเพลโต	หมายถึง 

ความปรารถนาความสวยงาม	ความดี	และความจรงิ

ที่สมบูรณ์แบบเป็นอมตะ	(Phra	Umnaj	Khema 

panyo,	2013)

	 พุทธทาสภิกขุ	ได้ให้ความหมายของค�าว่า	

ความรัก	 คือ	 ความใจกว้างเห็นแก่ผู้อื่นจนไม่มีตัว

ตนเหลืออยู่	ไม่มีเรา	ไม่มีเขา	ไม่เห็นแก่ตัว	จึงเห็น

แก่มนษุย์ทัง้หลาย	เหน็แก่ความถกูต้องและรกัผูอ้ืน่

ได้โดยธรรมชาติ	 เกิดเป็นสูญญตาว่างตัวตนและ

เป็นอันเดียวกันหมด	(Suwannakul,	1989)

	 พระเทพโสภณ	(ประยรู	ธมฺมจิตโต)	ได้ให้

ความหมายของ	ความรัก	ว่า	ความรัก	คือ	ศิลปะ

แห่งการให้และรับ	(Love	is	the	art	of	giving	and 

taking)	หมายถึง	การให้และการรับสิ่งเพลิดเพลิน

ใจและความปรารถนาดี	(Chanchanchai,	2016)

	 สรุปได้ว่า	บริบทของความรักนัน้ประกอบ

ด้วยสารัตถะหลายประการที่มีแง่คิด	มุมมองต่างๆ	

ดังนัน้	บคุคลท่ีมคีวามรักท่ีมัน่คงและยัง่ยนื	เรียกว่า	

ไม้เท้ายอดทอง	กระบองยอดเพชรนัน้ต้องเป็นความ

รักที่แฝงด้วยความเมตตาหากหล่อเลี้ยงความรัก

ด้วยภาวะจิตที่เจือด้วยตัณหาราคะหรือกามารมณ์

เพียงอย่างเดียวความรักจะอายุขัยส้ัน	 ถนนของ

ความรักจะมีขวากหนามคอยทิ่มต�าอยู่ตลอดเวลา	

การมชีวีติทีป่ลอดภยัในบริบทของความรักส�าหรับ

มนษุย์ปถุชุน	ต้องมหีลกัประกนัทีส่�าคญั	4	ประการ	คอื

		 1.		 ความชื่อ สัตว ์และชื่อตรงต ่อกัน	

(สัจจะ)	 หมายถึง	 การที่สามีภรรยาไม่ประพฤติ

นอกใจหรือทรยศต่อกัน

	 2.	 ความหนักแน่นและอดทน	 (ทมะ)	

หมายถึง	 การที่สามีภรรยาไม่คิดเล็กคิดน้อยหรือ
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จ้องจับผิด	จนขาดอิสภาพในการเป็นคู่ชีวิต

	 3.		 ความเข้มแข็งและท้าทาย	 (ขันติ)	

หมายถงึความมุง่มัน่ในแนวทางของชวีติทีต่ดัสินใจ

ร่วมสุขและร่วมทุกข์โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ	

	 4.		 ความมีน�้าใจและเอื้อเฟื ้อ	 (จาคะ)	

หมายถึง	 การไม่เห็นแก่ตัวจนลืมญาติมิตรหรือ 

เพื่อนฝูงทั้งสองฝ่าย	ชีวิตที่มีหลักประกันทั้ง	4	ข้อ

เป็นชีวิตท่ีปลอดภยัจากมลพษิแห่งความรกั	เรยีกว่า 

เป็นความรกัทีส่ร้างสรรค์คอื	สวรรค์ของชวีติคูอ่ย่าง

แท้จริง

3.  แนวคิดเรื่องควำมรักในพุทธศำสนำ
	 1.		 ความรักในพุทธศาสนา	 ได้กล่าวถึง

เหตุท่ีท�าให้คนรักกันและได้อยู่ครองคู่กันในชาตินี้

ดงัพุทธภาษติว่า	“ปพุเฺพว	สนฺนวิาเสน	ปจฺจปุนนฺหเิตน 

วา	เอวนฺต�	ชายเต	เปม�	อุปฺปล�	ว	ยโถทเก”	แปลว่า	

ความรัก	ย่อมเกิด	เพราะอาศัยเหตุ	2	ประการ	คือ	

เพราะอยู่ด้วยกันในปางก่อน	 เพราะเกื้อกูลกันใน

ปัจจุบัน	

	 	 1.1	 ความรกัเกดิเพราะอยูร่่วมกนัมา

ในปางก่อน	เรยีกว่า	บพุเพสนันวิาส	คอื	การได้เคย

อยูร่่วมกนัในอดตีชาต	ิได้สร้างบญุสร้างกศุลร่วมกนั

มาท�าอะไรตรงตามกัน	 มีความเห็นสอดคล้อง

เหมือนกัน	 เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเป็นเหตุ 

ส่งผลให้ได้มาเป็นคูค่รองกันในปัจจบุนั	บพุเพสนันิวาส

บางครั้งอาจจะได้อยู่ร่วมกันในฐานะอื่นก็ได้

  1.2	 ความรกัเกิดเพราะเกือ้กูลกนัใน

ปัจจบัุน	ในกรณไีม่ใช่บพุเพสนันวิาส	แต่อาศยัความ

ใกล้ชิด	 สนิทสนมกัน	 อาศัยความช่วยเหลือกัน	 

เห็นอก	เห็นใจกันในปัจจุบัน	จะส่งผลให้เป็นเนื้อคู่

กันในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป	

	 2.	 แนวคิดเรื่องความรักในพุทธศาสนา	 

มแีนวคดิเรือ่งความรักได้อย่างไร	ความรักมกีีอ่ย่าง	

อะไรบ้าง	และพระพทุธศาสนายกย่องความรกัแบบ

ไหนมากกว่ากัน	 ในเร่ืองของความรักนั้นพระพุทธ

ศาสนาแบ่งความรกัออกเป็น	3	ระดับคอื	ระดบัหยาบ 

ระดับปานกลาง	ระดับละเอียด	มีรายละเอียดดังนี้	

	 	 2.1		ความรักระดับหยาบ	เมื่อพูดถึง

ความรักระดบัหยาบนีแ้ล้ว	สิง่แรกทีท่กุคนจะนกึถงึ

คือความรักระหว่างหญิงกับชาย	 เป็นความรักที่มี

เรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้อง	 ความรักชนิดนี้

เป็นไปเพื่อให้ได้มาผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ไว	้

ซ่ึงเป็นความต้องการตามสัญชาตญาณสัตว์โลกท้ัง

หลายกล่าวได้ว่า	 สิเนหะ	 (เสน่หา)	 เสเนหะ	 คือ	

สิเน่หา	เป็นความรักฝ่ายอกศุล	หรือความรักทีเ่ป็น

ฝ่ายกิเลสเศร้าหมองแห่งจิตใจ	 จัดอยู่ในกิเลสกลุ่ม

โลภะ	 (Mahachulalongkornrajavidyalaya	

University,	1996)	พระพทุธศาสนาให้ค�านยิามกบั

ความรกัในขัน้สญัชาตญาณนีไ้ว้หลายค�า	เช่น	กามรกั

คอืความใคร่	ราคะ	รักคอืความก�าหนดัยนิดี	ตัณหา	

รักคือความทะยานอยาก	 นันทิ	 รักคือความ

เพลิดเพลิน	เสน่หา	รักคือเยื่อใย	โลภ	รักคือความ

อยากได้	 ปรารถนา	 รักคือความต้องการปฏิพัทธ	์ 

รักคอืความผูกพัน	เป็นต้น	ค�าเหล่านีเ้ป็นค�าท่ีแสดง

ให้เห็นถึงความรักที่เกิดขึ้นโดยมีสัญชาตญาณ 

เป็นเหตุ	ความรกัแบบนีจ้งึเป็นสิง่ทีค่นทัว่ๆ	ไปหรอื

มนษุย์ทกุคนในโลกนีม้อียูด้่วยกนัทกุๆ	คน	ความรัก

ในระดับนีจึ้งเป็นความรกัท่ีมุง่ประโยชน์มาท่ีตัวเอง

เป็นหลัก	
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	 	 2.2		ความรักระดับปานกลาง	ความ

รักระดับกลางนี้ก็ยังเป็นความรักของชาวโลกหรือ

คนทั่วไป	 เป็นความรักที่เผื่อแผ่ออกไปหาผู ้อื่น	

กล่าวคือ	 เป็นความรักท่ีเกิดข้ึนเพราะมีปัญญาเข้า

มาประกอบท�าให้พจิารณาเหน็ว่ามนุษย์ไม่ได้อยูค่น

เดียวในโลกยังมีมนุษย์ผู้อื่นอยู่ร่วมโลกกับตัวเรา

และการทีจ่ะอยูร่่วมกนัในโลกนีไ้ด้อย่างสงบสขุนัน้	

นอกจากจะรักตนเองแล้วต้องรู้จักรักคนอื่นด้วย	

เมื่อพิจารณาเห็นดังน้ี	 มนุษย์จึงเผื่อแผ่ความรักให้

กับเพื่อนมนุษย์รอบๆ	 ข้างของตนเอง	 ความรัก

ระดบันีจ้งึเป็นความรกัทีแ่ผ่ออกไปจากตนเองและ

ยินยอมให้ผู้อื่นเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตตน	

ความรักระดับนี้เป็นความรักท่ีเกิดจากสภาวะของ

จิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรม	 เป็นความรักท่ีมี

ระดับสูงกว ่าระดับแรก	 ความรักในระดับนี ้

พทุธศาสนาเรยีกว่า	“เปมะ”	ความส�าคญัของเปมะ	

จากความหมายของค�าท่ีกล่าวแล้วว่า	 เปมะเป็น

ความรักที่อาศัยเรือน	 เป็นความรักที่สืบเนื่องกัน	

เป็นญาติกัน	 เป็นคนร่วมเรือนในพระสุตันตปฎก	

ขุททกนิกายปรากฏความรักแบบเปมะดังนี้	 สิ่งอัน

เป็นที่รัก	 ได้แก่	 มารดา	 บิดา	 พี่ชายน้องชาย	พี่สาว 

น้องสาว	บุตร	ธิดา	มิตร	อ�ามาตย์	ญาติ	หรือผู้ร่วม

สายโลหิต	(Mahachulalongkornrajavidyalaya	

University,	1996)	แสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของ

ความรักแบบเปมะ	 ว่าเป็นความรักที่เกี่ยวเนื่องกัน 

ได้แก่	มารดา	บิดา	พี่ชายน้องชาย	พี่สาวน้องสาว	

บุตร	ธิดามิตร	อ�ามาตย์	ญาติ	หรือผู้ร่วมสายโลหิต	

และยังมีความรักอีก	 2	 แบบในระดับปานกลางนี	้

คอื	ศรทัธา	ความเช่ือมัน่	ฉันทะ	ความพอใจ	ความรกั

ในระดับปานกลางนี้	 เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากจิต

ที่ประกอบด้วยปัญญาพิจารณาจะเห็นถึงสิ่งที่ควร

และไม่ควรท�า	 เป็นความรักท่ีสูงกว่าระดับแรก 

แต่ไม่ใช่ความรักในระดับสูงสุดของพุทธศาสนา

	 	 2.3	 ความรกัระดบัละเอยีด	ความรกั

ในระดับนี้เป็นความรักระดับสูงสุดของพระพุทธ

ศาสนา	ความรกัแบบเมตตา	เป็นความรกัท่ีปรารถนา

เก้ือกูลกัน	 ความอนุเคราะห์	 ความไม่พยาบาท	

ความไม่ปองร้าย	 กุศลมูลคือ	 อโทสะในหมู่สัตว์	

(Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 

1996)	เป็นความรกัทีเ่กดิจากการเหน็โทษในวฏัสงสาร 

ซ่ึงเป็นการเห็นด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาจนเหน็

ความจริงแท้ในความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายโดย

เฉพาะในตัวของมนุษย์และสรรพส่ิงทั้งหลายว่า

แท้จริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆ	 เป็นสิ่งที ่

ไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	และเป็นอนตัตา	เมือ่พิจารณาเหน็

ดังนี้แล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายอยากออกไปให้พ้น

จากวัฏสงสารอันเป็นทุกข์นี้เสีย	 ความรักระดับนี้

เป็นความรักของผู้ที่เบื่อหน่ายชีวิตผู้ครองเรือน	

ปรารถนาการออกจากทุกข์	 มีประโยชน์สูงสุดอัน

เกิดแก่ตนและสรรพสัตว์เป็นที่ตั้ง	 มีความพ้นจาก

ทุกข์อย่างยั่งยืนเป็นท่ีหมาย	 ตัวตนอันเป็นต้นตอ

แห่งทกุข์จ�าต้องถกูปล่อยวาง	ความรกัระดบันีพ้ทุธ

ศาสนาเรียกว่า	รักแบบเมตตา	กรุณา	อันประกอบ

อยูด้่วยอเุบกขา	ถอืว่าเป็นระดบัความรกัทีเ่สมอภาค 

ไม่มกีารแบ่งแยกด้านคูใ่ดๆ	อกีต่อไป	(Meethawit 

nukul,	1991)

	 แนวคิดเร่ืองความรักในพุทธศาสนาแบ่ง

ความรักของมนุษย์ออกเป็น	 3	 ระดับ	 คือ	 ระดับ

หยาบ	ปานกลาง	และระดับละเอียด	ความรักใน	3	

ระดบัน้ีเกดิขึน้จากจติใจทีม่แีรงผลกัให้เกิดความรัก
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แตกต่างกนัคอื	ระดบัแรกเป็นระดับทีม่สีญัชาตญาณ

เป็นแรงผลกัให้เกดิความรกั	เป็นความรกัทีใ่ช้ตวัเอง

เป็นศูนย์กลางของความรกัเป็นความรกัท่ีเหน็แก่ตวั

เองเป็นใหญ่	เป็นความรกัของปุถชุนท่ัวไป	ความรัก

ระดับที่สองหรือระดับปานกลาง	 ระดับนี้ก็ยังเป็น

ความรกัทีมี่สญัชาตญาณเป็นแรงผลกัให้เกดิ	แต่ใน

ระดับปานกลางนี้สัญชาตญาณจะถูกแซกแซงจาก

ปัญญา	คอื	มปัีญญาเข้ามาพจิารณาให้เหน็ว่าสิง่ไหน

ควรหรอืไม่ควรทีจ่ะรกั	ท�าให้มนษุย์รูว่้าการทีร่กัแค่

ตวัเองหรอืยดึตวัเองเป็นศนูย์กลางของความรกันัน้

ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้อยูใ่นโลกนีไ้ด้อย่างราบร่ืน

เป็นสุขควรที่จะแผ่ความรักออกไปสู่ผู้ที่อยู่รอบๆ	

ตัวของตนเองด้วย	 ความรักในระดับปานกลางนี้ 

จึงไม่ได้ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เป็นความรักท่ี

แผ่ออกไปสูค่นรอบข้างเป็นศนูย์กลางแห่งความรกั	

ความรกัระดบัทีส่ามหรอืระดบัละเอยีดนี	้เป็นความ

รักที่มีปัญญาเป็นเหตุให้เกิดความรักระดับน้ีข้ึนมา	

และเป็นปัญญาในระดับโลกุตตระปัญญาท่ีรู้แจ้ง

เหน็จรงิในสิง่ทัง้หลายจนเกดิความเบือ่หน่ายอยาก

ออกไปให้พ้นจากวฏัสงสาร	ความรกัในระดบันีเ้ป็น

ความรักในระดับสูงสุดและพุทธศาสนายกย่อง

ความรักระดับนี้	 และสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน

ทุกคนมีความรักระดับนี้	

4.  เรื่องย่อในมัทรีกัณฑ์
	 เน้ือเรื่องในมัทรีกัณฑ์นี้	 เป็นตอนท่ีพระ

เวสสันดรได้ให้ทานบุตรทั้งสองคือ	 พระชาลีและ

พระนางกัณหา	 เป็นทานแก่พราหมณ์ชูชก	ก่อนที่

พระเวสสนัดรจะให้ทานบุตรของตนนัน้	และในคืน

นั้นเองพระนางมัทรีได้ฝันร้ายเห็นลางบอกเหตุว่า

พระนางจะเสียของท่ีเป็นที่รักของพระนางไป	

พระนางได้สะดุ้งตื่นขึ้นมา	 สิ่งแรกที่พระนางคิดถึง

คือบุตรทั้งสอง	 พระนางมัทรีจึงได้ร้อนรนหัวใจ

เหมอืนโดนไฟเผาร่างกาย	พระนางไม่รอช้าไม่รอให้

สว่างก่อนดังนั้นพระนางจึงรีบเดินทางไปหาพระ

เวสสันดร	 เพ่ือให้พระเวสสันดรท�านายฝันให ้

พระเวสสันดรก็ได้ปลอบประโลมให้พระนางหาย 

กังวล	 ถึงอย่างไรก็ตามแม้พระเวสสันดรจะปลอบ

ให้พระนางหายกังวลใจ	 แต่ความห่วงใยในบุตร 

ทั้งสองคนของพระนางไม่ได้ลดน้อยลงเลย	 เพราะ

ความรักมารดาทีม่ต่ีอบตุร	รุ่งเช้าพระนางได้น�าบตุร

ทั้งสองไปส่งที่อาศรมศาลาของพระเวสสันดรและ

ก�าชับให้ดูแลบุตรทั้งสองให้ดี	 แล้วพระนางก็ออก

ไปหาหัวมันและผลไม้ในป่าและจะกลับมาในเวลา

เย็นเช่นทุกวัน	 เมื่อพระนางไปแล้วชูชกพราหมณ ์

ก็เข้ามาขอเอาพระชาลีและพระนางกัณหาบุตร 

ทั้งสองอันเป็นที่รักของพระนางไป	(Department	

of	Education,	1981)

	 เร่ิมมัทรีกัณฑ์กล่าวถึงตอนพระนางมัทรี 

จะกลับอาศรมศาลา	 หลังจากที่ตระเวนหาหัวมัน

และผลไม้จนถึงใกล้จะมดืค�า่	กล่าวกนัว่าท่ีพระนาง

กลับมืดค�่าเพราะว่าวันนั้นหัวมันและผลไม้หาได้

ยากมาก	 ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นเพราะเทวดาบังตา 

ไม่ให้พระนางเหน็หวัมนัและผลไม้	อกีประการหนึง่

คงจะเป็นเพราะพระนางห่วงบุตรทั้งสองของ

พระนางมากจงึท�าให้รีบร้อนในการหาเพราะความ

รีบร ้อนนั้น	 จึงท�าให ้พระนางมองข ้ามผลไม  ้

และหัวมันไป	 แทนที่จะหาได้เร็วอย่างที่ใจคิด 

กลับกลายเป็นหาได้ช ้าจนมืดค�่าดังกล่าวเมื่อ

พระนางหาหัวมันและผลไม้ได้พอประมาณแล้ว	 
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ซึง่ตอนนัน้กเ็ป็นเวลาเยน็มากแล้วพระนางกร็บีเดนิ

ทางกลบัด้วยความรีบร้อนและเป็นห่วงบุตรท้ังสอง

ของพระนางเพราะความฝันของพระนางเมื่อคืน 

นั้นเอง	 ด้วยความห่วงว่าจะเกิดเหตุร้ายกับบุตร

พระนางจึงรีบเดินทางกลับ	 เมื่อเดินทางมาตาม 

เส้นทางกลับอาศรมศาลา	 เป็นทางเส้นเดียวท่ี

สามารถกลบัอาศรมศาลาได้	พระนางเดนิทางอย่าง

รีบร้อน	แต่ต้องหยุดชะงักเพราะมีพญาเสือสามตัว

นอนขวางทางทีจ่ะกลบั	พระนางท้ังตกใจท้ังร้อนใจ

เพราะความเป็นห่วงทั้งพระเวสสันดรและบุตร 

ทั้งสอง	โดยเฉพาะบุตรทั้งสอง	พระนางมัทรีได้แต่

ค�่าครวญถึงบุตร	 และขอหนทางจากพญาเสือ 

ทั้งสามซึ่งเป็นเทวดาแปลงร่างมาเพื่อถ่วงเวลา 

ไม่ให้พระนางกลับไปเห็นชูชกพาบุตรท้ังสองไป	

จนถึงเวลามืดค�่าแล้วพญาเสือท้ังสามก็หลีกทางให	้

จากน้ันพระนางมัทรีก็รีบเดินทางทั้งวิ่งทั้งเดิน 

จนไปถึงใกล้อาศรมศาลาเธอก็ต้องแปลกใจเพราะ

ไม่เห็นบุตรทั้งสองออกมารอรับ	 มีแต่ความเงียบ

สงัด	พระนางมัทรีร้อนใจเป็นอย่างมากเดินตามหา

รอบๆ	อาศรมศาลาแต่กไ็ม่เหน็พระนางจงึได้เข้าไป

ถามพระเวสสันดร	 แต่พระเวสสันดรก็เงียบนั่งอยู่ 

ไม่ตอบค�าถามของพระนางมัทรี	 ท้ังยังไม่พูดจา 

อะไรเลย	 เม่ือเป็นเช่นนั้นพระนางมัทรีได้แต่ว่ิง

ร้องไห้ออกไปตามหาบุตรรอบๆ	 อาศรมศาลา	 

ทัง้ในราวป่าสถานท่ีทีบุ่ตรทัง้สองเคยวิง่เลย	เลยไป

ถึงในป่าลึก	 และท่าน�้า	 แต่ก็ไม่เจอ	 จึงกลับมาเฝ้า

พระเวสสันดรอีกครั้งแล้วค�่าครวญหาบุตรทั้งสอง

ปางจะขาดใจตายพร้อมกบัร�าพงึว่าถ้าไม่ได้เจอบตุร

ทั้งสองพระนางต้องตายแน่ๆ	แล้วพระนางก็ล้มลง 

หมดสติไป

	 พระเวสสันดรก็ตกใจนึกว่าพระนางมัทรี

ตายไปแล้วจริงๆ	 เมื่อพระองค์ทรงได้สติจึงรู ้ว่า 

พระนางมทัรสีลบไปจงึใช้น�า้ประพรมท�าให้พระนาง

ฟื้นข้ึนมา	 เมื่อพระนางพื้นขึ้นมามีสติสัมปชัญญะ

ดีแล้ว	 พระเวสสันดรจึงได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ 

พระนางมัทรีฟังว่า	 บุตรของเราทั้งสองยังไม่ตาย

หรอกแต่พระองค์ได้ยกบตุรทัง้สองให้กับพราหมณ์

ผู้เป็นยาจกที่เข้ามาขอ	 ถ้าเรายังไม่ตายเราจะได ้

พบหน้าบตุรทัง้สองของเราอย่างแน่นอน	ขอเธอจง

อนุโมทนาในทานนี้เถิด	

	 พระนางมัทรีเมื่อได้รู ้อย่างนั้นแล้วก็ได้

กล่าวว่า	 หม่อมฉันขออนุโมทนาในปุตตทานอัน

สูงส่งของพระองค์	 ขอให้พระองค์จงท�าพระทัยให้

ผ่องใสเถิด	 ขอพระองค์จงบ�าเพ็ญทานให้ยิ่งๆ	 ขึ้น

ไปเถิด	 (Mahachulalongkornrajavidyalaya	

University,	1996)

5.  วิเครำะห์ควำมรักในมัทรีกัณฑ์
	 มัทรีกัณฑ์เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวการ

บ�าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรโพธิสัตว	์

เป็นการบ�าเพ็ญเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า	

ฉะนั้น	การให้ทานของพระเวสสันดรจึงเป็นการให้

ทีพ่เิศษกว่าการให้ของคนธรรมดา	เช่น	การให้บตุร

และภรรยาหรือแม้แต่ชีวิตของตนเป็นทาน	การให้

ทัง้สามอย่างท่ีกล่าวมานีเ้ป็นสิง่ทีก่ระท�าได้ยากหรอื

ท�าไม่ได้เลยส�าหรบัคนทัว่ไป	โดยเฉพาะการให้บตุร

และภรรยาของตนเป็นทาน	โดยเฉพาะบตุร	ส�าหรบั

คนทั่วไปผู้ยังมีกิเลสบุตรนั้นเปรียบเสมือนแก้วตา

และดวงใจของมารดาบิดาการที่จะยกให้คนอื่นไป

นัน้เป็นเรือ่งทีแ่ทบจะเป็นไปไม่ได้เลย	นอกเสยีจาก
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ว่ามารดาบดิาไม่สามารถทีจ่ะเลีย้งดบูตุรของตนได้

จรงิจงึตดัใจทีจ่ะยกบตุรของตนให้กบัคนอืน่เลีย้งดู

แทนเพื่อให้บุตรของตนสบายและมีชีวิตท่ีดีกว่า 

แต่ในกรณีของพระเวสสันดรที่ยกบุตรทั้งสองของ

ตนให้กับพราหมณ์ชชูกอย่างเตม็ใจนัน้	มคี�าถามว่า

พระองค์ไม่ได้มีความรักต่อบุตรของตนอย่างคน

ทั่วไปเลยหรือ	 และในกรณีของพระนางมัทรีเมื่อ 

รู้ว่าพระเวสสันดรยกบุตรทั้งสองให้พราหมณ์ชูชก

ไปแล้ว	แทนทีพ่ระนางจะโกรธเกลียดพระเวสสันดร	

แต่พระนางมัทรีกับได้อนุโมทนาทานนั้นของ 

พระเวสสันดร	 นั่นหมายความว่าท้ังสองพระองค์

ไม่มีความรักความห่วงใยในบุตรทั้งสองเลยอย่าง

นั้นหรือ	 ประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นท่ีมีการถกเถียง

กันขึ้นส�าหรับผู้ท่ียังไม่ได้ศึกษาอย่างเข้าใจ	 ในการ

วิเคราะห์ความรักในมัทรีกัณฑ์ผู้เขียนจะได้ท�าการ

วิเคราะห์ในความรักของพระเวสสันดรและพระนาง 

มัทรี	 ว่าทั้งสองพระองค์มีความรักต่อบุตรท้ังสอง

หรือไม่	 รวมไปถึงประเด็นท่ีว่าพระเวสสันดรรัก 

พระนางมัทรีไหม

	 1.	 ประเด็นที่	1	แนวคิดเรื่องความรักใน

พุทธศาสนากับความรักของพระเวสสันดรที่มีต่อ

บุตรพระเวสสันดร	 เป็นชื่อของพระโพธิสัตว์ท่ี

บ�าเพ็ญบารมีในชาติสุดท้ายก่อนจะมาตรัสรู้เป็น

พระพทุธเจ้า	ในชาตสิดุท้ายพระเวสสนัดรโพธสัิตว์

ได้สร้างทานบารมี	 เม่ือวันประสูติก็เริ่มให้เงินเป็น

ทานหลังจากนั้นก็ให้แก้วแหวนเงินทองเป็นทาน

เรื่อยมาจนถึงการให้พญาช้างเผือกซึ่งเป็นช้างคู่

บารมีของพระเวสสันดรและถือว่าเป็นช้างคู่บ้าน 

คู ่เมืองจนท�าให้ชาวเมืองไม่พอใจเข้ามาทูลต่อ 

พระเจ้าสัญชัยพระบิดาให้ขับไล่พระเวสสันดรหนี

จากเมืองไปอยู่เขาวงกต	 เป็นเหตุให้พระเวสสันดร

ได้ให้บุตรและภรรยาเป็นทาน	 พระเวสสันดรยก

บุตรให้พราหมณ์ชูชกเพราะไม่ได้รักบุตรและ

ภรรยาของตนจริงหรือ	สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	 	 1.1	 ความรักระหว่างพระเวสสันดร

กบับตุร	ความรกัในฐานะทีพ่ระเวสสนัดรคือกษตัรย์ิ

ของกรุงสีพีซ่ึงเป็นพระโอรสของพระเจ้าสัญชัย	

ตอนถูกชาวเมืองขับออกจากเมืองพระองค์ก็ไม่ได้

ทรงเรยีกร้องให้บตุรกบัภรรยาตามไปด้วย	ซ�า้ยงัสัง่

ให้พระนางมัทรีและบุตรทั้งสองให้อยู่ในเมืองอย่า

ได้ตามพระองค์ไปเพราะเล็งเหน็แล้วว่าการไปอย่าง

นัน้เป็นการล�าบากทัง้กษตัรย์ิทัง้สามกไ็ม่เคยล�าบาก

ในการด�าเนินชีวิตเลย	 ในฐานะบิดาจึงไม่อยากให้

บตุรของตนต้องไปล�าบากเช่นนัน้กบัตน	หรอืแม้แต่

ตอนที่จะยกบุตรทั้งสองให้พราหมณ์ชูชกพระ

เวสสันดรยังได้ต้ังค่าตัวไว้สูงมากส�าหรับผู้ท่ีจะ

ไถ่ถอนเอาบุตรของตนจากพราหมณ์ชูชกเพื่อจะ

เอาบุตรทัง้สองของพระองค์ไปเป็นข้าทาสหรือเป็น

สามภีรรยากต็าม	การทีพ่ระองค์ตัง้ราคาการไถ่ถอน

ไว้สูงเช่นนั้นก็เพราะรักและห่วงบุตรทั้งสองโดย 

พระนางกณัหาทีเ่ป็นผูห้ญงิ	การต้ังราคาไว้สงูกเ็พือ่

ป้องกันมิให้ใครๆ	ก็สามารถไถ่ถอนไปได้	 เป็นการ

ป้องกนัคนทีไ่ม่ดไีม่มคีวามจรงิใจในตวัของบตุรของ

พระองค์	 โดยเฉพาะพระนางกัณหาที่เป็นผู้หญิง	 

ถ้าเป็นคนสามัญชนธรรมดาที่ต้องการพระนางไป

เป็นภรรยาคนๆ	 นั้นก็ต้องเป็นคนท่ีรักจริง	 ถึงจะ

ยอมล�าบากหาทรัพย์สินให้ได้พอมาเป็นค่าไถ่นั้น	

แต่ถ้าเป็นพระราชาหรอืกษตัรย์ิอย่างน้อยบตุรของ

ตนกจ็ะมชีีวติความเป็นอยูอ่ย่างสบาย	และอกีตอน

หนึง่ทีพ่ระเวสสันดรได้แสดงออกมาว่าพระองค์ทรง
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ห่วงใยในบุตรทั้ง	 2	 ของพระองค์มากแค่ไหนคือ

ตอนที่พราหมณ์ชูชกหลังจากได้บุตรทั้งสองของ

พระเวสสันดรแล้วก็ได้ใช้เถาวัลย์ผูกแขนของบุตร

ทัง้สองพร้อมทัง้ตไีปด้วยต่อหน้าต่อตาของพระองค์	

เป็นปกติของผู้เป็นบิดาย่อมโกรธเพราะรักและ

ห่วงใยบุตรของตน	 ทั้งยังคิดปกป้องบุตรของตน 

จากอนัตรายด้วยการจะใช้ดาบไปฆ่าพราหมณ์ชชูก

นั้นซะ	 ที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าในฐานะมนุษย์

ธรรมดาคนหนึ่ง	 พระเวสสันดรทรงห่วงใยในบุตร

ของตนมากอย่างที่คนทั่วไปเขาห่วงใย	

	 	 1.2		ความรักระหว่างพระเวสสันดร

กับพระนางมัทรี	 ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหน่ึง 

พระเวสสันดรก็มีความรักต่อเพศตรงข้ามคือความ

รักแบบคู่ครองเป็นความต้องการพื้นฐานของสัตว์

โลก	แต่ความรกัแบบคูค่รองของมนษุย์จะแตกต่าง

จากสัตว์โลกชนิดอื่นคือ	สัตว์โลกทั่วๆ	 ไปความรัก

ระดับนีเ้ป็นเพยีงแค่สญัชาตญาณท่ีเกิดข้ึนเพือ่ตอบ

สนองความต้องการทางร่างกายเท่านัน้	ส่วนมนษุย์

นอกจากจะเกิดจากสัญชาตญาณที่มีกิเลสตัณหา

เป็นแรงกระตุ้นแล้ว	 ยังมีปัญญาเข้ามาแทรกแซง

กระบวนการของสัญชาตญาณด้วย	 จะเห็นได้จาก

การทีม่นษุย์สามารถพจิารณาเลอืกคู่ครองท่ีเหมาะสม

กบัตวัเอง	เป็นต้น	ส่วนสตัว์ไม่มคีวามรกัทัง้	2	อย่าง

ท่ีกล่าวมานี	้พระพทุธศาสนาเรยีกว่า	ความรกัระดบั

หยาบและระดับกลาง	 (Mahachulalongkornra 

javidyalaya	 University,	 1996)	 ซึ่งความรัก 

ในระดับนี้ระหว่างพระเวสสันดรกับพระนางมัทร ี

ทั้ง	 2	พระองค์	 ได้แสดงออกให้เห็นว่า	มีความรัก

ความจริงใจต่อกันเป็นอย่างดี	จะเหน็ได้จากหลายๆ	

ตอนในพระเวสสันดรชาดกที่ทั้ง	 2	 พระองค์ได้

แสดงออกมาให้เห็น	 เช่นในตอนที่พระเวสสันดร 

ถกูขบัไล่ออกจากเมอืง	พระนางมทัรกีไ็ม่ได้ทอดทิง้	

แต่ยืนยันว่าจะตามเสด็จออกไปอยู ่ในป่าบวช 

เป็นฤๅษี	 ต้องใช้ชีวิตอย่างนักบวช	 คือ	 ประพฤติ

พรหมจรรย์	 จะอยู ่ด้วยกันฉันสามีภรรยาไม่ได้	 

ถงึขนาดนัน้พระนางก็ยอมขอเพียงได้อยูใ่กล้ได้ดแูล

พระเวสสันดรเท่านั้น	 และตอนท่ีพระนางมัทรี 

หมดสติแต่พระเวสสันดรนึกว่าพระนางเสียชีวิต	 

จงึตกใจเป็นการใหญ่	เพ้อร�าพงึร�าพันไปต่างๆ	นาๆ	

ลืมแม้แต่กฎของนักบวชรีบอุ้มเอาร่างอันหมดสติ

ของพระนางมัทรีขึ้นมา	 จนทรงได้สติจึงเอาน�้ามา

เชด็หน้าให้พระนางมทัรี	จนฟ้ืนขึน้มาพระเวสสันดร

จึงทรงดีพระทัยขึ้นมาได้	

 2.	 ประเด็นท่ี	2	ความรกัของพระเวสสนัดร

ในฐานะเป็นพระโพธสิตัว์	พระโพธสิตัว์คอืผูบ้�าเพ็ญ

ตนเพ่ือให ้ เข ้าถึงพุทธภูมิหรือเพ่ือตรัสรู ้ เป ็น

พระพุทธเจ้า	 ความรักของพระเวสสันดรในฐานะ 

ทีเ่ป็นพระโพธสัิตว์นัน้	เป็นความรักทีอ่ยากให้เพ่ือน

มนุษย์ผู้เกิดมาร่วมโลกด้วยกันพ้นไปจากทุกข์คือ

การเกิด	แก่	เจบ็	และตาย	ความรกัของพระเวสสนัดร

ในฐานะของพระโพธิสัตว์ที่มีต่อบุตรรวมถึงภรรยา

ของพระองค์จึงอยู่เหนือความรักความห่วงใยกัน

แบบครอบครวัอย่างคนทัว่ไป	แต่เป็นความรกัทีเ่กดิ

จากความเมตตากรุณา	 อยากให้พบกับความสุข

ที่แท้คือการพ้นไปจากทุกข์ของการเวียนเกิดเวียน

ตายในสังสารวฏันีโ้ดยการเข้าถงึจุดหมายสูงสุดของ

ชวีติในทัศนะของพระพทุธศาสนาคอื	พระนพิพาน	

การท่ีจะน�ามนุษย์ให้พ้นออกไปจากสังสารวัฏได้

พระโพธสัิตว์ต้องบ�าเพ็ญบารมใีห้ครบถ้วนบริบรูณ์	

เพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซะก่อน	แล้วจึงสั่ง
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สอนสัจธรรมโปรดผู้อื่นให้บรรลุความจริงน้ันตาม	

และหนึง่ในบารมท่ีีต้องบ�าเพญ็คอื	ทานบารม	ีหาก

พระโพธิสัตว์ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า

นอกจากจะให้ทรัพย์สินเงินทองเป็นทานแล้ว 

ยงัต้องผ่านการบ�าเพญ็มหาบรจิาคทัง้	5	คอื	บรจิาค

ทรัพย์	 บริจาคบุตรธิดา	 บริจาคภรรยา	 บริจาค

อวัยวะ	 และบริจาคชีวิต	 ฉะนั้น	 ค�าที่กล่าวที่ว่า 

พระเวสสนัดรไม่ได้รกับุตรและภรรยาของพระองค์

จริงๆ	 แต่พระองค์เพียงใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือให้ 

ตัวเองตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น	 ดูจะเป็นการ

กล่าวหาที่รุนแรงเกินไปส�าหรับตัวพระเวสสันดร	

แต่ในมุมมองของคนที่ไม่เข้าใจในเส้นทางและ

เงื่อนไขที่จะไปให้ถึงสภาวะที่เป็นอุดมคติของ

พระองค์	 เขาย่อมเชื่อมั่นว่าข้อกล่าวหาของเขานั้น

ถูกต้อง	 ซึ่งก็ไม่ผิดเลยทีเดียว	 เพราะเป็นการมอง

ความรักในระดับสัญชาตญาณถึงระดับสัญชาต	

ญาณที่มีปัญญาเข้ามาพิจารณาหรือความรักระดับ

ต�่าและระดับกลางตามแนวคิดของพุทธศาสนา

นั่นเอง	 แต่ผู้ท่ีกล่าวหาพระเวสสันดรอาจจะไม่ได้

ศึกษารายละเอียดของความรักระดับสูงของ

พระพทุธศาสนา	ความรกัระหว่างพระเวสสนัดรกบั

พระนางมทัรเีป็นความรกัทีเ่กดิจากดวงจติสองดวง

ทีต่ัง้มัน่และปรารถนาทีจ่ะอดุหนนุช่วยเหลอืเพ่ือให้

ถึงพระนิพพาน	(Meethawitnukul,	1991)

6.  สรุป
 หากวิเคราะห์ความรักของพระเวสสันดร	

จะพบว่าความรักของโพธิสตัว์จะเปน็แบบเสียสละ

ตลอดเวลา	โพธิสัตว์จะเลือกด�าเนินชีวิตแบบจาคะ	

คือไม่เพียงให้ความปรารถนาดีกับผู้อื่น	 แต่ยังต้อง

สละกิเลสของตนออกไปในการให้แต่ละครั้งด้วย	 

ซ่ึงจะท�าได้ก็เม่ือเห็นแก่ประโยชน์ของบุคคลอื่น

ก่อนความสุขของตนเสมอ	 แต่เนื่องจากในกรณีนี้

พระนางมัทรีเป็นคู ่ที่เคยสร้างบุญบารมีร่วมกับ	

โพธิสัตว์มาอย่างยาวนานในสังสารวัฏ	 ท�าให้ฝ่าย

หญงิไม่ตัดสินใจโดยใช้ความสบายส่วนตนเป็นทีต้ั่ง	

ความรักของพระนางมัทรีจึงเป็นแบบจาคะ	 คือ 

ให้พร้อมกับสละกิเลสของตนออกไปเช่นกัน	 ทั้งคู่ 

จึงได้ชื่อว่ามีศีล	 ศรัทธา	 จาคะ	 (การสละ)	 และ

ปัญญาเสมอกัน	 ข้อกล่าวหาที่ว่าพระเวสสันดรมุ่ง

แต่จะบ�าเพ็ญมหาทาน	 จนท�าให้พระนางมัทรีกับ 

พระโอรสธิดาล�าบากไปด้วย	 จึงไม่ถูกต้องนักทีนี้

ประโยชน์ของบุคคลอื่นมันกว้างมาก	 โพธิสัตว ์

ไม่เพยีงต้องท�าประโยชน์ให้แก่ครอบครวัและบคุคล

ทีต่นรกั	ทว่ายงัต้องท�าประโยชน์ให้กบัคนหมูม่ากด้วย 

บ่อยครั้งที่ดูเหมือนการให้คนๆ	 หนึ่งกลับเป็นการ

ท�าร้ายอีกคนหนึ่ง	 หรือการเอื้อประโยชน์ให้กับ 

คนหมูม่ากกลบัหกัหาญน�า้ใจของคนหมูน้่อย	เพราะ

ตั้งใจบ�าเพ็ญมหาทานบารมี	ท�าให้บริจาคพญาช้าง

จนชาวเมอืงโกรธ	หรอืสละลกูชายลกูสาวให้คนอืน่

น�าไปเป็นทาสเฆ่ียนตีตามอ�าเภอใจ	 ท�าให้คู่ครอง

ของตนเป็นทุกข์	 กระนั้น	 ถามว่าตรงนี้มีปุถุชนคน

ใดสามารถท�าแบบนี้ได้บ้าง	 การสละบุตรธิดาใน

กรณีของพระเวสสันดรไม่ได้เกิดจากความชัง	

ร�าคาญ	หรือเกลียดลูกของตน	เบื้องลึกของการให้

นัน้เพราะรูอ้ยูเ่ตม็อกว่ามนัท�ายาก	สละคนรกัให้คน

ที่ไม่สมควรได้	 ซ�้ายังรู้ว่าคนรักของตนจะต้องถูก

ทารณุท�าร้าย	มนัอาจเจบ็ปวดยิง่กว่าแค่ให้ร่างกาย

ของตนได้รับความทุกข์ทรมานช่วงสั้นๆ	กิเลสของ

คนไม่ได้มีแค่ด้านลบด้านร้าย	 แม้ความอาลัยรักที่
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ชาวโลกหวงแหน	 นั่นก็เป็นกิเลสที่ท�าให้จิตยึดติด

ง่ายมาก	 และอาจจะยึดติดยาวนานกว่าความ

เกลียดความชังด้วยซ�้า	 เพราะฉะนั้นในกรณีนี้การ

สละบุตรธิดารวมทั้งภรรยาของโพธิสัตว์จึงเท่ากับ

เป็นการจาคะกิเลสเบื้อง	 ลึกของตน	 อันเป็นกิเลส

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรักความผูกพัน	จริงอยู่

ว่าในแง่หนึ่งเป็นการท�าเพ่ือประโยชน์ของตนแต่

ประโยชน์ที่โพธิสัตว์ได้รับเป็นเพียงวิถีทางที่ท�าให้

ชาวโลกได้ประโยชน์	ยิ่งกว่าในเบื้องปลาย

	 เพราะการให้แบบนีเ้ท่านัน้จงึจะท�าให้เกดิ

ปัญญาช่วยเหลอืคน	อืน่ได้จรงิ	ต่างจากการให้แบบ

ปถุชุนทีย่ิง่ให้กอ็าจยิง่บ่มเพาะตณัหา	ส่งเสรมิความ

อยากมีอยากเป็นเพิ่มขึ้น	หรือสนับสนุนตัวกูของกู

ให้หนักแน่นกว่าเดิม	ถามว่าโพธิสัตว์ไม่มีจิตใจไม่มี

ความรู ้สึกอาลัยหรือเยื่อใยแบบสามัญชนหรือ	 

ตรงนีเ้ราน่าจะได้ค�าตอบจากอาการคร�า่ครวญของ

พระเวสสันดร	 ภายหลังที่ลูกน้อยถูกพราหมณ์

ใจร้ายมัดมือด้วยเถาวัลย์และฉุดกระชากจากไป	 

ในช่วงเวลาที่ยังไม่บรรลุปัญญาญาณขั้นสูงสุด	

แน่นอนว่าโพธิสัตว์ย่อมเกิดความลังเลสงสัยและ

สับสนใจในความดีท่ีตนกระท�า	 แม้พระเวสสันดร

เองก็ยงัเกิดความรูส้กึว่าเหตใุดให้ทานแล้วจงึท�าให้

ตนและคนรกัเดือดร้อน	ความรูส้กึฝ่ายลบเข้าครอบง�า	

จิตใจในบางครั้ง	 ถ้าไม่เข้มแข็งพอ	 การปกป้องตัว

ตนและของตนจะเกิดขึ้น	 ซึ่งน่ันจะปดกั้นโอกาส

หล่อหลอมปัญญาเพือ่สัตว์โลกในวงกว้าง	แต่เพราะ

พระเวสสันดรได้บ�าเพ็ญบารมีมาจนเกือบถึงปลาย

ทางแล้ว	พระองค์จึงทรงระงับจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์	

