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  เรียนทานผูอานทุกทาน

  วารสารปที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมิถุนายน 2557 - พฤศจิกายน 2557 นี้ นําเสนอบทความวิชาการและ

บทความวิจัย จํานวน 15 เรื่อง ประกอบดวยบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซยีนหลายบทความ  อาท ิเรือ่ง “XBRL เทคโนโลยีใหมของรายงานทางการเงิน”  ซึง่นาํเสนอแนวคดิของเทคโนโลยี 

XBRL ทีม่บีทบาทอยางมากตอการนาํสงงบการเงนิผานชองทางอเิลก็ทรอนกิสซึง่ถกูใชงานอยางกวางขวางในระดับ

นานาชาติและรวมถึงประเทศไทยดวย  บทความเรื่อง “โอกาสของผูประกอบการในยุคอภิมหาขอมูล”  ซึ่งกลาวถึง

การใชเคร่ืองมือหรือระบบธรุกิจอัจฉริยะในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการ  

และบทความเรื่อง “การเตรียมความพรอมดานเจตคติและการสรางเสริมความเขาใจของครูสอนภาษาอังกฤษ

คนไทยในภาษาอังกฤษเปนภาษากลางเพ่ืออาเซียน” เปนตน 

  นอกจากนีย้งัประกอบดวยบทความท่ีมเีนือ้หาสาระดานเทคโนโลยีการศกึษาซึง่มคีวามสาํคญัตอการพฒันา

กระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 อาทิ บทความเร่ือง “ผลการใชสื่อสตรีมมิ่งวิดีโอ

ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน”  และบทความเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

โดยใชกิจกรรม KWL-Plus สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุราษฏรพิทยา ๒” ยิ่งไปกวานั้น ในฉบับยัง

มีบทความดานการบริหารธุรกิจและบทความดานอื่น ๆ ที่นาสนใจ อาทิบทความเรื่อง  “กลยุทธการจัดซื้อจัดหาเพือ่

สรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน”  “แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทย” และ “การพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด

แมฮองสอน” เปนตน  

   สุดทายนี้ กองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิ

จากหลากหลายสถาบันท่ีกรุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการตีพิมพ  และขอถือโอกาสน้ีเชิญชวนคณาจารย 

นกัวิจยั นกัวชิาการ และนสิติ นกัศึกษา เสนอผลงานเพ่ือตพีมิพเผยแพรในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน

ไดตลอดป โดยสามารถศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารท่ี URL: journal.

feu.ac.th 

         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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บทคัดยอ
  ในป พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการนําสง             
งบการเงนิของนติบิคุคลจากเดมิในรปูแบบกระดาษไปสูการนาํสงเอกสารอิเลก็ทรอนกิสโดยใชเทคโนโลย ีXBRL (eXtensible 
Business Reporting Language) ซึ่งเปนระบบภาษาทางอิเล็กทรอนิกสที่ถูกพัฒนาข้ึนโดยใชเทคโนโลยีของ             
เครอืขายอนิเตอรเนต็ในการสือ่สารขอมลูระหวางผูจดัทาํและนาํเสนองบการเงินกบัผูใชขอมูล โดยทีเ่ทคโนโลย ีXBRL 
ไมไดเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือวิธปีฎิบตัทิางบัญชีแตอยางใด เพียงแตเปล่ียนรูปแบบรายงานทางการเงิน
ใหอยูในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส ประโยชนของเทคโนโลยี XBRL ทําใหเกิดการสนับสนุนและสื่อสารขอมูลไปยัง            
ผูใชขอมูลที่เปนผูทําบัญชี ผูสอบบัญชี ผูบริหารและผูใชงบการเงินกลุมอื่นที่เกี่ยวของเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจ 
และสงผลโดยตรงตอคุณภาพของรายงานทางการเงิน

คําสําคัญ
  รายงานทางการเงินอิเล็กทรอนิกส    เอกสารสําเร็จรูป    การประยุกตใชเทคโนโลยีเอกซบีอารแอล

Abstract
  The Department of Business Development, Ministry of Commerce (DBD), has taken steps toward 
in 2015 requiring eXtensible Business Reporting Language (XBRL) format to be used in financial reporting 
e-filings. XBRL was developed for communicate between person charged with the accounting duty and 
financial user. Although XBRL technology will not change the accounting standards or accounting         
practices. It puts reported information into an instant computer - readable format. XBRL supports accountant 
auditor managers and others using financial report for making decisions. It’s also contributed direct            
to the quality of financial report. 

XBRL เทคโนโลยีใหมของรายงานทางการเงิน
XBRL Technology for Financial Report

ดร. อุเทน เลานําทา*
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Keywords
  Electronic Financial Reporting, Instant Documentation, XBRL Implementation.

บทนํา
  การเขาถึงขอมลูสารสนเทศในปจจบุนัทาํไดงายข้ึนและเปนไปดวยความสะดวก รวดเรว็ ปราศจากขอจาํกัด
ดานระยะทาง ระยะเวลา และสถานท่ี  อนัเปนผลจากการสือ่สารเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ปีระสทิธิภาพ มคีวามกาวหนา
และพัฒนาการที่ดีขึ้นอยางเปนลําดับ ซึ่งนับวันการพ่ึงพาขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเตอรเน็ตจะมีเพ่ิมมากขึ้น  
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) คือ ระบบภาษาทางอิเล็กทรอนิกสที่ถูกพัฒนาข้ึนโดยใช
เทคโนโลยีของเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือประโยชนในการสื่อสารขอมูลและสนับสนุนใหผูใชขอมูลนําขอมูลมาใชใน
การตัดสินใจ  รูปแบบรายงานทางการเงินน้ีเปนการเพ่ิมคุณคาของรายงานทางการเงิน ซึ่งการทํางานของ XBRL 
เปรียบไดกับการทํางานของเครื่องอานบารโคด อันจะทําใหเกิดการทํางานที่ถูกตอง รวดเร็วและแมนยํา สามารถลด
ขอจํากัดของการจัดเก็บรวบรวมเนื้อหาจากแหลงที่ตางกัน กอใหเกิดกระบวนการจัดระบบขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอผูใชงบการเงินทุกกลุมจากสารสนเทศท่ีถกูออกแบบโครงสรางไวเปนอยางด ีจดัเกบ็ในสถานท่ีทีเ่หมาะสมดวย
รูปแบบที่ทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน  อีกท้ังยังเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการกํากับดูแลและสงเสริมการ
ปฏิบตังิานตามกฎขอบังคับของหนวยงานกํากับ   เทคโนโลยี XBRL เปนส่ิงท่ีมคีณุคาในลักษณะท่ีเปน “Public Good” 
ที่จะชวยเพ่ิมความโปรงใสและเปนสิ่งที่ชวยควบคุมติดตามสารสนเทศอันเกิดจากกลไกของตลาดทุน (Roohani, 
Xianming, Capozzoli & Lamberton, 2010, 131) เทคโนโลยีนี้ มีบทบาทที่สําคัญตอผูทําบัญชี ผูสอบบัญชี และ       
ผูบริหารที่ตองการใชขอมูลทางการเงินเพื่อประโยชนในการตัดสินใจ กรมพัฒนาธุรกิจการคาซึ่งเปนหนวยงานกํากับ
ดูแลการบัญชีและการนําสงงบการเงินตองสนับสนุนและสงเสริมใหมีการเปล่ียนแปลงวิธีการนําสงงบการเงินของ      
ผูประกอบการในรูปแบบใหมนี้ไดทดลองปฎิบัติงานจริงกับ 100 ธุรกิจแรก ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 หลังจากนั้น
จะกาํหนดใชใหครอบคลุมทกุประเภทธุรกจิทัง้ 500,000 ราย ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 (กรมพัฒนาธุรกจิการคา, 
2556) 
  ในปจจบุนันี ้เทคโนโลยี XBRL มบีทบาทสาํคญัอยางมากตอการนําสงงบการเงนิผานชองทางอิเลก็ทรอนิกส 

(e-Filing) ซึง่ถูกใชงานกันอยางกวางขวางในระดบันานาประเทศรวมถึงประเทศไทย  ในเดือนธันวาคม ป พ.ศ.  2556 
กรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนดใหมกีารเปลีย่นแปลงวิธีการนําสงงบการเงินของบริษัทนิตบิุคคลท้ังระบบท่ัวประเทศ
ใหมทั้งหมด ซึ่งจากเดิมเคยสงดวยรูปแบบเอกสาร (Hardcopy) มาเปนรูปแบบใหมในระบบอิเล็กทรอนิกส                    
ผานเทคโนโลยี XBRL โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารหัสรายการทางบัญชีหรืออภิธานศัพท (Taxonomy)   
ใหเปนรูปแบบมาตรฐานอยางเดียวกัน โดยการเช่ือมโยงขอมูลงบการเงินกันทั้งระบบกับหนวยงานอ่ืน ซึ่งจะทําให
รายงานทางการเงินเปนมาตรฐานเดยีวกัน  มกีารประมวลผลแบบทนัที (Real Time) ชวยลดการจัดเก็บเอกสารจํานวน
มาก อีกท้ังยังเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการในการนําสงงบการเงิน  (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 
2556) วตัถปุระสงคหลกัเพ่ือใหเกิดความรวมมือและแกไขปญหาอุปสรรคในการดาํเนินธุรกจิใหกบัผูประกอบการไทย 
เพื่อสรางความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
อยางย่ังยืนตอไป  บทความนี้จึงนําเสนอแนวคิดของเทคโนโลยี XBRL ที่เปนประโยชนตอการนําเสนอรายงาน       
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ทางการเงนิ ซึง่ประกอบไปดวยหวัขอตางๆ ดงัตอไปนี ้ความหมายและองคประกอบของเทคโนโลยี XBRL อภธิานศพัท 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี XBRL การยอมรับเทคโนโลยี แนวโนมการใชเทคโนโลยี XBRL สําหรับการรายงานทาง           
การเงนิของภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกและในประเทศไทย วิธีการนําสงงบการเงินผานเทคโนโลยี XBRL ผลกระทบตอการ
ใช XBRL ประโยชนและขอจํากัดของเทคโนโลยี XBRL ตามลําดับ

ความหมายและองคประกอบของเทคโนโลยี XBRL
  XBRL ยอมาจากคําวา  eXtensible Business Reporting Language  เปนการติดรหัสแถบ (Barcode)    
ของรายการตางๆ ของงบการเงินท่ีนําเสนอ ซึ่งเปนการอางถึงภาษามาตรฐานของรายงานทางการเงินผานระบบ
อินเตอรเน็ต ซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก เปนภาษาทางคอมพิวเตอรที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับการนําเสนอ   
งบการเงินท่ีเปนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในรูปแบบของส่ือท่ีคอมพิวเตอรสามารถอานได นอกเหนือไปจาก              
รูปแบบ PDF, HTML หรือรูปแบบ Word/Excel ที่คุนเคยกันมาแตอดีต หนวยงานที่เก่ียวของกับเร่ืองน้ีโดยตรง             
คือ XBRL International เปนองคกรไมหวังผลกําไรท่ีเกิดจากการรวมตัวขององคกรท่ัวโลกกวา 550 แหง (XBRL    
International, 2013) เพื่อรวมกันสรางและสนับสนุนการใชภาษา XBRL โดยองคกร XBRL International มีหนาที่
ควบคุมการใชและการปรับปรุงภาษา XBRL รวมถึงการใหนิยามในอภิธานศัพท (Taxnomy) ที่แตกตางกันไปตาม  
ขอกําหนด มาตรฐาน และการดําเนินงานในแตละประเทศ  
  เทคโนโลยี XBRL กอใหเกดิประโยชนโดยตรงตอผูใชขอมลู ชวยใหเกดิการประหยัดเวลา และความพยายาม
ทีจ่ะปรับเปนรปูแบบท่ีผูสงขอมลูตองการ และในขณะเดียวกันผูใชขอมูลกจ็ะสามารถปรับเปล่ียนเปนรปูแบบท่ีตวัเอง
ตองการไดเชนกัน ทําใหเกิดความยืดหยุนในการรับ-สงขอมูล เทคโนโลยี XBRL ชวยพัฒนาความสามารถของบริษัท
ในการนําเสนอขอมูลตอนักลงทุน หนวยงานกํากับ นักวิเคราะห และแหลงเงินกู  ในดานของนักลงทุนจะไดประโยชน
จากความเปนมาตรฐานเดียวกันของการเปรียบเทียบสารสนเทศจากกลุมบริษัทอุตสาหกรรมเดียวกัน 
  บริษัทสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญของโลก เชื่อวาการนําเสนอรายงานงบการเงินดวยเทคโนโลยี XBRL 
นี ้กอใหเกดิความรวดเร็ว ประหยัดตนทนุและกอใหเกดิความสม่ําเสมอของการรายงานไปยังผูใชขอมลูในแงของการ
รวบรวมขอมูล การส่ือสารขอมูล และการแบงปนขอมูล กอใหเกิดความโปรงใสและเชื่อถือได เพ่ิมประสิทธิภาพ         

ของการนําเสนอขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
  มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2548, 55) กลาววา เทคโนโลยี XBRL เปนเคร่ืองมือท่ีพัฒนาข้ึนลาสุด กําลังอยูใน           
ความสนใจของผูทีเ่ก่ียวของอยางมาก เก่ียวของกบัทุกภาคสวน ไมวาจะเปน หนวยงานภาครัฐ บรษิทัขนาดเล็ก-ใหญ 
นักวิเคราะห นักลงทุน และที่สําคัญไปกวานั้นกระทบตอนักบัญชีโดยตรง ดังนั้นนักบัญชีที่ตองการจะประสบ            
ความสําเร็จในอนาคต ตองมีความเขาใจเทคโนโลยีนี้เปนอยางดี สามารถท่ีจะออกแบบ ตรวจสอบและใชขอมูล       
จาก XBRL ได ตองศึกษาวา เทคโนโลยี XBRL คืออะไรและจะกระทบการจัดทําและนําเสนองบการเงินอยางไร         
และในขณะเดียวกันจะกระทบองคกรวิชาชีพของตนอยางไรดวย เทคโนโลยี XBRL นั้นไมไดมีประโยชนเฉพาะ            
นักลงทุน หนวยงานกํากับอยางตลาดทุนเทานั้น ธุรกิจขนาดเล็กและผูปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดเล็ก ก็สามารถใช
เทคโนโลยีนีไ้ด เชน การรับ-สงสารสนเทศใหกบัธนาคาร โดยพบงานวจิยัของ Philips, Bahmanziari & Robert (2008, 
2) ใหหลักฐานเชิงประจักษวา ธรุกิจธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จอยางมากในการใชเทคโนโลยี 
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XBRL ในการสงผานขอมูลทางการเงินระหวางธนาคารพาณิชยในอเมริกา ซึ่งสถาบันประกันเงินฝาก (FDIC:             
Federal Deposit Insurance Corporation) สามารถเรียกรายงานขอมูลอนัเกดิจากเทคโนโลยี XBRL ตัง้แตไตรมาสแรก
ของป ค.ศ. 2005 หรือในกรณีการสงงบการเงินในประเทศเดนมารก และการย่ืนภาษีในประเทศอังกฤษ เปนตน 
(Dunne, Christinel, Helliar, Lymer & Mousa, 2013, 168) ดังนั้นผูที่เกี่ยวของทั้งหลายควรตองวางแผนต้ังรับ         
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีนี้ 
  การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี XBRL  ไมใชการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชแีตอยางใด ดงันัน้การใช XBRL 
ในการรายงานทางการเงินจึงไมมผีลกระทบตอนโยบายการเปดเผยขอมูลทางการเงินหรอืมาตรฐานการบญัชีทีธ่รุกิจ
ปฏิบัติตาม เชน มาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) มาตรฐานการบัญชีของไทย (TAS)  นอกจาก
นั้นเทคโนโลยีนี้ยังเปดโอกาสใหปรับแตงรายการที่แตกตางไปจากรูปแบบที่กําหนดไวไดโดยการทําอภิธานศัพท 
(Taxonomy)

อภิธานศัพท (Taxonomy)
  อภิธานศัพท (Taxonomy)  หมายถึง โครงสรางของรูปแบบ คํานิยามของรายงานทางการเงิน ซึ่งเปนสิ่งแรก
ที่ตองจัดทําและตองพัฒนาใหสอดคลองกันในแตละหนวยงานและในแตละประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือสรางมาตรฐานและ     
รูปแบบเดียวกัน รูปแบบในปจจุบันที่ใชเปนหลัก ก็คือ IFRS-GP Taxonomy (IFRS General Purpose Taxonomy) 
ที่ถูกกําหนดโดย องคกร XBRL International (XBRL International, 2013)
  IFRS-GP Taxonomy  เปนระบบการจัดประเภท การนําเสนอขอมูลและความสัมพันธระหวางรายการใน   
งบการเงินโดยผานส่ืออเิลก็ทรอนกิส พฒันาข้ึนจากผูเชีย่วชาญทางดาน มาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
(IFRS) และ XBRL International ผู แทนจากสถาบันการเงิน ผู แทนจากสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ                              
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทางเลือกสําหรับการรายงานสารสนเทศทางการเงิน การจัดทําอภิธานศัพท (Taxonomy) 
เปนประโยชนตอหนวยงานธรุกจิตางๆ หรอืหนวยงานสาํคญัระดบัประเทศตางๆ ทีส่ามารถนําไปปรบัเปลีย่นใหเหมาะสม
และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของประเทศน้ันๆ ซึ่งในแตละประเทศนั้นไมเหมือนกัน แตมีแนวโนมที่จะกําหนดให
สอดคลองกัน เชน ในกลุมประเทศยุโรป ไดจัดทํา  Taxonomy IFRS Europe แลว หรือแมแตในประเทศไทยเองก็อยู
ระหวางขั้นตอนของการจัดทํา Taxonomy 
  อยางไรก็ตาม IFRS-GP Taxonomy นีไ้มไดบงัคบัใหทกุประเทศตองใช เนือ่งจากวายงัตดิขอจาํกดัของความ
ครอบคลมุเนือ้หา IFRS ทีไ่มสมบรูณ เชน ยงัไมครอบคลุมถึงการวัดมูลคาหรอืการรับรูรายการ และเน้ือหาบางลักษณะ
ยังแตกตางไปจาก IFRS อีกดวย

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี XBRL
  นบัตัง้แตป ค.ศ. 1991 ภาษาท่ีใชสาํหรบัพฒันาขอมลูขาวสารบนเว็ปไซต/ระบบอินเตอรเนต็ คอืภาษา HTML 
(Hypertext Markup Language)  แตเนื่องดวยขอจํากัดบางประการ   จึงทําใหมีการพัฒนาภาษา XML (eXtensible 
Markup Language) ซึ่งจะชวยเสริมการทํางานของ HTML ใหสมบูรณขึ้น โดยท่ีภาษา XML นี้ถูกออกแบบขึ้น          
เพ่ือพฒันาขอมลูขาวสารท่ีมรีปูแบบโครงสรางท่ีเอือ้ตอการแลกเปลีย่นขอมลูบนระบบอนิเตอรเน็ต มคีวามยืดหยุนสงู 
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โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลนี้จะไมขึ้นกับสภาพแวดลอมของอุปกรณหรือโปรแกรม (Platform)  ไมสามารถแสดงผลได
ในตัวของมันเอง หากตองการแสดงผลที่ถูกตอง จะตองมีการใชรวมกับภาษาอื่น เชน HTML, JSP, PHP, ASP, VB 
หรือภาษาอื่นๆ ที่สนับสนุน XML จะมีนามสกุลเปน *.XML สามารถสรางขึ้นจากโปรแกรมประเภท Text Editor            
ใดก็ได เชน Notepad, Edit plus, Dream Weaver, Ms word เปนตน ภาษา XML นี้ เปนมาตรฐานที่ถูกกําหนด      
โดย World Wide Web Consortium (W3C) ในป ค.ศ. 1996 โดยท่ีเอกสาร XML นั้นจะประกอบไปดวย  XML         
Elements คําวา Tag จะใชเรียกแทน Elements นั่นหมายความวา Element จะอยูภายใต Tag ซึ่งการออกแบบ Tag 
จะตองใชเครื่องหมาย “<and>” จะตองมีจุดเริ่มตนของ Tag และจุดปดคําส่ัง Tag ทุกครั้ง และตองกําหนดชื่อ            
Elements ใหสื่อถึงขอมูลที่อยูใน Tag ดวย จากคุณสมบัติของภาษา XML ที่เปดโอกาสใหใชคําสั่งและรูปแบบที่เปน
อิสระ ภาษาเรียบงาย ใชคําสั่งที่สั้นกระชับ และสามารถแกไขดวยโปรแกรมแกไขขอความและสนับสนุนการทํางาน
รวมกับโปรแกรมประยุกต (Applications) ไดหลายชนิด จึงทําใหเกิดการพัฒนาภาษา XBRL  ขึ้นในเวลาตอมา 

 

        ภาพที่ 1:  แสดงวิวัฒนาการของภาษามาตรฐาน
        ที่มา: ผูเขียน

  เทคโนโลยี XBRL เกิดจากแนวคิดที่วาขอมูลทางบัญชีนาจะถูกบรรจุลงไปใน Tags ในภาษา XML ดังกลาว 
โดยแยกเปน สินทรัพย หนี้สิน ทุน กําไร ฯลฯ เพื่อชวยใหผูใชสามารถหาขอมูลไดงายและสามารถนําขอมูลเหลานั้น
มาวิเคราะหรวมกับโปรแกรมประยุกตตางๆ เชน MS-Excel/Word นายชาลี ฮอฟแมน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต             
ชาวอเมริกัน ซึ่งเปนผูคิดคนเทคโนโลยีนี้ไดทดลองประยุกตใชแนวคิดของเขาผานโปรแกรมท่ีดีที่สุดในขณะน้ันคือ 
โปรแกรม Lotus 1-2-3 ซึง่เปนโปรแกรมตารางงาน  มลีกัษณะการทาํงานคลายกนักบั MS-Excel นายชาล ีมคีวามเชือ่
วานักบัญชีจะถูกลดจํานวนและบทบาทลง หากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เมื่อนักวิชาชีพบัญชีขาดทักษะ 
ความรูเทาทันในเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหมๆ  ทีเ่กิดข้ึน  จงึไดพยายามพัฒนาภาษา XBRL กบัเพือ่นรวมวชิาชพี คอื 
เวนน ฮารดด้ิง ซึง่เปนผูบริหารของบรษิทั Great Plains Software (ปจจบุนัน้ีกลายเปนหนวยงานหน่ึงของไมโครซอฟท) 
พรอมท้ังกรรมการดานเทคโนโลยีของสมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา (AICPA) เพ่ือรวมกัน
กําหนดรหัสแถบบนบัญชีการเงิน 
  ในป ค.ศ. 1999 สมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา (AICPA) ไดเร่ิมตนทดสอบ
เทคโนโลยี XBRL อยางเปนทางการรวมกนักับผูทีเ่ก่ียวของกบัรายงานทางการเงิน ซึง่ประกอบดวย บริษทัไมโครซอฟท 
บริษัทสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญทั้ง 4 แหง (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PWC)โดยใหชื่อวา XFRML 
(XML-Based Financial Reporting  Markup Language) จากนั้นในป ค.ศ. 2000 สมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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ของประเทศสหรฐัอเมริกา จงึสนใจทีจ่ะพัฒนากันอยางจริงจงั  โดยไดรบัความรวมมอืจากบรษิทัสอบบญัชขีนาดใหญ 
บริษัทผูผลิตซอฟทแวร องคกรวิชาชีพทางบัญชี และกลุมอุตสาหกรรมประเภทธนาคาร (Roohani, Xianming,         
Capozzoli & Lamberton, 2010, 131) จนกระทั่งไดมาซึ่งเทคโนโลยี XBRL 
  สวนการยอมรบัและการเผยแพรของเทคโนโลย ีXBRL จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วของพบวา จะเริม่ตน
ในบุคคลเฉพาะกลุมที่ชอบทดลองสิ่งใหม และการทํางานสวนใหญพึ่งพิงกับระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งกลุมคนเหลาน้ี 
ไดแก อาจารยในมหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิเคราะหทางการเงินและนิสิตนักศึกษา

การยอมรับเทคโนโลยี XBRL
  ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM: Technology Acceptance Model) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงการรับรู
ขอมูลใหมโดยใหความสนใจกับการรับรูถึงความงายในการใชงานเทคโนโลยี (Perceived Usefulness: PU) และ     
รับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากการใชเทคโนโลยี  (Perceived Ease of User: PEOU) ซึ่งเทคโนโลยี XBRL จะไดรับ     
การยอมรบัจากผูใชหรอืไมนัน้ กข็ึน้อยูกบัเน้ือหาวาผูใชเขาใจถงึประโยชนทีต่นจะไดรบัวามากหรอืนอยและอกีประการ
ที่สําคัญคือมันงายตอการใชหรือไม ผูที่เปนเจาของแบบจําลองนี้คือ Davis (1989)
 
 

         ภาพที่ 2:  แสดงแผนภาพทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
         ที่มา: Davis, 1989

  อยางไรก็ตาม จําเปนที่จะตองพัฒนาอยางมีกลยุทธ กลาวคือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเน้ือหาควรมี         
ความงายตอการใชงาน และผูใชควรเขาใจในประโยชนที่ตนเองไดรับ (ดนุวศิน เจริญ, 2556, 87) ดังนั้นจึงสรุปไดวา
เทคโนโลยี XBRL หากจะประสบผลสําเร็จตอการใชนั้นจะตองมีคุณลักษณะท่ีผูใชเห็นวางายตอการนําไปใชและ        
มีประโยชนตอผูใชนั่นเอง ซึ่งหนวยงานกํากับเปนผูที่ตองใหความสนใจถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL เพ่ือกอ  
ใหเกิดประโยชนแกกลุมผูใชงบการเงินทุกกลุมตอไป

แนวโนมการใชเทคโนโลยี XBRL สําหรับการรายงานทางการเงินของภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก
  เทคโนโลยี XBRL ไดกลายมาเปนมาตรฐานใหมสําหรับการรายงานงบการเงินในระดับโลก ไมวาจะเปน  
กลุมประเทศตางๆในยุโรป ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุน ฯลฯ ซึ่งเปนไปตามรูปแบบท่ีกําหนดข้ึน แตการปรับใช
เทคโนโลยี XBRL ในกลุมประเทศเหลาน้ี ยังพบปญหาในทางปฏิบัติ เชน มาตรฐานของขอมูลในแตละประเทศท่ีแตก
ตางกัน
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  1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
   เปนประเทศท่ีคดิคนเทคโนโลยี XBRL เปนประเทศแรก แตการปรับใชเทคโนโลยี XBRL ยงันับวาเปนเร่ือง
ยากในการปรับใชจริงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มากกวากลุมประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น มีตลาดทุนท่ีมีนักลงทุนจํานวนมากราย และมีบริษัทจดทะเบียนประมาณ 17,000 บริษัท  และ
กองทุนอีกประมาณ 8,000 กองทุน หากจะเริ่มมีการยื่นงบการเงินโดยใช XBRL จะตองมีความยากและซับซอนกวา 
เน่ืองจากตองทํา XBRL Taxonomy ไมนอยกวา 12,400 Tags พรอมคํานิยาม ตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป      
(US. GAAP) และยงัตองกาํหนดใหเปนไปในทศิทางเดยีวกนัอกีดวย (Kernan, 2008, 63) อยางไรกต็ามในป ค.ศ. 2009 
เกิดองคกร XBRL. U.S เพื่อทําหนาที่กําหนด Taxonomies ไวเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยเรียกวา U.S. Taxonomy 
สวนประเทศอื่นที่ใช IAS/IFRS นั้น องคกร IASC ก็ไดมีการเริ่มจัดทํา  IFRS Taxonomy ในป ค.ศ. 2009  แลวเชนกัน  
   จากขอมูล ในเดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 2013 พบวามีกิจการท่ีนําสงงบการเงินโดยใชเทคโนโลยี XBRL        
ไปแลวมากกวา 9,300 ราย พบวาชวยทําใหลดตนทุนในการบริหารงาน (Brands, 2013, 68) นอกจากนั้น อุปสรรค
อีกอยางหน่ึงคือ ประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรฐานการบัญชีเปนของตนเอง ในขณะท่ีบริษัทตางๆ นั้นจําเปนตอง
รายงานบัญชีดวยมาตรฐานสากล (IFRS)  แตอยางไรก็ตามการย่ืนงบการเงินดวยเทคโนโลยี XBRL ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป ค.ศ. 2011 (Sledgianowski, Fonsfeder & Slavin, 2010, 68)
  2. กลุมประเทศยุโรป
   กลุมประเทศยุโรปเห็นวาการใชมาตรฐานการบัญชรีะหวางประเทศ IAS/IFRS พรอมกบัการใชเทคโนโลยี 
XBRL นั้นจะชวยพัฒนาตลาดทุนของประเทศใหดีขึ้นได ซึ่งไดรับการสนับสนุนผลการวิจัยของ Bonson (2001, 101) 
ทีร่ะบุวา บริษทัจดทะเบียนในกลุมประเทศยุโรป Euro Top100 ไดเผยแพรขอมูลทางการบัญชีบนเว็บไซตในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสแลวตั้งแตป ค.ศ. 2000  สําหรับการใช XBRLในกลุมประเทศยุโรปไดเริ่มขึ้นเมื่อ 11 ปที่แลว ซึ่งมีหลาย
หนวยงานในกลุมประเทศยุโรปท่ีไดประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL แลว เชน หนวยงานจัดเก็บภาษีของไอรแลนด      
หนวยงานเทศบาลประเทศเยอรมนี  กลุมธุรกิจธนาคารในประเทศสเปน หนวยงานเก่ียวกับประปาในประเทศ
เนเธอรแลนด รวมถึงกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศเดนมารก (Kernan, 2008, 63) กลุมประเทศยุโรปไดรวม
ตัวและรวมกันกําหนด Taxonomy ของกลุม ที่เรียกวา XBRL IFRS Europe สวนในประเทศอังกฤษ ไดวางแผน            
ที่จะบังคับใช XBRL สําหรับการย่ืนแบบเพ่ือเสียภาษีทั้งระบบภายในเดือนมีนาคม ป ค.ศ. 2010  ประเทศอิตาลี        
เริ่มมีการยื่นงบการเงินโดยเทคโนโลยี XBRL โดยสมัครใจกอนในเดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 2006 และตอมาไดบังคับ
ยื่นรายงานทางการเงินดวยเทคโนโลยี XBRL แลวเมื่อ 10 ธันวาคม ป ค.ศ. 2008  (Valentinetti & Rea, 2011, 51)
  3. กลุมประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย
   สําหรับในกลุมประเทศในทวีปเอเชียน้ัน จะเร่ิมตนใชเทคโนโลยี XBRL จากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ       
การกํากับตลาดทุนของแตละประเทศ โดยท่ีประเทศจีนไดเริ่มตนเปนประเทศแรก จากตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮแลว
ตามดวยตลาดหลักทรัพยเซินเจิ้น  ถัดจากนั้นไดแกประเทศญี่ปุน ประเทศสิงคโปร และประเทศเกาหลีใต  ตางเริ่ม
กาํหนดใหมกีารย่ืนงบการเงนิดวยเทคโนโลย ีXBRL จากหนวยงานกํากับแลว  ซึง่กลุมประเทศเหลาน้ีไดมกีารออกกฎ
เพ่ือบังคับใหเสนองบการเงินดวย XBRL  สําหรับกลุมธุรกิจในประเทศญ่ีปุนที่เริ่มใชเปนบริษัทแรกๆ ก็คือ บริษัท 
Wacoal และ Fujitsu  ในป ค.ศ. 2004 (Kernan, 2008, 64) กลุมประเทศในเอเชียไมปรากฎวาไดมีความรวมมือกัน
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เพือ่จดัทาํ Taxonomy เหมอืนกบักลุมประเทศยโุรป แตจะอยางไรกต็ามไดมกีารจดัทาํ Taxonomy ของแตละประเทศ
บางแลว รวมถึงประเทศไทยดวย ตอไปนี้จะกลาวถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยี XBRL ในประเทศสําคัญๆ 
ของทวีปเอเชีย  ดังนี้
         ประเทศจีน: นับเปนประเทศแรกของเอเชีย ที่ประกาศใชเทคโนโลยี XBRL กับการรายงานทางการเงิน 
อยางเปนทางการเมื่อป ค.ศ. 2004 สําหรับตลาดหลักทรัพย และในอนาคตอันใกล กองทุนรวม  การนําเสนอหุน IPO 
และกลุมที่ไมเปนทางการอื่น จะเริ่มนําไปใชกับการรายงานทางการเงินภายในและบริษัทขนาดเล็ก การประยุกตใช
เทคโนโลยี XBRL ในประเทศจีนนั้นคอนขางไดรับความสนใจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ Kernan (2008) ไดรายงาน
ผลการวิจัยจากบทสัมภาษณของผูบริหารระดับสูงตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮและประธานเจาหนาท่ีบริหารบริษัท 
Global Business Intelligence Consulting ที่เปนบริษัทช้ันนําในดาน Data Warehousing and Data Mining 
Technology ไดแสดงความเห็นวาเทคโนโลยีนีเ้ปนเทคโนโลยีทีท่าํใหคนจนีตองปรบัตวัและตองศกึษากนัอยางจรงิจงั 
จัดใหมีการประชุมระดับนานาชาติ โดยเชิญผูที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ทุกภาคสวนของโลก เชน   นายชาลี ฮอฟแมน          
ผูคิดคนเทคโนโลยีนี้ รวมถึงนายลี วัตสันและผูที่มีสวนรวมบุกเบิกทุกคนจากบริษัท Edgar Online Incorporate        
เพ่ือประโยชนของประเทศจีนและประเทศอืน่ๆ ซึง่หลังจากการประชมุคร้ังนีไ้ดมเีปาหมายเพ่ือพฒันาการใชเทคโนโลยี 
XBRL ในลักษณะของการรายงานกองทุนรวม การออกจําหนายหุนครั้งแรก รวมถึงถูกนําไปใชในธุรกิจภายในบริษัท
ขนาดเล็กตางๆ (Kernan, 2008, 65)
   ญีปุ่น: ในประเทศญีปุ่นมบีรษิทัจดทะเบยีนประมาณ 5,000 ราย และกองทุนอกี 3,000 กวารายท่ีประยุกต
ใชเทคโนโลยี XBRL เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักลงทุนตางประเทศที่จะตองใชขอมูล ในป ค.ศ. 2006  ธนาคาร
แหงประเทศญี่ปุน ไดใช Voluntary  XBRL  เพื่อใหบริการขอมูลทางการเงินแกสถาบันการเงิน (Kernan, 2008, 64)
   อินเดีย: สําหรับตลาดหลักทรัพยทั้งสองแหงของประเทศอินเดีย Bombay Stock Exchange และ          
National Stock Exchange ไดเปดโอกาสใหสงงบการเงินดวยเทคโนโลยี XBRL โดยสมัครใจแลว และกําลังจะออก
เปนกฎใหถือปฏิบัติในอีกไมนาน ธนาคารกลางของประเทศอินเดีย ไดกําหนดแผนเชิงกลยุทธ และบังคับใหตองใช
อยางเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 2010
   สิงคโปร: หนวยงาน The Accounting & Corporate Regulatory Authority of Singapore กําหนดให 
50,000 บรษิทั สามารถยืน่งบการเงนิโดยสมคัรใจดวยเทคโนโลยี XBRL ไดแลว แตสาํหรับกลุม ธนาคาร บรษิทัประกนัภยั 
และกลุมการเงินตางๆ นั้นไดถูกบังคับโดยหนวยงาน  Monetary Authority of Singapore วาจะตองถือปฏิบัติดวย
เทคโนโลยีนี้ 
          สรุปไดวาปจจุบันนี้ทุกภูมิภาคทั่วโลก ไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL โดยกําหนดใหถือปฏิบัติโดย
สมัครใจกอนแลวถึงมีการบังคับใหยื่นรายงานทางการเงินดวยเทคโนโลยี XBRL เพราะเล็งเห็นถึงประโยชนของ
เทคโนโลยี XBRL ตอตลาดทุน  

แนวโนมการใชเทคโนโลยี XBRL สําหรับการรายงานทางการเงินในประเทศไทย
  สําหรับในประเทศไทยยังถือวาเปนเร่ืองใหมที่ตองใหความสนใจ หลายหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการคา สํานักงาน   



 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

15 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

สอบบัญชี ตางก็พยายามท่ีจะใหความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี XBRL เกิดข้ึนในประเทศไทย เชนเดียวกับ
ระดับนานาประเทศที่ไดประยุกตใชเทคโนโลยีใชอยางจริงจังไปกอนหนานี้แลว
  1. โครงการนํารอง XBRL Pilot Project
   โครงการนํารอง (XBRL Pilot Project) เปนโครงการแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ดําเนินการโดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในระหวางเดือน กุมภาพันธ 2549 - กันยายน 2550 โดยชวงแรกไดตั้งกลุมทํางาน
เพ่ือศึกษาและประเมินผลการใชเทคโนโลยี XBRL ในประเทศไทย ตอมาไดจัดทําราง Taxonomy ชุดแรกสําหรับ
ประเทศไทยโดยความชวยเหลือจากองคกร XBRL International  หลังจากนั้นในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2549 ไดจัดหา
และคัดเลือกผูใหบริการระบบ XBRL กอนที่จะอบรมและใหความรูในการจัดทํางบการเงินดวย XBRL ใหกับบริษัท  
ในโครงการนํารอง โดยไดจัดทําขอมูลยอนหลังเปนเวลา 3 ป ซึ่งโปรแกรมที่ใชในการจัดทํา คือ โปรแกรม FSCOMP 
ที่พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือรองรับเทคโนโลยี XBRL  โดยการนําขอมูลงบการเงินเขาสูระบบ
นั้น ทําได 2 วิธี คือ การแปลงไฟลจากไฟล MS-Excel หรืออาจจะปอนขอมูลตัวเลขซํ้าอีกครั้งในหนาจอหลักโดยตรง
  2. ผลสรุปจากโครงการ XBRL Pilot Project
   บทสรุปจากการทดลองใชเทคโนโลยี XBRL จากบทความ เรื่อง การใช XBRL ในการรายงานทางการเงิน 
โดยผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ (2556) สรุปไดเปน 4 ประเด็น ดังนี้
   2.1 การประเมินผลดาน Taxonomy  พบวา สามารถนําไปประยุกตใชงานตอได แตตองเพ่ิมเติมและ
ปรับปรุงรายการบัญชีบางสวนเนื่องจากเปน Taxonomy ที่ตองประยุกตใชกับบริษัทเปนจํานวนมาก
           2.2 การประเมินผลดาน Business Model   พบวา เกิดจากปญหาหลักที่บริษัทจดทะเบียนมีภาระงาน   
ทีม่ากขึน้ในการจัดทาํและนาํเสนอขอมลูดวยเทคโนโลยี XBRLทีน่อกเหนอืไปจากการสงงบการเงนิดวยรปูแบบ Excel  
ตามหลักเกณฑเดิม พบปญหาความไมสอดคลองกันของตัวเลขที่เกิดจากรูปแบบ Excel และ XBRL และปญหาจาก
ความลาชาในการยื่นงบการเงิน
   2.3 การประเมินผลดาน Process/System  ผลพบวา บริษัทจดทะเบียนสวนใหญเลือกใชวิธีการแปลง
ไฟลจาก MS-Excel แทนท่ีจะปอนขอมูลซํ้าลงบนหนาจอหลักในโปรแกรม FSCOMP ที่ไดพัฒนาข้ึน แตทั้งนี้
ตลาดหลักทรัพยก็ไมสามารถพิสูจนไดวากิจการสวนใหญเลือกใชวิธีใด บริษัทนํารองตองการใหหนาจอหลักนั้นงาย
ตอการใชงานมากขึ้นและตองการอบรมความรูเพิ่มเติมในสวนนี้
   2.4 การประเมินผล XBRL Data   หลังจากปญหากอนหนา Taxonomy และ Business Model  ไดรับ
การแกไขแลว นักวิเคราะหและผูใชงบการเงินจะได XBRL Data ที่มีคุณภาพ และสามารถเขาถึงขอมูลงบการเงินได
รวดเร็วขึ้น ไมสงผลกระทบตอปญหาของ XBRL แตอยางใด
   จะเห็นไดวาในประเทศไทยกําลงัอยูในชวงของการพัฒนา โดยตลาดหลักทรัพยจะทําการขยายการ  นาํรอง 
XBRL ไปใชกับบริษัทจดทะเบียนอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายในกลุมของ SET100 กอน และไดจัดเตรียมเว็บไซต 
www.xbrl.set.or.th เปนชองทางสําหรับขอมูลขาวสารตางๆ แกผูใช เพ่ือรองรับเทคโนโลยี XBRL ซึ่งสอดคลอง          
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที่มีนโยบายที่จะรับงบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานเทคโนโลยี 
XBRL แทนการรบัในรูปเอกสาร เพือ่สนบัสนนุใหเกดิบรกิารรับงบการเงินรปูแบบใหมผานทางอิเลก็ทรอนิกสครอบคลมุ
ทุกประเภทธุรกิจกวา 500,000 ราย ภายในเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 (กรมพฒันาธุรกิจการคา, 2556) เพื่ออํานวย



16 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

ความสะดวกใหกับผูประกอบการในการนําสงงบการเงิน รวมท้ังเพ่ิมความรวดเร็วในการประมวลผลและสนับสนุน
ขอมูลทางการเงินท่ีภาคธุรกิจนําสงกรมพัฒนาธุรกิจการคาใหมคีวามถูกตอง สอดคลองกับมาตรฐานรายงานทางการ
เงนิของประเทศไทยในอนาคตอนัใกล  กรมพัฒนาธรุกจิการคาวางแผนนาํเทคโนโลย ีXBRL มาใชเพือ่ลดความซํา้ซอน
ตลอดจนภาระในการจัดทํา และนําสงงบการเงินของภาคธุรกิจ โดยสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล                    
งบการเงินและขอมูลธุรกิจระหวางหนวยงานภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ ในประเทศไทยดวย อีกทั้งยังเปน
ศูนยกลางในการรับงบการเงินในฐานะท่ีเปนหนวยงานภาครัฐท่ีบริหารจัดการคลังขอมูลผูประกอบการท้ังประเทศ   
ซึง่ถือเปนการยกระดบัมาตรฐานของการกาํกับดูแลจากภาครฐัใหทดัเทียมระดบัสากล และเปนการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน
  พอสรุปไดวา สําหรับเทคโนโลยี XBRL ในประเทศไทยนั้นยังถือวาอยูในข้ันเร่ิมตนพัฒนาซ่ึงขณะท่ีผูเขียน    
ไดเขียนบทความน้ี  กรมพฒันาธุรกิจการคาไดพยายามกําหนดนโยบายสําคัญเก่ียวกับการรบังบการเงินผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-filing) อยูระหวางการศึกษา การสรางระบบเพ่ือใหบริการงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส 
(เทคโนโลยี XBRL)  โดยวาจางบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟเอเอส จํากัด ใชเวลา 2 เดือน ซึ่งครบกําหนด
ตามสัญญาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  ในขณะเดียวกันก็ไดดําเนินการประชุมรวมระหวางผูแทนหนวยงาน
ตางๆ กบัผูแทนกรมพฒันาธุรกิจการคา เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดทําตนแบบคูรหัสรายงานทางการบัญชี (Taxonomy) 
และบริษัทอยูระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลและสัมภาษณบุคลากรทั้งภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของกับการรับ-       
สงงบการเงิน รวมทั้งเริ่มมีการทดลองปฏิบัติจริง (Pilot Implementation) ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 และ         
ขยายความครอบคลุมไปยังประเภทธุรกิจภายในเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 

วิธีการนําสงงบการเงินผานเทคโนโลยี XBRL
  ในการนําสงงบการเงินผูประกอบการตองลงทะเบียนเพ่ือเปนสมาชิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการคากอน             
เพ่ือเปนการแสดงตนและเจาหนาท่ีจะเปนผูอนุมัติ  จากนั้นใหยืนยันการเขาใชงานในระบบ กรอกขอมูลท่ัวไปและ
เลือกชองทางนําสงงบการเงินและขอมูลท่ีเก่ียวของ ระบบตรวจสอบขอมูล กรรมการอนุมัติงบการเงินผานระบบ     
พรอมจัดเก็บขอมูลในระบบ e-Filing จากนั้นระบบจะใหใบรับอิเล็กทรอนิกส
  แนวทางในการนําสงงบการเงิน  4 รูปแบบ ประกอบดวย
  1. นําสงผานเว็บไซตออนไลน (e-Form)
  2. ดาวนโหลด XBRL ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อกรอกขอมูลแลว Upload เขาเว็บไซต
  3. สงขอมูล XBRL จากโปรแกรมบัญชีแลว Upload เขาเวบ็ไซต
  4. สงขอมูล XBRL จากโปรแกรมบัญชีผานการเชื่อมโยงแบบเว็บเซอรวิส

ผลกระทบตอคุณภาพของรายงานทางการเงิน  
  คณุลักษณะของขอมูลในงบการเงนิตองมลีกัษณะของความสมํา่เสมอ เปรยีบเทยีบกันได เช่ือถือได  เกีย่วของ
กันและมีประโยชนตอการตัดสินใจ (SFAC No.2) ซึ่งเทคโนโลยี XBRL สามารถตอบสนองลักษณะเชิงคุณภาพของ
ขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 
แสดงคุณลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานทางการเงินอันเกิดจากเทคโนโลยี XBRL

ที่มา: ผูเขียน
 
ผลกระทบตอนักวิชาชีพบัญชี  
  ผลกระทบของเทคโนโลยี XBRL ในวิชาชีพบัญชีนั้น ที่เห็นชัดเจนท่ีสุดก็คือการย่ืนงบการเงินตอหนวยงาน
กํากับ ซึ่งจะตองกระทบตอการจัดทําบัญชีและการเปดเผยงบการเงิน ผลกระทบตอการย่ืนงบการเงินดวยเทคโนโลยี 
XBRL เพื่อวัตถุประสงคของการเสียภาษีอากร ไมวาจะเปนบริษทัมหาชนหรือบริษัทเอกชน ซึ่งมีหลายๆ ประเทศที่ได
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นําเทคโนโลยีนี้มาปรับใชเพ่ือประโยชนดานการจัดเก็บภาษี เชน ประเทศญี่ปุน เยอรมัน จีน และเนเธอรแลนด       
(Monterio, 2011, 56) ซึ่งทําใหนักบัญชีตองตื่นตัว ศึกษา ทําความเขาใจ เพราะกระทบตอการทํางานของนักบัญชี
โดยตรง หนวยงานท่ีเก่ียวของตองวางแผนประชาสัมพันธ ไปยังผูปฎิบัติงานเพ่ือเตรียมความพรอม กอนที่จะมีการ
บังคับใชตามเวลาที่กําหนด