และเลือกท่ีจะเชื่อมั่นในความดีของตนมากกว่า	

ทรงเสียสละคนรักผู้ใกล้ชิดท่ีดีท่ีสุด	 ผู้คอยติดตาม

ดูแลกนัต้ังแต่อยูใ่นพระราชวงั	ยิง่พวกเขารักและดี

ต่อโพธิสัตว์เท่าใด	 การให้ก็ยิ่งท�าได้ยากเท่านั้น	

เพราะฉะนัน้	การสละของพระเวสสันดรจงึไม่ใช่แค่

เป็นทาน	 แต่เป็นทานบารมีจริงๆ	 เพราะนอกจาก

ปัญญาเพ่ือสัตว์โลกแล้ว	โพธสัิตว์ไม่ได้คาดหวงับญุ

กศุล	หรอืเรยีกร้องผลประโยชน์ใดๆ	เพือ่ตนเองเลย	

พูดง่ายๆ	ก็คือ	เป้าหมายสุดท้ายของการกระท�าไม่

ได้จบที่ผลประโยชน์ส่วนตน

7.  องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
 จากการวเิคราะห์ความรกัในมทัรกีณัฑ์รกั

ระหว่างพระเวสสันดรกับภรรยาและบุตร	ท�าให้ได้

ทราบความรักของแม่ทีม่ต่ีอความรักของแม่ทีม่ต่ีอ

ลกูว่าเป็นความรกัทีย่ิง่ใหญ่		การพลดัพรากจากลกู

ย่อมน�าความทุกข์โศกมาสู่แม่อย่างยากที่จะหาส่ิง

ใดเปรียบได้
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บทคัดย่อ

	 การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย	 

เม่ือวนัที	่24	มถินุายน	พ.ศ.	2475	คนไทยในยุคปัจจบุนัคงทราบดว่ีา	ดร.ปรดี	ีพนมยงค์	ได้กล่าวสนุทรพจน์

ไว้ในคราวเปลีย่นแปลงการปกครองทีแ่สดงถงึวตัถปุระสงค์และเจตนาของคณะราษฎรในเร่ือง	“คณะราษฎร

กับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย”	 ที่เปลี่ยนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในหลักการที่รับรองสิทธิ

เสรภีาพขัน้พืน้ฐานของประชาชน	รฐับาลมาจากการเลอืกต้ังและให้พระมหากษัตรย์ิอยูภ่ายใต้รฐัธรรมนญู

นีค้อืเจตนารมณ์ท่ีแท้จรงิของ	“คณะราษฎร”	ท่ีต้องการส่งเสรมิสทิธเิสรีภาพในการปกครองของประชาชน	

โดยประชาชน	 เพื่อประชาชน	ปัญหาที่ตามมาได้มีการต่อต้านจากกลุ่มคนที่ต้องสูญเสียผลประโยชน์ใน

ทางการเมอืงการต่อต้านจงึเกดิขึน้	“คณะกูบ้้านกูเ้มือง”	โดยพระองค์เจ้าบวรเดช	เมือ่เดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2476	

วัตถุประสงค์ของบทความนี้	 เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างในกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่บังคับใช้ว่า 

มีบทบัญญัติขัดแย้งกับหลักเสรีนิยมประชาธิปไตยอย่างไร	จึงต้องศึกษาเอกสารกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย	

จ�านวน	20	ฉบบัทีบ่งัคับใช้	(รวมทัง้ฉบบั	2560	อกีด้วย)	ท�าให้ทราบว่าบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูทกุๆ	ฉบบั	

มีสภาพปัญหาขัดแย้งหลักเสรีนิยมประชาธิปไตย	 อาทิเช่น	 ไม่ค�านึงถึงการรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ

ประชาชน	หลักความเสมอภาคในกฎหมายที่ไม่ให้พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ	เป็นต้น

	 การปฏิวัติรัฐประหารในระยะเวลา	82	ปี	(พ.ศ.	2557)	มจี�านวน	25	ครัง้	ถอืได้ว่าเป็นกลุม่อ�านาจ

นิยมมีอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือรัฐ	 โดยไม่ค�านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง	การเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองนบัเมือ่ปี	พ.ศ.	2475	ได้มกีารต่อต้านกลุม่คณะราษฎร

ตลอดมาและแสดงให้เห็นว่าพระราชอ�านาจได้กลับคืนมาในรัฐธรรมนูญ	ฉบับชั่วคราว	พ.ศ.	2490	ที่กลุ่ม

อ�านาจนยิมได้สร้างยุทธศาสตร์ให้ประชาชนชาวไทยและสงัคมโลกได้เห็นว่า	เป็นความแตกแยกของนกัการ

* ได้รับบทความ:	17	มิถุนายน	2563;	แก้ไขบทความ:	18	พฤศจิกายน	2563;	ตอบรับตีพิมพ์:	8	ธันวาคม	2563    
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เมืองจากกรณีสวรรคตของรัชกาลที่	8	และสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นภาพว่าเราเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยที่

ปกปิดความจริงไว้เท่านั้น

ค�ำส�ำคัญ:	คณะราษฎร;	ประชาธิปไตย;	รัฐธรรมนูญ	

Abstract

	 In	the	Siamese	Revolution	of	1932	(B.E.	2475)	that	change	the	country’s	absolute	

monarchy	to	constitutional	monarchy	on	24th	of	June,	it	can	be	seen	that	Pridi	Banomyong 

had	given	a	speech,	“Khana	Ratsadon	and	Democracy	Revolution,”	pertaining	to	a	true	

main	purpose	and	intention	of	‘Khana	Ratsadon’	or	the	People’s	Party.	The	content	was	about 

democracy	which	upholds	fundamental	rights	and	freedom	of	Thai	people,	government	

from	election,	and	a	king	under	constitution.	These	all	were	the	true	main	intention	of	

Khana	Ratsadon	who	wished	to	promote	such	rights	of	the	people	in	making	government	

of	the	people,	by	the	people	and	for	the	people.	However,	problems	arose;	the	change	

was	followed	by	resistance	from	a	group	losing	political	benefits.	The	first	resistance,	led	by 

Prince	Boworadet	and	his	group	called	National	Salvation	Group,	was	known	as	Boworadet	

Rebellion	taking	place	in	October	1933.	This	article	aims	at	comparing	structures	of	all	

Thai	constitutions	in	effect	to	examine	on	how	sections	conflict	with	democracy	ideology. 

The	 study	was	 historical,	 documentary	 research	 analyzing	 20	 constitutions	 enforced	 

including	that	of	B.E.	2560.	The	findings	showed	provisions	in	all	constitutions	are	contrary 

to	democracy	ideology,	for	instance,	fundamental	rights	of	the	people	taken	for	granted	

and	ungenuine	equality	principle	which	keeps	a	king	above	the	constitution.	

	 It	can	be	said	that	an	authoritarian	group	has	won	absolute	power	over	the	state	

in	25	coups	d'état	throughout	82	years’	time	till	2014	(B.E.	2557),	regardless	of	liberties	

and	political	participation	of	Thai	people.	Since	the	change	in	1932	(B.E.	2475)	there	has	

continually	been	anti-Khana	Ratsadon	groups	and	resulted	in	return	of	Royal	powers	as	

seen	 in	Constitution	 (interim)	B.E.	2490.	The	authoritarians	had	 formulated	deceptive	

strategies	deluding	Thai	people	and	global	society	 into	thinking	 it	was	disharmony	of	

politicians	because	of	the	death	of	King	Rama	Viii	incident	and	wrote	constitution	as	an	

image	covering	the	truth.

Keywords: People’s	Party	(Khana	Ratsadon);	Democracy;	Constitution
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1.  บทน�ำ
	 นับจากคณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชย์มาเป็น

ระบอบประชาธิปไตย	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	พ.ศ.

2475	ซึง่คนไทยในยคุปัจจบัุนคงทราบด	ีในครัง้น้ัน

จากการศึกษาทราบว่า	ดร.ปรีดี	พนมยงค์	ที่ได้รับ

การยอมรับจากสังคมไทยให้เป็นรัฐบุรุษในเวลา 

ต่อมาได้กล่าวสุนทรพจน์ไว้ในคราวเปลี่ยนแปลง

การปกครองทีแ่สดงถึงวตัถปุระสงค์และเจตนาของ

คณะราษฎร	ในเรือ่ง	“คณะราษฎรกับการอภวัิฒน์

ประชาธปิไตย”	ทีว่่าจะเปลีย่นการปกครองภายใต้

รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย	 บัดนี้ระยะเวลาได  ้

ล่วงเลยมา	88	ปี	แล้วได้สะท้อนปัญหาออกมาอย่าง

มากมายที่แสดงให้เห็นว่า	การพัฒนาหลักเสรีนิยม

ประชาธิปไตยไทยไม่ต่อเนื่อง	 แต่สิ่งที่คณะราษฎร

ได้กระท�าตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ก็คือ	

รัฐธรรมนูญ	 (พ.ศ.	 2475)	 ที่เป็นรัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตยฉบับแรกท่ีมีในมาตรา	 2	 บัญญัติว่า	

“อ�านาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยาม	 

พระมหากษัตริย์ผู ้เป็นประมุขทรงใช้อ�านาจแต่ 

โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”	 เป็นการลด

บทบาทของพระมหากษัตริย์ในการใช้อ�านาจตาม

หลักการที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ	

(Constitutional	Monarchy)	ในการเปลีย่นแปลง

การปกครองเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการ

ปกครองของประชาชน	โดยประชาชนเพือ่ประชาชน 

แต่การไปเปลีย่นแปลงในสิง่ทีค่รอบครองอ�านาจมา

ยาวนานย่อมต้องมกีารต่อต้านจากกลุม่คนบางกลุม่

ที่มีความไม่พอใจในการกระท�าของคณะราษฎร	

เพราะกลุม่คนเหล่านัน้	ต้องสญูเสยีผลประโยชน์ใน

ทางการเมอืง	การต่อต้านจงึเกดิขึน้จาก	“คณะกู้บ้าน

กูเ้มือง”	โดยพระองค์เจ้าบวรเดชทีก่ระท�ารัฐประหาร

ในเดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2476	แต่ไม่ส�าเรจ็	ต่อมาพวก

ที่นับถือราชวงศ์	 (Jaijing,	 2005	 :	 78-117) 

พวกรอยัลลิสม์	 (Royalism)	 หรือขุนนางอ�ามาตย์ 

ที่ต้องการให้พระราชอ�านาจยังคงเป็นของพระ 

มหากษัตริย์มีอ�านาจสูงสุดอยู่เช่นเดิมได้กระท�า

ส�าเร็จในการปฏวัิติรัฐประหารโดย	พลโทผนิ	ชณุหวัณ 

เป็นหัวหน้าและประกาศใช้รฐัธรรมนูญ	ฉบบัช่ัวคราว

พ.ศ.2490	 ที่ให้อ�านาจพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหาร	มพีระราชอ�านาจแต่งต้ังอภรัิฐมนตรีใน

มาตรา	9	ดงันัน้ระบบอ�านาจนยิม	(Authoritarianism) 

ได้ใช้อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือประชาชน	 

โดยไม่ค�านึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	 รวมทั้ง

รัฐธรรมนญูฉบบัแรกของไทยทีถื่อได้ว่าเป็นการเปิด

ความขัดแย้งของสังคมไทยนั้นเอง

2.  สภำพปัญหำ
	 ในขณะที่ปัญญาชนไทยในยุคดังกล่าว 

ที่ได้มีโอกาสไปเล่าเรียนศึกษามาจากต่างประเทศ

ในยุโรปนั้นกลับมองเห็นว่า	 สังคมไทยเป็นสังคม 

ทีเ่อาเปรยีบประชาชนทีไ่ม่ได้รบัการศกึษามกีารใช้

อ�านาจกดขี่ข่มเหงให้เป็นทาสเป็นไพร่	 ท�าให้ชาว

สยามขาดสิทธิเสรีภาพที่ควรจะได้รับจากรัฐการ

พัฒนาประเทศชาติกไ็ม่สามารถกระท�าได้เท่าทีค่วร	

กลายเป็นมลูเหตใุนการเสสีทิธสิภาพนอกอาณาเขต

ด้วยประการหนึ่งประกอบกับเหตุผลในการปฏิวัติ

เปลี่ยนแปลงการปกครองใน	พ.ศ.	2475	อยู่ช่วงที่

ประเทศชาติอยู่ในสภาพเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต�่า

ทั่วโลก	การต่อต้านคณะราษฎรได้เริ่มต้นจากกลุ่ม
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ขนุนางอ�ามาตย์ท่ีมยีทุธศาสตร์ในการเข้ามาด�าเนนิ

งานทางการเมอืงในรฐัสภานับตัง้แต่คณะอนุกรรมการ

ร่างรัฐธรรมนญู	(Setthabutt,	1999	:	17)	ทีป่ระธาน

อนกุรรมการได้แถลงฯว่า	“ในการร่างรฐัธรรมนญูนี้	

อนุกรรมการได้ท�าติดต่อกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตลอดเวลา”	 หรือในคณะรัฐมนตรีหรือในฐานะ 

นักคิดนักเขียน	 นักสื่อสารมวลชนท่ีสอดแทรกเข้า

มาซึง่ถอืได้ว่ากลุม่ต่อต้านเหล่านีไ้ด้ท�าให้บทบัญญตัิ

ในรฐัธรรมนญูขัดแย้งตามหลกัเสรีนิยมประชาธปิไตย

ที่แท้จริงและขัดเจตนารมณ์ประชาธิปไตยโดยสิ้น

เชงิ	การท�ารฐัประหารแต่ละครัง้กเ็พือ่ทีจ่ะปรบัปรุง

ข้อความในรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีน�าไปสร้างฐาน

อ�านาจนติริฐัให้กลุม่อ�านาจนยิม	โดยท่ีไม่มใีครกล้า

คัดค้าน	รูปแบบบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าว

เกือบทุกๆ	 ฉบับท่ีบังคับใช้ที่เป็นปัญหาท่ีขัดแย้ง

หลักเสรีนิยมประชาธิปไตยและขัดอุดมการณ์

ประชาธิปไตยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง

มาจนถึงปัจจุบัน	 สรุปสภาพปัญหาของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญไทยและการขัดแย้งกับหลักเสรีนิยม

ประชาธิปไตย	มีดังนี้

	 1.	 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยไม่

ค�านึงถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตย	

	 2.	 การแบ่งแยกอ�านาจในรฐัธรรมนญูไม่

เด็ดขาดท�าให้องค์กรอื่นเข้าแทรกแซงได้

	 3.		 การออกแบบโครงสร ้างองค ์กร

ทางการเมืองในรัฐธรรมนูญขัดแย้งกับเจตนารมณ์

ประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง

	 4.		 การปฏิวัติรัฐประหารท�าให ้กลุ ่ม

อ�านาจนิยมข่มขู่ประชาชนให้เกิดความกลัวในการ

มีส่วนร่วมทางการเมือง

	 วัตถุประสงค์ต้องการศึกษารัฐธรรมนูญ

ไทยที่บังคับใช้นับต้ังแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง

มาจนถึงปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญทั้งชั่วคราวและ

ถาวรรวมกันทั้งหมด	 33	 ฉบับ	 (ทั้งของคสช.	 

และปี	 2560	 ด้วย)	 แต่ถ้านับฉบับส�าคัญที่บังคับ 

ใช้รวมปี	 2560	 ด้วยรวม	 20	 ฉบับเพื่อค้นหา

บทบัญญั ติ ต ่ า งๆ 	 ท่ี ขั ดแย ้ งห ลัก เส รีนิ ยม

ประชาธิป ไตยที่ เป ็นภาพรวมในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญไทยว่ามีอยู่อย่างไร	 เพ่ือวิเคราะห์

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่ามีความขัดแย้งอย่างไร	

เพ่ือสร้างความตระหนักรู ้ให ้สังคมไทยเข้าใจ

บทบญัญติัในรฐัธรรมนญูมคีวามหมายอย่างไร	เป็น

ความจงใจของยทุธศาสตร์ในการจดัท�ารฐัธรรมนญู

ให ้ขัดแย ้งหลักเสรีนิยมประชาธิปไตยนี่ คือ

สมมติฐานของบทความนี้

	 บทความน้ีมีเจตนาเพ่ือสะท้อนให้เห็น

ปัญหาความขัดแย้งในบทบัญญัติในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่บังคับใช้ที่ผู ้เขียนได้ศึกษา

ค้นคว้ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรทุกฉบับที่

บังคับใช้	 (20	 ฉบับ)	 ว่าเป็นไปตามโครงสร้างใน

ระบอบประชาธิปไตยและตามหลักเสรีนิยม

ประชาธิปไตย	 หรือไม่เพียงใด	 แต่ในบทความนี ้

จะขอน�าบางฉบับมาวิเคราะห์และชี้ให้เห็นปัญหา

ที่เป็นความจริงในทางนิติศาสตร์	 เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ในทางการศึกษานิติศาสตร์และน�าไปสู่

การร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นกลางของประชาชน	 

และสร้างแนวคิดในการตระหนักรู้ในรัฐธรรมนูญ	

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

ที่เป็นกลางและตรงต่อเจตจ�านงมหาชนชาวไทย

เจ้าของอ�านาจอธิปไตยที่แท้จริง
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3.  สถำบันกษัตริย์กับกำรปกครองในสมัย 
 โบรำณ
	 ประเทศไทยเรามปีระวตัศิาสตร์ทีย่าวนาน

อย่างน้อยเกือบ	 6,000	 ปีผู้เขียนเชื่อว่าสถาบันท่ี 

ยิ่งใหญ่ในอดีตและเป็นผู้น�าในการสร้างชาติคือ	

สถาบันพระมหากษัตริย์	 และประชาชนผู้มีความ

กล้าหาญ	 สิ่งที่ยืนยันความเก่าแก่ของแผ่นดินไทย

ได้ปรากฏในหลักฐาน	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ีมรดกไทยจากภาพดาวเทียมได้กล่าวถงึ

ชุมชนโบราณในประเทศไทยที่ทราบจากผลการ

ส�ารวจจากรูปถ่ายทางอากาศของดาวเทียมท่ี 

บ่งบอกต�าแหน่งที่ต้ังชุมชนโบราณในประเทศไทย

ประมาณ	1,200	แห่ง	พร้อมจัดท�าทะเบียนแหล่ง

ที่ตั้งด้วย	 จึงเป็นค�าตอบท่ีดีท่ีสุดของสังคมไทย	

(Ministry	of	Science	and	Technology,	2007	

:	102-103)

 บ่อเกดิต�าแหน่งกษตัรย์ิ	เป็นต�าแหน่งท่ีเกดิ

ขึน้ในรปูแบบการปกครองของรฐัพราหมณ์โบราณ

ในการบริหารดูแลอาณาจักร	 ฉะนั้น	 กษัตริย์ใน

ความหมายของคนโบราณคือ	ผู้เป็นใหญ่แห่งไร่นา

ทั้งปวงถึงแม้รูปแบบการปกครองในอดีตที่มี

โครงสร้างที่แตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัย 

ไม่เหมือนกัน	 แต่สิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรม

ตลอดมาของการสร้างชาติไทยก็คือ	 สถาบันพระ

มหากษัตรย์ิเป็นองค์ประกอบหลัก	ความผูกพนัทาง

จิตใจจึงมีต่อกันมายาวนานนับพันๆ	ปี	ในการเป็น

ธรรมราชา	 และมีทศพิธราชธรรม	 10	 ประการ	

เป็นต้น	 พราหมณ์จึงใช้วิธีอบรมสั่งสอนประชาชน

ให้เห็นว่ากษัตรย์ิคอืสมมตเิทพ	จงึเป็นสถาบันทีต้่อง

เคารพสักการบูชาจะไปต�าหนิติเตียนกล่าวโทษ 

ไม่ได้รูปแบบการแบบการปกครองแบบเทวราชา	

หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้สืบทอดต่อๆ	 กันมา

จนถึงยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 การเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่	 18-19	 

ที่เกิดขึ้นทั้งรูปแบบการปกครอง	 ระบบกฎหมาย

ต่างก็ดี	 องค์ความรู้ทางการศึกษาปรัชญาต่างๆ	 

ของชาตติะวนัตก	ความเจรญิทางเทคโนโลยีเข้ามา

ส่งเสริมการผลิต	 เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมการ

เพ่ิมขึ้นของประชากร	 การแสวงหาวัตถุดิบต่างๆ	 

ในการผลติและการบรโิภคท�าให้มกีารออกแสวงหา

อาณานิคมและตามด้วยการล่าอาณานิคมเพราะ

ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีและมีก�าลังการรบ 

ที่เหนือกว่าท�าให้การล่าดินแดนที่ด้อยความเจริญ

ต่างๆ	ทวีปเอเชียเป็นเป้าหมายของชาวตะวันตกที่

ต้องการค้าขาย	และต้องการยึดครอง	สิ่งเหล่านี้ได้

สร้างความเสียหายให้สังคมเอเชียรวมทั้งดินแดน

แผ่นดินไทยก็ได้รับแรงกระทบในรัชสมัยรัชกาลที่	

4	 ต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้ชาว

องักฤษท่ีมาท�าสนธสัิญญาเบาวร่ิง	(Boonchalerm	

wipas,	2000	:	135-136)	ทางการค้ากบักรงุสยาม

และตามด้วยประเทศอืน่ๆ	อกี	13	ประเทศในขณะ

นัน้จนต้องท�าให้กรงุสยามต้องเปลีย่นแปลงรปูแบบ

การบริหารจัดการบ้านเมืองให้เท่าทันเทียบเทียม

อารยประเทศในขณะนั้นให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อ

หลุดจากบ่วงการเสียเปรียบทางการศาลและการ

ค้าต่างของรัฐไทยที่มีความรู ้ไม่เท่าทันฝรั่งชาติ

ตะวันตกในระบบกฎหมายสมัยใหม่ที่เป็นแนวคิด

ของจอห์น	ออสติน	(John	Austin)	ก็ได้แพร่หลาย

เข้ามาในไทยตามด้วยรูปแบบกฎหมายลายลักษณ์

อักษรที่เป็นระบบกฎหมายโรมัน	 ในการจัดท�า
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ประมวลกฎหมายอาญา	 การจัดท�าประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 การจัดท�าประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความ	 และกฎหมายอ่ืนๆ	 

ตามมา	 ความเจริญดังกล่าวนี้ส่งผลให้กรุงสยาม 

ต้องส่งบคุลากรไปท�าการศกึษาในด้านต่างๆ	ในต่าง

ประเทศในกลุ่มประเทศยุโรปอย่างต่อเนื่องและ

ขยายจ�านวนคนเพิ่มขึ้น

4.   หลักกำรประชำธิปไตยและเสรีนิยม 
 ประชำธิปไตย
	 การก�าเนดิแนวคดิอ�านาจอธปิไตย	ทีเ่สนอ

โดยฌอง	โบแดง็	(Jean	Bodin)	ระหว่าง	ค.ศ.	1530	

-1596	นกัปรชัญาชาวฝรัง่เศสในช่วงศตวรรษท่ี	16	

ท่านจึงได้เสนอแนวความคิด	 ว่าด้วยอ�านาจสูงสุด	

(Summa	 potestas:	 puissance	 souveraine)	 

ที่อธิบายว่า	 “สิ่งที่เรียกว่ารัฐย่อมมีลักษณะเป็น 

การปกครองที่เป็นระเบียบตามกฎหมายเหนือ

ครอบครวัจ�านวนมาก	รวมถงึสิง่ต่างๆ	ทีค่รอบครัว

เหล่าน้ันโดยอาศยัอ�านาจสงูสุด”	และให้ความเหน็

อีกว่า	 “ถ้าอ�านาจอธิปไตยอยู่ท่ีเจ้าชายคนเดียว 

ก็เป็นระบอบกษัตริย์	 ถ้าคนส่วนน้อยปกครองคน

ส่วนใหญ่โดยอ�านาจอธิปไตยก็เป็นระบอบขุนนาง	

ถ้าคนส่วนใหญ่ทั้งหมดรวมกันออกค�าสั่งโดยอาศัย

อ�านาจอธิปไตยร่วมกันนั้นต่อปัจเจกชนแต่ละคน	 

ก็เป็นระบอบประชาธิปไตย”	(Pakeerut,	2018	:	

222-223)

 การก�าเนดิแนวคดิ	เจตนารมณ์ร่วมกนัของ

ปวงชนและอ�านาจอธปิไตยเป็นของปวงชนทีเ่สนอ

โดยฌอง	ฌาคส์	 รุสโซ	 นักคิดชาวฝรั่งเศสในช่วง	

ค.ศ.	1712-1778	ได้เสนอแนวคดิในหนงัสอื	“สญัญา

ประชาคม”	(Social	Contract)	ท่ีกล่าวว่า	“รัฐเกดิ

ขึ้นจากการที่มนุษย์หลายคนมาอยู่รวมกันเป็นหมู่

เหล่าจนเกิดเป็นสังคมขึ้น	 มนุษย์ได้ท�าสัญญา 

หรือก่อพันธะผูกพันกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

ว่าจะโอนอ�านาจอธิปไตยที่ตนมีอยู ่ให้แก่สังคม 

ท่ีรู้จักกันว่า	 สัญญาประชาคม”	 เป็นท่ีมาของการ

เผยแพร่ทฤษฎี	“อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน”	

(Sawangsak,	2013	:	60)

	 นักปรัชญาชาวอังกฤษนามว่า	 จอห์น	

ล๊อคค์	(John	Locke)	ทีม่แีนวคิดว่า	“อ�านาจไม่ควร

ตกอยู่คนเดียวและสามารถตรวจสอบอ�านาจของ 

ผูม้อี�านาจได้”	และหนงัสอืเรือ่ง	“ศาสตร์นพินธ์สอง

บรรพว่าด้วยการปกครอง”	แนวคิดของจอห์น	ล๊อคค์	

ได้กลายเป็นพ้ืนฐานของกฎหมายที่ท�าให้	 ชาล์ล	

เดอ	มองเตสกเิออร์	ได้น�าเสนอ	ทฤษฎกีารแบ่งแยก

อ�านาจ	นิติบัญญัติ	อ�านาจบริหาร	อ�านาจตุลาการ	

ท�าให้โทมัส	 เจฟเฟอร์สัน	 ตัวแทนจากเวอร์จิเนีย 

ได้น�าแนวคิดของจอห์น	ล๊อคค์และมองเตสกิเออร์	

ไปใช้ในการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา	

(United	States	Declaration	of	Independence) 

แถลงการณ์เมื่อวันที่	 4	 กรกฎาคม	 ค.ศ.	 1776	 

ทีเ่ป็นสงครามปฏวิตัทิีอ่าณานิคมขดัแย้งกบัองักฤษ	

ท�าให้เกิดรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบด	ี

(Presidential	 System)	 ที่ยึดถือการแบ่งแยก

อ�านาจอย่างเคร่งครัด	 ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับ

ฝ่ายบริหาร	 และมีอ�านาจตุลาการคือ	 ศาลในการ

ตัดสินคดีต่างๆ	 อย่างอิสระ	 การปกครองรูปแบบ 

ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น

ครัง้แรกทีบ่ญัญตักิฎกตกิาทัง้หมดไว้	ในรฐัธรรมนญู	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	จึงนับว่าเป็นประเทศแรกที่
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ววิฒันาการรปูแบบการปกครองประชาธปิไตยทีล้่อ

หลักการมาจากนครรัฐเอเธนส์ในสมัยโบราณ 

จึงท�าให ้ เกิดรูปแบบการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย	 ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติในประเทศ

ฝรั่งเศสระหว่างปี	 ค.ศ.1789-1799	 ที่ล้มล้าง

ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์	ท่ีเป็นประวตัศิาสตร์

มนษุยชาต	ิทีต่ามด้วยการจดัตัง้สาธารณรฐัในเดอืน

กันยายน	 ค.ศ.	 1792	 ประเทศฝรั่งเศสจึงได้เกิด

ระบอบการปกครองแบบกึง่ประธานาธบิด	ี(Semi-

Presidential	 System)	 ขึ้นในสังคมโลก	 จึงเห็น 

ได้ว่าในสังคมตะวันตกได้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ขนานใหญ่ในระบอบการปกครองในกระแสวิธีคิด

ทางการเมือง	 และแนวคิดทางปรัชญาต่างๆ	 และ

แพร่หลายองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนและบุคคล 

ที่เดินทางไปเรียนและศึกษาในประเทศดังกล่าวนี	้

รวมทัง้คณะราษฎรกไ็ด้ไปศกึษาในประเทศฝรัง่เศส

และน�าความคิดในระบอบการปกครองที่อ�านาจ

เป็นของปวงชนกลับมาและคิดปรับใช้ในประเทศ	

ไทยให้มีการวิวัฒนาการที่ดีเกิดขึ้น	

	 ประชาธิปไตยคือ	 ระบอบการปกครอง 

ที่ถือเอาอ�านาจของประชาชนเป็นใหญ่	 อ�านาจรัฐ

เป็นของประชาชน	 แต่ในบางรูปแบบที่มีกษัตริย์	

กษัตริย์มีอ�านาจสูงสุดในรัฐแต่อ�านาจของกษัตริย์

ถูกจ�ากัดให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ	การใช้อ�านาจรัฐ

โดยประชาชนในการออกเสียงเลอืกตัง้ประการหนึง่	

และในการออกเสียงประชามติอีกประการหนึ่ง	 

โดยเป็นประชาธปิไตยทางอ้อมท่ีให้ประชาชนเลอืก

ตัวแทนเข้าไปท�างานในรัฐสภาที่เรียกว่า	 ผู้แทน

ราษฎร	 ในสภาผู้แทนราษฎรที่ถือว่าประชาชน 

ทุกคนมีความเท ่าเทียมมีความเสมอภาคใน

กฎหมาย	ผู้ใช้อ�านาจปกครองนัน้จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่	 การใช้อ�านาจ

ปกครองนั้นเป ็นไปเพื่อปกป้องคุ ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนและผลประโยชน์ของ

ประชาชนโดยรวม	 การใช้อ�านาจปกครองนั้น

สามารถตรวจสอบถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน	 การใช้

อ�านาจปกครองต้องมีกฎหมายให้อ�านาจในการ

ด�าเนินการเรียกว่า	นิติรัฐ	ที่จ�ากัดอ�านาจของรัฐใน

การใช้อ�านาจปกครองได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้

อ�านาจเท่านั้น	(Pakeerut,	2014	:	207-209)

	 เสรีนิยมประชาธิปไตย	 แนวความคิด 

ได้พัฒนาขึน้ในภายหลังในช่วงปี	ค.ศ.	1723-1790	

ช่วงสมัยของอาจารย์อดัม	สมิทธ์	(Adam	Smith)	

นักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมที่เห็นว่า	การแข่งขันทาง

เศรษฐกิจที่เป็นไปตามธรรมชาติ	 แนวคิดดังกล่าว

น�ามาพัฒนาเป็นการปกครองเสรีนิยมประชาธปิไตย 

ท่ีผู ้ปกครองต้องได้อ�านาจการปกครองมาจาก

ประชาชน	โดยผ่านการเลอืกต้ัง	รฐัเปิดให้ประชาชน

จดัตัง้พรรคการเมอืงได้	พรรคการเมอืงทีไ่ด้รบัเสยีง

ข้างมากจากการเลือกตั้งจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล

ขึ้นบริหารประเทศ	 ส่วนพรรคที่ได้เสียงข้างน้อย 

ก็จะเป็นฝ่ายค้านควบคุมการตรวจสอบการใช้

อ�านาจของรัฐบาล	 การปกครองระบอบเสรีนิยม

ประชาธิปไตยได้น�ามาใช้ปกครองประเทศไทย

ต้ังแต่วนัท่ี	24	มถินุายน	พ.ศ.	2475	ในรปูแบบการ

ปกครองใหม่ที่ท�าให้เกิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการ

ปกครองประเทศขึน้	(Pakeerut,	2014	:	102-103)	

ซึ่งสรุปหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญ	 รับรองสิทธิ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน	 รัฐบาลมาจาก

การเลอืกตัง้เป็นใหญ่	มสีือ่เสร	ีมรีะบบการเลือกตัง้
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ที่เสรีและเป็นธรรม	

	 รฐัธรรมนูญ	(Constitution)	มคีวามหมาย

ว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เป็นรากฐานของประเทศ 

ที่มีขอบเขตอ�านาจแน่นอน	 มีประชากรท่ีเป็น

ประชาชนที่มารวมตัวกัน	 ด้วยการก�าหนดอ�านาจ

รัฐความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐท่ีมีหลัก

ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 โดยมีเนื้อหา

ครอบคลุมรูปแบบของรัฐ	 ประมุขของรัฐและ

องค์กรทีใ่ช้อ�านาจสงูสดุของรัฐ	มอีงค์กรตรวจสอบ

การใช้อ�านาจรัฐ	 รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมาย

สงูสดุในการปกครองประเทศ	(Chumpa,	2014	:	1-6)

5.  กำรขัดแย้งกบัหลักเสรนียิมประชำธิปไตย
	 แนวคิดกฎหมายรัฐธรรมนูญท�าให้เกิด

ความสมัพนัธ์ต่างๆ	ข้ึนของสถาบันการเมอืงในทาง

กฎหมาย	 เป็นสิ่งที่สภาร่างรัฐธรรมนูญควรน�าไป

วิเคราะห์และจัดท�าออกมาเป็นรูปกฎหมายสูงสุด

ของประเทศ	 แต่ในทุกๆ	 รัฐธรรมนูญที่ผ่านๆ	 มา

เกอืบทกุฉบับทีข่ดัแย้งกบัหลกัเสรนียิมประชาธปิไตย

มีบทวิเคราะห์ให้เห็นบทบัญญัติที่ขัดแย้ง	ดังนี้

	 1.	 ปัญหาที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ไทยทีไ่ม่ค�านงึถงึอดุมการณ์ประชาธปิไตย	กล่าวคอื	

อ�านาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทย	 การ

รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 การตรวจสอบ

ถ่วงดุลอ�านาจท่ีอยู่ในหลักเสรีนิยมประชาธิปไตย	

ในเรื่องดังกล่าวนี้	หากวิเคราะห์ตัวบทรัฐธรรมนูญ	

(ฉบบั	พ.ศ.	2475)	ประกาศใช้เม่ือวนัที	่10	ธนัวาคม	

พ.ศ.	2475	จะมีบทบัญญัติในมาตรา	3	ที่บัญญัติ

ว่า	 “องค์พระมหากษัตริย์ด�ารงอยู่ในฐานะอันเป็น

ที่เคารพสักการะ	 ผู้ใดละเมิดมิได้”	 นั้นเห็นได้ว่า

ย้อนแย้งหลักการในมาตรา	12”	ภายในบงัคบัแห่ง

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้บุคคลย่อมเสมอกัน 

ในกฎหมาย	ฐานนัดรศกัด์ิโดยก�าเนดิกดี็โดยแต่งต้ัง

ก็ดีหรือโดยประการอื่นใดก็ดี	 ไม่กระท�าให้เกิด

เอกสิทธิ์อย่างใดเลย”	 เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าสอง

มาตรานี้ขัดแย้งในหลักเสรีนิยมประชาธิปไตย

หมายความว่า	พระมหากษตัริย์จะต้องเป็นทีเ่คารพ

สักการะและถวายพระเกียรติมีเอกสิทธิ์เหนือ

กฎหมายรัฐธรรมนูญประชาชนจะไปกล่าวหา 

ฟ้องร้องมิได้	 การบัญญัติได้กระท�าต่อเนื่องมาถึง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2560	 

ในมาตรา	6	บัญญัติว่า	“องค์พระมหากษัตริย์ทรง

ด�ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ	 ผู้ใดจะ

ละเมิดมิได้	ผู้ใดจะกล่าวหา	หรือฟ้องร้องพระมหา

กษัตริย์ในทางใดๆ	มิได้”	ปัญหาในบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญไทยดังกล่าวน�าไปสู่การขัดแย้งหลัก

อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย	หลักแห่ง

ความเสมอภาคในกฎหมาย	 และการตรวจสอบ 

ถ่วงดุล	ตามหลักเสรีนิยมประชาธิปไตย	ถ้าหากให้

พระองค์ท่านใช้อ�านาจได้ก็ต้องยินยอมให้ตรวจ

สอบได้เช่นกัน	 จึงเป็นบทบัญญัติที่ขัดต่อหลักการ

ท่ีให้พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญขัดต่อ

หลักนิติธรรมที่ว่ากฎหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน	

กฎหมายทีด่ต้ีองไม่ขดัแย้งกนัเอง	กฎหมายทีด่ต้ีอง

มีเหตุผล	ซึ่งลักษณะเช่นนี้ได้สืบทอดส่งต่อแนวคิด

ในตารางแสดงรัฐธรรมนูญไทยฉบับต่างๆ	 ต่อมา

รวมทั้งฉบับชั่วคราว	พ.ศ.2557	และฉบับปัจจุบัน

อีกด้วย	(Chumpa,	2014	:	12-13)
	 2.	 การแบ่งแยกอ�านาจในรัฐธรรมนูญ 

ไม่เด็ดขาดท�าให้องค์กรอื่นเข้ามาแทรกแซงได	้
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ปรากฏในบทบญัญตัริฐัธรรมนญู	(ฉบับ	พ.ศ.	2489)	

ที่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่	 2	 ในมาตรา	 2	

บัญญัติว่า	 “อ�านาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชน 

ชาวไทย	 พระมหากษัตริย์ผู ้เป็นประมุขทรงใช้

อ�านาจนั้นแต่โดยบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”	 และ

ในมาตรา	3	อีกว่า	“องค์พระมหากษัตริย์ด�ารงอยู่

ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู ้ใดจะละเมิด

มิได้”	 และบัญญัติต่อไปในมาตรา	 6	 7	 และ	 8	 

ให้ทรงใช้อ�านาจ	 นิติบัญญัติทางรัฐสภา	 อ�านาจ

บริหารทางคณะรัฐมนตรี	และอ�านาจตุลาการทาง

ศาลเป็นการขัดแย้งหลักเสรีนิยมประชาธิปไตย	 

ทีต้่องการให้พระมหากษตัรย์ิอยูภ่ายใต้รฐัธรรมนญู

และเป็นประมุขเพียงอย่างเดียว	 การบัญญัติเช่นนี้

ถือได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ขัดแย้งไม่ยอมรับ

อ�านาจอธปิไตยของประชาชน	ในการใช้อ�านาจตาม

ทีก่ล่าวในข้อ	1	ท�าให้การจดัท�ารฐัธรรมนญูของไทย

แบ่งแยกอ�านาจไม่เด็ดขาดตามหลักแบ่งแยก

อ�านาจ	และขยายเข้าไปในหมวด	5	ในมาตรา	80	

ที่บัญญัติว่า	 “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็น

อ�านาจของศาลโดยเฉพาะ	 ซึ่งจะต้องด�าเนินการ

ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหา

กษัตริย์”	ในบทบัญญัตินี้ก็เป็นการก้าวล่วงอ�านาจ

อธิปไตยที่มาจากปวงประชาชนโดยสิ้นเชิงที่เป็น

อ�านาจอิสระของตุลาการโดยแท้	 การบัญญัติ

อ�านาจตลุาการไม่ให้มกีารตรวจสอบการใช้อ�านาจ

ของตนเอง	 ที่ออกแบบว่ากระท�าการในพระ

ปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์	 เพื่อป้องกันไม่ให้

ประชาชนฟ้องร ้องศาลได้ในกรณีวินิจฉัยคด ี

ผิดพลาด	 เพราะติดขัดในมาตรา	 3	 ข ้างต ้น	 

ซึ่งอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีเป็นอ�านาจอิสระ

ของตุลาการตามหลักเสรีนิยมประชาธิปไตยหลัก

ดังกล่าวนี้ขัดแย้งมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ	 (ฉบับ	พ.ศ.	

2475)	ในมาตรา	58	และสบืเนือ่งมาจนถงึปัจจุบนั	

ต่อมาในรัฐธรรมนูญ	(ฉบับ	พ.ศ.	2492)	ก็ยังมีการ

แทรกแซงอ�านาจอธิปไตยของประชาชนด้วย

บทบัญญัติหลายมาตราในหมวด	 5	 แนวนโยบาย

แห่งรฐั	ทีมี่การบญัญติัขึน้เป็นครัง้แรกในมาตรา	59	

“ก�าลังทหารเป็นของชาติ	อยู่ในบังคับบัญชาสูงสุด

ของพระมหากษัตริย์ไม่ขึ้นต่อเอกชน	 คณะบุคคล

หรือพรรคการเมืองใดๆ”	ในระบอบประชาธิปไตย

ที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ	

พระองค์ท่านมีสถานะเป็นเพียงพระประมุขของ

ชาติท่ีเป ็นเสมือนเครื่องหมายสัญลักษณ์ของ

ประเทศ	 ดังนั้นการบัญญัติกฎหมายเช่นนี้ก็เปิด

โอกาสให้กองทัพเข้าใจว่าเป็นทหารของพระราชา

ทั้งๆ	 ที่กินเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชน

และพระมหากษัตริย์ทรงหมดภาระในการบริหาร

บ้านเมืองทางการปกครองและราชการแผ่นดิน 

ไปแล้ว	และในมาตรา	60	บัญญัติว่า	“ก�าลังทหาร

พึงใช้เพื่อการรบการสงครามหรือเพื่อปราบปราม

การจลาจล	และจะใช้ได้แต่โดยกระแสพระบรมราช

โองการฯ”	 ก็เป็นการยืนยันอ�านาจและค�าส่ังของ

พระมหากษัตริย์ในการบังคับบัญชาตามระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์เดิม	 อีกทั้งในหมวด	 7	

อ�านาจบริหาร	 ในมาตรา	 155	 ท่ีบัญญัติว ่า	 

“พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการ

พระราชทานอภัยโทษ”	 การอภัยโทษควรจะเป็น

หน้าที่ของสถาบันตุลาการหรือผู้พิพากษาที่ได้รับ

มอบอ�านาจจากประชาชนตามหลักเสรีนิยม

ประชาธิปไตยถือได้ว่าบทบัญญัติเหล่านี้ได้ท�าให้
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การแบ่งแยกอ�านาจอธิปไตยไม่เด็ดขาด	 อีกทั้ง 

ไม่สามารถตรวจสอบการใช้อ�านาจดังกล่าวได้ 

การใช้พระราชอ�านาจในมาตรานี้เห็นได้ว่าเป็น 

การน�าพระราชอ�านาจ	 เป็นอ�านาจส่วนตัวของ 

พระราชาซึ่งมีอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

และสืบทอดต่อๆ	 กันมาถึงปัจจุบัน	 ก็เป็นการตรา

กฎหมายทีย้่อนแย้งหลกัการเสรนิียมประชาธิปไตย

นั่นเอง

	 3.	 การบัญญัติโครงสร้างองค์กรทางการ

เมื อ ง ในรั ฐ ธ รรมนูญขั ดแย ้ งหลั ก เสรี นิ ยม

ประชาธิปไตยในเรื่อง	 สิทธิเสรีภาพของประชาชน	

ได้มกีารบัญญตัใิน	รฐัธรรมนญู	(ฉบับชัว่คราว	พ.ศ.	