ผลกระทบตอวงการการศึกษา
  สาํหรบัผลกระทบดานการศึกษานัน้ ในการกาํหนดหลักสูตรทางการศกึษาคงจะตองมีการบรรจเุนือ้หาเหลานี้
สอดแทรกไปในรายวิชาตางๆ เชน วิชาท่ีเก่ียวของกับการรายงานทางการเงิน วิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
วิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีหรือวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาไดมีความรูและความเขาใจ            
ในเทคโนโลยีที่กระทบโดยตรง (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ, 2554) ในหัวขอตอไปนี้จะไดกลาวถึงประโยชน ขอจํากัด      
และความทาทายของการทําวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี XBRL

ประโยชนของเทคโนโลยี XBRL
  การยอมรบัถงึประโยชนของเทคโนโลยี XBRL  จากการศึกษาน้ันมหีลกัฐานเชิงประจักษสนบัสนนุอยางมาก 
สิง่ทีเ่หน็ไดชดัเจนมากทีส่ดุ คอื การต่ืนตวัทีจ่ะนําเทคโนโลยีนีม้าใชกบัการรายงานทางการเงนิในหลายๆ ประเทศ รวม
ถงึประเทศไทยดวย บางประเทศถือเปนขอบงัคบัใหตองปฏบิตัติาม แตบางประเทศก็เริม่ตนจากโดยสมคัรใจกอน โดย
ประโยชนที่เกิดจากเทคโนโลยี XBRL พอจะสรุปได ดังนี้
  1. ประโยชนในดานคุณภาพของรายงานทางการเงินและการสื่อสารขอมูล  ทําใหเขาถึงขอมูลได
งาย รวดเร็ว และทันตอเวลา สามารถที่จะเปรียบเทียบขอมูลไดงาย คํานวณไดถูกตองและเชื่อถือได  งายตอการใช 
Cohen, Schiavina & Servais (2005, 378) กลาววา เทคโนโลยี XBRL ไดมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ประมวลผลขอมูลจากการประมวลผลเชิงกลุม (Batch-Oriented) มาเปนการประมวลผลแบบทันที (Real-Time 
Oriented) ลดขอจํากดัทางดานภาษาทีใ่ชในการรายงาน   เกดิความสมํา่เสมอของคาํศพัทเฉพาะ  แปลงขอมูลไดหลาย
รูปแบบ เชน HTML (Sledgianowski, Fonsfeder & Slavin, 2010, 69) หรือ ผานโปรแกรม SEC’s EDGAR เกิด   
ความแมนยาํในการวิเคราะหขอมลูทีถ่กูตองมากย่ิงขึน้ สามารถวิเคราะหรายงานทางการเงินของบรษิทัตางๆ ไดพรอม
กนั ไมตองมกีารบันทึกขอมลูซ้ํา ลดโอกาสปอนขอมลูผิดพลาด ตอบสนองการทํางานรวมกนักับโปรแกรมการวางแผน
ทรัพยากรองคกร (ERP: Enterprise Resource Planning) เนื่องจาก ERP เปนระบบปดและขึ้นอยูกับบริษัทผูผลิต 
บางองคกรก็ใชผสมระบบ ERP  เทคโนโลยี XBRL ไมไดมีประโยชนเฉพาะการสนับสนุนขอมูลเพื่อการตัดสินใจแก    
ผูบริหารภายในกิจการเทานั้น แตจะตอบสนองตอขอมูลสารสนเทศไปยังผูมีสวนไดเสียอื่นดวย  เทคโนโลยี XBRL 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารขอมูลและการแบงปนขอมูลระหวางผูจัดทําไปยังผูใชประโยชนจากงบการเงิน 
(Marshall, Mortenson, Bourne & Price, 2010, 27) การจัดทํารายงานเพียงชุดเดียวชวยลดตนทุนการจัดทําและ
การสือ่สารท่ีผดิพลาดจากหนวยงานกํากับทีแ่ตกตางกัน ยกตัวอยางเชน การนําสงงบการเงินใหกบักรมสรรพากรหรือ
กรมพัฒนาธุรกจิการคา ประโยชนอกีทางหนึง่คอื การใชเทคโนโลยี XBRL ใชรหสัทีส่อดคลองกบั XML ดงันัน้จงึทาํให
การแลกเปลี่ยนขอมูลสะดวกขึ้น (มนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2548 ; ผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ, 2556) 
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  2. ประโยชนตอตลาดทุนและการกํากบัดแูล  XBRL  มสีวนสงเสริมใหเกิดความโปรงใสของการเปดเผย
ขอมลูและเปนสิง่ทีช่วยควบคมุตดิตามสารสนเทศอนัเกดิจากกลไกของตลาดทนุ (Roohani, Xianming, Capozzoli & 
Lamberton, 2010, 131) และเทคโนโลยีนี้ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจลงทุนของ       
นักลงทุน ในลักษณะของการวิเคราะหขอมูลท่ีงายข้ึน (Efendi, Park & Smith, 2014) การใชเทคโนโลยี XBRL             
ในองคกรไมถือเปนเร่ืองยากเหมือนในอดีต เพราะปจจุบันผูผลิตซอฟตแวรตางพยายามท่ีจะรวมเอาภาษา XBRL      
ไวในโปรแกรมวิเคราะหทางการเงินหรือโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีไวแลว และที่สําคัญผูผลิตซอฟตแวรเหลานี้
ตางก็เปนสมาชิกขององคกร XBRL International 
  3. ประโยชนตอนักวิชาชีพบัญชี   เทคโนโลยี XBRL ชวยสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีอยางตอเนื่องของ
ผูสอบบัญชี อีกท้ังยังอํานวยความสะดวกแกนักวิชาชีพบัญชีในการย่ืนงบการเงินตอหนวยงานกํากับท่ีเก่ียวของ        
เปนประโยชนตอนกัเทคโนโลยีวชิาชพีทีจ่ะมกีารปรบัใชกบัการทาํงานทีเ่กีย่วของ สามารถเชือ่มตอกบับคุคลภายนอก
องคกร ในลกัษณะของการแลกเปลีย่นขอมลูทางอเิลก็ทรอนกิส (EDI: Electronic Data Interchange) หรอืชวยใหการ
ทํางานรวมกันกับตัวแทน คูคาตางๆ ไดดียิ่งขึ้น
  จากประโยชนทีก่ลาวถึง คงปฏิเสธไมไดวาเทคโนโลยี XBRL มคีวามสําคญัตอนวัตกรรมการรายงานทางการ
เงินและมีประโยชนตอผูใช แตจะอยางไรก็ตามเทคโนโลยีก็ยังคงพัฒนาตอไปจากขอจํากัดที่ยังมีปรากฎใหเห็นอยู  

ขอจํากัดของเทคโนโลย ีXBRL
  มีงานวิจัยเชิงประจักษจํานวนมากท่ีกลาวถึงประโยชนของเทคโนโลยี XBRL แตในขณะเดียวกันก็ปรากฎ
งานวิจัยจํานวนหนึ่งที่โตแยงถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี XBRL เชน จากการศึกษาของ Enofe & Amaria (2011, 
78) กลาววา XBRL ไมไดเพิ่มประสิทธิภาพของการรายงานทางการเงินเลยแมแตนอย  ไมสามารถทําใหเกิดความ
สอดคลองกันของงบการเงินและไมสามารถที่จะชวยลดสิ่งทุจริตใดๆ อันเกิดจากระบบการควบคุมภายใน  ความผิด
พลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียกใชเทคโนโลยี XBRL มี 4 รูปแบบ คือ 1) ความเขากันไดกับการจัดเก็บ (Mapping 
Errors)  2) ปญหาเกีย่วกบัการขยายขอบเขตงานจากปกติ (Extension Errors)  3) ปญหาควบคุมการแสดงผลขอความ 
(Tagging Errors) และ 4) ปญหาการสรางและการทดสอบ (Creating and Validating) ซึ่งปญหาเหลานี้เปนปญหา
ทางดานเทคนิคที่ยังพบอยูจากการทดลองใช ในขณะที่  Brands (2013, 57) ไดพบปญหาและขอจํากัดของการใช
อยูทีก่ารกําหนดคํานยิามใน Taxonomy ทีย่งัไมไดเปนตวัแทนท่ีดขีองภาษาท่ีใชแทนศพัทตามหลกัการบัญชทีีร่บัรอง
ทั่วไปไดดีนัก นอกจากนั้นยังพบงานวิจัยท่ีระบุถึงปญหาดานความรู ที่จํากัดของผูใช โดยเฉพาะผูสอบบัญชี                      
ซึ่งงานวิจัยของ Stephen ไดระบุถึงผลการวิจัยของสมาคมนักตรวจสอบบัญชีภายใน (IIA: The Institute of Internal 
Auditors)  พบวารอยละ 51 ของผูตรวจสอบบัญชไีมมีความรูที่ดีพอเกี่ยวกับเทคโนโลยี XBRL อีกทั้งยังไมเขาใจถึง
กระบวนการในการประมวลผลโดยใช XBRL อีกดวย (Stephen, 2008 cited in Bizarro & Garcia, 2010, 63)

สรุป
  เทคโนโลยี XBRL เปนนวัตกรรมใหมของการรายงานทางการเงิน เปนระบบภาษาอเิล็กทรอนิกสทีพ่ฒันาขึน้
เพ่ือรองรับการสื่อสารขอมูลระหวางผูนําเสนอและกลุมผูใชขอมูล เปนการติดรหัสแถบของรายการบัญชีตางๆ               



20 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

ของงบการเงินที่นําเสนอโดยอางถึงมาตรฐานของรายงานทางการเงินผานระบบอินเตอรเน็ต เปนภาษาท่ีออกแบบ
เปนพิเศษสําหรับการนําเสนองบการเงินท้ังในเชิงเปริมาณและเชิงคุณภาพ เทคโนโลยีนี้กําลังไดรับความสนใจ          
และนาํมาประยุกตใชในตลาดทนุของประเทศตางๆ ทัว่โลก เพ่ือสรางความเปนมาตรฐานเดียวกันของการเปรียบเทยีบ
สารสนเทศจากผูจัดทําและผูนําเสนอรายงานทางการเงิน ดวยสาเหตุที่เทคโนโลยี XBRL นั้นมีประโยชนอยางมาก   
ดังนั้นประเทศตางๆ ที่มีการใชเทคโนโลยี XBRL จึงเร่ิมใหมีการใชเทคโนโลยีนี้ในการนําเสนอรายงานทางการเงิน      
ในลกัษณะของความสมคัรใจ กอนทีจ่ะมกีารบังคบัใชกนัอยางจริงจงั สาํหรับในประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกจิการคา 
กระทรวงพาณิชยไดมีการสนับสนุนและสงเสริมอยางเปนรูปธรรมใหนิติบุคคลเปล่ียนแปลงวิธีการนําสงงบการเงิน
จากรปูแบบกระดาษมาเปนรปูแบบอเิล็กทรอนิกสผานเทคโนโลยีนี ้เพ่ือสรางความโปรงใสและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
คุณภาพของขอมูลทางการบัญชี เกิดรูปแบบใหมของการจัดการขอมูลสารสนเทศที่เปนมาตรฐาน เปนประโยชน      
กบัทกุภาคสวน โดยเริม่บงัคบัใชในป พ.ศ. 2558 และหากมีการบงัคับใชเทคโนโลย ีXBRL ในการสงรายงานทางการเงิน
แลวจะมีผลกระทบโดยตรงตอการทํางานของนักวชิาชพีบญัชแีละวงการการศึกษาท่ีจะตองปรับตวัตอการเปลีย่นแปลง
ทางดานเทคโนโลยี ทั้งในดานของวิธีการนําสงรายงานทางการเงินของผูมีหนาท่ีจัดทําและนําเสนองบการเงิน               
กับกลุมของผูใชขอมูลจากรายงานทางการเงิน ถึงแมเทคโนโลยี XBRLจะมีประโยชนหลากหลายแตก็พบขอจํากัด           
บางประการและขอจํากัดเหลานั้นตองถูกพัฒนาและศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มชองทาง เชื่อมขาวสารรายงานทาง  
การเงินตอไป
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บทคัดยอ
  ในชวงของการเติบโตทางเศรษฐกจิและการแขงขนัทีส่งูขึน้ ผูประกอบการจาํเปนอยางยิง่ ทีจ่ะตองมกีารปรับตวั
อยูเสมอ เพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยหน่ึงท่ีสงผลใหผูประกอบการตองตระหนัก            
นอกเหนือจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีตางๆ กค็อื การจัดการกับปริมาณขอมลูทีม่เีพ่ิมมากขึน้ ทาํใหผูประกอบการ
ตองประสบกบัปญหาตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองของเนือ้ท่ีในการจดัเก็บ ตลอดจนถึงวิธกีารเขาถึงขอมลูทีส่ะดวกรวดเร็ว 
จากปริมาณขอมูลท่ีเพ่ิมมากข้ึนน้ีเองทําใหชวงของการดําเนนิธุรกิจอยูในยคุท่ีเรียกวายุคอภมิหาขอมูล แตในอกีดานหน่ึง 
หากมีการจัดการอภมิหาขอมลูอยางเปนระบบ ตลอดจนมเีคร่ืองมอืและวิธกีารวิเคราะหทีเ่หมาะสมแลว แหลงขอมลู
เหลาน้ีจะนํามาซ่ึงโอกาสเน่ืองจากอภิมหาขอมูลน้ันจะถูกสกัดจากสารสนเทศขององคกร และสะทอนใหเห็นถึง       
ความรูอนัมคีาซ่ึงจะเปนประโยชนตอองคกรมากกวาการนาํเสนอรายงานสรปุขอมลูตามปกต ิโดยจะสามารถบอกถงึ
ความตองการท่ีแทจริงของลูกคาในชวงเวลาตางๆ เชน จากการวิเคราะหประวัติการทําธุรกรรม  การวิเคราะหและ
วางแผนอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากรายงานท่ีครบถวนสมบูรณที่สรุปมาจากอภิมหาขอมูล จะชวยสนับสนุน               
การตัดสินใจของผูบริหารในการกําหนดนโยบาย และกลยุทธในองคกรไดอยางรวดเร็ว  สามารถชวงชิงโอกาสทาง  
การแขงขนัไดอยางมีประสทิธิภาพ  โดยบทความน้ีจะกลาวถึงลกัษณะของอภมิหาขอมลู องคประกอบในการวิเคราะห
อภิมหาขอมูล  การใชเครื่องมือหรือระบบธุรกิจอัจฉริยะที่ใชการวิเคราะหอภิมหาขอมูลเพื่อสรางโอกาสหรือขอได
เปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการโดยจะมีการยกกรณีศึกษาในดานตางๆ เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน

คําสําคัญ
  อภิมหาขอมูล   การสรางโอกาสของผูประกอบการ   ระบบธุรกิจอัจฉริยะ   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

Abstract
  In the high competition and economic growth time, that’s important for the entrepreneur to improve 
their business. The one factor which the entrepreneur should realize except the catch up the new information 
technology is the data handling problem. There are many problems comes from the growth of volume 
data such as space limitation, access algorithms etc. The huge of data is called “Big Data”. In the other 
hand, the efficiency of Big Data management can give the high opportunities for business. The knowledge 
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from Big Data is discovered from the information which produced the advantage or chance for business 
more than regular report for example the customer’s requirement in period time from history of transaction. 
The effective analysis of Big Data by Business Intelligence (BI) tools will support the entrepreneur in high 
competition situation via Decision Supporting System (DSS).  Therefore this paper reviews about the 
characteristic and analytics of the Big Data; include BI tools and also case studies to show how Big Data 
can create the advantage to the entrepreneur.

Keywords
   Big Data,   Entrepreneur Opportunities,   Business Intelligence,   Decision Supporting System 

Introduction
  Last 10 years, the aim of business is how to process data into information. The volume of data is 
not necessary factor. But now, information technology is improving. It’s the reason of huge data are         
created. They come from many sources such as digital pictures, videos, posts to social media sites and 
purchase transaction records (See Figure 1). The trends indicate that the volume of business data will 
grow significantly every year. It’s lead to be the “Big data”. It has the potential to become a very significant 
driving force for innovation and value creation.

    Figure 1: Top Five Most Important Big Data Source 
          Source: Rowe, 2012
  
  Rowe (2012) explains the Figure 1. in “Business Intelligence and Analytics: Conquering Big      
Data” that structured data in relational databases, such as transactional information, while growing at over 
36 per cent year-over-year, shows nowhere near the growth of other, internet-based data sources.        
However, 93 per cent of organizations reported that structured data is important or very important to their 
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overall big data initiative. Big data is focused on the new technologies, currently available or being          
developed, to specifically manage and analyze massive, varied data sets. To determine which of these 
powerful new tools provides the most value, the entrepreneur must identify current needs and articulate 
a long-term vision for the next evolution of their products or services. This shows that big data is effect on 
business. It transforms business from operational or traditional process into strategy and planning process.
Aberdeen’s research shows that there are several major technological categories with incredible growth 
potential that the entrepreneur should monitor, and determine if they can enhance their business                 
(see Figure 2).

     Figure 2: The Rapid Rise of Big Data Tools
                          Source: Rowe, 2012 
  
  From above, big data is valuable for business. It needs to be analyzed with the performance tools 
to process the data form the warehouse such as creating transparencies, discovering needs, expose 
variability, segmenting customers, replacing/supporting human decision making with automated algorithms 
- Innovating new business models, products, services.
  This paper will present the opinion and discussion from the Business website or literature which 
relates the big data (definition, why big data so important? big data and analytic business intelligence, 
the new competitive advantage and chance for entrepreneur and also case study as follow (Rowe, 2012).

Definition of Big Data
  Big Data refers to the massive amounts of data that collect over time that are difficult to analyze 
and handle using common database management tools. Big Data includes business transactions, e-mail 
messages, photos, surveillance videos and activity logs (Rowe, 2012). Another definition is the term for 
a collection of data sets so large and complex that it becomes difficult to process using on-hand database 
management tools or traditional data processing applications. The challenges include capture, curation, 

 

 
 
 
 
 
 



 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

25 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

storage, search, sharing, transfer, analysis and visualization (White, 2012) while Shaun Connolly purpose 
the definition that “Big Data = Transactions + Interactions + Observations” as Figure 3;

    Figure 3. The Picture Explain Definition of Big Data
    Source: Shaun, 2012

  The transactions are classic examples of systems processing Transactions. Highly structured 
data in these systems is typically stored in SQL databases while interactions are about how people and 
things interact with each other or with the business. Observational data tends to come from the “Internet 
of Things” such as sensors for heat, motion, pressure and RFID and GPS chips within such things as 
mobile devices, ATM machines that output Observation data (Shaun, 2012).

Why and How to implement Big Data?
  Because of big data can produce new insights that would otherwise be hidden and warrants    
innovative processing solutions for a variety of new and existing data to provide real business benefits 
more than normal database. But, processing large volumes or wide varieties of data remains merely a 
technological solution unless it is tied to business goals and objectives.  
  Hicks (2013) suggested in the GoGrid blog that Big Data project stay on track and help companies 
to understand how each project will impact their business. The understanding infrastructure requirements 
are very important the same as plan for implementation to understand what each Big Data project will 
mean to the organization. The steps for implement Big-Data can conclude as 8 steps:
  1. Gain executive-level sponsorship: Team is very important because the process take time to 
scope. Dedicated project team leads chance to succession.
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  2. Augment rather than re-build: Consider the existing data warehouse first. The challenge is to 
identify and prioritize additional data sources and then determine the right and appropriate technology 
which need.
  3. Make value to the customer a priority: In the identified and prioritized data sources process, 
the company has to connect the customers to the needs and desires of them. 
  4. Run an Agile shop and increment over time: This approach will let to adjust the operation in-
crementally and understand how to use data to influence actions throughout the company. It’s okay to 
start slow, learn, adapt, and then move on to the next step. 
  5. Link customer data to company process: Push data-driven decisions into the organization at 
all level - from product development through to packaging, promotion, pricing, and advertising.
  6. Create repeatable process and action paths: Big Data shouldn’t mean data paralysis. Take a 
thoughtful approach to incorporating data sets. Ask team members what can be gained by adding the 
data set and what actions should be taken from the learnings. 
  7. Test, measure, and learn: With each data set, test the appropriately assumptions. The Big Data 
could show the responsive marketing systems which let company push personalized marketing out the 
door quickly with a variety of messages. 
  8. Map data to the customer’s life cycle: By asking questions (When, How to discover or connect 
the product information?) 
  From above, the Big Data implementation needs the efficiency tools and technology which called 
Business Intelligence to improve and leads to be the new business.

Business Intelligence Concept for Big Data
  Big data is growing fast as organizations devote technology resources to tapping the terabytes 
(if not petabytes) of data flowing into their organizations and externally in social media data and other 
sources. There are many organizations which transform into new business with big data such as    Healthcare 
- a very sensitive area, Global personal location data - very relevant for mobile devices,    Retail - obvious 
for large Web shops like eBay and Amazon, Manufacturing. It’s very challenge for the business to balance 
the three factors: Data, Process, and Management. For data, the main challenge is how to deal with the 
size of big data and handle multiplicity of types, sources and formats while the data quality and data 
availability also considered. In the Process, the challenge is is how to analyse capturing data, transforming 
the data into a form suitable for analysis and understanding the output, visualizing and sharing the results, 
considering how to display complex analytics on a mobile device. The last challenge is management.   
The main management challenges are related to data privacy, security, governance, and ethical issues.  
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In order to balance three factors, tools for integrating advanced analytics for big data with  Business    
Intelligent (BI) systems is an important step toward gaining full return on investment. Business Intelligence 
(BI) is a set of abilities, tools, techniques and solutions that help managers to understand business      
situation. BI tools get a view of previous, now and future situation to people. (Saeed;  Sara & Seyed,  2012).           
Traditional BI tool architecture has analytical processing first pass through a data   warehouse. In the new, 
modern BI architecture, data reaches users through a multiplicity of organization data structures, each tailored 
to the type of content it contains and the type of user who wants to consume it as Figure 4.

     Figure 4: Big Data and BI Tools Architecture
     Source: Walker, 2012
  
  Figure 4 shows the objects in blue represent traditional data architecture. Objects in pink             
represent the new modern BI architecture, which includes Hadoop (is an open source software project 
that enables the distributed processing of large data sets across clusters of commodity servers and    
providing an innovative and cost effective foundation for the emerging landscape of Big Data processing 
and analytics solutions), NoSQL databases, high-performance analytical engines. Most source data now 
flows through Hadoop, which primarily acts as a staging area and online archive. This is especially true 
for semi-structured data, such as log files and machine-generated data, but also for some structured data 
that cannot be cost-effectively stored and processed in SQL engines (Walker, 2012). There’s a new gen-
eration of data management technologies, advanced analytics and BI can be highly complementary; 
advanced analytics can provide the deeper, exploratory perspective on the data, while BI systems provide 
a more structured user experience. BI systems’ richness in dashboard visualization, reporting, performance 
management metrics and more can be vital to making advanced analytics actionable. The contents of 
Big Data and Analytics Business Intelligence are shown in Figure 5.
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     Figure 5: Big Data with BI Components
     Source: Gonzalo, 2013

  Frederic Gonzalo claimed in "Big data in tourism and hospitality: 4 components” that Big Data 
compose of three sections. First is intelligent software or BI. It relates with learning and testing with         
machine process. The second is scale out infrastructure such as distributed system, linear scalability and 
commodity hardware. The last is large datasets. It refers to huge various data (unstructured/semi            
structured/steaming). The tree sections should be collaborated together in the system (Gonzalo, 2013).
  The same as Peter Wayner from InfoWorld, Survey the top tools for Big Data forexample; 
Jaspersoft BI Suite, Pentaho Business Analytics, Karmasphere Studio and Analyst, Talend Open Studio, 
Skytree Server, Tableau Desktop and Server, Splunk (Wayner, 2012).  While another BI tools which focusing 

on “making Business Intelligence easy: Yellowfin” becomes to be interested by the entrepreneur.               
(Yellowfin International Pty Ltd., n.d.) Yellowfin is a business intelligence (BI), dashboard, reporting and 
data analysis software vendor. Yellowfin’s software allows reporting from data stored in relational                
databases, multi-dimensional cubes or in-memory analytical databases. It has been developed to satisfy 
a range of BI needs -  from small businesses, to massive enterprise deployments and software vendors. 
From data to dashboards Yellowfin delivers a brilliant analytical experience. The interface is more than 
beautiful - it provides all the data discovery features that user will need as Figure 6.
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    Figure 6: Yellowfin Program
                                   Source: Yellowfin International Pty Ltd., n.d.

Big Data: The new competitive advantage and Entrepreneur’s Opportunities
  All companies need to take Big Data and its potential to create value seriously if they want to 
compete. David Kuketz claim in “The 7 Biggest Business Benefits from Big Data” that the potential business 
benefits from implementing an effective big data insights methodology include: Timely insights from the 
vast amounts of data. This includes those already stored in company databases, from external third-party 
sources, the Internet, social media and remote sensors. Real-time monitoring and forecasting of events 
are impact either business performance or operation. Ability to find, acquires, extract, manipulate, analyze, 
connect and visualize data with the tools. Identifying significant information can improve decision quality. 
Mitigating risk by optimizing the complex decisions of unplanned events more rapidly (Kuketz, 2012, 1). 
The same as Shaun Connolly, he gave the 7 Key Drivers behind the Big Data Market as Table 1.

Table 1    
The 7 Key Drivers Behind the Big Data Market

Source: Kuketz, 2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sections Key Drivers 
Business 1) Opportunity to enable innovative new business models 

2) Potential for new insights that drive competitive advantage 

Technical 3) Data collected and stored continues to grow exponentially 

4) Data is increasingly everywhere and in many formats 

5) Traditional solutions are failing under new requirements 

Financial 
 

6) Cost of data systems, as a percentage of IT spend, continues to grow 

7) Cost advantages of commodity hardware & open source software 
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  The use of Big Data is becoming a crucial way for leading companies to outperform their peers. 
In most industries, established competitors and new entrants alike will leverage data-driven strategies to 
innovate, compete, and capture value. In healthcare organization, data pioneers are analyzing the health 
outcomes of pharmaceuticals when they were widely prescribed, and discovering benefits and risks that 
were not evident during necessarily more limited clinical trials. Other early adopters of Big Data are using 
data from sensors embedded in products from children’s toys to industrial goods to determine how these 
products are actually used in the real world. Such knowledge then informs the creation of new service 
offerings and the design of future products. Big Data will help to create new growth opportunities and 
entirely new categories of companies, such as those that aggregate and analyze industry data. Many of 
these will be companies that sit in the middle of large information flows where data about products           
and services, buyers and suppliers, consumer preferences and intent can be captured and analyzed. 
Forward-thinking leaders across sectors should begin aggressively to build their organizations’ Big Data 
capabilities.
  In addition to the sheer scale of Big Data, the real-time and high-frequency nature of the data are 
also important. For example, ‘nowcasting,’ the ability to estimate metrics such as consumer confidence, 
immediately, something which previously could only be done retrospectively, is becoming more extensively 
used, adding considerable power to prediction. Similarly, the high frequency of data allows users to test 
theories in near real-time and to a level never before possible (McGuire, Manyika & Chui, 2012).
  Moreover, Gary Spakes suggested that 4 ways big data can benefit entrepreneur’s business are; 
(Spakes, n.d.)
  1.  Detect, prevent and remediate financial fraud.
  2.  Calculate risk on large portfolios.
  3.  Execute high-value marketing campaigns.
  4.  Improve delinquent collections.

  Nathaniel Rowe presented in Business Intelligence and Analytics: Conquering Big Data that the 
future of Big Data is wide open and the possibilities are tantalising. New insights gleaned from data 
never before combined, and delivered faster to more users than ever before, represents only the tip            
of the iceberg.   The role of the CIO in this new information revolution has never been more important,      
as it is their  responsibility to manage the complex task of determining how Big Data can benefit their 
business,  identifying untapped data sources, and selecting the technologies that are the best fit for the 
needs and goals of the enterprise (Rowe, 2012).
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Case Study
  Big Data for Business Field
  IBM purposes the three things which must get right to transform your business, using big data 
and analytics: the first is to build a culture that infuses analytics everywhere. Empower all employees to 
make data-based decisions, instead of relying on instinct and past experience. The second is to be     
proactive about privacy, security and governance. Ensure that the data being analyzed is safe, secure 
and accurate and the last is the Investment in a big data and analytics platform that is tuned to the task 
of handling all types of data and analytics, regardless of form or function. More over in the IBM’s website 
still show the Big Data and Analytics case studies which divide in Industries and Business needs topics 
as Figure 7.

    Figure 7: Big Data Analysis from IBM’s Case Studies
                Source: IBM Corporation, n.d.
 
  From Figure 7, there are many Big Data Analysis’s case studies are presented. For Each case 
has the solution from IBM. This shows that the Big Data and Analytics become to grow up in the business 
world.
  Big Data for Education: Yellowfin Business Intelligence Case Study: Macquarie University 
  This case study is about how to use BI tools for solving the Big Data’s problem in the University 
(Lachlan, 2011). Macquarie University seeks to deliver competitive advantage through the strategic use 
of its data, empwering decision-makers from across the university to: Compile the most efficient and       
effective government reports and research grant submissions possible for regulatory bodies such as 
HERDC and ERA; Deliver the best student services possible; Develop effective marketing campaigns;
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Underpin strategic planning and development. For the solution; Macquarie’s reporting and analytics 
solution ‘Datamart’, powered by Yellowfin’s Business Intelligence (BI) solution, addresses the need for 
deep, timely, accessible and accurate operational insight as Figure 8.
   

   Figure 8: Yellowfin Business Intelligence Case Study: Macquarie University
   Source: Yellowfin International Pty Ltd.,n.d.

  Macquarie now has the capability to expose and utilize the breadth of its operational data. Users 
can access accurate data analysis independently, through a uniform interface, via the device of their 
choice, no matter their location.
  Big Data for Thailand Business
  Maas Virajoti (2014) refers “Big Data Evolution: Why Thai businesses should start collecting data” 
in the Nationmulitmedia that many businesses have taken a serious look at data to understand both their 
business and consumers better. This data can help shape many things including a deeper understanding 
of consumer patterns, and ultimately how companies can improve their products and services to serve 
consumers. New tools and services on big data utilisation have popped up in the past couple of years, 
offering services that gather and mine this data at a reasonable price. 
  Thai consumers have a different mindset than western consumers. The collecting big data in 
Thailand should be increased because Thais are very open when it comes to their personal information 
being collected by companies. The study revealed that Thais have an index which compared to the 
global standard when it comes to having no concerns about data privacy. The marketing and media   
industries in Thailand are excellent examples of sectors that have profited from big data utilisation. There 
are lots of players, ranging from content makers to marketers, with a large stake in both industries. Big 
data utilisation can be a knight in shining armour for these players. Japanese social applications like LINE 
App from NAVER Corp are utilising big data. Earlier this year, As for the media industry, there is a gigantic 
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opportunity to utilise big data. Given Thais by and large do not mind being tracked, TV ratings  data -    
collection methods should be revamped in order to capture richer data to help determine many new 
findings and approaches. With the permission of consumers, set top boxes will be a media                                 
company's best friend as it will collect and track meaningful viewing patterns and behaviour.
  For marketers, this type of data will help them formulate a better investment plan. This is the    
prediction of a way forward for the media industry. Other industries will also have new and surprising 
results if data is collected and mined just right. Thailand is heaven for big data collection for international 
and local companies. But do not be a follower and grab on to a piece of data revolution. 

Conclusion
          This paper reviews the topics which relates with Big Data and entrepreneur. For entrepreneurs, 
Big Data is an asset (data related to customer behaviors, sales funnels, website data and social media 
sentiment). It becomes to be knowledge to serve the organizations. Big Data Analytics required the Business 
Intelligent (BI) to be tools for process the data such as report, prediction etc. There are many BI tools 
serve each kind of business which make the business easy. The case studies part show that the Big Data 
can provide benefits to the organization before making important business decisions when making business 
choices. The wealth of data available through Big Data also enables marketing strategies to be improved 
and more accurately targeted such as more accurate data; improved business decisions; and marketing 
strategy.
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บทคัดยอ
  บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและกลยุทธการจัดซื้อจัดหาที่นิยมใชในองคกรหรือ
ธรุกจิขนาดใหญทีป่ระสบความสาํเรจ็ ไดแก การเตมิเตม็สนิคาคงคลังผานซพัพลายเออร   การจดัซือ้จดัหาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และกลยุทธการจัดซื้อแบบกรีน เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการใชทรัพยากรและ
ตนทุนอยางเหมาะสมเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนงานในซัพพลายเชนใหมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานจะเกิดข้ึนมิไดถาไมไดรับการสนับสนุนและเล็งเห็นความสําคัญจากผูบริหารระดับ
สูง อาทิ กรรมการบริหาร ผูจัดการบริษัท และเจาขององคกรธุรกิจในการนําเทคนิคและกลยุทธสมัยใหมที่จําเปนมา
ใชในองคกรเพ่ือสรางขีดความสามารถในดานตนทุนเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจ
สูงสุดแกลูกคา อันจะนําไปสูการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันตอไป

คําสําคัญ
  กลยุทธการจัดซื้อจัดหา   การสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน   โลจิสติกส   หวงโซอุปทาน

Abstract
  The goal of this article is to present the importance and strategies of procurement that are likely 
to result in successful organizations as well as in large businesses.  The strategies are: VMI, e-procurement, 
and green purchasing to obtain qualified goods and/or raw materials. In addition to making organizations 

and businesses successful, skillful procurement can also help conserve resources and cost management.  
In particular, effective procurement can help the supply chain work more effectively. Without the conscious 
support of top management, however, effective procurement is but a pretty theory. Thus the support of 
senior level executives is necessary so that the most modern procurement techniques and strategies can 
be applied successfully to enable a business or organization to most effectively meet the customer’s 
needs and wishes. This ability can lead to a distinct competitive advantage in the future.

กลยุทธการจัดซื้อจัดหาเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
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บทนํา
  ปจจุบันขีดความสามารถของการจัดซื้อจัดหา (Procurement) ในองคกรไดรับการตรวจสอบอยางที่ไมเคย
เกิดขึ้นมากอน องคกรตางๆ ตองแสวงหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง สืบเน่ืองจากการไดรับผลกระทบ   
ดวยความเปนโลกาภิวัตน ความไมแนนอนของยอดขายในตลาด ความไมตอเน่ืองของกระบวนการซัพพลายเชน 
ตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น การผลิตที่มากเกินความจําเปนหรือการขาดแคลนสินคา และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจําเปนตอง
อาศัยงานดานการจัดซ้ือจัดหาเปนเคร่ืองชวยนําทางใหธรุกิจมีความไดเปรียบ (Segerberg, 2011) ทัง้ยังมีสวนสําคัญ
ในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรในการสงมอบสินคาที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการในการใชงาน มีการ
ใชทรัพยากรและบรหิารจัดการตนทุนใหเปนไปอยางเหมาะสม สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ปจจุบนัหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงความสาํคัญของการจัดซ้ือจัดหาและพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษา 
และสถานพยาบาลของรัฐที่ต องปฏิบัติตามขอกําหนดของกรมบัญชีกลางโดยการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลใหหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและพัสดุของภาครัฐไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เพิ่มความโปรงใส 
สะดวกตอการตรวจสอบ ลดปญหาการทุจริต และความผิดพลาดของเจาหนาที่ได ยิ่งกวานั้นเม่ือพิจารณารายงาน
การจัดซือ้จดัจางดวยระบบอเิลก็ทรอนกิสของภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบวาภาครฐัสามารถประหยดัเงนิ
งบประมาณไดมากถึง 9,043.49 ลานบาท หรือประหยัดไดรอยละ 5.33 ของวงเงินงบประมาณในการจัดหาทั้งหมด 
(กรมบัญชีกลาง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ, 2555)
  สําหรับหนวยงานภาคเอกชนปจจุบันจะเห็นวาหลายหนวยงาน เชน บริษัทการบินไทย  บริษัทกลุมเครือ
ซีเมนตไทย บริษัท ปตท. และบริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย ไดจัดทําคูมือหรือแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหา
พัสดุเพื่อเปนแนวทางและขอปฏิบัติตามนโยบายขององคกร โดยใหความสําคัญถึงมาตรฐาน ความรับผิดชอบตอ
สังคมและผลประโยชนที่องคกรจะไดรับ สะทอนใหเห็นวาการจัดซื้อจัดหาเปนเร่ืองสําคัญท่ีองคกรตองพิจารณา
เนื่องจากเปนรายจายที่สําคัญสําหรับการดําเนินงานขององคกร บทความนี้จึงขอเสนอกลยุทธการจัดซื้อจัดหาที่      
นิยมใชโดยเฉพาะองคกรท่ีมีขนาดใหญ เน่ืองจากมีขอบขายการดําเนินงานที่ซับซอนกวาองคกรขนาดเล็กและ               
มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ประกอบดวย นิยามของการจัดซื้อจัดหา กลยุทธ
การจัดซื้อจัดหาเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน และบทสรุป ตามลําดับ 
 
นิยามของการจัดซื้อจัดหา
  หลายทานอาจเคยไดยินคําวา “การจัดซื้อ” คําวา “การจัดหา” หรือทั้งสองคํารวมกันคือ “การจัดซื้อจัดหา” 
เปนคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน หรือบางทานอาจคิดวาเปนคําท่ีมีความหมายแตกตางกันจากส่ือตางๆ ที่มีอยู
หลากหลาย ปจจุบันมักนิยมเรียกรวมกันวา “การจัดซื้อจัดหา” เน่ืองจากเปนคําท่ีอาจใหความหมายครอบคลุม           
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ถงึการดาํเนนิงานไดมากกวา ทาํใหบางครัง้ผูเขยีนเกิดความสบัสนวาแทจรงิแลวคาํดงักลาวมลีกัษณะเฉพาะอยางไร 
ดังนั้นจึงขอหยิบยกการนิยามความหมายท้ังในสากลและของนักวิชาการไทยบางสวนเพ่ือขยายความเขาใจเพิ่มขึ้น 
ตามรายละเอียดดังนี้
  1.  นิยามตามความหมายในสากล
   Lambert, Stock & Ellram (1998) นกัวิชาการทีม่ชีือ่เสียงในดานโลจสิตกิสไดระบคุวามหมายไวในหนงัสือ
เร่ือง พื้นฐานของการจัดการโลจิสติกส ในป ค.ศ. 1998 วาการจัดหา (Procurement) มีความหมายไมตางไปจากการ
จัดซ้ือ (Purchasing) เกิดจากการท่ีกิจการตางๆ กําหนดช่ือแตกตางกันซ่ึงเปนไปตามความรับผิดชอบท่ีมีมากขึ้น        
มกีารดําเนนิงานในรปูแบบทีต่างกนั โดยอาจเปลีย่นชือ่แผนกจากเดิมเปนการจดัซ้ือจดัหา (Procurement Sourcing) 
กลยทุธการจดัหา (Strategic Sourcing) การจดัการพสัด ุ(Supply Management) การจดัการกลยทุธพสัด ุ(Strategic 
Supply Management) การจัดการผูสงสินคา/วัตถุดิบ (Supplier Management) หรือ การจัดการวัตถุดิบ (Material 
Management) เปนตน โดยช่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปนี้ทําใหกิจการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการจัดซ้ือ            
มากย่ิงขึ้น เกิดการขยายและการยกระดับกิจกรรมในการจัดซื้อจัดหาท่ีจะสะทอนถึงสถานะและความรับผิดชอบ       
ขององคกรนั้นๆ 
   การจัดหา สามารถนยิามความหมายอยางแคบวา เปนกิจกรรมการซือ้สินคาและบรกิารสําหรับองคกร หรือ
มุมมองความหมายอยางกวาง  คือ กระบวนการท่ีไดมาซ่ึงสินคาและบริการสําหรับองคกร และความหมายอยางเปน
ทางการ  คือ กิจกรรมทั้งหมดที่เก่ียวของกับการไดมาซ่ึงสินคาและบริการท่ีตรงกับความตองการของผูใช (Coyle, 
Bardi & Langley, 2003) การจดัซ้ือ เปนกิจกรรมสวนหนึง่ท่ีเรียกอยางกวางๆ วาการจัดหา ซึง่ประกอบดวย 5 กจิกรรม
หลัก คือ การจัดซื้อ นโยบายการบริหารจัดการ การคัดเลือกซัพพลายเออร การเจรจาตอรองในขอตกลงตางๆ และ
การบริหารจัดการในขอตกลงตางๆ (Hugos & Thomas, 2006) ในขณะที่ Bowersox, Closs, Cooper & Bowersox 
(2013) อธิบายถึงวัตถุประสงคของการจัดหาเพ่ือใหกระบวนการผลิตสินคาเปนไปอยางตอเนื่อง  การลดตนทุนใน
สินคาคงคลัง การปรับปรุงคุณภาพ  การพัฒนาซัพพลายเออร การเขาถึงในนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเพ่ือใหมี
ตนทนุรวมในการดําเนนิงานเปนไปอยางตํา่สดุ The Chartered Institute of Purchasing and Supply (2014) อธบิาย
ความหมายโดยรวมของคําวา การจัดหา (Procurement) และการจัดการพัสดุ (Supply) ในคราวเดียวกันวา มีความ
เก่ียวของกับการซ้ือสินคาและบริการท่ีนาํมาใชในการดําเนินงานในองคกร ทัง้น้ีนโยบายของการจัดหาสามารถแสดง
เปนถอยแถลง การกําหนดกฎเกณฑ หรือ หลักการที่แสดงถึงภาพรวมในวิธีการบริหารจัดการงานดานการจัดหาของ
องคกร โดยกลยทุธการจดัหา คอื การปฏิบตัภิายใตแผนทีไ่ดจากการจดัสรรทรัพยากรทีเ่หมาะสม เกดิประโยชนสงูสดุ 
เปนไปตามนโยบาย และบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไว 
   เม่ือพิจารณาถึงการดาํเนนิงานของธุรกิจในตางประเทศ เชน บริษทัไมโครซอฟทใชคาํวา Procurement 
บริษัทวอลมารท ใชทั้งคําวา Supply และ Sourcing สวนบริษัทโตโยตาใชคําวา Procurement และ Sourcing       
(Microsoft, 2014 ; Walmart, 2014 ; Toyota Supplier Delivery Fact Sheet, 2014) 
  2.  นิยามตามความหมายของนักวิชาการไทย
      นักวิชาการตางๆ ในดานบริหารธุรกิจและโลจิสติกสระบุวา การจัดซ้ือเปนกระบวนการจัดการในการ
จัดหาวัตถุดิบและบริการใหแกองคกร โดยมีขอบเขตงานต้ังแตการรับรูความตองการ การเลือกผูขายวัตถุดิบและ/    



38 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

หรือบริการ การสั่งซื้อและการจัดสงวัตถุดิบ โดยการจัดซื้อตองตอบสนองความตองการทั้งระยะสั้นและระยะยาวใน
การดาํเนินงานขององคกร   ปจจุบนัการจัดซ้ือไดรบัการยอมรับวาเปนงานสําคัญขององคกรเนือ่งจากเปนแหลงตนทาง
ของวตัถุดบิ ซึง่จะมผีลเกีย่วเน่ืองทัง้ทางตรงและทางออมกับการดาํเนินธุรกิจ ซึง่ผูบรหิารดานการจดัซ้ือตองตัดสินใจ
ในเร่ือง กระบวนการจัดหาวัตถุดิบและ/หรือบริการ การเลือกผูขายวัตถุดิบ ความสัมพันธกับผูขายวัตถุดิบ การทํา
สญัญา การจดัซ้ือรวมหรือกระจาย และการวิเคราะหคณุคา (ณฏัฐพนัธ เขจรนันทน, 2545) วทิยา สหุฤทดาํรง (2546) 
ไดอธบิายวาการจัดซือ้เปนสวนท่ีเชือ่มตอการปฏบิตังิานระหวางผูจดัสงวตัถดุบิและการดาํเนินงานของระบบการผลิต
ในองคกร การจดัซือ้จงึเปนสวนสาํคญัทีจ่ะทาํใหเกดิการปฏิบตังิานท่ีสอดคลองประสานกบัเปาหมายของกลยทุธการ
ดําเนินงานโดยรวมขององคกร นอกจากน้ีการจัดซ้ือยังเปนชองทางท่ีองคกรจะไดรับรูขอมูลสําคัญตางๆ เชน              
แหลงวัตถุดิบหรือผูจัดสงวัตถุดิบรายใหมๆ เทคโนโลยีใหมๆ ในอุตสาหกรรม แนวโนมของตลาดและอุตสาหกรรมที่
ดําเนินงานอยู เปนตน อดุลย จาตุรงคกุล (2547) ระบุเพิ่มเติมวา การจัดซื้อเปนกระบวนการท่ีบริษัทตางๆ ทําสัญญา
กับบุคคลฝายท่ีสามเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาและบริการที่ตองการเพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของธุรกิจอยางมีจังหวะ
เวลา และมีตนทุนท่ีมปีระสิทธิภาพ กจิกรรมนีเ้ปนสวนหน่ึงของการบรหิารงานพัสดุเพราะไมใชเปนแตเพียงงานจัดซ้ือ
เทานั้น ยังขยายไปถึงการวางแผนและการวางนโยบายครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวของดวยกัน ประกอบดวย การวิจัย
และการพัฒนาเลือกวสัดทุีเ่หมาะสม การเลือกแหลงผูขายท่ีถกูตอง การติดตามผลเพ่ือใหการนําสงเปนไปตามกําหนด
เวลาที่ตกลงกัน การตรวจสอบสินคาที่นําสงเพ่ือใหมั่นใจวาเปนสินคาที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามที่ไดวางไว 
ตลอดจนพัฒนาการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกัน ชัชชาลี รักษตานนทชัย (2556) ใหนิยามวา 
การจัดซื้อจัดหาเปนจุดเชื่อมโยงที่สําคัญในโซอุปทาน สามารถมีอิทธิพลตอความสําเร็จโดยรวมขององคกรไดมาก   
สิง่สาํคญัของงานจดัซือ้จดัหากค็อื จะตองมอีปุทานของวตัถดุบิทีพ่อเพียง ในราคาทีเ่หมาะสม มคีณุภาพตามทีต่องการ
ในสถานที่และในเวลาที่ถูกตอง 
  ขณะท่ีหนวยงานของภาครัฐไดนยิามวา การจัดซ้ือจัดหาครอบคลมุต้ังแตการจัดหาวัตถุดบิ การผลิต การวา
จางผูรับชวงภายนอก (Outsourcing) และการประกอบ (Assembly) โดยตองพิจารณาปจจัยของ  ซัพพลายเออร      
ทีส่ามารถสงมอบงานตามขอกําหนดและตอบสนองการเปลีย่นแปลงในคําส่ังซ้ือท่ีอาจผันแปรตามอปุสงคของตลาด 
รวมทั้งสนับสนุนการใหบริการซึ่งเชื่อมโยงประสานการทํางานกับเครือขายคูคาดวยระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
กระบวนการจัดซ้ือจัดหา เพ่ือนํามาใชสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ภายในบริษัท ทั้งน้ีในการจัดหาแหลงวัตถุดิบคือ           
การบริหารวัตถุดิบหรือชื่ออื่นๆ ที่รวมกิจกรรมการเลือกผูจําหนายวัตถุดิบ การตอรองราคา และการควบคุมคุณภาพ
ของผูจําหนายวัตถุดิบเขาไวดวยกัน (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สํานักโลจิสติกส, 2552 ; 2555)
       จากการนิยามความหมายในสากลพบวา  นักวิชาการบางทานเห็นวาการจัดหามีความหมายไมตางไปจาก
การจัดซื้อ ขณะที่บางสวนเห็นวาเปนกระบวนการท้ังหมดในการไดมาของสินคาหรือบริการที่นํามาใชในองคกร และ
การจัดซื้อเปนกิจกรรมหนึ่งของการจัดหา สวนการนิยามของนักวิชาการไทยมีความเห็นใกลเคียงกัน  คือ การจัดซื้อ
เปนกระบวนการจัดการในการจัดหาวัตถุดิบและบริการใหแกองคกร อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงหนาท่ีของการ
จัดหา ผูเขียนคอนขางมีความเห็นสอดคลองกับ  Hugos & Thomas (2006) ที่อธิบายอยางชัดเจนวา ตองประกอบ
ดวยหนาท่ีในกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ การจัดซ้ือ  นโยบายการบริหารจัดการ  การคัดเลือกซัพพลายเออร                
การเจรจาตอรอง และการบริหารจัดการในขอตกลงตางๆ กับคูคา
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กลยุทธการจัดซื้อจัดหาเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
  หากจะกลาวถึงกลยุทธการจัดซ้ือจัดหาที่กอใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขันคงหลีกหนีไมพน          
ความไดเปรียบในดานตนทุน และเวลาท่ีจะสะทอนถึงประสิทธิภาพและความพรอมของการดําเนินงานเหนือกวา        
คูแขงขัน แนนอนวาการนําเอาเทคนิคกลยุทธหรือวิธีการเพียงหนึ่งหรือสองวิธีมาใชในธุรกิจเพื่อสรางความไดเปรียบ
ในเชิงการแขงขันน้ันอาจไมเพียงพอ เน่ืองจากการจัดซื้อจัดหาเปนกระบวนการที่ซับซอนซึ่งผูบริหารตองทําการ
วิเคราะห ตัดสินใจเพ่ือเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดในการซ้ือสินคาในแตละครั้ง วิธีการดังกลาว เชน การสรางพันธมิตร  
เพ่ือการจัดซ้ือ  การสื่อสารถึงเปาหมายและนโยบายการจัดซ้ือขององคกร การพิจารณาตนทุนรวมของสินคาต้ังแต
แรกเร่ิมกระท่ังถึงกระบวนการสุดทายในการกําจัดวัสดุ การเจรจาตอรองกับซัพพลายเออร ฯลฯ รวมไปถึงการนํา
เทคโนโลยีตางๆ มาใชสนับสนุนใหกระบวนการจัดซื้อจัดหาเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากขอมูลของ Council of 
Supply Chain Management Professionals หรือ CSCMP โดย  House (2014) ไดกลาววาธุรกิจที่ชาญฉลาด
สามารถพัฒนาปรับปรุงกลยุทธการจัดซื้อจัดหาไดจากการอาศัยเคร่ืองมือเพ่ือชวยในการวิเคราะหและตัดสินใจ        
โดยการใชระบบการวางแผนทรัพยากรขององคกร (Enterprise Resource Planning: ERP) นอกจากนัน้ธุรกิจจะตอง
กาํหนดเกณฑการเลือกซัพพลายเออรโดยตองระบุปจจัยท่ีองคกรใหความสําคัญมากท่ีสดุ เชน การพิจารณาจากราคา 
คุณภาพ เวลาการจัดสง การบริการ การใชซอฟตแวรรวมกันเพ่ือวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของซัพพลายเออร 
การจัดซ้ือแบบอัตโนมัติ และการผสมผสานการใชกลยุทธและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปอยางเหมาะสม             
นอกเหนือจากกลยุทธตางๆ ที่กลาวมาแลว ประเด็นดานสิ่งแวดลอมนับวาเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ทั่วโลกไดให             
ความสําคัญอยางมากซึ่งสงผลใหธุรกิจตองหันมาปรับตัวใหสอดคลองกับกระแสดังกลาว การจัดซื้อแบบ “กรีน”         
จงึเปนการจดัซ้ือท่ีถกูกลาวถึงอยางมากในปจจุบนั และเปนท่ีคาดหมายวาจะย่ิงทวีความสาํคัญมากยิง่ข้ึนในอนาคต 
ดงัน้ันในบทความนีจ้งึมุงนําเสนอเฉพาะเคร่ืองมอืและวธิกีารสําคัญท่ีนยิมใชดาํเนนิงานโดยเฉพาะในองคกรหรือธุรกิจ
ขนาดใหญที่ประสบความสําเร็จ ไดแก การเติมเต็มสินคาคงคลังผานซัพพลายเออร การจัดซื้อจัดหาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และกลยุทธการจัดซื้อแบบกรีน เพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและบทบาทที่มีตอองคกรและธุรกิจ สาระ
สําคัญของกลยุทธแตละประเภท มีดังนี้
  1.  การจดัซ้ือจัดหาดวยรปูแบบการเตมิเต็มสินคาคงคลงัผานซัพพลายเออร (Vendor Management 
Inventory: VMI)  
       รูปแบบการเติมเต็มสินคาคงคลังผานซัพพลายเออรเปนสวนหน่ึงในการสรางและพัฒนาความสัมพันธ
ใหแกหลายๆ องคกรรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในหวงโซอุปทาน มักรูจักในชื่อของการเติมเต็มสินคาอยางตอเนื่อง 
(Continuous Replenishment) หรือ การบริหารสินคาคงคลังโดยผูขาย (Supplier Managed Inventory) ซึ่งไดรับ
ความนิยมมาตั้งแตป ค.ศ. 1980 โดยบริษัท Walmart และบริษัท Procter & Gamble กําหนดเปนโปรแกรมสําหรับ
การดําเนินงานในอุตสาหกรรมคาปลีกใหเกิดการตอบสนองท่ีรวดเร็ว และตอมานิยมใชกันอยางแพรหลายในบริษัท
อื่นๆ ในประเทศอเมริกา (Waller, Johnson & Davis, 1999 ; Cetinkaya & Lee, 2000) วิศิษฏ วัฒนานุกูล (2552) 
ไดอธบิายวา VMI เปนแนวคิดหน่ึงในการบริหารสนิคาคงคลัง คอื การใหซพัพลายเออรเปนผูบรหิารสนิคาคงคลังแทน
ลกูคา มหีนาท่ีรบัผิดชอบในการเตมิเต็มสินคาใหลกูคาโดยใหซพัพลายเออรเปนผูดาํเนินการจัดเก็บและวางแผนการ
สงสินคา ทําใหลดปญหาในการเก็บสะสมสต็อกสินคาทั้งในสวนของซัพพลายเออรและของลูกคา ทําใหความ              
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ผิดพลาดที่เกี่ยวกับขอมูลลดลง เนื่องจากระบบ VMI ใชการสื่อสารจากคอมพิวเตอรไปยังคอมพิวเตอร มีความเร็วใน
การรับสงขอมูลสูง ซัพพลายเออรจะไดรับขอมูลจากลูกคาทําใหงายตอการพยากรณความตองการและสามารถ
วางแผนการผลิตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน อุตสาหกรรมการผลิตฮารดไดรฟ มีซัพพลายเออรเปนผูผลิตชิ้น
สวนในการประกอบฮารดดิสกไดรฟและรับผิดชอบการบริหารพัสดุคงคลังเพือ่ปอนใหกบัผูผลติฮารดดิสกไดรฟซึง่เปน
ลูกคา เปนการจัดการคลังสินคาในศูนยรวมคลังสินคาในแบบทันเวลาพอดีที่เรียกวาเปน “Just In Time Hub” หรือ 
JIT Hub ของผูผลิตฮารดดิสกไดรฟตามตารางเวลาและปริมาณท่ีไดมีการตกลงกันไว โดยอาศัยการเช่ือมโยงแลก
เปลี่ยนขอมูลผานเครือขายอินทราเนต็  การประยุกตใช VMI ในอุตสาหกรรมการผลิตฮารดดิสกไดรฟก็เพื่อสนับสนุน
การผลิตแบบทนัเวลาพอดี ซึง่โดยปกติมกัมเีวลาเผ่ือใหชิน้สวนมาถึงลวงหนากอนเขาสูสายการผลิตเพียง 2-4 ชัว่โมง
เทาน้ัน และส่ิงท่ีตองเนนย้ําอีกประการคือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสตองอิงกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก       
จึงตองบริหารใหมีสินคาคงคลังนอยท่ีสุดและอยางจําเปนท่ีสุด ภายใตหลักการของ VMI ที่ความเปนเจาของสินคา   
ยังตกอยูกับซัพพลายเออร โดยลูกคาจะรับบทบาทการเปนเจาของก็ตอเม่ือมีการตัดจายวัตถุดิบเขาสูกระบวนการ
ผลิตซัพพลายเออรจงึจําเปนตองรักษาสมดลุของความตองการใชวตัถุดบิของลกูคาแบบทนัเวลาพอดีกบัการมปีริมาณ
สินคาคงคลังในระดับที่เหมาะสม 
  อยางไรก็ตามการดาํเนินงานดังกลาวยังคงถกูจํากัดเฉพาะในบริษทัท่ีมขีนาดใหญและมคีวามพรอมหลายๆ 
ดาน อาทิ ทรัพยากร ความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน สินคา รายได และการไดรับความรวมมืออยางเหนียวแนน    
จากพันธมิตรดังผลการสํารวจ 10 บริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศสวิสเซอรแลนดและประเทศใกลเคียงพบวา มีเพียง 6 
บริษัทเทานั้นที่มีความพรอมในการนํารูปแบบ VMI มาดําเนินงาน   ไดแก บริษัท Novartis (เคมีภัณฑและเวชภัณฑ) 
บริษัท Hilti (เคร่ืองมือกอสราง) บริษัท Daimler (รถยนต) บริษัท Odlo (เคร่ืองแตงกาย) บริษัท Merck Serono 
(เคมีภัณฑและเวชภัณฑ) และบริษัท Procter and Gamble (อุปโภคบริโภค) (Niranjan, Wagner & Nguyen, 2012) 
ระบบ VMI จงึมคีวามเหมาะสมกบัธรุกจิขนาดใหญทีม่คีวามแขง็แกรง มคีวามสามารถทีจ่ะตอรองกับซัพพลายเออรได 
สงผลใหเกิดความรวมมือกันทางธุรกิจในฐานะคูคาที่จะไดรับประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย
  2.  การจัดซื้อจัดหาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Procurement)
        คําวา Electronic Procurement หรือมักถูกเรียกวา e-Procurement เปนการจัดซื้อจัดหาดวย
อิเล็กทรอนิกสผานระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในการแลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร
ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นตั้งแตในป ค.ศ. 1970 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อ และเมื่อเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตได
เขามามีบทบาทสําคัญในป ค.ศ.1990 ทาํใหการจัดซ้ือจัดหาดวยอิเล็กทรอนิกสไดรบัความนิยมและเติบโตอยางมาก
แทนท่ีการจัดซ้ือจัดหาดวยระบบคูมอืแบบเดมิๆ (Wisner, Tan & Leong, 2009) e-Procurement เปนระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการบริการที่เกี่ยวของในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง เชน การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา
และการจดัซ้ือแบบออนไลนรวมถงึการลงทะเบยีนบรษิทัคูคา การทาํแคต็ตาลอ็กดวยอิเล็กทรอนิกส และการทาํงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดซื้อที่ทํางานผานโปรแกรมในเว็บไซต (Web Based Application) เพื่อใหระบบการจัด
ซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกลาวคือ ใชระยะเวลาจัดหาพัสดุนอยลง พัสดุที่ไดมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม 
เพ่ิมความโปรงใสของกระบวนการจัดหา และสามารถติดตามตรวจสอบกระบวนการทํางานได องคประกอบของการ
จัดซื้อจัดหาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส มีองคประกอบสามารถสรุปได ดังนี้ (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2549)          
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   2.1  ระบบ e-Catalog เปนระบบทีร่วบรวมรายละเอยีดของสินคาและบริการซ่ึงอาํนวยความสะดวกให
คูคาหรือผูรับจาง (Suppliers) สามารถเขามาทําธุรกรรม และปรับปรุงรายการสินคาของตนเองได 
       2.2 ระบบ e-RFP (Request for Proposal) เปนระบบที่สามารถทํางานได คือ 1) คนหาขอมูลผูขาย
และขอมูลคุณลักษณะเฉพาะของสินคาหรือบริการของผูคาท่ีมาลงทะเบียนไวเพ่ือทําการคัดเลือกข้ันตนจากระบบ 
e-Catalog 2) แจงผูคาที่ไดรับการคัดเลือกในขั้นตนโดยแจงผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  3) การยื่นขอเสนอ 
(Quotation/Proposal) ของผูคา 4) การตกลงในเรื่องราคาและขอกําหนดเฉพาะระหวางผูซื้อกับผูคา และ 5) การคัด
เลือกผูคาเพื่อรับงานซื้อ/จาง การจัดทําใบขอซื้อ/ขอจางรวมทั้งขั้นตอนการอนุมัติตางๆ 
      2.3  ระบบ e-Data Exchange เปนระบบทีเ่ช่ือมโยงขอมูลท่ีเก่ียวของกบัผูคา ไดแก การตรวจสอบความ
เปนนิติบุคคล การเสียภาษี แผนการใชจายเงิน การสั่งจายเงินของผูวาจาง การประกาศเชิญชวนผูคาผานเว็บไซต
      2.4 ระบบ e-Procurement ในการจัดซื้อจัดจางของธุรกิจสามารถแบงออกเปนกลุมใหญๆ ได 
2 กลุม ไดแก 1) e-Tendering System เปนระบบการจัดซื้อจัดจางสินคาหรือบริการท่ีมีมูลคาสูง มีกระบวนการท่ี      
ซับซอนซ่ึงเขาขายการจัดซื้อจัดจางโดยอาศัยวิธีการประกวดราคา 2) e-Purchasing System สามารถแบงยอย          
ไดเปน e-Shopping เก่ียวกับการจัดซื้อจัดหาสินคาหรือบริการท่ีมีมูลคาไมสูง และ e-Auction เก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดหาสินคาหรือบริการที่มีมูลคาสูง 
     2.5 ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) ทาํหนาท่ีในการประมูลและเปนส่ือกลางระหวางผูซือ้
กับผูคา ผานระบบอิเล็กทรอนิกสโดยมีศูนยกลางการติดตออยูที่เว็บไซตของตลาดกลางในประเทศไทย 
            e-Procurement ไดสรางตลาดสากลท่ีผูซือ้ทัง้ทีเ่ปนผูบรโิภคและผูซือ้ทีเ่ปนมอือาชีพใชงานได บรษิทั
บนอินเตอรเน็ต เชน eBay ไดสรางเว็บไซตประมูลขนาดใหญที่เช่ือมโยงผูซื้อและซัพพลายเออรจากท่ัวโลกเขาดวย
กัน นอกจากน้ีสินคาบางประเภท เชน ซอฟตแวร เพลง และภาพยนตร สามารถทําการจัดสงผานอินเตอรเน็ตได      
(สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2552) ปจจุบันหนวยงานของภาครัฐไดประกาศใหหนวยงานของรัฐทุกแหงรวม
ทั้งรัฐวิสาหกิจ และองคกรมหาชนทําการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement: e-GP) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 ทําใหหนวยงานของภาครัฐและเอกชน
สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีความโปรงใส ผลของการจัดซื้อจัดจางพบวา ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 สามารถประหยดัเงินไดถงึ 9,043.49 ลานบาท หรอืประหยัดไดรอยละ 5.33 ของวงเงินงบประมาณในการ
จัดหา โดยสวนราชการมีมูลคาการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP มากที่สุด รองลงมาคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆ เชนเดียวกับเมื่อจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางพบวา หนวยงานภาครัฐมีมูลคา       
การจดัซ้ือจัดจางดวยวิธ ีe-Auction ในระบบ e-GP มากท่ีสดุ รองลงมาคือ วธิสีอบราคา และวธิปีระกวดราคา สาํหรบั
การพิจารณาตามแตละประเภทหนวยงานพบวา หนวยงานทุกประเภทประกาศจัดซื้อจัดจางดวยวิธี e-Auction        
มากท่ีสุดเชนเดียวกัน  โดยสวนใหญเปนการจางกอสราง การซ้ือวัสดุครุภัณฑ การจางเหมาบริการ และการเชา        
(กรมบญัชกีลาง สาํนกัมาตรฐานการจดัซือ้จดัจางภาครัฐ, 2555) ซึง่แนนอนวาในอนาคตหนวยงานภาครัฐจะมปีรมิาณ
การจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP เพิ่มสูงขึ้น    
  3.  กลยุทธการจัดซื้อแบบกรีน (Green Purchasing)
   ปญหาดานส่ิงแวดลอมยังคงเปนปญหาท่ีสําคัญในปจจุบันเน่ืองจากสภาพส่ิงแวดลอมท่ีถูกทําลายอัน
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เกิดจากสาเหตุปจจยัตางๆ เชน การเปล่ียนแปลงและการเกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติ การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชากร 
ความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทีส่งผลใหเกิดการใชทรัพยากรทางธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึนจนขาดความ
สมดุล กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย เชน ขยะ นํ้าเสีย อากาศเปนพิษ ระบบนิเวศถูกทําลาย ฯลฯ ปจจัย    
ดังกลาวทําใหผูบริโภคมีความตระหนักเพ่ิมมากขึ้น  กอใหเกิดการตอบสนองตอภาคอุตสาหกรรมท่ีตองหันมาใสใจ
ในการอนรุกัษและผลติสนิคาทีส่งผลกระทบตอสิง่แวดลอมนอยทีส่ดุ อตุสาหกรรมหลายแหงมีนโยบายดานสิง่แวดลอม
เพิ่มมากขึ้น บริษัทตางๆ ไดพัฒนาตนเองในดานสิ่งแวดลอมโดยกําหนดโปรแกรมที่เรียกวา “กรีน” (Green) ในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ    เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมขณะเดียวกันเพื่อมุงหวังใหเกิดความสําเร็จในตลาด 
  จากอดีตขอมูลรายงานของ The Marketing Intelligence Service ไดระบุวาธุรกิจตางๆ ในประเทศอเมริกา
มกีารลงทนุมากกวา 2 แสนลานดอลลาหในระหวางป ค.ศ. 1990 เพ่ือพัฒนาสนิคากรีน (Green Product) ทาํใหสนิคา
กรีนมีสัดสวนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 9.2 ในชวงครึ่งแรกของป ค.ศ. 1990 จาก  รอยละ 0.5 ในป ค.ศ. 1985 และจากผล
การสํารวจองคกรจํานวน 130 แหงที่เปนสมาชิกในนามของ “Responsible Purchasing Network” และ “National 
Association of State Procurement Officers” รายงานถึงแนวโนมความรับผิดชอบการจัดซื้อในป ค.ศ. 2009 พบวา 
3 ใน 4 ขององคกรที่สํารวจ (รอยละ 78) มีนโยบายการจัดซื้อแบบกรีนทั้งในรูปแบบอยางเปนทางการ (รอยละ 54) 
และไมเปนทางการ (รอยละ 24) สวนใหญใหความสําคัญกับการรีไซเคลิ การประหยัดพลงังาน และสขุภาพของมนุษย
ตามลําดับ (Min & Galle, 1997 ; Responsible Purchasing Network, 2010) และในประเทศอเมริกาพบวา ธุรกิจ
ที่มีการจัดซ้ือเปนปริมาณมากในแตละคร้ังมีแนวโนมท่ีจะจัดทําการจัดซ้ือแบบกรีนเน่ืองจากสามารถนําสินคาหรือ
วัตถุดิบมาทําการรีไซเคิลได และมีแนวโนมท่ีจะปฏิบัติตามการจัดซ้ือแบบกรีนเพ่ิมสูงข้ึน (Min & Galle, 2001)         
แสดงถึงแนวโนมที่ชี้ใหเห็นวาองคกรภาคธุรกิจและผูบริโภคไดใหความสําคัญในประเด็นดานสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้น
        แนวคิดการจัดซื้อแบบกรีน ในภาษาอังกฤษเรียกวา “Green Purchasing” เกี่ยวของกับการใหความสําคัญ
ในกระบวนการเลือก การระบุสินคาหรือบริการที่ตองการจัดซื้อที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยคํานึงถึง
คุณภาพ ตนทุน การจัดสงสินคา และสิ่งแวดลอม ตลอดวงจรอายุ (Life Cycle) ของสินคา  เริ่มตั้งแตการออกแบบ
สินคา การพัฒนาและผลิตสินคา การควบคุมดูแลไปจนถึงกระบวนการสุดทายท่ีสินคาน้ันไดถูกใชงานแลว                    
เชน  การรีไซเคิล การนํากลับมาใชใหม และการกําจัดของเสีย (Green Council, 2014)

        ภาพที่ 1: แนวคิดการจัดซื้อแบบกรีน
        ที่มา: Green Council, 2014
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  กลยุทธดังกลาวสามารถจําแนกไดเปน 2 กิจกรรม คือ 1) การลดการใชทรัพยากร (Source Reduction)     
การซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดแก วัสดุที่สามารถนํามาผลิตใหม การนํากลับมาใชใหม การเปลี่ยนแปลง
และควบคุมการใชทรัพยากรซ่ึงอาจทําการจัดหาวัสดุอื่นมาทดแทนและลดการใชทรัพยากรเพ่ือการบรรจุหีบหอ        
และ 2) การกําจัดของเสีย (Waste Elimination) การซื้อสนิคาที่สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ มีสวนประกอบ
ที่ไมเปนพิษหรือเกิดสารพิษท่ีเปนอันตรายอันเน่ืองจากการเผาทําลาย การกําจัดเศษวัสดุที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม     
(Min & Galle, 1997)
  ดังตัวอยางของบริษัท Olympus ไดกําหนดมาตรฐานการจัดซ้ือแบบกรีน เปนหลักการดานสิ่งแวดลอม          
ที่บริษัทคํานึงถึงความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของคน และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติที่จะตองรักษาไวอยางยั่งยืน
โดยผลิตสนิคาท่ีเปนมติรกับสิง่แวดลอมเพิม่มากข้ึน (ดงัภาพท่ี 2) และการคัดเลือก  ซพัพลายเออรทีม่รีะบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีดี เชน การมีมาตรฐาน ISO 14001 วัตถุดิบมีคุณภาพและสามารถนํากลับมาใชใหมได และการให    
ความรวมมือกบัซพัพลายเออรในการสนบัสนุนสงเสรมิใหเกิดมาตรฐานการจดัซือ้แบบกรนี (Olympus Group Green 
Procurement Standard, 2012)

     ภาพที่ 2: จํานวนสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของบริษัท Olympus
     ที่มา: Olypus Eco-Products, 2014

สรุป

  บทความน้ีไดนําเสนอเฉพาะเคร่ืองมือและวิธกีารสําคัญที่นิยมใชดําเนินงานในองคกรหรือธุรกิจขนาดใหญ
ที่ประสบความสําเร็จ ไดแก การเติมเต็มสินคาคงคลังผานซัพพลายเออร  การจัดซื้อจัดหาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
และกลยุทธการจัดซื้อแบบกรีน ที่มีความสําคัญและบทบาทตอองคกรซึ่งทําหนาที่ในการขับเคลื่อนใหองคกรมี        
ความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน เปนสวนสนับสนุนกระบวนการผลิต การกระจายและการสงมอบสินคาใหตรงกับ
ความตองการ สําหรับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน การจัดซ้ือจัดหามีการดําเนินงานดวยความสะดวกรวดเร็ว
สามารถตรวจสอบไดจากการใชระบบ e-Procurement การนํารูปแบบ VMI มาใชเพ่ือลดภาระดานความเส่ียง            
และตนทุนในการเก็บสินคาคงคลงั อยางไรกต็ามนอกเหนอืจากความพยายามในการปรับปรงุประสทิธิภาพและตนทุน
ในกระบวนการจัดซื้อจัดหาแลว แนวโนมการจัดซื้อจัดหาในอนาคตยังจะตองใหความสําคัญตอการจัดซื้อแบบ             
กรีน ดังที่หลายประเทศในยุโรป และอเมริกาไดใหความสําคัญ ถือเปนนโยบายสําคัญของชาติที่ตองปฏิบัติ โดยตอง
คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนท้ังในแงของการผลิต การขนสง การใช และการนํากลับไปใชใหม นําไปสูการสราง



44 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

ภาพลักษณภาพพจนที่ดีใหกับองคกรและความไดเปรียบในเชิงการแขงขันในระยะยาว 
  อยางไรก็ตาม  การนําเสนอกลยุทธในบทความนี้เปนเพียงตัวอยางกลยุทธการจัดซื้อจัดหาเพียงบางสวน       
ทีช่วยใหเหน็ภาพถงึแนวทางในการขับเคล่ือนใหองคกรมคีวามไดเปรียบในการดาํเนินงาน   การเลอืกใชกลยุทธตางๆ 
ผูบริหารควรคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปน เน่ืองจากหนวยงานแตละองคกรมีลักษณะการดําเนินงาน    
แตกตางกัน เชน การมีศักยภาพดานเงินทุน บุคลากร ปริมาณการผลิตและการขาย ตลอดจนเงื่อนไขขอตกลงของ     
คูคาแตกตางกัน จึงควรศึกษากลยุทธอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจอยางรอบคอบ
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บทคัดยอ
  บทความนี้ขอนําเสนอการเตรียมความพรอมดานความเขาใจถึงสถานะ บทบาทของภาษาอังกฤษใน           
แบบตางๆ  รวมถึงภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของอาเซียน เจตคติที่เปดกวางตอภาษาอังกฤษที่หลากหลาย             
รวมถึงขอเสนอแนะดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน ทั้งนี้เพื่อหวังที่จะใหผูสอนไดนําไปขับเคล่ือน 
ปรบัใชในการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกับบริบทการสอนของตน โดยคาํนึงถึงการนําไปใชสือ่สารจริงในบรบิทอาเซยีน
ทามกลางสภาวการณปจจุบันท่ียังไมมีแนวทางปฏิบัติหรือมีการกําหนดสาระมาตรฐานการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนหรือ
พลเมืองไทยมีทักษะการใชภาษาอังกฤษทัดเทียมกับพลเมืองในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนแตอยางใด  

คําสําคัญ
  ภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง   เจตคติ   ครูสอนภาษาอังกฤษคนไทย   ประชาคมอาเซียน

Abstract
  This ariticle aims to empower Thai English teachers to undersatand the status, functions and 
variety of English used worldwile, to promote understanding in a varitety of English in ASEAN with an 
open-minded, and to suggest some pedagogical guidelines. Thus, it is hoped that the preparation          

suggested in the article would gear Thai English teachers as self-directed practitioners who are able to 
reconceptualize the practical purposes of English as a lingua franca (ELF) for ASEAN and implement the 
change that suits their teaching context, despite the uncertainty and inconclusiveness of English teaching 
policy in ASEAN context in Thailand. 

Keywords
             English as a Lingua Franca, Attitudes, Thai English Teachers, ASEAN

การเตรยีมความพรอมดานเจตคติและการสรางเสรมิความเขาใจของครสูอนภาษาองักฤษ
คนไทยในภาษาอังกฤษเปนภาษากลางเพื่ออาเซียน
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บทนํา 
  ปจจุบนัมีการกลาวถึงการเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีความสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสทิธิภาพ
เพื่อใหทัดเทียมกับพลเมืองในชาติสมาชิกอาเซียน (Association of South East Asian Nations - ASEAN) อยาง  
แพรหลาย  อีกทั้งบทความวิชาการหรืองานวิจัยดานการสอนภาษาอังกฤษ มักจะเกร่ินถึงที่มาที่ไปในประเด็น           
การเตรียมความพรอมเพื่อประชาคมอาเซียน กอนเขาสูเน้ือหาของบทความหรือการรายงานในแทบทุกงานเขียน  
อยางไรก็ดี คํากลาว  “การเตรียมความพรอม”  กอใหเกิดคําถามในเชิงปฏิบัติการที่ยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่แนชัดวา 
ควรเตรียมอะไร ใชแนวการเรียนการสอน หรือใชเกณฑการประเมินแบบไหนและอยางไร เปนตน ซึ่งการตอบคําถาม
ดงักลาว ควรเร่ิมทีก่ารเตรยีมความพรอมดานความเขาใจของครผููสอนตอภาษาอังกฤษท่ีถกูกําหนดใหเปนภาษากลาง 
เพื่อการสื่อสารระหวางพลเมืองอาเซียนดวยกัน พรอมเจตคติที่เปดกวางตอความแตกตางทั้งทางภาษา  สังคม และ
วัฒนธรรมของพลเมืองอาเซียน  ดังน้ัน บทความน้ีจึงขอนําเสนอ 1) ความเขาใจในสถานะและบทบาทของภาษา
อังกฤษในแบบตางๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง   2) การแปรของภาษาอังกฤษในอาเซียน  3)  เจตคติ
ตอภาษาอังกฤษที่หลากหลาย  และ 4) ขอเสนอแนะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนที่ไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัทีเ่กีย่วของ ทัง้นีเ้พือ่ความคาดหวังทีค่รผููสอนคนไทยจะใชขบัเคลือ่นในเชงิปฏบิตัจิรงิ 
เพือ่นาํพาผูเรยีนกาวเปนพลเมืองอาเซียน โดยใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารไดอยางมัน่ใจและมีประสทิธภิาพตอไป

สถานะและบทบาทของภาษาอังกฤษในแบบตางๆ 
           เนื่องจากปจจุบันมีการใชภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก ทําใหเกิดคําเรียกสถานะของภาษาอังกฤษ            
แตกตางกันไป ซึ่งในบทความน้ีขออธิบายคํานิยามบางคํา ที่นอกเหนือไปจากสถานะของภาษาอังกฤษเปนภาษา   
ตางประเทศ (English as a Foreign Language - EFL) ที่ใชเปนแนวคิดในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                       
ในประเทศไทยในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางความเขาใจและแสดงใหเห็นความสัมพันธของสถานะและบทบาทของ
ภาษาองักฤษ ทีไ่มวาจะถูกเรยีกตางกนัในแบบใด ตางสอดคลองกบัการใชภาษาอังกฤษในโลกปจจบุนัและเก่ียวของ
กับการใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในบริบทอาเซียนโดยตรงทั้งสิ้น ดังตอไปนี้ 
  1. ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ (English as an International Language - EIL) 
       มีผูใหคํานิยามภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ (หรือตอไปนี้ขอเรียกวา  EIL)  อยางหลากหลาย 
โดย Widdowson (1997) กลาววา EIL เปนทําเนียบภาษา (Register) อีกแบบหนึ่งของภาษาอังกฤษ ที่มีจุดประสงค
การใชสวนใหญ คอื เพ่ืองานวชิาการหรอืงานอาชีพตางๆ ทีเ่นนภาษาเขยีนเปนสวนใหญ โดยไมไดมสีถานะเปนภาษา
ประจําชาติ หรือภาษาของคนในกลุมใดกลุมคนหนึ่ง สวน Modiano (1999) กลาววา EIL เปนช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่ง     
ของภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน (Standard English) ที่ผูใชอาจเปนเจาของภาษาหรือไมใชเจาของภาษาก็ได             
แตเปนผูพูดภาษาอังกฤษท่ีมีความรอบรูในการส่ือสารดานสังคม วัฒนธรรมและการเมืองไดในระดับนานาชาติ          
โดย EIL มีสถานะเปนแกนหลัก (Common Core) ทามกลางภาษาอังกฤษที่หลากหลาย  โดยไมไดจํากัดอยูแต      
ภาษาอังกฤษแบบใดเปนการเฉพาะ สวน McKay (2002) กลาววา EIL เปน ภาษาท่ีใชโดยเจาของภาษาที่พูด          
ภาษาอังกฤษ และผูใชภาษาอังกฤษไดแบบสองภาษา (Bilingual Users) ที่ใชภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสาร          
ขามวัฒนธรรม   อยางไรก็ตาม  แมจะมีผูใหคํานิยาม EIL คอนขางจะแตกตางกัน  แตสิ่งหนึ่งที่สอดคลองกันคือ EIL 
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เปนภาษาสากลของโลก ที่ใชในการส่ือสารขามวัฒนธรรมในบริบทและจุดประสงคในการส่ือสารท่ีแตกตางกัน โดย  
ผูใชสามารถใชภาษาอังกฤษไดตามบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป โดยกลุมประเทศใดจะอางสิทธิ        
ความเปนเจาของภาษาไมได  
  2.   ภาษาอังกฤษแบบหลากหลายระดับโลก (World Englishes - WEs) 
        บทความน้ีขอกลาวถึงแนวคิดภาษาอังกฤษแบบหลากหลายระดับโลก (หรือตอไปน้ีขอเรียกวา WEs) 
ตามแนวคิดของ Kachru (1982) ที่จําแนกกลุมการใชภาษาอังกฤษของคนท่ัวโลกออกเปนสามกลุมประเทศ คือ      
กลุมประเทศวงใน (Inner Circle) วงนอก (Outer Circle)  และวงขยาย (Expanding Circle)  โดยการจดัแบงข้ึนอยูกบั
บริบททางประวัติศาสตรของการใชภาษาอังกฤษที่สงผลใหภาษาอังกฤษมีสถานะ บทบาทและหนาที่แตกตางกันไป 
โดยกลุมประเทศทั้งสาม แสดงไดดังรูปขางลางนี้ 

  ภาพที ่1: การแบงกลุมประเทศของภาษาองักฤษแบบหลากหลายระดับโลกตามแนวคิดของ Kachru (1982)
  ที่มา: ปรับจาก Crystal,  2003, 6

  จากภาพที่ 1 กลุมประเทศวงใน หรือกลุมประเทศที่สรางบรรทัดฐานการใชภาษาอังกฤษ  คือ ประเทศที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เชน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด เปนตน  สวน
ประเทศทีเ่คยตกเปนอาณานคิมของจกัรวรรดอิงักฤษหรือสหรัฐอเมริกา จะจดัอยูในกลุมประเทศวงนอก ไดแก อนิเดยี 
แอฟริกา สงิคโปร ฟลปิปนส เปนตน  ซึง่ภาษาอังกฤษมีสถานะเปนภาษาราชการหรอืกึง่ทางการ หรอืเปนภาษาทีส่อง 
และจุดประสงคการใชเปนไปเพื่อการสื่อสารในประเทศ โดย Kachru (1982) กลาววาประเทศในกลุมวงนอกนี้เปน 
กลุมประเทศที่พัฒนาบรรทัดฐานการใชภาษาอังกฤษ สวนประเทศในกลุมวงขยาย  คือ กลุมประเทศที่ภาษาอังกฤษ
ไมไดมีบทบาททางการปกครองในยุคอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา แตมีการใชภาษาอังกฤษ
อยางแพรหลายในฐานะเปนภาษาตางประเทศ และจุดประสงคการใชเปนไปเพ่ือสื่อสารระหวางประเทศในดาน
เศรษฐกิจ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือดานการศึกษา เปนตน ซึ่งประเทศในกลุมวงขยาย ไดแก จีน อินเดีย 
รัสเซีย เปนตน ซึ่ง Kachru (1982) เรียกการใชภาษาอังกฤษในกลุมประเทศนี้เปนประเทศที่ตองพึ่งบรรทัดฐานของ
กลุมประเทศวงในซึง่ตรงกบัสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยในปจจุบนั โดยการใชภาษาองักฤษ



 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

49 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

ในประเทศสมาชิกในอาเซียนท้ัง 10 ประเทศตามแนวคิดของ Kachru จัดอยูในกลุมวงนอกและวงขยายเทานั้น          
โดยมีบรูไน มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร เปนประเทศในวงนอก  สวนอีก 6 ประเทศ  ซึ่งรวมถึงไทย กัมพูชา          
อินโดนีเชีย ลาว พมา และเวียดนาม เปนประเทศในกลุมวงขยายที่ภาษาอังกฤษมีฐานะเปนเพียงภาษาตางประเทศ 
(Deterding & Kirkpartrick, 2006)  
  3. ภาษาอังกฤษเปนภาษาแหงเอเซีย (English As An Asian Language) 
         การแบงภาษาอังกฤษเปนภาษาแหงเอเชียขึ้นอยูกับปจจัยสองประการคือ การแบงตามภูมิภาคและ    
แบงตามบทบาทและการใช ซึง่การแบงตามภมูภิาคแบงไดเปนสามภมูภิาคใหญ คอื เอเซียใต เอเซียตะวนัออกเฉียงใต
และแปซิฟก และเอเซียตะวันออก สวนการแบงตามบทบาทและการใชขึ้นอยูกับนโยบายแตละประเทศท่ีกําหนด        
ใหใชภาษาอังกฤษในบริบทใด หรือใชเปนภาษาอยางเปนทางการหรือไมอยางไร (Jenkins, 2006)  อยางไรก็ตาม  
การแพรขยายของภาษาอังกฤษในภูมิภาคเอเซียทําใหแนวคิดของ WEs ในยุคหลังสมัยใหมของสภาวะโลกาภิวัตน 
มีความเปนพลวัตมากกวาแนวคิดแบบเดิมโดยเปลี่ยนไปเปนใชรูปหรือลักษณะทางภาษาบางอยางรวมกัน แสดงได
ดงัภาพขางลางนี้ 

     ภาพที่ 2: วงกลมสามกลุมประเทศของภาษาอังกฤษเปนภาษาแหงเอเซีย 
     ที่มา:  Kachru & Nelson, 2006, 27

  ภาพท่ี 2  แสดงใหเหน็วาภาษาอังกฤษในภูมภิาคเอเซียมคีวามสัมพนัธในลกัษณะท่ีรวมเขาหากัน ซึง่ตางไป
จากเดิมท่ีเปนลักษณะของศูนยกลางท่ียึดแบบภาษาของประเทศที่สรางบรรทัดฐานตามกลุมประเทศวงใน ทั้งน้ี       
เน่ืองมาจากสาเหตุประการแรกท่ีถอืเปนสาเหตุหลัก คอื การยายถิน่ของผูคน ทีท่าํใหภาษาองักฤษท่ีใชระหวางประเทศ
มีรูปแบบหรือลักษณะที่หลากหลายทั้งดานการออกเสียง การใชคํา หรือรูปไวยากรณ  ดังที่ Canagarajah (2013)   
ไดอธิบายวาการใชภาษาอังกฤษในกลุมประเทศท้ังสามวงน้ีเปนไปอยางบูรณาการ จากแนวคิดแบบเดิมท่ีผูใชใน    
กลุมประเทศวงในเปนผูสรางบรรทดัฐานทางภาษาเขากบัการแปรของภาษาองักฤษในแบบเอเชีย  จนทําใหเกดิคําเรยีก 
ภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร ภาษาอังกฤษแบบฟลิปปนส ภาษาอังกฤษแบบมาเลเซีย และภาษาอังกฤษแบบฮองกง 
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เปนตน ประการท่ีสองคือ ภาษาอังกฤษถือเปนส่ือหลักในความตองการของการเรียนรูในภูมภิาคเอเซีย ซึง่อางไดจาก
ขอมลูทางสถิตทิีแ่สดงจาํนวนผูเรยีนภาษาองักฤษในเอเซยีมมีากกวาผูพดูทีเ่ปนเจาของภาษา ตามสถิตใินตารางที ่1 

ตารางที่ 1 
จํานวนผูใชภาษาอังกฤษในทวีปเอเซียโดยประมาณ

  จากตารางท่ี 1  เห็นไดวาผูใชภาษาอังกฤษในกลุมประเทศวงนอกและกลุมขยายในเอเซีย ซึ่งรวมถึง 10     
ประเทศในประชาคมอาเซียน มีจํานวนมากกวาเจาของภาษาท่ีอยูในกลุมวงในที่มีเพียงไมกี่ประเทศ ซึ่งจํานวนท่ี 
มากกวาของผูใชภาษาทีไ่มไดเปนเจาของภาษา โดยเฉพาะในกลุมประเทศวงขยายมีแนวโนมเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ เน่ืองจาก
เปนกลุมประเทศท่ีเปนกลไกหลักของเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน  ประการที่สามคือ อิทธิพลของนวัตกรรมการสื่อสาร  
ในโลกปจจุบัน หรือการรับวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop-Culture) เปนผลทําใหเกิดการขามทางภาษา ซึ่งกอใหเกิด       
การสรางสรรคของภาษาที่สะทอนในงานดานวรรณกรรม เพลง ภาพยนตร หรือสื่อโฆษณา อยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมา
กอน และ ประการท่ีสี่คือ มีการใชภาษาอังกฤษในกลุมสังคมหลากหลายระดับ ซึ่งเห็นไดจากการมีหนังสือพิมพ     
ภาษาอังกฤษ หรือสื่อทางวิทยุและโทรทัศนที่เสนอขาวภาษาอังกฤษตามเมืองหลักตางๆ  โดยภาษาที่ใชจะถูกทําให

Society Approx. 
Population 

% of 
English 

Speakers 
Approx. 
Totals Society Approx. 