2490	และฉบับ	พ.ศ.	2492)	โดยในฉบบั	พ.ศ.	2490	

ในมาตรา	9	“พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตัง้อภรัิฐมนตรี

เป็นต�าแหน่งส�าหรับถวายค�าปรึกษาในราชการ

แผ่นดิน”	 และในฉบับ	 พ.ศ.	 2492	 มาตรา	 13	 

“พระมหากษัตรย์ิทรงเลอืกแต่งตัง้ผูท้รงคณุวฒุเิป็น

ประธานองคมนตรีคนหนึ่ง	 และองคมนตรีอีก 

ไม่มากกว่าแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตร	ี

วรรคสอง	 คณะองคมนตรีมีหน้าท่ีถวายความเห็น

ต่อพระมหากษตัรย์ิในพระราชกรณียกจิท้ังปวง	ฯ”	

ในบทบัญญัติดังกล่าวนี้	 เป็นการบัญญัติองค์กร

ทางการเมืองเข้ามาในระบอบเสรีนยิมประชาธิปไตย

โดยไม่มีเหตผุลรองรบัแต่อย่างใด	การแต่งตัง้อภริฐั

มนตรีหรืองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

นั้นกระท�าในรัชสมัยรัชการท่ี	 5	 ท่ีเป็นระบอบ

สมบรูณาญาสทิธริาชย์	เพราะพระมหากษตัรย์ิเป็น

ผูใ้ช้อ�านาจในกจิการบรหิารราชการแผ่นดนิทัง้ปวง

ภายในประเทศ	 แต่ในหลักเสรีนิยมประชาธิปไตย 

มีคณะรฐัมนตร	ีและสภาผูแ้ทนราษฎรทีม่าจากการ

เลือกตั้งเสรี	มีคณะผู้พิพากษา	การบริหารราชการ

แผ่นดินเป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีท่ีได้

แถลงต่อรัฐสภาและมีคณะรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบ

ก�ากบัดูแลราชการแผ่นดินในกระทรวงทบวงต่างๆ	

ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์ไม่ได้มี

อ�านาจหน้าท่ีดังกล่าวน้ีแล้ว	 การเพ่ิมสถาบัน

องคมนตรข้ึีนมากต้็องมารบัเงนิเดอืนจากภาษอีากร

ของประชาชนท่ีท�าให้เพิ่มงบประมาณข้ึนมาอีก

และขัดแย้งระเบียบวิถีทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยและท�าให้องค์กรองคมนตรีเข้ามา 

มอี�านาจในทางการเมอืงสามารถเข้าแทรกแซงการ

ท�างานของข้าราชการทหาร	 ข้าราชการประจ�า

ต่างๆ	 หรือหน่วยงานของรัฐได้	 ปัญหาเรื่องนี้

สืบทอดบทบัญญัติทางกฎหมายตลอดมาจนถึง

ปัจจุบัน

	 4.		 การปฏิวัติรัฐประหาร	 ท�าให้กลุ ่ม

อ�านาจนยิมข่มขูป่ระชาชนให้เกดิความกลวั	ในการ

มีส่วนร่วมทางการเมือง	 ปัญหาดังกล่าวนี้ในระยะ

เวลา	82	ปี	(พ.ศ.	2557)	มกีารปฏวิติั	(Kerdvichai,	

1998	 :	 214)	 รัฐประหารในประเทศไทยไปเป็น

จ�านวน	 25	 ครั้ง	 (ถึงปัจจุบัน)	 สิ่งที่เกิดขึ้นคือ	 

กลุ่มอ�านาจทางทหารที่ก่อการดังกล่าวท่ีถือได้ว่า

เป็นกลุ่มอ�านาจนิยม	 (Authoritarianism)	 ที่มี

อุดมการณ์ทางการเมืองแบบเผด็จการในการใช้

อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือรัฐ	 โดยไม่ค�านึงถึง

สทิธเิสรภีาพของประชาชน	ในอดีตทีผ่่านๆ	มาของ

การยึดอ�านาจของคณะปฏิวัติได้สร้างกลไกทาง

กฎหมายในการใช้อ�านาจต่อประชาชน	 การข่มขู	่

การใช้อ�านาจควบคุมตัวไปกักขัง	 การปราบปราม 

ผู้ต่อต้านหรือประท้วง	การประหารชวีติ	การละเมดิ
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สิทธิมนุษยชนและอีกหลายวิธีการที่กระท�าต่อ

ประชาชน	และประชาชนไม่เคยมส่ีวนร่วมทางการ

เมืองแต่อย่างใด	สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความหวาดกลัว

ให้เกิดขึ้นกับประชาชน	สถาบันทหารไม่ได้ปรับตัว

เข้ากับระบบการปกครองเสรีประชาธิปไตยแต่

อย่างใดการปฏิวัติรัฐประหารน�าไปสู่การบัญญัติ

รฐัธรรมนูญและตรากฎหมายต่างๆ	ของคณะปฏวิตัิ

ขึ้นมาบังคับใช้กับประชาชน	 ซึ่งเป็นกฎหมายที่

ลดิรอนสทิธิเสรภีาพของประชาชน	สภานติบิญัญตัิ

แห่งชาตไิม่ได้มาจากวถิทีางประชาธปิไตยแต่อย่าง

ใดแต่ในการตรากฎหมายกลับจัดท�าไว้มากมาย	

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอ�านาจนิยมให้มีหลักนิติรัฐเป็น

เครื่องมือสืบทอดอ�านาจประการหน่ึง	 เพื่อสร้าง

ความแข็งแกร่งในการยึดครองของกลุ่มขุนนาง

อ�ามาตย์อีกประการหนึ่ง	 และสร้างบทบัญญัติ

กฎหมายที่ เป ็นเจตจ�านงของกลุ ่มผู ้มีอ�านาจ 

อกีประการหนึง่	กฎหมายเหล่าน้ีกไ็ม่ได้กระท�าการ

ยกเลิกแต่อย่างใดยังคงบังคับใช้มาถึงปัจจุบัน 

สิ่งเหล่านี้ย้อนแย้งกับวิถีทางประชาธิปไตยและ

หลักเสรีนิยมประชาธิปไตย	 เป็นข้อเท็จจริงที่เห็น

ได้ว่ามีการจัดตั้งกลุ่มขุนนางอ�ามาตย์ข้าราชการ

ประจ�าเข้าไปควบคุมการจัดท�ายกร่างกฎหมาย

รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตจ�านงของรัฐาธิปัตย์ 

ผู้กุมอ�านาจอย่างแท้จริง	

6.  สรุป
	 บทบญัญตัใินกฎหมายรฐัธรรมนญูทีบ่งัคบั

ใช้ทกุฉบบัและทีย่กมาวเิคราะห์เป็นประจกัษ์พยาน

เอกสารอันดับหนึ่ง	ที่น�าสืบให้เห็นเจตนาของคณะ

กรรมการผู้ร่างรัฐธรรมนญูในทกุยุคทุกสมยัทีม่กีลุ่ม

อ�านาจนยิมเข้าไปมอีทิธพิล	จงึท�าให้ประชาธปิไตย

ไทยขัดแย้งตลอดมาเพราะมียุทธศาสตร์ทางการ

เมอืงท่ีเข้ามาคมุอ�านาจประการหนึง่และด้วยความ

ย�าเกรงในพระราชอ�านาจระบบเก่าที่ท�าให้การ 

ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่มีความอิสระประการหนึ่ง	 

จึงเห็นได้ว่า	ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่น�ามากล่าวมี

บทขัดแย ้ งกับสิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

ประชาชน	รฐับาลไม่ได้มาจากการเลอืกตัง้ทีแ่ท้จรงิ	

พระราชอ�านาจยังคงมีอยู ่ ในบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนญู	ถือได้ว่ารัฐธรรมนญูไทยท่ีเกดิข้ึนเกอืบ

ทกุฉบบัขดัแย้งหลกัเสรนียิมประชาธปิไตยตลอดมา

ผลท่ีประเทศได้รับคอื	ความเสียหายของประชาชน

ตลอดระยะเวลา	88	ปี	ที่ผ่านมา

7.  องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
	 สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนหันมา

ศกึษาสภาพปัญหาในรัฐธรรมนญูและมคีวามเข้าใจ

ในระบอบการปกครองระหว่างระบอบเสรีนิยม

ประชาธิปไตยกับระบอบอ�านาจนิยม	 ที่มีความ 

แตกต่างในอุดมการณ์และเจตนารมณ์ในทาง

กฎหมายอย่างไร	 ประกอบด้วย	 ข้อดี	 ข้อเสีย 

ในระบอบการปกครองมีความแตกต่างอย่างไร	 

เพื่อน�าไปสู ่การแสดงประชามติของประชาชน 

ทัง้ประเทศ	จนก่อให้เกดิการจดัตัง้คณะกรรมาการ

ร ่างรัฐธรรมนูญให ้เป ็นไปตามเจตจ�านงของ

ประชาชนคนทั้งประเทศอย่างแท้จริง	 โดยน�านิติ

ปรัชญาแนวพุทธที่มีวิธีประสานประโยชน์และวิธี

ปรองดองมาใช้ให้สอดคล้องกับจารีตในสังคมไทย
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การจัดการองค์การในภาวะวิกฤต กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19* 
 Crisis Organization Management Case Study: 

COVID-19 Viral Infection 
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บทคัดย่อ

	 บทความน้ี	มวีตัถปุระสงค์เพือ่จัดการองค์การโดยใช้ช่วงการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา	

2019	หรือโรคติดเชื้อไวรัส	COVID-19	เป็นกรณีศึกษาพบว่า	การเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	

COVID-19	ถอืเป็นภาวะวกิฤตประเภทหนึง่ทีต้่องได้รบัการจดัการองค์การเพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบทีจ่ะเกดิ

ขึ้นในแต่ละด้านอย่างเร่งด่วน	 เหมาะสม	 และมีประสิทธิภาพ	 เพราะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	

COVID-19	คือ	ภาวะที่องค์การประสบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน	หรืออาจเป็นภัยให้กับองค์การและ

ผู้มีผลประโยชน์	 เป็นปัจจัยภายนอกองค์การ	 ยากต่อการควบคุมและจัดการส่งผลท�าให้การด�าเนินงาน 

อาจหยดุชะงกั	เกดิปัญหาด้านการเงนิ	และส่งผลต่อพนกังานขององค์การ	กลายเป็นปัญหาเศรษฐกจิระดับ

ประเทศ	 รุกลามกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจระดับโลก	 ซึ่งการมีวิธีการจัดการที่ดีย่อมท�าให้ภาวะวิกฤตที่

องค์การประสบหรือพบเจอมีหนทางการแก้ไข	หรือมีความผ่อนคลายลงได้ในระดับนึงอันจะเตรียมพร้อม

ไปสู่การจัดการองค์การในขั้นอื่นๆ	ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	การจัดการ;	โรคติดเชื้อไวรัส	COVID-19;	ภาวะวิกฤต;	องค์การ

Abstract

 This article is intended to manage the organization by using the coronary  

epidemic	disease	epidemic	2019	or	COVID-19	viral	disease	as	a	case	 study.	With	 the	

analysis results that is one type that must be managed in order to not cause the impact 

* ได้รับบทความ:	11	มิถุนายน	2563;	แก้ไขบทความ:	9	ธันวาคม	2563;	ตอบรับตีพิมพ์:	18	ธันวาคม	2563    
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to	 occur	 in	 each	 area	 urgently,	 appropriately	 and	 efficiently,	 because	 the	 spread	 of	

COVID-19	is	a	condition	that	the	organization	experienced	unexpected	events	before,	or	may 

be	a	danger	to	organizations	and	interested	parties	Is	a	factor	outside	the	organization	

difficult	to	control	and	manage	resulting	in	the	operation	might	be	disrupted	financial	

problems	and	affect	the	employees	of	the	organization	become	a	national	economic	

problem	penetration	is	a	global	economic	problem.Good	management	methods	cause	

economic	pressure	or	find	it	difficult	to	resolve	or	feel	some	relief.	

Keywords: Management;	Viral	Infection	COVID-19;	Crisis;	Organization

1.  บทน�ำ
	 เมื่อช่วงปลายปี	 2562	 ทั่วโลกเริ่มรู ้จัก 

ค�าว่า	“ไวรสัอูฮ่ัน่”	ทีท่ราบกนัว่าเป็นเชือ้ไวรสัตดิต่อ

มต้ีนก�าเนดิจากมณฑลอูฮ่ัน่	ประเทศจนี	และต่อมา

องค์การอนามัยโลกได้ระบุเช้ือก่อโรคและตั้งชื่อ

ไวรัสติดต่อชนิดนี้ใหม่ในปี	2563	ที่ทั่วโลกต่างรู้จัก

กันดีว่า	“COVID-19”	ย่อมาจาก	“Corona	Virus	

Disease	Starting	in	2019”	หรือโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	หรือเชื้อไวรัสโควิด-19	อันส่งผลให้

ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อมากถึง	14	ล้านคน	และมีผู้เสีย

ชีวิตจากการติดเชื้อมากถึง	6	แสนคน	(ข้อมูลจาก

กรมควบคุมโรค	ณ	วันที่	10	กรกฎาคม	2563)	

	 จากเหตกุารณ์ดงักล่าวท�าให้ทัว่โลกรวมทัง้

ประเทศไทย	ต้องจัดการรับมือกับการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรสั	COVID-19	โดยการประกาศพระราช

ก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	

พ.ศ.	 2548	 แต่งตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด	

19	หรอื	ศบค.	ชดุใหญ่	เพือ่ก�าหนดมาตรการต่างๆ	

ให้บรหิารจดัการ	ควบคมุ	และดแูลการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสอย่างใกล้ชิด	 ซึ่งแน่นอนว่าท้ังภาครัฐ	

และภาคเอกชนย่อมได้รับผลกระทบทั้งทางตรง

และทางอ้อม	ในส่วนของภาครัฐได้รับผลกระทบที่

เห็นได้ชัดเจนท่ีสุดคือต้นทุนการใช้ทรัพยากรทาง

สาธารณสุขที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิต

ของประชาชนเงินส�าหรับช่วยเหลือเยียวยาตาม

มาตรการต่างๆ	ของรัฐบาล	ไม่ว่าจะเป็นเงินเยยีวยา	

5,000	 บาท	 เงินเยียวยาภาคเอกชน	 ฯลฯ	 ซึ่งเงิน

เหล่านี้ภาครัฐก็ไม่คาดการณ์เพื่อเตรียมการรับมือ

กับการแพร่ระบาดมาก่อน	ส่วนในภาคเอกชนการ

สูญเสียแรงงานทัง้ช่ัวคราวและอย่างถาวรทีเ่กดิขึน้

อนัเนือ่งจากการเจ็บป่วยของบริษทั	อาจท�าให้บาง

บริษัทต้องปิดตัวเพื่อให้พนักงานต้องกักตัว	14	วัน	

หรือปิดบริษัทเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด	เป็นต้น	

	 ส�าหรับประเทศไทยอาจมองว่าพบผู้ติด

เชือ้อยูใ่นระดับทีค่วบคมุได้ดีแต่แท้จรงิแล้ว	ภายใต้

การจัดการต่างๆ	ย่อมมผีลกระทบอยูม่ากข้ึนอยูกั่บ

ว่าภาครัฐ	 และภาคเอกชนจะมีการบริหารจัดการ

การแพร่ระบาดนี้เช่นไร	 บริษัทเอกชนส่วนมาก 

มีการจัดการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

เพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ

บริษัท	นั่นคือ	ให้พนักงานบริษัทท�างานที่บ้านหรือ	

Work	From	Home	แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
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ที่เกิดขึ้นจากการปิดเมือง	หรือการยกเลิกกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจต่างๆ	 นั้น	 ส่งผลกระทบต่อทุกภาค

ส่วนเศรษฐกิจ	 ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต	

การค้าปลกี	การค้าระหว่างประเทศ	และการขนส่ง	

เมือ่การด�าเนนิกจิกรรมแบบปกตต้ิองงดลงแน่นอน

ว่ารายได้หลักของบริษัทย่อมหายไป	 จึงส่งผลต่อ

การจ้างงานของบรษิทั	มแีรงงานจ�านวนมากทีต้่อง

ว่างงานอย่างฉับพลันเมื่อแรงงานว่างงานก็ท�าให้

รายได้ของประชาชนลดลง	โดยประชาชนส่วนหนึง่

อาจประสบภาวะยากจนฉบัพลนั	(Abrupt	Poverty) 

เนื่องจากรายได้ที่มีไม่เพียงพอต่อการยังชีพขั้น 

พื้นฐานในสังคม	 นอกจากนั้น	 ผลจากการยกเลิก

กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้	อาจท�าให้เกดิภาวะ

ขาดแคลนของสินค้าอุปโภคและบริโภค	 ซึ่งท�าให้

ประชาชนอยู่ในภาวะยากล�าบากยิ่งขึ้น	

2.  รู้จักโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 โรคตดิเชือ้ไวรสั	COVID-19	คอืโรคติดเชือ้

จากไวรสัชนดิหนึง่	ซึง่พบการระบาดในช่วงปี	2562	

ที่เมืองอู่ฮ่ัน	 ประเทศจีน	 โดยในตอนนั้นทุกคนจะ

รูจ้กัโรคนีใ้นช่ือว่า	ไวรสัอู่ฮัน่	ก่อนทีภ่ายหลงัจะระบุ

เชื้อก่อโรคได้ว่าเป็นเชื้อในตระกูลโคโรนาไวรัส 

แต่เป ็นสายพันธุ ์ ใหม่ที่ ไม ่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	 

ดงัน้ัน	ทางองค์การอนามยัโลกจงึได้ตัง้ช่ือโรคตดิต่อ

ชนดินีใ้หม่อย่างเป็นทางการ	โดยมช่ืีอว่า	โรคตดิเชือ้

ไวรสั	COVID-19เพือ่ไม่ให้เกดิรอยมลทินกับพ้ืนท่ีที่

เกิดการระบาดของโรคด้วย	 โคโรนาเป็นเชื้อไวรัส 

ที่เกิดจากโรคทางเดินระบบหายใจ	 มีมานานกว่า	 

60	ปี	แล้ว	และจัดเป็นเชื้อไวรัสตระกูลใหญ่ที่มีอยู่

หลายสายพนัธ์ุ	โดยชือ่โคโรนากม็ทีีม่าจากลกัษณะ

ของเชื้อไวรัสที่รูปร ่างคล ้ายมงกุฎ	 Corona	 

เป็นภาษาละตนิทีแ่ปลว่า	มงกฎุ	เนือ่งจากเชือ้ไวรสั

ชนิดน้ีมีสารพันธุกรรมเป็น	 RNA	 มีเปลือกหุ้ม 

ด้านนอกที่ประกอบไปด้วยโปรตีนคลุมด้วยกลุ่ม

คาร์โบไฮเดรต	 ไขมันเป็นปุ ่มๆ	 ยื่นออกไปจาก

อนภุาคไวรัส	จึงสามารถเกาะตัวอยูใ่นอวยัวะท่ีเป็น

เป้าหมายของเชื้อไวรัสได้	(Huang,	et	al.	2020	:	

497-506)

	 โคโรนาไวรัสเป็นเช้ือท่ีก่อโรคได้ท้ังในคน

และสัตว์	 เนื่องจากตัวไวรัสมีสารพันธุกรรม	 RNA	 

มีโอกาสกลายพันธุ์สูง	 สามารถติดเชื้อข้ามสปีชีส ์

กนัได้	โดยเฉพาะในสถานทีท่ีม่กีารรวมตัวของสัตว์

อย่างหนาแน่น	 เช่น	ตลาดค้าสัตว์	 เป็นต้น	ดังนั้น

ต้นตอการแพร่ระบาดของโรคก็อาจจะมาจากสัตว์

ปีก	เช่น	นก	ค้างคาว	ไก่	หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	

เช่น	ม้า	วัว	แมว	สุนัข	กระต่าย	หนู	อูฐ	รวมไปถึง

สัตว์เล้ือยคลานอย่างงู	เป็นต้นจริงๆ	แล้วทุกคนเจอ

กบัโคโรนาไวรัสกนัอยูเ่นอืงๆ	เนือ่งจากโคโรนาไวรัส

มอียูห่ลายสายพนัธุ	์แต่ส่วนใหญ่จะไม่ก่อให้เกิดโรค

รุนแรง	 ผู้ที่ได้รับเชื้ออาจเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา	

แต่มีโคโรนาไวรัสบางสายพันธุ์ท่ีสามารถท�าให้เกิด

อาการรุนแรงจนถงึขัน้ปอดอกัเสบได้	เช่น	โรคซาร์ส	

ท่ีมสีาเหตุมาจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ	์SARS-CoV	

ข้ามสปีชส์ีจากค้างคาวมาสูตั่วชะมด	แล้วมาติดเชือ้

ในคนและโรคเมอร์ส	ทีม่สีาเหตมุาจากโคโรนาไวรสั

สายพันธุ์	MERS-CoV	ข้ามสปีชีส์จากค้างคาวสู่อูฐ	

และมาติดเชือ้ในคน	และล่าสุดกบัเชือ้โคโรนาไวรัส

สายพันธุ์ที่ก่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือ	

โรคตดิเชือ้ไวรสั	COVID-19	ซึง่เป็นโคโรนาไวรสัสาย

พันธุ์ใหม่
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	 โดยโคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม่	2019	มชีือ่

อย่างเป็นทางการว่า	 SARS-CoV-2	 เป็นเชื้อไวรัส

ล�าดับที่	7	ในตระกูล	Coronaviruses	Lineage	B	

จีนสั	Beta	Coronavirus	ทีก่่อให้เกดิโรคในคนเชือ้

โคโรนาไวรัส	 สายพันธุ์	 SARS-CoV-2	 มีต้นตอมา

จากการศึกษาทางพันธุกรรมของไวรัส	 และการ

เรยีงล�าดบัของรหสัแต่ละตวัท�าให้พบต้นตอของเชือ้	

SARS-CoV-2	ว่า	ไวรสัสายพนัธุใ์หม่ชนดินีม้จี�านวน

นวิคลโีอไทด์ทีเ่หมือนกนัถงึร้อยละ	89.10	ของเชือ้	

SARS-like	 Coronaviruses	 ในค้างคาวท่ีเคยพบ

ในประเทศจีน	 และในภายหลังมีข้อมูลที่ยืนยันว่า	

ต้นตอของโคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม่	2019	เกดิจาก

การผสมสารพันธุกรรมระหว่างโคโรนาไวรัสของ

ค้างคาวกับโคโรนาไวรัสในงูเห่า	 กลายพันธุ์เป็น

โคโรนาไวรสัสายพันธุ	์SARS-CoV-2	ทีแ่พร่เชือ้จาก

งเูห่ามายงัคนได้โคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม่ท่ีระบาด

เกิดจากเช้ือจะแฝงตัวอยู่ในละอองฝอยจากการไอ	

จาม	 และสารคัดหลั่ง	 เช่น	 น�้ามูก	 น�้าลาย	 หรือ

อจุจาระ	ดังน้ันการแพร่เชือ้โคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม่	

ผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดต้องได้รับเชื้อผ่านการสูดดมละออง

ฝอยขนาดใหญ่และละอองฝอยขนาดเลก็ในอากาศ	

รับเช้ือเข้าไปในทางเดินหายใจ	 หรือใครท่ีอยู่ใกล้ 

ผูป่้วยในระยะ	1-2	เมตร	อาจจะตดิเชือ้จากการสดู

ฝอยละอองขนาดใหญ่	 และฝอยละอองขนาดเล็ก

จากการไอ	จาม	รดกันโดยตรงหรอืหากอยูห่่างจาก

ผู้ติดเชื้อในระยะ	 2	 เมตรข้ึนไป	 ก็อาจติดเชื้อจาก

การสูดฝอยละอองขนาดเล็กได้เหมือนกัน	 (Yuen,	

et	al.,	2020	:	3513)

	 นอกจากนี้	 โคโรนาไวรัสสายพันธุ ์ใหม ่

ยงัอาจแพร่เชือ้โดยการสมัผสัได้	เช่น	การจบัของใช้

สาธารณะร่วมกัน	 แล้วมาสัมผัสเยื่อบุต่างๆ	 ใน

ร่างกาย	 เช่น	 ขยี้ตา	 สัมผัสปากหรือหยิบของกิน 

เข้าปาก	เป็นต้น	การทีเ่ชือ้ไวรสัจะก่อโรคในร่างกาย

ทุกคนได้	 ทุกคนต้องได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าวผ่าน 

เยื่อบุต่างๆ	 จนน�าไปสู่การติดเชื้อที่ระบบทางเดิน

หายใจส่วนบน	 เช่น	 เซลล์เยื่อบุหลอดลม	 ซึ่งไวรัส

จะใช้ผิวเซลล์ของไวรัสจับกับเอนไซม์ที่ผิวเซลล์

มนุษย์	จากนั้นไวรัสจะค่อยๆ	เพิ่มจ�านวนเชื้อในตัว

ทุกคน	 ซ่ึงหากภูมิต้านทานของทุกคนไม่สามารถ

จัดการกับเชื้อไวรัสนี้ได้	 จ�านวนเชื้อไวรัสก็จะเพ่ิม

มากขึ้น	 และกระจายไปยังเซลล์ข้างเคียง	 ท�าลาย

เซลล์ในหลอดลมและปอด	 ท�าให้ปอดอักเสบและ

เกิดภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวได้	 มีเพียง	 15-

20%	ทีเ่ชือ้ลงปอดแล้วท�าให้เป็นปอดอกัเสบแต่เมือ่

ลงปอดไปแล้วจะก่อความรนุแรงเพียงใด	ขึน้อยูก่บั

ภูมิต้านทานร่างกายของแต่ละคน	 ขณะท่ีข้อมูล 

ผู ้ติดเช้ือในประเทศจีนพบว่า	 เชื้อไวรัสลงปอด 

มักเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่สองหลังจากได้รับเช้ือแล้ว	

แต่มีผู ้ติดเชื้อประมาณ	 80%	 ที่เชื้อไม่ลงปอด	 

เป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา	

	 ทั้งนี้	 กรณีเชื้อไวรัสลงปอดจะเกิดขึ้นเมื่อ

เชื้อไวรัสเข้าสู ่ร่างกายแล้วจะแบ่งตัวและเจริญ

เตบิโตในเซลล์มนษุย์	เช่น	เซลล์ของเยือ่บหุลอดลม	

จึงจะก่อโรคได้	 และเซลล์มนุษย์ที่ติดเชื้อจะเพิ่ม

จ�านวนและปล่อยเชือ้ไวรัสออกมานอกเซลล์เพ่ือไป

ก่อโรคในเซลล์ข้างเคียง	 เม่ือเช้ือไวรัสเพิ่มมากขึ้น

เรื่อยๆ	 จะท�าลายเซลล์มนุษย์ในหลอดลม	 ถุงลม	

และเนื้อปอด	 รวมทั้งเซลล์ข้างเคียงหากภูมิคุ้มกัน

ของร่างกายไม่แข็งแรงพอ	 หรือสร้างภูมิต้านทาน

ขึ้นมาช้า	 เพราะเม็ดเลือดขาวเพ่ิงพบกับเชื้อไวรัส
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เป็นครั้งแรก	 ท�าให้ภูมิต้านทานท�าลายเชื้อไม่ทัน	 

ผู้ป่วยจะมีอาการปอดอักเสบ	 และเมื่อเซลล์ที่ติด

เชื้อจ�านวนมากตาย	 จะถูกทดแทนด้วยพังผืดใน

เวลา	2-3	สัปดาห์หลังการเจ็บป่วย	อย่างไรก็ตาม	

มีข้อมูลว่า	 ผู้ป่วยท่ีมีอาการปอดอักเสบส่วนใหญ่	

เนือ้ปอดจะถกูท�าลายไปราว	20%	ซึง่หากเนือ้ปอด

ถูกท�าลายไม่ถึง	 50%	 ร่างกายฟื้นฟูเองได้ตาม

สภาพแต่ละคน	ทว่าจะมผีูป่้วยราว	5%	ทีเ่นือ้ปอด

ถูกท�าลาย	 70-80%	 กรณีน้ีถือว่า	 วิกฤตร่างกาย 

อาจฟื้นตัวไม่ไหว	 หรือแพทย์อาจต้องใช้เครื่อง	

ECMO	หรอืเครือ่งหวัใจ-ปอดเทยีมแบบเคลือ่นย้าย	

มาท�างานแทนหวัใจและปอดของผูป่้วย	ซึง่หากช่วย

ไม่ไหว	 สุดท้ายแล้วระบบหายใจจะล้มเหลวและ

เป็นเหตุให้ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเสียชีวิต	 (Harlan	

and	Morris,	2020)

 โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่	กลัวความร้อน	

แค่เจออณุหภมู	ิ70	องศาเซลเซียส	ก็ท�าให้เช้ือตายได้ 

นอกจากนี้เชื้อไวรัสตัวนี้ยังจะตายได้ง ่ายด้วย

แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น	 70%	 และการ

ท�าความสะอาดด้วยสบู่อย่างเหมาะสม	 กล่าวคือ	

ล้างมือด้วยสบู ่เป็นระยะเวลา	 15-30	 วินาที	 

รวมไปถึงสารลดแรงตึงผิวต่างๆ	 เช่น	 ผงซักฟอก	

สารฟอกขาว	(Sodium	Hypochlorite)	ที่มีความ

เข้มข้น	 0.1-0.5%	 โพวิโด	 ไอโอดีน	 1%	 หรือ

ไฮโดรเจน	 เปอร์ออกไซด์	 0.5-7.0%	 เป็นต้น	 

สิ่งเหล่านี้โคโรนาไวรัสจะไม่ทน	 เพราะไวรัสชนิดนี้

มีไขมันหุ้มอยูด้่านนอก	ดงันัน้	หากใช้สารลดแรงตงึ

ผิวท�าลายไขมันท่ีหุ้มอยู่ได้	 ก็จะฆ่าไวรัสได้	 ทุกคน

สามารถป้องกันการตดิเชือ้โคโรนาไวรสัได้	โดยการ 

หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นท่ีที่มีการระบาดของโรค 

สวมหน้ากากอนามัย	 ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงใน

การสูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่ได้ถงึ	80%	อยู่ห่าง

จากผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการไอ	 จาม	 อย่างน้อย	 2	

เมตรล้างมือบ่อยๆ	 โดยเฉพาะหลังจับหรือใช้ของ

สาธารณะ	 หลังเข้าห้องน�้า	 และก่อนรับประทาน

อาหารหลีกเล่ียงการใช้มอืสัมผสัใบหน้าและดวงตา	

และกินอาหารปรุงร้อน	 สดใหม่	 และใช้ช้อนกลาง

ทุกครั้ง	(ISRA	News	Agency,	2020)

3.  แนวคิดกำรจัดกำรองค์กำร
	 ไม่ว่าหน่วยงานใด	หรอืประเทศใด	เมือ่เกิด

ภาวะวิกฤตที่เหนือการคาดการณ์	 เช่น	 การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 การแก้

ปัญหาในเบื้องต้น	องค์การย่อมต้องศึกษา	ค้นคว้า

และมีวิธีการจัดการด้านต่างๆ	 ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์หรือภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น	ดังนั้น	ค�าว่า	

“การจัดการองค์การ”	 จึงเป็นค�าที่คุ ้นหูและถูก 

น�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายรวมทั้งมีผู ้นิยามให้

ความหมาย	และแนวคดิไว้มากมาย	ยกตวัอย่างเช่น

	 Edwin	B.	Flippo	(1970	:	129)	กล่าว 

ไว้ว่า	การจดัองค์การ	หมายถงึ	การจดัความสมัพนัธ์

ระหว่างส่วนต่างๆ	คอื	ตัวบคุคลและหน้าทีก่ารงาน	

เพื่อรวมกันเข้าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ	

สามารถท�างานบรรลุเป้าหมายได้

	 ธงชยั	สันติวงษ์	(Santiwong,	1994	:	63)	

กล่าวไว้ว่า	 การจัดองค์การ	 คือ	 การจัดระเบียบ

กจิกรรมให้เป็นกลุม่ก้อนเข้ารปู	และการมอบหมาย

งานให ้คนปฏิบั ติ เ พ่ือให ้บรรลุผลส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้	 การจัดองค์การจะ

เป็นกระบวนการทีเ่ก่ียวกบัการจัดระเบยีบความรับ
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ผิดชอบต่างๆ	ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนต่างฝ่ายต่างทราบ

ว่า	 ใครต้องท�าอะไร	 และใครหรือกิจกรรมใดต้อง

สัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆอย่างไรบ้าง

	 สมคิด	 บางโม	 (Bangmo,	 1995	 :	 94)	

กล่าวไว้ว่า	 การจัดองค์การ	 หมายถึง	 การจัดแบ่ง

องค์การออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ	 ให้ครอบคลุม

ภารกิจและหน้าท่ีขององค์การ	 พร้อมก�าหนด

อ�านาจหน้าท่ีและความสมัพนัธ์กบัองค์กรย่อยอืน่ๆ

ไว้ด้วย	ทัง้นี	้เพือ่อ�านวยความสะดวกในการบรหิาร

ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

	 Schneider,	 et	 al.	 (2013	 :	 361-388)	 

ได้ให้ความหมายว่า	การจดัการองค์การ	คอื	การจดั

ระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆ	 และ

บคุคลในองค์การ	โดยก�าหนดภารกจิ	อ�านาจหน้าท่ี

และความรับผิดชอบให้ชัดแจ้ง	 เพื่อให้การด�าเนิน

งานตามภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค ์

และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทฤษฎีองค์การ

อาจแบ่งได้เป็น	 3	 ทฤษฎีด้วยกันคือทฤษฎีดั้งเดิม	

(Classical	Organization	Theory)	ทฤษฎสีมยัใหม่ 

(Neo-Classical	Organization	Theory)	และทฤษฎี

สมัยปัจจุบัน	(Modern	Organization	Theory)

 Chen,	et	al.	 (2010	:	848-870)	ได้ให้

ความหมายว่า	การจดัการองค์การ	คือ	อ�านาจหน้าที่

ความรบัผดิชอบ	(Authority	and	Responsibility) 

ในการจดัองค์การจะสามารถจดัการได้อย่างเหมาะสม 

เมื่อมีการแบ่งงานกันตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	

และทุกคนรู้จักงานและหน้าที่ของตน	 ปฏิบัติงาน

ภายในขอบเขตที่องค์การมอบหมายมา	 แต่งาน 

ที่ด�าเนินการจะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ก็ต่อเมื่อ 

ผู้บริหารที่มีอ�านาจในการมอบหมายอ�านาจหน้าที่

นัน้จะต้องก�าหนดความรบัผดิชอบของบคุคลแต่ละ

คนในการปฏิบัติงานอีกด้วย

	 ดังนั้น	 จึงสรุปได้ว่า	 การจัดการองค์การ 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส	

COVID-19	 หมายถึง	 องค์การควรมีการจัดระบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงาน	 หน่วยงานต่างๆ	 

รวมถงึบคุคลในองค์การ	โดยก�าหนดภารกจิ	อ�านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน	 เพื่อให  ้

การด�าเนินงานตามภารกิจขององค์การบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  กำรจดักำรภำวะวกิฤตกำรแพร่ระบำดของ 
 โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
	 การเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัส	COVID-19	ถือเป็นภาวะวิกฤตประเภทหนึ่ง

ทีต้่องได้รบัการจัดการผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในแต่ละ

ด้านอย่างเร่งด่วน	 เหมาะสม	 และมีประสิทธิภาพ	

อาจะเรียกค�านิยามนี้ว่า	“การจัดการภาวะวิกฤต”	

เพราะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	 COV-

ID-19	 คือภาวะที่องค์การประสบเหตุการณ์ที ่

ไม่คาดคิดมาก่อน	 หรืออาจเป็นภัยให้กับองค์การ

และผู้มีผลประโยชน์	 เป็นปัจจัยภายนอกองค์การ

ยากต่อการควบคุมและจัดการส่งผลท�าให้การ

ด�าเนินงานอาจหยุดชะงัก	 เกิดปัญหาด้านการเงิน	

และส่งผลต่อพนักงานขององค์การกลายเป็น 

ปัญหาเศรษฐกิจระดับโลก	 แน่นอนว่าวิธีการแก้

สถานการณ์ในช่วงวิกฤตนั้นย่อมมีจ�ากัด	เนื่องจาก

องค์การมีเวลาน้อยในการเตรียมตัวแก้ปัญหา	 

โดยการจัดการภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัส	COVID-19	ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด	คือ
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	 1.		 การก�าหนดมาตรการต่างๆ	 ที่ทาง 

ภาครฐัเป็นผูป้ระกาศและก�าหนดใช้ในด่านแรก	คอื	

การให้เปิดเผยข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศ

ของตัวพนักงานและคนในครอบครัว	 การกักตัว

พนักงานที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเป็นเวลา	14	วัน

	 2.		 การป้องกนัการตดิเชือ้ขัน้พืน้ฐานของ

ส่วนบคุคล	ตามมาตรการของภาครฐั	เช่น	การสวม

หน้ากากอนามัย	การเว้นระยะห่าง	Social	Distancing	

การไม่รวมกลุม่กนั	ซึง่องค์การกม็กีารแจกหน้ากาก

อนามัยและเจลล้างมือฆ่าเชื้อ	 รวมถึงการติดตั้ง

เครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้คน

	 การจัดการภาวะวกิฤตใินช่วงของการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ที่ทุกๆ	

องค์การต้องปฏิบัติและกระท�าให้เป็นปกติหรือที่

เรารูกั้นดกีบัค�าว่า	“การใช้ชีวติแบบ	New	Normal” 

ไม่เพียงเท่านั้นองค์การยังต้องมีการจัดการให้เกิด

ความสมดลุในด้านต่างๆ	ตามแนวคดิของ	Harvard	

Business	Review	เรือ่งการน�าธรุกจิฝ่าวกิฤตไิวรสั	

โรคติดเชื้อไวรัส	COVID-19	แบ่งเป็น	7	มิติ	ได้แก่

	 มิติที่	 1	 Communicationsการ	 สื่อสาร

กับพนักงานและบคุคลภายนอก	บรษิทัต้องสือ่สาร

ระเบยีบวิธีปฏิบตัอิย่างรวดเรว็เพือ่ความเข้าใจและ

ให้พนักงานเตรียมรับมือในสถานการณ์ต่างๆ	 เช่น

การเดนิทางไปพักผ่อนต่างประเทศทีเ่ป็นพ้ืนท่ีเสีย่ง	

หรือแม้กระท่ังการสื่อสารกับพนักงานท่ีไม่ใช่

พนักงานประจ�า

	 มิติที่	2	Employee	Needs	เข้าใจความ

ต้องการของพนักงานในช่วงนี้	 ด้วยการให้ข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์	 ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพหรือ

วิธีปฏิบัติในการป้องกันไวรัส	 งดการเดินทางไปใน

สถานท่ีเส่ียง	หากพนกังานต้องท�างานในพ้ืนทีเ่ส่ียง

ควรต้องใช้หน้ากากอนามัย	และดแูลให้มเีจลฆ่าเชือ้

ล้างมือ	ท�าความสะอาดตลอดเวลา

	 มิติที่	 3	Travel	การเดินทาง	บริษัทต้อง

ระบุให้ชัดเจนถึงพ้ืนท่ีท่ีพนักงานสามารถเดินทาง

ไปได้	หรอืถ้ามคีวามจ�าเป็นต้องเดินทางไปประเทศ

ที่เสี่ยงก็ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร

	 มิติที่	4	Remote	Work	การท�างานนอก

ออฟฟิศ	 บริษัทควรระบุให้ชัดเจนกรณีที่อนุญาต 

ให้พนักงานท�างานที่บ้าน	ว่าจะควบคุมการท�างาน	

และ	Review	ความคืบหน้าของงานอย่างไร

	 มิติที่	 5	 Supply-Chain	 Stabilization	

บริษัทควรวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยการ	

Review	Safety	Stocks	แหล่ง	 Supplies	อื่นๆ	

เพื่อเป็นทางเลือกและแก้ปัญหา	 Bottlenecks	 

ในการจดัส่ง	ถ้าแก้ปัญหาเรือ่งนีอ้ย่างเร่งด่วนไม่ทนั	

ก็ต ้องร ่วมมือกันวางแผนหาทางแก้ไขปัญหา

ชัว่คราวและส่ือสารให้คนทีเ่กีย่วข้องเข้าใจ	เพ่ือลด

การหยุดชะงักงันของธุรกิจ

	 มติิที	่6	Business	Tracking	and	Forecasting 

วกิฤตนิีจ้ะท�าให้ผลการด�าเนนิงานสะดดุ	ไม่สม�า่เสมอ 

บริษัทต้องจัดให้มีการรายงานผลงานอย่างรวดเร็ว

เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและป้องกันไม่ให้ลุกลาม	

หรือหาทางทดแทนด้วยธุรกิจในพื้นที่ที่สามารถ 

ฟ้ืนตัวได้เรว็	หรอืไม่ได้รบัผลกระทบ	นบัเป็นการวดั

ความสามารถในการจัดการธุรกิจท่ามกลางความ

ท้าทายได้อย่างดียิ่ง

	 มิติที่	 7	 Being	 Part	 of	 The	 Broader	

Solution	การเป็นพลเมืองดี	บริษัทต้องสนับสนุน

คู่ค้า	 เช่น	 Supply	 Chain	 อุตสาหกรรมของตน
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สังคมที่ทุกคนอยู่ว่าบริษัทสามารถช่วยเหลืออะไร

ได้บ้างไม่ว่าจะเป็นด้าน	Health	Care	การสื่อสาร

อาหาร	 หรือเรื่องอื่นๆ	 ที่เป็นความเชี่ยวชาญของ

บรษัิทผู้บริหารต้องมกีารผ่อนคลายในการวางแผน

ในแต่ละขัน้ตอน	เพราะทุกคนไม่อาจคาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลง	ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว	และอาจแย่ลง

ได้ในทุกขณะ	 รวมทั้ง	 ยังต้องเตรียมพร้อมส�าหรับ

สถานการณ์ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด	 (Worst	 Case	

Scenarios)	ได้

	 หากย้อนมองดูการจัดการกับวิกฤติไวรัส	

อู่ฮั่นของรัฐบาลจีน	 เป็นตัวอย่างของการตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้รวดเร็ว	 แม้จะมีการวิจารณ์เรื่องการ

ขาดความโปร่งใส	 ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงในระยะ

แรกจนเสียหายและควบคมุยาก	แต่ในมติอิืน่ๆ	เช่น	

การตัดสินใจปิดเมืองอู ่ฮั่นเพื่อควบคุมการแพร่

ระบาด	 การสร้างโรงพยาบาลใหม่เพื่อดูแลผู้ป่วย 

ให้เพียงพอ	 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาทดแทน

คนในการส่งของให้ผูป่้วย	การใช้โดรนในการสอดส่อง

คนออกนอกบ้านโดยไม่สวมหน้ากาก	 การติดตาม

ถึงตัวคนท่ีเดินทางในไฟล์ทที่มีคนติดเชื้อไวรัสด้วย

การใช้ข้อมลู	Health	Code	ของคนในเมอืงหางโจว 

เป็นสีเขียว	 เหลือง	 หรือแดง	 ค�านวณ	 Code	 

โดยประมวลจากข้อเท็จจริงที่แต่ละคนแจ้งกับ

ข้อมูลของทางการและพฤติกรรมการใช้ชีวิตจาก

โทรศัพท์มือถือเพื่อคัดกรองคนเข ้าที่ท�างาน 

หรือสถานที่เสี่ยงต่างๆ	เช่น	สนามบิน	สถานีรถไฟ	

การด�าเนินงานเหล่าน้ีแสดงถึงความมุ่งมั่นและ

ประสทิธิภาพของจนีในการจดัการกบัวกิฤตไิวรสัที่

ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้	 ทุกคนได้เห็นความเป็น

เอกภาพของชาวจีนในการต่อสู้กับไวรัสในครั้งนี้ 

ทุกคนต้องเรียนรู ้ว่าวิกฤติไวรัสครั้งนี้ได้กระทบ 

และเปลี่ยนธุรกิจและสังคมของทุกคนอย่างมีนัย

ส�าคัญ	 และทุกคนต้องปรับเปลี่ยนแผนงานของ 

ทุกคนอย่างไร	ให้อยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนไป	(ASIS	

International,	2019)