Population 

% of 
English 
Speaker

 

Approx. 
Totals 

 
OUTER 
CIRCLE 

    
EXPANDING 
CIRCLE  

   

Philippine* 90 million  48% 44 million Japan 127  million 20% 25 million 

Pakistan 165 million 11% 18 million  Indonesia* 234 million  5% 12 million  

Napal 29 million 30% 8.7 million  Thailand* 65 million  10% 6.5 million  

Malaysia* 25 million 32% 8.0 million South Korea 49 million 10% 4.9 million 

Bangladesh 150 million 5% 7.5 million  Vietnam* 85 million  5% 4.2 million  

Hong Kong 6.9 million 45% 3.1 million  Myanmar* 47 million  5% 2.4 million  

Sigapore* 4.5 million 50% 2.2 million Taiwan 23 million 10% 2.3 million 

Sri Lanka 21 million 10% 2.1 million  Cambodia* 14 million  5% 0.7 million  

Brunei* 0.4 million 39% 0.1 million Laos* 6.5 million 5% 0.3 million 

Bhutan  2.3 million 5% 0.1 million     

*    

 : Bolton  2008, 6 
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งายขึน้ จากสาเหตทุีก่ลาวมาน้ี ไดสนบัสนนุวาภาษาองักฤษไมไดเปนของผูใชทีม่าจากกลุมประเทศท่ีใชภาษาองักฤษ
เปนภาษาแมเทาน้ัน และการกลาววาผูใชภาษาอังกฤษท่ีอยูในกลุมประเทศวงขยายทีร่วมถงึหลายประเทศในอาเซียน 
จัดเปนกลุมผูใชภาษาอังกฤษท่ีตองพึ่งบรรทัดฐานของกลุมประเทศวงในแตเพียงกลุมเดียวคงใชไมไดอีกตอไป  
(Kubota & Ward, 2000)
  4. ภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษากลาง (English As A Lingua Franca - ELF) 
           ขอตกลงที่ไดจากการประชุมสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียนซัมมิท 
(ASEAN Summit) ในป 2007 ไดระบุในกฏบัตรอาเซยีนขอที ่34 ใหภาษาอังกฤษเปนภาษาเพ่ือการทํางานหรอืปฏิบตัิ
การ “the Working Language of ASEAN Shall be English” ทั้งนี้เพื่อความเปนเอกภาพในการปฏิบัติงาน ในกรณี
ที่สมาชิกขององคกรนั้นๆ มีพื้นฐานภาษาแรกตางกันหรืออาจมีมากกวาหนึ่งภาษา (Kirkpatrick, 2008) ซึ่งขอตกลง
ดังกลาวมิไดเปนประเด็นใหมแตประการใด เน่ืองจากภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลและไดเปนภาษาแหงเอเซียท่ีใช
ในการติดตอสื่อสารทั้งระดับชาติและนานาชาติในหลายๆ ภูมิภาคในทวีปเอเซียมานานแลว  (Honna & Tekeshita, 
1998) และแมปจจบุนัจะมกีารถกเถียงคาํเรยีกสถานะของภาษาอังกฤษตามท่ีกลาวมาขางตนกต็าม อยางไรก็ดสีถานะ
ภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง (หรอืตอไปนีข้อเรียกวา ELF) ถอืวาตรงกับบรบิทอาเซียนมากทีส่ดุเมือ่เทยีบกับคาํเรียก
ตางๆ  ซึ่งนิยามของภาษากลาง (Lingua Franca) คือ ภาษาๆ หนึ่งไมวาเปนภาษาใด ที่ใชเพื่อการติดตอ (Contact 
Language) ระหวางผูพูดที่มีภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแมตางกัน  และมีวัฒนธรรมตางกัน (Firth, 1996 ; Swann, 
Deumert, Lillis & Mesthrie, 2004) สวนภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง หมายถึง การส่ือสารโดยใชภาษาอังกฤษ
ระหวางผูพูดที่ไมใชเจาของภาษาดวยกันในระดับนานาชาติ  ในบริบทที่ไมคอยเปนทางการ (Watterson, 2008)         
ซึ่ง Park & Wee  (2011) ไดสรุปลักษณะเดนของ ELF สําหรับพลเมืองอาเซียน คอื ผูใชภาษาอังกฤษในกลุมสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศมาจากภูมิหลังที่ภาษาอังกฤษไมใชภาษาแม และวัตถุประสงคในการใชภาษาเปนไปเพื่อการสื่อสาร
ที่ใชจริง (Practical Purposes) มากกวาจะใชคลอยตามวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง เชน การใชคําสแลง  สํานวน 
สุภาษิต  คํากริยาวลี หรือ การเลนคํา ซึ่งไมเก่ียวกับการส่ือสารในระดับสากล และจากการท่ีใชเปนภาษากลาง           
เพือ่การตดิตอ ลกัษณะหรอืรปูแบบของภาษาอังกฤษมแีนวโนมทีจ่ะไมเปนแบบมาตรฐานเสียสวนใหญ (Kirtpatrick, 
2010a)  นอกจากน้ี หนาท่ีของ ELF ในอาเซียนมิไดเปนไปเพ่ือการทํางานระหวางสมาชิกตางองคกรหรือใชเพ่ือ         

การเขาสูประชาคมเศรษกิฐอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) เทานั้น แตยังใชเพื่อเปนขบวนการ
เรียนรูทางสังคม (Socialization) ซึ่งคอย ๆ เปลี่ยนจากสถานะการเปนภาษาตางประเทศ มาเปนภาษาแหง                   
การปฏิสัมพันธทางสังคมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตที่มีความหลากหลายท้ังทางชาติพันธุ วัฒนธรรม              
และภาษาถิ่นที่มีมากกวา 1,000 ภาษา (Kachru & Nelson, 2006 ; Kirkpatrick, 2010b)  ดังนั้น ในดานการเรียน
การสอน ครูผูสอน รวมถึงผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายทางการศึกษาภาษาอังกฤษ ควรพิจารณาแนวทาง          
ในการจัดระเบียบวิธีการสอนหรือจัดสาระมาตรฐานการเรียนรูของ ELF ที่รวมถึงการพิจารณาการแปรของภาษา        
ที่กอใหเกิดความหลากหลายของภาษาอังกฤษในอาเซียน  ซึ่งจะขอกลาวในลําดับตอไปนี้ 



52 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

การแปรของภาษาอังกฤษในอาเซียน   
  ไดมีความพยายามท่ีจะศึกษาลักษณะการแปรของภาษาอังกฤษท่ีเกิดข้ึนในอาเซียนท้ังทางดานการ             
ออกเสียง สําเนียง การใชคํา และการใชไวยากรณ ซึ่งงานศึกษาสวนใหญจะศึกษาความแตกตางดานการออกเสียง
เพราะเสียงเปนหนวยเล็กที่สุดของภาษาท่ีเกิดการแปรไดงายที่สุด (Kirkpatrick, 2010b) ซึ่งลักษณะการออกเสียง
ของภาษาอังกฤษที่เปน ELF แบบอาเซียน พบสรุปไดดังน้ี  (Bolton, 2008 ; Detering & Kirtpatrick, 2006 ;            
Kirkpatrick, 2010b) 

ตารางที่ 2  
ตัวอยางการแปรเสียงของภาษาในอาเซียน  
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  จากตัวอยางบางสวนในการแปรเสียงของ ELF  ในตารางท่ี 2 ที่มีการแทนเสียง ลดรูปหรือการทําเสียงให
ออกงายขึ้น ถือเปนธรรมชาติที่ภาษายอมมีการแปรโดยเฉพาะการแปรคุณลักษณะของเสียง  และเสียงที่แปรเหลานี้
ก็เกิดขึ้นในกลุมผูใชภาษาอังกฤษในแบบอื่นๆ เชนกัน แตประเด็นที่นาสนใจ คือ การแปรเสียงเหลานี้ไมทําใหเกิด     
การส่ือสารไมเขาใจแตอยางใด (Deterding & Kirkpatrick, 2006)  สวนดานการใชคาํและไวยากรณ พบวาผูใชภาษา
องักฤษในกลุมประเทศวงนอกมักทําไวยากรณใหงายข้ึน โดย Kirkpatrick (2010b) ไดศกึษาการเลือกใชกาลประโยค 
(Tense) ของกลุมตัวอยางท่ีเปนครูสอนภาษาอังกฤษจาก 10 ประเทศในสมาชิกในกลุมอาเซียน  พบวามีการใช         
กาลประโยคแบบปจจุบันธรรมดา (Present Simple) มากที่สุด รองลงมา คือ ประโยคอดีตธรรมดา (Past Simple 
Tense) สวนประโยคที่เนื้อความซับซอนหรือตองผันตามกาลเฉพาะเจาะจงมีการใชคอนขางนอยมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่ง
ที่อธิบายไดคือ ผูใชพยายามท่ีจะเล่ียงใชลักษณะประโยคท่ีซับซอนเพ่ือทําใหการส่ือสารน้ันๆ เกิดความเขาใจมาก
ทีส่ดุ อกีทัง้ยงัเลีย่งใชคําหรอืสาํนวนในภาษาของตนเอง ทัง้นีเ้พราะตระหนักถงึความเขาใจรวมกนัระหวางผูใชภาษา 
โดย Kirkpatrick (2008, 2010b)ไดสรุปลักษณะดานไวยากรณที่พบใน ELF ในกลุมอาเซียน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  1. มีการยืดหยุนตอการใชคํานําหนานาม (Ariticles) ทั้งที่เจาะจงและไมเจาะจง เชน  I know when we 
touch money issue it can be very controversial.
  2. ละการใชรูปบอกพหูพจนในคํานามที่เปนมาตราวัด  เชน One three time or four time a years 
(แตพบการเติม ‘-s’ ที่  years)
  3. ไมมีรูปการใชกาลเวลาที่บอกอดีต เชน I couldn’t see, that’s why I just sit and take a rest
  4. ใชบุพบทไมถูกบริบท เชน and the second purpose is to seek for a discussion
  5.   การผันคํากริยาปรกติและอปรกติ ที่ไมเปนไปตามกฏไวยากรณ  เชน Yesterday John seen the        
ecclipsc, Mary heared the good news
  6. ใชคํากริยาไมสอดคลองกับประธาน  เชน  They was the last ones.
  7.   ใชปฎิเสธซอนปฏิเสธ เชน He didn’t see nothing. 
  8.   ตัดหรือไมมีกริยาชวย  เชน She smart, We going as soon as possible
  9.   มักจะไมเติม  s กับกริยาที่ใชกับบุรุษที่สาม เชน She like

  10. ตั้งคําถามทายประโยคบอกเลาหรือปฏิเสธ (Question tag) ไมถูกตอง 
  11. แยกการใชรูปคํานามนับไดและนับไมได ไมชัดเจน
  จากตัวอยางลักษณะไวยากรณที่ไมเปนตามกฏขางตน ยังพบมากในภาษาอังกฤษในแบบตางๆ รวมถึง   
ภาษาพูดแบบไมเปนทางการของคนอังกฤษ (British Vernaculars) ดวยเชนกัน  เห็นไดวาลักษณะไวยากรณของ    
ELF ในกลุมอาเซียนน้ีมีแนวโนมท่ีเปนแบบไมมาตรฐานซึ่งเปนผลมาจากการแปรทางภาษาท่ีแสดงใหเห็นวา            
ภาษาอังกฤษมิไดมเีพียงแบบแผนเดียว อยางไรก็ตามการจะยอมรับหรือปรับความเขาใจกับการแปรทางภาษาอังกฤษ
ที่ทําใหเกิดความหลากหลายท่ีกลาวมานี้ ขึ้นอยูกับเจตคติเปนสําคัญ ซึ่งจะขอกลาวในลําดับตอไป  

เจตคติตอภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
  แนวคิดท่ีสนับสนนุตอภาษาองักฤษท่ีหลากหลาย ที่ไมควรยึดแบบแผนการใชภาษาตามแบบเจาของภาษา
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เริ่มมีในราว ค.ศ. 1960 ที่ Halliday, McIntosh  &  Strevens (1964) ไดอางวาผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม          
ไมมสีทิธิอางความเปนเจาของภาษาอังกฤษไดอกีตอไป (English Speakers Could No Longer Claim “Ownership”) 
โดยหนาที่ของภาษาอังกฤษเปนเพียงภาษาที่ใชชวยในการสื่อสารระดับนานาชาติ  แมแตเสียงสะทอนจาก  Gordon 
Wu ผูถือหุน Hopewell Holding ไดใหสัมภาษณในวารสาร Far Eastern Economic Review ในป 1996 วา ภาษา
อังกฤษไมไดเปนภาษาอาณานิคมอีกตอไป  (English is No Longer Some Colonial Language) (Kirkpatrick, 
2000)  ซึ่งความคิดเห็นที่วานี้สนับสนุนแนวคิดของ WEs ที่กลาวมาขางตน  ดังนั้นครูผูสอนจึงไมควรปฏิเสธการแปร
ของภาษาอังกฤษทัง้ทางดานการออกเสียง คาํศัพท รปูแบบประโยค และสัมพันธสาร (Discourse) ทีค่นท่ัวโลกใชกนั 
อยางไรก็ตาม งานศึกษาดานเจตคติตอภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายสวนใหญ มักจะศึกษาดานการออกเสียงหรือ
สําเนียง เนื่องจากหนวยเสียงสังเกตไดงายที่สุดและประเมินคุณคาตามความรูสึกไดทันทีเมื่อไดยิน  มีงานศึกษาวิจัย
หลายงานท่ีศกึษาเจตคติของผูใชภาษาหรอืผูเรยีนท่ีไมใชเจาของภาษาทีม่ตีอสาํเนียงภาษาองักฤษ  พบวาผูเรยีนสวน
ใหญมีความปรารถนาท่ีจะออกเสียงหรือมีสําเนียงคลายหรือเหมือนเจาของภาษามากท่ีสุด (Chiba, Matsuura & 
Yamamoto, 1995 ;  Li, 2009 ; Sung, 2013 ; Tokumoto & Shibata, 2011) เชนเดียวกับงานวิจัยของ นราธิป      
จินดาพิทักษ (2552) ที่พบวา นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษคนไทยมีความชื่นชมและมีเจตคติที่ดีตอสําเนียงภาษา
อังกฤษในกลุมประเทศวงในมากกวาผูพูดในกลุมประเทศวงนอกและในกลุมขยายอยางมีนัยสําคัญ โดยนักศึกษา   
ใหเหตผุลวาสําเนยีงภาษาอังกฤษของผูใชในกลุมประเทศวงในมีความเปนสากล มมีาตรฐาน และเขาใจไดด ี นอกจาก
นี้ผลงานวิจัยยังไดสะทอนการเหยียดทางภาษาท่ีมีตอคุณสมบัติของผูพูดผานสําเนียงทางภาษาดวยเชนกัน ทั้งน้ี      
ไมเพียงแตเจตคติของผูเรียนที่ชื่นชอบตอสําเนียงเจาของภาษา ครูผูสอนตางก็ตัดสินใหคุณคาตอสําเนียงเจาของ
ภาษาเชนกัน โดยงานศึกษาของ  Takagishi (2012) พบวาครูผูสอนท่ีอยูในประเทศในกลุมนอกและกลุมขยาย            
มีความช่ืนชอบตอสําเนียงของเจาของภาษาซึ่งเปนเปาหมายในการสอนและถือเปนสําเนียงในอุดมคติของตน              
ซึง่ผลการศกึษาดานเจตคตขิองผูเรยีนและผูสอนทีใ่หคณุคาตอสาํเนียงแบบเจาของภาษาน้ันมไิดสรางความแปลกใจ   
แตอยางใด ดงัท่ี Renandya (2012)  ไดกลาวไววา ตนแบบท่ีเปนเจาของภาษายังคงใชอยูอยางแพรหลายในการสอน
ภาษาอังกฤษท่ัวโลก  เน่ืองจากอทิธพิลของแนวคิดการเรยีนการสอนท่ีเนนความสําคญัของตนแบบภาษาองักฤษของ
เจาของภาษา (Native Speakers-Based Padegogy) ที่ตัดสินวาการทําใหงายลงของภาษาอังกฤษในฐานะ               
เปนภาษากลางท่ีใชในการสื่อสารถูกมองเปนขอผิดพลาด อีกทั้งสังคมมักจะตีตราสําเนียงท่ีไมใชเจาของภาษาเปน
สําเนียงท่ีดอย  (Low Prestige) (Li, 2009) ดวยสาเหตุนีท้ําใหผูเรียนไทยสวนใหญมีความปรารถนาท่ีอยากมีสําเนียง
ใหเหมือนหรือคลายเจาของภาษามากท่ีสุด แมจะขัดแยงกับสภาพการณจริงท่ีผูเรียนเองยังไมมีความม่ันใจในการ
ออกเสียงหรือไมกลาใชภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวตางชาติแตอยางใด
  สาเหตุทีท่าํใหผูสอนภาษาอังกฤษท่ีไมใชเจาของภาษา รวมถงึผูสอนคนไทยสวนใหญใหความสําคัญตอการ
ใชภาษาอยางถูกตองตามแบบแผนน้ันมาจากหลากหลายสาเหตุ แตสาเหตุทีไ่ดมกีารกลาวถึงคือ นโยบายในหลักสูตร
การเรียนการสอนทีย่งัยึดตนแบบของเจาของภาษาเปนพ้ืนฐานของหลกัสตูร ทีม่แีนวคดิวาผูเรยีนควรตองเรยีนภาษา
อังกฤษแบบเจาของภาษา โดยเฉพาะเจาของภาษาที่มีการศึกษา (Educated Native Speakers of English)  ควรใช
เปนตนแบบและถือเปนมาตรฐาน (Brown, 2012) ซึ่งสอดคลองกับ McKay (2002) ที่กลาววาครูผูสอนในทุกกลุม
ประเทศทั้งวงใน วงนอก และวงขยาย ซึ่งรวมถึงประเทศไทยยังคงใชประสบการณการเรียนการสอนแบบเดิมๆ               
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ที่ไดรับอิทธิพลจากแนวทางการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching - CLT)                   
โดยแนวคิดดังกลาวน้ี Holliday (2006) เรียกเปนลัทธิผูพูดท่ีเปนเจาของภาษา (Native-Speakerism)  ที่ตั้งอยูใน
กรอบแนวคิดท่ีวาการสอนควรขึน้อยูกบัตนแบบของเจาของภาษาและเน้ือหาดานวัฒนธรรมควรขึน้อยูกบับรรทดัฐาน
ของผูพดูภาษาอังกฤษทีเ่ปนเจาของภาษา  นอกจากน้ียงัรวมถงึแนวคดิท่ีผูสอนไดจากการเรียนรูทางภาษา (Language 
Acquisition) ทีม่กัจะเนนในทฤษฏีภาษาระหวางการเรียนรู (Interlanguage Theory) ของ Selinker (1972) ทีม่แีนวคิด
ที่เนนการวิเคราะหความผิดพลาด (Error Analysis)  ซึ่งหากผูเรียนผลิตภาษาตางไปจากภาษาเปาหมายที่ถือวาเปน
บรรทัดฐานของการเรียนรู จะถือวาเปนขอผิดพลาดทางภาษา จากแนวคิดดังกลาว ทําใหการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษในประเทศไทยยังคงเนนยํ้าแตความถูกตอง ใหเปนไปตามแบบของเจาของภาษาเดิม โดยมักจะไมคํานึงถึง
เหตุและปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการเรียนรูภาษาที่แตกตางกัน 
  อยางไรก็ดี การปรับเปล่ียนเจตคติและยอมรับความหลากหลายของภาษาอังกฤษในกลุมพลเมืองอาเซียน
ขึน้อยูกบัความเขาใจกนัระหวางผูพดู (Intelligibility) (Jenkins, Cogo, & Dewey, 2011 ; Kirkpatrick, 2012 ; Nelson, 
2011) ซึง่ถือเปนหวัใจหลักของการส่ือสาร  โดยคํา Intelligibility มรีากศพัทมาจากคํากริยาในภาษาลาตนิ Intellegre 
แปลวา ความเขาใจ หรือการรับรู (To Perceive)  (Nelson, 2008)  ซึ่งประเด็นการศึกษาความเขาใจกันระหวางผูพูด
ที่ใช  ELF มักจะศึกษาความเขาใจรวมดานการออกเสียง มากกวาดานระดับคําหรือดานลักษะณะทางไวยากรณ 
(Nelson, 2008 ; Takagishi, 2012 ; Watterson, 2008)  และโดยสวนใหญจะศึกษาความเขาใจระหวางกัน โดยการ
เปรยีบเทยีบสาํเนยีงเจาของภาษาเดิม  (Kirkpatrick, 2012) จากงานศกึษาพบวาคูสนทนาทีใ่ช ELF ซึง่มีสาํเนยีงและ
ออกเสียงแตกตางกัน สามารถสื่อสารเขาใจซึ่งกันและกันได เพราะใชกลยุทธในการสื่อสารอื่นๆ เขาชวย  (Jenkins, 
2006)  และความตางในหนวยเสียง เปนเพียงสาเหตุยอยของความไมเขาใจระหวางกัน ซึ่งความเขาใจรวมระหวาง
กันเปนเร่ืองของระดับการรับรูที่ขึ้นอยูกับประสบการณของผูพูดท่ีเคยมีประสบการณตรงตอสําเนียงน้ันๆ (Nelson, 
2011)   สวนความเขาใจระหวางกันดานการเลือกใชคําหรือลักษณะของไวยากรณ พบวามีแนวโนมที่ผูใชภาษาจะ
ยอมรับไวยากรณที่ไมเปนแบบมาตรฐาน  ซึ่งการใชไวยากรณที่ไมเปนมาตรฐานในภาษาอังกฤษที่หลากหลายตาม
แนวคิดของ WEs และ ELF  ถือเปนสิ่งที่ยอมรับได  
  เห็นไดวาลักษณะของภาษาอังกฤษท่ีเกิดข้ึนในการสื่อสารจริงไมไดเปนแบบมาตรฐานตลอดเวลาและ
ลักษณะภาษาแบบไมเปนทางการน้ันเกิดขึ้นในทุกๆ ภาษา ดังนั้นมุมมองการใชภาษาอังกฤษในอาเซียนไมควร
พิจารณาภาษาในเชิงท่ีเครงครัดในระบบภาษาท่ีรูปแบบและการใชตองเปนไปตามแบบมาตรฐาน แตควรพิจารณา
บนพื้นฐานในเชิงปฏิบัติหรือความเปนจริง  (Practical-Based  Perspective)  และประเมินผลผลิตทางภาษาของ     
ผูพดูทีเ่ปนอยูจรงิ  ซึง่หนาทีข่อง ELF มไิดมหีนาทีเ่พียงเพ่ือการสือ่สารระหวางกัน แตยงัมหีนาทีเ่พ่ือใชในการเคลือ่นไหว
ทางสังคมท่ีเปนผลผลิตทีเ่กดิจากการเขารวมในกิจกรรมทางสงัคมและเศรษฐกจิ ดวยเหตุนีก้ารพิจารณาการใชภาษา
อังกฤษของพลเมืองอาเซียนตองไมมองที่มิติในทางภาษาศาสตรแตเพียงอยางเดียว แตตองพิจารณามิติดานสังคม 
วัฒนธรรม สื่อตางๆ และอุดมการณการเรียนภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับการใชภาษาในยุคปจจุบันดวยเชนกัน       
(Park & Wee, 2011) 
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ขอเสนอแนะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน  
  สิง่ท่ีทาทายครูผูสอนตอนโยบายเพ่ือเตรยีมพรอมดานภาษาของประเทศไทย คอื การทีย่งัไมมนีโยบายทางการ
ศึกษาเพื่อ ELF และยังไมมีแนวปฏิบัติเพื่อใชในการเรียนการสอนอยางชัดเจน (Baker, 2012)  อีกทั้งจากกฏบัตรขอ
บญัญัตกิม็ิไดมกีารระบถุงึรายละเอยีดในความหลากหลายของการใชภาษาอังกฤษในแตละประเทศสมาชกิอาเซียน 
ไมวาจะเปนดานการสะกดคํา ใชคําศัพท หรือดานไวยากรณ แตอยางใด (Kirkpatrick, 2010a)   อยางไรก็ตาม           
แมแนวคิดวิธีการสอนเพ่ือสนองตอ ELF ยังไมมีขอสรุปท่ีชัดเจนและยังเปนประเด็นท่ีไดรับการถกเถียงอยู ถึงการ
สมควรหรือไมที่จะปฏิเสธความเปนมาตรฐานทางภาษา หรือยอมรับความไมเปนมาตรฐานไดมากนอยเพียงใด  
อยางไรก็ตาม ผูสอนยังคงตองยึดหลักการสอนทั่วไปที่ยอมตองขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ความตองการทางดานภาษา
ในระดบัตางๆ และความตองการของผูเรยีนและองคกร เปนตน รวมถึงการวดัผลท่ีควรประเมนิใหสอดคลองกับบรบิท
การเรียนนัน้ๆ โดยไมควรยึดแตการประเมนิท่ีใชเกณฑตามแบบเจาของภาษาเปนเกณฑในการตดัสิน โดยบทความน้ี    
ขอรวบรวมขอเสนอแนะการสอน ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน โดยคํานึงถึงหนาท่ีที่ใชเพ่ือส่ือสารขามวัฒนธรรม
ระหวางพลเมืองอาเซียนทุกคน โดยมิไดเจาะจงผูเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนี้ 
  ดานการฟงและพดู ผูสอนจาํเปนทีจ่ะตองเสรมิสรางการตระหนักรูเกีย่วกบัการออกเสียงหรอืสาํเนยีงทีห่ลากหลาย
ของภาษาอังกฤษในระดับสากลรวมถึงในภูมิภาคอาเซียน โดยเลือกส่ือการสอนที่เปนจริงท่ีอาจไดจากวัฒนธรรม     
สมยันยิมทีม่หีลากหลายรูปแบบ  เชน ภาพยนต ดนตร ีงานโฆษณา  เปนตน เพ่ือใหผูเรียนฝกฟงตวัอยางของการออก
เสยีงและสําเนยีงทีแ่ตกตางจากตนแบบทีไ่มใชเจาของภาษา แตสามารถส่ือและเขาใจซึง่กนัและกันได  อยางไรก็ตาม 
ผูสอนยังคงตองแนะนาํทักษะการออกเสยีงโดยเนนลักษณะเสียงท่ีเปนแกนท่ีมคีวามสาํคัญ (Core Feature) ตอความ
เขาใจเพราะหากออกเสยีงผดิ อาจทาํใหความหมายเปล่ียนไป  แตหากลกัษณะเสียงใดท่ีไมไดเปนแกน หรอืเปนเพยีง
ความตางในหนวยเสยีงยอยหรือเนนเสียงหนักเบาทีแ่ตกตางไปบาง แตไมไดกอใหเกดิปญหาดานความเขาซึง่กันและกนั 
ก็ไมจําเปนตองเครงครัดมากเกินไปจนทําใหผูเรียนขาดความมั่นใจ ไมกลาพูด (Jenkins, 2002) ผูสอนควรสนับสนุน
ใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในสําเนียงของตน โดยไมจําเปนตองเลียนแบบสําเนียงของเจาของภาษาเหมือนอยางแต
กอน แตควรระวังการออกเสียงของคําบางคําที่มีผลตอความเขาใจในการสื่อสารนั้นๆ 
  ดานการใชคาํหรอืไวยากรณ ไดมกีารศึกษาท่ีแสดงวาการละการใชรปูหรอืคาํทีไ่มเปนแบบมาตรฐานมไิดกอ
ใหเกดิการติดขดัหรอืสือ่สารไมรูเรือ่งแตอยางใด (Park & Wee, 2011) สวนดานการใชสาํนวนระหวางประเทศอาเซียน
ดวยกัน ไมถือเปนการใชเพื่อการสื่อสารหลัก จึงเปนสิ่งที่ไมควรตองกังวลมากนัก  ซึ่ง  Kirtpatrick (2008) ไดศึกษา
กับกลุมครูสอนภาษาอังกฤษในกลุมอาเซียน พบวาไมมีใครใชสํานวนในการส่ือสาร เน่ืองจากผูพูดเล่ียงใชคํา หรือ
สํานวนทองถ่ิน ที่อาจทําใหเกิดความไมเขาใจได ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการตระหนักรูของผูใชภาษาท่ีตองการใหผูที่ตน
สื่อสารอยูดวยนั้นเขาใจมากที่สุด ซึ่งในการสอน ELF ควรเนนความเขาใจระหวางกันระดับนานาชาติ เปนสําคัญ 
  นอกจากนี้ การสอนไมควรมุงสอนในดานทักษะทางภาษาแตเพียงอยางเดียว แตควรพิจารณาทักษะดาน
ภาษาศาสตรเชงิสงัคม (Sociolinguistics) วจันปฏบิตัศิาสตร (Pragmatics) การสือ่สารขามวฒันธรรม (Intercultural 
Communication) และทักษะในการปฏิสัมพันธในแตละสถานการณ (Transactional  Interaction) ควบคูไปดวย     
ซึง่บทความน้ีไมสามารถนําเสนอเน้ือหาดังกลาวไดอยางครบถวน  ผูสอนเองควรคนควา หาความรูเพ่ิมเติม โดยเน้ือหา
ในดานดังกลาวกําลังไดรับความนิยมในงานศึกษาวิจัยดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันเปนอยางมาก  
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แตสิ่งหนึ่งที่ผูสอนจําเปนตองทํา คือ การเลือกสื่อการสอนตางๆ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนรูสึกไม
เพียงแตเรยีนภาษาองักฤษ แตตองรูสกึวาตนมสีทิธิในการใชภาษาอีกภาษาหน่ึง โดยทีต่นยังคงอตัลกัษณของตนเอง
อยู ซึ่งสอดคลองกับนักการศึกษาทางภาษาในปจจุบันท่ีกําลังใหความสําคัญของการหาวิธีที่จะรักษาคุณคาหรือ        
คานิยมของทองถิ่น วัฒนธรรมและภาษาในบริบทการใชภาษาทั่วโลก (Erling, 2005) ดังนั้น ผูสอนควรจัดเนื้อหา       
ที่ใชในการเรียนภาษาท่ีเก่ียวของกับประเทศในอาเซียนดวยกัน เชน วัฒนธรรมทองถิ่นหรือวัฒนธรรมหลักในแตละ
ประเทศที่ผูเรียนตองสื่อสารดวยเพ่ือใหผูเรียนไดสังเกตและเขาใจถึงความแตกตางในดานวัฒนธรรมและสังคม          
ตอการใชภาษาอังกฤษท่ีแตกตางของพลเมืองอาเซียนควบคูกันไป โดยผูสอนจะตองมีความใครรู และกระตือรือรน  
ทีจ่ะเรียนรูวฒันธรรมของประเทศในอาเซียนดวยเชนกนั  ซึง่การจดัหาสือ่การสอนทีม่เีนือ้หาทีผู่เรียนสนใจและสามารถ
นํามาใชในการเรียนภาษาอังกฤษในแบบท่ีหลากหลายในปจจุบันมีอยูหลายชองทาง เชน  ทางเครือขายอินเตอรเน็ต 
หรือสื่อออนไลน ทั้งนี้ตองยอมรับวาสํานักพิมพที่จัดพิมพหนังสือหรือตําราเรียนภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาดานเอเซีย    
ยังมีอยูนอยมาก และส่ือการสอนสวนใหญยังคงนําเสนอแตวัฒนธรรมแบบเดียว (Monocultural Approach) และ
รวมถึงการใชตัวละครและเน้ือหาขอความท่ีมาจากกลุมแองโกล-ยูโรเปยน (Anglo-European Charachers and 
Texts)  เสียเปนสวนใหญ (Matsuda, 2002) ซึ่งการใชประโยชนจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีดานการสื่อสารและ
อนิเทอรเน็ต เปนการสนับสนนุแนวคิดของการใชภาษาอังกฤษในปจจุบนัท่ีวา ไมควรทีจ่ะพ่ึงพิงอยูแตสถาบนัส่ิงพิมพ
หรอืสือ่สารมวลชนในรปูแบบวทิยหุรอืโทรทศันทีม่อีทิธพิลหรือเปนผูกาํหนดแบบแผนทางภาษาในแบบเดิมๆ อกีตอไป  
  นอกจากน้ี ผูสอนควรไดรบัการอบรมเชงิปฎบิตักิารท่ีใหความสาํคัญตอความเขาใจในภาษาองักฤษทีห่ลาก
หลาย มากกวาการยึดติดในอุดมการณการสอนแบบเดิมๆ ที่เนนความเปนมาตรฐานหรือยึดแบบตามเจาของภาษา 
โดยมีการใหความรูดานแนวคิดของ WEs  EIL  และ ELF  และที่สําคัญที่สุด คือ การนําพาตนเองเขาไปมีปฏิสัมพันธ
สื่อสารกับพลเมืองอาเซียนดวยกัน เพราะเช่ือวายอมสงผลตอการปรับเปล่ียนมุมมองและเจตคติดานการสอน             
โดยเฉพาะการสอนการออกเสยีง  และการมปีระสบการณตรงตอภาษาอังกฤษทีม่คีวามหลากหลายนัน้มีสวนสําคญั
ตอการปลูกฝงความอดทน ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเปนการสรางทักษะในการปฏิสัมพันธตอพลเมืองอาเซียนดวยกัน
อยางราบรื่นตอไป  (Takagishi, 2012)

สรุป 
  บทบาทของครผููสอนสอนภาษาองักฤษทีถ่อืเปนกลไกสาํคัญในการขับเคลือ่นนโยบายหรอืหลักสูตรเพ่ือกาว
เขาสูประชาคมอาเซียน ควรดําเนินไปอยางเขาใจและม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางเพ่ือสื่อสารกับ
พลเมืองในอาเซียน เพ่ือใหเกิดความเขาใจระหวางกัน ดังนั้นผูที่มีสวนเก่ียวของในการกําหนดนโยบายทางภาษา      
ควรมีการตกลง เสนอแนะทิศทางใหผูปฏิบัติมีความชัดเจนในการเรียนการสอน อยางไรก็ตาม แมแนวปฏิบัติ                
ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในปจจุบันยังลางเลือน แตสิ่งที่ผูสอนสามารถทําไดกอนคือ 
ทาํความเขาใจดวยเจตคติทีเ่ปดกวางตอภาษาอังกฤษในหลายๆ รปูแบบ ทัง้ในเอเซยีและท่ัวโลก และนํามาบูรณาการ 
กับการเรียนการสอนตามความตองการและจุดประสงคการเรียนรูในแตละกลุมผูเรียนท่ีตางกันอยางเหมาะสม           
เพ่ือใหผูเรียนมีความมั่นใจในสิทธิที่จะใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในการเปนพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
ตอไป
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บทคัดยอ
  กลุมผลประโยชนและกลุมกดดันมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดและดําเนินนโยบายสาธารณะท้ังใน              
ตางประเทศและในประเทศไทย ทฤษฎีกลุมผลประโยชนเนนกระบวนการตอรองและการตัดสินใจของผูนํากลุม 
นอกจากนี ้การเปลีย่นแปลงทางการเมืองและบทบาทของภาครัฐในการพฒันาอตุสาหกรรมเปนปจจยัสาํคญัทีก่ระตุน
บทบาทของกลุมผลประโยชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ เนื้อหาในบทความน้ีมีวัตถุประสงคสองประการ 
ประการแรก คอื บทความน้ีตองการสาํรวจแนวคิดกลุมผลประโยชนโดยเนนทฤษฎีพหุนยิม (Pluralism) ชนชัน้นํานิยม 
(Elitism) และการแลกเปลี่ยน (Transaction Cost) ประการที่สอง คือ การตรวจสอบผลกระทบของกลุมผลประโยชน
ตอกระบวนการการกําหนดและดําเนินนโยบายสาธารณะในประเทศไทย ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาหากกลุม                     
ผลประโยชนสามารถรวมตัวและลดความขัดแยงภายในกลุมได กลุมผลประโยชนก็สามารถกดดันใหรัฐบาล              
ใหการชวยเหลือทางการเงินแกภาคธุรกิจของตนเพิ่มขึ้น

คําสําคัญ
  กลุมผลประโยชน   นโยบายสาธารณะ   อุตสาหกรรม   การพัฒนา   ประเทศกําลังพัฒนา   ประเทศไทย 

Abstract
  Interest and pressure groups have an influence on policy formation and policy implementation 
processes in foreign countries and in Thailand. Interest group theories are generally based on an analysis of 
group leaders’ negotiation and decision-making. Moreover, political transition and state role in industrial 

development are influential factors encouraging interest groups’ role in public policy formation. This article 
has two objectives. First objective was to review and examine theories of interest group focusing on Pluralist, 
Elite, and Transaction Cost theories.  Second objective was to examine an effect of interest groups on 
policy formation and policy implementation processes in Thailand. Results show that if interest groups 
are able to coordinate and reduce internal conflict within their group, they are able to pressure government 
to increasingly provide financial assistance to their business sector.
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บทนํา
  กลุมผลประโยชนและกลุมเคล่ือนไหวทางสังคมมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดและการดําเนินนโยบาย
สาธารณะในตางประเทศและประเทศไทย นโยบายสาธารณะหลายฉบับสะทอนใหเห็นถึงความตองการของกลุม     
ผลประโยชนซึง่ตองการไดรบัการสนบัสนุนจากรัฐบาล เชน นโยบายการอดุหนุนสินคาเกษตร ไดแก ออยหรือยางพารา 
แสดงใหเหน็อทิธพิลทีส่าํคัญของกลุมสมาพันธเกษตรกรไรออยและสวนยางพาราตอกระบวนการการกําหนดนโยบาย
การเกษตร หรือนโยบายประชานิยมในภาคการผลิตอุตสาหกรรม เชน นโยบายสิทธิพิเศษทางการคาหรือนโยบาย   
รถคันแรกแสดงใหเห็นวากลุมอุตสาหกรรมมีบทบาทตอการดําเนินนโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาล และมีบทบาท
ตอการกําหนดและดําเนินนโยบายในแงมุมตางๆ  ดังนี้
  1. กลุมผลประโยชนมีบทบาทในการกดดันใหรัฐบาลคงนโยบายท่ีเอ้ือผลประโยชนใหกับตน เชน กลุม        
ผูสงออกขาวรายใหญกดดันใหรฐับาลคงนโยบายพรีเมีย่มขาว (Rice Premium) และการจาํกดัโควตาการสงออกขาว 
(Quota Rents) เพื่อผูกขาดตลาดการสงออกขาว
  2. กลุมผลประโยชนรวมมือกับกลุมกดดันในวงการตาง ๆ กดดันใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานของตนหรือขัดกับอุดมการณของตน เชน กลุมผูสงออกขาวรวมมือกับนักวิชาการและ
สื่อมวลชนกดดันใหรัฐบาลยกเลิกนโยบายการกีดกันการคาขาว (พรีเมี่ยมขาวและการจํากัดโควตา)
  3. กลุมผลประโยชนสนับสนนุนโยบายบางอยางทีส่งผลกระทบเชิงบวกตอผลประโยชนของตนในทางออม
หรือไมใหความรวมมอืกับนโยบายของรัฐบาลจนทําใหการดําเนินนโยบายมีอุปสรรค
  4. กลุมกดดนัและกลุมเคลือ่นไหวทางสังคมมบีทบาทในการสรางวาระเชิงนโยบาย (Policy Agenda) และ
กําหนดประเด็นเชิงนโยบาย (Policy Issue) เชน กลุมสมาคมเกษตรกรผูปลูกออยสามารถสรางวาระเชิงนโยบายที่
เกี่ยวกับออยและนํ้าตาลวาหนึ่งในประเด็นหลักของออยและนํ้าตาลตองมีเรื่องการพยุงราคาออยที่เกษตรกรขายได
  บทความนี ้สวนแรกไดสาํรวจผลกระทบของกลุมผลประโยชนตอกระบวนการการกาํหนดและดาํเนนินโยบาย
สาธารณะและการเปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะในประเทศไทย สวนท่ีสอง สาํรวจความหมายและแนวคิดพหุนยิม
และพหุนิยมใหมซึ่งเปนแนวคิดพ้ืนฐานของการอธิบายบทบาทของกลุมผลประโยชน โดยทั่วไป นักคิดแนวพหุนิยม
และพหุนิยมใหมเชื่อวาอํานาจการตัดสินใจไมกระจุกตัวเฉพาะกลุมคนบางกลุมแตกระจายไปตามกลุมตางๆ              
สวนท่ีสามสํารวจลักษณะของการมีอิทธิพลตอกระบวนการการกําหนดนโยบายสาธารณะของกลุมทุนในประเทศ
อุตสาหกรรมใหม เชน บราซิล (Evans, 1995) และไทย (Laothammatas, 1992) ลักษณะสําคัญของการมีอิทธิพล  
มอียูสองประการ กลาวคือ แสวงหาพันธมิตรเพ่ือใหมอีทิธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐบาลและการใหความรวมมือ
กบัรฐับาลเพือ่ทาํใหการดาํเนินนโยบายประสบความสาํเร็จ สวนสุดทายนํากรณศีกึษาอทิธิพลของกลุมธรุกจิการเกษตร
ตอนโยบายการแทรกแซงของรัฐบาลตอตลาดการเกษตรมาวิเคราะหปจจัยที่มีผลตออิทธิพลของกลุมผลประโยชน
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แนวคิดพื้นฐานของการอธิบายบทบาทของกลุมผลประโยชน
  การศึกษาวิจัยเก่ียวกับกลุมผลประโยชนหรือกลุมจัดตั้งมักตั้งอยูบนแนวคิดสามประการ คือ พหุนิยมและ
พหุนิยมใหม (Pluralism and Neo-Pluralism) ชนช้ันนํานิยม (Elitism) และการแลกเปล่ียน (Transaction Cost) 
Truman (1951) Schattschneider (1960) และ Salisbury (1969) เปนนกัวชิาการสาํคญัทีช่วยจรรโลงแนวคดิพ้ืนฐาน
การศึกษาบทบาทของกลุมผลประโยชน Truman   เปนนักวิชาการทีใ่ชแนวคิดพหุนยิมในขณะท่ี Schattschneider          
ใชแนวคิดชนชั้นนํามาอธิบายบทบาทของกลุมผลประโยชน สวน Salisbury นําแนวคิดการแลกเปล่ียนของ Olson 
(1965) มาขยายความตอซึ่งเนนประสิทธิภาพของการแลกเปล่ียนในกลุมผลประโยชน 
  1. พหุนิยมและพหุนิยมใหม
         แนวคิดหลักของพหุนิยมเชื่อวาอํานาจไมกระจุกตัวแตกระจายอยูตามอาณาบริเวณเชิงนโยบายตางๆ 
ดังนั้นโครงสรางของอํานาจในสังคมจึงมีลักษณะสลับซับซอน (Social Causation) จนผูคนไมสามารถหาตนสาย
ปลายเหตุได McFarland (2004a) มองวาแนวคิดพื้นฐานของสายพหุนิยมมีอยู 5 ประการ
   1.1 กระบวนการการกําหนดนโยบายจะมีลักษณะไหลลื่นไปตามปฏิสัมพันธระหวางกลุมตัวละคร
ที่เกี่ยวของ
   1.2 อํานาจมีความซับซอน (Social Causation)
   1.3 กระบวนการการกําหนดนโยบาย (Policymaking) แบงเปนหลายอาณาบริเวณเชิงนโยบาย
ซึ่งเปนพื้นฐานของทฤษฎี Advocacy Coalition
   1.4 ความหมายของคําวา “ผลประโยชน” มีลักษณะ Subjective กลาวคือ มีลักษณะที่เปนการเฉพาะ 
ของชุมชนกลุมผลประโยชน
   1.5 กระบวนการการกําหนดนโยบายเปนลักษณะลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามความสัมพันธระหวาง
กลุมที่ลํ้าลึก (Partisan Mutual Adjustment)
        Truman (1951) ใชทฤษฎี  “Disturbance” ในการอธิบายเหตุผลวาทําไมคนจึงตั้งกลุม โดยเชื่อวากลุม
ผลประโยชนถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอสภาวะความไมสมดุล (Disequilibrium) ซึ่งเกิดมาจากความผันผวนทาง   
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Social, Political, and Economic Disturbing Events) ผูคนไมมีความมั่นใจใน     