5.  สรุป
	 การเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัส	COVID-19	ถือเป็นภาวะวิกฤตประเภทหนึ่ง

ที่ต้องได้รับการจัดการเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละด้านอย่างเร่งด่วน	 เหมาะสม	

และมปีระสทิธภิาพ	เพราะการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรัส	COVID-19	คอื	ภาวะทีอ่งค์การประสบ

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน	 หรืออาจเป็นภัยให้

กับองค์การและผู ้มีผลประโยชน์	 เป ็นปัจจัย

ภายนอกองค์การ	 ยากต่อการควบคุมและจัดการ

ส่งผลท�าให้การด�าเนนิงานอาจหยดุชะงกัเกดิปัญหา

ด้านการเงิน	 และส่งผลต่อพนักงานขององค์การ	

กลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศ	 รุกลาม 

กลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจระดับโลก	 ซึ่งการมีวิธี

การจัดการท่ีดีย่อมท�าให้ภาวะวิกฤตท่ีองค์การ

ประสบหรือพบเจอมหีนทางการแก้ไข	หรือมคีวาม

ผ่อนคลายลงได้ในระดับนึงอันจะเตรียมพร้อมไปสู่

การจัดการองค์การในขั้นอื่นๆ	ต่อไป	

 การจัดการองค์การในช่วงการแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส	 COVID-19	 คือ	 การที่

องค์การควรมีการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ส่วนงาน	หน่วยงานต่างๆ	รวมถึงบุคคลในองค์การ	

โดยก�าหนดภารกิจ	 อ�านาจหน้าที่และความรับผิด

ชอบให้ชัดเจน	 เพื่อให้การด�าเนินงานตามภารกิจ
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ขององค์การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายอย่าง

มีประสิทธิภาพโดยสามารถสรุปได้	ดังนี้

	 1.	 การจดัการองค์การในภาวะวกิฤตการ

แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส	 COVID-19	 

โดยการแก้ไขระเบียบองค์การ	 (Resolve)	 ความ

ท้าทายทีส่ง่ผลกระทบกบัพนกังาน	ลกูค้า	องค์การ	

เทคโนโลย	ีหรอืการท�างานนอกออฟฟิศ	(Remote	

Working)	 พร้อมทั้งออกมาตรการพื้นฐานเพื่อ

ปกป้องสภาพคล่อง	เช่น	การแก้ไขนโยบายส�าหรับ

พนักงาน	 โดยให้ท�างานจากท่ีบ้าน	 หรือเพิ่มระยะ

ห่างทางสังคมในที่ท�างาน	การแก้ไขนโยบายความ

ปลอดภัยของพนักงาน	 โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ 

อาจส่งผลให้พนักงานเกิดความเครียดและท�าให้

ประสิทธิภาพในการท�างานลดลง	 องค์การหรือ

บริษัทควรก�าหนดนโยบายอื่นๆ	 รองรับ	 เช่น	 

การจดัทมีขนาดเลก็ทีม่ปีระสทิธภิาพ	นโยบายการ

ตัง้เป้าหมายการบรหิารงานแบบให้ท�างานทางไกล

ได้โดยมีเป้าประสงค์ชัดเจน	 และนโยบายการน�า

เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

	 2.	 การจัดการองค์การในภาวะวิกฤต 

โดยเพิ่มการผ่อนคลาย	 (Resilience)	 การตอบ

สนองเพื่อผ่อนคลายด้านวินัย	 หรือ	 Financial	

Stress	 Scenarios	 Testคือ	 ปัจจัยส�าคัญในการ

ตอบรับกับความท้าทายจากการบริหารงานใน

ระยะสั้น	ซึ่งการปรับตัวต่อวิกฤตนี้	ได้แก่	ระบุและ

จัดล�าดับความเสี่ยง	 สร้างแบบจ�าลองสถานการณ์	

จากความเสี่ยงขั้นสูงสุด	 ท�าการทดสอบความ

สามารถในการรับผลกระทบทางการเงินที่หน่วย

งานทนรบัได้	ระบแุนวทางการด�าเนินงานเพ่ิมความ

โปร่งใสและการบริหารการเงินที่รัดกุม	 และสร้าง

ศูนย์รวมข้อมูล	เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่ส�าคัญ

	 3.	 การจัดการองค์การในภาวะวิกฤต 

โดยการทบทวน	(Return)	การวางแผนมาท�างาน

ในการทบทวนภาวะปกติหรือ	 NormalSupply	

Chain	โดยเร่ิมต้นจากการติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิดว่ามีจ�านวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง	 และมาตรการ

จากภาครัฐที่ให้มีการกักตัวที่ผ่อนคลายลงหรือไม่	

รวมทัง้จะต้องมีชดุทดสอบโรคทีใ่ช้อย่างกว้างขวาง	

และทราบผลอย่างรวดเร็ว	หรือมวีคัซีนป้องกนัโรค

ทีใ่ช้ได้ผลหากสถานการณ์คล่ีคลายลงให้ด�าเนนิการ

ยกระดับเป็นมาตรฐานขององค์การเพื่อปกป้อง

พนกังาน	เช่น	วดัไข้	ล้างมอืบ่อยๆ	สร้างความมัน่ใจ

แก่ลูกค้าว่าองค์การมีมาตรการที่รัดกุม	 เช่น	มีเจล

ฆ่าเช้ือและเมื่อกลับมาท�างานร่วมกับหน่วยงาน 

ในห่วงโซ่อุปทาน	 จะต้องกระจายห่วงโซ่อุปทาน

ออกไปยังภูมิภาคต่างๆ	เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง	

จากนั้นจึงพิจารณาผลกระทบจากการหยุดชะงัก

ทางองค์การ	 และพิจารณาว่าต่อไปควรด�าเนิน

องค์การแบบเดิม	หรือปรบัปรงุแนวทางการด�าเนนิ

งานทบทวนไปอย่างไร

	 4.	 การจัดการองค์การในภาวะวิกฤต 

โดยการประยุกต์แนวทางใหม่	 (Reimagination)	

สภาพสงัคมใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของโรคตดิ

เชือ้ไวรัส	COVID-19	หรือNext	Normal	จะเป็นไป

ในรูปแบบใด	ส่งผลอย่างไร	และองค์การควรปรับ

ตัวอย่างไร	เช่น	การประยุกต์แนวทางใหม่โดยปรับ

เปล่ียนรูปแบบของการสาธารณสุขให้ครอบคลุม

โดยใช้เทคโนโลยต่ีางๆ	เข้ามาช่วย	เช่น	การประยกุต์

แนวทางใหม่โดยน�าระบบปัญญาประดิษฐ์	 (AI)	 

และการประยกุต์แนวทางใหม่	โดยการใช้ระบบการ
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แพทย์ทางไกล	(Telemedicine)	มาประยกุต์ใช้ให้

ทันสมัย

	 5.	 การจัดการองค์การในภาวะวิกฤต 

โดยการปฏริปูวถิชีวีติใหม่	(Reform	New	Normal)	

การปฏิรปูวิถีชีวติใหม่	คอื	ความจ�าเป็นตามทีก่ล่าว

ทั้ง	 4	 ข้อข้างต้น	 ให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎ

ระเบยีบต่างๆ	เพือ่ให้การท�างานมปีระสทิธภิาพสูง

ขึน้และอาจจะส่งผลทีด่ใีนระยะยาว	เช่น	การลดข้อ

จ�ากัดทางการค้า	(Trade	Barriers)	การก�าหนดการ

ปกป้องสทิธขิองแรงงานในการท�างานแบบทางไกล	

(Remote	Working)	 หรือการท�างานจากที่บ้าน	

(Work	from	Home)	เป็นต้น

6.  องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
	 การจัดการองค์การในภาวะวิกฤต	 กรณี

โรคติดเชือ้ไวรัส	COVID-19	โดยองค์ความรู้ทีไ่ด้รับ

จากบทความวิชาการ	 คือ	 ผู้น�าองค์การต้องไม่ต่ืน

ตระหนก	 และสร้างแผนงานบริหารจัดการภาวะ

วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัส	

COVID-19	 ทันที	 เช่น	 การแก้ไขระเบียบองค์การ	

การผ่อนคลาย	การวางแผนมาท�างานในภาวะปกติ	

การประยุกต์แนวทางใหม่การปฏิรูปวิถีชีวิตใหม	่

โดยเฉพาะการสื่อสาร	 และตัดสินใจเด็ดขาดควร

ต้องมาจากผู้น�าองค์การเท่านั้น	 เพ่ือป้องกันการ

สื่อสารที่ไม่ถูกต้อง
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บทคัดย่อ

	 การจัดการศึกษาท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

การเรียนรู้ส�าหรับทุกคน	และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	ตระหนักและรับรู้ปัญหาความ

ต้องการท้องถิ่นและชุมชนของตน	 เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม	ทั้งการร่วมคิด	

รว่มวางแผน	รว่มตดัสินใจ	รว่มแก้ปัญหา	รว่มรบัผิดชอบ	รว่มตดิตามประเมนิผล	และรว่มชืน่ชมผลส�าเรจ็

ร่วมกันตามบริบทของสังคมไทย	รวมทั้งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	การกระจายอ�านาจที่น�าไปสู่ความ

ส�าเร็จและบูรณาการเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ทั้งในระบบ	 นอกระบบ	 และตามอัธยาศัย	 เป็นการเรียนรู ้

ร่วมกันทัง้ชุมชน	โดยมสีถานศกึษาหรอืหน่วยงานทีจ่ดัการศกึษาด�าเนนิงานร่วมกันมุง่สูก่ารพฒันาท้องถ่ิน

อย่างยั่งยืน

ค�ำส�ำคัญ:	การจัดการศึกษาท้องถิ่น;	การพัฒนาอย่างยั่งยืน	

Abstract

 Local education management for sustainable development is an educational  

arrangement for the development of education for all. The majority of people are involved 

in educational management, realize and being aware of the problems and needs of local 

communities and their communities in order to jointly develop learners through the 

participation process. In thinking, planning, making decisions, taking responsibility based 

on the mutual success. As well as integration into the learning system informal in terms 
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of informal and I non-formal one. Community under educational institutions or agencies 

jointly working towards sustainable local development. 

Keywords: Local	Education	Management;	Sustainable	Development

1.  บทน�ำ
	 การบริหารจัดการการศึกษาในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง	

ความมั่นคง	ยั่งยนื	การตระหนักถึงเป้าหมายสูงสุด

ของความเป็นคนไทยและสังคมไทยตามมาตรฐาน

การศกึษาชาติทีก่�าหนดไว้	3	มาตรฐานคอื	มาตรฐาน

ที่	 1	 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งใน

ฐานะพลเมืองและพลโลก	 คนไทยต้องเป็นคนเก่ง	

คนดแีละมคีวามสขุ	มาตรฐานที	่2	แนวการจดัการ

ศึกษาการจัดการเรียนรู ้ที่มุ ่งพัฒนาผู ้เรียนเป็น

ส�าคัญและการบริหาร	 โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน	

และมาตรฐานที่	 3	 แนวการสร้างสังคมแห่งการ

เรยีนรู	้การสร้างวถิกีารเรยีนรูแ้ละแหล่งการเรยีนรู้

ให้เข้มแข็ง	 พร้อมทั้งการให้ความส�าคัญกับการ 

ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมแก่เยาวชนและ

ประชาชนในท้องถิ่น	 ในการเข้ามามีส่วนร่วม 

ในกระบวนการจดัการศกึษาเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันา

เยาวชนในท้องถิ่นและสังคมในภาพกว้างทั้งใน 

และระดับนานาชาติ

	 ดังนั้น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถานศึกษาจะต้องมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา

ชุมชนและท้องถ่ิน	 ซึ่งทั้ง	 3	 มาตรฐานนี้จะเป็น

แนวทางในการจัดการและพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาท้องถิน่สูก่ารปฏบิตัอิย่างชดัเจนและเกดิการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

2.  กำรจัดกำรศึกษำในท้องถิ่น
	 รัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	2560	ได้มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่

ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

กบัการศกึษาไว้อย่างชดัเจน	เช่น	มาตรา	54	รฐัต้อง

ด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา

สิบสองปี	 ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา 

ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

และด�าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม

ความต้องการในระบบต่างๆ	 รวมทั้งส่งเสริมให้มี

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และจัดให้มีการร่วมมือกัน

ระหว่างรัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และภาค

เอกชนในการจัดการศกึษาทกุระดับ	โดยรัฐมีหน้าที่

ด�าเนินการก�ากับส่งเสริมและสนับสนุนให้การ

จัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล	

มาตรา	250	ได้ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

มหีน้าทีแ่ละอ�านาจดูแลจดัท�าบรกิารสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (The	

Constitution of the Kingdom of Thailand 

2007)	ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ	พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพิม่เติม	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	

2545	 มาตรา	 41	 ได้ก�าหนดให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ

หนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสม	

และความต้องการภายในท้องถิ่นได้ตามศักยภาพ	
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สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ 

ขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	พ.ศ.	2542	มาตรา	16	มาตรา	17	และ

บริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	 องค์การบริหารส่วน

จังหวัด	 (อบจ.)	 และกรุงเทพมหานคร	 มีอ�านาจ

หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะด้าน

การศึกษา	 เพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขต

ท้องถิ่นที่รับผิดชอบ	 (Ministry	 of	 Education,	

1999	:	14-15)	

	 จากแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.	2542	มาตรา	16	

มาตรา	 17	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย	ซึง่เป็นหน่วยงานก�ากบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์การ

จัดการศึกษาท้องถิ่น	ไว้	7	ประการ	ดังต่อไปนี้	

	 1.		 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม

พัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย	

จิตใจ	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญาให้มีความ 

พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	

	 2.		 เพื่อให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานทกุคนในเขตความรบัผดิชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้รับการบริการศึกษาขั้น 

พืน้ฐานครบตามหลกัสตูรทีก่�าหนดอย่างเสมอภาค

และเท่าเทียมกัน

	 3.		 เพื่อพัฒนาการด�าเนินการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ให้มีคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 บรรลุเป ้าหมาย	

วตัถุประสงค์	เป็นไปตามมาตรฐานทีรั่ฐก�าหนดและ

ตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	

โดยมุ่งพฒันาให้เกดิความสมดลุทัง้ทางด้านปัญญา

จิตใจ	ร่างกาย	สังคม	ระดับความคิด	ค่านิยมและ

พฤติกรรม	 เน้นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู ้ 

ที่หลากหลายและผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 4.		 เพื่อให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่น	

ด�าเนินการตามความต้องการและค�านึงถึงการ 

มีส่วนร่วม	 การสนับสนุนของบุคคล	 ครอบครัว	

ชมุชน	เอกชน	องค์กรชมุชน	องค์กรเอกชน	องค์กร

วิชาชีพ	 สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการและ

ประชาชนในท้องถิ่น	ในการจัดการศึกษาทุกระดับ

ตามศักยภาพ	และความสามารถของท้องถิ่น

	 5.		 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก	 เยาวชนและ

ประชาชนในท้องถ่ินได้ออกก�าลังกายและฝึกฝน

ทักษะการกีฬา	 ร่วมกิจกรรมนันทนาการ	 และ

กิจกรรมพัฒนาเยาวชน	 เพื่อพัฒนาให้เป็นคน 

ที่มีคุณภาพ	ทั้งด้านร่างกาย	สติปัญญา	จิตใจและ

สังคม	 โดยมีความตระหนักในคุณค่าของการกีฬา

นันทนาการ	 และปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็ก	

เยาวชนไปในแนวทางที่ถูกต้องใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์

	 6.		 เพือ่ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน

ในการสร้างและพัฒนาอาชีพเพ่ือคุณภาพชีวิต 

โดยเฉพาะในกลุ่มผู ้ขาดโอกาส	 ผู ้ด ้อยโอกาส	 

ผู้พิการทุพพลภาพ	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน

การประกอบอาชีพให้มีงานท�าไม่เป็นภาระแก่

สังคม	

	 7.		 เพื่อบ�ารุงการศาสนาและอนุรักษ	์

บ�ารุ ง รักษาศิลปวัฒนธรรม	 จารีตประเพณ	ี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และมีความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทย	
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	 สรุป	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ

จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ

ตามความพร้อมความเหมาะสม	และความต้องการ

ภายในท้องถิ่นได้ตามศักยภาพ

3.  กำรพฒันำกำรศกึษำตลอดชวีติอย่ำงยัง่ยืน 
 ในท้องถิ่น
	 การศกึษาตลอดชีวติ	(Lifelong	Education) 

เป็นแนวคิดที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายการศึกษาชาต	ิ

มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการพัฒนาชุมชน 

ท้องถิ่น	 สังคม	 และประเทศชาติ	 เนื่องจากเป็น 

กระบวนการพฒันาทรพัยากรบุคคลท่ีให้การเรยีนรู้

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต	 อันจะก่อให้เกิดสังคมคุณภาพ

ในอนาคต	 ดังนั้น	 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ 

ดงักล่าว	การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่จ�าเป็นต้องสอดคล้องกบัทศิทางการพฒันา

ประเทศทุกๆด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 และ

แผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2560-2579	ซึ่งเป็น

แผนแม่บทส�าคญัในการก�าหนดคณุภาพการศกึษา

ชาติและส่งผลต่อคุณภาพของประชาชนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์	 กล่าวคือ	 เป็นคนเก่ง	 

คนดีและมีความสุข	 มีชีวิตส�าหรับการด�ารงตนท่ีดี

ในสงัคมไทย	สามารถเรยีนรู้ได้อย่างต่อเนือ่งตลอด

ชีวิต	 (Lifelong	 Learning)	 โดยใช้กระบวนการ

จดัการศกึษาตลอดชีวิต	เป็นกลไกในการขับเคล่ือน

การปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งปัจจุบัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ด�าเนินการจัดการ

ศกึษาตามหลกัการของการศกึษาตลอดชวีติเพือ่ให้

ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ในลักษณะ	 3	 ประเภท	

ประกอบด้วย

	 1.		 การศกึษาในระบบ	(Formal	Education) 

เป็นการจัดการศึกษาที่ก�าหนดเงื่อนไขของความ

ส�าเร็จการศึกษาไว้อย่างชัดเจน	 ประกอบด้วย	 

จุดมุ่งหมาย	วิธีการศึกษาหลักสูตร	ระยะเวลาของ

การศึกษา	 การวัดและประเมินผล	 และการศึกษา

ในระบบ	จะม	ี2	ระดับ	คอื	1)	การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	

โดยการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบ่งออกเป็น	 3	 ระดับ	

ได้แก่	ระดบัก่อนประถมศกึษา	ระดบัประถมศกึษา	

และระดับมัธยมศึกษา	ซึ่งระดับมัธยมศึกษา	มีการ

แบ่งออกเป็นมธัยมศกึษาตอนต้น	และมธัยมศกึษา

ตอนปลาย	ยงัแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คอืประเภท

สามญัศกึษาและประเภทอาชวีศกึษา	2)	การศกึษา

ระดับอุดมศึกษา	แบ่งออกเป็น	2	ระดับ	คือ	ระดับ

ต�่ากว่าปริญญา	และระดับปริญญา

	 2.		 การศึกษานอกระบบ	 (Informal	

Education)	เป็นการศกึษาทีม่คีวามยดืหยุน่ในการ

ก�าหนดจุดมุ่งหมาย	 รูปแบบ	 วิธีการจัดการศึกษา	

ระยะเวลาของการศึกษา	 การวัดและประเมินผล	 

ซึ่งเป็นเงื่อนไขของความส�าเร็จการศึกษาเช่น

เดียวกัน	 โดยเนื้อหาและหลักสูตรต้องมีความ

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม	 เช่น	 การฝึกอบรม

อาชีพให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนหรือการ

ให้การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เป็นต้น	

	 3.		 การศกึษาตามอธัยาศยั	(Nonformal	

Education)	เป็นการศกึษาทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้

ด้วยตนเอง	ตามความสนใจศักยภาพ	ความพร้อม

และโอกาส	โดยจัดให้มีการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้	

บุคคล	ภูมิปัญญา	สื่อ	ชุมชน	ท้องถิ่นเช่น	ห้องสมุด
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ชมุชน	แหล่งอนรุกัษ์และส่งเสรมิภูมปัิญญาท้องถ่ิน	

ศูนย์คอมพิวเตอร์ท้องถิ่น	ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ตลอดจนแหล่ง 

เรียนรู ้ด ้านเกษตรกรรม	 หรืออุตสาหกรรมใน 

ท้องถิ่นเป็นต้น	

	 จะเห็นว่า	 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

มีส่วนให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคคล	 องค์กร	

ชุมชนและท้องถิ่น	 เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ที่คาดหวังหลายประการ	 เช่น	 1)	 ช่วยให้บุคคล 

มีโอกาสเรียนรู้ในทุกช่วงของชีวิต	2)	ช่วยให้บุคคล

ได้รบัโอกาสทางการศกึษาอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั 

3)	ช่วยให้บคุคลได้รบัการศึกษาในรปูแบบทีเ่หมาะสม

กลมกลืนกับสภาพการด�าเนินชีวิตเพราะเป็นการ 

บูรณาการระหว่างการศึกษากับชีวิต	 4)	 ช่วยให้

บุคคลได้รับการศึกษาท่ีสามารถน�ามาประยุกต์ใช้

กับชีวิตจริงได้	 5)	 ช่วยให้บุคคลได้รับการศึกษา 

ที่สอดคล้องกับการงาน	 สามารถเลือกและพัฒนา

อาชีพได ้อย ่ า ง เหมาะสมกับสภาพสั งคมที่

เปลี่ยนแปลงไป	 6)	 ช่วยให้บุคคลมีความรู้และ

ทักษะที่จะแสวงหาความรู ้ด้วยตนเองได้อย่าง 

ต่อเน่ือง	 7)	 ช่วยให้บุคคลมีอิสระในการเรียนรู	้

สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตรงกับความต้องการ	

ความสนใจของตนเอง	เลอืกวธิกีารเรียนทีเ่หมาะสม

กับระดับความสามารถของตน	 8)	 ช่วยให้บุคคล

สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ	9)	ช่วย

ให ้บุคคลสามารถปรับตัวเข ้ากับสภาพสังคม 

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม	 10)	

ช่วยให้บุคคลสามารถพึ่งตนเองได้และน�าตนเอง 

สู่ในการเรียนรู้	11)	ช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมี

โอกาสในการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเอง	 12)	 ช่วยให้บุคคลและองค์กรในสังคมมี 

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	13)	ช่วยสร้างชุมชน

และท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

	 สรุปได้ว่า	 การก�าหนดคุณภาพการศึกษา

ชาติและส่งผลต่อคุณภาพของประชาชนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์	 กล่าวคือเป็นคนเก่ง 

คนดีและมีความสุข	 มีชีวิตส�าหรับการด�ารงตนท่ีดี

ในสงัคมไทย	สามารถเรยีนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอด

ชีวิต	 (Lifelong	 Learning)	 โดยใช้กระบวนการ

จดัการศกึษาตลอดชวิีต	เป็นกลไกในการขบัเคล่ือน

การปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งปัจจุบัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ด�าเนินการจัดการ

ศกึษาตามหลกัการของการศกึษาตลอดชวีติเพ่ือให้

ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้

4.  กำรกระจำยอ�ำนำจกำรบรหิำรจดักำรศกึษำ
 การด�าเนนิการกระจายอ�านาจการบริหาร

จดัการศกึษาสูเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษา	และสถานศกึษา	

ยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง	 และเป็นการบริหาร

จัดการที่ประสบผลส�าเร็จเป็นด้านๆ	 มากกว่าเป็น

องค์รวม	อย่างไรกต็ามส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

และสถานศกึษายงัประสบปัญหาการบรหิารจดัการ

ศึกษารองรับการกระจายอ�านาจในหลายด้าน	 

ทัง้ด้านปัจจยั	กฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคโดยเฉพาะ

ด้านการบริหารงานบุคคล	 อ�านาจหน้าท่ีของ

กรรมการบางคณะในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม ่

สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ	 นโยบายของส่วนกลาง

ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย	 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานที่

ยังไม่สอดคล้องกับบริบทส�านักงาน	 สถานศึกษา	

บุคลากร	 และงบประมาณ	 วัฒนธรรมการท�างาน
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ของบุคลากรที่ยังยึดติดกับวัฒนธรรมอ�านาจ 

จงึเป็นอปุสรรคต่อการกระจายอ�านาจ	การบรหิาร

การศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษา	 และสถานศึกษา	

(The	Secretariat	of	the	Council	of	Education, 

2009)	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Lippit,	G.	L.	

(1976)	เสนอว่าการกระจายอ�านาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาสถาน

ศึกษาได้นั้น	 ควรจะต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการ	 

ดังต่อไปนี้	

	 1.		 การกระจายอ�านาจนั้นควรกระจาย

ให้กับผูม้อี�านาจในการตัดสนิใจทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจ

ในภารกจิทีจ่ะต้องปฏบิตัใิห้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	

	 2.		 ผลของการกระจายอ�านาจจะบังเกิด

ผลดี	 ถ้าอ�านาจหน้าท่ีท่ีแท้จริงถูกมอบหมายไปยัง

ทกุระดบัขององค์กร	และการกระจายอ�านาจจะไม่

บังเกิดผลดีถ ้าผู ้ได ้รับการมอบอ�านาจจะต้อง

รายงานกลับมายังศูนย์รวมอ�านาจในทุกภารกิจ 

ที่ปฏิบัติ	

	 3.		 ผู้บริหารทุกระดับควรจะมีความเชื่อ

ม่ันว่าเม่ือกระจายอ�านาจแล้วผู้ได้รับมอบอ�านาจ 

มีความสามารถในการตัดสินใจในภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย	 และการตัดสินใจของผู้อยู่ใกล้ภารกิจ 

ทีจ่ะต้องปฏบิติัจะดกีว่าการตดัสนิใจจากส่วนกลาง	

	 4.	 การกระจายอ�านาจควรม	ี4	วตัถปุระสงค์	

นโยบายและมาตรการท่ีชดัเจน	แต่การน�านโยบาย

ไปปฏิบตัใินแต่ละท้องถิน่ไม่จ�าเป็นจะต้องมีวธิกีาร

ปฏิบัติที่เหมือนกัน	

	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ยังสอดคล้องกับทัศนะของ	

Riley	(1997	:	155-167)	ที่เสนอว่าการปฏิรูปการ

ศึกษาในประเทศอังกฤษตามกฎหมายการปฏิรูป

การศึกษาปี	 ค.ศ.	 1988	 ก�าหนดให้มีการกระจาย 

อ�านาจการบริหารการศึกษา	 ให้องค์กรและหน่วย

งานทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการจัดการ

ศึกษา	 ซ่ึงมีผลท�าให้เกิดการบริหารโดยเครือข่าย 

ในระดับโรงเรียนและสถาบันต่างๆ	 การรวมพลัง 

มี ลักษณะธรรมชาติแบบเดียวกับเครือข ่าย 

(Networks)	และโรงเรียนควรด�าเนินการรวมพลัง

โดยการสร้างเครือข่ายความส�าเร็จของเครือข่าย

และการรวมพลงัขึน้อยูก่บัความไว้วางใจ	ความเป็น

ปึกแผ่นความซื่อสัตย์	และความไม่เห็นแก่ตัว

	 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทย	

เช่นกันว่าในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนต้องมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในแต่ละท้องถิ่น	 

โดยจากรายงานการติดตามการจัดการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(The	Secretariat	of	

the Council of Education Ministry of Education, 

2011)	มีข้อเสนอแนะ	ดังต่อไปนี้	

	 1.		 ควรส ่งเสริมสนับสนุนให ้องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่มบีทบาทในการจัดการศกึษา

และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนดโดยให้มีการด�าเนินงานเพ่ิมขึ้นอย่างค่อย

เป็นค่อยไปตามสภาพความพร้อม	

	 2.		 ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส�าเร็จ

หรอืหน่วยงานทีม่ปีระสบการณ์ในการจดัการศกึษา

เป็นอย่างดีเพ่ือให้ความช่วยเหลือในการจัดการ

ศึกษา	

	 3.		 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานควรให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
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ครูและความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ครู	 เพื่อ

เป็นการศึกษาที่แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าลดช่อง

ว่างของคนให้คนทกุคนเข้าถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพ

ในขณะที่ศักยภาพและขนาดของท้องถิ่นมีความ

แตกต่างกัน	 ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการ 

เข้าถึงคุณภาพการศึกษาเพราะไม่มีกฎหมาย

	 ในการก�ากบัดแูลการจดัการอย่างเท่าเทยีม

ภายใต้วิสัยทัศน์	 “พลเมืองไทยมีคุณภาพทางการ

ศกึษา	มคีวามรู	้ความสามารถ	มีทักษะและศักยภาพ

ในการพัฒนาประเทศ	 ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย	

พ.ศ.	2558-2563	มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	โดยมีกลุ่ม

เป้าหมายตัง้แต่ระดบัปฐมวยั	การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

(เด็กท่ัวไป	 เด็กด้อยโอกาส	 เด็กที่มีความต้องการ

จ�าเป็นพิเศษ	 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ	 เด็กที่มี

ความพร้อมสงู	และเดก็เป้าหมายพเิศษ)	อาชวีศกึษา 

จนถึงอดุมศกึษา	มเีป้าหมายเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้

ทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกพื้นท่ีและทุก

ระดับการศึกษา	 เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใน 

รูปแบบที่เหมาะสม	 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการ

ศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน	และเพื่อให้มีระบบ

บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ	สนบัสนนุการสร้าง

โอกาส	 คุณภาพ	 และความเป็นธรรมในสังคม	 

ได้แก่	ฐานะทางเศรษฐกจิ	และสงัคมของครอบครวั	

ภูมิล�าเนาของผู้เรียนในเขตเมืองและชนบทและ

สภาพทางวัฒนธรรมและการศึกษาของพ่อแม	่

(Nawarat,	2016)
	 สรุปได้ว่า	 การจัดการศึกษาเพื่อความ

ยั่งยืนสามารถด�าเนินการได้	 เนื่องจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดการ

ศึกษาอยู่แล้ว	 มีเป้าหมายเพ่ือลดความเหล่ือมล�้า

ทางการศึกษาให้ผู ้ เรียนทุกกลุ ่มทุกพ้ืนท่ีและ 

ทุกระดับการศึกษา	 เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ในรูปแบบทีเ่หมาะสม	แต่ทัง้นีจ้ะต้องอยูภ่ายใต้การ

พจิารณามาตรฐานตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเป็น

ผู้ก�าหนด

5.  สรุป
	 จากการศึกษาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

สู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่ตระหนกัและรบัรู้ปัญหาและความต้องการ

ท้องถ่ินและชุมชนของตนเพื่อร ่วมกันพัฒนา 

ผู้เรียนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม	ทั้งการร่วมคิด	

ร่วมวางแผน	 ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมแก้ปัญหา	 ร่วมรับ

ผิดชอบร่วมติดตามประเมินผล	 และร่วมช่ืนชม 

ผลส�าเร็จร่วมกัน	ได้จัดการศึกษาในระดับใดระดับ

หนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสม	

และความต้องการภายในท้องถิ่นตามศักยภาพ	 

โดยการก�าหนดคุณภาพการศึกษาชาติ	 ซึ่งส่งผล 

ต่อคุณภาพของเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์	 เป็นคนเก่ง	 คนดี	 และมีความสุข	 มีชีวิต

ส�าหรับการด�ารงตนที่ดีในสังคม	 สามารถเรียนรู้ 

ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	 (Lifelong	 Learning)	

โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเป็น

กลไกในการขับเคล่ือนการปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่าง

เป็นรูปธรรม	 และมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อม

ล�้าทางการศึกษาให้ผู ้เรียนทุกกลุ่มทุกพื้นที่และ 

ทุกระดับการศึกษา	 เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ในรูปแบบที่เหมาะสม
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6.  องค์ควำมรู้ที่ได้รับ
	 การจัดการศึกษาท้องถิ่นสู ่การพัฒนา 

อย่างยั่งยืนเป็นการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

เพื่อให้เกิดความตระหนักและรับรู ้ปัญหาและ 

ความต้องการท้องถ่ินและชุมชนของตนด้วย

กระบวนการมส่ีวนร่วม	ทัง้การร่วมคดิ	ร่วมวางแผน	

ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมแก้ปัญหา	 ร่วมรับผิดชอบ	 

ร่วมติดตามประเมินผล	 และร่วมชื่นชมผลส�าเร็จ

ร่วมกัน	 รวมทั้งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู	้ 

โดยมีสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา

ด�าเนินงานร่วมกันมุ่งสู ่การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน
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1.  บทน�ำ
	 หนังสือเรื่อง	 หนังสือเรื่อง	 คุณสมบัติพื้น

ฐานของชาวพทุธ	ซึง่แต่งโดยอาจารย์วศนิ	อนิทสระ

เป็นหนังสือดีล�าดับที่	196	ของชมรมกัลยาณธรรม	

เหมาะส�าหรับผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมในเชิงปรัชญาชีวิต

และศาสนา	เป็นการปพูืน้ฐานคุณสมบตัขิองชาวพทุธ

ทีด่	ีคนเราจะเป็นอะไรท่ีดไีด้	กต้็องมคีณุสมบัตขิอง

ความเป็นเช่นนั้นโดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรา	กลิ่น

สุวรรณ์	ผู้เป็นประธานชมรม	ได้ขออนุญาตพิมพ์มี

จ�านวนท้ังหมด	 122	 หน้าจัดพิมพ์เป็นธรรมทาน

โดยชมรมกลัยาณธรรมจดัพมิพ์	จ�านวน	5,000	เล่ม

	 หนังสือเรื่อง	 คุณสมบัติพื้นฐานของชาว

พุทธที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้	 มี	 5	 ประการ	 คือ	 

1)	ศรทัธา	ความเช่ือทีม่เีหตผุล	2)	ศีล	ความประพฤติ

ดีทางกาย	 วาจา	 การงดเว้นจากการเบียดเบียน	 

3)	ความไม่ถอืมงคลต่ืนข่าว	หนกัแน่นในเรือ่งกรรม	 

ไม่ถอืมงคลภายนอก	อันขดักบัหลกักรรม	4)	ไม่แสวงหา

เขตบญุนอกพุทธศาสนา	5)	ท�าอปุการะ	คอืบ�าเพญ็

บุญในพระพุทธศาสนาได้อธิบายรายละเอียดทั้ง	5	

ประการนีไ้ว้พอสมควร	เป็นการปพ้ืูนฐานคณุสมบติั

ของชาวพุทธทีดี่	คนเราจะเป็น	อะไรทีดี่ได้	กต้็องมี

คุณสมบัติของความเป็นเช่นนั้น	 พุทธศาสนิกชน

ทีแ่ท้จริง	ย่อมมพีระรัตนตรัยเป็นสรณะภายในดวงจติ 

และมีคุณสมบัติของชาวพุทธท่ีแท้จริงอันเป็น

เครือ่งหมายแห่ง	“พทุธะ”	คอื	ผูม้ทีีพ่ึง่อนัประเสรฐิ	

คือ	 “พระธรรม”	 ไม่ว่าชีวิตภายนอกอันเก่ียวข้อง

กับ	 “โลกธรรม”	 จะผันผวนปรวนแปรไปเพียงไร	

แต่จิตใจหรือโลกภายในของผู้เป็นชาวพุทธท่ีแท้
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ย่อมตั้งมั่น	ไม่หวั่นไหว	ทุกข์กายและความสูญเสีย

ภายนอก	อาจมาระคายจติใจได้บ้าง	แล้วแต่ภมูจิิต

ภูมิธรรมของแต่ละท่าน	ชาวพุทธที่แท้ย่อมมีความ

ต้านทานทุกข์ได้ในระดับหนึ่ง	 และไม่มีวันที่จะหัน

ไปพึ่งพาสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพระรัตนตรัยใน

ความเป็นจริงของสังคมของเรายังมีสิ่งแอบแฝง	

ปลอมปนอยู่

	 ในความเป็นพุทธมากมาย	ทั้งไสยศาสตร์	

โหราศาสตร์	วตัถมุงคล	เครือ่งรางของขลงัและพวก

นอกลัทธิต่างๆ	 และอาศัยศาสนาหากิน	 เป็นต้น	

หากผู้น�าสังคมไม่เอาใจใส่	ไม่ให้การศึกษา	และไม่

ส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมที่ถูกตรง	ย่อมมีผู้หลงคว้า

ที่ยึดเกาะผิดๆ	 เป็นอันมาก	 ท้ังในส่วนตัวบุคคล 

ก็ต้องเป็นผู้ที่ท�าบุญดีมาแต่ปางก่อน	 และมีความ

ใส่ใจรักษา	ไม่ศรัทธาอย่างงมงาย	เราจึงจะได้เป็น

หนึ่งในชาวพุทธที่มีคุณสมบัติอย่างแท้จริง	 จนถึง

เรือ่งสดุท้ายในเล่มคือ	“มนุสปฏิวัต”ิ	ท่ีช่วยปลกุสติ

เร้าใจให้พวกเราชาวพทุธ	ตามหาแก่นแท้แห่งพทุธ

ธรรมเพื่อความคุ้มค่าแห่งศักยภาพท่ีได้เกิดมาเป็น

มนุษย์และพบพระพุทธศาสนา	 อันเป็นหนทาง

ด�าเนนิไปสูอิ่สรภาพของชวีติและจติวิญญาณอย่าง

แท้จริง

2.  โครงสร้ำงหนังสือ
	 หนังสือเรื่องนี้มีทั้งหมด	6	หัวข้อ	ซึ่งมีราย

ละเอียดในแต่ละประเด็น	ดังต่อไปนี้

	 หวัข้อที	่1	คณุสมบตัพิืน้ฐานของชาวพุทธ

ว่าด้วยเรื่อง	1)	ศรัทธา	ความเชื่อที่มีเหตุผล	2)	ศีล	

ความประพฤตดิทีางกาย	วาจา	การงดเว้น	จากการ

เบียดเบียน	3)	ความไม่ถือมงคลตื่นข่าว	หนักแน่น

ในเรื่องกรรม	 ไม่ถือมงคลภายนอก	 อันขัดกับ 

หลักกรรม	4)	ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนา	

5)	ท�าอุปการะ	คือบ�าเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา

	 หัวข้อที่	 2	 หมอดู	 (โหราศาสตร์)	 กับ

ศกัยภาพในการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ว่าด้วยเรือ่ง	

การเชื่อโชคลาง	 การวางอนาคตลงให้หมอดูเป็น 

ผู้ตัดสิน	 เป็นส่วนหนึ่งแห่งความอ่อนแอทางจิตใจ

ของมนุษย์

	 หัวข้อท่ี	 3	 วัตถุมงคลว่าด้วยเร่ือง	 วัตถุ

มงคลเครื่องรางของขลัง

	 หัวข้อที่	 4	ขัดแย้งตัวเองว่าด้วยเรื่อง	กฎ

แห่งกรรม	ท�าดีได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว

	 หัวข้อที่	5	มรดกบุญและบาปว่าด้วยเรื่อง	

การสร้างพระพุทธรูปบูชาธรรม

	 หัวข้อท่ี	 6	 การฟื้นฟูสังคมไทยและมนุส 

ปฎิวัติว่าด้วยเร่ือง	 เร่ืองราหู	 เร่ืองจันทเทพบุตร	

สุริยเทพบุตร

 ผูว้จิารณ์เหน็ว่า	โครงสร้างเนือ้หาคณุสมบติั

พื้นฐานของชาวพุทธ	ที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ว่า

ชาวพทุธทีด่มีคีณุสมบตัขิองชาวพทุธ	จะต้องเชือ่กรรม 

เชื่อมั่นในการกระท�าของตน	 ไม่หวังผลส�าเร็จจาก

การดลบันดาล	 จากภายนอกหรือลาภลอยไม่สวน

ทางกับหลักธรรมของพุทธศาสนา	 มิฉะนั้นแล้ว	 เรา

จะเหลืออะไร	นอกจากเป็นพุทธแต่เพียงชือ่กนัเท่านัน้	

3.  เนื้อหำโดยย่อ
	 เนื้อหาในหนังสือนี้มีทั้งหมด	 6	 ตอน 

ผู้วิจารณ์ได้แยกอธิบายแต่ละตอนดังนี้

	 หวัข้อที	่1	คณุสมบติัพ้ืนฐานของชาวพทุธ	

ในส่วนของผูศ้กึษาขอน�าเสนอความเหน็ว่า	ผูเ้ขยีน
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ให้แนวคิดว่าในหัวข้อที่	1	นี้	มีการเขียนกล่าวอ้าง

ถึงสถานการณ์ที่ชาวพุทธได้สูญเสียคุณสมบัติของ

ชาวพุทธไปเป็นอันมาก	 แล้วเอาหลักอันเป็น

คุณสมบัติของชาวพุทธ	 ลองน�าพื้นฐานของ 

ชาวพุทธน�ามาพิจารณาแต่ละข้อ	คือ	1)	มีศรัทธา	

หมายถึง	 ศรัทธาท่ีประกอบด้วยปัญญาเช่ือใน 

พระรัตนตรัย	 แต่ชาวพุทธเราเวลานี้	 มีศรัทธาคือ	

เชื่อในไสยศาสตร์	 ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพระ

รตันตรัยอันบริสทุธิ	์2)	มศีลีบรสิทุธิด์	ีชาวพทุธไทย

ส่วนมากไม่รู ้สิ่งเหล่านี้	 เท่าท่ียังไม่มีโอกาสล่วง

ละเมิด	พอมีโอกาสล่วงละเมิดศีลก็ขาดทันที	ไม่ได้

ตั้งใจรักษาจริงๆ	 แม้แต่สักข้อเดียว	 ศีลข้อเว้น 

จากสุราเมรัยนั้น	 ชาวพุทธไทยล่วงละเมิดได้อย่าง

ไม่รู้สึกละอาย	 ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็คือ	 พระบางรูป 

ซึ่งมี ช่ือเสียงทางขลังและศักดิ์สิทธิ์นั้น	 แม้จะ

ประพฤติผิดวินัยของสงฆ์อยู่เป็นอาจิณ	 แต่ก็ไม่มี

ใครถอื	กลบัห้อมล้อมยกย่องเป็นการใหญ่	ความไม่

สนใจไยดีต่อศีลธรรมในสังคมไทย	และการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม	 ที่มุ่งเน้นอยู่ที่การเติบโตทาง

เศรษฐกิจ	 ความมั่นคงทางทรัพย์สินเป็นจุดหมาย

หลัก	 ผู้ใหญ่ในครอบครัวสาละวนยุ่งเหยิงอยู่ด้วย

การแสวงหาเงินตราวัสดุ	 มาให้เพียงพอกับตัณหา	

ซึง่ถกูเร้า	อยูท่กุวนั	3)	ไม่ถือมงคลต่ืนข่าว	พระพทุธ

รูปนั้นเดิมทีเดียว	 ท่านสร้างข้ึนเพ่ีอให้เป็นท่ีระลึก

ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า	 คือ	 พระปัญญาคุณ	

พระบรสิทุธคิณุ	พระมหากรณุาธคิณุ	แล้วถ่ายแบบ

ด�าเนินตามไปๆ	 มาๆ	 ชาวพุทธจ�านวนไม่น้อย 

เอาพระพุทธรูปองค์ใหญ่บ้าง	เล็กบ้าง	มาเป็นวัตถุ

ของขลังศักดิ์สิทธิ์	 ส�าหรับไว้อ้อนวอนขอนั่นขอนี้

จากท่าน	ท�าให้พระพุทธรูปเป็นเหมือนเทวรูปของ

พราหมณ์ไป	 เพี้ยนไปจากจุดมุ ่งหมายเดิมและ 

เสียหลัก	 กลับกลายเป็นความสัมพันธ์ในระบบผล

ประโยชน์	 คนในสังคมไทยเชื่อถือมงคลภายนอก 

กนัมาก	ตราบใดท่ีชาวพทุธผู้ใดยงัหอบหิว้เอาความ

งมงาย	ตราบนั้นชาวพุทธผู้นั้น	ย่อมไม่อาจล่วงพ้น

ภูมิปุถุชนก้าวเข้าสู่อริยภูมิได้	 ความงมงายหรือ

มงคลตนข่าวนั้น	 เกิดจากความไม่รู ้ว่าอะไรเป็น

อะไร	ไม่รู้เหตุผล	ไม่รู้ต้นเหตุแล้ว	เข้าใจผิด	คิดว่า

สิ่งนั้นๆ	 จะช่วยให้พ้นภัย	 ให้มีลาภ	 ให้มีสุขได้	 

จงึชวนกนับวงสรวง	อ้อนวอน	ท�าสิง่ทีไ่ม่มตัีวตนขึน้	

แล้วเคารพบชูาด้วยความยดึมัน่ถอืมัน่ว่าจะอ�านวย

โชคลาภให้ตนได้	 4)	 ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธ

ศาสนา	 การท�าความดีต่อนักบวชหรือศาสนิกใน

ศาสนาอื่น	 ทางพุทธศาสนาไม่ถือเป็นบาปหรือ 

เสียหายท่านไม่ห้าม	 ตรงกันข้ามท่านสนับสนุน 

ให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์	 และสัตว์โลกท้ังปวง	

สังคมสงเคราะห์เป็นสิ่งจ�าเป็นในสังคมมนุษย์ 

การช่วยเหลอืกนัในฐานะสงัคมสงเคราะห์ย่อมเป็น 

การสมควร	แม้ในระหว่างคนต่างศาสนา	พระศาสดา

ผู้ทรงมีพระทัยเกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งปวง	ย่อมทรง

พอพระทยัชาวพทุธผูม้กีารศกึษา	ย่อมเข้าใจในเรือ่ง

เหล่านี้	 5)	 ท�าบุญในพุทธศาสนาอุบาสก	 อุบาสิกา 

คือ	 ชาวพุทธชายหญิง	 ควรขวนขวายในทาน	 ศีล	

และภาวนาให้ต่อเนื่อง	 เพ่ืออบรมบ่มนิสัยของตน

ให้ดีงาม	 จุดหมายปลายทางของการบ�าเพ็ญคุณ

ความดีคือ	 อุปนิสัยอันดีงาม	 ความเลอเลิศแห่ง

อุปนิสัย	 คนไทยนิยมท�าสังฆทาน	 เพ่ือสะเดาะ

เคราะห์บ้าง	 เพื่อต่ออายุบ้าง	 เพื่ออุทิศส่วนบุญ 

ให้ผู้ตายบ้าง	 ล้วนแต่เพื่อตัวเองและญาติมิตรของ

ตัวเองทั้งนั้น	 น้อยคนที่ท�าสังฆทานเพราะคิดถึง 
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พระสงฆ์หรือความอยู่รอดของพุทธศาสนา	 แม้จะ

ดูเป็นการให้ก็เป็นการให้เพื่อได้เสียเป็นส่วนมาก	 

มีความโลภเป็นตัวน�า	 ไม่ได้ก�าจัดความโลภหรือ

ความเห็นแก่ตัวลงไปสักเท่าใด	 เผลอๆ	จะเพิ่มพูน

มากขึน้	เพราะมุ่งแต่ผลท่ีจะได้จงึละเลยผูร้บั	ซึง่ตน

ควรช่วยเหลือไปเสียแม้รู้ว่าขาดแคลน	 (Intasara,	

2013	 :	 11-54)	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับท่านพระ

พรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	 ประยุทธ์	 ปยุตโต)	 (Phra	

Brahmagunabhorn	 (P.A.	 Payutto),	 2012	 :	

656)	กล่าวว่า	ศรัทธา	เป็นธรรมขั้นต้นที่ส�าคัญยิ่ง

เป็นอุปกรณ์ชักน�าให้เดินหน้าต่อไป	 เมื่อใช้ถูกต้อง 

จึงเป็นการเริ่มต้นท่ีดี	 ท�าให้การก้าวหน้าไปสู่จุด 

มุ่งหมายได้ผลเร็วข้ึน	 กลับประสบความส�าเร็จ 

ช้ากว่า	 ผู้มีปัญญาด้อยกว่า	 แต่มีศรัทธาแรงกล้า

เลื่อมใสในธรรม	คือ	เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ	เชื่อด้วยเหตุ

ด้วยผล	เชือ่มัน่ในคณุงามความด	ีมคีวามเชือ่ความ

เลื่อมใสในความจริง	 เพื่อท่ีจะไม่ให้บุคคลลู่ไหลไป

ตามสิ่งที่ยั่วยวน	 และลักษณะอาการที่เป็นไปใน

ภายนอก	 (Phra	 Brahmagunabhorn	 (P.	 A.	 

Payutto),	2018	:	323)

	 ผู ้วิจารณ์เห็นว่าบทนี้ที่ผู ้เขียนกล่าวไว้

เป็นการสดุโต่งเกนิไป	เน้นลกัษณะพระพทุธศาสนา

เข้าถงึได้ยาก	แค่กระพีเ้ปลอืกนอกเท่านัน้	โดยการ

มองเพียงด้านเดียว	 คือไม่ได้แยกแยะว่า	 คนส่วน

ใหญ่ทีน่บัถอืพระพทุธศาสนามคีวามศรทัธาเพยีงใด 

มีความเชื่ออย่างไร	 ความเข้าใจในแก่นแท้ของ 

พุทธศาสนานั้น	ก็จ�ากัดอยู่ในวงคนส่วนน้อย	สมัย

โบราณก็คงจะเป็นในกลุ ่มผู ้ที่บวชเรียนมาแล้ว	

(และมคีวามตัง้ใจศกึษาในพระไตรปิฎก)	แต่ในสมยั

นีม้ช่ีองทางให้ศกึษามากขึน้	แต่กจ็�ากดัอยูท่ี่คนส่วน

น้อยอยู ่ดี	 ส่วนเรื่องความงมงายต่างๆ	 นานา	 

โดยเฉพาะเร่ืองอทิธฤิทธิป์าฏหิาริย์ต่างๆ	หรือความ

เชือ่อืน่ๆ	ทีไ่ม่มกีารไตร่ตรองตามหลกัพทุธศาสนานัน้ 

ผูว้จิารณ์คิดว่ากม็เียอะมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเหมอืนกนั 

สมัยนี้เสียอีกที่ยังมีหนังสือของพระอาจารย์ต่างๆ	

ให้อ่านมากกว่าสมัยก่อน	 อธิบายหลักธรรมให้

เข้าใจได้ง่ายกว่าสมัยโบราณด้วยซ�้าไป	 แต่จ�านวน

คนท่ีสนใจศึกษาก็ยังจัดว่าเป็นคนกลุ่มน้อยอยู่ด	ี

สถาบนัสงฆ์เสยีอกีท่ีควรเรียน	สภาพการณ์ปัจจุบนั

ควรจะด�าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปใน

แนวทางใด	 สร้างศรัทธาด้วยความเชื่อที่มีเหตุผล

อย่างไร	 ไม่ใช่เอาวัตถุนิยมมาล่อเพื่อสร้างศรัทธา	

ควรจะน�าเอาหลักธรรมค�าสอนมาสร้างศรัทธา

เท่านั้น

 หวัข้อที	่2	หมอด	ู(โหราศาสตร์)	กบัศกัยภาพ

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ในส่วนของผู้ศึกษา

ขอน�าเสนอความเห็นว่าผู ้เขียนให้แนวคิดว่าใน

หวัข้อที	่2	นีม้กีารเขยีนถงึ	หมอดูโหราศาสตร์ว่าจะ

ท�าอะไรนิดอะไรหน่อย	ก็ต้องให้หมอดู	ดูเสียก่อน	

ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง	 การตัดสินใจท�า

อะไร	หรือไม่ท�าอะไรด้วยเหตผุลและสติปัญญานัน้	

เป็นการกล่าวเกินความจริง	 ผู ้เขียนแสดงการ

ศรัทธาเป็นเรื่องของความเชื่อ	 ความเลื่อมใสแต่

ความจริงเป็นเรื่องของเหตุผล	 พระพุทธศาสนา

สอนให้คนเชือ่ในสิง่ทีม่เีหตผุลรองรบั	และพระพทุธ

ศาสนาสอนให้เชื่อว่ากรรมมีจริง	สอนในเชื่อในผล

ของกรรม	 สอนให้เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตัว	

สอนให้เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต	

(ตถาคตโพธสิทัธา)	แต่เนือ่งจากค่านยิมของคนไทย

มีความยึดม่ันและมีความเชื่อในเรื่องต่างๆ	 มาก	
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มนุษย์เกิดมาต้องเผชิญปัญหาต่างๆ	มากมายในการ

ด�าเนนิชวีติ	ซึง่ทุกขณะต้องมกีารตดัสนิใจและเลอืก

กระท�าสิง่ต่างๆ	การมคีวามเชือ่จะช่วยในการตดัสนิใจ 

เกิดความมั่นใจและมั่นคงในการด�าเนินชีวิต	ถึงแม้

บางเรื่องจะไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่นอนก็ตาม

เพราะถ้ามนษุย์มคีวามสงสัยไปทกุเรือ่ง	และไม่ยอม

เชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ได้ด้วยระเบียบวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ชีวิตก็จะไม่สามารถด�าเนินไปโดย 

ราบรื่น	จิตใจก็จะเต็มไปดัวยความวิตกกังวลต่างๆ	

ไม่สามารถตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นได้	 ความเชื่อ 

ทีไ่ม่สามารถใช้เหตผุลพจิารณาเลย	กอ็าจกลายเป็น

ความเชื่อที่ เป ็นไปในลักษณะงมงายก็ได ้เป ็น

ลักษณะส�าคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้เป็นมนุษย์ที่ก้าวหน้าและสมบูรณ์ยิ่งๆ	 ขึ้นไป 

ถ้าเชื่อหมอดูมาก	เราก็จะสูญเสียความเป็นตัวของ

ตัวเองและสูญเสียการด�าเนินชีวิตไปตามแนวแห่ง

เหตผุล	สงัคมเราจงึหาคนมคีวามรู้ได้ง่าย	แค่หาคน

มีท้ังความรู้และคุณธรรมได้ยากการเชื่อโชคลาง	

การวางอนาคตลงให้หมอดูเป็น	 ผู ้ ตัดสินเป็น 

ส่วนหนึ่งแห่งความอ่อนแอทางจิตใจของมนุษย์	

(Intasara,	2013	:	55-58)	ซึง่มคีวามสอดคล้องกบั

สุพัตรา	สุภาพ	(Suphap,	2000	:	161)	กล่าวว่า 

ผู้ที่เชื่อถือ	เห็นว่าชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับอิทธิพล

ของดาวพระเคราะห์	 ไม่ว ่าจะในทางทีดีหรือ 

ร้ายก็ตาม	 ฉะนั้นการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง	 จึงเป็น 

สิ่งดีเป็นการประพฤติให้เหมาะสมกับเหตุการณ์	 

ไม่ประมาท	และหาทางผ่อนหนักเป็นเบา	เคราะห์

กรรมที่เกิดขึ้น	โดยเฉพาะบุคคลที่ไม่ประสบความ

ส�าเร็จในชีวิตหรือคนท่ีมีความทุกข์	 มักจะชอบหา

โหรหรอืหมอดเูพือ่ขอค�าแนะน�า	เพือ่ความสบายใจ

ของตนเอง	ฉะนั้นโหรหรือหมอดูบางครั้งท�าหน้าที่

คล้ายๆ	 กับนักจิตวิทยา	 เพราะเป็นการระบาย

อารมณ์ของคนบางคน	และเป็นที่ได้ปรับปลอบจิต

ในบางเรื่อง	แต่มีเหมือนกันที่ยิ่ง	หาโหรหรือหมอดู

ยิ่งเศร้าใจ	 เพราะเมื่อเขาท�านายว่า	 โชคเคราะห ์

ไม่ดีก็กลัดกลุ้ม	 จึงต้องหาทางสะเดาะเคราะห์วิธี

การต่างๆ	 เช่น	 รดน�้ามนต์	 บนบานศาลกล่าว	

ตักบาตร	เป็นต้น

	 ผู้วิจารณ์เห็นว่า	 ทุกอย่างอยู่ที่จิตใจเป็น

ส�าคัญ	 บางคร้ังมนุษย์ไร้ที่พ่ึงทางใจ	 จึงมีศาสนา 

เป็นที่พึ่ง	 แต่ด้วยเหตุที่มนุษย์จับต้องศาสนามิได้	

และเข้าใจค�าสอนยากในบางบคุคล	จึงเร่ิมหนัมาพ่ึง

โหราศาสตร์	 เหตุการณ์เกิดของมนุษย์มีกรรมเป็น

ตัวก�าหนด	จะเกดิทีไ่หน	วนัใด	เดือนใด	ขาว	ด�า	ต�า่	

สูง	 มันมีเหตุของกรรม	 การด�าเนินชีวิตของมนุษย์

ซึ่งก็คือกรรมแห่งวิถีชีวิต	 แต่อย่างไรก็ดี	 แต่กรรม 

ไม่สามารถแก้ได้	 แต่สามารถเบาบางลงอย่างเช่น	

น�า้สแีดง	เตมิน�า้สขีาวลงไป	มนักแ็ดง	แต่แดงน้อยลง 

อย่างนัน้	แล้วมีไหมทีรู้่ชะตาแต่	ไม่สามารถท�าอะไร

ได้เลย	 ฉะน้ันทุกอย่างเกิดจากจิตใจเป็นส�าคัญ	 

เข้มแขง็	มัน่ใจ	ไม่ประมาท	มุง่มัน่	ในปัจจุบนัสังคม

ไทยก็ยังคงมีการน�าโหราศาสตร์มาใช้อ้างอิงในทุก

ระดับ	ตั้งแต่พยากรณ์ดวงเมือง	ทิศทางการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ	 ตลอดจนกระทั่งถึงการใช้

ประกอบการตดัสนิใจในการแก้ปัญหาชวีติและการ

ท�างาน	โหราศาสตร์ในเรือ่งของการสร้างขวญัก�าลงั

ใจในการด�ารงชีวิต	 ดังนั้น	 การพ่ึงพาผู้รู้หรือผู้ให้

ก�าลังใจ	จึงสามารถช่วยลดความตึงเครียดดังกล่าว	

โหราศาสตร์มักถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ

สร้างความเชือ่มัน่ทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็	เช่น	การ
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ใช้ฤกษ์ยาม	 พิธีกรรมต่างๆ	 ตามความเช่ือโบราณ	

เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่	ความมัน่คงปลอดภยัในการ

ท�างาน	 ฮวงจุ้ยหรือการใช้ดูลักษณะบุคคล	 (โหงว

เฮ้ง)	 เพื่อช่วยคัดเลือกตัวบุคคลเหล่านี้	 อาจกล่าว 

ได้ว่าเป็นกุศโลบายในการสร้างขวัญก�าลังใจและ

สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรสร้าง

บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้

	 หัวข้อที่	3	วัตถุมงคล	ในส่วนของผู้ศึกษา

ขอน�าเสนอความเห็นว่า	 ผู้เขียนให้แนวคิดว่าใน

หัวข้อที่	 3	 นี้บทนี้ผู้เขียนเกริ่นน�าถึง	 ความหมาย

ของวัตถุมงคลการปลุกเสก	ผู้เขียนได้พูดถึงผลเสีย

ของวัตถุมงคลว่า	 ความเชื่อม่ันในวัตถุมงคลคือ	

ท�าให้สญูเสยีความเชือ่มัน่ในตนเอง	เป็นการขดัแย้ง

กับกฎแห่งกรรม	ผูว้จิารณ์เห็นว่ามนษุย์จ�าเป็นต้อง

ผูกพันอยู่กับความเชื่อโดยมิอาจขาดความเชื่อได้	

ชวีติมนษุย์มทีัง้สิง่ทีม่องเหน็ได้	เข้าใจได้	และพสิจูน์

ได้ความเชื่อท�าให้มนุษย์เกิดความมั่นใจท�าให้เกิด

ความสบายใจ	 และความเชื่อท�าให้มนุษย์บรรลุถึง

ความส�าเร็จได้	 วัตถุมงคลเป็นเรื่องของความเชื่อ	

ศรัทธาในสิ่งของซ่ึงอาจเป็นทางด้านศาสนาหรือ

อาจเป็นตามสมัยนิยมก็ได้	วัตถุมงคลจะมีมากมาย

ในสงัคมไทย	(Intasara,	2013	:	67)	เครือ่งรางของ

ขลัง	 การท�าเครื่องรางของขลังหรือที่เรียกใน

ปัจจุบนัว่า	วตัถมุงคลนี	่เชือ่มโยงกบัไสยศาสตร์และ

โหราศาสตร์	 ส่วนมากมุ่งไปทางขลังทางศักดิ์สิทธิ	์

ถ้ามุ่งไปทางขลัง	ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไสยศาสตร์	ตกลง

ว่าในการท�าวัตถุมงคลต้องโยงไปถึงโหราศาสตร์

และไสยศาสตร์ด้วยรวมกันแต่ใช้สวดพุทธมนต	์ 

รู้แต่ว่าเพื่อให้เกิดความขลัง	เอาพุทธมนต์	ไปใช้ใน

แนวไสยศาสตร์	 ศาสตร์ท้ัง	 2	 นี้	 ไสยศาสตร์ก็ด	ี

โหราศาสตร์ก็ดี	พุทธศาสนาปฏิเสธ	ถ้าดูตามหลัก

พุทธศาสนาผู้ที่เลื่อมใสในโหราศาสตร์	 จะดึงเรื่อง

ราวในพระวินัยตอนหนึ่งเข้าไป	 โยงเข้าไป	 เพื่อ

สนบัสนนุโหราศาสตร์โดยบอกว่า	พระพุทธเจ้าทรง

อนุญาตให้พระเรียนโหราศาสตร์ได้	 โหราศาสตร์

เป็นสิ่งท่ีพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิเสธว่า	 ไม่จริง 

ไม่แท้	ไม่เหมอืนพทุธศาสตร์	ไม่เหมอืนค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า	สิ่งเป็นของจริงของแท้	ผลเสียอีกอัน

หนึง่	ในการมอบตัวไว้กบัความเชือ่มัน่ในวตัถมุงคล	

คอื	ท�าให้สูญเสียความเชือ่มัน่ในตนเอง	เป็นการขัด

แย้งกับกฎแห่งกรรม	 (Intasara,	 2013	 :	 59-77)	 

ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัพระพรหมคณุาภรณ์	(ป.อ.	

ประยุทธ์	 ปยุตโต)	 (Phra	 Brahmagunabhorn	

(P.A.	 Payutto),	 2018	 :	 56)	 กล่าวว่า	 แม้ว่าค�า	

“วัตถุมงคล”	 จะแปลความหมายได้กว้างกว่าว่า	 

สิ่งที่เป็นสิริมงคล	หรือสิ่งที่น�าสิริมงคลคือ	ความดี

งาม	 ความสุขความเจริญมาให้แต่คนทั่วไปมักเห็น

ความหมายอย่างเคร่ืองรางของขลังเท่าเดิม	ส�าหรับ

พทุธศาสนกิชน	การนบัถอืพระเครือ่ง	คอื	เป็นหลกั

ยึดเหนี่ยวที่ส่ือใจโยงให้สนิทแน่วในพระพุทธคุณ	

มาจนถึงคุณมารดาบิดา	 อุปัชฌาย์	 อาจารย์และ

ปลุกใจให้ปสาทะ	 เกิดความชื่นบาน	 มั่นแน่ว	 

เข้มแข็ง	 มีก�าลัง	 ท�าให้จิตมีสติและสมาธิที่จะท�า 

การนั้นๆ	อย่างได้ผลดีเต็มที่และใจสว่าง	ใช้ปัญญา

คดิการได้โปร่งโล่ง	ท�าการได้ลรุอดและลลุ่วงส�าเรจ็

ถึงจุดหมาย	 ถ้าใช้ถูกต้องอย่างนี้	 ก็จะไม่ผิดหลัก

กรรม	ไม่ขัดต่อศรัทธาในกรรมคือ	เชื่อการกระท�า	

ว่าจะต้องท�าเหตุปัจจัย	 ให้เกิดผลท่ีต้องการด้วย

เรีย่วแรงความเพยีรพยายามของตน	และจะเกิดผล

ดีทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 แต่ถ้าไม่รู ้จักใช้คือ 
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ใช้ผิดหลักกรรม	 ขัดต่อศรัทธาในกรรม	 ก็จะเกิด

ความเสื่อมทั้งแก่ชีวิตและสังคม

	 ผูว้จิารณ์เหน็ว่ามองว่า	สงัคมไทย	ไม่ว่าจะ

ให้น�า้หนกัไปด้านใดระหว่างวตัถุมงคลภายนอกกบั

สรณะภายใน	 ในฐานะท่ีคนไทยส่วนใหญ่เป็น

พุทธศาสนิกชน	มีความเคารพเลือ่มใสในพระรตันตรยั 

ถ้าหากว่าเราต้องการให้สังคมไทย	 เป็นสังคมพุทธ

ที่สงบร่มเย็นเหมือนในอดีต	 คนไทยควรยึดม่ันใน

อุบาสกธรรม	5	ประการ	คือ	1)	มีศรัทธา	2)	มีศีล	

3)	 ไม่ถือมงคลตื่นข่าว	 เชื่อกรรม	 ไม่เชื่อมงคลคือ	 

มุง่หวงัจากการกระท�าและการงาน	มใิช่จากโชคลาง 

และสิ่งที่เชื่อกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์	 4)	 ไม่แสวงหา 

ทักขิไณยภายนอกหลักค�าสอนน้ี	 คือ	 ไม่แสวงหา

เขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา	5)	กระท�าความ

สนบัสนนุในพระศาสนานีเ้ป็นเบือ้งต้น	คอืขวนขวาย

ในการอุปถัมภ์บ�ารุงพระพุทธศาสนา	 ก็ไม่ขัดต่อ

ศรัทธาในกรรม

	 หัวข้อท่ี	 4	 ขัดแย้งตัวเองในส่วนของ 

ผู้ศึกษาขอน�าเสนอความเห็นว่า	 ผู้เขียนให้แนวคิด

ว่าในหวัข้อที	่4	นีบ้ทนีผู้เ้ขยีนกล่าวอ้างถงึความเช่ือ

ทางโหราศาสตร์ที่สามารถชี้ชะตาชีวิตของผู้ที่ถูก

รบัค�าท�านาย	เชงิประชดประชนัสงัคมว่า	คนอยูใ่น

โลกเป็นคนดนีกัไม่ได้	คนซือ่สตัย์ค้าขายไม่ได้ในโลก

เขาโกหกกันทั้งนั้น	 ถ้าเป็นคนดีจริงๆ	 ต้องไปบวช

เป็นพระเสียรู้แล้วรู้รอด	 บวชแล้วสอนคน	 ให้เป็น

คนด	ีเป็นการขดัแย้งตวัเอง	และยงักล่าวถงึรายการ

โหราศาสตร์	 ท�านายโชคชะตา	 โดยให้ผู้สงสัยโทร

เข้ามาถามได้ใจความส�าคัญว่า	คน	เราเมื่อมีความ

ทุกข์ก็ต้องการหาท่ีพึ่ง	 เขาท�านายชะตาดังค�าพูด

ท�านองนี้	เป็นการขัดแย้งตัวเอง	เช่น	บอกว่า	“คน

อยูใ่นโลกเป็นคนดนีกัไม่ได้	คนซือ่สตัย์ค้าขายไม่ได้	

ในโลกเขาโกหกกนัทัง้นัน้	ถ้าเป็นคนดจีรงิๆ	ต้องไป

บวชเป็นพระเสียรู ้แล้วรู ้รอด	 บวชแล้วสอนคน	 

ให้เป็นคนดี”ค�าพูดของโหรท�านองนี้เป็นอันตราย	

ไม่ให้ก�าลังใจแก่ผู้บ�าเพ็ญคุณงามความดีในสังคม	

และขัดแย้งกับกฎแห่งกรรมของพระพุทธเจ้า	

ขนาดเราให้ก�าลังใจกนัอยู	่พูดเร่ืองกฎแห่งกรรมท�า

ดีได้ดี	 ท�าชั่วได้ชั่ว	 กันอยู่เสมอ	 คนจ�านวนไม่น้อย 

ก็ยังท�าความชั่ว	 (Intasara,	2013	 :	78-80)	ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับเสฐียรพงษ์	วรรณปก	กล่าวว่า	

ชีวิตมนุษย์มิได้ขึ้นอยู่กับโหราศาสตร์	 เป็นเงื่อนไข

อย่างเดียว	 มันย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเง่ือนไข

ปัจจัยอีกมากมาย	เงื่อนไขต�่าที่สุด	คือ	กรรม	(การ 

กระท�า)	 ของคนๆ	 นั้นเอง	 เขาท�าทั้งกรรมดีและ

กรรมไม่ดีคละกันไป	สิ่งเหล่านี้แหละมีแนวโน้มจะ

ให้ผลในอนาคต	 ไม่ว่าดีหรือไม่ดี	 พูดอีกนัยหนึ่ง	 

เราเป็นผู้ก�าหนดอนาคตเราเอง	ถ้าต้องการให้ชีวิต

เป็นไปอย่างใด	 ก็ต้องสร้างเงื่อนไขที่ดีๆ	 ไว้ให้มาก	

แล้วอนาคตจะดีไปเอง	ตรงข้ามถ้าสร้างแต่เงื่อนไข

ไม่ดี	อนาคตกเ็ป็นไปตามนัน้	คนเราถ้าไม่ขวนขวาย

พยายามปล่อยชีวิตไป	ตามยถากรรม	ก็ตกอยู่ภาย

ใต้อิทธิพลของฟ้าดิน	 แต่กรรมเท่านั้นที่ เป ็น 

ตวัก�าหนดอย่างแท้จรงิ	นัน่คอืเราต้องสร้างอนาคต

ของเราเอง	คนทีพ่ยายามพึง่ตวัเองด้วยการกระท�า

แต่ความดีถึงที่สุดแล้วย่อมอยู่เหนือโชคชาตา

	 ผู้วิจารณ์เห็นว่า	 ความขัดแย้งว่าการไม่

ลงตัวระหว่างความคิดและความเป็นจริงที่เป็นอยู	่

ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างจิตใจใฝ่ดี

และใฝ่ชัว่	หรือความขดัแย้งระหว่างบคุคลกบัสังคม

หรือหลักการบางอย่าง	 อีกทั้งความขัดแย้งภายใน
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บุคคลเกิดขึ้นจากภาวะที่จิตใจ	 เกิดกามตัณหาคือ	

ความอยากมี	 อยากได้	 และเกิดภาวะตัณหาคือ	

ความอยากที่จะเป็นจึงท�าให้เกิดความล�าบากใจ 

ที่เกิดจากการต้องตัดสินใจท�าบางสิ่งบางอย่าง	 

จากสิง่ทีอ่าจท�าได้	หรือต้องประสบ	ตัง้แต่สองอย่าง

ขึ้นไป	 ผลดีของความขัดแย้ง	 คือ	 ความจริงแล้ว

ความขัดแย้งเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้	 และเมื่อเกิด

ขึ้นก็จะน�าไปสู ่ความก้าวหน้า	 หรือเกิดความ

สร้างสรรค์ได้	 เพราะจะเกิดแนวคิดที่สามขึ้นมา	 

ซึ่งเหนือกว่าสองแนวคิดที่ขัดแย้งกันอยู่	 ดังน้ัน	

ความขัดแย้งจึงเสมือนเป็นการบังคับให้มนุษย์

แสวงหาแนวคิดที่ใหม่ข้ึนเสมอ	 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ

องค์การทางสังคม	 เพราะจะเกิดความคิดสร้าง

สรรค์ใหม่ๆ	 และเปิดโอกาสให้มนุษย์	 ตรวจสอบ

ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ	 ท�าให้เกิดความ

เคยชิน	 ในการแลกเปลี่ยนความเห็นและยอมรับ

นับถือ	 ซึ่งกันและกันมากข้ึน	 ผลเสียของความขัด

แย้ง	คือ	อาจจะท�าให้ตนเองขาดประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลได้	 ถ้าหากตนไม่รู้จักแก้ไขและสาเหตุ

ของความขัดแย้งของตนภายในตนเอง	 มีอยู่หลาย

ประการด้วยกัน	 การแก้ไขจึงต้องใช้วิธีการที่แตก

ต่างกันด้วย	ดังนั้น	จ�าเป็นต้องศึกษาและท�าความ

เข้าใจให้ถ่องแท้	 มิฉะนั้นอาจมีการแก้ไขปัญหาได้

ไม่ถูกจุด	 และจะเกิดความเสียหายต่อผลงานใน

ส่วนรวมได้	 เช่น	 อาจมีผลให้คนท่ีทนไม่ได้จะต้อง

ย้ายหนจีากหน่วยงานนัน้ไป	ความเป็นมติรระหว่าง

บุคคลจะลดลง	 บรรยากาศของความเชื่อถือและ 

ไว้วางใจซึ่งกันและกันจะหมดไป	และอาจเป็นการ

ต่อสู ้ที่ใช้อารมณ์ไร้เหตุผลมีการต่อต้านซึ่งอาจ 

ขัดต่อวัตถุประสงค์	เป็นต้น

	 หวัข้อที	่5	มรดกบญุและบาป	ในส่วนของ

ผู้ศึกษาขอน�าเสนอความเห็นว่า	 ผู้เขียนให้แนวคิด

ว่าในหัวข้อที่	 5	 นี้บทนี้ผู้เขียนกล่าวถึง	 พระสงฆ ์

ไม่ได้ใช้หลักธรรมค�าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้ามาอบรมสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาให้ใช้

ปัญญาไตร่ตรอง	เหตผุล	ศรทัธาใช้เหตผุล	ประกอบ	

การสร้างพระพุทธรูปเชิงพุทธพาณิชย์คือ	 การใช้

ความเชือ่	ความศรทัธาในศาสนาพทุธ	มาท�าให้เกดิ

รายได้หรือข้าวของเงินทองให้กับตนเอง	 ซึ่งเป็น

แนวทางที่ขัดกับหลักค�าสอนของพุทธศาสนาเป็น

อย่างมาก	 พุทธพาณิชย์	 ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการ 

ซ้ือขายพระเคร่ืองอย่างท่ีหลายคนเข้าใจแต่ยัง

หมายถงึ	กจิกรรมอืน่ๆ	ทีใ่ช้ความเชือ่	ความศรทัธา

ของพุทธศาสนิกชนมาแปลงเป็นเงินหรือทรัพย์สิน	

พุทธพาณิชย์	 คือ	 กระบวนการค้าขายความเชื่อ 

และความศรัทธาในพุทธศาสนาโดยใช้วัตถุหรือ

สัญลักษณ ์ที่ เ กี่ ยวข ้อง กับพุทธศาสนาหรือ 

พระรตันตรยั	มาเป็นเครือ่งมอืสร้างรายได้แสวงหา

ผลประโยชน์ในทางพาณชิย์	และกล่าวถงึการสร้าง

พระพทุธรูปในนามของการบชูา	“การบชูา”	แต่เนือ้

แท้คือ	 สร้างเพ่ือค้าขาย	 เป็นกิจการท่ีลงทุนน้อย

ที่สุด	ผลก�าไรงามที่สุด	แต่ถ้าไม่มอบดวง	ประทีป	

คือ	ปัญญา	ให้คนแล้ว	พวกเขาก็ยังหลง	งมงายอยู่

กับการบูชาวัตถุ	 เพ่ือผลที่ต้องการคือวัตถุ	 ไม่ได้

สัมผัสกับธรรมเลยแม้แต่น้อย	 ไม่มีการกระท�าที	่

เรียกว่า	“บูชาธรรม”	อันเป็นหัวใจส�าคัญของการ

บชูา	และไม่ได้เข้าแนวแห่งการปฏบิตัธิรรม	อนัเป็น

หลักส�าคญัในการด�าเนนิชวีติถ้ามนษุย์เราท�าอะไรๆ	

หลายอย่างเพื่อสิ่งเดียวคือ	“วัตถุหรือเงิน”	เป็นสิ่ง

ตอบแทนแล้วมนุษย์จะเอาสิง่นีแ้หละ	มาย�า่ยมีนษุย์
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ด้วยกัน	 มนุษย์เราจะตระหนักอย่างแท้จริงว่า 

เราเป็นเพื่อน	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ด้วยกัน	เสมอกัน

ในเรือ่งไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	เป็นอนตัตาแม้จะแตกต่าง

กันในเรื่องอื่นบ้าง	 เช่น	 ยศศักดิ์	 สมบัติ	 เป็นต้น	

(Intasara,	2013	:	81-84)	ซึง่มคีวามสอดคล้องกบั

พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	 ประยุทธ์	 ปยุตโต)	

(Phra	Brahmagunabhorn	(P.A.	Payutto),	2016 

:	 31-32)	 กล่าวว่า	 ระบบของการท�าพุทธพาณิชย์

เป็นกระบวนการซึง่จะมุง่ไปทีผ่ลประโยชน์มากกว่า

การท่ีจะมุ่งส่งเสริมให้คน	 ได้เข้าใจในหลักธรรม 

ค�าสอนหรือความดีงามที่เกิดจากการสร้างวัตถุ

มงคล	ท�าให้ระบบการบญุกศุลอนัถือได้ว่าเป็นแบบ

อย่างความสัมพันธ์ของพระสงฆ์และชาวบ้านที่มี

ลักษณะที่เกื้อกูลอุดหนุนกันและกัน	 และจะน�าไป

สู่ความสุขเกษมได้นั้น	เปลี่ยนมาสู่ความสัมพันธ์ใน

ระบบผลประโยชน์

 ผูว้จิารณ์เหน็ว่า	เป็นการใช้เงินเพือ่แสดงออก 

ซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนิกชนกับพุทธ

ศาสนา	ทีบ่่งบอกถงึความใกล้ชดิและลกัษณะความ

สัมพันธ์ที่มีร่วมกัน	 ผ่านกิจกรรมหรือพิธีกรรมที่

เกีย่วข้อง	ทีศ่าสนาพุทธสอนให้คนลด	ละ	เลกิ	กเิลส

ทุกชนิด	 สอนให้ใช้สติและปัญญาในการแก้ปัญหา	

รวมถึงสอนให้มีใจที่เป็นกุศล	 หมั่นท�าบุญท�าทาน	

แต่ก็มีคนจ�านวนไม่น้อยใช้พลังศรัทธาตรงนี้มาหา

ประโยชน์ใส่ตนเอง	บางรายใช้วธิสีร้างเรือ่ง	(โกหก)	

ขึ้นมาเอง	 เพื่อให้เข้าใจว่าพระเกจิรุ่นนั้น	 เหรียญ 

รุ่นนี้มีความขลังความศักดิ์สิทธ์ิ	 เพื่อปั่นราคาของ

เหรียญหรือพระเครื่องรางที่ตนเองครอบครองอยู ่

ก็มีบางวัดใช้วัตถุและสิ่งปลูกสร้างหรือมีกิจกรรม

ต่อเนื่อง	เพื่อให้คนมาท�าบุญและบริจาคเงินเข้าวัด	

เป็นต้น	 แนวปฏิบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นพุทธพาณิชย์

ทั้งสิ้น	 และเป็นกิจกรรมที่พึงได้รับความรังเกียจ

จากสังคมเป็นอย่างยิง่ผู้เขยีนยงักล่าวระบบถ้าสร้าง

ดีก็เป็นมรดกบุญของสังคม	 ถ้าสร้างไม่ดี	 ก็เป็น

มรดกบาปตกอยู่แก่สังคม	 ซ่ึงผู้เขียนไม่ได้ชี้แจ้งให้

แจ่มแจ้งชดัเจน	เหมอืนหงายของทีค่ว�า่	เปิดของทีปิ่ด 

บอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืด	 ด้วย

หวังว่าคนผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้เพราะปัญญาจะ

เจริญขึ้นได้	ต้องมาจากเหตุที่ส�าคัญ	คือ	ศรัทธาที่

รับรองด้วยเหตุผล

 หวัข้อที	่6	การฟ้ืนฟสูงัคมไทยและมนสุปฎวิตัิ 

ในส่วนของผู้ศึกษาขอน�าเสนอความเห็นว่าผู้เขียน

ให้แนวคดิว่าในหวัข้อที	่6	นีบ้ทนี	้ผูเ้ขยีนได้กล่าวถงึ

ความเชือ่เรือ่งราห	ูเรือ่งจนัทเทพบตุร	สรุยิเทพบตุร	

เป็นเทพนิยายของพราหมณ์	 ในศาสนาพราหมณ์	

อันนี้เป็นความเชื่อถือท่ีมีกันอยู่ในสังคม	 ของเรา

เวลาน้ี	 ก็กลายเป็นไสยศาสตร์ไป	 คอยอ้อนวอน	

ราห	ูถ้าเกดิมเีร่ืองราหข้ึูนมา	คนกอ้็อนวอนให้ได้สุข	

ให้พ้นทุกข์	 ซ่ึงตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วไม่ม	ี

สุข-ทุกข์	 บุคคลต้องท�าเอาเอง	 ราหูคือโมหะหรือ

ความมืด	ความ	หลง	ความหลงผิดหรืออวิชชาคือ	

ความไม่รูน้ัน่เอง	โชเครติสท่านถอืว่า	ความไม่รูเ้ป็น

ความช่ัวร้ายอย่างหนึ่งตรงกันข้าม	 ท่านบอกว่า	 

คนที่ท�าผิดทั้งไม่รู้นั่นแหละ	ควรถูกต�าหนิมากกว่า	

เพราะ	1)	ท�าความผิด	2)	เมื่อไม่รู้	ก็ท�าผิดเรื่อยไป	

ความไม่รู้เป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่ง	และยังจะน�า

ไปสู่ความชั่วร้ายอื่นๆ	อีกมากมาย	มีตัวอย่างเยอะ

แยะทีค่นท�าผิดพลาดเพราะความไม่รู้	เพราะโมหะ	

เพราะอวิชชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้	 เป็นผู้ตื่น	 เป็น 

ผู้เบิกบาน	 เป็นผู้ท�าลายโมหะและอวิชชามาก่อน	
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ราหูจึงกลัว	 แม้แต่เพียงเอ่ยพระนามของพระองค์	

เพราะฉะนั้นการท�าจิตใจให้สว่าง	 ด้วยปัญญาเป็น

เรื่องส�าคัญมาก	 เราผู้เป็นชาวพุทธเป็นศิษย์ของ

พระพุทธเจ้า	 ขอให้มารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็

จะไม่ตกใจกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวและจะกล้าในส่ิงที่

ควรกล้า	 เป็นผู้ที่ใครๆ	 หลอกลวงไม่ได้โดยง่าย 

เป็นผูม้ัน่คงในปัญญา	รุง่เรอืงด้วยปัญญา	สาวกของ

พระสัมมาสมัพทุธเจ้าย่อมเป็นผูรุ้ง่เรอืงด้วยปัญญา	

ในท่ามกลางปุถุชนเป็นอันมากที่รกชัฏ	สางได้ยาก	

เหมือนกองหยากเยื่อในทาง	 แต่สาวกของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นผู ้รุ ่งเรืองด้วยปัญญา

เพราะฉะน้ัน	 ชาวพุทธเราก็ขอให้พัฒนาปัญญา	 

ให้สมเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า	ผู้รู้	 ผู้ตื่น	ตื่นจาก

ความหลงจากความงมงาย	 แล้วก็เป็นผู้เบิกบาน

ด้วย	ความกรณุา	มคีวามกรณุาแล้ว	หลอกลวงใคร

ไม่ได้	 หลอกลวงใครไม่เป็น	 ไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นไป

เพือ่ความหลอกลวง	หรอืเพือ่ประโยชน์ของตวัแล้ว

ท�าให้คนอื่นเสียประโยชน์เพราะมีความกรุณา

เหน็ใจเขา	สงสารเขา	ด�าเนนิชวีติตามรอยพระบาท

ของพระพุทธเจ้าคนที่ดีในโลกมนุษย์	 เป็นคนมีศีล

ธรรมแม้แต่เทพก็ต้องนอบน้อม	ไม่ใช่ว่าคนต้องไป

นอบน้อมต่อเทพแต่เทพต้องมานบน้อมต่อคน	

เทพเจ้าทัง้กลวัและเกรงใจ	ขอให้มคีวามรูส้กีว่า	เรา

เป็นผู ้ที่สามารถพึ่งตัวเองได้โดยไม่ต ้องพึ่งส่ิง

ภายนอก	 แล้วก็อยู่กับสิ่งท้ังหลายทั้งปวงในโลกนี้

ด้วยความเป็นมิตรกัน	อีกเรื่องก็คือ	ต้องเปลี่ยนค่า

นยิมในสงัคมไทย	เสยีใหม่	มค่ีานยิมมากมายทีไ่ม่ดี	

เช่นค่านยิมเรือ่งความ	มัง่คัง่	เราต้องเปลีย่นค่านยิม

ในเรือ่งความมัง่คัง่	เรือ่ง	วตัถนุยิม	เราต้องพยายาม

ลดค่านิยมเรื่องความม่ังค่ังลงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้	 แล้วหันมาใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินส่วน

เรื่อง	 การฟื้นฟูสังคมไทยในปัจจุบันนี้	 เราจะฟื้นฟู	

แต่เวลานี้	ชาวชนบทพึ่งตนเองไม่ค่อยได้	มีปัญหา

มากมายซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้ว	 สาเหตุ

ส�าคัญอย่างหนึ่งก็คือ	 ความโลภของคนทุกระดับ 

พื้นฐานสังคมไทยเราเวลานี้เกิดความช�ารุดทรุด	

โทรมเป็นอย่างมาก	เพราะเหตุทีม่คีวามโลภ	ความ

ริษยา	และความแข่งดีเป็นอย่างมาก	สังคมของเรา

จ�าเป็นจะต้องท�าสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า	 มนุสปฏิวัติ	 

(Intasara,	2013	:	81-84)	ซึง่มคีวามสอดคล้องกบั

บุญสนอง	บุณโยทยาน	 (Boonyotayan,	1985	 :	

98)	 กล่าวว่า	 พระราหูเป็นความเชื่อในลักษณะ

มายาศาสตร์	ทีเ่ป็นไปเพ่ือผลเฉพาะเร่ืองเฉพาะราย	

และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้คนให้

เหน็ผลทันตา	ในขณะใดขณะหนึง่	ไม่ใช่เป็นท่ีพ่ึงใน

ระยะยาวในเรือ่งเกีย่วกบัโลกหน้า	สวรรค์หรอืนรก	

ดังนั้นความเช่ือพระราหูจงสามารถเป็นที่พึ่งของ

ผู้คนทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 เมื่อสภาพสังคมโดย

รวมมีความเปล่ียนแปลงไปความเชื่อพระราหูจึง

ต้องปรับบทบาทหน้าที่ตามความเปลี่ยนแปลงนั้น	

เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้อองการของผู้คน

ให้ครอบคลุมทั้งผู้คนภายใน	และภายนอกชุมชน	

	 ข้อนี้ผู้วิจารณ์เห็นด้วยว่า	 ความไม่รู้เป็น

ความชั่วร้ายอย่างหนึ่ง	 และยังจะน�าไปสู่ความชั่ว

ร้ายอื่นๆ	 อีกมากมายส่วนการท�าจิตใจให้สว่าง 

ด้วยปัญญาเป็นเรือ่งส�าคญัมากและการฟ้ืนฟสูงัคม

ไทยในเรื่องความเชื่อใหม่สาเหตุมาจากการที่การ

เชื่อหมอดูโหราศาสตร์ถือฤกษ์ดี	ยามดี	ต้องปฎิรูป

ใหม่ตรงนี้	 ผู้วิจารณ์ก็เห็นด้วยเพราะไม่ใช่จะเช่ือ

เกินไปอันไม่เป็นการท�ามาหากินเลย	 วิถีชีวิตของ
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คนเปลี่ยนแปลงได้	 มนุษย์มีเจตจ�านงเสรี	 เพราะ