ความผนัผวนทีเ่กิดข้ึนซ่ึงอาจกระทบตอชีวติประจาํวันของตนและครอบครวัและผลประโยชนของตนเอง เชน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจตั้งสหภาพข้ึนมาเพ่ือปกปองผลประโยชนของสมาชิกจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการ         
เปดเสรีและการแขงขันทางการคาซ่ึงรัฐบาลอาจใหเอกชน (โดยเฉพาะตางประเทศ) เขามาลงทุนในภาคบริการ        
Truman (1951) ใหคํานิยามความผันผวนวาคือ “ความขัดแยงในสังคมซึ่งมาจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
สงัคม เศรษฐกจิ” ความผนัผวนเปล่ียนรปูแบบความสัมพันธระหวางกลุมคนในสังคม การจัดต้ังกลุมผลประโยชนและ
กลุมจัดต้ังจึงเปนเรื่องธรรมชาติเพราะคนมักจะตอบสนองตอความผันผวนดวยการรวมกลุม ตัวอยางเชน กลุม            
Klu Klux Klan (KKK) ตั้งขึ้นมาเพราะเหลาคนขาวท่ีอยูรัฐทางใตที่มีความเชื่อวา หากกลุมคนผิวสีไดรับอิสรภาพ
ทางการเมอืงจะสามารถแขงขนักบัพวกตนได จงึเปนธรรมดาทีผู่คนจะรวมกลุมผลประโยชนและเคลือ่นไหว (Mobilize) 
เพื่อปองกันตนเองจากเหตุการณที่ไมคาดคิด (Bentley, 1908 ; Truman, 1951)     
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        ประการท่ีสองที่ Truman พูดถึงคือ วัฏจักรของกลุมจัดต้ัง (The Life Cycle of Establishing                                
Organized Interests)  โดยเชื่อวาเมื่อผูคนตั้งกลุมขึ้นมาและมีความสัมพันธเกิดขึ้น ระบบสังคมจะกลับมาเปนปกติ
อกีคร้ังหน่ึงจนกวาความผันผวนจะเกิดข้ึนใหม อยางไรก็ตาม Truman (1951) ไมเช่ือวาความผันผวนทุกคร้ังจะนําไป
สูการจัดตัง้กลุมผลประโยชนและการเปลีย่นแปลงระบบความสมัพนัธ ความเปล่ียนแปลงมาจากความผันผวนขนาด
ใหญเทานั้น วัฏจักรเริ่มตนดวยการเกิดสภาวะวิกฤตซึ่งผูคนจะจัดตั้งกลุมทามกลางสภาวะวิกฤตถึงขีดสุด  หลังจาก
นัน้ระบบสังคมจะเปนปกติและเขาสูจดุดุลยภาพ  กลุมผลประโยชนถกูจัดต้ังแลวก็จะคอยๆ ลดบทบาทการเคล่ือนไหว
ลง จุดที่นาสนใจ คือ กลุมผลประโยชนมักถูกจัดตั้งขึ้นในชวงสภาวะวิกฤตหรอืความขัดแยงสูง คําถาม คือ สภาวะ
ความขัดแยงเปนปจจัยที่พอเพียงตอการนําไปสูการกําหนดกลุมผลประโยชนหรือไม
        ประการท่ีสามที่ Truman พูดถึง คือ กลุมผลประโยชนมีลักษณะที่แขงขันกันสูง (Competitiveness) 
เน่ืองจากกลุมผลประโยชนทุกกลุมตองอยูรอดทามกลางทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัด ในชวงท่ีสภาวะความขัดแยงสูง 
กลุมผลประโยชนทั้งเกาและใหมตางตองตอสูแขงขันเพื่อดึงทรัพยากรเขากลุมตนใหไดมากที่สุด  แนวคิดการแขงขัน
ของกลุมผลประโยชนเปนรากฐานสําคัญในทฤษฎี Niche ซึ่งมองวากลุมผลประโยชนมีแนวโนมท่ีจะเปนกลุม               
ผลประโยชนเฉพาะทางและมีบทบาทในบางพื้นที่เชิงนโยบาย (Policy Area) เพื่อใหสาธารณะชนไดรับรูถึงการมีอยู
ของกลุมตนและการเขาถึงทรัพยากรไดมากกวา ตวัอยางเชน Bosso (2005) เช่ือวากลุมผลักดันในนโยบายสิง่แวดลอม
ใชยุทธวิธีแสวงหาความเปนเฉพาะทางเพื่อหาพื้นที่เชิงนโยบายหรือประเด็นเชิงนโยบายในการเคล่ือนไหวซึ่งเปน
ประเด็นที่กลุมอื่นอาจจะไมสนใจอยูเดิมแลว 
   ตวัแบบของ Truman มอีทิธพิลตอตวัแบบการวเิคราะหกลุมผลประโยชนทีเ่รียกวา ‘Population Ecology’ 
ประการแรก ความสมัพันธระหวางกลุมผลประโยชนยอมมกีารเปล่ียนแปลง เม่ือมีปรากฏการณความผันผวนข้ึน Gray 
& Lowery  (1995) โตแยงวาสภาวะแวดลอมกําหนดสภาวะดุลยภาพ (Equilibrium) ของชุมชนกลุมผลประโยชน    
นัน้หมายความวา การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมเปนปจจยัท่ีกาํหนดวากลุมผลประโยชนไหนจะอยูหรอืมแีนว
โนมที่จะหายไปและยังมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของชุมชนของกลุมผลประโยชนดวย เมื่อรูปแบบ
ของชุมชนเปล่ียนไป ชุมชนของกลุมผลประโยชนจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของความสัมพันธระหวางสมาชิก           
ของชุมชนกลุมผลประโยชน 
      ตัวแบบการวิเคราะหของ Gray & Lowery  (1995) ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของการแขงขันของกลุม
ผลประโยชนเพื่อการอยูรอด ระดับการแขงขันขึ้นอยูกับความหนาแนนของชุมชนกลุมผลประโยชน (The Density of 
Community) ถาความหนาแนนมีสูงและระดับการแขงขันมีสูง  จากการทดสอบ พบวาจํานวนกลุมผลประโยชนมี    
นยัยะสาํคัญทางสถิตแิละมผีลกระทบเชิงลบตอความเปนไปไดทีก่ลุมใหมๆ  จะเขาสูชมุชนกลุมผลประโยชน ระดบัของ
ทรัพยากรมีผลกระทบตอความเปนไปไดที่กลุมผลประโยชนใหมๆ จะเขาไปในชุมชน ถาทรัพยากรมีนอยแตจํานวน
กลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของมีสูง โอกาสที่กลุมใหมๆ จะเขามามีบทบาทก็มีนอย แตถึงแมวาทรัพยากรมีอยูนอยแต
เปนทรัพยากรท่ีมีคามีราคาแพง กลุมผลประโยชนใหมก็ยอมที่จะเสี่ยงเขามามีบทบาทแมวาจะมีจํานวนกลุม                 
ผลประโยชนในชุมชนมากอยูแลวก็ตาม 
     นักคิดสายพหุนิยมใหมโตแยงวามีปจจัยหลายอยางที่กําหนดบทบาทของกลุมผลประโยชนตอ
กระบวนการการกําหนดนโยบายสาธารณะ McFarland (2004b) แบงลักษณะการวิเคราะหแนวพหุนิยมใหม ดังนี้
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   กลุมผลประโยชนเนนการคงไวขององคกร (Interest Groups Sustainers): ผูนํากลุมผลประโยชน
มีหนาที่ในการแสวงหาทรัพยากรและผลักดันประเด็นเชิงนโยบายเพ่ือรักษาสถานภาพและการยอมรับของกลุม           
ผลประโยชน (Walker, 1983) หรอืความพยายามของกลุมผลประโยชนตางๆ ทีพ่ยายามแสวงหาเครอืขายผานประเดน็
เชิงนโยบาย (Issue Network)
   บทบาทของรัฐ (State Autonomy): พหุนิยมใหมใหความสําคัญกับรัฐมากกวาพหุนิยมเพราะเชื่อวา
รฐัเปนตวัละครสําคญัทีก่าํหนดกฎเกณฑใหกลุมผลประโยชนไดเลน เชน รฐัเปนผูรเิริม่นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ขั้นสูง (Evans, 1995)
      กลุมเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement): นักคิดสายพหุนิยมใหมเชื่อวากลุมเคลื่อนไหวทาง
สังคมมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการการกําหนดนโยบาย นักทฤษฎี Punctuated Equilibrium สะทอนแนวคิดสาย
พหุนยิมใหมทีม่องวาการเปลีย่นแปลงนโยบายสาธารณะเปนไปอยางคอยเปนคอยไป (Incremental Change) เพราะ
การเคลื่อนไหวของกลุมเคลื่อนไหวทางสังคมที่ตองการจะผลักดันประเด็นเชิงนโยบายของตน
  2. ชนชั้นนํา
         แนวคิดชนชั้นนําเชื่อวาผูนํากลุมเปนผูกอตั้ง (Founding Fathers) ของกลุมผลประโยชนโดยแทจริง      
และกําหนดทิศทางของกลุม ในขณะที่สมาชิกเปนเพียงผูตาม (Followers) กลุมผลประโยชนมีลักษณะคณาธิปไตย 
(Oligarchy) ไมใชพหุนิยม ทั้งน้ี Schattschneider (1960) เปนนักวิชาการที่วางรากฐานใหกับแนวคิดชนชั้นนํา              
ที่นํามาวิเคราะหบทบาทของกลุมผลประโยชน
   ประการแรก กลุมผลประโยชนเปนการจัดตั้งของผูนํามากกวาการรวมตัวกันของประชาชนคนธรรมดา 
(Ordinary Individuals) Schattschneider (1960) โตแยงวา กลุมผลประโยชนถูกจัดต้ังไดงายเม่ือจํานวนผูมี             
สวนเก่ียวของมนีอย เขาเช่ือวานักคิดพหนุยิมมองกลุมผลประโยชนสวยงามจนเกินไปท่ีเช่ือวากลุมผลประโยชนเปนเสมือน
วงคอรัสที่สมาชิกเทาเทียมกัน เพราะสมาชิกในกลุมไมมีความเทาเทียมกันและการเคล่ือนไหวของกลุมมาจากการ
ควบคุมของผูนํา แนวคิดเหลานี้เปนพื้นฐานของทฤษฎี Collective Action ของ Olson (1965) ซึ่งโตแยงวากลุมที่มี
ขนาดเลก็ท่ีสดุมแีนวโนมทีม่ปีระสทิธิภาพในการกระจายทรพัยากรใหกบัสมาชกิและมีประสทิธิผลในการกดดนัรฐับาล
มากกวากลุมขนาดใหญ กลุมผลประโยชนไมไดมีกําเนิดมาจากธรรมชาติแตเปนการจัดตั้งโดยผูนําที่มีเหตุมีผลซึ่งมี
อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
   ประการที่สอง กลุมผลประโยชนมีอํานาจจนสามารถผลักดันเปาหมายเชิงนโยบาย (Policy Agenda) 
ใหสาธารณะไดรบัทราบ Schattschneider (1960) เชือ่วาความขดัแยงทางการเมอืงระหวางกลุมผลประโยชนไมหยุด
เฉพาะกลุมแตขยายตวัไปยังสังคมดวย ซึง่จะสงผลใหสามารถเตรยีมความพรอมในการดาํเนนิการสนับสนนุการผลักดัน
นโยบายข้ันตอไปได  ความขัดแยงระหวางกลุมผลประโยชนมักจะถูกนําไปสูเวทีสาธารณะ (The Public Arena)    
เพราะผูนําของแตละกลุมตองการที่จะลมประเด็นของอีกกลุม 
   Danielian & Page (1994) ทดสอบทฤษฎีพหุนิยมวาดวยความเทาเทียมกันของกลุมผลประโยชน โดย
มีสมมติฐานที่วาสื่อมวลชนมักจะโนมเอียงไปในการนําเสนอแตประเด็นของกลุมผลประโยชนขนาดใหญและมี          
แนวโนมที่จะไมนําเสนอประเด็นของกลุมที่มีภาพพจนทางลบ ความเหลื่อมลํ้าของการเปนตัวแทน (The Inequality 
of Representativeness) ถูกกําหนดโดยทรัพยากรที่แตละกลุมมีอยู ยิ่งมีทรัพยากรมาก สื่อมักจะมีแนวโนมที่จะนํา
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เสนอประเด็นของกลุมเหลาน้ัน เพราะ Danielian & Page (1994) ไดรับอิทธิพลจาก Schattschneider (1960)           
ในแงที่วากลุมผลประโยชนสามารถผลักดันใหประเด็นของกลุมตนเปนสาธารณะ ถาพหุนิยมเปนจริง ความถี่ในการ   
นําเสนอประเด็นของกลุมผลประโยชนควรกระจายอยางเทาเทียมกัน สิ่งท่ีพวกเขาพบก็คือวาประเด็นของ                     
กลุมอุตสาหกรรมไดรับการนําเสนอมากกวากลุมผลประโยชนอื่นๆ เชน แรงงาน เกษตรกร ดังนั้นกลุมผลประโยชน   
ที่มีพลังทางเศรษฐกิจจะสามารถผลักดันประเด็นของตนเองสูสาธารณะได
   Danielian & Page (1994) ตั้งสมมติฐานวายิ่งกลุมผลประโยชนมีทรัพยากรมาก ประเด็นเชิงนโยบาย
ของกลุมจะไดรับการนําเสนอมาก และเช่ือวาความไมเทาเทียมกันของการนําเสนอประเด็นข้ึนอยูกับระดับของ
ทรัพยากร พวกเขาพบวาประเด็นของกลุมอุตสาหกรรมมักจะไดรับการนําเสนอ 
  3. การแลกเปลี่ยน
         Salisbury (1969) เปนนักรัฐศาสตรที่วางแนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน (Transaction Cost) ในการ
วิเคราะหกลุมผลประโยชน ทฤษฎีของ Salisbury ที่สําคัญคือ Exchange Theory of Interest Group ดังนี้ 
   ประการแรก ความสัมพันธภายในกลุมผลประโยชนเปนความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน  (Exchange 
Relationship)  Salisbury (1969) โตแยงวาระดับของการอยูรอดของกลุมข้ึนอยูกบัระดบัการแลกเปลีย่นระหวางผูนาํ
กับสมาชิก  การตั้งกลุมผลประโยชนเปนการตัดสินใจของผูนําที่จะลงทุนทรัพยากรเพ่ือสรางกําไรใหกลุม  ผูนํากลุม
มักเปนผู นําทางสังคมหรือเศรษฐกิจซึ่งจะสามารถดึงดูดสมาชิกไดและจําเปนตองสรางกําไรท่ีสอดคลองกับ
อรรถประโยชนของสมาชิก กาํไรเปนสวนผสมของวัตถแุละสถานภาพทางสังคม สมาชิกจะเขารวมกลุมกต็อเม่ือกาํไร
สอดคลองกับความชอบของสมาชิก  เมื่อเปนสมาชิกแลว สมาชิกตองใหความจงรักภักดีและจายคาสมาชิกบาง         
ดังนั้นความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูนํากลุมมองวาการลงทุนสามารถดึงดูดความสนใจของสมาชิก
จนทําใหสมาชิกตอบแทนกลุมดวยคาธรรมเนียมและความภักดี  
   ประการที่สอง การโนมนาว (Lobbying) มีความสําคัญก็ตอเมื่อผูนํากลุมไมสามารถจัดหากําไรได       
อยางเพียงพอตอความตองการของสมาชิกกลุม Salisbury (1969) มองวาเม่ือความตองการของสมาชิกกลุมเกินเลย
ความสามารถของผูนาํในการจดัหา ผูนาํมกัจะออกไปโนมนาวเพ่ือนาํทรัพยากรมาแจกจายใหกบัสมาชกิ แตหากผูนาํ
ไมนาํมาแจกจายใหสมาชกิกจ็ะนาํไปสูความไรประสทิธผิลของกลุมในการกดดนัรัฐบาล เชน กลุมสมาคมผูสงออกขาว 
ถาความชอบของสมาชกิเกินความสามารถในการจัดหา ความสมัพนัธเชงิแลกเปล่ียนก็สิน้สดุลงและกลุมผลประโยชน
ก็ตองยุติลง 
          ดังนั้นเพื่อใหการจัดหาทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง ผูนํากลุมจําเปนตองผลักดัน
ใหประเด็นเชิงนโยบายเปนที่รับรูของสาธารณะชน  ประเด็นของ Salisbury คลายคลึงกับทฤษฎี Niche and Patron 
Theory ของ Walker (1983) ในแงที่วาการบํารุงรักษากลุมผลประโยชน (Maintenance of Interest Groups) ขึ้นอยู
กับความสามารถของผูนําในการหาทรัพยากรและผลักดันประเด็นของตนใหสาธารณะชนไดรับรู แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สถานการณวาจะเอ้ืออาํนวยใหผูนาํจดุประเดน็ตดิหรอืไม ตวัอยางเชน ผูนาํของกลุมผูสงออกขาวมกัจะใหสมัภาษณ
สื่ออยางตอเน่ืองในชวงท่ีโครงการรับจํานําขาวเปนประเด็น  ผูนํากลุมเกษตรกรผูปลูกขาวก็พยายามจุดประเด็น
สนับสนุนโครงการในชวงนี้เชนกัน ดังน้ัน ผูนํากลุมจําเปนตองแสวงหาอาณาบริเวณเชิงนโยบายท่ีกลุมของตนมี      
ความถนัดและมีผูเลนไมมากจนเกนิไป หากผูนาํเลนในอาณาบริเวณทีม่คีูแขงมากเกินไป ผูนาํอาจจะตองนาํทรพัยากร
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ในกลุมมาใชในปริมาณมากและเปนการสรางภาระใหสมาชิกในกลุมอีกดวย 
   งานของนักรัฐศาสตรปจจุบันที่ไดรับอิทธิพลจาก Salisbury คือ Hojnacki (1998) ในแงของความเปน
ไปไดที่กลุมผลประโยชนจะรวมและอยูภายใตพันธมิตร ขอโตแยงของ Hojnacki คือกลุมผลประโยชนมีแนวโนมที่จะ
รวมพันธมิตรก็ตอเมือ่พนัธมิตรเลนบทบาทท่ีสาํคญั (Pivotal Role) ในอาณาบริเวณเชิงนโยบายท่ีกลุมจบัประเดน็อยู 
(Hojnacki, 1998)  ดังนั้น  ผูนําพันธมิตรตองมีความสามารถในการสรางการยอมรับ (Reputation) ใหกับพันธมิตร
ซึ่งการยอมรับหมายถึงโอกาสที่จะเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เชน การใหปากคํา (Testimony) ตอ         
คณะกรรมาธิการ ถาระดับการยอมรับสูง กลุมผลประโยชนก็มีแนวโนมที่จะรวมพันธมิตรเพ่ือผลักดันประเด็น                
เชิงนโยบายของตน ในทางตรงกันขาม หากผูนําพันธมิตรไมสามารถสรางการยอมรับใหกับพันธมิตรได  สมาชิกกลุม
ก็มีแนวโนมที่จะไมจรรโลงและแสวงหาแตประโยชน (Free Rider) แตกลุมเหลาน้ีก็จะอยูในพันธมิตรตอไปเพราะ   
กลุมเหลานี้  ไมมั่นใจวาการออกจากพันธมิตรจะดีกวาหรือไมและไมแนใจวาจะเขารวมพันธมิตรอื่นหรือไม 

บทบาทของกลุมผลประโยชนตอการดําเนนินโยบายของรฐั: การพัฒนาอุตสาหกรรมข้ันสงูและการกําหนด
นโยบายการคาการลงทุน
  กลุมผลประโยชนมบีทบาทในกระบวนการการกําหนดและดําเนินนโยบายของรฐับาลโดยเฉพาะในประเทศ
กาํลงัพฒันาหรือประเทศอตุสาหกรรมใหม  ซึง่รฐัและหนวยงานของรฐัยงัขาดแคลนเงนิทนุ เทคโนโลยแีละทรพัยากรบคุคล
ที่มีความเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง ดังน้ันความรวมมือจากภาคเอกชนซ่ึงหมายถึงกลุม
อุตสาหกรรมขนาดใหญและกลุมธุรกิจธนาคารเปนปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จของการดําเนินนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจและการคา งานของ Evans (1995) และ Laothammatas (1988) แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของบทบาท
ของกลุมผลประโยชนตอความสําเร็จในการดําเนินนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจในประเทศกําลัง
พัฒนา สิ่งที่งานทั้งสองสะทอนใหเห็นก็คือ ประการแรก การผลักดันนโยบายของกลุมผลประโยชนมักจะเปนการ
กระทําในนามพนัธมติรทางธรุกจิ ไดแก ในนามของสภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม หรอืกลุมยทุธศาสตรอตุสาหกรรม 
(ในที่นี้หมายถึง Chaebol ของเกาหลีใต) เนื่องจากการผลักดันเปนกลุมจะทําใหรัฐบาลรับฟงมากกวา ดังนั้นเราจะ
เห็นการผลักดันเชิงนโยบายจากกลุมพันธมิตรอุตสาหกรรมเปนหลักมากกวาการผลักดันจากบริษัทเอกชนรายใด      
รายหนึ่ง ประการที่สอง หากรัฐและกลุมผลประโยชนรวมมือกันในลักษณะสรางสรรค (Constructive Cooperation)     
และเปนเพือ่นทีไ่ววางใจและใหเกยีรติกนั (Trust and Equal Partnership) การดาํเนนินโยบายของรัฐบาลกม็แีนวโนม   
ที่จะประสบความสําเร็จมาก 
  1. คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) กบัการเปลีย่นแปลงการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ซึง่ Laothammatas (1988) ศกึษาการกําหนดนโยบายสาธารณะในประเทศกําลงัพัฒนาในหวงของการเปลีย่นแปลง
ทางการเมืองซ่ึงกระทบตอกระบวนการการกําหนดนโยบายสาธารณะ  รวมทัง้ศึกษากระบวนการการกําหนดนโยบาย
การคาการลงทุนของประเทศไทยในชวงทศวรรษที่ 1980 และโตแยงวากระบวนการการกําหนดนโยบายไมใชเปนไป
ในรปูแบบระบบราชการชีน้าํ (Bureaucratic Authoritarianism) แตเปนลักษณะบริษทันยิมเสร ี(Liberal Corporatism) 
กลาวคือ กลุมธรุกจิภาคเอกชนมีบทบาทเพิม่มากข้ึนในการกาํหนดนโยบายการคาการลงทนุ ตวัอยางของการเพ่ิมขึน้
ของบทบาทของภาคเอกชนคือการกําเนิดคณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชน (Joint Public-Private Sector 
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Consultative Commission: JPPCC) ซึ่งมีหนาท่ีในการกําหนดยุทธศาสตรการคาและการสงเสริมการลงทุนของ   
ภาคเอกชนในประเทศไทย นบัวาเปนจดุเปล่ียนทีส่าํคัญของกระบวนการการกําหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
เพราะในอดีตราชการครอบงําการกําหนดนโยบายสาธารณะมาโดยตลอดในขณะท่ีเอกชนมีบทบาทไมมากนัก 
   การเขามามีบทบาทของภาคเอกชนผาน กรอ. นั้นไมไดเกิดขึ้นมาโดดๆ แตมีปจจัยตางๆ ที่สนับสนุนให
ภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทในการกําหนดนโยบายการคาและการสงเสริมการลงทุน
   กระแสการสงเสริมการเปดเสรีทางการคาในเวทีระหวางประเทศ ในชวงทศวรรษป ค.ศ. 1980 กระแส
การสงเสริมการเปดเสรีทางการคา (Trade Liberalization) การแปรรูปรฐัวสิาหกิจ (Privatization) เพ่ือลดภาระทางการ
คลงัของรัฐบาลและการลดบทบาทของภาครัฐ (Deregulation) กลายเปนอดุมการณทางเศรษฐกจิทีส่าํคัญท่ีมาแทนที่
แนวคดิการอุดหนนุจากรัฐ (State Socialism) เน่ืองจากรัฐบาลในหลายประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและ
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัและการผลักดันแนวคิดการเปดการคาเสรีจากประเทศมหาอํานาจท่ีสาํคัญอยางสหรัฐอเมรกิา 
(รัฐบาลประธานาธิบดี เรแกน) และอังกฤษ (รัฐบาลนายกรัฐมนตรี แท็ตเชอร) ประเทศไทยก็ไดรับอิทธิพลจากกระแส
การเปดเสรีการคาเชนกัน โดยจะเห็นจากการลดกําแพงภาษีทางการคาและแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายแหง 
(แตยังไมมีการดําเนินการอยางจริงจังในชวงดังกลาว)
   การเมืองภายในประเทศไทย ในชวงทศวรรษ ป ค.ศ. 1980 กองทัพเร่ิมลดบทบาทในการแทรกแซง
ทางการเมืองลง ประกอบกบัความลมเหลวของกลุมนายทหารสายแข็งท่ีตองการใหกองทัพคงอิทธิพลในการเมอืงโดย
การทํารัฐประหารรัฐบาลก่ึงประชาธิปไตย ทําใหการเมืองไทยเปดกวางมากขึ้นกวาในอดีต เทคโนแครตท่ีมีความรู                
ความสามารถและนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เริ่มมีการวิพากษ
วิจารณรัฐบาลอยางเสรีมากข้ึน ทําใหกลุมผลประโยชนมองเห็นชองทางที่จะเขามามีบทบาทในเชิงผลักดันแนวคิด
การเปดกวางทางการคา
   ลักษณะสําคัญของการเขามามีอิทธิพลของกลุมธุรกิจคือการเขามีบทบาทในรูปของสมาคมธุรกิจใน
ภาคสวนตางๆ กลาวคือ  การรวมตวักันของสภาหอการคาไทย  สภาอุตสาหกรรม  และสมาคมธนาคารไทย จดุประสงค
หลักของการเขามามีบทบาทของกลุมธุรกิจในชวงดังกลาวคือความตองการแกไขอุปสรรคการคาและการผลักดัน     
การเปดกวางทางการคาโดยเปนความพยายามท่ีจะผลักดนัใหรฐับาลลดกฎเกณฑการคาชายแดน (Laothammatas, 
1988, 95) 
  2. บทบาทในกระบวนการการกําหนดนโยบายของ กรอ. มีสองประการ คือ
   2.1 การเปล่ียนแปลงนโยบาย (Transforming Policy)  Laothammatas (1988) ชี้ใหเห็นบทบาท        
ของกลุมธุรกิจในการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบในการลดการครอบงําของกลุมธุรกิจขนาดใหญ กลุมธุรกิจในตางจงัหวดั
ผลักดันใหมีการยกเลิกบังคับใหธุรกิจตองเปนสมาชิกของสหพันธอุตสาหกรรมไทย (Federation of Thai Industry: 
FTI) เพราะกลุมธุกิจตางจังหวัดเกรงวาบริษัทในตางจังหวัดจะเปนสมาชิกของ FTI จนไมอยากเปนสมาชิกของ           
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  ตัวอยางท่ีสําคัญคือความพยายามของกลุมผูสงออกขาวในการกดดันใหรัฐบาลยกเลิก
นโยบายการเก็บคาพรีเมี่ยมขาว (Rice Premium) ในชวงป ค.ศ. 1984-1986
   2.2 ความพยายามในการบล็อคกฎ (Blocking Policy) Laothammatas (1988) ชี้ใหเห็นถึงความ
พยายามของกลุมธุรกิจในการกดดันไมใหรัฐบาลออกกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ เชน กลุมธุรกิจ     
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ทองเที่ยวสามารถกดดันไมใหรัฐบาลออกกฎหมายวาดวยการควบคุมและจัดการธุรกิจการทองเที่ยวเสนอโดยการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย
   อยางไรก็ตามงานของ Laothammatas (1988) กม็ขีอบกพรองอยู 3 ประการ ประการแรก การมบีทบาท
มากขึน้ของกลุมผลประโยชนในนโยบายการคานําไปสูการผกูขาดการคาของกลุมทุนขนาดใหญดวย กลุมธุรกิจอาศยั 
กรอ. ในการจํากัดขอบเขตของการเปดเสรีการคา เชน การควบคุมไมใหรัฐบาลมีการยอมรับสมาคมการคามากเกิน
ไป ประการท่ีสอง บทบาทของกลุมผลประโยชนไมสม่ําเสมอเพราะปจจยัภายในสมาคม กลาวคอื ในสมาคมการผลิต
ตางๆ ยอมมคีวามขดัแยงทางธรุกิจซ่ึงเปนอุปสรรคในการผลักดันประเดน็เชิงนโยบาย เชน รานขายยากับอุตสาหกรรม
ผลิตยา และระบบอุปถัมปทีก่ลุมผูนาํใหสทิธิพเิศษกบักลุมธุรกิจบางกลุมแตไมใหสทิธิแกกลุมธุรกิจหลายกลุม ประการ
ที่สาม นโยบายแทรกแซงตลาดของรัฐบาลระยะหลังนําไปสูความขัดแยงภายในสมาคม นโยบายประชานิยม              
เพื่อแทรกแซงตลาดแรงงานเพ่ืออุดหนุนแรงงานผูมีรายไดนอยทําใหเกิดความขัดแยงระหวางผูที่สนับสนุนนโยบาย
กับผูที่ขัดแยง ดังกรณีความขัดแยงในสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในปจจุบัน
  3. กลุมธุรกิจกับการพัฒนาอุตสาหกรรม  Evans (1995) ศึกษาลักษณะความรวมมือระหวางรัฐกับ
กลุมทุนอุตสาหกรรมในการขับเคล่ือนการพฒันาอุตสาหกรรมไฮเทค เชน อตุสาหกรรมช้ินสวนคอมพิวเตอร ในประเทศ
อตุสาหกรรมใหม ไดแก อินเดีย บราซิล และเกาหลีใต Evans โตแยงวาระดับความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไฮเทคข้ึนอยูกับลักษณะความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับกลุมทุน Evans มองวาลักษณะความรวมมือแบบ        
เทาเทียมกัน (Equal Partnership) โดยที่หนวยงานของรัฐทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย (โดยปรึกษากับภาคเอกชน)      
และใหการสนบัสนุนในโครงสรางพ้ืนฐาน และปลอยใหกลุมทุนเปนผูขบัเคลือ่นในดานเทคโนโลยใีนอนิเดียและบราซลิ 
หนวยงานรัฐบาลเลนบทบาทเชิงครอบงํา (Dominant Role) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค กลาวคือ หนวยงาน
รัฐกําหนดใหเอกชนตองผลิตสินคาอะไร อยางไร และราคาเทาไร ในทางตรงกันขาม รัฐบาลเกาหลีใตเปนผูกําหนด
นโยบายและชวยสนับสนุนทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน กฏระเบียบ และเงินทุน แตจะไมเขาไปเก่ียวของกับ                     
เรื่องเทคโนโลยีและการผลิต
   “The key difference between Korea’s high-tech husbandry (บทบาทของรฐัเชงิสนบัสนนุ - ผูเขียน) 
and the efforts of Brazil and India is worth underlining one more time. It lies in the nature of relations      
between the state and the private sector. Korea constructed a public-private division of labor based on 
complimentarity (ตัวเอนโดยผูเขียน). The embedded autonomy that characterized state-society relations in 
general created a matrix for public-private collaboration adapted to the special circumstance of building 
high-technology industry. 
   Specific efforts like the 4-Megabit Project, the TDX, and NAIS were nested in turn in a more 
general system of support for technological development. While MOC led the way in the support of       
specific information technology, the Ministry of Science and Technology (MOST)’s efforts were in turn part 
of the general trust of state policy. The state’s efforts to enhance local technological capacities took many 
forms, ranging from strong support for technical education to the construction of Daeduk Science Town 
to the provision of fiscal incentives for research and development (Evans,1995. 146-147)”
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   จะเหน็ไดวารัฐบาลเกาหลใีตไมไดเขาไปแทรกแซงและกําหนดการดําเนินงานของภาคอุตสาหกรรมเพียง
แตเลนบทบาทของการชวยเหลือในดานตางๆ ที่จะทําใหภาคอุตสาหกรรมดําเนินการพัฒนาไปอยางสะดวก การให
ความไววางใจกับภาคเอกชนทําใหกลุมอุตสาหกรรมใหความรวมมือกับนโยบายของรัฐบาลอยางเต็มท่ี นอกจากน้ี
รัฐบาลเกาหลีใตยังไดสนับสนุนใหกลุมทุนขามชาติเขามามีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรม การดําเนินนโยบาย
จึงเปนไปอยางสะดวก (Evans, 1995, 142)
   ในขณะทีร่ฐับาลอนิเดียและบราซิลเขาไปกําหนดและแทรกแซงการดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมใน
ทุกๆ กลุม จนมีลักษณะรัฐเปนผูกําหนดการผลิต เอกชนมีหนาที่ผลิตโดยไมเนนการพัฒนาเทคโนโลยี รัฐบาลอินเดีย
กับบราซิลเนนการพัฒนาการผลิตเปนแบบรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐเปนผูถือหุนใหญและผลิตสินคาเพ่ือตอบสนอง                 
ความตองการของภาครัฐ  ไมเนนการขายสินคาใหตลาด ลักษณะดังกลาวทําใหเอกชนไมมีแรงจูงใจในการผลิตและ
ไมสามารถลดราคาสนิคาลงได ตวัอยางทีเ่ห็นไดชดัคอือตุสาหกรรม Semiconductor ในอนิเดีย (Evans, 1995, 130-
131) ในบราซิล กลุมอุตสาหกรรมประสบปญหาแรงจูงในที่จะพัฒนาคุณภาพของสินคาตามที่รัฐบาลตองการเพราะ
ถูกกฏระเบียบและอุปสรรคทางการคาโดยภาครัฐควบคุมการดําเนินงานของเอกชนอยู ดังนั้นความรวมมือจากกลุม
ทุนในบราซิลและอินเดียจึงมีอยูนอยและเปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหอุตสาหกรรมไฮเทคของบราซิลและอินเดียไปได
ชากวาเกาหลีใต

บทบาทของกลุมผลประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม
  เราสามารถนําแนวคิดพืน้ฐานของกลุมผลประโยชนมาวเิคราะหอธบิายบทบาทของกลุมผลประโยชนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ดังนี้
  1. ประการแรก แนวคิดพหุนิยมและพหุนิยมใหมสามารถอธิบายบทบาทของกลุ มผลประโยชนใน              
คณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชนหรือคณะที่ปรึกษา จะเห็นไดวากลุมธุรกิจตางๆ สามารถเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการกําหนดนโยบายผานคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนหรือคณะท่ีปรึกษาซ่ึงแสดงใหเห็นวากลุม
ผลประโยชน (ในนามสมาคมตัวแทนธุรกิจตางๆ) ใชเวทีของรัฐบาล (คณะกรรมการรวมหรือคณะท่ีปรึกษา) ในการนํา
ประเด็นเชิงนโยบายมารวมกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ ในขณะเดียวกัน รฐับาลก็ยงัคงบทบาทสาํคัญในฐานะ

ผูเลนหน่ึงในกระบวนการกําหนดนโยบาย กรณีประเทศไทยและเกาหลีใตแสดงใหเหน็วากลุมผลประโยชนใชเวทีของ
ภาครัฐเขามามีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
  2. ประการท่ีสอง แนวคิดการแลกเปล่ียนสามารถอธิบายบทบาทของกลุมผลประโยชนในคณะกรรมการ
รวมภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะท่ีคณะกรรมการดังกลาวเปนเวทีทีเ่ปดโอกาสใหกลุมผลประโยชนตางๆ ไดเขา
มาตอรองและแลกเปลีย่นผลประโยชนซึง่ผูนาํแตละกลุมสามารถนาํเอาผลประโยชนทีไ่ดไปจดัสรรใหสมาชกิของแตละ
กลุมเพื่อการคงอยูของกลุมตนเองได

บทบาทของกลุมผลประโยชนตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล: กรณีศึกษากลุมธุรกิจการเกษตรกับ
นโยบายการแทรกแซงสินคาเกษตรของรัฐบาล
  รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนามักจะเขาแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรท้ังในลักษณะของการควบคุมราคา
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สินคาเกษตรและเก็บภาษีสินคาเกษตร ดูเสมือนหนึ่งวาเกษตรกรและกลุมธุรกิจการเกษตรไมสามารถมีบทบาท          
ในการผลักดันประเด็นเชิงนโยบายและกดดันใหรัฐบาลลดการแทรกแซงเชิงควบคุมในสินคาเกษตรของตน อยางไร
ก็ตาม รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาเร่ิมเปลี่ยนนโยบายจากการแทรกแซงเชิงควบคุมเปนการอุดหนุนราคาสินคา
เกษตร  ดงันัน้จงึมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองตรวจสอบปจจยัทีม่ผีลตอการเปล่ียนแปลงเชงินโยบาย กลาว คอื ปจจยัอะไร
บางที่มีผลกระทบตอนโยบายการแทรกแซงภาคการเกษตร ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญคือการรวมตัวของกลุมธุรกิจ
การเกษตร หากกลุมธุรกิจการเกษตรสามารถรวมตัวกันไดอยางเปนเอกภาพ โดยไมมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา           
มีความขัดแยงในเชิงประเด็นนโยบายหรือความขัดแยงภายในสมาคมอันเนื่องมาจากประเด็นเชิงธุรกิจ เพราะการ
รวมตัวอยางมเีอกภาพ (Collective Action) ทาํใหกลุมธุรกิจทุมเททรัพยากรในการกดดันรัฐบาลอยางมปีระสิทธิภาพ
มากกวาการกดดันเดี่ยว 
  ในงานวิจัยผลกระทบของกลุมธุรกิจการเกษตรตอนโยบายรัฐบาลของ Laiprakobsup (2012 ; 2013)              
ไดทําการตรวจสอบผลกระทบของกลุมธุรกิจขาวและออยน้ําตาลตอนโยบายการแทรกแซงของรัฐบาลตอภาคการ
ผลิตขาวและออยและนํ้าตาล  ตัวแปรอิสระ คือ การรวมตัวของกลุมธุรกิจการเกษตรซึ่งดูวาในแตละปมีหลักฐาน        
วาสมาคมธุรกิจมีความขัดแยงกันหรือไม ตัวแปรตามไดแกอัตราเสมือนจริง การชวยเหลือภาคการผลิตขาว ออย       
และนํ้าตาลซึ่งเปนมาตรวัด (ในรูปของเปอรเซ็นต) วารัฐบาลเขาแทรกแซงในเชิงควบคุมหรืออุดหนุน หากเปอรเซ็นต
เปนบวกในแตละป แสดงวารัฐบาลกําลังอุดหนุนภาคการเกษตรน้ัน นอกจากนี้ผูวิจัยคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ เชนระบบ
การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ งบประมาณภาคการเกษตร และนโยบายการแทรกแซงภาคการผลิตอื่นๆ ผูวิจัยใชวิธีการ
เชิงสถิติ ไดแก สมการเชิงถดถอยสองกําลังนอยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) ในการตรวจสอบผลกระทบ
ของกลุมธุรกิจ  ผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 1
กลุมธุรกิจออยและนํ้าตาลกับนโยบายของรัฐบาล

 
Variables Model 1 Model 2 Model 3 

Coalition of sugar millers 37.70***  

(10.78) 

38.45*** 

(5.41) 

26.77** 

(10.75) 

Farmer unity 7.45* 

(4.33) 

7.44* 

(4.05) 

5.59 

(4.02) 

Political regime -1.82** 

(0.73) 

-1.78*** 

(0.50) 

-1.28* 

(0.70) 

Inflation (logged) 0.56 

(2.34) 

0.49 

(2.17) 

-0.27 

(2.17) 
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Notes. * signifies P < 0.10; ** signifies P < 0.05; *** signifies P < 0.01. Numbers in parentheses are  standard errors.            
In order to determine whether the models are likely to be plagued by the multi-collinearity problem, we employ variance inflation 
factors (VIF) for the independent variables. In brief, if the value of the VIF is lower than 10, then the models are less likely 
to be affected by the multi-collinearity problem. 

ที่มา: Laiprakobsup, 2012

Agricultural expenditures  3.94** 

(1.84) 

3.92** 

(1.79) 

2.93 

(1.73) 

NRA for non-agricultural tradable -0.19 

(2.30) 

 0.02 

(2.10) 

NRA for sugart-1    0.34** 

(0.14) 

Constant -34.90 

(35.15) 

-37.41** 

(16.18) 

-28.07 

(32.22) 

N 34 34 34 

Standard error of regression 10.20 10.02 9.32 

R2 0.70 0.70 0.76 

Adjusted R2 0.64 0.65 0.70 

F-statistics 10.59*** 13.17*** 11.79*** 

Durbin-Watson 1.47 1.47 1.95 

LM (Lagrange multiplier) (x2 [1])  0.92 0.89 0.01 

Regression Equation Specification  

Error Test 

 

1.10 

 

0.65 

 

0.29 

Normality (x2 [2]) 0.98 1.02 1.63 

White (x2 [1])  1.34 1.09 0.84 

VIF 5.72 1.69 5.52 

Akaike Information Criterion 260.60 258.61 255.14 

Bayesian Information Criterion 271.82 267.76 267.35 

Variables Model 1 Model 2 Model 3 

ตารางที่ 1
กลุมธุรกิจออยและนํ้าตาลกับนโยบายของรัฐบาล (ตอ)
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ตารางที่ 2
กลุมธุรกิจขาวกับนโยบายของรัฐบาล

Variables Model 1 Model 2 Model3 Model 4 
Political Regime  0.91** 

(0.36) 

0.88** 

(0.35) 

0.92** 

(0.37) 

0.97** 

(0.39) 

Coordination of the Rice 

Industry 

8.84*** 

(3.16) 

8.78*** 

(3.11) 

10.34*** 

(3.17) 

7.16** 

(3.31) 

Same-Region Coalition -7.30* 

(3.93) 

-6.84* 

(3.78) 

-7.48* 

(4.11) 

-3.88 

(3.93) 

Different-Region Coalition -10.22* 

(5.02) 

-10.00* 

(4.93) 

-10.36* 

(5.25) 

-7.68 

(5.28) 

Inflation (Logged) -3.19** 

(1.47) 

-3.21** 

(1.45) 

 -3.83** 

(1.55) 

Agricultural Growth  0.19 

(0.34) 

 0.23 

(0.35) 

0.13 

(0.37) 

Agricultural Expenditures -3.33** 

(1.48) 

-3.28** 

(1.41) 

-3.76** 

(1.40) 

 

Constant 11.67 

(12.96) 

11.23 

(12.79) 

9.61 

(13.06) 

-17.72*** 

(3.96) 

N  34 34 35 34 

Standard Error of 

Regression 

7.84 7.74 8.23 8.45 

Adjusted R2 0.44 0.45 0.37 0.35 

F-Statistics 4.70*** 5.58*** 4.40*** 3.94*** 

Durbin-Watson 1.62 1.64 1.45 1.59 

LM ( 2(1)) 1.34 1.24 2.82 1.08 

RESET  1.87 2.53* 2.02* 1.16 
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Note: * p < 0.10. ** p < 0.05. *** p < 0.01. Numbers in parentheses are standard errors. VIF stands for variance inflation 
for independent factors. 

ที่มา: Laiprakobsup, 2013

  การรวมตัวกันอยางมีเอกภาพของกลุมธุรกิจการเกษตรสงผลใหรัฐบาลเพ่ิมการชวยเหลือ ในกณีของออย
และนํา้ตาล การรวมตัวกันของสามสมาคมธุรกจิออยและนํา้ตาลทําใหรฐับาลเพิม่การชวยเหลือภาคการผลิตน้ําตาล 
ในกรณีของขาว เมือ่สมาคมผูสงออกและโรงสไีมมคีวามขัดแยงกนั รฐับาลมีแนวโนมทีจ่ะลดการควบคุมดวยมาตรการ
ทางภาษีเน่ืองจากรัฐบาลควบคุมขาวมาตลอดเนื่องจากเปนสินคาหลัก แสดงใหเห็นวาการรวมตัวของกลุม                    
ผลประโยชนสรางแรงกดดันใหกับรัฐบาลในการกําหนดและดําเนินนโยบาย
  ระบบการเมืองมีผลกระทบตอนโยบายการแทรกแซงขาวของรัฐบาล แสดงใหเห็นวาระบบการเมืองท่ีเปดกวาง
มผีลดตีอกลุมธุรกิจการเกษตร โดยเกษตรกรยังไมมบีทบาทมากนักในการกําหนดนโยบายซ่ึงแสดงใหเห็นวารัฐบาลยัง
ไมใหความสาํคัญกับการรวมตัวของภาคการเกษตร และอัตราเงนิเฟอมผีลกระทบเฉพาะกับภาคการผลติท่ีเปนอาหารหลัก
ของสังคมซึ่งแสดงใหเห็นวารัฐบาลยังใหความสําคัญกับผูบริโภคมากกวาเกษตรกรในชวงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

สรุป
  กลุมผลประโยชนมีบทบาทตอกระบวนการการกําหนดและดําเนินนโยบายของรัฐบาล บทบาทของกลุม      
ผลประโยชนที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในประเทศอุตสาหกรรมใหม  Evans (1995) แสดงใหเห็นวา    
ความรวมมอืของกลุมผลประโยชนและความไววางใจซึง่กนัและกันจะนาํไปสูความเปล่ียนแปลงในการดาํเนนินโยบาย
อุตสาหกรรม สรางความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมจากขั้นพื้นฐานไปสูอุตสาหกรรมไฮเทค  Laothammatas 
(1988) แสดงใหเหน็วาสมาคมธรุกจิและอตุสาหกรรมมบีทบาทในการเปลีย่นแปลงกระบวนการการกาํหนดนโยบาย
ของไทยจากรูปแบบระบบราชการชี้นําไปสูลักษณะบริษัทนิยมเสรีซึ่งรัฐใหกลุมอุตสาหกรรมเขามามีบทบาทในการ
กําหนดนโยบายมากข้ึน 
  งานของ Laiprakobsup (2012 ; 2013)  ชีใ้หเหน็วาหากกลุมธรุกจิสามารถรวมตวักนัอยางมเีอกภาพแลวจะ  
มีผลตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาลซึ่งเปนผลดีตอการดําเนินธุรกิจของตนเองดวย จะเห็นไดวาหากกลุม                     

ตารางที่ 2
กลุมธุรกิจขาวกับนโยบายของรัฐบาล (ตอ)

Normality ( 2(2)) 3.72    

White ( 2(1)) 1.45 1.74 1.24 2.09* 

VIF 1.55 1.56 1.62 1.51 

AIC 243.39 241.78 253.05 247.81 

BIC 255.60 252.46 263.94 258.49 

Variables Model 1 Model 2 Model3 Model 4 
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ผลประโยชน (ในนามของสมาคมธุรกิจ) สามารถรวมตัวและลดความขัดแยงภายในกลุมของตนได กลุมผลประโยชน
กส็ามารถมีอทิธิพลตอกระบวนการกําหนดและดาํเนินนโยบายสาธารณะ กลาวคือ กลุมผลประโยชนสามารถมีอทิธิพล
ตอกระบวนการกําหนดนโยบายการกระจายงบประมาณในลักษณะที่งบประมาณหรือความชวยเหลือของรัฐบาล
กระจายไปยังภาคสวนเศรษฐกิจในลักษณะท่ีไมเทาเทียมกัน  และกลุมผลประโยชนมีอิทธิพลตอกระบวนการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลในลักษณะที่รัฐบาลมีแนวโนมที่จะเพิ่มความชวยเหลือทางการเงินกับภาคธุรกิจของตน 

กิตติกรรมประกาศ
  ผูเขียนขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒสิาํหรบัขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาบทความ ผูเขียนขอขอบคุณ
กองบรรณาธิการวารสารสําหรับการแกไขภาษาและความถูกตองของรปูแบบการอางองิในบทความ สดุทายน้ี ผูเขยีน
ขอขอบคณุ คณุณฐัชยั ชนิอรรถพร และคุณขวัญตา เบญ็จะขนัธ  สาํหรบัการจดัหาขอมูลและการจดัรูปแบบการอางองิ
ของบทความ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเปนของผูเขียนแตเพียงผูเดียว
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บทคัดยอ
  ความเปนอืน่ในสงัคมลานนาเกดิจากปจจยัตาง ๆ  ไดแก ปจจยัดานสังคมและวฒันธรรม  ปจจยัดานการเมือง 
และปจจัยดานเศรษฐกิจ ในขณะที่ลักษณะของความเปนอื่นปรากฏในวรรณกรรมลานนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตํานาน
ชาติกําเนิด  การเรียกชื่อกลุมชาติพันธุ  เพศ  การศึกษา และตําแหนง ฐานะ ชนชั้น อาชีพ และหากมองความเปนอื่น
ในกรอบของเวลาจะพบวาวรรณกรรมลานนามีพลวัตดานรูปแบบ เนื้อหา และการใชภาษา นอกจากนี้ยังมีประเด็น
เร่ืองของการโตกลับของกลุมชาตพินัธุทีถ่กูสรางใหเปนคนอืน่ท่ีกระทาํออกมาในรปูแบบทีส่งัคมสวนใหญคาดหวังและ
ยอมรับ ไมวาจะเปนการเขารับการศึกษาในระดับปริญญาหรือการเปดเผยตัวตนเพ่ือแสดงใหจุดยืนและหาพ้ืนท่ี        
ใหกับกลุมชาติพันธุของตน ซึ่งเปนการลดชองวางของการกีดกันทางชาติพันธุ

คําสําคัญ
  ความเปนอื่น   สังคมลานนา   กลุมชาติพันธุ   คนชายขอบ

Abstract
  There are three causes influencing the otherness in Lanna society; culture, politics and economy. 
In Lanna literature; however, the otherness is found in the literature concerning the myth of origin, name 
of ethnic groups, genders, educational systems, social status and careers of Lanna people. Moreover, 
the dynamic of literature in terms of language style, contents and language uses has been promoting the 
otherness in Lanna society from time to time. Reaction of the ethnic groups to the otherness given by the 
outsiders of their groups is expressed under the social norms such as enrolling to be students in                
universities, excepting their otherness to the public. These behaviors could narrow the gap of ethnic 
exclusion between them and the others in Lanna society.

ความเปนอื่นในสังคมลานนา: ภาพสะทอนจากวรรณกรรมสูพลวัตของความเปนอื่น
และการโตกลับของกลุมชาติพันธุ

The Otherness in Lanna Society: From Literature Reflection to Dynamic 
of The Otherness and Reaction of Ethnic Groups

วัชรินทร  แกนจันทร*

*อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
E-mail: huthai@hotmail.com



78 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

Keywords
  The Otherness,  Lanna Society, Ethnic Groups,  Marginal People

บทนํา
  ทามกลางความขัดแยงทั้งในระดับองคกร ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ลวนสงผลทางดานลบ  ไมวาจะ
เปนการถูกคุกคาม การถูกลิดรอน หรือแมแตการถูกทําใหเปนอืน่ทัง้ดานความคิดและการกระทํา ไมทางใดกท็างหน่ึง 
มโนทัศนของความเปนอื่น เปนไปเพื่อจัดการกับสิ่งตาง ๆ ในสังคมใหอยูในตําแหนงแหงที่ที่กาํหนด เปนสัดสวนหรือ
แยกออกจากกันอยางเด็ดขาด เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานของสังคม และผูมีอํานาจสามารถจัดการกับส่ิงตาง ๆ  นั้น
ได หากสิ่งนั้นเบี่ยงเบนจากมาตรฐานของสังคม ดังนั้นผูที่ตกเปนเหยื่อของการกดทับ เบียดขับ ใหกลายเปนอื่นก็หนี
ไมพนกลุมชาติพนัธุ รองรอยหน่ึงทีป่รากฏลักษณะดังกลาวเกิดขึน้ในหนาวรรณกรรมลานนา ทีส่ามารถสะทอนใหเห็น
ถึงความเปนอื่นในสังคมลานนาไดอยางชัดเจน 

ปจจัยที่ทําใหเกิดความเปนอื่นในลานนา
  ความเปนอืน่ทีเ่กิดข้ึนในสงัคมลานนาเกิดจากปจจยัหลายอยางท้ังทีเ่ปนปจจยัเชิงเด่ียว ทีมุ่งสรางความเปน
อื่นในระดับปจเจกบุคคล ซึ่งถูกหลอหลอมจากการกระทํา การเลียนแบบ หรือการรับรูจากสิ่งแวดลอมรอบขาง และ
ปจจยัเชิงซอนทีมุ่งสรางความเปนอ่ืนในระดับโครงสราง นโยบาย กฎกติกา ซึง่ตองมหีนวยงานของรฐัเขามาเกีย่วของ 
ดวยปจจัยเหลานี้จึงทําใหเกิดเปนลักษณะของความเปนอื่นในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป เชน ตํานาน  นิทาน 
นวนิยาย  เปนตน  และรูปแบบน้ีจะไปกําหนดเน้ือหาและภาษาที่ใชในการสรางความเปนอ่ืน ปจจัยท่ีทําใหเกิด        
ความเปนอื่นในลานนามี 3 ปจจัย กลาวคือ
  1. ปจจัยดานสังคมและวฒันธรรม ปจจัยน้ีเกิดจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ทีท่าํให
คนคดิ เช่ือ และกระทาํตาม โดยสิง่ทีค่ดิ เช่ือ และกระทาํตามน้ัน เปนสิง่ทีค่นสวนใหญไดกาํหนด และเหน็วาชอบธรรม
แลว สิ่งเหลานี้ไดสรางความแตกแยกข้ึนภายในสังคม
          ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมไดกําหนดใหคนสวนใหญประพฤติปฏิบัติตามครรลอง ดวยเห็นวา

สิง่ท่ีสงัคมสวนใหญเช่ือและถือปฏิบตักินันัน้เปนส่ิงท่ีถกูตองและมเีพียงหน่ึงเทาน้ัน   เรามกัจะไดยนิคําวา “เอกลักษณ” 
(Identity) มากกวาคําวา “อัตลักษณ” (Character) แตในความเปนจริงทุกสังคมแมแตสังคมลานนาเอง ก็เปนสังคม
ที่มีความหลากหลายและแตกตางทางชาติพันธุ  ผูคนเหลานี้มักมีความแตกตางทางวัฒนธรรมจากสังคมใหญ ไมวา
จะเปนในดานภาษา  ศาสนา  ความเชื่อ  เมื่อมีความแตกตางในเรื่องเหลาน้ีจึงทําใหถูกมองวาเปนพวกลาหลัง             
ไรการศึกษา บางครั้งเปนการมองขามความหลากหลายของกลุมคน สังคม วัฒนธรรม หรือพหุสังคมและวัฒนธรรม 
พรอมกันนั้นก็พยายามสราง “ความเปนหนึ่งเดียว” ดวยกรอบคิดและวาทกรรมวาดวยความเปนชาติ ไมไดให            
ความสนใจกับตอความเปนรฐัประชาชาติ หรอืความเปนชาตทิีแ่ตกตางทางชาตพินัธุ หรือกลุมคนทีม่คีวามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมแตอยางใด
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  2. ปจจัยดานการเมือง ที่แบงแยกพวกเขาออกจากพวกเรา เพราะสมาชิกทุกคนตองอยูภายใตการรวม
อํานาจเขาสูศูนยกลาง และหากตองการเปนสวนหน่ึงของกลุมก็ตองอยูใตกฎเกณฑ ในทางตรงกันขามหากเปน
ปฏิปกษหรือตอตานกลุมก็จะถูกตอบโตดวยเหตุผลทางการเมืองในทางใดทางหน่ึง  กลุมชาติพันธุตาง ๆ มักไมมี
สถานภาพความเปนพลเมืองของรัฐใดรัฐหน่ึง ซึ่งถูกมองวาเปนกลุมคนท่ีลอแหลมตอความมั่นคงของชาติ และ          
ถูกกีดกันไมใหมีสวนรวมในทางการเมือง 
   สิง่ท่ีการเมืองใชเปนเคร่ืองมือในการจดัการกับกลุมชาติพนัธุกค็อื กฎหมายตาง ๆ  ไมวาจะเปนกฎหมาย
วาดวยคนตางดาว  กฎหมายวาดวยแรงงงานตางดาว  กฎหมายวาดวยการหลบหนเีขาเมือง เปนตน และหากตองการ
เขามาอยูในพืน้ท่ีของคนกลุมใหญกจ็ะถูกลิดรอนสิทธิบางประการหรือหลายประการแลวแตเง่ือนไข แตสิง่ท่ีแสดงถึง
ความเปนอ่ืนท่ีเปนรูปธรรมมากท่ีสุดก็คือการมีบัตรสีตาง ๆ ที่รัฐกําหนดให บัตรเหลาน้ีไดแสดงถึงความเปนคนอ่ืน
อยางชัดเจน เม่ือกลุมชาติพันธุเหลาน้ีแสดงบัตรทุกคนจะถูกปฏิเสธไมทางใดก็ทางหนึ่ง อยางนอยก็แสดงออกทาง
สหีนา ทาทาง ยงัไมรวมถึงการเขาถงึทรพัยากรหรือสวสัดกิารขัน้พืน้ฐานในฐานะสทิธมินษุยชนกถ็กูกดีกนัดวยเชนกนั
           นอกจากน้ีสิ่งท่ีการเมืองเขาไปจัดระเบียบไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และไมตองสูญเสียเลือดเน้ือก็คือ
ระบบการศึกษา ดังนั้น ตํารา แบบเรียน หนังสือ จึงเปนชุดความรูชุดหนึ่งที่จะจัดระเบียบ หรือจัดการกับพลเมืองของ
ตนเอง และใหพลเมืองของตนเองจัดการกับ “คนอื่น” ในแงของแบบเรียนพบวา  แบบเรียนมีพัฒนาการดานเนื้อหา  
ทีร่นุแรง ภาพกลุมชาตพินัธุและ/หรอืชาวเขาจากเดิมทีม่นีํา้เสยีงช่ืนชมกลบักลายเปนอืน่อยางถงึทีส่ดุกบัความเปนไทย 
ทั้งในดานศาสนา และวิถีทางเพศ  นอกจากนั้นยังเกี่ยวของกับยาเสพติดเปนภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ และยัง
ทาํไรเล่ือนลอย อนัเปนตัวการท่ีนําไปสูภยัพิบตัินานัปการ และเมือ่ประกอบกบัการกอรางสรางความเปนชาตินิยมใน
แบบเรยีนในลกัษณะถึงเลอืดถงึเนือ้ และชาวเขาถูกวางอยูในตาํแหนงไมตางกบัศัตรูผูเผากรุงศรอียุธยา กลาวคอืเปน
ผูทําลายชาติ  ดังนั้นความเคียดแคนรุนแรงตอชาวเขาจึงมีอยูสูงมาก (สุนทร  สุขสราญจิต, 2551, บทคัดยอ)
   ขณะท่ีหนังสารคดีชีวิตของชนกลุมนอยบนดอยสูง (สมัย  สุทธิธรรม, 2542, คํานําสํานักพิมพ) ไดพูดถึง
ชาวมง (แมว) ตอนหนึ่งวา  
 
      ความรักและการเปลี่ยนคูครองของชาวแมวก็กระทํากันคอนขางงาย                              

      พรหมจารีไมใชสิ่งที่ตองยึดถือนักสําหรับพวกเขา  แมวชอบโคนไมทําลายปาเพื่อ  
      ทําไรเลื่อนลอยเรื่อยไป  ในปจจุบันนี้ไมทราบวาจะยังมีปาไมและวัฒนธรรมเกา  
      ของชาวมงหรือแมวหลงเหลืออยูสักเทาไหร?