ฉะน้ัน	 จะต้องส่งเสริมเสรีภาพทางปัญญา	 ขจัด

ความเชื่อเรื่องโชคชะตานิยมและหากลดละความ

โลภได้สังคมก็จะมีความเจริญมั่นคงทั้งด้านกาย

และจิตใจทั้งเพิ่มพูนปัญญา	มนุสสปฏิวัติ	นั้นมีอยู่

สามทาง	คือ	ทางทีห่นึง่เกีย่วกับตวัมนษุย์คอื	ความ

ผันแปรในรูปธรรมหรือความคิดที่เปลี่ยนแปลงมา

เป็นล�าดับ	 ทางที่สองเก่ียวกับฐานะของมนุษย์ใน

สงัคมคอื	การเปลีย่นสภาพมนษุย์จากความเป็นทาส 

ความสูงต�่า	 และการแบ่งชั้นวรรณะให้กลายเป็น

เสรีภาพและเสมอภาพ	ทางที่สาม	คือ	การเปลี่ยน

ลกัษณะนสิยัใจมนษุย์จากสภาพอันไม่พงึปรารถนา	

ให้เข้าสู่สภาพอันพงึปรารถนา	ทีก่ล่าวกนัว่าสมเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	ทางเป็นนกัปฏิวตัอิย่างสงูสดุ

น้ัน	 ท่านทั้งหลายคงเห็นแล้วว่าเป็นการพ้นวิสัยที่

จะกล่าว	 วัฒนธรรมไทย	 แต่โบราณ	 มีเรื่องการ 

กินง่าย	 อยู่ง่าย	 รู้จักพอ	 เป็นวัฒนธรรมที่ดีมาก	

เพราะเราได้รับต้นแบบมาจากพระอริยเจ้าผู้ไม่มี

กิเลส	 เป็นอริยวัฒนธรรม	 อยู ่ในวัฒนธรรมนั้น 

กพ็ลอยมชีวีติทีเ่รยีบง่าย	โปร่ง	เบา	มคีวามสงบสขุ	

เพราะด�าเนินชีวิตตามรอยของพระอริยะ	 จุดแข็ง

ในบทนีท้ีท่�าให้ผูอ่้านอยากปฏบิตัติาม	แต่แค่อยาก

อ่านเพ่ือความบันเทิงก็ย่อมแค่รู้แต่เกิดประโยชน์

เช่นนั้นไม่ได้

4.  สรุป
 จุดเด่นของหนังเล่มนี้อยู ่ที่การอธิบาย

เนื้อหานั้น	 ได้ใช้ภาษาที่ท�าให้คนอ่านเข้าใจง่ายไม่

ลึกจนเกินไปเหมาะส�าหรับคนท่ีสนใจศึกษาหลัก

ธรรมะในเชิงปรัชญาและศาสนา	 เน่ืองจากผู้เขียน

มีได้มีการอธิบายเชิงปรัชญาบูรณาการกับแนวคิด

ทางด ้านศาสนาท�าให ้สามารถเชื่อมโยงให ้

สอดคล้องรวมทั้งการเปรียบเทียบยกตัวอย่างให้

ข้อคดิ	เช่น	คณุสมบติัของชาวพทุธท่ีผูเ้ขยีนสามารถ

บรรยายได้ด	ีคณุสมบตัพิืน้ฐานของชาวพทุธทีก่ล่าว

ถึงในหนังสือเล่มนี้	 มี	 5	 ประการ	 คือ	 1)	 ศรัทธา	

ความเชื่อที่มีเหตุผล	 2)	 ศีล	 ความประพฤติดีทาง

กาย	วาจา	การงดเว้น	จากการเบยีดเบยีน	3)	ความ

ไม่ถือมงคลตื่นข่าว	 หนักแน่นในเรื่องกรรม	 ไม่ถือ

มงคลภายนอก	อันขัดกับหลักกรรม	4)	ไม่แสวงหา

เขตบญุนอกพุทธศาสนา	5)	ท�าอปุการะคือ	บ�าเพญ็

บุญในพระพุทธศาสนาส่วนหลักธรรมที่ยกมา 

กล่าวอ้างก็มีหลายเรื่อง	 เช่น	 ศรัทธา	 4	 กุศล

กรรมบถ	 10	 อบายมุข	 6	 พระสุตตันตปิฎกเร่ือง 

มหาปรินิพพานสูตรหลักปฏิจจสมุปบาทหรือ 

อิทัปปัจจยตา	 หลักกรรม	 โยนิโสมนสิการ	 ทาน	 

ศีล	 ภาวนา	 เป็นต้นโดยการอ้างทั้งสองส่วนมีการ

อธบิายเพ่ิมเติมแยกต่างหาก	ส่วนเร่ืองเนือ้หาความ

ถูกต้องของทฤษฎีหรือหลักธรรมะคงต้องมีการไป

ค้นคว้าหาข้อมูลความถูกต้องต่อไป

	 ส่ิงที่ผู้วิจารณ์อยากเสนอเกี่ยวกันหนังส่ือ

เล่มนี้ก็คือ	 เป็นหนังสือที่อ่านแล้วก่อให้ความรู ้

ก่อให้เกิดปัญญามีอรรถรสในการอ่านเป็นอย่างยิ่ง	

ถ้าอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วก็จะท�าให้เข้าใจและ

ซาบซ้ึงในเนื้อหามากขึ้นและถ้าอยากอ่านเฉพาะ

บางเรื่องแล้ว	 ถ้าอ่านเรื่องนั้นก็ย่ิงเข้าใจซาบซ้ึงใน

บทนัน้ๆ	มากยิง่ขึน้โดยเฉพาะมกีารอธบิายค�าสอน

ทางพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญาและสอดแทรก

เชิงวิทยาศาสตร์	ท�าให้เกิดความสนใจที่จะติดตาม

ผลงานในเร่ืองอืน่ๆ	ของผู้เขยีนต่อไป	อกีโดยเฉพาะ
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หลกัธรรมทีอ้่างอิงจากพระไตรปิฎกกต้็องไปศกึษา

ค้นคว้าเพิ่มเติมเพ่ือเสริมความรู้ใหม่ๆ	 ให้มากข้ึน

ย่อมได้รสชาติในการอ่านไปอีกแบบถึงอย่างไร

ก็ตามเน้ือหาในหนังสือเล่มน้ีได้ได้เน้นหลักค�าสอน

ของพระพทุธเจ้าในเรือ่งต่างๆ	ด้วยศรทัธาทีป่ระกอบ

ด้วยปัญญาเชื่อในพระรัตนตรัย	รับรองด้วยเหตุผล	

โดยเฉพาะค�าสอนที่เป็นหนทางการหลุดพ้นด้วย

ตนเอง	 ด้วยเหตุนี้แล้วแสดงให้เห็นว่า	 พระพุทธ

ศาสนาเป็นศาสนาว่าด้วยเหตุผลก่อให้เกิดปัญญา	

รวบรวมแนวคิดในการประยุกต์ใช้หลักธรรมของ

พระพุทธเจ้าทีว่่าด้วยการเข้าถงึความพ้นทกุข์ไว้ได้

อย่างครอบคลุม	สั้นกระชับ	และรัดกุมที่สุด
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1.  บทน�ำ
	 หนังสือเรื่ อง	 ถอดรหัสปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู ่การสอนกระบวนการคิด 

เป็นหนังสือส�าหรับครู	อาจารย์	และผู้เกี่ยวข้องใน

การพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษาให้

สามารถน้อมน�า	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	

ไปใช้ในการคดิ	การศกึษาเล่าเรยีน	การท�างานและ

การด�าเนนิชวีติให้เป็นไปในทางสายกลาง	พร้อมรบั

การเปลี่ยนแปลง	 มีความสงบสุขและก้าวหน้าไป

อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ขอเชิญชวนครูผู้สอนในทุก

ระดับการศึกษามาช่วยกันปลูกฝังปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นและเจริญงอกงามขึ้น

ในตัวผู้เรียน	 โดยการพัฒนากระบวนการคิดของ 

ผู้เรียน	 เนื่องจากการคิดเป็นที่มาของการกระท�า	

การรู้จักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จึงน�าไปสู่การกระท�าหรือการปฏิบัติอย่างพอเพียง	

อนัจะพฒันาไปสูอ่ปุนสิยัพอเพยีงในทีส่ดุ	นวัตกรรม

การสอนท่ีเสนอแนะ	 ในหนังสือเล่มนี้ให้แนวทาง 

วิธีการที่สะดวกและเรียบง่ายซึ่งครูผู้สอนสามารถ

น�าไปประยุกต์หรือใช้ในการสอนได้ในทุกระดับ 

การศึกษา

	 หนงัสือเล่มนี	้มขีนาดประมาณ	145	x	210	

มม.	พมิพ์ครัง้ที	่3	เมือ่ปีพ.ศ.	2559	โดยส�านกัพมิพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มีความหนา	 214	

หน้า	 มีเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:	

สาระส�าคัญ	 คือ	 1)	 การขับเคล่ือนปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา	 2)	 การถอดรหัส

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์สู่การ

สอน	3)	การน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารสอน

กระบวนการคดิ:	การประยกุต์ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงสู่การเรียนการสอน	 4)	 การสอนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบแยกส่วน	 5)	 การสอน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบเน้นกระบวน	

การคิด:	 นวัตกรรมการสอน	 6)	 หลักการสอน

ส�าหรบัการพฒันาทักษะกระบวนการคดิการปฏบิตัิ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เขียนหนังสือ

เล่มนี้ได้กล่าวถึงแรงจูงใจ	 3	 ประการในการเขียน

หนังสือคือ	 (1)	 การเห็นคุณค่าในปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	(2)	การเห็นความจ�าเป็นในการ

ปลูกฝังปรัชญาน้ีให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ	

และ	(3)	การเหน็ปัญหาของครผููส้อนในการจัดการ

เรียน รู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให ้มี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูตามทีค่าดหวงั

ทกุระดับการศกึษา	ท�าให้ผูเ้ขยีนได้ชวนครผูู้สอนใน

ทุกระดับการศึกษามาช่วยกัน	ปลูกฝังปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นและเจริญงอกงามขึ้น

ในตัวผู้เรียน	 โดยการพัฒนากระบวนการคิดของ 

ผู้เรียน	 เน่ืองจากการคิดเป็นท่ีมาของการกระท�า	

การรู้จักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จึงน�าไปสู่การกระท�าหรือการปฏิบัติอย่างพอเพียง	

อันจะพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่สุขนิสัยพอเพียง

ในที่สุด	 นวัตกรรมการสอนที่ผู้เขียนได้เสนอแนะ 

ในหนังสือเล่มน้ีให้แนวทางและวิธีการท่ีเรียบง่าย	

ซึ่งครูผู้สอนสามารถน�าไปประยุกต์หรือปรับใช้ใน

การสอนของตนได้อย่างสะดวก

2.  โครงสร้ำงหนังสือ
	 จากผลการศึกษาเนื้อหามี	2	ตอนทั้งหมด	

7	บทของหนังสือเล่มนี้ดังต่อไปนี้

	 ตอนท่ี	 1	 การถอดรหัสปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงว่าด้วยเรือ่ง	บทที	่1	ปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง:	สาระส�าคญับทที	่2	การขับเคล่ือน

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูส่ถานศกึษาบทที	่3	

การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

ประยุกต์สู่การสอน

	 ตอนที่	 2	 การน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสู ่การสอนกระบวนการคิดว่าด้วยเรื่อง 

บทที	่4	การประยกุต์ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	

สู่การเรียนการสอนบทที่	 5	 การสอนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงแบบแยกส่วนบทที่	 6	 การสอน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบเน้นกระบวน	

การคิด:	นวัตกรรมการสอน	และบทที่	7	หลักการ

สอนส�าหรับการพัฒนาทักษะ	กระบวนการคิดการ

ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

	 ผูว้จิารณ์เหน็ว่า	โครงสร้างของหนงัสอืเล่ม

นีเ้พือ่ให้ครผููส้อนน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ไปประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอน	ปลกูฝังปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงให้เกดิข้ึนและเจรญิงอกงาม

ขึ้นในตัวผู้เรียน	พัฒนาไปสู่อุปนิสัยพอเพียงให้เกิด

ขึ้นให้ครูเป็นต้นแบบที่เป็นมาตรฐานสามารถ

ถ่ายทอดและปลูกฝัง	 ตลอดจนสามารถบูรณาการ

สร้างสรรค์กิจกรรมในชั้นเรียนได้ต่อไป

3.  เนื้อหำโดยย่อ
	 ส�าหรับการน�าเสนอเนื้อหาของหนังสือ

เรื่องนี้	ผู้วิจารณ์น�าเสนอตามล�าดับคือ
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	 หวัข้อที	่1	ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง:	

สาระส�าคัญ	 ในส่วนของผู้ศึกษาขอน�าเสนอความ

เห็นว่า	ผู้เขียนให้แนวคิดว่าในหัวข้อที่	1	นี้ว่าด้วย

เรื่อง	 ความหมายและเป้าหมายปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง	เป้าหมายปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงได้ระบุไว้ว่าก้าวทันความเปลี่ยนแปลง	

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีความ

สมดุลในทุกมิติด ้ านวัตถุ / เศรษฐกิจ	 สั งคม 

สิง่แวดล้อม	และวฒันธรรม	ซึง่ความหมายปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 หมายถึง	 Sufficiency	

Economy	ไม่ใช่	Self-Sufficiency	ประกอบด้วย	

3	ห่วง	คือ	หลักพอเพียง	3	ประการ	ได้แก่	ความ

พอประมาณ	ความมีเหตุผล	การมีภูมิคุ้มกันในตัว

ทีด่	ี2	เง่ือนไข	คือ	เงือ่นไขของปรชัญาฯ	2	ประการ	

ได้แก่	 เงื่อนไขด้านความรู้และคุณธรรม	 และมิติ	 

4	 ด้าน	 คือเป้าหมายของปรัชญาฯ	 ได้แก่	 ความ

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน	 4	 มิติ	 

ทั้งด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรม	(Khaemmani,	2016	:	2)	ความส�าคัญ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด�ารงชีวิตและ

ปฏิบัติตน	 ตั้งแต่ระดับครอบครัว	 ระดับชุมชน	

จนถึงระดับรัฐ	 ให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง 

ไม่ประมาท	 ไม่โลภ	 ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน	 โดยค�านึง 

ถงึความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	มภีมูคิุม้กนัใน

ตวัทีด่	ีตลอดจนใช้ความรูแ้ละคณุธรรมเป็นพืน้ฐาน

ในการด�ารงชวีติให้รอดพ้นจากวกิฤต	ิมคีวามมัน่คง

และยั่งยืน	 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 

โดยหลักของพอเพียง	 Sufficiency	 Economy	 

มี	3	ระดับคือ

	 ระดับ	1	แบบพื้นฐาน	เป็นความพอเพียง

ระดับครอบครัว	ให้สามารถพึ่งตนเองได้

	 ระดับ	2	แบบก้าวหน้าระดับกลุม่	เป็นการ

รวมพลังกันเป็นกลุ่ม	 เพื่อการผลิต	 และความเป็น

อยู่ที่ดีขึ้น

	 ระดับ	 3	 แบบก้าวหน้าระดับเครือข่าย	

เป็นการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 โดยการร่วม

มือกับหน่วยงานภายนอก	 เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่ง

ข้ึนท้ังนี้การน�าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงไปปฏบิตัใิช้เพือ่พฒันาประเทศต้องท�าเป็น

ล�าดับขั้นตอนคือ	 สร ้างพื้นฐานให้ครอบครัว

สามารถพึ่งตนเอง	 พอมีกินมีใช้เป็นเบื้องต้นก่อน	

ต่อไปจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและการพัฒนา

ให้ไปสู่ข้ันที่สูงขึ้นส�าหรับการพัฒนาต้องค�านึงถึง

องค์ประกอบส�าคัญของการพัฒนามี	 4	มิติ	 ได้แก่	

มิติด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ	 มิติด้านสังคม	 มิติด้าน 

สิ่งแวดล้อม	 และมิติด้านวัฒนธรรม	 การพัฒนา

อย่างยั่งยืนจะเกิดข้ึนได ้ก็ต ่อเมื่อการพัฒนา	

เป็นการพัฒนาที่สมดุลใน	 4	 มิตินี้	 เพราะปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมายเพื่อความสมดุล

และพร้อมรบัการเปลีย่นแปลงใน	4	มติคิอื	มติด้ิาน

วัตถุ	 หมายถึง	 วัตถุเชิงกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น	

รวมถึงเงินซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตและบริโภค	มิติ

ด้านสงัคม	หมายถงึ	สภาพและกตกิาการอยูร่่วมกนั

และความสัมพันธ์ของคนในสังคม	 สถาบันทาง

สงัคม	และสวสัดิการทางสงัคม	มติิด้านสิง่แวดล้อม	

หมายถึง	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชน	สังคม	และโลก	มิติด้านวัฒนธรรม	หมายถึง	

วิถีการด�าเนินชีวิตของคนในสังคมรวมไปถึงศิลปะ

และโบราณสถาน	 (Khaemmani,	2016	 :	5-12)	
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สอดคล้องกับจิราย	ุอศิรางกรู	ณ	อยธุยา	และปรยีานชุ 

พิบูลสราวุธ	 (Issarangkun	Na	Ayutthaya	and	

Piboonsarawut,	2009	:	10)	กล่าวว่า	เศรษฐกิจ	

พอเพียงเป็นปรชัญาท่ีเป็นท้ังแนวคดิ	หลกัการและ

แนวทางปฏิบตัตินของแต่ละบุคคลและองค์กรโดย	

ค�านึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเอง

และสภาวะแวดล้อม	 ความมีเหตุผลและการมี

ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง	 โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลัก

วชิาด้วยความรอบคอบและระมดัระวงัควบคูไ่ปกบั

การมคุีณธรรม	ไม่เบียดเบยีนกนั	แบ่งปัน	ช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน	 และร่วมมือปรองดองกันในสังคม	 

ซึง่จะช่วยเสรมิสร้างสายใยเชือ่มโยงคนในภาคส่วน

ต่างๆ	ของสังคมเข้าด้วยกัน	สร้างสรรค์พลังในทาง

บวกน�าไปสู่ความสามัคคี	 การพัฒนาที่สมดุลและ

ยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้	กระแส

โลกาภิวัตน์ได้

	 ผู ้วิจารณ์เห็นว่า	 ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและ

พร ้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน	 4	 มิ ติ	 ดังนั้น	 

ในกระบวนการพฒันาตนจงึจ�าเป็นต้องค�านึงถึงมติิ

ทั้ง	 4	 ด้านอย่างเป็นองค์รวม	 นอกจากนี้ต้อง

พิจารณามิติทั้ง	4	ด้านอย่างเป็นองค์รวม	หมายถึง

การพจิารณาเรือ่งทีค่ดิปฏบิตัใิห้ครบทัง้	4	มติ	ิรวม

ทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันขององค์

ประกอบต่างๆ	ของมิติทั้งสี่	เนื่องจากกระบวนการ

คดิพจิารณามติิท้ัง	4	ด้านอย่างเป็นองค์รวมจะช่วย

ให้ค้นพบปัญหา	ข้อผิดพลาด	ประเด็น	และปัจจัย

ต่างๆ	 ที่จะส่งผลต่อการพัฒนา	 ท�าให้สามารถ

ปรับปรุง	แก้ไขแผนงาน	รวมทั้งจัดปัจจัยเกี่ยวข้อง

ต่างๆ	 ที่สามารถช่วยให้การพัฒนาประสบความ

ส�าเร็จได้ดีขึ้น

	 หัวข้อท่ี	 2	 การขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงสู่สถานศกึษา	ในส่วนของผู้ศกึษา

ขอน�าเสนอความเห็นว่า	 ผู้เขียนให้แนวคิดว่าใน

หวัข้อที	่2	นีว่้าด้วยเร่ือง	การขับเคล่ือนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู ่สถานศึกษา	 ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา	 ยุทธศาสตร์ขับ

เคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่สถานศึกษา

แนวทางการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงสูส่ถานศกึษาจากนัน้ผูเ้ขยีนได้เชือ่มโยงถงึ

ป ัจจัยส�าคัญที่จ�าเป ็นต ่อความส�าเร็จในการ 

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน

ศึกษา	 ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคในการ 

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน

ศึกษา	 สรุปได้ว่า	 ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรค 

ต่อความส�าเรจ็ในการพฒันาผูเ้รยีนอยูท่ีก่ารจดัการ

เรียนการสอนของครูที่ส ่วนหนึ่งเกิดจากความ 

ไม่เข้าใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทางการด�ารงชีวิตและปฏิบัติตน	 ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว	 ระดับชุมชน	 จนถึงระดับรัฐ	 ให้ด�าเนิน

ไปในทางสายกลาง	ไม่ประมาท	ไม่โลภ	ไม่เบยีดเบยีน

ผูอ้ืน่	โดยค�านงึถงึความพอประมาณ	ความมีเหตผุล	

มีภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดี	 ตลอดจนใช้ความรู ้และ

คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิตให้รอดพ้น

จากวกิฤติ	มคีวามมัน่คงและยัง่ยนื	ท่ามกลางความ

เปลีย่นแปลงต่างๆ	(Khaemmani,	2016	:	13-36)	

ซึ่งมีความสอดคล้องกับปรียานุช	 พิบูลสราวุธ	 

(Piboon	sarawut,	2007	:	14)	กล่าวว่า	การขับ

เคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการ

ศกึษา	ภายใต้การด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการ
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ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

หน้าที่หลัก	 คือ	 การจัดท�าแนวทางเพื่อให้สถาน

ศึกษาและบุคลากรทางด้าน	 การศึกษาในระดับ

ต่างๆ	ทัง้ในและนอกระบบ	สามารถน�าหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงไป	ประยกุต์ใช้ในการบรหิาร

สถานศึกษา	 การจัดการศึกษา	 และพัฒนาผู้เรียน 

ได้อย่างเหมาะสม	วิสัยทัศน์	ในการขับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาคือ	

สานเครือข่าย	ขยายความรู้	 ควบคู่ประชาสัมพันธ์	

เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 สามารถน�ามาบูรณาการสู่การ

เรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุก

ระดับได้อย่างถูกต้อง	 ชัดเจน	 และเป็นรูปธรรม	

ตลอดจนผู้บริหารสามารถน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหาร	สถานศึกษา

เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุข

	 ผู ้วิจารณ์เห็นว่า	 สถานศึกษาที่น้อมน�า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการในการ

บริหารจัดการและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนย่อม

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสงัคมตอบ

สนองต่อนโยบายของหน่วยเหนือรวมทั้งสามารถ

ผลติผูเ้รยีนทีม่คีณุลกัษณะตรงตามพระราชบัญญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	คือ	ดี	 เก่ง	

และมีความสุขได้	 และประการส�าคัญที่สุดคือ	 

ได้น้อมน�าพระราชด�าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มาสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรปูธรรมในสถานศกึษา	ซึง่เป็นการปฏิบติั

เพื่อสนองตอบต่อพระมหากรุณาธิคุณ	 ในฐานะ

พสกนิกรผูจ้งรกัภักด	ีส่วนสงัคมได้คาดหวงัว่าสถาน

ศกึษาจะเป็นแหล่งท่ีหล่อหลอมและสร้างผูเ้รียนให้

มีความดี	ความเก่งและมีความสุข	ท่ามกลางสังคม	

ซ่ึงก�าลังประสบวกิฤตหลายๆ	ด้าน	ในปัจจุบนัความ

คาดหวังดังกล่าวนั้นเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา 

ซึ่งต้องปฏิบัติอยู่แล้วประกอบกับได้รับนโยบายทั้ง

จากกระทรวงศึกษาธิการและส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษาให้จัดการศึกษาโดยใช	้

“คณุธรรมน�าความรู”้	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของปรชัญา

ของเศรษฐกิจ	อนัประกอบด้วย	3	ห่วง	(พอประมาณ 

มีเหตุผล	 มีภูมิคุ้มกันที่ดี)	 และ	 2	 เงื่อน	 (ความรู	้

คุณธรรม)	โดยมุ่งผลสมดุล	ยั่งยืน	4	มิติ	(เศรษฐกิจ	

สังคม	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม)

	 หัวข้อที่	 3	 การถอดรหัสปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์สู่การสอนในส่วน

ของผู้ศึกษาขอน�าเสนอความเห็นว่า	 ผู ้เขียนให้

แนวคดิว่าในหวัข้อที	่3	นีว่้าด้วยเรือ่ง	การถอดรหสั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อประยุกต์สู่การ

สอนสาระส�าคัญเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงที่น�ามาศึกษาวิเคราะห์	 และตีความเพ่ือ

การประยุกต์สู่การสอนมี	8	ประการดังนี้

	 รหัสที่	 1:	 ความหมายและเป้าหมาย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 รหัสที่	 2:	 หลักคิดและหลักปฏิบัติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:	ความพอประมาณ

	 รหัสที่	 3:	 หลักคิดและหลักปฏิบัติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:	ความมีเหตุผล

	 รหัสที่	 4:	 หลักคิดและหลักปฏิบัติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:	การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ในตัว

	 รหัสที่	 5:	 เงื่อนไขปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง:	ความรู้
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	 รหัสที	่6:	เงือ่นไขปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียง:	คุณธรรม

	 รหัสที่	7:	เป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง:	 ความสมดุลและความพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงใน	4	มิติ

	 รหัสที่	 8:	 องค์รวมปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	(Khaemmani,	2016	:	37-95)

	 การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง	เพือ่ประยกุต์สูก่ารสอน	มสีาระส�าคญัทีค่รู

ผู้สอนควรน�าไปจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

เรยีนรู	้ประกอบด้วย	1)	ความรูเ้กีย่วกบัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 2)	 ทักษะการคิดตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งประกอบด้วยทักษะการ

คิดตามองค์ประกอบส�าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	 และทักษะกระบวนการคิดตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 3)	 ทักษะการปฏิบัติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และ	4)	เจตคติต่อ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (Khaemmani,	

2016	:	98-102)	ซึ่งมีความสอดคล้องกับปรียานุช	

พิบูลสราวุธ	(Piboonsarawut,	2007	:	21)	กล่าว

ว่าการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย 

พื้นฐานก็คือ	 การพึ่งตนเองเป็นหลัก	 หมายถึง	 

การท�าอะไรอย ่างเป ็นขั้นเป ็นตอน	 รอบคอบ	

ระมดัระวัง	พจิารณาถึงความพอด	ีพอเหมาะ	พอควร 

ความสมเหตุสมผล	การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	

การสร้างสามัคคีให้เกิดข้ึนบนพื้นฐานของความ

สมดุลในแต่ละสัดส่วนแต่ละระดับ	 ครอบคลุมทั้ง

ทางด้านจติใจ	สงัคม	เทคโนโลย	ีทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงเศรษฐกิจเราสามารถ

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ

	 ผู้วิจารณ์เห็นว่า	 ความเข้าใจสาระที่จะ

สอนดังกล่าว	 นอกจากจะช่วยให้สาระท่ีสอน 

มีความชัดเจนข้ึนแล้ว	 ยังช่วยให้ผู้สอนเห็นความ

แตกต่างในประเภทของสาระทีส่อน	ซ่ึงน�าไปสูก่าร

เลอืกวธิกีารสอนให้เหมาะสมกบัประเภทของสาระ

นั้นด้วยในการน�าเสนอเนื้อหาในหนังสือเล่มนี	้ 

ผู ้เขียนใช้วิธีเขียนโดยการตั้งค�าถามและเสนอ 

ค�าตอบที่สะท้อนจากปัญหาความสงสัยของครูที่มี

ต่อสาระในปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง	และยงัมี

การสรุปสาระส�าคัญในแต่ละ	 รหัสทั้ง	 8	 ข้อไว้ใน

ตอนท้ายด้วย	 เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระส�าคัญ

ของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได้ชดัเจนมากขึน้

	 หัวข้อที่	 4	 การประยุกต์ปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง	สูก่ารเรยีนการสอน	ในส่วนของ

ผู้ศึกษาขอน�าเสนอความเห็นว่า	 ผู้เขียนให้แนวคิด

ว่าในหัวข้อที่	 4	 นี้	 ว่าด้วยเรื่องประเภทของสาระ

การเรียนรู้เหตุที่ครูผู้สอนจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับสาระการสอนและหลักการสอนน้ันก็

เพราะโดยท่ัวไปแล้วความรู้หรือเนือ้หาสาระท่ีสอน

มีหลายประเภทและมีลักษณะแตกต่างกันซ่ึงโดย

ทั่วไปจัดจ�าแนกออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่

	 1.		 สาระประเภทความรู้	 จัดอยู่ในกลุ่ม

พทุธพิสิยั	(Cognitive	Domain)	จ�าแนกเป็นประเภท

ย่อยๆ	ได้แก่	1)	ความรู้ประเภทข้อมูล	ข้อเท็จจริง	

(Factual	Knowledge)	2)	ความรูป้ระเภทความคดิ

รวบยอด	(Conceptual	Knowledge)	3)	ความรู้

ประเภทกระบวนการ	(Procedural	Knowledge)

	 2.	 สาระประเภททักษะหรือทักษะ

กระบวนการ	 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มทักษะพิสัย	 (Psy 

chomotor/Process	Skills	Domain)	มีประเภท
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ย ่อยๆ	 อีกหลายประเภท	 ได ้แก ่	 1)	 ทักษะ

กระบวนการปฏิบัติ	 (Performance	 Skill)	 2)	

ทักษะกระบวนการทางป ัญญาหรือทักษะ

กระบวนการคิด	 (Cognitive	 Skill)	 3)	 ทักษะ

กระบวนการทางสังคม	(Social	Skill)

	 3.		 สาระประเภทความรู้สึก	 ซึ่งจัดอยู่ใน

กลุ่มจิตพิสัย	(Affective	Domain)	ประกอบด้วย

ความรู้สึก	เจตคติ	คุณธรรม	ค่านิยม	คุณลักษณะ

	 เนื่องจากสาระแต่ละประเภทมีลักษณะ

แตกต่างกัน	 การสอนแต่ละประเภทจึงมีลักษณะ

แตกต่างกันไปด้วย	 ตามความเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของสาระนั้น	

	 กระบวนการคิดการปฏิบัติตามปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	เป็นสาระประเภทความรูส้กึ

ด้วย	 เพราะจุดมุ่งหมายของการถอดรหัสปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่ประยกุต์สูก่ารสอนต้อง

ให้ผู ้เรียนเห็นการกระท�าตามล�าดับขั้นตอนของ

กระบวนการนั้น	 เนื่องจากการเห็นการกระท�า

สามารถช่วยให้ผู ้เรียนจดจ�าความรู ้ท่ีมีลักษณะ

เป็นการกระท�าตามล�าดับขั้นตอนได้ดี	 และให ้

ผู้เรียนได้ลองปฏิบัติตามล�าดับข้ันตอนของการ 

กระท�าน้ัน	 การได้ทดลองท�าตามความรู ้หรือ

กระบวนการที่เรียนรู้มา	จะสามารถช่วยให้ผู้เรียน

เกดิทัง้ความเข้าใจ	และสามารถจดจ�ากระบวนการ

น้ันได้มากขึ้นและดีข้ึน	 นอกจากนั้น	 การทดลอง

ปฏิบตัจิรงิอาจท�าให้ได้ข้อมลูทีน่�าไปสูก่ารปรบัปรงุ

ขั้นตอนของกระบวนการให้ดีขึ้นได้ด้วย	ดังนั้นการ

สอนให้ผู้เรียนมีความรู้	ความเข้าใจในสาระความรู้

ประเภทกระบวนการนัน้	ผูส้อนจะต้องรูแ้ละเข้าใจ

ในล�าดับขั้นตอนของกระบวนการ	 และได้ลอง

ปฏิบัติตามกระบวนการนั้น	 การด�าเนินการตาม

หลักดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้	 ความ

เข้าใจในกระบวนการนัน้ได้ด	ีแต่ยงัไม่ถงึระดบัการ

เกดิเป็นทกัษะ	ซึง่เป็นอกีด้านหนึง่ทีต้่องอาศยัหลกั

การสอนที่แตกต่างกันออกไป	 (Khaemmani,	

2016	:	98-103)	ซึ่งมีความสอดคล้องกับปรียานุช	

พบิลูสราวธุ	(Piboonsarawut,	2007	:	254)	กล่าว

ว่า	 ได้เสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงสู ่การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ว ่าต้อง

เป็นการ	 “ระเบิดจากข้างใน	 ต้องเริ่มที่...ตัวเด็ก

นกัเรยีนเอง...สนใจอยากทีจ่ะค้นหาความรู	้ลองท�า	

มีเพื่อนร่วมทาง	 เรียนรู้ร่วมกัน	 ขยายเครือข่าย	 

ท�าเป็นขั้นเป็นตอน...”	จึงจะท�าให้การประยุกต์ใช้

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมคีณุค่าเกดิประโยชน์

ได้จริง	ซึ่งครูที่จะท�าให้เด็กเกิดกระบวน	การเรียนรู้

แบบนีไ้ด้	นอกจากจะต้องเป็นผูม้คีวามรู	้ทกัษะและ

คุณธรรมแล้ว	ยังจะต้องเป็นผู้มีสติ	ใจเย็น	มีความ

เพียรอดทน	 และมีจิตวิญญาณครูที่จะสอนผู้เรียน

ให้เป็นคนที่มีคุณค่าด้วยเช่นกัน

	 หัวข้อที่	5	การสอนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบแยกส่วน	 ในส่วนของผู ้ศึกษาขอ 

น�าเสนอความเห็นว่า	ผู้เขียนให้แนวคิดว่าในหัวข้อ

ที่	5	นี้	ว่าด้วยเรื่อง	การสอนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบแยกส่วน	 แนวการสอนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบแยกส ่วนการสอนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงแบบแยกส่วนโดยใช้ค�าถามและ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการส่งเสริมการคิดตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (Khaemmani,	

2016	 :	 125-146)	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิชาญ	
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พานิช	 (Phanich,	2012	 :	16-21)	กล่าวว่า	การ

เรียนรู ้ควรเป็นการศึกษาค้นคว้าด ้วยตนเอง

ประกอบกับเรียนรู้สาระวิชา	 โดยธรรมชาติของ

มนษุย์มปัีญญาและเหตผุลสามารถคดิได้เป็นระบบ	

รู ้จักไตร่ตรอง	 ตัดสินใจเลือกและให้คุณค่าของ 

สิ่งต่างๆ	 มีจุดมุ่งหมายของชีวิต	 รู ้วิธีที่จะบรรลุ 

เป้าหมายของชีวิต	 ด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขที่

มั่นคงไม่แปรเปลี่ยนตามกระแสโลกภายนอกและ

สอดคล้องกบัมาเรยีม	นลิพนัธุ,์	ศริวิรรณ	วณชิวฒัน

วรชัย	และปริญดา	ยะวงศา	(Nilaphan,	Wanich 

vatthanavorachai	and	Yawongsha,	2011	:	2)	

ซึ่งกล่าวว่า	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทางการด�าเนนิชีวิตของคนทกุระดบัให้สามารถ

ด�ารงชีวิตอยู ่ ได ้อย ่างมั่นคงภายใต้ภาวะการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ว่า	

จะมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันภายใต้

แนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ผู้วิจารณ์เห็นว่า	 การเรียนรู้จึงสามารถ

ท�าให ้บุคคลเป ็นคนดีได ้	 คนดี	 คือบุคคลที่มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สังคมโลกต้องการได้

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	เป็นคนดี	มีความ

สุข	มีภูมิคุ้มกัน	รู้เท่าทันในเวทีโลก	และได้ก�าหนด

จดุมุง่หมายของยทุธศาสตร์ทีมุ่ง่พฒันาคณุภาพการ

ศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ

ศึกษาที่มีคุณภาพ	 มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสงูขึน้	สามารถเรยีนรูด้้วยตนเองและ

สามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

	 หัวข้อที่	6	การสอนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบเน้นกระบวนการคิด:	 นวัตกรรมการ

สอน	 ในส่วนของผู้ศึกษาขอน�าเสนอความเห็นว่า	 

ผู้เขียนให้แนวคดิว่าในหวัข้อท่ี	6	นี	้ว่าด้วยเร่ืองการ

สอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบเน้น

กระบวนการคิด:	 นวัตกรรมการสอนความส�าคัญ

ของการพัฒนากระบวนการคิดการปฏิบัติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกระบวนการคดิการ

ปฏิบั ติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :	

นวตักรรมการสอนเสนอแนะ	และชดุค�าถามส�าคญั

เพื่อพัฒนากระบวนการคิดการปฏิบัติตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 การจัดการเรียนการสอน	

เพื่อส่งเสริมการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงการจดัการเรยีนการสอนและฝึกทกัษะการ

ใช้หลักคิดตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

ใช ้แนวการสอนแบบบูรณาการและการสอน

โดยตรง	 ตามแนวทางทั่วไปในการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่สถานศึกษา 

ที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ได้เสนอแนะไว้	 ยังมีช่องทางอ่ืนๆ	 ท่ีครูผู ้สอน

สามารถน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้

ได้อีก	ได้แก่	การน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้ในการบริหารการศึกษา	 การน�าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิถีชีวิต	 คือในกิจวัตร

ประจ�าวัน	ทั้งผู้บริหาร	บุคลากร	ครูผู้สอน	ผู้เรียน	

สามารถน�าค�าถามทีก่ระตุน้การคดิตามหลกัคดิตาม

สาระประเภททั้ง	 3	 สาระการเรียนรู ้ที่ให้เป็น

ตวัอย่างไว้ข้างต้นไปใช้ในการวางแผนงาน	และการ

พิจารณาการคิด	 การกระท�าของตน	 ให้มีความ

เหมาะสมตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	อันจะน�าไปสู่การคิดการกระท�าที่มีความ

พอประมาณ	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกันที่ดี	และเป็นไป
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อย่างถกูต้องทัง้ตามหลกัวชิาและหลกัคณุธรรมอนึง่	

การฝึกฝนการใช้หลักคิดต่างๆ	 ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง	ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด	จะเกดิ

ผลดีได้ล้วนต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญเพิ่มเติม	ดังนี้

	 1.		 การได้ฝึกฝนบ่อยๆ	คอืให้ได้คดิบ่อยๆ	

เริ่มจากการเห็นตัวอย่าง	 การคิดตามแบบหรือ

ตัวอย่าง	การคิดตามจนคล่อง	จนกระทั่งคิดได้เอง

จนคล่อง	 การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมีความส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อการเกิดทักษะการคิด

	 2.		 การได้ฝึกคิดในสถานการณ์ท่ีมีความ

หลากหลายแตกต่างกันเป็นการเพิ่มทักษะการ

ประยุกต์การใช้หลักคิด	ท�าให้บุคคลสามารถคิดได้

อย่างคล่องแคล่ว	 แก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถาน

การณ์ใดๆ

	 3.		 การได้รับข้อมูลป้อนกลับคือ	 การได้

รับข้อมูลว่า	 การคิดการกระท�าของตนผิดพลาด	

หรือบกพร่องอย่างไร	การได้รับข้อมูลป้อนกลับจะ

ช่วยให้ผู้คิดท�ารู้จุดที่ตนควรปรับปรุงพัฒนา

	 4.		 การปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับ	

เมือ่ได้รบัข้อมลูป้อนกลบัแล้ว	ควรมกีารน�าข้อมลูที่

ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงการคิดการกระท�าของ

ตนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

	 5.		 การได้รับการเสริมแรง	 การได้รับ

ก�าลงัใจ	ค�าชมเชย	และแรงเสรมิอืน่ๆ	สามารถช่วย

ให้บุคคลมีแรงจูงใจในการฝึกฝนตนเอง

	 หากทกุคนสามารถน�าหลกัคดิตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้	 จะท�าให้เกิดการคิด

การกระท�าที่มีความพอดี	 พอประมาณ	 มีเหตุผล	 

มีภูมิคุ้มกันท่ีดี	 และเป็นไปอย่างถูกต้อง	 ทั้งตาม

หลักวิชาและหลักคุณธรรม	 ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาเดือดร้อนแก่ผู้ใด	 ทุกอย่างก็จะด�าเนินไปได้

ด้วยดีและก้าวหน้าขึ้น	ตามล�าดับ	(Khaemmani,	

2016	 :	 147-200)	 การเลือกกิจกรรมที่น�าสู่การ

ปฏิบัติให้เห็นผลดีในชีวิตได้จริง	การน�าเทคโนโลยี

ทีเ่หมาะสมมาใช้ประกอบการเรยีนการสอนปัญญา

เป็นการพัฒนาในด้านความรู้	ความจริง	เริ่มตั้งแต่

ความเชื่อทีมีเหตุผล	 ความเห็นที่เข้ามาสู่แนวทาง

ของความเป็นจริง	 การรู้จักหาความรู้	 การรู้จักคิด

พิจารณา	การรู้จักวินิจฉัย	ไตร่ตรอง	ทดลอง	ตรวจ

สอบ	 ความรู ้ความเข้าใจ	 ความหยั่งรู ้ เหตุผล	 

การเข้าถึงความจริง	 การน�าความรู้มาใช้แก้ไข

ปัญหาและคิดการต่างๆ	 ในการเกื้อกูลสร้างสรรค์	

เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู ้ตรงตามความเป็นจริง	

(Nakgarrearn,	 2006	 :	 24)	 	 และสอดคล้องกับ 

สิวลี	ศริิวไิล	(Sirivilai,	2006	:	69)	ได้กล่าวถึงความ

อยู ่ดีมีสุขของชีวิตมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มี

ป ัญญาและมีเหตุผล	 ท�าให้มนุษย์สามารถคิด 

ได้อย่างเป็นระบบ	รูจ้กัตัดสนิใจเลอืกและให้คณุค่า

แก่สิ่งต่างๆ	ที่มีความสัมพันธ์กับเรา	การรู้จักเลือก

สิ่งต่างๆ	

	 ผู้วิจารณ์เห็นว่า	 การน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สถานศึกษา	 ครูควรรู้เข้าใจ

หลักคิด	การอยู่ร่วมกันในสังคม	 โดยครูต้องเข้าใจ

แก่นของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

แท้จริง	เข้าใจตนเอง	เข้าใจผู้อืน่	สามารถออกแบบ

การเรียนรู้	 โดยใช้สื่อ	นวัตกรรม	สร้างบรรยากาศ

ที่ เอื้อต ่อการเ รียนรู ้ 	 และการประเมินผลท่ี

สอดคล้องกับการเรียนรู้รวมทั้งบุคคลด้วย	 จึงจะ

เป็นความส�าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้คนอยู่

ร่วมกันได้
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	 หวัข้อที	่7	หลกัการสอนส�าหรบัการพฒันา

ทักษะ	กระบวนการคิดการปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 ในส่วนของผู้ศึกษาขอน�าเสนอ

ความเห็นว่า	 ผู้เขียนให้แนวคิดว่าในหัวข้อที่	 7	 นี้	 

ว่าด้วยเร่ือง	หลกัการสอนส�าหรบัการพฒันาทกัษะ

กระบวนการคิดการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการคิดการปฏิบัติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงท่ีน�าเสนอ	พฒันาขึน้

จากการวิเคราะห์ปรัชญาดังกล่าวให้เห็นทั้ง 

องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย	 รวมทั้ง

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้น	 แล้วจึง

สังเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ	 นั้นมาเป็นกระบวน

การคิดทีมี่ล�าดบัขัน้ตอน	เอือ้ให้ผูค้ดิสามารถด�าเนนิ

การคิดได้อย่างสะดวก	 ท�าให้การคิดเป็นไปอย่าง

รอบคอบ	 ครอบคลุมประเด็นส�าคัญที่ควรคิดตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 แต่การที่ผู ้เรียน 