  ตวัอยางขางตนจะเห็นไดวาระบบการศึกษาไดพยายามครอบงําความคดิของสมาชิกในสังคมผานชุดความรู 
ผานสถาบันและระบบการศึกษาใหมีวิธีคิดดานลบเก่ียวกับกลุมชาติพันธุ  และหากสมาชิกในสังคมสยบยอมและ   
เชื่อตาม การจัดการกับกลุมชาติพันธุก็กระทําผานสมาชิกในสังคมไดทันที
  ปจจัยสุดทายเปนปจจัยดานเศรษฐกิจ ในดานปจจัยทางเศรษฐกิจมักมองกลุมชาติพันธุวามีระบบการผลิต
ที่ไมมีประสิทธิภาพ  มีวิถีการดํารงชีวิตเพียงแคพอยังชีพ คนเหลานี้มักตั้งถิ่นฐานอยูในที่ที่ไดรับผลกระทบจาก          
ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม  และยังถูกมองจากคนในสังคมใหญอกีวาเปนพวกทาํลายสิง่แวดลอม ขณะเดยีวกนั



80 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

นายทุนก็พอใจจางแรงงานเหลาน้ีเปนจํานวนมาก ดวยเหตุผลวาราคาถูก ความยอนแยงระหวางแรงงานราคาถูกกับ
ประสิทธิภาพของงานท่ีไดกลาวไวในตอนตนทําใหเกิดการต้ังคําถามข้ึนวาสิ่งที่ระบบเศรษฐกิจกลาวอางวา                 
กลุมชาติพันธุมีระบบการทํางานไมมีประสิทธิภาพก็ดี ไมคิดถึงผลกําไร ดํารงชีวิตเพียงยังชีพก็ดี หรืออ่ืนๆ อีกน้ัน       
เปนความจริงหรือไม หรือเปนเพียงขออางในการตอรองและกีดกันกลุมชาติพันธุเทานั้น
  การเขามาของระบบทนุนิยมทําใหเกิดการแขงขันทางดานเศรษฐกิจกันมากขึน้ การนําเสนอสินคาหรือบริการ 
กม็กีลวิธตีาง ๆ  มากมาย ปจจบุนักลุมชาติพนัธุนอกจากจะเปนแรงงานราคาถกูแลว ตวัของกลุมชาติพนัธุกเ็ปนประเด็น
ที่ถูกหยิบยกมาใชเพื่อขายสินคาหรือบริการเชนเดียวกัน กับสินคาหรือบริการอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนละคร  สารคดี  
ภาพยนตรและการแสดงตาง ๆ ที่แตกอนเลียนแบบการแตงกาย ชีวิตความเปนอยู เหมือนกับกลุมชาติพันธุ             
เสมือนหน่ึงวาเปนกลุมท่ีแปลกประหลาด ลึกลับ ในสังคมของคนกลุมใหญ ปจจุบันใชตัวละครจริง ฉากจริงมาใช      
เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจใหกับธุรกิจ นอกจากน้ียังมีการลอเลียนผานเสียงเพลงท่ีดูเผิน ๆ อาจมองเปนเร่ืองนารัก       
สะทอนวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุ หากมองในทางกลับกันทุนนิยมไดสรางจุดเดนบนจุดดอยของกลุมคนเหลานี้
  ดวยมุมมองจากปจจัยท้ังสามขางตน ทําใหกลุมชาติพันธุกลายเปนชายขอบของสังคม ถูกลดทอนคุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ปจจัยทั้งสามขางตนไดพยายามทําผาน “ความเปนคนลานนา หรือคนเมือง” นอกจาก
จะกลายเปนวาทกรรมท่ีครองความเปนใหญ เบียดขับ ลดทอนคุณคา และตัวตนของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ลง                 
อีกทั้งยังเปนขออางในการปกปดการใชอํานาจละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุมชาติพันธุตาง ๆ อยางไมมีที่สิ้นสุด

ความเปนอื่นที่เกิดขึ้นในสังคมลานนา
  ตาํนานของชาติกาํเนิดถือเปนอกีรองรอยหน่ึงทีแ่สดงใหเห็นถึงการแบงชัน้ทางสังคม ตาํนานของชาติกาํเนิด
นั้นมีการแบงลักษณะของคนแตละชนชาติ แตละชาติพันธุวามีความเหนือกวา ความดอยกวา ความสูงกวา ความต่ํา
กวาไวอยางชัดเจน ซึ่งการแบงลักษณะดังกลาวทําใหเห็นถึงความแปลกแยกความเหนือกวา ความสูงกวาปรากฏ     
ใหเห็นในตํานานชาติกําเนิดของคนลานนาที่วา

     ... ทานจุงไปเกิดในมนุสสโลกเมืองคน ที่เมืองเชียงลาวนั้นเถอะ                                                                              

     แลวกระทําราชภาวะเปนทาวพระยามหากษัตริยเปนเจาเปนใหญแกทาวพระยา                                                                    
     ทั้งหลายในเมืองลานนา และรักษายังวรพุทธศาสนาเถอะวาอั้นสันนั้นลัวะจังกร  
     เทวบุตรก็รับเอาคําพระยาอินทาวา สาธุ ดี ดี และวาอั้นแลวก็จุติแตชั้นฟาลงมากับ  
     บริวารแหงตนพันหนึ่ง กลายเกินเงินทิพยแตชั้นฟา นัยหนึ่งวากลายแต                    
     ปลายดอยทุง ลงมาเอาปฏิสนธิโอปาปติกา ...

(สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2524, 9)

  ในขณะท่ีตํานานของกลุมชาติพันธุอื่นมีลักษณะดอยกวา ตํ่ากวา ดังเชน นิทานกําเนิดขา แมวาจะถูก            
วางตําแหนงของพ่ีใหญสุดของชนเผาอ่ืน ๆ แตความยอนแยงเรื่องสีผิวก็ถูกนํามาเปนประเด็นในการแยกเผาตาง ๆ 
ออกจากกัน ดังปรากฏในนิทานกําเนิดขาที่วา



 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

81 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

     ขาเปนกลุมชนที่มีความเปนมายาวนาน เลาเปนนิยายปรัมปราเรื่อง                                                        
     “อมแปกอมแงน” ซึ่งกลาวถึงนํ้าทวมโลกวา มีสองพี่นองชายหญิงพากันไปขุดตุน                                  
     (บางก็วาขุดอน) เมื่อพบตัวตุนแลวก็ทราบวาจะเกิดนํ้าทวมโลก ตัวตุนบอกให                                                       
     สองพี่นองหลบเขาไปอยูขางในกลอง ดังนั้นเมื่อถึงบาน สองพี่นองจึงไดทํากลอง  
     ขนาดใหญแลวหลบเขาไปอยูขางใน ตอมาเมื่อเกิดนํ้าทวมโลก ผูคนตายหมด                                              
     เหลือแตสองพี่นองที่อยูในกลอง จากนั้นสองพี่นองจึงแยกยายกันไปหาคูครอง                                                       
     แตไมพบใครรอดชีวิต ดังนั้นสองพี่นองจึงตกลงอยูกินกันฉันสามีภรรยา หลังจาก  
     นั้น 3 ป ก็มีบุตรคลอดออกมาเปนนํ้าเตา จึงนําไปแขวนไวขางเตาไฟ ในขณะที่  
     สองสามีภรรยาไปทํางานในไร ก็ไดยินเสียงผูคนรองอยูในนํ้าเตาลูกนั้นหลายคราว   
     วันหนึ่งผูเปนสามีจึงใชเหล็กแหลมเผาไฟเจาะรูผลนํ้าเตา ทันใดนั้นก็มีผูคนพากัน  
     เบียดเสียดกันออกมาจํานวนมาก เขาจึงใชสิ่วเจาะอีกรูหนึ่งใหกวางขึ้น ผูคนที่                        
     เหลืออยูก็พากันกรูออกมาตามรูที่เจาะ บรรดาผูคนที่อออกมากอนจึงมีผิวคลํ้า                                         
     เพราะตองเบียดเสียด สีกับเขมาไฟ ซึ่งเชื่อวาตอมากลายเปนบรรพบุรุษของชนเผา  
     อาขา ถือเปนผูอายหรือพี่ของชนเผาอื่น สวนชนเผาไท - ลาว และเผาอื่น ๆ ซึ่ง                                   
     ออกมาตามชองที่ใชสิ่วเจาะจึงมีผิวขาวและถือวาเปนผูนอง

(มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542, 657)

  นอกจากน้ีตํานานเกี่ยวกับลัวะ ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกกลุมชนชั้นนําของทองถิ่นหยิบยกเรื่องชาติกําเนิดมา
ขยายความและจัดวางตาํแหนงแหงท่ีใหกลายเปนพวกทีม่ชีาติกาํเนิดต่ํา นัน่คือตํานานมลูศาสนา ชนิกาลมาลีปกรณ 
และจามเทวีวงศ กลาวเปรียบเทียบ ลัวะเปนคนเกิดในรอยเทาสัตว มีจําพวกชาง แรด วัว และเน้ือ และอยูกันเปน  
กลุมตามพันธุสัตว สะทอนการเปนสังคมชนเผาที่ใชสัตวเปนสัญลักษณ แตตํานานดังกลาวไมระบุวาคนเกิดใน          
รอยเทาสัตวเปนลัวะ ตํานานรุนหลังคือตํานานสุวรรณคําแดง นํามาอธิบายวาคนในรอยเทาสัตวเปนลัวะ ตํานานนี้
เขียนโดยพระเถระช้ันสูงในยุคท่ีพุทธศาสนารุงเรือง จึงเห็นวาลัวะเปนคนท่ีลาหลังทางวัฒนธรรม เพราะไมนับถือ
พระพุทธศาสนา (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542, 5919)
  การเรยีกชือ่กเ็ชนเดยีวกนั มทีัง้การเรยีกชือ่ตนเอง และช่ือทีถ่กูคนอืน่เรยีก เปนอกีปญหาหนึง่ในเร่ืองมุมมอง
ทางวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานของความแตกตาง  การมองแบบคนนอก (Outsider) กับการมองแบบคนใน (Insider)     
มักจะทําใหเกิดขอขัดแยงเสมอมา ในการกําหนดกลุมชาติพันธุนั้น ชนกลุมหนึ่งจะนิยามตนเองวาแตกตางจากคน
กลุมอื่น ๆ  อยางไร โดยอาศัยตัวกําหนดหรืออัตลักษณตาง ๆ  ที่มีอยูรวมกันจํานวนหนึ่ง เปนตนวา กําเนิดหรือตํานาน
เก่ียวกับความเปนมาในอดีต (Origin or Myth of Origin) ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม (Customs or 
Culture) ความเหนือกวาหรือความบริสุทธิ์ทางศีลธรรม (Moral Superiority or Purity) และอื่น ๆ  แตในขณะเดียวกัน
กลุมก็จะถูกกําหนดหรือนิยามโดยกลุมอื่น ๆ ที่อยูในระบบความสัมพันธของสวนรวม แตเนื่องจากเกณฑที่ชนกลุม
หน่ึงใชนิยามตนเอง และเกณฑที่ชนกลุมอ่ืนใชกําหนดไมใชอยางเดียวกัน ผลท่ีเกิดตามมาก็คือ ชื่อชนชาติหรือ           



82 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

กลุมชาติพันธุ (Ethnos) ที่ชนกลุมหนึ่งใชเรียกตัวเอง กับชื่อที่กลุมชาติพันธุอื่น ๆ ใชเรียกแตกตางกัน ดวยเหตุผลนี้ 
การเรียกชื่อกลุมชาติพันธุจึงมีลักษณะของการแฝงนัยยะหรือความหมายทางลบ (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2543)
  ในประวตัศิาสตรลานนาไมเคยมขีอถกเถียงเรือ่งช่ือบานนามเมอืง แตหลงัจากการรวมอํานาจเขาสูศนูยกลาง
ของรัฐไทยแลวปญหาการเรียกชื่อตาง ๆ ก็มีกระแสความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะความไมลงรอยเรื่องการเรียก
ชือ่ภมูภิาคทางเหนือวา ลานนา หรอืลานนา ซึง่เปนความขดัแยงระหวางกลุมนกัวชิาการของรัฐกบันกัวชิาการทองถ่ิน 
ในดานของนักวิชาการของรัฐโดยมี ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร เปนประธานการสอบชําระไดขอยุติวา            
ลานนา เปนคําที่ถูกตอง โดยมีเหตุผลสนับสนุนวา หลักศิลาจารึกที่   วัดเชียงสา จังหวัดเชียงราย พบคําวาลานนา  
ระบบพันนาเปนระบบการแบงเนือ้ท่ีนาออกเปนหนวยทีเ่รียกวา พนันา ซึง่หากรวมจาํนวนพนันาท้ังหมดในอาณาจกัร
แลวจะมีมากจึงใชคําวาลานนา และพระนามของพญากือนา ก็แปลวา รอยลานนา
  ในขณะเดียวกันนกัวชิาการทองถ่ินก็ใหเหตุผลท่ีตางออกไปวาควรใชลานนา เพราะมีตนลานอยูเปนจาํนวนมาก 
มกีารนําใบลานมาจดจารอักษรธรรม หรอืคาํเมือง ทีส่าํคญัในใบลานสวนมากจารคําวา ลานนา โดยไมใสรปูวรรณยกุต 
ดังนั้นควรใชลานนาจึงจะถูกตอง อีกเหตุผลหนึ่งก็คือจํานวนลาน ไมใชหนวยการนับแตเปนหนวยการวัดตวง  
  ความขัดแยงดังกลาวเกิดขึ้นในระยะเวลาหน่ึงแตสุดทายทางออกอยูที่ความพอใจของผูใชวาพอใจที่จะใช
ลานนา หรือลานนา หรืออาจจะพอใจที่จะใชคําวา “ไทย” ตอทายคําทั้งสองก็ยอมไดเชนเดียวกัน จะเห็นไดวาการเขา
มากําหนดการเรียกชื่อโดยสวนกลาง ทําใหเกิดการเคล่ือนไหวของกลุมคนท่ีถูกกําหนดชื่อเรียกซึ่งเปนคนในทองถิ่น 
หากมองในแงของอํานาจและความเปนอ่ืนจะเห็นไดอยางชัดเจนวาตัวคนทองถิ่นแทบไมมีบทบาทในการกําหนด      
ชื่อเรียกของกลุมตนเอง หากเปนไปตามคนสวนกลางโดยสรางชุดความรู  ความจริงผานนักวิชาการ
  นอกจากชื่อบานนามเมืองแลว ชื่อกลุมชาติพันธุที่เรียกตนเองกับชื่อที่ถูกเรียก ก็มีความยอนแยงทั้งในดาน
ความหมายและมโนทัศน คาํวา “คนเมือง” กเ็ปนประเดน็ท่ีกลาวถงึ เพราะคาํน้ีไมไดเกิดมาพรอมกบัยุคประวัตศิาสตร
ลานนา จึงถือวาเปนคําใหมและเปนคําท่ีมีนัยยะทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองอยูสูงมาก  เพราะเปนปฏิกิริยา
ตอบโตและชีแ้จงชาวพมาวาตนเองไมใชคนพมา  เปนคนพืน้เมอืงท่ีอยูในดินแดนแถบน้ีมากอน เพราะในประวัตศิาสตร
ลานนาเคยตกเปนเมืองขึ้นของพมา ถูกพมาปกครองมาสองรอยกวาป ดังน้ันการสถาปนาคําวา “คนเมือง” โดยมี
ความหมายวาเปนคนพื้นเมืองไมใชคนพมาจึงเปนการแยกกลุมวาเปนคนละกลุมกันกับคนพมา 
  นอกจากนี้คําวา “คนเมือง” ยังเปนปฏิกิริยาตอบโตและชี้แจงคนไทยภาคกลางวาตนเองไมใช “ลาว” เพราะ
คนไทยภาคกลางเรียกคนลานนาวา “ลาว” มีความหมายท่ีไมดี เชน เปนพวกนุงผาซิ่น กินกิ้งกือ  กินปลารา และ
ทัศนคติของคนไทยปจจุบันที่มีตอคําวา ลาว ยังคงมีความหมายในแงลบอยูในบางคน โดยคํานี้จะหมายถึง ตํ่าตอย 
สกปรก ไมมีการศึกษา ไมมีความรู เซอเซอะหรือเซอซา ไมมีมารยาท ไมมีวัฒนธรรม ปาเถ่ือน หรือแมแตมีคําพูด        
ที่ติดปากวา ลาวขาวเหนียว (จันทบูรณ  สุทธิ, 2539, 35) ซึ่งในทัศนคติของคนไทยภาคกลางถือกันวาคนลานนามี
สถานภาพทางสังคมตํ่ากวาคนไทยภาคกลาง ดังนั้น ความหมายของคําวา “คนเมือง” จึงเคลื่อนจากความหมายวา
เปนคนพื้นเมือง เปลี่ยนมาเปนผูที่มีอารยะ เพื่อชี้แจงตอคนไทยภาคกลาง    
  ชือ่เรียกกลุมชาติพนัธุ และช่ือเรียกตนเองของชาติพนัธุกเ็ปนการแสดงใหเห็นถึงฐานคิดแบบ  คนนอก - คนใน  
พวกเรา - พวกเขา  ไดเปนอยางดี เชน
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     ชื่อที่ถูกเรียก ขมุ/ขามุ
     ความหมาย  ขาทาสผูรับใช
     ชื่อเรียกตนเอง ลาวเทิง/กํามุ/ไทยใหม (ใชเรียกในประเทศไทย)
     ความหมาย  คนบนที่สูง/คน

     ชื่อที่ถูกเรียก ยาง/กะเหรี่ยง
     ความหมาย  คนปาเถื่อนลาหลัง
     ชื่อเรียกตนเอง ปกาเกอะญอ (สะกอ)/โพลง (โปว)
     ความหมาย  คน

     ชื่อที่ถูกเรียก แมว/เหมียว/เมี่ยว
     ความหมาย  คนปาเถื่อน/เสียงของแมว
     ชื่อเรียกตนเอง ฮมง/มง
     ความหมาย  อิสรชน

  มโนทัศนของการเรียกชื่อตนเองของกลุมชาติพันธุเหลานี้วามีความหมายในทางบวก แตชื่อที่ถูกเรียกกลับ  
มีความหมายในทางลบ ผสานกับความเช่ือดานลบเร่ืองสุขอนามัย การทํามาหากิน ของกลุมชาติพันธุ และเม่ือกลาว
ถึงกลุมชาติพันธุเหลานี้ ก็มักจะมีมโนทัศนเรื่องของความสกปรก กลุมคนท่ีคายาเสพติด พวกตัดไมทําลายปา               
เหลานี้ตามมาเสมอ นอกจากน้ียังมีกลุมชาติพันธุอื่นอีก เชน คนภาคเหนือเรียกชนกลุมที่เรรอน ดํารงชีพอยูไดดวย
การเก็บหาของปาและลาสัตววา ผีตองเหลือง เปรียบเทียบคนเหลานี้วาเปน  ผี ปศาจ แตพวกเขาเรียกตนเองวา        
มลาบรี ที่แปลวา คนที่อาศัยอยูในปา (จันทบูรณ  สุทธิ, 2539, 36-37)
  นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตอีกวาการเรียกชื่อพืชผักตาง ๆ ตามดวยช่ือของกลุมชาติพันธุอาจมี    นัยยะของ  
การเสียดเยยอยูดวย เชน การเรียกมะเขือชนิดหนึ่งวามะเขือละโว  เรียกมันชนิดหนึ่งวา มันแกว  มันแกวลาว มันแกว

ละแวก   เรียกมะระชนิดหนึ่งวาฟกแมว  หรือแมแตการเรียกชื่อเห็ดชนิดหนึ่งวา  เห็ดหูลัวะ เปนชื่อเห็ดชนิดหนึ่งใน
วงศ Auriculariaceae มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Auricularia Polytricha Sacc.   ที่คนภาคกลางเรียกวาเห็ดหูหนู     
เปนเห็ดที่มีสีดําปนแดง มีลักษณะที่คนลานนามองดูแลวคลาย ๆ กับใบหูของชาวลัวะ แสดงวาชาวลัวะน้ันเปน         
กลุมคนท่ีมีผิวคล้ํา นับเปนอารมณขันแบบหน่ึงของคนลานนา ปจจุบันคนลานนายังเรียกเห็ดชนิดน้ีวา เห็ดหูลัวะ     
เชนเดิม (จนัทบรูณ  สทุธ,ิ 2539, 10) การเรียกช่ือกลุมชาติพนัธุอืน่กเ็ชนเดียวกัน มกัจะมีภาพดานลบติดมาดวยเสมอ 
และหากตองการลอเลียน ก็มักจะนํากลุมชาติพันธุตาง ๆ มาลอเลียนเปนประจํา
  เรือ่งราวของความเปนอืน่ทีม่กัพบเหน็ในสังคมลานอีกดานหน่ึงกค็อื เรือ่งเพศ การลอเลียนเร่ืองเพศมีปรากฏ
อยูคอนขางมากในวรรณกรรมลานนา ในความเปนจริงเร่ืองเพศเปนเร่ืองตองหาม (Taboo) และเปนการไมสมควร
หากนําเรื่องเพศมาพูดในที่สาธารณะ ถึงกระนั้นก็ยังพบเห็นกันไดทั่วไป เชน          
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   ตัวอยาง 1 แมไกขาว
      มีพระภิกษุกับแมชีสองรูป อาศัยอยูในวัดแหงหนึ่ง ตางแอบชอบพอกัน    
   วันหนึ่งพระภิกษุกําลังหวานขาวใหไก ปากก็พูดไปวาไฉนแมไกขาวจึงไมไข                
   ฝายแมชีไดไดยินจึงพูดตอบวา 
      “...ค็ไกพูเหลืองบหื่นมัน”

(หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2539, 68)

   ตัวอยาง 2 ฅนโดนหลอก
      สามีไปไถนากลางทุง แตคิดพิเรนทรและลองสังวาสกับควาย เมื่อภรรยารู  
   จึงแกลงบอกสามีวาจะมีคนมาจับคนที่สังวาสกับควาย เมื่อสามีเห็นคนกําลังจะเดิน   
   ตรงมาหาตนและดวยความกินปูนรอนทองจึงวิ่งหนี แตจริงแลวคนเหลานั้นออก   
   ลาเนื้อฟาน คนที่กําลังลาเนื้อฟานก็เขาใจวาเนื้อฟานวิ่งไปทางนั้นจึงวิ่งตาม           
   เมื่อสามีจนมุมจึงหันหนาสูบอกวา เอาสิ ยังไงก็เปนควายของตนเอง

 (หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2539, 76)

  เมื่อศึกษาในวรรณกรรมลานนาพบวาลักษณะของเรื่องเลาเกี่ยวกับเพศนอกจากบุคคลทั่วไปแลว   ยังมีการ
ลอเลียนกลุมบุคคลที่มีตําแหนงแหงที่ ผูมีอํานาจ พระ แมชี กลุมชาติพันธุอีกดวย และเรื่องเพศที่นํามาลอเลียนนั้น    
มีทั้งเรื่องเพศที่เปนปกติ และเรื่องเพศที่ไมปกติหรือกามวิตถาร
  การศกึษากเ็ปนอีกประเดน็หน่ึงท่ีแสดงถงึความเปนอ่ืนในสงัคมลานนา การศกึษาในลานนาแตกอนน้ันนิยม
ใหลกูหลานบวชเรียน หลงัจากน้ันหากจะออกมาประกอบอาชีพกส็กิขาลาเพศ โดยคนลานนาเช่ือวาบตุรหลานทีผ่าน
การบวชเรียนมา นอกจากจะมคีวามรูแลว เม่ือสิกขาลาเพศจะประพฤตตินเปนคนด ีดงัน้ันหากมองเรือ่งความเปนอ่ืน
ในการบวชเรียน ผูหญิงยอมไมมีสิทธิ์ในเรื่องการบวชเรียน การลอเลียนในเรื่องการศึกษานั้น พระ บุคคลที่เคยบวช
เปนพระ (ชาวลานนาเรียกวา นอย หรือ หนาน) หรือเจานาย มักถูกนํามาลอเลียนอยูเสมอ เนื้อหามักเนนใหบุคคล  

ดังกลาวมีลักษณะที่ตรงกันขามคือการไมรูหนังสือ หรือหากเปนชาวบานธรรมดานอกจากความไมรูหนังสือแลวยัง
แฝงความบานนอก ลาหลังอีกดวย เชน 

   ตัวอยาง 1 หนานดิบเมียลอง
     ชายคนหนึ่งอางตนวาเปนหนานอยูกินกับภรรยาเปนเวลานาน ฝายภรรยา   
   อยากรูวาเปนหนานจริงหรือไมจึงแกลงขีดเขียนแลวบอกวามีคนเอาหนังสือมา         
   สงให ฝายหนานก็โมเมตอบวาพรุงนี้จะตองไปที่ฝาย

(หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2539, 84)
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   ตัวอยาง 2 แอะ
     พอลูกคูหนึ่งเดินเขาเมือง แตเนื่องจากทั้งสองไมเคยรูจักแพะ เมื่อลูกชาย   
   เห็นแพะจึงพูดวาสุนัขมีเขา พอไดยินจึงดุวาไอโงเขาเรียกแอะตางหาก

 (หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2539, 85)

  การนําตําแหนง ฐานะ ชนชั้น อาชีพ มาลอเลียนพบไดทั่วไป แตการนํามาเลาหรือลอเลียนนั้นยอมนํามาเลา
เฉพาะกลุมเทานั้น แมจะเปนไปไมไดในโลกของความเปนจริง แตสิ่งที่นํามาลอเลียนนั้นแสดงถึงความพยายามของ
กลุมคนดอยอํานาจท่ีจะขัดขืนตออิทธิพลของคนหรือความสัมพันธทางสังคมท่ีไมพอใจในประเด็นนี้จะยกตัวอยาง
นิทานลานนา 2 เรื่อง คือ เสี้ยงเมี่ยงคํ่าพญา กะตําปลาคํ่าตุ 

      สมัยที่พระพุทธเจา ยังทรงทรมานพระองคอยูในโลก มีแมหมายคนหนึ่ง                        
    อยากจะขามแมนํ้าไปทําบุญที่พระพุทธเจาประทับ ครั้งนั้นมีเจาพญา พระภิกษุ                     
    และลัวะนําเรือขามฟากไป แมหมายขอไปดวยแตก็ถูกปฏิเสธ นางแคนมากจึง                   
    ตั้งสัจอธิษฐานขอใหชาติหนามีลูกสามคนใหไปแกแคนบุคคลทั้งสาม โดยให                                      
    ชื่อวา เสี้ยงเมี่ยง กะตําปลา และปูเส็ด

(สุรสิงหสํารวม  ฉิมพะเนาว, ม.ป.ป.)

  นิทานท้ังสองเรื่องหากพิจารณาโดยใชแนวคิดเร่ืองความเปนอื่น เพศสภาพท่ีแตกตางกันก็ถือวาสามารถ
สรางความเปนอื่นได ขณะเดียวกันฐานะทางสังคม/อาชีพ หรือตําแหนงแหงที่ที่แตกตางกันก็สามารถเปนอื่นไดเชน
เดียวกัน เพราะหากมองในแงของตัวละครทั้งสามที่ถูก “คํ่า” (ขมเหงรังแก) ลวนเปนตัวแทนของสถาบันทั้งสิ้น
  เรื่องเสี้ยงเมี่ยงคํ่าพญาน้ันเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวแทนของสถาบันกษัตริย เนื้อหาทุกตอนของเร่ืองจะเกี่ยวพัน
กบัทรพัยสนิหรอืชูสาว ซึง่กพ็อจะนํามากลาวไดเชนเดยีวกันวา ความสัมพนัธระหวางชาวบานกับเจาเมอืง มคีวามขัดแยง
ในเรือ่งทรพัยสนิและชูสาวเปนสาํคัญ เพราะชาวบานมคีวามรูสกึเกรงกลัวเจาเมอืงและเลากนัวาเจาเมอืงออกไปเทีย่ว
หมูบานใดชาวก็บานก็จะตองนําลูกสาวหรอืทรัพยสนิท่ีมคีาตาง ๆ ไปซอน ดงัน้ันเร่ืองเส้ียงเม่ียงค่ําพญาจึงเปนการลอ
บุคคลที่มีอํานาจผานนิทานลานนา เชน

     ตัวอยาง 1 แกลงโกงเอาทรัพยของพญาเจาเมือง
       เสี้ยงเมี่ยงทาพนันกับพอคาเมี่ยงที่กําลังจะเอาเมี่ยงของพญาเจาเมือง                                     
     ไปขาย วาพอคาไมสามารถขามลํานํ้าได ถาพอคาเมี่ยงสามารถขามไดตนจะยอม                  
     เปนขี้ขา แตถาขาไมไดพอคาเมี่ยงตองใหเมี่ยงแกตนทั้งหมด เมื่อตกลงกันแลว                 
     พอคาเมี่ยงลุยขามนํ้าไปได แตเสี้ยงเมี่ยงเถียงวา พอคาไมไดขามไปเหมือนกับที่                             
     ตกลงกันไว เพียงแตเดินลุยไป ไมไดกาวขามหรือกระโดดขาม พอคาหมดปญญา           
     เถียงเลยยกเม่ียงใหจนหมดตามสัญญา

(สุรสิงหสํารวม  ฉิมพะเนาว, ม.ป.ป.)
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    ตัวอยาง 2 แกลงเปนชูกับเมียพญาเจาเมือง
      เจาเมืองสั่งใหเสี้ยงเมี่ยงออกไปรบดวย แตเสี้ยงเมี่ยงทําเถลไถลจนจะไป                     
    ทัพไมทัน เจาเมืองจึงสั่งใหเสี้ยงเมี่ยงไปรับใชเมียของตน เสี้ยงเมี่ยงก็บอกวา                                        
    ไมรูจะทําอะไรใหภรรยาเจาเมือง เจาเมืองก็บอกวา มีใครสั่งใหทําอะไรก็ทํา                                
    อยางนั้น เสี้ยงเมี่ยงก็รับคํา คืนวันนั้นนกกระปูดรอง ปด ๆ ๆ (ปด แปลวา เปด)                              
    เสี้ยงเมี่ยงก็ทําตาม เปดประตูหองของเจาเมือง แลวนกก็ไมหยุดรอง เลยเปดผาหม             
    ของเมียเจาเมือง นกก็ไมหยุดรอง เปดผานุงแลวนกก็ไมหยุดรอง จากนั้นก็มีเสียง   
    หนูรองตอวา จิ๊ ๆ ๆ (จิ๊ แปลวา แตะ) เสี้ยงเมี่ยงก็แตะเนื้อตองตัวของเมีย                       
    พญาเจาเมือง แตะไปแตะมาก็มีนกเคาแมวมารรองอีกวา ซุกเมม ๆ ๆ เสี้ยงเมี่ยงก็   
    ไดเปนชูกับเมียพญาเจาเมือง

(สุรสิงหสํารวม  ฉิมพะเนาว, ม.ป.ป.)

  นอกจากพญาเจาเมืองแลวเร่ืองเกีย่วกับพระภกิษุหรือตัวแทนของสถาบนัศาสนาในสงัคมลานนา พระภิกษุ 
หรือ “ตุเจา” โดยเฉพาะท่ีเปนเจาอาวาส จัดวาเปนผูที่มีอํานาจในทองถิ่นอาจเปนไปไดที่เจาอาวาสจะใชอํานาจของ
ตนเกินขอบเขตจนทําใหชาวบานไมพอใจ มีคําพังเพยโบราณของลานนาท่ีวา “ผีคํ่าบนคนค่ําลุม ตุเจาค่ํากลาง”         
นั่นหมายความวาชาวลานนาไดจัดให “ตุเจา” เปนผูชอบขมเหงรังแกดวยผูหนึ่ง  ทั้งนี้โดยทั่ว ๆ ไป ชาวบานตองเสีย
สละอาหารทีด่ทีีส่ดุของตนใหแกพระ และบางครัง้ขนบธรรมเนยีมในการทาํบุญอาจบงัคับใหชาวบานรูสกึอึดอัดเหมอืน
ถูกขมเหงรังแกได นอกจากนี้เจาอาวาสยังใชอํานาจในการบังคับหรือสั่งใหทําตาง ๆ โดยเฉพาะลูกศิษยวัด ดังนั้น
นิทานกะตําปลาคํ่าตุจึงสรางความเปนคนอื่นใหกับพระภิกษุ เชน

    ตัวอยาง กะตําปลาคํ่าตุ
        มีวันหนึ่งพระขี่มานําหนา ศิษยวัดหาบเกลือเดินตามหลัง ศิษยวัดอยากขี่มาบาง
    จึงออกอุบาย เมื่อพระหันมาดูทีไรก็ทําทาหลับคอพับอยูกับคาน จนพระถามวาสบายมากหรือ 
    ศิษยตอบวาหาบเกลือสบายกวาขี่มาเพราะตองนั่งปวดหลัง และตองระวังตก 
    พระเห็นจริงก็เลยเปลี่ยนมาหาบเกลือ ศิษยพอไดมาก็ขี่ไปรอที่วัด     
    พระหาบเกลือเดินจนเหนื่อยจึงคิดหาที่ซอน แลวคอยบอกใหศิษยมาเอา
    แตหาที่ไหนก็ดูไมปลอดภัยจึงนําไปซอนไวในนํ้า พอกลับมาดูอีกทีปรากฏวา
    เกลือละลายไปแลว พระคิดวาปลาขโมยไปซอนจึงบอกใหศิษยวัดวิดนํ้าเพื่อหาปลามาถาม
    และทําโทษ พอจับไดปลาชอนก็ทําทีเปนถาม ปลาไมตอบก็ตบและทุบหัวปลา 
    พอศิษยจับไดปลาดุกก็ยื่นใหพระชวยตบเต็มแรง แตโดนเงี่ยงปลาดุกรองดวยความเจ็บปวด 
    สลัดอยางไรก็ไมออก ศิษยจึงหาวิธีโดยการปนขึ้นไปบนเขาแลวกลิ้งหินลงมา 
    พระตกใจวิ่งหนีพรอมกันนั้นเงี่ยงปลาดุกก็หลุดจากมือ พระโกรธแตไมรูจะทําอยางไรจึงไดแตบน

(สุรสิงหสํารวม  ฉิมพะเนาว, ม.ป.ป.)
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  นอกจากน้ียังมีอีกหลายตอนท่ีวาดวยการรังแกพระดวยเลหเหลี่ยมและการกระทําตาง ๆ เชน  ตอนศิษย     
ทุบหนาผากพระเพราะไดรับคําสั่งใหตบแมลงวันทุกตัวโทษฐานขโมยอาหาร ความจริงศิษยวัดเปนคนกิน แลวจับ
แมลงวันใสไวในกลองอาหารแทน ตอนท่ีหลอกพระใหกนิขีห้มาเพราะถกูบงัคบัใหกนิกอนเน่ืองจากตองการลองดีโดย
การฝาฝนคําสั่งพระ ตอนหลอกใหพระตื่นแตดึกออกไปบิณฑบาตเพราะถูกสั่งใหเฝาดาวประกายพรึกไว เปนตน
  เรื่องกะตําปลาคํ่าตุนี้มีการสรางความเปนอื่นใหกับพระโดยสรางใหพระเปนคนที่โงทึ่ม  ไมทันคน ซึ่งขัดกับ
ลักษณะของพระโดยท่ัวไป โดยเฉพาะพระท่ีเปนเจาอาวาส และมีขอสังเกตวาทุกตอนเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับคําส่ังและ
ของกิน 
  นอกจากพญาเจาเมือง และพระภิกษแุลว บคุคลอ่ืนทีม่บีาทในสงัคมลานนากถ็กูนาํมาลอเลยีนเชนเดียวกัน 
เชน 

    ตัวอยาง คําวาเหลน (คําวาเลน)
    สัพพีติโย           ปูหนานโตไดสาด  (ไดเสื่อ)
    ปูหนานนาถไดยู     ปูหนานจูไดวี  (ไดไมกวาด/ไดพัด)
    ปูหนานสีไดนํ้าตน    ปูหนานอนไดถงพา   (ไดคนโท/ไดยาม)
    สลามองไดตุมกับไซ       ปูใบไดแหกับแซะ       (ไดอีจู/ไซ/ไดอุปกรณหาปลา)
    ปูมาแฅงแฅะ (ขากะเผลก)           ไดหมอขางกับรางลิน (กระทํา/รางนํ้า) 
    ปูแกวเขี้ยวหิ้น (ฟนกรอน)           ไดคาผาตองผืนเดียว (ไดผาขาวมา)

(อุดม  รุงเรืองศรี, 2554, 139)

  คําวา “หนาน” คือ ผูที่ผานการบวชเรียนมาแลว มีนัยยะของการประพฤติปฏิบัติตัวอยางเหมาะสม แตจาก
ตัวอยางเมื่อพระสงฆสวด “สัพพีติโย” อนุโมทนาในการบริจาคแลว พระภิกษุจะรับเอาเคร่ืองสังฆทานและกลับวัด     
แตตัวอยางขางตนเปนการบอกเชิงเยาแหยวาสังฆทานจากบานทายกทายิกาน้ัน ยังตกไปถึงมือของฆราวาสดวย      
ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวคนที่เปนหนานไมพึงกระทํา อีกทั้งถูกสําทับดวยคําวา “ปู” ในลานนาหมายถึงชายสูงอายุและ
มกัเปนทีร่งัเกยีจของสงัคม ซึง่ปูเถาคอืชายแกทีว่นเวียนรบัของจากเคร่ืองสงัฆทานก็มอียูหลายคน ดงัทีไ่ดสะทอนภาพ
ไวในคําวาเลนแตแฝงนัยยะของความจริงอยู

พลวัตของความเปนอื่นและการโตกลับ
  บริบทความสัมพันธทางสังคมที่หลากหลาย การสรางพื้นท่ีของกลุมชาติพันธุเปนผลมาจากความสัมพันธ
เชิงอํานาจระหวางกลุมผูมีอํานาจกับกลุมชาติพันธุ ภายใตความซับซอนในทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม           
การปรับเปล่ียนรูปแบบของกลุมชาติพันธุที่พยายามสรางพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมดวยการสรางภาพอัตลักษณ                    
ทางวัฒนธรรมข้ึนมาใหมผานบริบทตาง ๆ  ทางสังคม กระแสโลกาภิวตันไดกระตุนเตอืนใหเกิดความตระหนักและตอสู
กบักระบวนการท่ีทาํใหเปนคนอ่ืนเพือ่คนหา ฟนฟ ูหรอืสถาปนาอตัลักษณของกลุมชาติพนัธุ ในหวัขอนีจ้ะนําเสนอถงึ
ลักษณะการเลื่อนไหลของนิยามความเปนอื่น และการโตกลับของกลุมชาติพันธุที่ปรากฏในสังคมปจจุบัน
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  พลวัตของความเปนอืน่จะไมเกิดขึน้หากตัวเราไมมลีกัษณะผิดแผกแตกตางไปจากกลุมคนกลุมใดกลุมหน่ึง 
และในโลกของความเปนจริงเราไมสามารถบอกไดวาเราเปนสมาชิกของคนกลุมใดไดเพียงกลุมเดียว ขณะเดียวกัน
เราก็ไมสามารถบอกไดวาเราเปนสมาชกิของคนทุกกลุม ดงันัน้ความเปนอืน่จงึมอียูในทุกคน และมีลกัษณะเล่ือนไหล
ไดตามบริบทหรือปจจัยตาง ๆ ทางสังคมตราบเทาที่มนุษยเรายังมีการปะทะสังสรรคกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
  พลวัตของความเปนอ่ืนสามารถแยกไดเปน 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือพลวัตดานรูปแบบ แตเดิมน้ันรูปแบบ
ของการนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับวรรณกรรมประเภทตาง ๆ มีรูปแบบที่ชัดเจน ตายตัว และมีรูปแบบไมมาก       
โดยเร่ิมจากมุขปาฐะและพัฒนาเร่ือยมาจนมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร และในปจจุบันนี้ก็มีการบันทึกใน   
รูปแบบของสื่อประสมมากขึ้น ไมวาจะเปนแถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพ  แผนบันทึกเสียง  แผนบันทึกภาพ และ       
การบันทึกดวยระบบดิจิตอล  นอกจากรูปแบบของการเก็บขอมูลแลว รูปแบบในการนําเสนอก็มีหลากหลายและมี
ความเฉพาะเจาะจง เชน การเทศน  เพลง  การแสดง  ทอลกโชว (เดี่ยวไมโครโฟน)  ภาพยนตร  ขาว  สารคดี  เปนตน 
ความเปนพลวัตในดานรูปแบบอาจทําใหเนื้อหา และภาษาที่ใชในการสื่อสารอาจมีความเฉพาะเจาะจงตามไปดวย
  ประเด็นที่สอง คือ พลวัตดานเน้ือหา เนื้อหาของความเปนอื่นที่ปรากฏในวรรณกรรมลานนาอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตัวละครใหเปนกลุมชาติพันธุ หรือกลุมคนที่ตองการลอเลียนเพ่ิมมากขึ้น เชน นอกจากจะลอเลียนคน
อืน่แลวยังลอเลยีนตนเอง คนตางถิน่ คนตางจงัหวัด คนภาคตาง ๆ  มกีารเปล่ียนแปลงฉากใหเขากับสถานท่ีหรือบริบท
ของสังคมสมัยใหมมากขึ้น หรือรายละเอียดบางประการใหมีความจําเพาะมากข้ึน เชน การแตงกาย ลักษณะทาทาง
ของตัวละคร  เปนตน ทั้งนี้ยังคงแกนเรื่องไว เชน

     ตัวอยาง ลุงมิ่ง  วัตภูมิ 
       ลุงมิ่งเปนฅนปกษใต บเคยเขามาแอวกรุงเทพฯ สักเทื่อ (ไมเคยมาสักครั้ง)  
     พอดีปนี้ขายยางไดราคาดี ค็เลยมาแอวกรุงเทพฯ มาคนเดียว รถไฟค็บเคยขึ้น          
     สักเทื่อ พอจะตองซื้อตั๋วรถไฟ ลุงมิ่งค็เขาคิวซื้อตั๋ว ทีนี้ตนทางหนาเปนแมญิง      
     เพิ่นไพลงประจวบคีรีขันธ เพิ่นอูวา
         “ประจวบคีรีขันธ ชั้นหนึ่ง ฅนเดียว”
     ลุงมิ่งนึกขึ้นไดวา ประจวบนี้คงจะเปนชื่อ สวนคีรีขันธคงจะเปนนามสกุล    
     ชั้นหนึ่งคงจะเรียนจบ ป.1  ฅนเดียวหมายความวามาฅนเดียว บมีผัว นึกไดจะอั้น   
     (เชนนั้น) ลุงมิ่งค็เขาไพซื้อตั๋วรถไฟวา
     “ผม...นายมิ่ง  วัตภูมิ  พัทลุง  ป. 4  มีเมียแลว” 

(หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2539, 344)
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  การลอเลียนคนกลุมอื่นก็เพียงแตเปลี่ยนตัวละคร เชน ชื่อตัวละครใหเหมาะสมกับทองถิ่นนั้น ๆ หรือ              
รายละเอียดบางประการ เชน เปลี่ยนจากภาคใตเปนภาคอีสาน เปลี่ยนจากรถไฟเปนรถทัวร ก็จะสรางความเปนอื่น
ใหกับกลุมคนไดอีกหนึ่งกลุม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงเปนสวนหนึ่งของพลวัตของความเปนอื่น
  ประเด็นที่สาม คือ พลวัตดานภาษา ภาษาที่ใชแสดงความเปนอื่นสามารถสื่อความไดทั้งโดยตรงและโดย
ออม พลวัตดานภาษาเกิดจากการวิวฒันทางดานภาษา แตการวิวฒันของภาษาทีใ่ชมกีารปรบัใหเขากับสงัคม บคุคล 
ตลอดจนรปูแบบของการนําเสนอวรรณกรรม โดยเฉพาะรูปแบบจะเปนตวักาํหนดภาษาทีใ่ช เมือ่รูปแบบการนาํเสนอ
เปลี่ยนภาษาที่ใชก็เปลี่ยนตามไปดวย ทั้งนี้อาจพิจารณาปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจรวมดวย เชน 

    ตัวอยาง ภาษาในคํารํ่าโรงเรียนกับของกิน
    ดารา เขาหนมเฅ็ก    สะเท็ก ปรินสรอย
    กองหอย วัฒโน      สมบาโอ ยุพราช
    แกงผักกาด แมโจ    พะโล มงฟอรต
    ไลกอด เรยีนา  เรยีนา รองไห  พระหฤทัย ไชโย