จะสามารถคดิโดยใช้กระบวนการดงักล่าวได้ดี	และ

เกดิเป็นทกัษะความช�านาญ	จนสามารถพฒันาเป็น

ลกัษณะนสิยัของตนได้ดท่ีีสดุน้ัน	ผูเ้รียนจ�าเป็นต้อง

มีความเข้าใจกระบวนการ	 และได้รับการฝึกฝนใช้

บ่อยๆ	ในสถานการณ์ที่มีความตกต่างหลากหลาย	

ผูส้อนจงึมบีทบาททีจ่ะต้องท�าหน้าทีช่่วยให้ผูเ้รียน

มีความเข้าใจในกระบวนการและฝึกทักษะให้แก่ 

ผู้เรียน	 นอกจากจะต้องเข้าใจในสาระส�าคัญของ

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและกระบวนการคดิ

การปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังกล่าวไว้ในบทต้นๆ	ที่ผ่านมาแล้ว	ผู้สอนจ�าเป็น

ต ้ อ งมี ความ เข ้ า ใจ ในหลั กการสอนทักษะ

กระบวนการด้วย	เพื่อช่วยให้เกิดการสอนที่ดีที่สุด	

(Khaemmani,	 2016	 :	 201-212)	 ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับปรียานุช	 พิบูลสราวุธ	 (Piboon 

sarawut,	 2007	 :	 78)	 กล่าวว่า	 ในการน�าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดผลต่อการพัฒนานั้น	

ต้องเข้าใจ	“กรอบแนวคดิ”	ว่าเป็นปรชัญาทีช่ีแ้นะ

แนวทางการด�ารงอยูแ่ละปฏบิติัตนในทางทีค่วรจะ

เป็น	 โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคม

ไทย	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและ

เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา	 มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต	

เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา	

ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจคุณลักษณะว่าเศรษฐกิจ

พอเพยีงสามารถน�ามาประยกุต์ใช้กับการปฏบิตัติน

ได้ในทกุระดบั	โดยเน้นการปฏบิตับินทางสายกลาง

และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

	 ผู้วิจารณ์เห็นว่า	การพัฒนาตนเองมีความ

ส�าคญั	คอื	เพือ่ทีจ่ะได้รู้จกัตนเองตรงตามความเป็น

จริง	 อันจะน�าไปสู ่การขจัดความรู ้สึกที่ขัดแย้ง

ภายในตวับคุคลออกไปและก้าวมาสูก่ารยอมรับตน

ตามสภาพความเป็นจริง	 พร้อมที่จะปรับตัวไปใน

ทางที่ดีขึ้น	โดยการสร้างคุณลักษณะที่มีประโยชน์

และลดหรือขจัดคณุลักษณะทีเ่ป็นโทษกับชวีติและ

สังคม	และเพ่ือเป็นแนวทางในการทีจ่ะพัฒนาชวีติ

ไปสูเ่ป้าหมายทีต้่องการได้อย่างมรีะบบและมคีณุภาพ

4.  สรุป
 จุดเด่นของหนังสือเรื่องถอดรหัสปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด

เล่มนี	้เป็นหนงัสอืทีม่ปีระโยชน์	มคีณุค่า	เหมาะสม

กับครูผู้สอน	 และผู้ที่มีความสนใจและเห็นความ

ส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรของชาติ	ซึ่งจะได้ใช้
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หนังสือดังกล่าวเป็นแหล่งความรู้เป็นแนวทางใน

การลงมือปฏิบตัเิพือ่สบืสานและน้อมน�ามรดกทาง

ความคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที	่

9	 ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยไปใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยสืบไป

	 จากเนื้อหาในหนังสือเล ่มนี้ชี้ ให ้ เห็น

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดหลัก

ปฏิบัติที่ให้ความส�าคัญกับการคิดตั้งแต่การคิด

วางแผน	(Plan)	หรอืคดิก่อนท�า	เพือ่ให้ได้แผนงาน

ทีดี่	และการคดิระหว่างปฏิบัตงิานตามแผนหรอืคดิ

ขณะท�า	 เพื่อประเมินและปรับปรุงงานที่ท�าให้ดี	

รวมไปถึงการคิดทบทวนในสิ่งท่ีได้ท�าไปแล้ว	 หรือ

การคิดหลังท�า	เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป	ดัง

นัน้	การคดิจงึเป็นทักษะท่ีส�าคญัซึง่ครผููส้อนจ�าเป็น

ต้องช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียน

เพราะกระบวนการคิดการปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง	ทัง้	5	ข้อดงักล่าวมาข้างต้นหาก

บุคคลใดสามารถน�าไปใช้จริงในการคิดพิจารณา	

และกระท�าการใดๆ	ย่อมช่วยให้การคิดการกระท�า

เป็นไปในทางสายกลาง	น�าไปสูค่วามสมดลุทีไ่ม่ก่อ

ให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน	เสียหายใดๆ	แก่ใคร	

ชีวิตก็จะสงบสุข	และก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงยั่งยืน	

ท�าให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าส�าหรับครูผู้สอนและ 

ผู้ที่สนใจได้น�าไปประยุกต์ใช้ฝึกกระบวนการคิด	 

ได้ด้วยตนเองและผู ้สอนปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงให้แก่เด็กและเยวาชนนั้น	 มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู ้ เรียนเกิดความเข้าใจในปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	สามารถน�าปรัชญาไปใช้ในการ

คดิและการกระท�าต่างๆ	ในชวีติประจ�าวนั	ตระหนัก

ในประโยชน์และคุณค่าของปรัชญา	 จนเกิดแรง

จูงใจในการน�าปรัชญาไปใช้อย่างต่อเน่ืองและ

พัฒนาเป็นคุณลักษณะลักษณะนิสัยพอเพียงใน

ทีสุ่ด	ซ่ึงวธิกีารสอนอาจใช้การสอนแบบบรูณาการ

และการสอนโดยตรงโดยยดึหลักการทีก่ล่าวข้างต้น

จะสามารถช่วยให้การพัฒนาผู ้เรียนบรรลุตาม 

จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้

	 ในทัศนะของผู้วิจารณ์เห็นว่า	หนังสือเล่ม

นี้ผู้เขียนใช้ส�านวนเชิงวิชาการเพ่ือประกอบการ

เขยีนโดยน้อมน�าแนวคดิปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นหลักให้สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการ

คิดเนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษ

ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวน	

การคิด	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีท่าน 

น�าเสนอจึงเป็นหลักคิดที่มีคุณค่า	 อีกทั้งสามารถ

สร้างความเชื่อมโยงกับการใช้กระบวนการคิด	

หนงัสอื	“ถอดรหัสปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่

การสอนกระบวนการคดิ”	จงึเป็นหนงัสอืทีค่วรมไีว้

อ่าน	ทัง้ส่วนตวัและการศกึษาเล่าเรยีน	ในส่วนการ

ท�างานสามารถน�าไปประยุกต์ใช้และการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันเพื่อให้เกิดความพอเพียงตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติบนทางสายกลาง

และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้พัฒนา

ชีวิตไปสู่เป้าหมายท่ีมีความสงบสุขและก้าวหน้า 

ต่อไปอย่างมั่นคงยั่งยืนและเห็นคุณค่า
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1.  บทน�ำ
	 หนังสือเรื่อง	 ภาวะผู ้น�าและจริยธรรม

นักการเมือง	ศาสตราจารย์พิเศษ	สมเด็จพระพุทธ

โฆษาจารย์	 นามเดิม	 ประยุทธ์	 อารยางกูร	 ฉายา	 

ปยุตฺโต	 หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา	 ป.อ.	 

ปยุตฺโต	 ขณะท่ีแต่งหนังสือเรื่อง	 ภาวะผู้น�าและ

จริยธรรมนักการเมือง	 ท่านด�ารงสมณศักดิ์พระ

พรหมคุณาภรณ์	 (ประยุทธ์	 ปยุตฺโต)	 ได้น�าความ

ส�าคัญเกี่ยวกับตัวผู้บริหารหรือผู้น�าในการบริหาร

โดยมีค�าสอนทีพ่ดูถงึเก่ียวกบัลกัษณะของผูน้�าตาม

หลักพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นผู้ประกอบด้วย

ปัญญาคือ	มีหูตาไวกว้างไกลสามารถจ�าแนกบคุคล

และเหตกุารณ์ออกว่าเป็นอย่างไรซึง่จะท�าให้ผูน้�ามี

ประสบการณ์	มคีวามช�านาญในการปกครอง	เข้าใจ

บุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี	 ระดับ

ความส�าคัญมากน้อยต่างกันไปตามระดับต�าแหน่ง

หน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงานว่าเล็กหรือใหญ่

ขนาดไหนหรือมีความส�าคัญเพียงใดโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งแล้ว	 ผู้ปกครองรัฐหรือผู้น�าประเทศแล้ว 

นบัว่าเป็นองค์กรทีใ่หญ่	ผู้น�าหรือผู้บริหารจงึต้องมี

คณุสมบติัครบถ้วนจึงจะสามารถยดึศรัทธาของผู้ใต้

บังคับบัญชาไว้มารวมบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี	้ 

ผูเ้ขยีนได้ขยายความ	เรือ่ง	ภาวะผูน้�าและจรยิธรรม

นักการเมืองให้ผู้อ่านทุกระดับสามารถอ่าน	ศึกษา

และท�าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น	 เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติเพื่อได้ประโยชน์อันสูงสุดในชีวิต

	 	ส�าหรบัหนงัสอืเล่มนีม้ชีือ่เรือ่งของหนงัสอื

น่าสนใจชวนให้อ่าน	 และเมื่อได้อ่านเนื้อหาที ่
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อดัแน่นอยูภ่ายในเล่ม	ยิง่เพิม่ความสนใจเป็นเท่าทวี

เพราะเป็นเน้ือหาท่ีชาวพุทธทุกคนต้องอ่านและ

ศึกษาให้เข้าใจ	ดังนั้น	ผู้วิจารณ์จึงมีความประสงค์

ทีเ่ลอืกวจิารณ์หนังสอืเรือ่งน้ี	เพือ่ศกึษามมุมองของ

ผู้เขียนในหนังสือเรื่อง	 ภาวะผู้น�าและจริยธรรม

นักการเมือง	 ซึ่งเป็นผลงานที่ผู ้เขียนได้แสดงใน

โอกาสคล้ายวันสถาปนาของคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 (Phra	 Promkhunaporn	

(P.A.	Payutto),	2008)	มุง่ให้เข้าใจง่ายเพือ่วจิารณ์

เน้ือหาสาระ	 ให้เห็นถึงคุณค่าของหนังสือในด้าน

ต่างๆ	ท้ังด้านโครงสร้าง	การอธิบายเนือ้หาสาระของ

หนังสือ	 ส�าหรับผู้อ่านใช้เป็นคู่มือแห่งการด�าเนิน

ชวีติ	น�ามาประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิชวีติในปัจจบุนั

2.  โครงสร้ำงหนังสือ 
	 หนังสือเรื่อง	 ภาวะผู ้น�าและจริยธรรม

นักการเมือง	 ตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนตุลาคม	

พุทธศักราช	 2540	 ส่วนในครั้งปัจจุบันนี้เป็นการ 

ตีพิมพ์	ครั้งที่	 11	จ�านวน	4,000	 เล่ม	 โครงสร้าง

ของหนังสือแบ่งออกเป็นเรื่องใหญ่ๆ	2	เรื่อง	ได้แก่	

1)	ภาวะผู้น�า	และ	2)	จริยธรรมนักการเมือง	รวมทั้ง 

ปกหน้า/หลัง	มีจ�านวน	59	หน้า	ISBN:	974-497-	

786-8	 หนังสือเรื่อง	 ภาวะผู ้น�าและจริยธรรม

นักการเมือง	 ผู ้ เขียนต้องการถ่ายทอดถึงจุด 

มุ ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา	 ก็คือเรื่อง	

นิพพาน	 ซึ่งได้มีการแบ่งโครงสร้างเป็นเรื่องใหญ่ๆ	

ทั้งหมด	2	เรื่อง	ได้แก่	1)	ภาวะผู้น�า	และ	2)	ภาวะ

ผู้น�าและจริยธรรมนักการเมือง

	 ผู้วิจารณ์เห็นว่า	 การจัดโครงสร้างของ

หนังสือมีความเหมาะสม	 ด้วยการแบ่งเน้ือหาที่

ลงตัว	ล�าดับการน�าเสนอเนื้อหาเป็นล�าดับนั้นตอน

ได้ชัดเจน	 โดยเริ่มจากการจัดท�าสารบัญ	 น�าเนื้อ

เรือ่งใหญ่มาเป็นบทเรือ่ง	แล้วเนือ้หาทีย่่อยละเอยีด

ลงไปถงึระดบัของเนือ้หาย่อยๆ	เรยีงล�าดบัจากเร่ือง

ง่ายๆ	 สู่เรื่องที่ท�าความเข้าใจยาก	 ผู้เขียนก�าหนด	

การเดินเรื่องราวหรือเนื้อหาในแต่ละบทให้มีความ

สอดคล้อง	 เนื้อหามีความร้อยรัดเพื่ออธิบายให้ 

ผูอ่้านได้ท�าความเข้าใจให้ชดัเจนยิง่ขึน้	เป็นผลงาน

ทางวชิาการทีดี่ทีม่ลีกัษณะคณุภาพ	3	องค์ประกอบ

ร่วมด้วย	คือ	ก่อให้เกิดความรู้ใหม่	มีการวิเคราะห์

หรอืสงัเคราะห์	สามารถน�าไปใช้ได้หรือมผีลกระทบ

ต่อการพัฒนาชุมชนหรือประเทศ	 เป็นจุดเด่นของ

หนังสือเล่มนี้

3.  เนื้อหำโดยย่อ
	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ประยุทธ์	 ปยุตฺโต)	

ท่านได้บรรยายเนื้อเรื่อง	มุ่งให้เข้าใจง่าย	มีเนื้อหา

โดยย่อเกี่ยวกับเรื่อง	 ภาวะผู ้น�าและจริยธรรม

นักการเมือง	ดังนี้

	 1.		 ภาวะผู ้น�า	 พระพรหมคุณาภรณ์	

(ป.อ.ปยุตฺโต)	ได้ให้ความหมายว่า	ผู้น�า	คือ	บุคคล

ทีจ่ะมาประสานช่วยให้คนทัง้หลายรวมกนั	หรือว่า

จะเป็นการอยูร่วมกนักต็าม	หรอืท�าการงานร่วมกนั

กต็าม	ให้พากันไปด้วยด	ีสูจ่ดุหมายทีด่งีาม	ทีว่่าพา

กนัไป	กใ็ห้พากนัไปด้วยดนีัน้	หมายความว่า	ไปโดย

สวสัด	ีหรอืโดยสวสัดภิาพ	ผ่านพ้นภยัอนัตรายอย่าง

เรียบร้อยและเป็นสุข	 เป็นต้น	 แล้วก็บรรลุถึง 

จุดหมายที่ดีงามโดยถูกต้องตามธรรม	หมายความ

ว่า	เป็นความจริงความแท้	ความถูกต้อง	และได้มา

โดยธรรม	 โดยต้องมีคุณสมบัติของผู ้น�าหรือ 
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ผูบ้รหิารทีจ่ะสามารถด�าเนนิกจิกรรมขององค์กรให้

ประสบความส�าเรจ็ได้คอื	ความสามารถในการทีจ่ะ

ไปเก่ียวข้องหรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นทุกอย่าง 

ให้ถูกต้องและได้ผลดี	 องค์ประกอบเหล่านั้น	 คือ	 

1)	 ตัวผู้น�า	 จะต้องมีคุณสมบัติภายในของตนเอง	

เป็นจุดเริ่มและเป็นแกนกลางไว้	2)	ผู้ตาม	โยงด้วย

คุณสมบัติที่สัมพันธ์กับผู้ตาม	 หรือเราอาจจะไม่

เรียกว่า	 ผู้ตาม	 ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้นิยมใช้ค�าว่า	

ผู้ตามเราอาจจะใช้ค�าว่า	ผู้ร่วมไปด้วย	3)	จุดหมาย	

โยงด้วยคณุสมบติัท่ีสมัพนัธ์กับจุดหมาย	เช่น	จะต้อง

มคีวามชัดเจน	เข้าใจถ่องแท้และแน่วแน่ในจดุหมาย 

4)	หลกัการและวธีิการ	โยงด้วยคณุสมบัตท่ีิสมัพนัธ์

กับหลักการและวิธีการที่จะท�าให้ส�าเร็จผลบรรลุ 

จดุหมาย	5)	สิง่ทีจ่ะท�า	โยงด้วยคุณสมบัตท่ีิสมัพนัธ์

กับสิ่งที่จะท�า	 6)	 สถานการณ์	 โยงด้วยคุณสมบัติ 

ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งท่ีจะประสบ	 

ซึ่งอยู ่ภายนอกว่าท�าอย่างไรจะผ่านไปได้ด้วยด	ี 

ในท่ามกลางสังคม	 สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งท่ีประสบ	

เป็นต้น	(Phra	Promkhunaporn	(P.A.	Payutto),	

2009	:	5)	เหน็ว่าภาวะผูข้องท่าน	ป.อ.	ปยตุโฺต	มอง

ภาวะผู้น�าถึง	6	ประเด็นด้วยกัน	ภาวะผู้น�าจึงเป็น

ปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จขององค์กรผู้น�า 

มีภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยตรง	วางแผน

สั่งการดูแลและควบคุมให้บุคลากรขององค์กร

ปฏิบัติงานต่างๆ	 ให้ประสบความส�าเร็จตาม 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 ปัญหาที่เป็นท่ี

สนใจของนักวิชาการ	 และบุคคลทั่วไปมักอยู่ตรง

ประเด็นที่ว ่าผู ้น�าท�าอย่างไร	 หรือมีวิธีการน�า

อย่างไรจึงท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความผูกพัน

กับงานแล้วทุ่มเทความสามารถ	และพยายามที่จะ

ท�าให้งานส�าเร็จด้วยความเต็มใจ	บทบาทผู้น�าสังคม

ไทยในปัจจุบัน	 ส่วนใหญ่รับอิทธิพลจากแนวคิด

แบบตะวันตกจากการไปศึกษาและฝึกอบรม 

จึงถูกหล่อหลอมโดยแนวคดิแบบตะวนัตกและมอง

ว่าระบบบริหารมีความเป็นสากลทั่วโลกให้การ

ยอมรับ	แนวคิดภาวะผู้นาตามแบบตะวันตกตั้งอยู่

บนพื้นฐานของจุดเน้นหลัก	(Panitanamai,	2006	

:	20)	 ได้แก่	1)	ภาวะผู้น�าแบบก�าหนดทิศทาง	2)	

ผู้น�าแบบมีส่วนร่วม	3)	ผู้น�าแบบสร้างพลังอ�านาจ	

4)	ผูน้�าแบบใช้บารม	ี5)	ผูน้�าตามความนยิม	ในขณะ

ที่แนวคิดผู ้น�าแบบตะวันออก	 (Buddhadasa	 

Phikkhu,	2006	:	10)	ผู้น�าแนวคิดแบบตะวันออก

ที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าได้เน้น

การเป็นผู้น�าด้านจริยธรรม	 (Ethical	 Capital)	 

ดังที่ท ้าวมหาพรหมมากราบอาราธนานิมนต์

พระพทุธองค์ผูเ้ป็นผูน้�าว่า	“ข้าแต่พระองค์ผูมี้พระ

ปัญญาดี	มีพระสมันตจักขุบุรุษ	ผู้ยืนบนยอดภูเขา

ศิลาล ้วนพึงเห็นหมู ่ชนได ้โดยรอบ	 แม้ฉันใด	

พระองค์ผู ้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู ่

ปราสาทคือธรรม	จักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความ

เศร้าโศกและถกูชาติชราครอบง�าได้ชัดเจน	ฉันน้ัน”	

“ข้าแต่พระองค์ผู ้มีความเพียรผู ้ชนะสงคราม	 

ผู้น�าหมู่	 (Mahachulalongkornrajavidyalaya	

University,	 1996)	 พระองค์ยังทรงเน้นเร่ือง 

จิตวิญญาณ	 พระองค์เป็นผู้น�าที่ปราศจากความ

รุนแรงคืออหิงสาหรือ	(Non-violence)	เป็นคนที่

ปล่อยวางในสิ่งที่เกิดขึ้น	 เพราะไม่ยึดในอัตตาเพื่อ

ให้เกิดความสงบของจิตใจที่เกิดขึ้น	 (Peace	 of	

Mind)	 แนวคิดผู้น�าแบบตะวันออกค่อนข้างมอง

การท�างานแบบองค์รวม	 บูรณาการยึดเป้าหมาย
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แล้วท�าไปจนเกิดความส�าเรจ็	บรหิารงานพร้อมการ

เรียนรู้	เพือ่ให้บรรลถึุงความเป็นจรงิมุ่งแก้ไขปัญหา

ตามความเป็นจรงิทีเ่กีย่วข้องกบัศลีธรรมจรยิธรรม

ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนา

จิตใจที่ดีของชาวพุทธ	 เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อตอบ

ข้อสงสัย	 และน�าความรู้ที่ได้ลงสู่การปฏิบัติอย่าง

ยั่งยืนให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตในสังคมและเหนือ 

สิง่ใดคอืการตระหนักถึงความเป็นตวัตนของตนเอง	

(Self	 Realization)	 หรือการค้นพบตัวเองและ 

เป้าหมายการพัฒนา	 ส่วนภาวะผู ้น�าของของ 

พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 คือ	 ช่วยให ้

ผู้ร่วมไปด้วยกันประสานกันเอง	 คือ	 ชักน�าให้เกิด

ความสามัคคีพร้อมเพียงกัน	 ทั้งประสานมือและ

ประสานใจซึ่งมีความส�าคัญในการที่จะอยู่ร่วมกัน	

ซึ่งต้องการความกลมเกลียวมีน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	

ร่วมจิตร่วมคิด	 ร่วมใจซึ่งเป็นหลักใหญ่ท่ีต้องการ

หลักธรรมประสานคนกับสิ่งที่จะท�าหรือประสาน

คนกับงาน	

	 ในทัศนะผู้วิจารณ์เห็นว่า	 ป.อ.	 ปยุตโต	

ท่านยงัมองอีกประเดน็หนึง่ท่ีมคีวามแตกต่างไป	คอื

สถานการณ์	 เหตุแห่งที่ท่านมองถึงสถานการณ์ 

คงเพราะท่านให้ความส�าคัญกับสถานการณ์

แวดล้อมต่างๆ	ภาวะผูน้�าจ�าเป็นต้องต้องมวีสิยัทศัน์

อันกว้างไกล	 ในประเด็นนี้มีความสอดคล้องตาม

หลักพระพุทธศาสนา	 ตรงกับหลักภาษาบาลีว่า	

จกฺขุโร	มีความหมายว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์การมองที่

กว้างไกล

	 2.		 จริยธรรมนักการเมือง	 พระพรหม

คุณาภรณ์	(ป.อ.ปยตุโฺต)	ได้อธบิายถงึ	“จรยิธรรม”	

ในความหมายทางพระพทุธศาสนา	ได้แก่	การด�าเนนิ

ชวีติ	หรือกระบวนการแห่งชวีติทีด่�าเนนิไปทัง้หมด	

คือความเป็นอยู่	 การแสดงออก	 ความรู้สึกนึกคิด	

คุณสมบัติต่างๆ	ทั้งจิตใจ	ทั้งปัญญา	ทั้งพฤติกรรม

ได้แก่การมีศีล	 5	 การไม่เบียดเบียน	 ไม่ท�าร้าย

ร่างกาย	ไม่ท�าลายชวีติผูอ้ืน่	การไม่ละเมดิทรพัย์สนิ

ของผูอ้ืน่	การไม่ประพฤตผิดิทางเพศ	การไม่พดูเทจ็	

ไม่โกหกหลอกลวง	การไม่ดื่มสุรายาเมา	สิ่งเสพติด	

และการงดเว้นอบายมขุ	เหล่านีถ้อืว่าเป็นเร่ืองของ	

จริยธรรมพืน้ฐานของนักการเมอืง	จะหมายถงึการ

ด�าเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิด	 จิตใจ	 และสติปัญญา	

ของผู้ที่จะไปบริหารบ้านเมือง	 หรือเป็นผู้น�าของ

ประชาชน	ท่ีจะพาประเทศชาติบ้านเมอืงไปสู่ความ

เจริญงอกงาม	 และสันติสุข	 คุณธรรมท่ีแท้จริงมี

คุณค่าภายในตัวของมัน	 คือ	 ท�าให้ผู้ครอบครอง

ความดีเป ็นมนุษย ์ที่สมบูรณ์	 เพลโตแนะว ่า	

คุณธรรมต้องตั้งอยู่บนความรู้	 สิ่งที่ยึดถือว่าเป็น

คุณธรรม	 เช่น	 ความกล้าหาญ	 ความพอดี	 ความ

ยุติธรรม	และศาสนกิจ	จะไม่เป็นคุณธรรม	หากสิ่ง

ต่างๆเหล่านั้นไม่มีความรู ้	 (ความรักในปัญญา)	 

เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญสังคมที่คนในสังคม	 

ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม	 ก็จะเป็นสังคมไร้ระเบียบ	 

มีการเบียดเบียนละเมิดและขัดแย้งกัน	 (Phra	

Promkhunaporn	(P.A.	Payutto),	2009	:	35)

	 ในทัศนะของผู้วิจารณ์มองว่า	 ในทัศนะ

ของ	ป.อ.	ปยตฺุโต	ท่านมองว่าจริยธรรมนกัการเมอืง

ว่า	จรยิธรรมนัน้มกัจะเริม่ทีพ่ฤติกรรมน�าสู่ความรูส้กึ

สร้างจิตส�านึกแล้วน�าสู่ปัญญา	 เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน

ของนักการเมืองที่ว่าคุณธรรมมักจะเกิดขึ้นจาก

ภายในก่อนแล้วน�าสู่ภายนอก	จนสามารถสร้างแรง

บันดาลให้เกิดความกล้าหาญในกาลต่อมา	 การที่



245ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)               วารสารวิชาการธรรมทรรศน์  

นักปราชญ์มองอย่างนี้คงเป็นเพราะจริยธรรม

ทางการเมอืงทีด่นีัน้เป็นบรรทดัฐานของนกัการเมอื

ที่ดีนั้นเอง	

4.  สรุป
 จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้	 ผู้วิจารณ์เห็นว่า

แนวความคิดของพระพรหมคุณาภรณ์	 อิงอาศัย

ตามประวตัศิาสตร์พระพทุธศาสนา	หลกัค�าสอนใน

พระพทุธศาสนามาเป็นแนวทางแสดงแนวความคดิ

ทางการเมือง	ด้วยการยกเอา	พระพุทธศาสนาก็ได้

เข้ามามีอิทธิพลต่อระบบการเมือง	 การปกครอง

ไทยทกุระบบของไทย	จะเหน็ได้ว่าพระพรหมคณุา

ภรณ์ได้เขียนหนังสือ	 ต�าราพระพุทธศาสนาเกี่ยว

เนื่องกับการเมืองการปกครองไทยไว้จ�านวนมาก

ตัวอย่างเช่น	“พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย”	

ด้วยการน�าเอานิทานชาดกหรือพระสูตรต่างๆ	 มา

แสดงแนวความคิดทางการเมืองการปกครองให้

สงัคมได้น�าไปปฏิบตัติามในฐานะสมาชกิของสงัคม

ประเทศชาติแสดงให้เห็นได้ว่า	 ปัญหาการเมืองใน

เชิงพัฒนา	 เป็นสิ่งที่บุคคลในสังคมทุกคนจะต้อง

พบเห็นเสมอ	 มีการกระท�าร่วมกันท้ังโดยตรงและ

โดยอ้อม	 หรือมีความตระหนักในปัญหาสังคม

การเมืองเพื่อให้พัฒนาไปได้

	 หนังสือภาวะผู้น�าจริยธรรมนักการเมือง

เล่มนี้	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักความประพฤติของ

บุคคลเพื่อด�ารงชีวิตอยู่ในสังคม	ในแต่ละวันย่อมมี

ทัง้ความด	ีและความชัว่	เรยีกว่า	ท�าทัง้ความดแีละ

ความชั่วไปพร้อมๆ	 กันอีกทั้งเป็นการอธิบายถึง

สัจธรรม	 อันเป็นหลักความจริงที่เป็นไปตามสภาว

ธรรมหรือความจริงท่ีเป ็นไปตามกฎธรรมดา	 

ซ่ึงเป็นหนงัสือทีท่รงคณุค่าด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี

และเป็นหนังสือที่ควรอ่านเพื่อประเทืองปัญญา

ส�าหรับนักการเมืองและบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี

	 ส�าหรับองค์ความรู้ที่ได้รับจากบทความ

วิชาการ

	 ประการท่ีหน่ึง	คอืเร่ืองคณุธรรม	จริยธรรม

เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน	 กฎระเบียบใดๆ	 ที่จะ

ก�าหนดอย่างชดัเจนว่ามหีรอืไม่มจีรยิธรรมเป็นเรือ่ง

ทีย่ากจะบญัญติัได้อย่างตายตัว	โดยเฉพาะอย่างยิง่

สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังเช่น 

ทุกวันนี้	 สิ่งที่เชื่อว่าขัดคุณธรรมจริยธรรมในวันนี้

อาจเป็นเร่ืองท่ีไม่ขัดในวันข้างหน้า	ถ้าประชาชนใน

สังคมมีความเห็นเช่นนั้น

	 ประการทีส่อง	เร่ืองของผูน้�าทีด่กีส็ามารถ

มองได้หลายมิติ	 ซ่ึงโดยปกติแล้วความเป็นผู้น�า 

มักจะมาพร้อมๆ	 กับวิสัยทัศน์และความกล้าที่จะ

เปล่ียนแปลงส่ิงทีป่ระพฤติปฏบิติัอยูเ่ป็นปกติ	และ

ในเมื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดจากวิสัยทัศน	์

ข้อบัญญัติที่ก�าหนดไว้นอกจากจะไม่เอื้อต่อภาวะ

ผูน้�าแล้วยงัเป็นการจ�ากดักรอบความคดิให้ต้องเดนิ

ตาม	แล้วความเป็นผู้น�าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

	 ประการท่ีสาม	 คือเร่ืองความเป็นพลวัต

ของผู ้น�าท่ีต ้องปรับเปล่ียนอยู ่ตลอดเวลาเมื่อ

สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงผู้ท่ีจะ

เป ็นผู ้น�าได ้จะต ้องมีวิสัยทัศน ์พร ้อมกลยุทธ ์ 

ที่สามารถปรับเปล่ียนได้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

องค์กร	 แต่ถ้าถูกก�าหนดให้อยู ่ในกรอบเช่นนี้ก็

เท่ากับจ�ากัดตัวเองให้ด�าเนินการตามกฎระเบียบ

เป็นหลัก	และนัน่ไม่น่าจะเป็นเรือ่งของผูน้�า	แต่เป็น

เรื่องผู้บริหารองค์กรมากกว่า
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1.  บทน�ำ
	 หนังสือเรื่อง	 เชื่อกรรม	 รู้กรรม	 แก้กรรม

ของพระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต)	ที่เขียนขึ้น

มาเพื่ออธิบายกรรม	 เป็นการเขียนเชิงวิชาการ	 

โดยยกตวัอย่างมาประกอบพร้อมอ้างหลักกรรมใน

พระพุทธศาสนามาสนับสนุนให้สมเหตุผล	ภาษาที่

ใช้เป็นภาษาที่ง่ายและเป็นภาษาร่วมสมัย	 มีการ

แบ่งหัวข้อใหญ่ออกเป็น	 3	 หัวข้อ	 จ�านวนหน้า

กระดาษ	117	หน้า	ขนาด	A4	พับครึ่ง	หนังสือเล่มนี้

เป็นอีกเล่มหน่ึงทีค่วรน�ามาศกึษาเพราะเป็นหนงัสอื

อธิบายถึงพฤติกรรมและผลของพฤติกรรมซึ่ง

พฤตกิรรมและผลของการกระท�าทีป่รากฏในปัจจุบนั		

2.  โครงสร้ำงหนังสือ
	 การร่างโครงสร้างและส่วนประกอบของ

หนังสือ	 ได้มีการร่างความส�าคัญของหนังสือ 

ได้เป็นอย่างดี	 เห็นได้จากการเรียงหัวข้อดังนี้	 1)	 

ท�าอย่างไรจึงจะให้เชื่อเร่ืองกรรม	 2)	 หลักกรรม

ส�าหรับคนสมัยใหม่	 3)	 เหตุปัจจัย	 ในปฏิจจ 

สมุปบาทและกรรม	จึงเห็นได้ว่าการว่างโครงสร้าง

ของเนื้อในหนังสือนี้ดูเหมือนจะวางรากฐานไว ้

ได้ค่อนข้างดีเหมาะส�าหรับผู ้ท่ีเริ่มสนใจศึกษา

กรรมฐานเพื่อหาหนทางดับทุกข์ใจได้เป็นอย่างดี 

ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจารณ์จะวิจารณ์	 3	 หัวข้อ	 

อันเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาที่ควรน�ามาศึกษา	
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3.  เนื้อหำโดยย่อ
	 ตามที่ผู้วิจารณ์ได้ศึกษาหนังสือเชื่อกรรม

รู้เท่าทันกรรม	 แก้กรรมของพระพรหมคุณาภรณ์	

(ป.อ.ปยุตฺโต)	 ได้เมตตาเขียนแล้วพิมพ์แจกเป็น

ธรรมทาน	นบัว่าเป็นการให้อย่างสงูสดุทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ	 เป็นทานที่ชนะ

ทานทั้งปวง	 เป็นการแสดงน�้าใจปรารถนาดีอย่าง

แท้จรงิแก่ประชาชนผูม้มีดืบอกในทางธรรมท่านได้

เขียนในประเด็นหลักอยู่	3	ประเด็น	ดังนี้

	 ประเด็นท่ีหนึ่ง:	 ท�าอย่างไรจึงจะให้เช่ือ

เรือ่งกรรม	ความสบัสนคลาดเคลือ่นในความหมาย:

(Phra	Brahmagunabhorn	(P.A.	Payutto),	2016 

:	 1)	 หลักกรรมนี้มีอะไรท่ีเป็นความสับสนคลาด

เลื่อนเข้ามาปิดบังคลุมอยู่	 ความเข้าใจของคนไทย

ทัว่ๆ	ไป	หรอืแม้แต่จ�ากดัเฉพาะในหมูพ่ทุธศาสนกิชน	

พอพูดถึงค�าว่ากรรม	 ก็จะเกิดความเข้าใจในความ

คิดของแต่ละท่านไม่เหมือนกันการที่ท่านได้ให้

ความเห็นอย่างนี้ก็คงเป็นเพราะว่าประชาชนคน

ไทยมีความรู้สึกว่ากรรมนั้น	 มีความเกี่ยวข้องกับ

ชวีติของตนเองอย่างใกล้ชิด	เพราะฉะนัน้	ความคุน้เคย

กบัค�าว่ากรรมจงึอาจท�าให้มคีวามเข้าใจกนัไปคนละ

มุมตามที่ตนเชื่อ	ซึ่งจะเห็นได้จากส�านวนไทยที่เรา

คุ้นเคยหรือฟังกันอยู่บ่อยๆ	ว่า	ชาตินี้	มีกรรมหรือ

ว่า	เราท�ามาไม่ดกีก้็มหน้ารบักรรมไปเถดิ	ทีม่ากไป

กว่านั้นเห็นเป็นค�าว่า	สุดแต่บุญ	แต่กรรมก็แล้วกัน	

อย่างน้ี	เป็นต้น	ซึง่ในประเด็นนีด้เูหมอืนว่า	กรรมนัน้
เป็นเรื่องใหญ่หรือไม่รุนแรงมาก	ในประเด็นนี้ท่าน	

เสฐียรพงษ์	 วรรณปก	 (Vannapok,	 2016	 :	 2)	 

ได้กล่าวในหนังสือ่	เพือ่ความเข้าใจถกูต้องเกีย่วกบั

หลกักรรมว่า	“กรรม”	คอืผลของความชัว่ร้ายทีท่�า

ไว้แต่ชาติก่อน	บนัดาลให้เราได้มาเกดิ	มาเป็นอย่าง

ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน	 ผิดตรงที่ค�าว่า	 กรรม	 มิใช่ผล	

แต่เป็นเหตุ	 มิใช่เรื่องที่ล่วงไปแล้ว	 แต่เป็นเรื่อง

ปัจจุบัน	 มิใช่เรื่องร้ายอย่างเดียว	 เรื่องดีๆ	 ก็เป็น

กรรมด้วย	กรรม	คอื	การกระท�าทางกาย	วาจาและ

ใจที่มีเจตนาเป็นตัวน�า	 เราตั้งใจท�า	 พูดคิดเรื่องใด	

ทัง้ในแง่ดแีละไม่ด	ีเรยีกว่า	กรรมการท่านนยิามค�า

อย่างนี้คงเป็นเพราะว่าท่านเองก็รู้อยู่พุทธพจน์ว่า	

กัมมุนา	วัตตติ	 โลโก	สัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไป

ตามกรรมในประเดน็นีท่้านคงมองเหน็ว่าสงัคมบาง

ส่วนคดิว่ากรรมจะไม่มีวนัให้ผลได้เลย	พวกเขาเชือ่

ว่าจะดี-ชั่วอยู่ที่ตัวท�า	จะสูง-ต�่าอยู่ที่ท�าตัว	ซึ่งพวก

เหล่านี้ลืมนึกไปว่า	 ความสุข	 ความทุกข์ที่เกิดขึ้น

จากการกระท�าน้ันแหละ	เรียกว่า	ผลของการกระท�า 

ซึ่งผลของการกระท�านั้นชื่อกรรม	การที่ให้ผลมาก

น้อยจึงขึ้นกับเจตนา	 ดังพุทธพจน์ว่า	 อุทฺเทส	

กมฺมปจฺจโย	 เพราะมีเจตนาตั้งใจเป็นปัจจัย	 กัมม

ปัจจยั	การกระท�านัน้จงึให้ผลตามเจตนาทีเ่ป็นเหต	ุ

หรือให้ส�าเร็จกิจในหน้าที่ของตนเรียกว่า	กรรม

	 ความคลาดเคล่ือนในทัศนคติ	 (Phra	

Brahmagunabhorn	(P.A.	Payutto),	2016	:	8)

ความคลาดเคลื่อนในประเด็นนี้มีอยู ่มาก	 ก็คือ

ทัศนคติต่อกรรม	 พอพูดถึงกรรม	 ทัศนคติของคน

ทั่วไปก็มักจะเป็นไปในแง่ของการทอดธุระหรือ 

ไม่มีความรับผิดชอบจะเห็นว่าความรู้สึกทอดธุระ	

คือรู้สึกว่าย่อท้อ	 ยอมแพ้	 ถดถอย	 ไม่คิดปรับปรุง 

ตัวเอง	เช่นในประโยคว่า	ชาตินี้มีกรรมหรือเราท�า

มาไม่ดี	 ก้มหน้ารับกรรมไปเถิดท่ีจริงค�าพูดอย่างนี้

ถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นทั้งในแง่ดีและไม่ดี	คือเวลา

พูดอย่างนี้	 เดิมก็คงมุ่งหมายว่า	 ในเม่ือเป็นการ
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กระท�าของเราเอง	 ท�าไว้ไม่ดี	 เราก็ต้องยอมรับผล

ของกรรมกระท�านั้น	 นี่คือความรู ้สึกรับผิดของ 

ต่อตนเอง	ยอมรับความผิดที่ตนเองก่อนขึ้น	แต่ถ้า

อีกมุมก็จะเห็นนี้เป็นความเชื่อตามหลักพระพุทธ

ศาสนาที่ประชาชนคนพุทธมีความเช่ือ	 สอดคล้อง

กับพุทธพจน์ว่า	 กัมมัสสะโกมหิ	 กัมมะทายาโท	 

เรามีกรรมเป็นของๆ	 ตน	 เราจักเป็นผู้รับผลของ

กรรมน้ัน	 กัมมะโยนิ	 กัมมะพันธุ	 เรามีกรรมเป็น 

แดนเกิด	 เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์	 (Mahachula 

longkornrajavidyalaya	 University,	 1996)	 

กมัมะปะฏสิะระโน	ยงั	กมัมงั	กะรสิสาม	ิกมัมสัสกตา

ควรพิจารณาเนื่องๆ	 ว่า	 เรามีกรรมเป็นของตน 

เราท�ากรรมใด	ดกีต็าม	ชัว่กต็าม	จกัต้องเป็นทายาท	

ของกรรมนั้น	 ซึ่งการย่อมจ�านงกับหลักค�าสอนนี	้ 

ที่ท่านอย่างนี้คงเป็นเพราะว่าท่านพยายามจะชี้ให้

เห็นว่าผลของการกระท�านั้นมีจริง	 แต่ละอาจแปล

สภาพในการรับซึ่งไม่ใช่ท�าอย่างจะเป็นนั้น	 กรรม

อาจแปลสภาพจากอันหนึง่ไปสูอ่กีอันหนึง่	แต่น้ันก็

คอืผลของกรรมนัน้เอง	การที	่พระพรหมคณุาภรณ์	

(ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 มองในอีกมุมคงเป็นเพราะว่า

ประชาชนถอดธุระมากไปจนลมืจะปรบัปรงุตนเอง

หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่น่าน�ามาพิจารณา

	 ความสบัสนคลาดเคลือ่นในตวัธรรม	(Phra	

Brahmagunabhorn	(P.A.	Payutto),	2016	:	12)	

ความคลาดเคลือ่นและสบัสนในตวัธรรม	กเ็ป็นเรือ่ง

ใหญ่	พทุธศาสนกิชน	เวลานกึถึงกรรมกม็กัจะคดิถงึ

เรื่องกรรมเก่า	 โดยมากเอาอดีตชาติเป็นเกณฑ์ไม่

ค่อยนึกถึงกรรมที่ท�าในปัจจุบัน	หลักกรรมในพุทธ

ศาสนาน้ัน	มีแง่หนึง่ทีเ่ราควรพยายามศกึษาให้เกดิ

ความเข้าใจชัดเจน	 คือแง่ท่ีจะต้องแยกจากหลัก 

ค�าสอนในศาสนาอื่น	 (Mahachulalongkornra 

javidyalaya	 University,	 1996)	 พระพุทธองค์

ตรัสว่า	 “ภิกษุทั้งหลาย	สมณะพราหมณ์พวกหนึ่ง

มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่า	สุขก็ดี	ทุกข์ก็ดี	อย่างหนึ่ง

อย่างใดที่ได้เสวย	ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ตัว

ท�าไว้ในปางก่อน	โดยนยันี	้เพราะกรรมเก่าหมดส้ิน

ไปด้วยตบะ	 ไม่ท�ากรรมใหม่	 ก็จะไม่ถูกบังคับอีก 

ต่อไป	เพราะไม่ถกูบงัคบัอกีต่อไปกส้ิ็นกรรมเพราะ

ส้ินกรรมก็ส้ินทุกข์	 เพราะส้ินทุกข์ก็ส้ินเวทนา	

เพราะสิ้นเวทนาก็เป็นอันสลัดทุกข์หมดสิ้น	 ภิกษ ุ

ทัง้หลาย	พวกนคิรนถ์มวีาทะอย่างนีใ้นขณะเดยีวกนั 

ศาสนาฮนิดสูอนหลกักรรมเพือ่เป็นฐานรองรบัการ

แบ่งแยกวรรณะ	การที	่พระพรหมคณุาภรณ์	(ป.อ.	