(อุดม  รุงเรืองศรี, 2554, 138)

  ตวัอยางทีน่าํเสนอมกีารใชภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทย อกีทัง้ประยกุตใหเขากบัรปูแบบวรรณกรรมประเภท
คําร่ํา (คําฮ่ํา) ของคนลานนา มีการสรางความเปนอ่ืนปนมาในตัวภาษาเร่ิมจากการเขาคูระหวางภาษาอังกฤษ       
ของกินฝร่ังกับโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในเชียงใหม แตใชคําไทย ของกินพ้ืนเมืองเขาคูกับโรงเรียนรัฐ สิ่งท่ีแฝง         
มากับภาษาคือชั้นทางสังคมในเชียงใหมนั่นเอง 
  นอกจากน้ีความเฉพาะในรูปแบบรวมกับปจจัยทางสงัคมและเศรษฐกิจก็ทาํใหเกิดภาษาทีเ่ฉพาะเจาะจงข้ึน 
เชน ภาษาทอลกโชว มักเนนเรื่องการขายเปนสําคัญ ดังนั้นภาษาของทอลกโชวจึงตองเราอารมณ หวือหวา โลดโผน 
และเปนเร่ืองราวที่ใหม ทันตอสถานการณหรือเก่ียวเน่ืองกับสังคมขณะน้ัน ขณะเดียวกันก็มีการเสียดเยยประชด
ประชันอยูในตัวภาษา จากตัวอยางภาษาตอตอไปน้ีทําใหเห็นถึงความเหล่ือมล้ําทางชนช้ันของกลุมชาติพันธุ                
อีกทั้งเปนการประจานกลุมบุคคล เชน
 
    ตัวอยาง ภาษาทอลกโชว
    สวยที่หนึ่งสาวเชียงใหม   สวยใสใสสาวมอชอ 
    สวยอีกอสาวราชภัฏ   สวยเอ็กซจัดสาวพายัพ 
    สวยมุมอับกะเทยทาแพ  ...
  (อายนอย SP. Fishing แมริม, 2555)



90 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

  ภาษาในพาดหัวขาวก็เปนอีกสวนหน่ึงท่ียัดเยียดความเปนคนอื่นใหกับกลุมชาติพันธุแบบเหมารวม              
(Stereotype) เพราะภาษาขาวตองสัน้ กระชับ ไดใจความ หากผนวกกบัการเมอืงและการขายแลว ภาษาตองหวอืหวา 
ดึงดูดใหผูอานซื้อและเชื่อตาม ฝงและแฝงผานความคิดอุดมการณรวมอยูดวย เชน
   
      ตัวอยาง ภาษาพาดหัวขาว
      ตํารวจเมือง ชม. จับชาวเขาคายา
      รวบพมาแสบตระเวนงัดแงะ
      ภ. 5 สนธิกําลังลุยทลายไรฝนกะเหรี่ยงอมกอย 
    (เชียงใหมนิวส, 2555)

  เมือ่อานเฉพาะพาดหัวขาวทาํใหรูสกึทนัทวีากลุมคนเหลานีต้องไดรบับทลงโทษอยางสาสม โดยลมืคดิไปวา
เหตกุารณหรอืรายละเอียดปลกียอยตามพาดหัวขาว ไมใชชาวเขาท้ังดอย พมาทัง้หมด หรอืกะเหร่ียงอมกอยทัง้อาํเภอ 
หากแตเปนเพียงกลุมคนท่ีกระทําผิด เฉกเชนเดียวกับคนท่ัวไป แตสิ่งท่ีผิดท่ีผิดทาง ผิดแผกแตกตางคือความ                
เปนชาติพันธุ จึงทําใหภาพของความรุนแรงและอุดมการณความรุนแรงเกิดขึ้นในความคิดของผูอาน โดยผานภาษา
ที่ปรุงแตงแลวเรียบรอย
  การโตกลับเปนผลพวงจากการถูกเบียดขับใหกลุมชาติพันธุกลายเปนคนชายขอบท้ังพ้ืนท่ีและวิธีคิดของ     
คนกลุมใหญในสังคม แตการโตกลับที่จะกลาวในที่นี้มิใชการขัดขืน การตอบโตดวยกําลังหรือความรุนแรงแตอยาง
ใด หากแตเปนการตอบโตหรือโตกลับภายใตเง่ือนไขและบริบทท่ีสังคมอยากใหมี อยากใหเปน หลักการของ                
กลุมชาติพันธุที่ใชโตกลับคือ ทําในส่ิงที่สังคมสวนใหญทํา เปนในส่ิงที่สงัคมสวนใหญเปน เมื่อทําได “กําแพงความ
เปนอื่น” ก็ดูเหมือนจะทลายลงไปชั้นหนึ่ง 
  ในโลกของสังคมเมืองภายใตทนุนยิมท่ีรกุคบืเขามาครอบงําทัว่ทกุพืน้ทีต่างใหความสําคญัและใหคณุคากบั
การศึกษา (ปริญญาบัตร) โดยยกยองวาเปนผูมีความรูความสามารถ คนที่จบปริญญาไดรับการยอมรับจากคนใน
สังคม และสามารถเปล่ียนสถานะใหสูงขึ้นได ดังนั้นจะพบนักศึกษาระดับปริญญาที่เปนกลุมชาติพันธุตาง ๆ                  
เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก เพราะเช่ือวาการมีการศึกษานํามาซ่ึงศักด์ิศรี สิทธิบางประการ และ
สุดทายนํามาซึ่งการยอมรับจากคนในสังคม
  การโตกลับในระดับตอมาคือการเปดเผยตัวตน และแสดงอัตลักษณ ไมวาจะเปนการใชภาษาการแตงกาย 
ไปจนถึงการรวมกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งที่เปนไปเพื่อกลุมของตนเอง และกิจกรรมสาธารณะ การโตกลับ
ในระดับนี้เห็นไดจากการเปดเผยตัวตนของกลุมชาติพนัธุตาง ๆ เกิดขึ้นมากในกลุมนิสตินักศึกษา เชน การติดปาย
ประกาศพบรุนนองมง  รุนนองอาขา  หรืออ่ืน ๆ  เชนเดียวกับการติดประกาศของรุนพ่ีคณะพบรุนนอง หรือรุนพ่ีจังหวัด
พบนองจังหวัด การประกาศตัวตนบนพื้นสาธารณะแบบนี้เปนการแสดงใหเห็นวากลุมชาติพันธุเหลานี้มีตัวตนอยูใน
สังคม และสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชนเดียวกับคนกลุมใหญและคนทั่วไป 
  การโตกลับดวยระบบการศึกษา จนถึงการเปดเผยตัวตนตอสาธารณชนถือเปนการโตกลับท่ีปราศจากอาวุธ
และการสูญเสีย ขณะเดียวกันก็ไดผลตามความคาดหวังของสังคมในกระแสทุนนิยม นั่นคือ การศึกษาสามารถ
เปลี่ยนแปลงระดับชนชั้นทางสังคม และสังคมเองก็ยอมรับผูที่มีการศึกษา
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สรุป
  ความเปนอ่ืนในสังคมลานนาเกิดจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ซึ่งสงผลทําใหเกิดลักษณะของความเปนอ่ืนในสังคมลานนา ไมวาจะเปนตํานานเร่ืองชาติกําเนิด          
การเรียกช่ือ เพศ การศึกษา ตําแหนง ฐานะ ชนชั้น อาชีพ และความเปนอื่นนั้นมักเกิดขึ้นกับกลุมตางชาติพันธุ             
ซึ่งภาพสะทอนดังกลาวไดจากตัววรรณกรรมลานนา ในขณะเดียวกันเมื่อยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยน ตัววรรณกรรม           
อนัแสดงถึงความเปนอ่ืนในสังคมลานนาก็มลีกัษณะเปนพลวัตมากข้ึนท้ังในดานรูปแบบ เน้ือหาและภาษา ตลอดจน
กลุมตางชาติพันธุไดรับการศึกษามากข้ึนเพราะการไดรับการศึกษาคือการเลื่อนฐานะและบทบาททางสังคมและ     
เปนส่ิงท่ีสังคมสวนใหญคาดหวัง อีกท้ังการแสดงตัวตนของกลุมชาติพันธุเพ่ือประกาศความมีตัวตนในสังคมและ       
ใชพื้นท่ีเพ่ือเปดเผยตัวตนผานกิจกรรมทั้งของกลุมและสาธารณะมากข้ึน ถือวาเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการโตกลับ
โดยปราศจาการสูญเสีย 
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บทคัดยอ
  การวิจยัครัง้น้ีมจีดุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการทาํกิจกรรมเพ่ือสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในเขตภาคเหนือในประเทศไทย  2) แนวทางการพัฒนากิจกรรมตามความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทย เกบ็รวบขอมลูโดยใชแบบสอบถามและแบบสมัภาษณจากผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 9 จังหวัด เลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง          
จํานวน 20 ราย เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา ความเหมาะสมพอเพียง

ในการเลือกทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจในภาพรวม อยูในระดับดีปานกลาง (  = 66.20, S.D. 

= 0.63) โดยแยกตามรายดานไดแก ดานการรูจักตน ( = 22.50, S.D. = 0.88) ดานการมีเหตุมีผล ( = 20.25, 

S.D. = 0.58) และดานการมีภมูคิุมกนั ( = 23.45, S.D. = 0.43) ซึง่กิจกรรมความรบัผดิชอบตอสงัคมท่ีองคกรเลือก
สามารถทําไดอยางมีกลยุทธ แตตองขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุงพัฒนาใหเขมแข็ง สวนแนวทางการ
พฒันาความรับผดิชอบตอสงัคมของธรุกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทย เพ่ือความสําเร็จ
ในความรับผิดชอบตอสังคม ควรมุงในประเด็นดังนี้ 1) การสรางจิตสํานึกและใหความตระหนักถึงความสําคัญของ       
การรับผิดชอบตอสังคมของผู มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับทุกๆ ฝายท้ังภายนอกและภายในองคการ 2)                      
การมุงตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลที่สามารถเกื้อหนุนผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 
ตัง้มัน่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การมุงสรางความรับผดิชอบตอสงัคมควบคูกบัการดําเนินธรุกจิใน
ทกุกระบวนการของธรุกจิ เพือ่ความยัง่ยนืรวมกนักบัชมุชนและสิง่แวดลอม และ 4) การประเมนิกจิกรรมความรบัผดิชอบ
ตอสังคม และการปรับปรุงกิจกรรมใหเขากับบริบทการดําเนินงานของธุรกิจเพ่ือใหเกิดการปรับตัวและเปล่ียนแปลง 
เกิดความยั่งยืนในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ

แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในเขตภาคเหนือในประเทศไทย
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คําสําคัญ
  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   ความรับผิดชอบตอสังคม   เขตภาคเหนือ

Abstract
  This research aims to study (1) Levels of CSR activities in SMEs (2) Guideline for CSR activities 
development of SMEs in Northern Thailand. The data collecting method was questionnaires and interviews 
SME’s entrepreneurs from 9 provinces of Northern Thailand. 20 samples are chosen by purposive          
sampling. From the study, it is found out that adequacy in selecting CSR activities of the company in 

overall means is in moderate level ( = 66.20, S.D. = 0.63). It can be separated into each aspects which 

are self-awareness ( = 22.50, S.D. = 0.88), reasonability ( = 20.25, S.D. = 0.58) and competitive                  

immunity ( = 23.45, S.D. = 0.43). The CSR activities that corporations chose can be done in strategically 
way, be able to do it right away, but still need some advices from experts to strengthen themselves.         
The guideline to develop CSR activities of SMEs in Northern Thailand to achieve success in CSR should 
focus on 1) create accountability and awareness on the importance of CSR for all stakeholders both inside 
and outside the organization 2) focus on virtue, moral, ethics and governance principles which can        
support all stakeholder bases on the sufficiency economy philosophy 3) focus on social responsibility 
together with business operation in all business process for the sustainability of both community and the 
environment  and 4) evaluate and improve CSR activity which appropriate to the context of business 
operations for adapt and change to achieve sustainability CSR of the corporation.

Keywords
  SMEs (Small and Medium Enterprises), Social Responsibility, Northern Region. 

บทนํา
  ปจจุบันแนวคิดในการพัฒนาประเทศไดปรับเปล่ียนไปในเชิงใหความสําคัญกับธุรกิจขนาดกลางและ         
ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน แตควรตระหนักวา ธรุกิจขนาดกลางและขนาดเล็กก็ไมไดแตกตางไปจากกลุมธุรกิจอ่ืนๆ ทีต่องเผชิญ
กับปญหาเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง  ดังนั้นการชวยเหลือจึงมิไดจํากัดเฉพาะการชวยเหลือใหธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กรอดพนจากวิกฤตของการเปล่ียนแปลงในสภาวการณปจจุบันเทาน้ัน (สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2551)  แตยังรวมถึงแนวทางในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก          
เพือ่การสรางความเขมแขง็ใหเกดิขึน้อยางย่ังยนื และความอยูรอดของธรุกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมท้ังเปนฐาน
ในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไปในอนาคตดวยการบริหารความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ 
  วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นป  พ.ศ. 2551 ทําใหธุรกิจหลายรายตองปดกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก แมแตสถาบันการเงินหลายแหงในประเทศไทยท่ีตางชาติยอมรับวามีความมั่นคงยังตองปดตัวลง 



 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

95 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

วิกฤตการณนี้ไดสงผลกระทบในหลายๆ ประเทศ ซึ่งสาเหตุและปญหานี้มีหลายประเด็น แตประเด็นที่สําคัญควร
พิจารณาอยูที่วา เหตุใดในบางประเทศท่ีไดรับผลกระทบธุรกิจภายในประเทศน้ันยังสามารถอยูรอดได  (สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2551) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กไดเขามามีบทบาทสําคัญใน         
การประกอบธุรกิจในปจจุบัน เนื่องจากโอกาสที่ไดจากทรัพยากรสําคัญที่สรางความไดเปรียบเปรียบทางการแขงขัน
ใหกับองคการ ถาธุรกิจใดมีขอมูลและมีศักยภาพยอมสรางโอกาสใหองคการประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
โดยธุรกิจตองมีขอมูลและโอกาสท่ีเหมาะสมกับการบริหาร สามารถใชความไดเปรียบทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
และตรงกับลักษณะของสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน (ณัฎฐพันธ เขจรนันท และ ไพบูลย เกียรติโกมล, 
2545, 189) โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยถือเปนภูมิภาคท่ีมีความพรอมในดานตาง ๆ ไดแก เศรษฐกิจ         
สังคม วัฒนธรรม ศักยภาพทางการเงิน และการเจริญเติบโตดานการทองเท่ียวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  
แตไมมกีารขยายธุรกิจและเพ่ิมความไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจ  แผนงานการจดัต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ที่ดําเนินควบคูไปกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2558 นั้น ไดกําหนดประเด็นการสงเสริม          
ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการไว โดยมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อผลักดันใหภาคธุรกิจผนวกเอาเรื่อง CSR 
ไวในวาระการดําเนินงานของกิจการ และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ-สงัคมทีย่ัง่ยืนในหมูประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR-After-Process) ที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงานทางธุรกิจ แตเก่ียวของกับ        
ผูมสีวนไดเสยีทัง้ลกูคา คูคา ชมุชน สิง่แวดลอม ในสายอปุทาน (กจิการถงึตนนํา้) และสายคณุคา (ตนนํา้ยนัปลายนํา้) 
ซึ่งควรตองใหความสําคัญกับการดํารงบทบาทการเปนผูนํากระบวนการ (Process Leadership) ที่มีความตอเนื่อง
เปนกิจจะลักษณะ มากกวาบทบาทการเปนผูนํากิจกรรม (Event Leadership) ที่จัดเปนคร้ังๆ ตามโอกาสใน                
เชิงสัญลักษณ การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไมใชการทํากิจการใหถูกกฎหมายหรือถูกตองแตเพียงอยางเดียว 
แตเปนการลงทุนในมนุษยผูมีสวนไดเสียของกิจการ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งหมดนําไปสูความอยูรอดโดยรวม
และรายไดทีม่ัน่คง นอกจากจะตองสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยแลว ยงัจะชวยปลูกจติสาํนกึของ
มนุษยตั้งแตฐานราก อันจะเปนผลดีตอความยั่งยืนของประชาชน ธุรกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและประเทศชาติโดยรวม   
การประกอบกิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช เร่ือง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ไดพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยต้ังแตป พ.ศ. 2517        
มาประยุกตใชอยางเขาใจและเขาถึงเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกิจการมากข้ึน เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะทําใหกิจการเจริญเติบโตอยางสมดุล มั่นคง ยั่งยืน กลาวคือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน    
ตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายในท้ัง 4 ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม สงผลให
กิจการและพนักงานสามารถพ่ึงพาตนเอง เปนท่ีพึ่งใหแกผูอื่น โดยมีการอยูรวมกันอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม         
มีความซ่ือสัตยสุจริต อดทน ขยันหม่ันเพียร รวมถึงใชความรูอยางรอบคอบมีสติปญญาและแบงปน (The Stock 
Exchange of Thailand, 2012) ดังนั้นความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงเปนแนวทาง
ในการสรางมูลคาเพิ่มของปจจัยการผลิตทั้งวัตถุดิบ แรงงาน ทุน เทคโนโลยีเพื่อผลิตสินคาและบริการ ใหมีคุณภาพ 
ไดมาตรฐานที่เปนท่ียอมรับของผูบริโภครวมท้ังสรางความพึงพอใจใหแกผูที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกตอ     
ความรับผิดชอบตอสังคม
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วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาระดับการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือใน
ประเทศไทย
  2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมตามความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กใน
เขตภาคเหนือในประเทศไทย 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
  1.  แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
   ความรบัผิดชอบตอสังคมของกจิการ หมายถึง การประกอบกจิการดวยความดูแลใสใจตอผูมสีวนไดเสีย 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมี ธรรมาภิบาล เปนเครื่อง
กํากับใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและยุติธรรม มีความตระหนักถึง               
ผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยพรอมจะแกไขเพื่อลดผลกระทบดังกลาว ซึ่งการแสดง           
ความรบัผดิชอบตอสงัคม ไมใชการทํากจิการใหถกูกฎหมายหรือถกูตองแตเพียงอยางเดียว แตเปนการลงทุนในมนษุย
ผูมีสวนไดเสียของกิจการ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งหมดนําไปสูความอยูรอดโดยรวมและรายไดที่มั่นคงนั่นเอง     
ดังน้ัน วิธีมองความรับผิดชอบตอสังคมจึงคลายกับการมองการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาซึ่งไมสามารถลงทุน
อยางไรทิศทางได และยังตองใชเวลาพอสมควรกอนท่ีจะผลิดอกออกผลได เปนการลงทุนระยะกลางถึงยาว                 
โดยประเทศไทยมีการรณรงคสงเสริมใหกิจการท้ังภาคธุรกิจและกิจการท่ีมิใชภาคธุรกิจใหประกอบกิจการดวย        
ความรบัผดิชอบตอสงัคมตามทศิทางสากลอยางมคีณุธรรม เพือ่สรางคณุคาและประโยชนสขุแกกจิการ ผูมสีวนไดเสีย 
สงัคม สิง่แวดลอมและประเทศชาตอิยางแทจริง นอกจากการประยุกตใชแนวคดิความรับผิดชอบตอสังคมตามทศิทาง
สากลที่มีแลว ผูประกอบการควรบูรณาการองคความรูและภูมิปญญาไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
หลักธรรมของศาสนาตามความเชื่อถือ คุณลักษณะของคนไทย ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
อื่นๆ ประกอบดวย เพื่อใหการดําเนินกิจการมีความเปนอัตลักษณพิเศษเฉพาะของคนไทย คือ การปลูกฝงพนักงาน
ใหมสีาํนึกของจิตอาสาและจิตสาธารณะผานทางปรัชญา คานยิม และวัฒนธรรมของกิจการ  ทัง้น้ีการนําหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการดําเนินกิจการเปนการสรางความสําเร็จและประโยชนสุข อีกท้ังเพ่ิม            
ขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจะเปนผลดีตอความยั่งยืนของกิจการ ผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และ               
สิ่งแวดลอมอยางแทจริง (The Stock Exchange of Thailand, 2012)  การดําเนินกิจการอยางมีความรับผิดชอบ      
ตอสังคมตามวิถีไทย นอกจากจะสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยแลว ยังจะชวยปลูกจิตสํานึกของ
มนษุยตัง้แตฐานราก อนัจะเปนผลดตีอความยัง่ยืนของประชาชน กจิการ สงัคม สิง่แวดลอมและประเทศชาติโดยรวม  
การประกอบกิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ไดพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยตั้งแตป พ.ศ. 2517         
มาประยุกตใชอยางเขาใจและเขาถึงเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกิจการมากข้ึน และสงผลใหการดําเนิน       
กิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมกลายเปนสวนหนึ่งของการทํางานและชีวิตประจําวันที่ปฏิบัติจนเปนนิสัย       
ที่ดีงาม และสงผลใหความรับผิดชอบตอสังคมยอนกลับมาเปนประโยชนตอตนเอง  ผูมีสวนไดเสีย สังคม                       
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และส่ิงแวดลอม จากเอกสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ไดกลาวถึง องคประกอบในการดําเนินงาน         
ดานความรับผิดชอบตอสังคมประกอบดวย 2 มิติ สําคัญ ดังนี้ (The Stock Exchange of Thailand, 2012)
   1. มิติภายใน ไดแก  1.1) การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบ 1.2) สุขภาวะและ                   
ความปลอดภยัในการทํางาน  1.3) การปรับตวัตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมือง 1.4) การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในกิจการ และ 1.5) ธรรมาภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินกิจการ 
   2. มติภิายนอก ไดแก  2.1) การจัดการกับคูคาและหุนสวนกิจการใหรบัผดิชอบตอสงัคม 2.2) การดูแล        
ผูบริโภค  2.3)  ความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียงที่กิจการตั้งอยู และ 2.4) ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
  ความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวคิดของ The Best Business of a Better World (2003)  คือ ทางสู        
ความสาํเร็จของธุรกจิโดยสรางความมคีณุคา ดานจรยิธรรม การใหเกียรติและความเคารพซ่ึงกันและกันของคน ชมุชน
และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ   เปนผลกระทบจากทุกการกระทําตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นขอบเขตของคําจํากัด
ความจึงครอบคลุมอยูที ่ผูมสีวนไดเสยี สงัคม และส่ิงแวดลอม (Frederic, Post &  Davis, 1992) รปูแบบของกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม วาแบงออกเปน 6 กิจกรรม คือ การวางเปาหมายของการดําเนินกิจการ กิจกรรมสีเขียว 
ชุมชนและสังคม การศึกษา การดําเนินธุรกิจและทรัพยากรมนุษย  ดังนั้นความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 
Social Responsibilities) โดยสรุป คือ การกระทํามุงหวังใหประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย การดูแลพนักงาน           
คาํนึงถึงชุมชนทีอ่ยูรวมกัน และสังคมสวนใหญ ไมทาํลายส่ิงแวดลอม  อนรุกัษธรรมชาต ิโดยมุงหวัง มติภิายนอกและ
มิติภายในองคกร การตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมแลวสงผลใหองคกรธุรกิจนํากิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมมาเปนกลยุทธหนึ่งในการขับเคลื่อนใหกิจการประสบความสําเร็จ
  สรุปไดวา การสราง “ความยั่งยืนขององคกร” (Corporate Sustainability) เปนกระบวนทัศนที่สําคัญยิ่งใน
การบรหิารจัดการองคกรธรุกจิสมยัใหม แนวคดินีเ้สนอวา การเตบิโตและผลกําไร (Corporate Growth and Profitability) 
ขององคกรเปนส่ิงสําคัญ แตขณะเดียวกัน หากจะใหธุรกิจดําเนินไปอยางย่ังยืน ธุรกิจจําเปนตองมีเปาหมาย                 
เชิงสังคมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืนดวย (Sustainable Development)  เปาหมายดังกลาว ประกอบดวย
เปาหมายทั้งภายในและภายนอกกิจการดวย ตองคํานึงถึงความรับผิดชอบทั้งตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากเปนวิถีทางสูความยั่งยืนอยางแทจริง ซึ่งแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหตองใหความสําคัญกับความรับผิดชอบ

ตอสังคม เปนผลมาจากความคาดหวังและความตองการของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ (The Stock Exchange of 
Thailand, 2012)
  2.  แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
       การพัฒนาแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโดย Carroll (1991) ไดประเมินแบบจําลอง           
ปรามิดของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร จําแนกเปน 4 ดาน ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ              
(Economic Responsibilities) เปนการดําเนินการธุรกิจที่เนนใหเกิดกําไร เพื่อเปนความรับผิดชอบตอผูกอตั้งองคกร 
จงึมุงเนนดาํเนินการท่ีกอใหเกดิการเพ่ิมกาํไรตอหุน การักษาตําแหนงทางการแขงขนัทีเ่ขมแข็ง รกัษาระดับการปฏิบตัิ
งานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 2) ความรับผิดชอบดานกฎหมาย (Legal Responsibilities) เปนการดําเนินธุรกิจภายใต
ความคาดหวังจากสังคมท่ีตองการใหองคกรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีประกาศใชโดยรัฐบาล จึงมุงเนน       
การดําเนินการในลักษณะที่ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 3) ความรับผิดชอบดานจริยธรรม (Ethical                   
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Responsibilities) เปนการดําเนินธุรกิจตามความคาดหวังของผูมสีวนไดเสยีหรือสมาชิกในสงัคมใหองคกรมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนด เนนดําเนินการใหสอดคลองกับธรรมเนียมทางสังคมและบรรทัดฐานทาง
จริยธรรม และ 4) ความรับผิดชอบดานการกุศล (Philanthropic Responsibilities) เปนการดําเนินธุรกิจตาม             
ความปรารถนาของสังคมเพื่อแสดงความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม เนนการสงเสริมสวัสดิการของมนุษย  กิจกรรม
การกุศลเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรมนุษยดวยความสมัครใจ 
(Tongkachok & Chaikeaw, 2013) ดังนั้นแนวคิดแบบจําลองปรามิดของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร          
เปนแนวคิดท่ีงายตอการเขาใจและสอดคลองกบัความรบัผิดชอบตอสังคมทีส่ามารถนาํมาประยกุตใชเพ่ือการประเมนิ
ผลในบริบทของแตละประเภทธุรกิจ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
        ประชากร ไดแก ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 9 จงัหวัด 
โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก เจาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ตัวแทนผูบริหารวิสาหกิจขนาด
กลางและเล็กท่ีประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับ  ผูบริหารสมาคมหรือผูกําหนดนโยบายบริหารจัดการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กของภาครัฐ ของแตละสถานท่ี  ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ      
ของประเทศไทย 9 จังหวัด จํานวน 20 รายโดยหลักเกณฑการเลือกกลุมตัวอยาง คือ ธุรกิจขนาดยอมที่มีกิจกรรม  
เกีย่วกบัความรับผดิชอบตอสงัคมและประสบความสําเรจ็เปนทีย่อมรบัของกลุมธรุกจิขนาดยอม ซึง่ยนิยอมใหขอมลู
ที่เปนกิจการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 9 จังหวัด
  2.  เครื่องมือในการวิจัย
        การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
   1.1  ขอมูลเชิงปริมาณ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามระดับการทํากิจกรรมเพื่อสังคมของธุรกิจ

 

 
 

  
    

  
  

 
 

 



 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

99 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

ขนาดกลางและขนาดเล็ก จากผูบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับของ             
กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ผูบริหารสมาคมหรือผูกําหนดนโยบายบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและ        
ขนาดเล็กของภาครัฐและเอกชน  จํานวน 20 ราย ซึ่งแบบสอบถามไดสรางตามความมุงหมายและกรอบแนวคิดของ
การวิจัยที่กําหนด โดยแบงออกเปน 3 ประเด็นตาม ดังนี้ 1) ดานการรูจักตน 2) ดานการมีเหตุมีผล และ 3) ดานการ
มีภูมิคุมกัน  กําหนดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และใชเกณฑประมาณคาคะแนนรวม 0-50 คะแนน หมายถึง
ธุรกิจที่ยังไมแนะนําใหทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในขณะน้ี ซึ่งตองใหมีการศึกษาเพ่ิมเติม และเตรียม          
ความพรอมดวยการหาเครือขายขอการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกสาร สวนคะแนนรวม 81-100 คะแนน หมายถึง 
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกรเลือกสามารถทําไดอยางมีกลยุทธ  มีภูมิคุมกัน  สมเหตุสมผล  สามารถ
ทําไดทันที และมีความพรอมที่จะเปนตนแบบใหกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อื่น ๆ
   1.2  ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนรายบุคคล (Individual-Depth Interviews) 
โดยใชการสัมภาษณที่มีโครงสรางแบบขยายความออกไป (Divergent Interviewing) จากกลุมผูนําทางความคิด 
(Key Opinion Leaders) ไดแก เจาของธุรกิจ ตัวแทนผูบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จ
เปนที่ยอมรับ  ผูบริหารสมาคมหรือผูกําหนดนโยบายบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของภาครัฐและ
เอกชน  จํานวน 20 ราย  ซึ่งกรอบเน้ือหาการสัมภาษณครอบคลุมความมุงหมาย โดยไดประยุกตจากแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของตามแนวคิดความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมายดานจริยธรรม แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดแก การรูจักตน การมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกัน 
  3.  ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
      วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 30 มกราคม 2557
  4.  วิธีวิเคราะหขอมูล
   การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามระดับการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมของธุรกิจขนาดกลางและ            
ขนาดเล็ก โดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการหา คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการสัมภาษณแบบเจาะลึก
เปนรายบุคคลกับกลุมผูนําทางความคิด ซึ่งผูวิจัยใชการสัมภาษณที่มีโครงสรางแบบขยายความออกไป โดยใช             
เทคนิคเดลฟาย เพื่อพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุงหมาย โดยไดนํามาประยุกตกับแนวคิดและทฤษฎี       

ที่เกี่ยวของ 

ผลการวิจัย
  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ระดับการทํากิจกรรมเพื่อสังคมของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ในการเลือกทาํกจิกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ พบวา ความเหมาะสมพอเพียง
ในการเลือกทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการในภาพรวม มีกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม                    
ที่องคกรเลือก สามารถทําไดและประยุกตใชกับกลยุทธขององคกร โดยมีการรูจักตน สมเหตุสมผล และมีภูมิคุมกัน       

อยูในระดบัดปีานกลาง ( = 66.20, S.D. = 0.63) แตตองขอคําแนะนาํจากผูเช่ียวชาญ เพือ่ปรับปรุงพัฒนาใหเขมแขง็ 

โดยแบงตามรายดานดังน้ี ดานการรูจักตน ( = 22.50, S.D. = 0.88) เรียงสามลําดับ ดังน้ี 1) ความสอดคลอง        
กับธุรกิจ 2) ความคุมคาของทรัพยากร และ 3) ความสอดคลองกับศัยกภาพขององคกร สวนดานการมีเหตุมีผล            
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( = 20.25, S.D. = 0.58) เรียงลําดับ ดังนี้  1) เพื่อสงเสริมจริยธรรมทางธุรกิจขององคกร 2) สงเสริมคุณภาพชีวิต
ของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของและทาํแลวเสริมสรางช่ือเสียงและเปนท่ียอมรบัของชมุชนและสังคม ดานการมภีมูคิุมกัน 

( = 23.45, S.D. = 0.43) เรียงสามลําดับ ดังนี้ 1) เปนที่ยอมรับของชุมชน 2) ทําใหชุมชนมีสวนรวม 3) มีจิตสํานึก/
จิตอาสา สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบกรอบความคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก    
ตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโดย Carroll (1991) และนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการธุรกิจ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยการระดมความคิดและ              
ใชเทคนิคเดลฟายตามกรอบแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมน้ัน ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก         
ใหความสําคัญและตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมอยูเสมอ ตามหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และ
มภีมูคิุมกันท่ีด ีผูประกอบการไดใหแนวทางในการสรางมลูคาเพ่ิมของปจจัยการผลิตท้ังวัตถุดบิ แรงงาน ทนุ เทคโนโลยี
เพื่อผลิตสินคาและบริการ ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของผูบริโภค โดยสรางความพึงพอใจใหแก               
ผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 
ขอคิดเห็นตอแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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อภิปรายผล
  ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงผล 
กระทบทางบวกของการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม โดยสามารถประยุกตใชกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และตระหนักถึงการเสริมสรางเขมแข็ง ความสมดุล ความม่ันคง และความย่ังยืนใหกับผูมีสวนไดเสีย สังคมและ         
สิ่งแวดลอม จะตองต้ังอยูบนความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันตอความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น   
ทัง้ภายในและภายนอกกิจการ โดยใชความรูและคุณธรรมเปนหลักค้ําจุน อนัจะเปนผลดีตอผูมสีวนไดเสีย และนําไป
สูความย่ังยนืของกิจการ แนวทางความรับผดิชอบตอสงัคม หากผูบรหิารนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ใชเปนกรอบแนวทาง หรือเครื่องมือในการกํากับการปฏิบัติภายในองคกรแลวนั้น ก็จะเปนประโยชนทั้งตอกิจการ 
ชมุชน สงัคม การฟนฟูธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยางสูงสุด  โดยการประยุกตหรือปรับใช ใหคาํนึงถึงความเหมาะสม  
กับสภาพแวดลอมของสังคมไทย ซึ่งสอดคลองกับ Carroll (1991) ที่วา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรควร
ดําเนินธุรกิจตามความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียหรือสมาชิกในสังคมคาดหวังใหองคกรมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สงูกวาทีก่ฎหมายกําหนด เนนดาํเนนิการใหสอดคลองกบัความคาดหวังของธรรมเนียมทางสังคมและบรรทัดฐานทาง
จริยธรรม และสอดคลองกับ Poter & Kramer (2006) ที่กลาววาความรับผิดชอบตอสังคมเปนการสรางคุณคา      
(Creating Value) ไมถูกจํากัดไวดวยงบประมาณ หากองคประกอบสําคัญคือการสรางคุณคารวมกัน (Creating 
Shared Value-CSV) ขึ้นในองคกร เพ่ือท่ีจะนําไปขับเคลื่อนสรางสรรคสังคมเพ่ือความอยางย่ังยืน CSR ชนิดน้ี            

ตารางที่ 1 
ขอคิดเห็นตอแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (ตอ)
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อยูบนความเช่ืออยางจรงิใจ โดยมุงเนน ความรักและศรัทธาในการรักษาสิง่แวดลอม การชืน่ชมความดีงาม การสราง
สิ่งที่มีประโยชนแกสังคม การประหยัดการใชทรัพยากร ธุรกิจหรือองคกรนั้นสรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาแกสังคมอยาง
ยั่งยืน ซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทยสามารถนํา
ความรับผิดชอบตอสังคมและนํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมาพิจารณาและประเมินผล ควบคุม ปรับปรุง    
และมีหลักเกณฑการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมาใชเปนกลยุทธหน่ึงในการบริหารจัดการธุรกิจ            
โดยจะสงผลบวกตอมูลคาสินคาและบริการของธุรกิจ พนักงาน และชุมชน หรือผูสวนไดเสียทุกฝายท่ีเก่ียวของ           
โดยสรางความยั่งยืนทางธุรกิจในอนาคต

สรุป
  ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย มีระดับการทํากิจกรรมเพื่อ
สงัคมของกิจการในระดบัดีปานกลาง โดยมกีจิกรรมความรบัผิดชอบตอสังคมทีอ่งคกรสามารถเลอืกทําไดและประยุกต
ใชกบักลยุทธขององคกร มกีารรูจกัตน สมเหตสุมผล และมีภมูคิุมกัน แตตองขอคาํแนะนําจากผูเช่ียวชาญ เพ่ือปรบัปรงุ
พฒันาใหเขมแขง็ ดงันัน้ผูวจิยัจงึขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความรับผดิชอบตอสงัคมของธรุกจิขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทย เพื่อความสําเร็จอยางยั่งยืน ควรมุงในประเด็น ดังนี้ 1) ควรสรางจิตสํานึก
และใหความตระหนักถึงความรบัผิดชอบตอสังคมของผูมสีวนไดสวนเสยีท่ีเก่ียวของทกุๆ ฝายท้ังภายนอกและภายใน
กิจการ 2) ควรมุงตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ที่สามารถเก้ือหนุนผูมีสวนได                
สวนเสียทุกฝาย ตั้งมั่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ควรมุงสรางความรับผิดชอบตอสังคมควบคูกับ    
การดําเนินธุรกิจในทุกกระบวนการของธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนรวมกันกับชุมชนและสิ่งแวดลอม และ 4) ควรประเมิน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม และการปรับปรุงกิจกรรมใหเขากับบริบทการดําเนินงานของธุรกิจเพื่อใหเกิด      
ความยั่งยืนในความรับผิดชอบตอสังคม
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บทคัดยอ
  โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษา
สภาพ ปญหา และความตองการของครูในดานสมรรถนะวิชาชีพครู (2) พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมพฒันาสมรรถนะ
วชิาชีพคร ูและ (3) ศกึษาผลการใชรปูแบบการจดักจิกรรมพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพครู มคีรูเขารวมโครงการวิจยั 159 คน 
จากโรงเรียน 3 แหง ไดแก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนบานทุงเสี้ยว (นวรัฐ) และโรงเรียนบานกอสะเลียม       
ผูวิจัยดําเนินการ 4 ระยะ คือ ระยะแรก ประเมินสมรรถนะและจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ระยะที่ 2 สรางรูปแบบการ
จดักิจกรรมพฒันาสมรรถนะ ระยะท่ี 3 นาํรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพครูไปปฏบิตัติามแผน ระยะท่ี 4 ตดิตาม
และประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ผลการวิจัยมีดังนี้  (1) ผลการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการ
ของครใูนดานสมรรถนะวชิาชพีคร ูพบวา ทีผ่านมาผลการปฏบิตังิานของครทูีเ่กิดข้ึนจากการอบรมมคีวามคุมคานอย      
คณะครูผูบริหารจึงมีความสนใจ มีความเต็มใจเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู มีความมุงม่ันและ            
พันธสัญญารวมกันในการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับหนาที่ในโรงเรียน (2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู พบวา ครูมีรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู จํานวน 25 รูปแบบ             
แบงเปนโรงเรียนบานกอสะเลียม 1 รูปแบบ โรงเรียนบานทุงเสี้ยว (นวรัฐ) 9 รูปแบบ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
15 รูปแบบ โดยรอยละ 37.11 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน มีแผนการพัฒนา
ตนเอง 5 รูปแบบ รองลงมารอยละ 31.45 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ        
การใชเทคโนโลยีตาง ๆ มีแผนการพัฒนาตนเอง 4 รูปแบบ  (3) ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครู พบวา ครูสวนใหญไดพัฒนาสมรรถนะตนเองตามแผนที่กําหนดและมีสมรรถนะอยูในระดับดี ครูมี            
ความพงึพอใจในการเขารวมกจิกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครใูนระดบัมาก และปญหาอปุสรรคจากการจดักจิกรรม
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น คือความสามารถในการจัดการเวลาตามแผนการดําเนินงาน

คําสําคัญ
  รูปแบบการจัดกิจกรรม  สมรรถนะวิชาชีพครู 

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
Activity Arrangement Enhancing Teachers’ Professional Competency

ดร. อุไรวรรณ  หาญวงค*
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Abstract
  The research entitled “Activity Arrangement Enhancing Teachers’ Professional Competency” has 
the following objectives which are (1) examining the condition, problems, and needs of the teachers 
concerning professional competency, (2) developing the model for arranging professional competency 
activities, and (3) studying the results of using the professional competency development model.                 
The project was joined by 159 teachers from three schools, namely Regina Coeli College, Ban Thung 
Siaw (Nawarat), and Ban Kaw Salium. The research is conducted in four phases. Phase one is                         
accomplished to assess the competency and prepare the self-development plan. Phase two is set to 
construct a model for the activity arrangement to enhance the competency. Phase three is settled to      
apply the model for developing the professional competency to implement according to the plan, and 
Phase four is done to monitor and evaluate the professional competency. The research findings are as 
what follows. First, the findings from examination over the condition, problems and the needs of the teachers 
concerning professional competency reveal that the teachers’ implementation as the consequence of the 
training is limited compared to the overall value of the training. The teachers and the administrators therefore 
are interested in participating in the project. They are determined and share common commitment to 
develop themselves so that the training is consistent with their responsibilities in school. Second, the 
findings on the development of the model for arranging professional competency activities reveal that the 
teachers have some 25 models for arrangement of the professional competency activities: one model 
from Ban Kaw Salium, nine models from Ban Thung Siaw (Nawarat), and 15 models from Regina Coeli 
College. Some 37.11 percent of the participating teachers prepare the plan for enhancing the competency 
in the classroom research and have some five models of the self-development plan. Some 31.45 percents 
of the teacher prepare the plan for developing the competency to use the English language in the           
technology and have some four models of self-development plan. Third, the result of application of the 
model for arranging professional competency activities reveals that the majority of the teachers develop 
themselves according the identified plan and they have competency in “Good” level. The teachers are 
satisfied with the participation in the activities to develop their professional competency activities in “High” 
level. The problems and obstacles from the activities arrangement based on the developed model are 
mostly related to the capabilities to arrange the schedule according to the implementation plan.