ปยุตฺโต)	ได้น�าหลักกรรมมาเปรียบเทียบให้อย่างนี้

ก็เพียงเพื่ออธิบายให้ว่า	 อิทธิพลเรื่องกรรมดั้งเดิม

ที่มาจากศาสนาฮินดูมีพลังอยู่	แม้พระพุทธองค์จะ

ทรงน�าเรือ่งกรรมมาสอนใหม่กต็าม	แต่อทิธพิลเรือ่ง

กรรมซ่ึงมีต่อตัวบุคคลหรือความเชื่อแบบดั้งเดิม 

ยังคง	 ยังมีการน�าแนวคิดแนวแบบเดิมๆ	 มาขยาย	

โดยไม่สนใจที่จะศึกษาให้ถ่องแท้	 จึงเป็นเหตุให้มี

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องกรรมมาจึงถึง

ปัจจุบัน	

	 ในทศันะของผูว้จิารณ์มองว่า	ความสบัสน

คลาดเคลื่อนในตัวธรรมนั้น	 ดูเหมือนว่าจะมีความ

เป็นจรงิอยู	่แต่ถ้ามองอกีด้านหนึง่จะเหน็ว่า	ทีท่่าน

มองว่าคนส่วนมากก�าลังเข้าใจผิดก็ควรสมควร	

เพราะพฤติกรรมการแสดงออกในเรื่องการหนี

กรรมของสังคมในปัจจุบนัมปีรากฏมากมาย	ซ่ึงโดย

ความเป็นจริงสิ่งที่เราท�า	 เราจ�าต้องรับด้วยเหตุนี้

เราไม่อาจจะหนีมันได้เลย	 เพราะกรรมเป็นผู้ดูแล
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เราอย่างแท้จริง

	 ประเด็นที่สอง:	หลักกรรมส�าหรับคนสมัย

ใหม่ปัจจุบันสังคมไทยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

กระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม	 มากไปกว่านั้น 

กค็อืเรือ่งวทิยาศาสตร์ท่ีให้หลกัเหตุผล	การท่ีจะพดู

เรื่องกรรมกับคนรุ่นใหม่จ�าต้องให้เหตุผลที่สมเหตุ

สมผล	(Phra	Brahmagunabhorn	(P.A.	Payutto),	

2016	 :	 46)	 ได้หลักกรรมส�าหรบคนสมัยใหม่มา

อธิบายให้เห็นปรากฏการณ์ว่า	 การอธิบายเรือง

กรรมจ�าต้องอธบิายเหตผุลให้เหน็จรงิเหน็	จงึได้ว่า

เรื่องโน้นกับเรื่องนี้สัมพันธ์กันอย่างไร	 พระพุทธ

ศาสนาที่แท้นั้นต้องการให้เห็นความสัมพันธ์แห่ง

เหตุปัจจยัชัดเขนท้ังด้านรปูธรรมและด้านนามธรรม 

แต่พวกเราเองปล่อยตวัหละหลวมกนัมา	วทิยาศาสตร์

ก็เหมือนมาช่วยเตือนให้เราหันไปฟื้นวิธีคิดของ

พระพุทธศาสนาขึ้นมาการอธิบายในแง่ของเหตุ

ปัจจัยที่แยกแยะเชื่อมโยงให้เห็นชัด	 ซึ่งเป็นเรื่อง

ละเอียดซับซ้อน	 นับว่ายากอยู่	 จะต้องอาศัยการ

พินิจพิจารณาและศึกษาหลักวิชามากและบางท่ีก็

หาถ้อยค�ามาพูดให้มองเห็นชัดเจนได้ยาก	หรือเรา

ไม่ค่อยมเีวลาทีจ่ะอธบิาย	เพราะคนส่วนใหญ่มาพบ

กันได้ในที่ประชุมเพียงช่ัวโมง	 2	 ช่ัวโมง	 ซึ่งจะพูด

กนัได้ก็แต่เรือ่งในขัน้ตวัอย่างหยาบๆ	มองช่วงไกลๆ	

ด้วยเหตุนี้	 หลักกรรมส�าหรับคนยุคใหม่จ�าต้อง

อธิบายให้มากจึงจะไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนท่าน 

พุทธทาส	ภิกขุ	(Buddhādasa	Bhikkhu,	1999	:	
20)	 มองว่า	 ความเชื่อเรื่องกรรมมักมีความเข้าใจ 

ไม่ถูก	เพราะมักมองกรรมเป็นเรื่องสิ่งของ	อันเป็น

ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง	 แต่ไม่ได้มองท่ีผลของมันคือ

ความดี	ความชั่ว	อันมีอยู่แล้วในกรรมนั้น	ซึ่งจิตใจ

เราสัมผัสได้ทุกครั้งที่เราท�ากรรม

	 ประเด็นนี้	 ผู้วิจารณ์เห็นว่าสมัยนี้มักเมื่อ

ได้ยินค�าว่า	กรรม	ก็มักจะคิดไปในแง่กรรมจะตาม

มาให้เคราะห์ให้โทษอย่างไร	พูดถึงเรื่องกรรมก็จะ

นึกถึงอะไรอย่างหนึ่งที่คอยตามจะลงโทษหรือ

ท�าให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้	 โดยเฉพาะคิดไปถึง

ชาติก่อน	 คือ	 มองกรรมในแง่กรรมเก่า	 และเป็น

เรื่องไม่ดี	 ความจริงก็เป็นเรื่องธรรมดา	 ธรรมชาต	ิ

คือเป็นเรื่องความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของชีวิต

มนษุย์	ทีม่เีจตนา	มกีารคดิ	การพูด	และการกระท�า	

แสดงออก	มคีวามสัมพันธ์กบัส่ิงทัง้หลาย	แล้วกเ็กดิ

ผลต่อเน่ืองกันไปในความสัมพันธ์	 ดังน้ัน	 เมื่อ

พิจารณาแนวคิดของทั้งสองท่านก็จะมีความเห็น

คล้ายคลงึกนัในแง่ของผลกรรมแต่กไ็ม่ได้เหมอืนกนั

ท้ังหมดเพราะยังมีมุมการให้เหตุผลท่ีมีความ 

แตกต่างกนัอยูบ้่าง	ในมมุหนึง่ผู้เขยีนยงัได้แสดงให้

ผู้วิจารณ์เห็นหลักกรรมที่ว่าถูกต้องตามหลักพุทธ

ศาสนา	 คนสมัยเก่าอาจมีความเชื่อที่ลึกซึ้งใน 

บุญบาป	 แต่คนสมัยใหม่อาจมองในหลักการและ

เหตุผลที่มีความแตกต่างจากคนสมัยเก่าอาจมีการ

ถามหาเหตผุลเลยกไ็ด้	ด้วยเหตนุี	้การอธบิายกรรม

จงึเป็นเรือ่งของความเป็นเหตเุป็นผล	เป็นเรือ่งของ

กฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัย	 ถ้าจะอธิบายให้ลึกลงไป

จ�าต้องโยงไปในเรื่องไตรวัฏฏ์	คือ	กิเลส	กรรมและ

วบิากจงึเข้าถงึปฏจิจสมปุบาททีจ่ะท�าให้ผลเกดิขึน้

ในระดับจิตใจ	 ให้เข้าถึงความหมายของกรรมได้ 

ถูกต้อง	ซึ่งจะเป็นผลประจักทันที

	 ประเด็นที่สาม:	 เหตุปัจจัย	 ในปฏิจจสมุ

ปบาทและกรรม	ปฏิจจสมุปบาท	เป็นเรื่องของกฎ

ธรรมชาติ	จึงเป็นเร่ืองใหญ่	มคีวามกว้างขวางลกึซ้ึง	
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มีแง่ด้านต่างๆ	 มากมายละเอียดซับซ้อนอย่างยิ่ง	 

ไม่ต้องพูดถึงว่าจะยากต่อการท่ีจะเข้าใจให้ท่ัวถึง	

แม้แต่จะพูดให้ครบถ้วนก็ยากที่จะท�าได้	

	 ด้วยเหตนุี	้ในการศกึษาทัว่ๆ	ไป	เมือ่เรยีนรู้

หลักพื้นฐานแล้ว	 ก็อาจจะศึกษาบางแง่บางขุดที ่

น่าสนใจเป็นพเิศษ	โดยเฉพาะส่วนท่ีเกือ้หนนุความ

เข้าใจทัว่ไป	และส่วนท่ีจะน�ามาใช้ประโยชน์ในการ

ด�าเนินชีวิต	แก้ปัญหา	และท�าการสร้างสรรค์ต่างๆ	

เหตุป ัจจัยจ�าต ้องอาศัยซึ่งกันและกัน	 (Phra	

Brahmagunabhorn	(P.A.	Payutto),	2016	:	99)	

ตามหลักธรรม	ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติ	การที่สิ่งใดสิ่ง

หนึง่หรอื	ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึง่	จะเกดิมี

ขึ้นได้	 ต้องอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆ	 หลากหลาย

ประชมุกนัพรัง่พร้อม	(ปัจจยัสามคัค)ี	ตามหลกัการนี้ 

ท่านสอนไว้ด้วยว่า	 ในปฏิจจสมุปบาทท่ีพระพุทธ

องค์ตรสัว่า	เพราะอวชิชาปัจจยั	สงัขารจงึม	ีเพราะ

สังขารเป็นปัจจัย	 วิญญาณจึงมี	 ฯลฯ	 เป็นต้น	 

การพยายามอธบิายกระบวนการแห่งชีวติตามหลกั

ปฏิจจสมุปบาทนี้	 จ�าเป็นจะต้องหาจุดเริ่มต้น

อธบิายให้เหน็ว่า	เป็นเหตเุป็นปัจจยักนัอย่างไรก่อน

ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นแล้วแต่คนในสมัยปัจจุบัน	 

ก็ยังดูเหมือนว่าติดอยู่กับลัทธิเหตุเดียวผลเดียว	

และประสบปัญหามาจากความยดึตดินี	้ถงึแม้ว่าจะ
มองในภาพรวมว่ามนุษย์พัฒนาความในธรรมชาติ

ได้ก้าวหน้ามามาก	แต่ความรู้นัน้ก็ยงัห่างไกลจาการ

เข้าถึงหลักธรรมชาติอย่างแท้จริง	 สมควรอย่างยิ่ง

ที่มนุษย์จะต้องน�าความรู้ในความจริงของระบบ

ปัจจัยสมัพนัธ์ทีเ่รยีกว่า	ปฏจิจสมปุบาทมาประยกุต์

ในชีวิตประจ�าวัน	 เพื่อให้การด�าเนินชีวิตมีความ

สมดุลกับระดับของการกระท�าอันเรียกว่ากฎแห่ง

ธรรมชาติถ้าเมือไรก็ตามมนุษย์เข้าใจหลักนี้แล้ว 

กส็ามารถมองเหน็ผลท่ีหลากหลายจากปัจจัยอเนก

ทีส่มัพนัธ์กนั	กจ็ะช่วยให้การใช้ชวิีตของมนษุย์ได้มี

การพัฒนาทั้งภายใน	 และด�าเนินไปในโลกอย่าง

ส�าเร็จผลเป็นอย่างดี

4.  สรุป
	 1.	 จุดเด่น	 จากการวิจารณ์หนังสือเชื่อ

กรรม	รูก้รรม	แก้กรรม	มจีดุเด่นคอื	การใช้ภาษาง่ายๆ 

มาใช้อธบิายหลกักรรม	ท�าให้ผูอ่้านเข้าใจได้ง่ายขึน้	

แม้ในกลุ่มที่มีพื้นฐานพระพุทธศาสนาน้อย	ผู้เขียน

ยกตัวอย่างมาประกอบในแต่ละเรื่องได้น่าสนใจ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับหลักกรรมนี	้

ผู้เขียนได้น�าเสนอในรูปแบบวิชาการท่ีอ้างหลัก

กรรมในพระไตรปิฎก	โดยเขียนด้วยภาษาธรรมดา

เพ่ือให้ผู้อ่านท่ัวไปเข้าใจหลักกรรมท่ีถูกต้องท่ีมาก 

กว่านัน้ผู้เขียนเป็นนกัวชิาการด้านพระพุทธศาสนา

ทีท่รงภมูรู้ิ	และภมูธิรรมเป็นอย่างดี	มปีระสบการณ์

การเขียนต�ารามากกว่า100	 เรื่องและสอนวิชา

พระพุทธศาสนามายาวนานมานานหลายปีนี้ถือ

เป็นจุดเด่นของหนังสือและผู้เขียน	

	 2.	 จุดที่ผู้ศึกษาอยากน�าเสนอ	 หนังสือ

เล่มนี้ท�าให้ผู้วิจารณ์เข้าใจถึงแนวคิดและมุมมอง

เร่ืองหลกักรรมของนกัปราชญ์ทางพระพทุธศาสนา

ยิ่งขึ้นไป	 การอ่านหนังสือเล่มนี้ท�าให้ผู ้ ศึกษา 

ได้ทราบถึงสภาพของสังคมที่มีมุมมองเรื่องกรรม 

ที่แตกต่างกันย่ิงขึ้น	 ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจารณ์จึงใคร่ 

ขอเสนอหนังสือเร่ือง	 เชื่อกรรม	 รู้กรรม	 แก้กรรม 

ให้บุคคลผู้ที่มีความสนใจหลักกรรมทางพระพุทธ

ศาสนาได้อ่านหนังสือเล่มนี้บ้างจะได้มีความเข้าใจ
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ในผลของการกระท�าที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและ

อนาคต	 สามารถเป็นแนวทางในการสร้างเป็น

เคร่ืองป้องกันอกุศลกรรมได้	 อีกท้ังจะเป็นหนังสือ

ที่สร้างองค์ความรู้ให้กับผู ้ที่ได้อ่านเป็นอย่างดี	 

ดังนั้นผู้วิจารณ์จึงใคร่จะแนะน�าว่า	 ถ้ามีเวลาก็ขอ

ให้อ่านหนังสือเล่มน้ีบ้าง	 เพราะเป็นหนังสือท่ีประ

เทียงปัญญาได้เป็นอย่างดี

	 ส�าหรบัองค์ความรูท้ีไ่ด้รบัผลการวจิยัเหน็

ได้ว่า	 องค์ธรรมในท่ีน้ีเป็นสภาวะท่ีแสดงออกหรือ

ผลที่สะท้อนจากการกระท�าของบุคคลท�าให้

ยอมรับผลของกรรมที่ได้กระท�า	 ตรงกับความเชื่อ

ตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่ว่า	 กัมมัสสะโกมหิ	

กมัมะทายาโท	เรามกีรรมเป็นของๆ	ตน	คอืการรับ

ผลของกรรมนั้น	ท�าให้เข้าใจในหลักของกรรมตาม

ความเชื่อทางพุทธศาสนาท่ีว่ากรรมเกิดจากการ 

กระท�าของตนเองการจะพูดเรื่องกรรมกับคนรุ่น

ใหม่นัน้	จะต้องใช้เหตุผลหรือส่วนบคุคลส�าหรับคน

รุ่นใหม่หรือบุคคลทั่วไป	 อธิบายให้เห็นปรากฏการณ์ 

พยายามอธิบายเหตุและผลให้เห็นจริงตามเหตุ

ปัจจยัทัง้ทางด้านรปูธรรมและนามธรรม	เพือ่ท�าให้

บุคคลเข้าใจในความเชื่อเร่ืองกรรมในระดับสังคม

คนสมัยนี้เขามองกรรมในแง่ของกรรมเก่า	 ว่าเป็น

เรื่องธรรมดาเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือกฎของ

ธรรมชาติ	เพราะทุกสิ่งที่มีชีวิต	มนุษย์มุ่งเจตนาใน

การกระท�ากรรมต่างๆ	ในการคดิ	การพูด	การกระท�า

และการแสดงออก	 เกิดการสัมพันธ์	 เป็นเหตุและ

ผลท�าให้สังคมทั่วไปเข้าใจในเรื่องของกรรมว่านี้ 

กฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยแท้
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์บทความ

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
	 ส�ำนักวิชำกำร	มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	วิทยำเขตขอนแก่น

	 30	หมู่	1	ต�ำบลโคกสี	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000

	 โทรศัพท์	043-283-546-7	(ต่อ	114)	

1.  ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
	 วำรสำรวิชำกำรธรรมทรรศน์	ตีพิมพ์บทควำมประเภทต่ำงๆ	ดังนี้

	 1.1	 บทความพิเศษ	 บทควำมทำงวิชำกำรพิเศษ	 ที่เสนอเนื้อหำควำมรู้วิชำกำรอย่ำงเข้มข้น	 

และผ่ำนกำรอ่ำนและพจิำรณำจำกผูท้รงคณุวฒุใินสำขำวชิำนัน้ๆ	มกีลุ่มเป้ำหมำยเป็นนกัวชิำกำรในวงกำร

วิชำกำร/วิชำชีพ

	 1.2	บทความทางวิชาการ	ที่เสนอเนื้อหำควำมรู้	วิชำกำร	มีกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นนิสิต	นักศึกษำ

หรือประชำชนทั่วไป

	 1.3	บทความวิจัย	(Research	Article)	ได้แก่	รำยงำนผลงำนวิจัยใหม่ที่มีองค์ควำมรู้อันเป็น

ประโยชน์	ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวำรสำรใดๆ	มำก่อน

	 1.4	บทความปริทรรศน์	(Review	Article)	 เป็นบทควำมที่รวบรวมควำมรู้จำกต�ำรำ	หนังสือ	

และวำรสำรใหม่	 หรือจำกผลงำนและประสบกำรณ์ของผู้นิพนธ์มำเรียบเรียงข้ึน	 โดยมีกำรวิเครำะห์	

สังเครำะห์วิจำรณ์เปรียบเทียบกัน

	 1.5	 ปกิณกะ	 (Miscellany)	 ได้แก่บทควำมทบทวนควำมรู้	 เรื่องแปล	 ย่อควำมจำกวำรสำร 

ต่ำงประเทศ	 กำรแสดงควำมคิดเห็น	 วิจำรณ์	 แนะน�ำเคร่ืองมือใหม่	 ต�ำรำหรือหนังสือใหม่ที่น่ำสนใจ	 

หรือข่ำวกำรประชุมทั้งระดับชำติและระดับนำนำชำติ

 การส่งบทความ

	 บทควำมที่จะตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรธรรมทรรศน์	 ต้องส่งผ่ำนระบบลงทะเบียนออนไลน	์ 

Website: http://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas	 และรอกำรตรวจสอบจำก 

กองบรรณำธิกำร
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 การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร

	 ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรเตรียมบทควำมให้ถูกต้องตำมรูปแบบของบทควำมท่ี

วำรสำรก�ำหนด	 ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องแน่นอน	พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทควำมนี ้

ให้กบับรรณำธกิำร	กำรเตรยีมบทควำมให้ถกูต้องตำมข้อก�ำหนดของวำรสำรจะท�ำให้กำรพิจำรณำตีพิมพ์

มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น	 และทำงกองบรรณำธิกำรขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำบทควำมจนกว่ำจะได้

แก้ไขให้ถูกต้องตำมข้อก�ำหนดของวำรสำร

 การเตรียมบทความ

	 บทควำมต้องเป็นตวัพิมพ์ดดี	โดยใช้ชุดแบบอกัษร	(font)	ชนิดไทยสำรบรรณ	(TH	Sarabun	PSK)	

ขนำดอกัษร	16	จดักัน้หลงัตรง	และมรีะยะห่ำงระหว่ำงบรรทดัหนึง่ช่อง	(Double	Spacing)	ตลอดเอกสำร	

พิมพ์หน้ำเดียวลงบนกระดำษ	(A4)	พิมพ์ให้ห่ำงจำกขอบกระดำษ	ด้านซ้าย	และด้านขวา	ขนาด	3.81ซม. 

ด้านบน	ขนาด	4.5	ซม.	และด้านล่าง	ขนาด	4.01	ซม.	พร้อมใส่หมำยเลขหน้ำก�ำกับทำงมุมขวำบน 

ทุกหน้ำ	บทควำมไม่ควรยำวเกิน	12	หน้ำกระดำษพิมพ์	(A4)	โดยนับรวมภำพประกอบและตำรำง	

 การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

	 บทควำมแต่ละบทควำมจะได้รับพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกลั่นกรองบทควำมวำรสำร	 

(Peer	 Review)	 2	 ท่ำน	 ที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง	 และได้รับควำมเห็นชอบจำก 

กองบรรณำธิกำรก่อนตีพิมพ์	 โดยกำรพิจำรณำบทควำมจะมีรูปแบบที่ผู้พิจำรณำบทควำมไม่ทรำบชื่อ 

หรือข้อมูลของผู้เขียนบทควำม	 และผู้เขียนบทควำมไม่ทรำบชื่อผู้พิจำรณำบทควำม	 (Double	 -	 blind	

Peer	Review)

2.		ส่วนบทคัดย่อ	(Abstract)
	 บทคัดย่อควรมีควำมยำวไม่เกิน	350	ค�ำ	 โดยแยกต่ำงหำกจำกเนื้อเรื่อง	บทควำมวิจัย/วิชำกำร	

ต้องมีบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	 ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจควำมทั้งหมดของเรื่อง	 

ไม่ต้องอ้ำงอิงเอกสำร	รูปภำพ	หรือตำรำง	และให้มีเพียง	2	ส่วนเท่านั้น	คือ 

 1)	 วัตถุประสงค	์ควรกล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ

	 2)		ผลการวิจัยพบว่า	ควรประกอบด้วย	ผลที่ได้รับจำกกำรค้นคว้ำ	ศึกษำ	และผลของค่ำสถิติ	

(ในกรณีมีกำรวิเครำะห์)

	 3)		ค�าส�าคัญ	 ควรมีค�ำส�ำคัญไม่เกิน	 3	 ค�ำ	 ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษำและจะปรำกฏอยู่ใน 

ส่วนท้ำยของบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	และคั่นด้วยเครื่องหมำยอัฒภำค	(Semicolon)	(;)	 
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3.		ส่วนเนื้อเรื่อง	ควรประกอบด้วย
 3.1	 การเตรียมต้นฉบับส�าหรับการเขียนบทความวิจัย	ประกอบด้วย

	 	 3.1.1	 บทน�า	 (Introduction)	 เป็นส่วนกล่ำวน�ำโดยอำศัยกำรปริทรรศน์	 (Review)	 

ข้อมูลจำกรำยงำนวิจัย	 ควำมรู้	 และหลักฐำนต่ำงๆ	 จำกหนังสือหรือวำรสำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษำ	

และกล่ำวถึงเหตุผลหรือควำมส�ำคัญของปัญหำในกำรศึกษำครั้งนี้	

  3.1.2	 วตัถปุระสงค์ของการวจิยั	(Research	Objectives)	เป็นกำรก�ำหนดวตัถปุระสงค์

หรือจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย	รวมถึงรวบรวมหลักกำร	วิธีกำร	โดยมีรำยละเอียดว่ำจะต้องศึกษำอะไรบ้ำง	

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ข้อมูล	และเสนอผลกำรวิจัยได้อย่ำงชัดเจน

  3.1.3	 วธิดี�าเนนิการวจิยั (Methods)	เป็นกำรก�ำหนด	วธิกีำร	กจิกรรม	รำยละเอียดของ

กำรวิจัย	กำรศึกษำประชำกร	และกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ	และวิธีกำรศึกษำ	เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย	

รวมทั้งสถิติที่น�ำมำใช้วิเครำะห์ข้อมูล

  3.1.4	 สรุปผลการวิจัย	 (Results)	 เป็นกำรแสดงผลที่ได้จำกกำรศึกษำและวิเครำะห ์

ในข้อ	3.1.2	ควรจ�ำแนกผลออกเป็นหมวดหมูแ่ละสมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์ของกำรศกึษำ	โดยกำรบรรยำย

ในเน้ือเรือ่งและแสดงรำยละเอยีดเพ่ิมเตมิด้วยภำพประกอบ	ตำรำง	กรำฟ	หรอืแผนภมู	ิตำมควำมเหมำะสม

  3.1.5	 อภิปรายผลการวิจัย	 (Discussion)	 เป็นกำรน�ำข้อมูลที่ได้มำจำกกำรวิเครำะห์ 

ของผูน้พินธ์	น�ำมำเปรยีบเทียบกบัผลกำรวจิยัของผูอ้ืน่	เพือ่ให้มคีวำมเข้ำใจหรอืเกดิควำมรูใ้หม่ทีเ่กีย่วข้อง

กับงำนวิจัยนั้น	 รวมท้ังข้อดี	 ข้อเสียของวิธีกำรศึกษำ	 เสนอแนะควำมคิดเห็นใหม่ๆ	 ปัญหำและอุปสรรค

ต่ำงๆ	ที่ได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้	เพื่อเป็นแนวทำงที่จะน�ำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์	

  3.1.6 ข้อเสนอแนะ	(Suggestion)	กำรแนะแนวกำรน�ำผลกำรวจิยัไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อไป

  3.1.7	 กิตติกรรมประกาศ	 (ถ้ามี)	 (Acknowledgement)	 เป็นส่วนที่กล่ำวขอบคุณ 

ต่อองค์กร	หน่วยงำน	หรือบุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือร่วมมือในกำรวิจัย	รวมทั้งแหล่งที่มำของเงินทุนวิจัย	

และหมำยเลขของทุนวิจัย

 	 3.1.8	 เอกสารอ้างองิ	(References)	ใช้รปูแบบกำรอ้ำงองิแบบแทรกในเนือ้หำตำมหลกั

เกณฑ์	 APA	 (American	 Psychological	 Association)	 เป็นกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อควำมไว้ใน

เครื่องหมำยวงเล็บ	 (	 )	 แทรกในเนื้อหำ	 ซึ่งมีรูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงที่นิยมแพร่หลำย	 โดยมีกฎเกณฑ์ 

กำรอ้ำงอิงที่ออกแบบมำ	 เพื่อให้ผู้ใช้มีควำมชัดเจนในกำรลงรำยกำรงำนเขียนต่ำงๆ	 ที่ง่ำยต่อกำรศึกษำ

และกำรปฏิบัติ		
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	 3.2		การเตรียมต้นฉบับส�าหรับการเขียนบทความวิชาการ	ประกอบด้วย

	 	 3.2.1	 บทน�า	 (Introduction)	 เป็นส่วนกล่ำวน�ำโดยอำศัยกำรปริทรรศน์	 (Review)	 

ข้อมูลจำกรำยงำนวิจัย	 ควำมรู้	 และหลักฐำนต่ำงๆ	 จำกหนังสือหรือวำรสำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษำ	

และกล่ำวถึงเหตุผลหรือควำมส�ำคัญของปัญหำในกำรศึกษำครั้ง

  3.2.2	 เนื้อหา (Content)	 เรื่องรำวท่ีผู้เขียนต้องกำรจะให้ผู้อ่ำนได้รับทรำบ	 เนื้อหำท่ีดี

ต้องมีรำยละเอียดที่ชัดเจนและน่ำสนใจ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมรรถภำพทำงควำมคิดของผู้เขียนเป็นส�ำคัญ

 	 3.2.3	 สรุป	 (Summarizing)	 เป็นวิธีกำรเขียนบทควำมท่ีผู้เขียนจะต้องเขียนให้เหลือ

เฉพำะส่วนทีมี่ควำมส�ำคญั	เป็นกำรกลัน่กรอง	กำรรวบรวมหรือกำรลดข้อควำมให้เหลือส่วนทีส่�ำคัญเท่ำนัน้

  3.2.4	 เอกสารอ้างองิ	(References)	ใช้รปูแบบกำรอ้ำงองิแบบแทรกในเนือ้หำตำมหลกั

เกณฑ์	 APA	 (American	 Psychological	 Association)	 เป็นกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อควำมไว้ใน

เครื่องหมำยวงเล็บ	 (	 )	 แทรกในเนื้อหำ	 ซึ่งมีรูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงที่นิยมแพร่หลำย	 โดยมีกฎเกณฑ์ 

กำรอ้ำงอิงที่ออกแบบมำเพื่อให้ผู้ใช้มีควำมชัดเจนในกำรลงรำยกำรงำนเขียนต่ำงๆ	ที่ง่ำยต่อกำรศึกษำ 

และกำรปฏิบัติ		

 3.3	 การเตรียมต้นฉบับส�าหรับการเขียนบทวิจารณ์หนังสือ	ประกอบด้วย

  3.3.1	 ชื่อเรื่องของหนังสือ	(Title)	ให้ระบุทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

  3.3.2	 ชื่อผู้เขียนหนังสือ	(Author)	ให้ระบุชื่อเต็มทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	พร้อม

ระบุสถำบันหรือหน่วยงำนที่ผู้เขียนสังกัด

  3.3.3	 ชื่อผู้วิจารณ์	(Name	of	Reviews)	ให้ระบุชื่อเต็มทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	

พร้อมระบุสถำบันหรือหน่วยงำนของที่ผู้วิจำรณ์สังกัด

 	 3.3.4	 เนื้อหาการวิจารณ์	 (Reviews	 Content)	 ในกำรเขียนเกี่ยวกับหนังสือวิจำรณ	์ 

เนื้อเรื่องจะเป็นส่วนแสดงควำมคิดเห็นและรำยละเอียดในกำรวิจำรณ์	 โดยน�ำเสนอเรื่องรำวจุดเด่น	 

จุดบกพร่องของเรื่อง	โดยท�ำกำรวิจำรณ์หรือวิพำกษ์อย่ำงมีหลักเกณฑ์และเหตุผลตำมหลักวิชำกำร

  3.3.5	 สรุป	(Summarizing)	เป็นวิธีกำรเขียนสรุปควำมคิดเห็นทั้งหมดที่วิจำรณ์	รวมถึง

ให้ข้อคิดหรือข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้อ่ำน

  3.3.6	 เอกสารอ้างอิง	(References)	ใช้รปูแบบกำรอ้ำงองิแบบแทรกในเนือ้หำตำมหลกั

เกณฑ์	 APA	 (American	 Psychological	 Association)	 เป็นกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อควำมไว้ใน

เครื่องหมำยวงเล็บ	 (	 )	 แทรกในเนื้อหำ	 ซึ่งมีรูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงที่นิยมแพร่หลำย	 โดยมีกฎเกณฑ์ 

กำรอ้ำงอิงที่ออกแบบมำเพื่อให้ผู้ใช้มีควำมชัดเจนในกำรลงรำยกำรงำนเขียนต่ำงๆ	ที่ง่ำยต่อกำรศึกษำ 

และกำรปฏิบัติ	
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การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์	APA

	 1.	 หนังสือ

	 	 1.1	 คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส�าคัญพิมพ์เป็นชุด

	 	 	 	 ให้อ้ำงชื่อย่อคัมภีร์	เล่ม/ข้อ/หน้ำ	และคั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค	(,)

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น		(พระไตรปิฎก,	27/855/191)	

	 	 	 	 	 (Tipitaka,	27/855/191)

  1.2	 หนังสือ

	 	 	 	 (ผู้แต่ง,	ปีที่พิมพ์	:	เลขหน้ำที่อ้ำงอิง	(ถ้ำมี))	

   	 ผู้แต่งคนเดียว	 ให้ระบุเฉพำะนำมสกุล	 โดยไม่ต้องมีค�ำน�ำหน้ำนำม	หำกเป็นพระภิกษุ

ทั่วไป	ให้ใส่ค�ำว่ำพระ,	พระมหำ	น�ำหน้ำชื่อตำมด้วยฉำยำ	และพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์	ให้ใส่ชื่อสมณศักดิ์	

ตำมด้วยชื่อตัวในเครื่องหมำยวงเล็บ	ถ้ำไม่ทรำบชื่อตัวให้ใส่เฉพำะชื่อสมณศักดิ์

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น		 (พระพรหมบัณฑิต	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	2557	:	15)

	 	 	 	 	 	 	 (Phraphrombandit	(Prayūn	Thammačhittō),	2014	:	15)
    ผู้แต่ง	2	คน	ให้ระบุเฉพำะนำมสกุลของผู้แต่งทั้ง	2	คน	โดยใช้ค�ำว่ำ	“และ”	ส�ำหรับ 

ผู้แต่งชำวไทย	หรือ	“and”	หรือ	“&”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ	ระหวำ่งค�ำให้เวน้ระยะห่ำงดำ้นหน้ำ

และด้ำนหลัง	1	เคำะ

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น	 (ศิโรตน์	ภำคสุวรรณ	และศิริลักษณ์	ไชยรังสี,	2524	:	145-146)

	 	 	 	 	 	 	 (Phaksuwan	and	Chairangsi,	1981	:	145-146)

    ผู้แต่ง	 3	 คน	 ให้ระบุเฉพำะนำมสกุลของผู้แต่งแต่ละคนให้คั่นด้วยเคร่ืองหมำย	 “,”	 

หน้ำผู้แต่งคนสุดท้ำยต้องคั่นด้วย	“และ”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวไทย	หรือ	“and”	หรือ	“&”	ส�ำหรับผู้แต่งชำว

ต่ำงประเทศ	ระหว่ำงค�ำให้เว้นระยะห่ำงด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง	1	เคำะ

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น	 (ภำสกร	ดอกจันทร์,	สุรพล	พรมกุล	และสุบัน	โยทุม,	2552	:	80)

	 	 	 	 	 	 	 (Dokchan,	Phromkun	and	Yothum,	2009	:	80)

    ผู้แต่งมากกว่า	 3	 คนขึ้นไป	 ให้ระบุเฉพำะนำมสกุลของผู้แต่งคนแรกให้คั่นด้วย

เครื่องหมำย	“,”	ตำมด้วย	“และคณะ”	หรือคนอื่นๆ	ส�ำหรับผู้แต่งชำวไทย	หรือ	“et	al.”	หรือ	“and	

others”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ	ระหว่ำงค�ำให้เว้นระยะห่ำงด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง	1	เคำะ

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น	 (สุชำติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	และคณะ,	2525	:	100)

	 	 	 	 	 	 	 (Ratsin,	et	al.,	1982	:	100)
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	 	 1.3	 วารสาร

	 	 	 	 (ผู้แต่ง,	ปีที่พิมพ์	:	เลขหน้ำที่อ้ำงอิง	(ถ้ำมี))	

    ผู้แต่งคนเดียว	 ให้ระบุเฉพำะนำมสกุล	 โดยไม่ต้องมีค�ำน�ำหน้ำนำม	หำกเป็นพระภิกษุ

ทั่วไป	ให้ใส่ค�ำว่ำพระ,	พระมหำ	น�ำหน้ำชื่อตำมด้วยฉำยำ	และพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์	ให้ใส่ชื่อสมณศักดิ์	

ตำมด้วยชื่อตัวในเครื่องหมำยวงเล็บ	ถ้ำไม่ทรำบชื่อตัวให้ใส่เฉพำะชื่อสมณศักดิ์

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น		 (พระพรหมบัณฑิต	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	2557	:	15)	

	 	 	 	 	 	 	 (Phra	Phrombandit	(Prayūn	Thammačhittō),	2014	:	15)
    ผู้แต่ง	2	คน	ให้ระบุเฉพำะนำมสกุลของผู้แต่งทั้ง	2	คน	โดยใช้ค�ำว่ำ	“และ”	ส�ำหรับผู้

แต่งชำวไทย	หรือ	“and”	หรือ	“&”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ	ระหว่ำงค�ำให้เว้นระยะห่ำงด้ำนหน้ำ

และด้ำนหลัง	1	เคำะ

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น	 (ศิโรตน์	ภำคสุวรรณ	และศิริลักษณ์	ไชยรังสี,	2524	:	145-146)

	 	 	 	 	 	 	 (Phaksuwan	and	Chairangsi,	1981	:	145-146)

  	 	 ผูแ้ต่ง	3	คน	ให้ระบเุฉพำะนำมสกลุของผู้แต่งแต่ละคนให้คัน่ด้วยเคร่ืองหมำย	“,”	หน้ำ

ผู้แต่งคนสุดท้ำยต้องคั่นด้วย	“และ”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวไทย	หรือ	“and”	หรือ	“&”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวต่ำง

ประเทศ	ระหว่ำงค�ำให้เว้นระยะห่ำงด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง	1	เคำะ

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น	 (ภำสกร	ดอกจันทร์,	สุรพล	พรมกุล	และสุบัน	โยทุม,	2552	:	80)

	 	 	 	 	 	 	 (Dokchan,	Phromkun	and	Yothum,	2009	:	80)

   	 ผู ้แต่งมากกว่า	 3	 คนขึ้นไป	 ให้ระบุเฉพำะนำมสกุลของผู้แต่งคนแรกให้คั่นด้วย

เครื่องหมำย	“,”	ตำมด้วย	“และคณะ”	หรือคนอื่นๆ	ส�ำหรับผู้แต่งชำวไทย	หรือ	“et	al.”	หรือ	“and	

others”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ	ระหว่ำงค�ำให้เว้นระยะห่ำงด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง	1	เคำะ

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น	 (สุชำติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	และคณะ,	2525	:	100)

	 	 	 	 	 	 	 (Ratsin,	et	al.,	1982	:	100)

 	 1.4	 วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย		

	 	 	 	 (ผู้แต่ง,	ปีที่พิมพ์	:	เลขหน้ำที่อ้ำงอิง	(ถ้ำมี))	

    ผู้แต่งคนเดียว	 ให้ระบุเฉพำะนำมสกุล	 โดยไม่ต้องมีค�ำน�ำหน้ำนำม	หำกเป็นพระภิกษุ

ทั่วไป	ให้ใส่ค�ำว่ำพระ,	พระมหำ	น�ำหน้ำชื่อตำมด้วยฉำยำ	และพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์	ให้ใส่ชื่อสมณศักดิ์	

ตำมด้วยชื่อตัวในเครื่องหมำยวงเล็บ	ถ้ำไม่ทรำบชื่อตัวให้ใส่เฉพำะชื่อสมณศักดิ์

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น		 (พระพรหมบัณฑิต	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	2557	:	15)	

	 	 	 	 	 	 	 (Phra	Phrombandit	(Prayūn	Thammačhittō),	2014	:	15)
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    ผู้แต่ง	2	คน	ให้ระบุเฉพำะนำมสกุลของผู้แต่งทั้ง	2	คน	โดยใช้ค�ำว่ำ	“และ”	ส�ำหรับ 

ผู้แต่งชำวไทย	หรือ	“and”	หรือ	“&”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ	ระหวำ่งค�ำให้เวน้ระยะห่ำงดำ้นหน้ำ

และด้ำนหลัง	1	เคำะ

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น	 (ศิโรตน์	ภำคสุวรรณ	และศิริลักษณ์	ไชยรังสี,	2524	:	145-146)

	 	 	 	 	 	 	 (Phaksuwan	and	Chairangsi,	1981	:	145-146)

   	 ผูแ้ต่ง	3	คน	ให้ระบเุฉพำะนำมสกลุของผู้แต่งแต่ละคนให้คัน่ด้วยเคร่ืองหมำย	“,”	หน้ำ

ผู้แต่งคนสุดท้ำยต้องคั่นด้วย	“และ”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวไทย	หรือ	“and”	หรือ	“&”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวต่ำง

ประเทศ	ระหว่ำงค�ำให้เว้นระยะห่ำงด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง	1	เคำะ

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น	 (ภำสกร	ดอกจันทร์,	สุรพล	พรมกุล	และสุบัน	โยทุม,	2552	:	80)

	 	 	 	 	 	 	 (Dokchan,	Phromkun	and	Yothum,	2009	:	80)

    ผู้แต่งมากกว่า	 3	 คนขึ้นไป	 ให้ระบุเฉพำะนำมสกุลของผู้แต่งคนแรกให้คั่นด้วย

เครื่องหมำย	“,”	ตำมด้วย	“และคณะ”	หรือคนอื่นๆ	ส�ำหรับผู้แต่งชำวไทย	หรือ	“et	al.”	หรือ	“and	

others”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ	ระหว่ำงค�ำให้เว้นระยะห่ำงด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง	1	เคำะ

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น	 (สุชำติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	และคณะ,	2525	:	100)

	 	 	 	 	 	 	 (Ratsin,	et	al.,	1982	:	100)

  1.5	 สัมภาษณ์		

 	 	 	 (ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์,	วัน	เดือน	ปีที่สัมภำษณ์)	

   	 ผู้ให้สัมภาษณ	์ ให้ระบุเฉพำะนำมสกุล	 โดยไม่ต้องมีค�ำน�ำหน้ำนำม	หำกเป็นพระภิกษุ

ทั่วไป	ให้ใส่ค�ำว่ำพระ,	พระมหำ	น�ำหน้ำชื่อตำมด้วยฉำยำ	และพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์	ให้ใส่ชื่อสมณศักดิ์	

ตำมด้วยชื่อตัวในเครื่องหมำยวงเล็บ	ถ้ำไม่ทรำบชื่อตัวให้ใส่เฉพำะชื่อสมณศักดิ์

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น		 (พระครูสุวิธำนพัฒนบัณฑิต),	15	สิงหำคม	2557)	

	 	 	 	 	 	 	 (Phrakru	Suvithanphatthanabandhit,	 Interview,	August	 15	

2014)
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 	 1.6	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 	 	 	 (ผู้แต่ง,	ปีที่พิมพ์	:	เลขหน้ำที่อ้ำงอิง	(ถ้ำมี))	

    ผู้แต่งคนเดียว	 ให้ระบุเฉพำะนำมสกุล	 โดยไม่ต้องมีค�ำน�ำหน้ำนำม	หำกเป็นพระภิกษุ

ทั่วไป	ให้ใส่ค�ำว่ำพระ,	พระมหำ	น�ำหน้ำชื่อตำมด้วยฉำยำ	และพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์	ให้ใส่ชื่อสมณศักดิ์	

ตำมด้วยชื่อตัวในเครื่องหมำยวงเล็บ	ถ้ำไม่ทรำบชื่อตัวให้ใส่เฉพำะชื่อสมณศักดิ์

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น		 (พระพรหมบัณฑิต	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	2557	:	15)	

	 	 	 	 	 	 	 (Phra	Phrombandit	(Prayūn	Thammačhittō),	2014	:	15)
    ผู้แต่ง	2	คน	ให้ระบุเฉพำะนำมสกุลของผู้แต่งทั้ง	2	คน	โดยใช้ค�ำว่ำ	“และ”	ส�ำหรับ 

ผู้แต่งชำวไทย	หรือ	“and”	หรือ	“&”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ	ระหวำ่งค�ำให้เวน้ระยะห่ำงดำ้นหน้ำ

และด้ำนหลัง	1	เคำะ

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น	 (ศิโรตน์	ภำคสุวรรณ	และศิริลักษณ์	ไชยรังสี,	2524	:	145-146)

	 	 	 	 	 	 	 (Phaksuwan	and	Chairangsi,	1981	:	145-146)

   	 ผูแ้ต่ง	3	คน	ให้ระบเุฉพำะนำมสกลุของผู้แต่งแต่ละคนให้คัน่ด้วยเคร่ืองหมำย	“,”	หน้ำ

ผู้แต่งคนสุดท้ำยต้องคั่นด้วย	“และ”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวไทย	หรือ	“and”	หรือ	“&”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวต่ำง

ประเทศ	ระหว่ำงค�ำให้เว้นระยะห่ำงด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง	1	เคำะ

	 	 	 	 ตัวอย่ำงเช่น	 (ภำสกร	ดอกจันทร์,	สุรพล	พรมกุล	และสุบัน	โยทุม,	2552	:	80)

	 	 	 	 	 	 	 (Dokchan,	Phromkun	and	Yothum,	2009	:	80)

    ผู้แต่งมากกว่า	 3	 คนขึ้นไป	 ให้ระบุเฉพำะนำมสกุลของผู้แต่งคนแรกให้คั่นด้วย

เครื่องหมำย	“,”	ตำมด้วย	“และคณะ”	หรือคนอื่นๆ	ส�ำหรับผู้แต่งชำวไทย	หรือ	“et	al.”	หรือ	“and	

others”	ส�ำหรับผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ	ระหว่ำงค�ำให้เว้นระยะห่ำงด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง	1	เคำะ

    ตัวอย่ำงเช่น	 (สุชำติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	และคณะ,	2525	:	100)

	 	 	 	 	 	 	 (Ratsin,	et	al.,	1982	:	100)
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