Keywords
  Activity Arrangement Model, Teachers' Professional Competency 



106 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

บทนํา
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานกํากับดูแลรักษา
และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยกําหนดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาใหมี
อํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณของวิชาชพี รวมทัง้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ซึ่งเปนกฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพทางการศึกษา การกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม เพ่ือจะเปน
หลักประกันและคุมครองใหผูรับบริการทางการศึกษาไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ รวมทั้งจะเปนการพัฒนาและ
ยกระดบัมาตรฐานวชิาชพีใหสงูขึน้ (สาํนกังานเลขาธกิารครุสุภา, 2548, 3) โดยสมรรถนะของครูตามพระราชบญัญตัิ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มาตรา 49  ไดกําหนดใหครูตองมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไวใน
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  ประกอบดวยสมรรถนะ 9 ดาน คือ ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู           
การพัฒนาหลกัสูตร  การจดัการเรยีนรู   จติวิทยาสําหรับครู   การวัดและประเมินผลทางการศึกษา   การบรหิารจัดการ
หองเรียน  การวิจัยทางการศึกษา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และความเปนครู   โดยครูจะ
ตองมีสมรรถนะครบทุกดานจึงจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูหรือรับการประเมินเพื่อเพิ่มวิทยฐานะได
  อีกท้ัง มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานดานการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 10 และมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐาน      
ดานครู มาตรฐานท่ี 9 ที่วา ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยมีตัวบงชี้ ไดแก มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน                
มกีารวเิคราะหศกัยภาพของผูเรยีนและเขาใจผูเรยีนเปนรายบุคคล  มคีวามสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน มีการประเมิน
ผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผู เรียนและอิงพัฒนาการของผู เรียน มีการนํา                         
ผลการประเมนิมาปรบัเปลีย่นการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศกัยภาพ มกีารวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียน
รูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน
   จากมาตรฐานดงักลาว แสดงใหเหน็วา ครคูอืผูทีม่บีทบาทสําคญัในการสรางความเจริญงอกงามใหแกบคุคล
และสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรูอนัเกดิจากการจดัสภาพแวดลอม สงัคม การเรยีนรูและปจจยัเกือ้หนนุใหบคุคลเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางพลเมืองดีของประเทศ อาจกลาวไดวา ครูมีบทบาท               
ในการพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพตาม       
จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ,  2551) ดังนั้น การที่ผูเรียน
จะบรรลุจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูตองมีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอยางตอเนื่องเพื่อเปน
ครูที่มีคุณภาพซึ่งจะสะทอนผลไปยังผูเรียน
   การท่ีครูจะพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพไดอยางเปนผล ครูตองรูจุดเดน จุดดอยของความสามารถใน             
การปฏิบัติงานของตน รวมถึงสามารถพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของตนเองและโรงเรียน   
จากการพัฒนาครูในปจจุบันพบวา  เปนการพัฒนาท่ีไมทั่วถึง ไมสนองกับความตองการของครู ไมสงผลถึงผูเรียน 
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ทําใหครูตองทิ้งหองเรียน การเรียนรูของครูและการพัฒนาครูจะมีความหมายและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นหาก   
กระบวนการพัฒนานัน้ ๆ  เปนสวนหนึง่ในการทาํงานประจําวันของครหูรือของเพ่ือนรวมงาน ซึง่การพัฒนาทางวชิาชพี
มีรูปแบบวิธีการและแนวคิดท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนการฝกอบรม แนวคิดการพัฒนาครูประจําการ แนวคิดการ
พัฒนาครูวิชาชีพท้ังโรงเรียน หรือแนวคิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  (White, 2004)  ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะ          
ครูประจําการควรเปนการพัฒนาภายในสถานศึกษา ไมควรเปนการพัฒนาจากภายนอกสถานศึกษาดังท่ีปฏิบัติ        
ในอดีต (พิมพันธ เดชะคุปต และ พรทิพย แข็งขัน, 2550) ซึ่งแนวทางในการพัฒนาครูในสถานศึกษาหรือการพัฒนา
ครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานน้ัน เปนแนวคิดท่ีใชกนัอยางแพรหลายและเชือ่วาครูทกุคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ได โดยตองใหครูไดสรางความรูและทดลองปฏิบัติจริงบนฐานความรูนั้นจะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
เชน กระบวนการคดิ มติรรวมทาง (สมุน อมรววิฒัน, 2546) การพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานการพัฒนาทีเ่กิดข้ึน
ตามสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนและครู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนรูและ
พฒันาคุณภาพของผูเรียนเปนการรวมคิด รวมศึกษาปญหา รวมวางแผน รวมกันแกปญหาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน  เนนการปฏิบัติจริงและนําสูหองเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางจริงจัง 
  จากท่ีผูวิจัยไดทําการสํารวจเบ้ืองตนเก่ียวกับการพัฒนาตนเองของครูใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
พบวา ครูมีความตองการพัฒนาสมรรถนะของตน ไดแก การจัดการเรียนรูที่เนนการอานคิดวิเคราะห การสราง            
สือ่นวตักรรม การนิเทศติดตาม การวิจยัในชัน้เรยีน การพัฒนาหลักสตูรทองถิน่  เปนตน ซึง่เปนความตองการทีห่ลากหลาย
และแตกตางกัน ผูวิจัยจึงมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใหมี            
ความสอดคลองกับความจําเปนของครูและโรงเรียน มุงเนนวิธีการพัฒนาที่โรงเรียนเปนฐาน (School Based             
Development) การพัฒนาบนพื้นฐานการปฏิบัติงานจริง  (Work-Based Professional Development) และกําหนด
แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ  Kemmis & McTaggart (1998) ตามหลักเกณฑพื้นฐานการวิจัย            
4 ประการ คือ วางแผน ปฏิบัติการ สังเกต และสะทอนผลวิธีการ เพ่ือการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู     
อยางตอเนื่องเปนวงจร ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชในการวิจัยเพ่ือใหไดรูปแบบการจัด
กิจกรรมตามความตองการของครูและสอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียน อันจะสงผลดีตอการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการของครูในดานสมรรถนะวิชาชีพครู
  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 
  3. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 

วิธีการวิจัย
  1. กลุมเปาหมาย
         กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยประกอบดวยครูจาก 3 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 159 คน คือ 
ครโูรงเรียนบานกอสะเลียม จาํนวน 5 คน โรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ) จาํนวน 19 คน และโรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย 
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จํานวน 135 คน ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ตามลําดับ โดยมีเกณฑพิจารณา คือ คณะครูและ
ผูบริหารมคีวามสนใจและเต็มใจเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูตลอดจนมีความมุงม่ันและพนัธสัญญา
รวมกันในการพัฒนาตนเอง สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและมีความพยายามใน
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโดยมีงานหรือโครงการที่ไดดําเนินงานอยูในระดับหนึ่ง  
  2. การปฏิบัติการพัฒนาครู แบงเปน 4 ระยะ ดังนี้
   2.1  ระยะที่ 1 ประเมินสมรรถนะและจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
    2.1.1 จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารกบัผูแทนโรงเรยีนระดบันโยบาย ระดบับริหารและระดบัปฏิบตักิาร 
เพ่ือสรางความเขาใจตอการพฒันาสมรรถนะวชิาชพีคร ูรวมทัง้การบรหิารโครงการดานงบประมาณผูเขารวมประชมุ
เชิงปฏิบัติการ คือ ผูบริหาร ฝายวิชาการ ฝายบุคลากร ฝายนโยบายและแผนงานของโรงเรียน 
    2.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูกลุมเปาหมาย เพื่อสรางความเขาใจตอโครงการการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชพีคร ูการพฒันาสมรรถนะวิชาชพีครแูละประเมินสมรรถนะวชิาชพีคร ู โดยการประเมนิสมรรถนะวชิาชพี
ครใูชแบบประเมนิสมรรถนะครูฉบบับรูณาการของสถาบันพัฒนาคร ูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา สาํนกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนเครื่องมือเพื่อประเมินความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีขั้นตอนการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ดังนี้
              1)  ประเมินครู 2 แบบ แบบแรกใหครูประเมินตนเอง แบบที่ 2 ใหครูไดรับการประเมินจาก
ผูที่ใกลชิดไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพื่อนผูรวมงาน จํานวน 2 คน เพื่อยืนยันความถูกตอง 
      2) นําแบบประเมินทั้ง 3 ฉบับ คือ ประเมินดวยตนเอง 1 ฉบับ และประเมินจากผูที่ใกลชิด 
2 ฉบับ กรอกในตารางผลการประเมินสมรรถนะ เพื่อตัดสินผลการประเมินตามเกณฑที่กําหนด 
             3) วิเคราะหและสรุปผลการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูที่จําเปนตองพัฒนา 1 สมรรถนะ
โดยจัดอันดับความสําคัญของสมรรถนะ ดังแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี สมรรถนะหรือความสามารถท่ีมีผลการ
ประเมนิอยูในระดบัต่ําควรไดรบัการพฒันากอนและสมรรถนะทีส่งผลตอผูเรียน หรือผูรบับรกิารเปนอันดับแรก ๆ  ควร
ใหความสําคัญหรือจัดอันดับความสําคัญกอน สวนสมรรถนะท่ีสงผลตอหนวยงานตอตนเองและชุมชนใหจัดเปน
ลําดับรองลงมา
                    4) กําหนดใหครูจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID 
Plan) ตามสมรรถนะวิชาชีพครูที่จําเปนตองพัฒนา 1 สมรรถนะและเก็บรวมรวมขอมูลการพัฒนาครู 
   2.2 ระยะที่ 2 สรางรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ  
    2.2.1   จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารครู โดยแยกตามกลุมสมรรถนะวชิาชพีทีจ่าํเปนตองพัฒนาเหมอืน
กนั เพือ่ใหครไูดแลกเปล่ียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลตอกลุม สงัเคราะหและวิเคราะห เพือ่ใหไดแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล
    2.2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครู เพื่อตรวจสอบแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลโดยผูทรงคุณวุฒิ 
ประเมินกระบวนการสมรรถนะการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
    2.2.3 ติดตามการปรับปรุงแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครู จนไดรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพ
ครู
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   2.3 ระยะที่ 3 นํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูไปปฏิบัติตามแผน  
    2.3.1 สงเสรมิ สนบัสนนุ ใหครนูาํแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลไปปฏิบตัติามแผนท่ีกาํหนดไวเพือ่
พัฒนาสมรรถนะของตนเองใหสูงขึ้น
    2.3.2 ระหวางท่ีครูนําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลปฏิบัติ สังเกต กระตุนใหครูสะทอนผลและ
แกไข (Reflect) เปนพี่เลี้ยง (Mentor) และสอนแนะ (Coach) ทางดานวิชาการ
   2.4  ระยะที่ 4  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
    2.4.1 สังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
    2.4.2 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ติดตามและประเมินสมรรถนะของครูหลังจากจัด
กิจกรรม
    2.4.3 ประมวลผลขอมูลการพัฒนาครู

ผลการวิจัย
  1.   ผลการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการของครูในดานสมรรถนะวิชาชีพครู
        ครูสวนใหญเปนเพศหญิง อายรุะหวาง 31 ถงึ 40 ป การศกึษาระดบัปรญิญาตรี ประสบการณ  การสอน 
11 ถึง 20 ป ผลการปฏิบัติงานของครูที่เกิดขึ้นจากการอบรมที่ผานมามีความคุมคานอย คณะครูผูบริหารจึงมีความ
สนใจ มีความเต็มใจเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู มีความมุงม่ันและพันธสัญญารวมกันในการพัฒนา
ตนเองใหสอดคลองกับหนาที่ในโรงเรียน 
   ครูทั้ง 3โรงเรียนมีความตองการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูในแตละดานท่ีเหมือนและแตกตางกัน         
ตามบริบทของโรงเรียน คือครูโรงเรียนบานกอสะเลียมมีความตองการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานเพียง 1 ดาน 
คือ ดานการวิจัยในชั้นเรียน สวนครูโรงเรียนบานทุงเสี้ยว (นวรัฐ) และครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยมีความตองการ
พัฒนาสมรรถนะหลักท่ีเหมือนกัน คือ  ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศและนําไปใช       
ในการวางแผน ดานการบริการท่ีดีเก่ียวกับการจัดระบบการใหบริการบนพ้ืนฐานของขอมูลความตองการ และ           
ดานการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการใชเทคโนโลยีตาง ๆ รวมท้ังการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 
ความตองการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงาน คือ ดานการจัดการเรียนรูเก่ียวกับการเลือกใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจดัการเรียนรูและการออกแบบและการสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู  
และดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน นอกจากน้ีครูโรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ)  
มีความตองการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานเพ่ิมในดานการดําเนินการสราง/การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
และหลักสูตรทองถิ่น และครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ิมในดานการ               
นํานวัตกรรมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการผลิตนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีใหม ๆ  มาใช
ในการพัฒนางาน รวมทั้งตองการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานดานการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือวัด                 
ผลการเรียนรู และการจัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล
  2.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 
       ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู พบวา ครูมีรูปแบบการจัดกิจกรรม
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พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู จํานวน 25 รูปแบบ แบงเปนโรงเรียนบานกอสะเลียม 1 รูปแบบ โรงเรียนบานทุงเส้ียว       
(นวรัฐ) 9 รูปแบบ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 15 รูปแบบ โดยรอยละ 37.11 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะประจํา
สายงาน ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน มีแผนการพัฒนาตนเอง 5 รูปแบบ 
รองลงมารอยละ 31.45 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะหลักดานการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ใชเทคโนโลยีตาง ๆ มแีผนการพัฒนาตนเอง 4 รปูแบบ ดงันี ้โรงเรียนบานกอสะเลยีม 1 รปูแบบ คอื การวจิยัในชัน้เรียน 
กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเอง 18 เดือน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน        
โรงเรียนบานทุงเสี้ยว (นวรัฐ) 9 รูปแบบ โดยแตละสมรรถนะมี 1 รูปแบบ ยกเวนสมรรถนะการออกแบบและการสราง
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูมี 2 รูปแบบ แตละสมรรถนะมีการกําหนดระยะเวลาใน                
การพัฒนาตนเอง 12  เดือน ยกเวนรูปแบบที่ 3 สมรรถนะหลักดานการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษ   
เพื่อการใชเทคโนโลยีตาง ๆ  และรูปแบบที่ 5 สมรรถนะประจําสายงานดานการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินการ
สราง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ินท่ีกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเอง 18 เดือน โรงเรียน    
เรยีนาเชลีวิทยาลัย 15 รูปแบบ โดยแตละสมรรถนะมี 1 รูปแบบ ยกเวนการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการใชเทคโนโลยี     
ตาง ๆ และการวิจัยในชั้นเรียนมี 3 รูปแบบ แตละสมรรถนะกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเอง 12 เดือน 
  3. ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 
   3.1 ดานสมรรถนะวิชาชพีครหูลังจากจัดกิจกรรม ผลการติดตามและประเมินผลการนํารูปแบบการ
จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูไปปฏิบัติตามแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคลของครู พบวาครู สวนใหญได
ปฏิบตัติามแผนการพฒันาตนเองดงัท่ีกาํหนดไว ซึง่มีการวางแผนเปนข้ันตอนและปฏบิตัติามแผนอยางเครงครดัตาม
ตารางเวลาท่ีกาํหนด โดยมคีวามชอบ ความสนใจและตัง้ใจในสิง่ทีด่าํเนนิการพัฒนาตลอดจนไดศกึษา ขอคาํแนะนํา              
คาํปรกึษาจากผูเช่ียวชาญ ซึง่เปนปจจยัสนบัสนนุทีท่าํใหการดาํเนนิการตามรูปแบบการจดักจิกรรมพฒันาสมรรถนะ
วชิาชีพครดูาํเนนิการไปไดดแีละครบูางสวนไดปฏิบตัแิตไมเปนไปตามแผนการพัฒนาตนเองดงัทีก่าํหนดไว เนือ่งจาก
มีภาระงานมากและระยะเวลาไมเพียงพอเปนจุดติดขัดหรืออุปสรรคที่สงผลใหการดําเนินการยังไมดีเทาที่ควร 
   กิจกรรมที่ครูไดปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูพบวา ครูสวนใหญศึกษา
เรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรยีนรูตาง ๆ  ซึง่นอกจากการปฏิบตักิจิกรรมของครดูวยตนเองแลว ครูมแีนวทางความรวมมอื
การพัฒนาตนเองของกลุมทีป่ฏบิตัติามรูปแบบการจดักจิกรรมพฒันาสมรรถนะวิชาชพีครู โดยการประชุมปรกึษากัน
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง มีการจัดทํากลุม ID Plan ใน Facebook เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารพบปะพูดคุยใหคํา
ปรึกษาระหวางเพ่ือนสมาชิก โดยครูมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครูมาก แตมีอุปสรรคจากภาระงานทําใหทํางานไดไมเต็มท่ี มีเวลาไมเพียงพอในการทําตามท่ีวางไว มีงาน
ประจําท่ีตองทําและภาระงานมาก การปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูสงผลตอ           
ความสําเร็จในการพัฒนาครูสวนใหญอยูในระดับดีโดยมีผลตอการวางแผนการทํางาน ทําใหทํางานเปนระบบ               
มีขั้นตอนงานออกมาดี สงผลใหงานสําเร็จและบรรลุตามเปาหมายที่วางไว ไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
แกปญหานักเรียนอยางเปนระบบ ทําใหมีการคิดคนอยูตลอดเวลา ไดพัฒนาตนเองใหมีโลกทัศนที่กวางข้ึนไมเฉพาะ
ดานภาษา การอานทําใหรูขอมูลขาวสารท่ีจะนํามาสอนนักเรียนไดมากข้ึน สงผลตอการพัฒนางาน มีความมั่นใจ        
และกลาท่ีจะพูดภาษาอังกฤษมีความรูและเขาใจในดานภาษาอังกฤษมากข้ึน สามารถอธิบายใหนักเรียนเขาใจ          
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ในสิ่งที่ครูตางประเทศสอน มีทักษะการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน สามารถรวมงานกับผูอื่นไดดี โดยครูทุกคนมีผลงาน
เชิงประจักษในการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 
   3.2 ความพึงพอใจของครูที่เขารวมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ครูมีความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งดานความเปนประโยชนของรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะวิชาชพีคร ู ความเปนไปไดในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพีครู  ความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันา
สมรรถนะวิชาชีพครูและความพึงพอใจตอการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและบทบาทของโครงการ นอกจากนี้ ครูที่
เขารวมโครงการไดสะทอนความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก  มีเปาหมายในการ
พัฒนาตนเองตามกรอบวิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดดวยตนเอง
   3.3 ผลกระทบจากการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
    ปญหาและอุปสรรค ระหวางการดําเนินงานมีการขาดหายของครูจากการเกษียณอายุราชการ                  
การลาออก การยายออกอยางตอเนื่องและมีครูใหมเขามาทํางานจํานวนนอยกวาครูที่ออก ผูวิจัยไดเริ่มกระบวนการ
พัฒนาครูใหม ทําใหกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเริ่มตนชากวาครูในโรงเรียน  นอกจากนี้ มีครูใหมที่ยายเขา
มาในระยะสุดทายของโครงการในปที่ 2 จึงไมไดเขารวมโครงการสงผลใหกลุมเปาหมายลดลง สงผลตอความพรอม
ในการเขารวมกิจกรรมพฒันาสมรรถนะวชิาชีพครู ตลอดจนความเขาใจในประเดน็การพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู จงึ
ทาํใหผูวจิยัตองเร่ิมตนกระบวนการใหมกบัคร ูประกอบกบัเปนชวงระยะเวลาท่ีกระช้ันชดิเปนไปดวยความเรงรีบทาํให
ไมเอ้ือตอการดาํเนนิงานไดอยางเต็มทีแ่ละสงผลกระทบตอการดาํเนนิงาน ไดแก (1) ระยะเวลาในการพฒันาสมรรถนะ
วิชาชีพครูมีนอย และ (2) ครูมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมท้ังบุคคล องคกร ทําใหไมสามารถพัฒนาตนเองได
อยางเต็มท่ี กลุมเปาหมายในการวิจัยเปนครูสอนในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีประสบการณการทํางานการสอน       
การเขารับการอบรมและบริบทแวดลอมที่ตางกัน ทําใหมีความรูความสามารถและเจตคติที่ตางกัน ดังน้ันใน                 
การพัฒนารูปแบบการวิจัยจึงอาจมีความจําเปนตองปรับกิจกรรมและการดําเนินงานบางข้ันตอนใหมีความยืดหยุน 
ลดความซับซอนยุงยากและดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป จึงจําเปนตองใชเวลานานในการดําเนินการ ถึงแมวา    
ครจูะมคีวามตัง้ใจ  ความมุงมัน่ทีจ่ะพัฒนาสมรรถนะตนเองสูง  แตเนือ่งจากมีภาระงานมากอาจทาํใหเกดิความทอแท 
หมดกําลังใจในการพัฒนาตนเอง หากมีงบประมาณเปนทุนสนับสนุนในการพัฒนาตนเองสําหรับผูที่มีพัฒนาการ       
ทีด่ขีึน้ เพือ่สรางขวัญและกําลงัใจ เพิม่ความมัน่ใจ เปนแรงจงูใจ กระตุนเตอืนใหครมูคีวามกระตือรอืรนในการพัฒนา
สมรรถนะตนเองใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
            ครูหยุดพัฒนาตนเอง เนื่องจากตองทํางานพิเศษนอกเหนือจากการสอนท่ีไดรับมอบหมายอยาง     
เรงดวน สงผลใหครูไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว ทําใหกระบวนการพัฒนาขาดความตอเนื่อง                  
เปนผลทําใหครูตองขยายเวลาในการปฏิบัติยาวกวาแผนท่ีวางไวและมีความยืดเย้ือ ทําใหครูเสียโอกาสในการ            
ฝกปฏิบัติหรือการทํากิจกรรมหลาย ๆ ครั้ง  การวางแผนการพัฒนางานโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไมครบชั้น ครูใชเวลา
อยูกบันักเรียนตลอดเวลา สงผลใหครูขาดเวลาสวนตัวในการพฒันาตนเองตามแผนทีว่างไว มปีญหาเร่ืองการจดัเวลา
ทีเ่อ้ือตอการพัฒนาตนเองและพบกับกลุม จงึขาดความตอเนือ่ง ความสมํา่เสมอ การตดิตามและประสานงานภายใน
กลุม การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูบางสมรรถนะอาจเกิดปญหาในระหวางการดําเนินการหรือการทํากิจกรรมได  
ซึ่งอาจทําใหการดําเนินการไมตอเน่ืองและหยุดชะงักไป จึงมีความจําเปนท่ีครูตองขอรับคําแนะนําและคําปรึกษา    
จากพี่เลี้ยงหรือผูเชี่ยวชาญ 
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  บทเรียนท่ีไดรับ ผูบริหารมีบทบาทท่ีทําใหครูพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูไดดี โดยผูบริหารมีกระบวนการ        
บริหารงานดานการนิเทศของโรงเรียนที่มีระบบ ใหความชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษาครูและใหการสนับสนุนชวย
เหลือ มีการพบครูเปนรายบุคคล จัดประชุมกลุมยอยเปนระยะเพื่อติดตามรวมสังเกต รวมสะทอนผลแกไข                      
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและเปนกันเอง  ปจจัยเอื้อสําคัญที่สงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการการพัฒนารูป
แบบการจดักิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชพีครูไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล คอื ครูเต็มใจใหความรวมมอื 
พรอมที่จะเปลี่ยนแปลง มีแรงจูงใจและเห็นคุณคาของการเขารวมโครงการพัฒนาตนเอง มีการกําหนดเปาหมายใน
การพัฒนาตนทีช่ดัเจน วางแผนงานอยางมรีะบบ การจัดตารางเวลาการพัฒนาตนเองรวมกบัเพ่ือนครูและมีการปฏิบตัิ
ตามแผน มกีารประชมุปรกึษาหารอืแลกเปลีย่นเรียนรู ใหขอมลูสะทอนผลและแกไข รวมมอืในการพัฒนาตนเองและ
เรียนรูรวมกันระหวางเพ่ือนรวมงาน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ตลอดจนมีความมุงมั่นในการทํางานดวยความต้ังใจ          
มวีนิยัและตรงตอเวลา   นกัวิจยัท่ีปรกึษามีสวนรวมสรางความเขาใจ สรางความตระหนักและเปนท่ีปรกึษาทางวิชาการ
ใหแกครูในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ มีการเสริมแรง ติดตามผลอยางตอเน่ืองเปนระยะ ๆ มีสวนรวมในการรับรู 
สังเกต กระตุนใหครูสะทอนผลและแกไข เปนพี่เลี้ยงและสอนแนะทางดานวิชาการ ใหสามารถดําเนินการพัฒนา        
รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูตรงกับวัตถุประสงคของโครงการมีความราบรื่นและลดตัวแปร
แทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นในการวิจัย

ภาพที่ 1 : รูปแบบการพัฒนาครู
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อภิปรายผล
  1. สภาพ ปญหาและความตองการของครูในดานสมรรถนะวิชาชีพครู
   ครทูัง้ 3  โรงเรียนมคีวามตองการพฒันาสมรรถนะประจาํ สายงานดานการวิเคราะห สงัเคราะหและการ
วจิยัเก่ียวกับการวจิยัในช้ันเรียนเหมือนกัน แสดงวาครูใหความสาํคญักบัผูเรยีนเพราะการวิจยัในช้ันเรียนเปนกระบวนการ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางมีระบบและเชือ่ถือไดทีจ่ะทําใหผูเรียนเกิดการพฒันาการเรียนรูดวยหลักการสาํคัญ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีเนนการสะทอนผลที่ผูเรียน ทําใหสงเสริมบรรยากาศของการทํางานท่ีทุกฝายมีการ         
แลกเปล่ียนประสบการณและยอมรบัในการคนพบรวมกนั (สวุมิล วองวานชิ, 2544, 15) ดงัพระราชบัญญัตกิารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 (อางถึงใน นิตยา ภัสสรศิริ, 2547, 93) วาการวิจัย
ในระดับสถานศึกษาไดรับการกลาวถึงทั้งในสวนของการบริหารจัดการ การพัฒนาครู และพัฒนาผูเรียน ในหมวด 4 
มาตรา 24 (5) ระบุใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู และมาตรา 30 ระบุใหผู สอนทําวิจัย                       
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนจึงจําเปนตองพัฒนาระบบการวิจัยในสถานศึกษาเพื่อนําผลการวิจัยมา
ใชพัฒนาสถานศึกษา และดังท่ีกรมวิชาการ (อางถึงในไมตรี บุญทศ, 2549, 6) ไดกําหนดใหนําการวิจัยมาใชเปน  
กระบวนการเรยีนรูควบคูไปกบักระบวนการดาํเนนิงานเพือ่พัฒนาการเรยีนรูในดานตาง ๆ  รวมถึงพัฒนาคุณภาพการ
ศกึษาของสถานศกึษา นอกจากน้ีกระบวนวจิยัในช้ันเรียนยงัสงเสริมใหครูรูจกัการมองปญหา การวางแผนในการแกไข
ปญหา  การวางแผนในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ซึง่สอดคลองกับผลการดาํเนนิตามขัน้ตอน
ของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของจันจิรา อินตะเสาร (2542) ปริญญา อุปลา (2545) และณรงค  อุยฟูใจ (2548)  
ทีว่าผลจากการใชกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารในช้ันเรียนทําใหครูรูจกัการวางแผนการจัดการเรียนรู  เรยีนรูวธิกีาร
แกไขปญหาจนทําใหนักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนนอกจากจะมีประโยชนตอคุณภาพและ
ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนแลวยังเปนประโยชนตอครูในการพัฒนาการเรียนการสอน   เปนการเปลี่ยนวิธี
การทํางานของผูสอนจากท่ีเคยสอนแบบเกามาใชการวิจัยในช้ันเรียนเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานสอน 
สรางองคความรูและนวตักรรมทางการสอนใหม ๆ  ดวยตนเอง เปนการพฒันาตนเองไปสูความเปนผูสอนมอือาชพีตอไป  
ครโูรงเรียนบานทุงเสีย้ว (นวรฐั) และครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัยมคีวามตองการพัฒนาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
ประจําสายงานท่ีเหมอืนกนั คอื ดานการมุงผลสัมฤทธิเ์กีย่วกบัความสามารถในการวิเคราะหขอมลูสารสนเทศและนําไป

ใชในการวางแผนดานการบรกิารทีด่เีกีย่วกบัความสามารถ การจัดระบบการใหบรกิารบนพ้ืนฐานของขอมลูความตองการ  
และดานการพัฒนาตนเองเก่ียวกบัความสามารถในการใชภาษาองักฤษเพ่ือการใชเทคโนโลยีตาง ๆ  และความสามารถ
การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน สวนสมรรถนะประจาํสายงานดานการจดัการเรยีนรูเก่ียวกับความสามารถในการดําเนนิ
การสราง/การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน การเลือกใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ              
การจัดการเรียนรูและการออกแบบ และการสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู แสดงใหเห็น
วาครูทั้งสองโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการทักษะทางภาษากับการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลของโลกจึงมีบทบาทและความสําคัญในการสื่อสาร
ระหวางระหวางประเทศ ภาษาอังกฤษเปนภาษาสําคัญในดานการศึกษาที่จะเปดโลกการเรียนรูจากการฟง การพูด 
การอานและการเขียน ซึ่งจัดเปนความรูสําคัญที่นําไปสูความกาวหนาทางวิชาการที่ครูตองพัฒนาตนเองเพราะเปน
เครือ่งมอืสาํคญัในการติดตอสือ่สารและแสวงหาความรูดวยตนเอง ดวยเหตนุีค้รจูงึจาํเปนตองมคีวามรูความสามารถ
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ดานทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดีเพ่ือใหสามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติมท้ังเทคโนโลยีและแหลงความรู
อื่นๆ ที่ใชภาษาอังกฤษเปนหลัก แลวนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไปได ดังที่ สุคนธา 
อรณุภู และ พยอม วงศสารศร ี(2551, 88)ไดใหความเหน็วา ความรูภาษาองักฤษเปนสิง่จาํเปนในโลกยุคขอมลูขาวสาร
เพ่ือใชในการสื่อสารกับสังคมโลก ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนจึงจําเปนตองสงเสริมความรูและทักษะภาษา
องักฤษซ่ึงสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2544, 1) ทีไ่ดเสนอถึงความสาํคัญของภาษาตางประเทศไววา การเรียนรูภาษา
ตางประเทศเปนส่ิงจําเปน  ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนในการตดิตอส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาขอมลูเพิม่เตมิการประกอบอาชพี
และการพัฒนาประเทศสอดคลองกับกนกวรรณ ณ สงขลา (2553, 34 -35) ที่ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนรูและ
พัฒนาดานภาษาตางประเทศท่ีทําใหครูมีเคร่ืองมือในการสื่อสารกับชาติอื่นเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะมีผลทําใหไดรูจักคนใน  
วงการตาง ๆ  ทัง้ไทยและตางประเทศไดอยางกวางขวาง และทําใหครมูคีวามรูจากชองทางการส่ือสารผานเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ มากขึ้น   
  ครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลยัมีความตองการพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ิมเตมิดานการนํานวัตกรรมมาใชเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการผลิตนวัตกรรมและการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการพัฒนางาน            
ในลักษณะเชนเดียวกับงานวิจัยของ ณัฐนนท ปองวัน (2550) ที่พบวา เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีที่ครูใชมากที่สุด           
คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ  ดานวัสดุที่ใชมากที่สุดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน ซอฟแวร แผนดิสก        
ซึ่งพบวาครูมีความตองการและมีการศึกษาหาความรูดวยตนเองผานทางส่ือเทคโนโลยี ประกอบกับสถานศึกษา     
และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดจัดใหมีการศึกษาอบรมโดยมีนโยบายหรือโครงการในการสนับสนุนเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการปฏิบัติงานทางการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครู               
นําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  โดยปญหาที่พบคือปญหาการใชโปรแกรมอินเตอรเน็ต โปรแกรม            
Word Processing โดยครูมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อบริหารงานวิชาการ                                                    
และการคนหาขอมูลเพ่ือดาวนโหลดขอมูลมาใชในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนเทคนิควิธีการทางเทคโนโลยี เชน           
การใชโปรแกรม e -  Learning มาใชใน  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือทําใหการจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ       
มากขึ้น ซึ่งสะทอนใหเห็นวาดานการพัฒนาตนเองของครูเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการใช
เทคโนโลยีตาง ๆ  และความสามารถการใชคอมพวิเตอรเบ้ืองตน ตลอดจนการนาํนวัตกรรมมาใชเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การผลิตนวัตกรรมและการนําเทคโนโลยีใหม ๆ จะนําไปสูความสามารถในการวิเคราะห                 
ขอมูลสารสนเทศและการจัดระบบการงานวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอยาง              
มีประสิทธิภาพ ดังที่ วิจิตร ศรีสอาน (2550) กลาวไววา เทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู ครูยุคใหม              
จึงตองรูจักใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือของการเรียนการสอนเพ่ือประโยชนของการเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพ     
ของการศึกษาสอดคลองกับบุญเกื้อ ควรหาเวช (254,14) และ  ชนาธิป พรกุล (2544, 100) ที่ไดกลาววา นวัตกรรม
การเรียนรูเปนการนําเอาส่ิงใหม ๆ ซึ่งอาจจะอยูในรูปของความคิดหรือการกระทํารวมท้ังสิ่งประดิษฐเขามาใชใน      
การศึกษาเพื่อมุงหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  นอกจากน้ี ครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยยังมีตองการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานดานการสรางและ   
หาคุณภาพเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรูและการจัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล แสดงใหเห็นวา          
ครูเห็นความสําคัญของการพัฒนาดานการวัดและการประเมินผลการศึกษามาก ในลักษณะเดียวกับงานวิจัยของ 
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จุฑารัตน จันทรคํา (2545) พบวาครูผูสอนระดับประถมศึกษามีความตองการในการพัฒนาดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียนการสอนอยูในระดับมาก เพราะการวัดและประเมินผลการศึกษามีความสําคัญตอการเรียนการสอนมาก
เชนเดียวกับ ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543, 30 - 31) ที่ไดใหทัศนะเกี่ยวกับประโยชนของการวัดและการ
ประเมนิผลทางการศกึษาวามปีระโยชนตอการเรยีนการสอนมากเพราะทําใหทราบถงึจดุบกพรองทัง้การสอนของครู
และจุดบกพรองของผูเรยีน ตลอดจนบทเรียนขาดความสมบรูณอยางไร หากในการเรียนการสอนมกีารวัดและประเมนิผล
ที่ดีก็จะชวยตอบปญหาตาง ๆ ได สอดคลองกับสมนึก ภัททิยธนี (2544, 9) กลาววา การวัดและประเมินผลเกิด
ประโยชนตอครูผูสอนในการจัดเตรียมการเรียนการสอนและชวยใหครูรูจักนักเรียนในดานตาง ๆ  มากขึ้น ประโยชน
ตอผูเรียนเพื่อใหทราบถึงความรูความสามารถของตนเอง เปนประโยชนตอฝายแนะแนวในการแนะนําใหคําปรึกษา 
และเกิดประโยชนตอฝายบริหารในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
  2.  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู  
       ผูวจิยัมกีระบวนการสงเสริมสนบัสนนุใหครไูดออกแบบแผนการพัฒนาตนเองรายบคุคลตามสมรรถนะ
วชิาชีพครูทีจ่าํเปนตองพัฒนา 1 สมรรถนะโดยกําหนดขอบเขตการทํางาน ยดึความตองการของครทูีค่วามสอดคลอง
กับสภาพบริบทของโรงเรียนเปนฐาน รวมถึงแหลงเรียนรูและนักเรียน ประกอบดวย 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ผูวิจัย          
ใชกรอกแบบประเมินสมรรถนะและจัดทําแผนพัฒนาตนเอง  เมื่อครูไดสมรรถนะที่ตองการพัฒนาตนเองแลว                   
ใหครูเลือกพัฒนาตนเองมากที่สุดไดเพียง 1 อยาง ในระยะเวลาท่ีกําหนด  2 ป ซึ่งการเลือกของครูอาจมีสมรรถนะ     
ที่สามารถพัฒนารวมกันได โดยครูเปนผูกําหนดความตองการจําเปน  ในการพัฒนาดวยตนเองซึ่งเปนสิ่งที่ดีที่สุด 
เพราะครูรูพืน้ฐานสมรรถนะวิชาชีพของตนท่ีสอดคลองกับความสนใจในการพัฒนาตนเองและเปนผูกาํหนดแนวทาง
การพัฒนา ระยะที่ 2 จัดกลุมครูแตละโรงเรียนที่มีสมรรถนะเหมือนกัน รวมวางแผนพัฒนาตนเอง  และสรางรูปแบบ
การจัดกิจกรรมพฒันาสมรรถนะทัง้ในดานระยะเวลา วธิกีาร แหลงเรียนรู การติดตามและการประเมินผลเพ่ือสรุปรูป
แบบกิจกรรม เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางตอเน่ืองและไดผลดีทีส่ดุ จนไดแนวทางหรอืทางเลือกท่ีแตละคนสามารถ
นําไปปรับใชไดเหมาะสมกับตนเองและมีทางเลือกมากข้ึนท่ีจะนําไปใช ซึ่งแตละคนหรือแตละกลุมที่มีสมรรถนะ        
รวมกันอาจมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ตางกัน ซึ่งผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะข้ึนอยูกับครูจนได   
รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู จํานวน 25 รูปแบบทําใหเกิดรูปแบบที่หลากหลายในการพัฒนา
สมรรถนะตามความเหมาะสมกบับรบิทสภาพและปจจยัท่ีเอ้ือตอการพัฒนาของครทูีต่องการพัฒนาในแตสมรรถนะ 
จึงทําใหครูมีลักษณะเปนผูวิจัย เปนผูเรียนรูดวยตนเอง โดยเริ่มจากปญหา การหาทางเลือกที่เปนไปไดเพ่ือการ           
แกปญหา การรวบรวมขอมูลหรือศึกษาปญหาที่กําหนด การพัฒนาแผนดําเนินงานจากขอมูลท่ีศึกษาได                         
การดําเนินการแกปญหาและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงหรือการเปล่ียนแปลง
แผนการดําเนินงานน้ันอีก (ฉลาด จันทรสมบัติ, 2550, 67 อางจาก Ubben, 2001) ระยะท่ี 3 ครูนํารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะไปปฏบิตัติามแผนสงัเกตผลท่ีเกิดขึน้   การจดักิจกรรมพฒันาสมรรถนะวชิาชีพครู   โดยคร ูเพ่ือนคร ูผูบรหิาร 
ผูวิจัย สะทอนผลและแกไข  วิธีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโดยการสะทอนคิด การเปนพี่เลี้ยง  และการสอนแนะ 
อยางตอเน่ือง และระยะท่ี 4 สังเกตผล สะทอนผล และแกไขวิธีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอยางตอเน่ือง สวนการ
ตดิตามและประเมนิสมรรถนะของครหูลงัจากจดักจิกรรม พบวา การพัฒนารปูแบบสมรรถนะวชิาชพีของครูสาํเรจ็ได                  
มีขอสังเกตวาครูใชหลักการมีจุดมุงหมายที่จะบรรลุเปาหมายรวมกัน สอดคลองกับความคิดเห็นของ เกษม วัฒนชัย 
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(2545, 12) ที่วาการรูจักและประสานงานกันจะทําใหกลุมสามารถรวมกิจกรรมที่สรางสรรคเพ่ือใหงานประสบผล
สําเร็จตามเปาหมายที่ชัดเจนและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
  การท่ีครจูะประสบความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะพบวา ครเูปนผูกาํหนดแนวทางการพัฒนา ทาํใหเกิด
การเรยีนรูดวยตนเองอยางเปนกระบวนการและไดลงมอืปฏบิตัจิรงิ โดยครูแตละโรงเรียนทีร่วมวางแผนพัฒนาตนเอง 
และสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะตามบริบทและสิ่งแวดลอม จนเกิดการคนพบรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของตนเองและสามารถนําไปปรับใชไดอยางเหมาะสม ภายใตวิธีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโดยการ
สะทอนคดิ การเปนพ่ีเล้ียงและการสอนแนะอยางตอเนือ่งทาํใหเกิดปฏสิมัพนัธรวมกนัของเพือ่นคร ูผูบริหาร ตลอดจน    
ผูวิจัย  สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของ Bruner (เกตุวดี บุญซื่อ, 2549, 39  อางจาก Bruner, 1971) 
ที่เช่ือวาการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมเพ่ือนําไปสูการคนพบการแกปญหา              
ทั้งนี้ผูเรียนแตละคนมีประสบการณและพื้นฐานความรูแตกตางกัน การเรียนรูของแตละบุคคลมีลักษณะสําคัญ          
คือ จะตองเรียนรูดวยตนเอง โดยการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและมีการสรางความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีพบใหม
กบัประสบการณเดมิ ซึง่การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีผูเรยีนมีปฏสิมัพนัธกบัสิง่แวดลอมดวยตนเอง การเปลีย่นแปลง
ที่เปนผลของการปฏิสัมพันธ นอกจากจะเกิดขึ้นในตัวของผูเรียนแลวเปนผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดลอม
ดวย  
  นอกจากนี้ การใหครูไดเลือกและกําหนดแนวทางการพัฒนาดวยตนเองตามพื้นฐานสมรรถนะวิชาชีพ             
ที่สอดคลองกับความสนใจในการพัฒนาตนเอง ทําใหเกิดรูปแบบท่ีหลากหลายในการพัฒนาสมรรถนะตามความ
เหมาะสมกับบริบทสภาพ สงผลใหสามารถดําเนินการการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพบวา ครูเกิดความรูสึกเต็มใจ ใหความรวมมือ พรอมที่จะเปลี่ยนแปลง 
มแีรงจูงใจและเห็นคุณคาของการเขารวมโครงการพัฒนาตนเอง รวมมอืในการพฒันาตนเองและเรียนรูรวมกนัระหวาง
เพื่อนรวมงาน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ตลอดจนมี  ความมุงมั่นในการทํางานดวยความตั้งใจ มีวินัยและตรงตอเวลา 
สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู Constructionism ที่ยึดหลักการวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อผูเรียนมีสวนรวมใน
การสรางสิง่ทีม่คีวามหมายตอตนเอง ชอบและสนใจ ดงันัน้ การทีผู่เรียนมีโอกาสไดเลือก ไดสราง เตม็ใจและมสีวนรวม
ในการทํางาน ผูเรียนจะสามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีลงมือทําและความรูใหมเขากับความรูเดิมมากขึ้นใหเปนความรู                         
ที่มีความหมายและยาวนาน ดังท่ี สุรางค โควตระกูล (2541,12  อางจาก Brandes & Ginnis,1988)ไดอธิบาย         
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู Constructionism ของ Piaget และ Vygotsky ที่ใหความสําคัญแกผูเรียนวาจะตองเปน     
ผูลงมือกระทําเองจึงจะเกิดการเรียนรู และการเรียนรูมีคุณลักษณะทางสังคมเกิดข้ึนจากการมีการปฏิสัมพันธกับ       
สิง่แวดลอม และการเรยีนรูแบบรวมมอื (Cooperative Learning) อกีทัง้สอดคลองกับทฤษฎีการเรยีนรูแบบมีสวนรวม 
(Participatory Learning) ทีใ่ชหลกัการเรยีนรูทีย่ดึผูเรยีนเปนสาํคัญโดยใหผูเรยีนเปนผูสรางความรูจากประสบการณเดมิ 
ดังท่ี กรมสุขภาพจิต (2541, 49) ไดระบุวาการเรียนรูแบบมีสวนรวมมีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ เปนการเรียนรู             
ทีอ่าศยัประสบการณเดมิของผูเรยีน ทาํใหเกดิการเรยีนรูใหม ๆ ทีท่าทายอยางตอเนือ่งและเปนการเรยีนรูอยางกวางขวาง
และมปีฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเอง ซึง่การมีปฏิสัมพันธทาํใหเกิดการขยายเครือขายองคความรูออกไปอยาง
กวางขวาง ตลอดจนมกีารส่ือสารโดยการพูดหรอืการเขียนเปนเคร่ืองมอืในการแลกเปล่ียนการวเิคราะหและสังเคราะห
ความรู ทัง้น้ีการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการเรียนรูทีเ่นนการสรางเจตคติและฝกทักษะโดยใชประสบการณ
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เดิมของผูเรียนเปนพ้ืนฐานในการแลกเปล่ียนความรูสึก ความคิดเห็นตอประเด็นน้ันและอภิปรายความคิดเห็นของ     
ผูเรยีนในกลุมยอย ทาํใหผูเรยีนไดแลกเปลีย่นความคดิในกลุมและไดแนวคิดหรอืความคิดรวบยอด ซึง่สามารถนําไป
ใชไดจรงิหรอืประยกุตใชไดเหมาะสมกับสถานการณใหม ดงัที ่สมุณฑา พรหมบญุ (2541, 57)  ไดกลาววากระบวนการ
เรียนรู อยางมีสวนรวมมีกระบวนการท่ีสําคัญ 3 วิธี ไดแก กระบวนการกลุม การเรียนรู แบบรวมแรงรวมใจ                        
และการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู (Constructivism)
  ในการพัฒนาครูสวนใหญที่มีอายุตั้งแต 31 ปขึ้นไป และมีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป พบวา             
การพัฒนาครูจําเปนตองมีกระบวนการพัฒนาที่ตอบสนองตอความตองการของครูและสอดคลองกับความสนใจใน
การพัฒนาตนเองตามความเหมาะสมกับบริบทสภาพ และปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาของครู ตามแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรูของผูใหญ ดังที่ อรทัย ศักดิ์สูง (2551, 1) กลาววาการเรียนรูของผูใหญตองยึดหลักการตอบสนองตอธรรมชาติ
ของผูใหญ ไดแก (1) มโนทัศนของผูเรียนประกอบดวยการสรางบรรยากาศการเรียนรู  การวิเคราะหความตองการใน
การเรียนรู การวางแผนรวมกนั การนําประสบการณการเรียนรูมาใชในการเรยีนการสอนและการประเมนิผลการเรยีนรู 
(2) ประสบการณของผูเรียน ประกอบดวย ความสําคัญของการนําประสบการณมาเปนเทคนิคการเรียนการสอน 
ความสําคัญของการนําประสบการณไปปฏิบัติ (3) การเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณ ซึ่งประกอบดวยเวลาใน
การเรยีนรูและการจัดกลุมผูเรยีน และ (4) แนวทางการเรียนรู ไดแก แนวทางการเรียนรูของผูใหญ แนวทางการเรียนรู  
ของหลักสูตรและการออกแบบประสบการณการเรียนรู
  ทั้งน้ีในการพัฒนาครู พบวาส่ิงท่ีควรเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดผลท่ีดีขึ้นคือ การจัดหาวิทยากรผูเชี่ยวชาญที่เปนท่ี
ยอมรับในแวดวงวิชาชีพเพ่ิมข้ึนเพราะจากรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตาง ๆ นั้นมีรูปแบบท่ีตองอาศัยการดูแล        
ชวยเหลือและขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญในแตละดานโดยตรง ไดแก การวิจัยในช้ันเรียน การวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศและนําไปใชในการวางแผน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการใชเทคโนโลยีตาง ๆ การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 
การดําเนินการสราง/พัฒนาหลักสูตร การออกแบบ เลือกใชและการสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ              
การจัดการเรียนรู เพื่อใหเกิดความคลองตัวและเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะของครูไดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน         
ควรมีลักษณะการพัฒนาหรือการฝกฝนในสมรรถนะที่จําเปนแบบเขมขน (Intensive Training) กลาวคือ หากจะ      
ฝกอบรมเรือ่งใดควรเจาะประเด็นลกึในเร่ืองนัน้อยางละเอยีด เนนการฝกฝนเพือ่ใหเกดิความชาํนาญและรอบรูสิง่นัน้ ๆ 
อยางแทจริง ที่จะนําไปสูความย่ังยืนในการปฏิบัติตอไป ควรมีการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การส่ือสารในข้ันตอนของการเรียนรูดวยตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรความรูผานเครือขายสังคมออนไลน 
ตลอดจนควรมีการกระตุน นิเทศติดตามเปนระยะ ๆ  ใหมากขึ้นในระหวางการทํากิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
ของครูแตละคนหรือแตละกลุม เมื่อพิจารณาเรื่องการแลกเปล่ียนเรียนรู ครูที่ไดพัฒนาสมรรถนะไดนําสิ่งที่ได                  
ไปใชและแลกเปล่ียนเรียนรูกันภายในโรงเรียน ควรมีการจัดแนวทางหรือวิธีการในพัฒนาการแลกเปล่ียนเรียนรู          
สงเสริมจนเปนระบบและกลายเปนวัฒนธรรมของโรงเรียนตอไป ซึ่งจะสงผลดีตอการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู       
ตอไปอยางยั่งยืน
  3.  ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 
       การพัฒนาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครขูึน้อยูกบัเจตคตหิรอืความรูสกึสนใจ และดวยความเตม็ใจ
ในการเขารวม ตลอดจนความตระหนักและเห็นคณุคาจนเกิดความรวมมือในการพัฒนาการใชรปูแบบการจัดกิจกรรม
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พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู โดยครูสวนใหญมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู แมมีอุปสรรคจากภาระงาน ทําใหทํางานไดไมเต็มที่ มีเวลาไมเพียงพอในการทําตามที่วางไว       
มีงานประจําท่ีตองทํารวมถึงมีภาระงานมาก และกิจกรรมของครูท่ีไดปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู สวนใหญครูศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  ทั้งนี้อาจเพราะครูเชื่อวาสามารถ
พัฒนาตนเองไดตามความเหมาะสมและความสะดวก อีกทั้งการเรียนรูดวยตนเองมีความยืดหยุนสูง 
   จากความกระตอืรอืรนและความมุงมัน่ในการปฏบิตัติามรปูแบบการจดักจิกรรมพฒันาสมรรถนะวชิาชพี
ครู สงผลใหเกิดความสําเร็จในระดับดีตอการวางแผนการทํางาน ทําใหทํางานเปนระบบ มีขั้นตอน งานออกมาดี              
ทัง้นีอ้าจเปนเพราะครูไดทาํอยางจรงิจงัจนเกดิองคความรูและทกัษะทีส่งผลตอการพฒันางานทีท่าํอยูใหสาํเรจ็บรรลุ
ตามเปาหมายทีว่างไวและมีผลงานเชิงประจกัษในการปฏิบตัติามรูปแบบการจัดกิจกรรมพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู

สรุป
  การใชรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูมีขอสังเกตวา ครูสอนในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน 
มีประสบการณ การทํางาน การสอน การเขารับการอบรมและบริบทแวดลอมที่ตางกันทําใหครูที่เขารวมโครงการมี
ความรู ความสามารถและเจตคตทิีต่างกัน นอกจากน้ีผลจากการดาํเนินการสงเสริมสนับสนนุใหครไูดออกแบบแผนการ
พฒันาตนเองรายบุคคลตามสมรรถนะวิชาชีพครูทีจ่าํเปนตองพัฒนา 1 สมรรถนะ จนไดรปูแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู  จํานวน 25 รูปแบบ ทําใหเกิดรูปแบบที่หลากหลายในการพัฒนาสมรรถนะตามความเหมาะสม
กับบริบทสภาพและปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาของครูที่ตองการพัฒนาในแตสมรรถนะ  ทําใหครูคนพบความตองการ
และเหตุผลในการเรียนรูของตนเอง และควรมีการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการใชเทคโนโลยีตาง ๆ การใช
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในขั้นตอนของการเรียนรูดวยตนเอง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรความรูผานเครือขายสังคมออนไลน  ดังน้ันผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงประยุกตใน  
การใชผลการวิจัย ดังนี้
  1. การนํารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูไปใชกับโรงเรียนพ้ืนที่อื่น ๆ  ควรศึกษาและ
ทาํความเขาใจองคประกอบของรปูแบบใหชดัเจนท้ังปจจัยท่ีมผีลตอความสามารถในการดําเนินการตามรูปแบบการ
จดักจิกรรมพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพครูและผลกระทบจากการจัดกจิกรรมพฒันาสมรรถนะวชิาชีพครู เพ่ือใหการดาํเนิน
งานประสบผลสําเร็จอยางแทจริง
  2. การเตรียมความพรอมใหครูในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบตาง ๆ ที่เอ้ือตอการเรียนรูดวย
ตนเองและการแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับสมรรถนะวิชาชีพครูระหวางเพ่ือนครูในโรงเรียนและตางโรงเรียน รวมท้ังกับ
ผูมีสวนรวมอื่น ๆ ดวย เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การมีสวนรวมและเกิดการพัฒนาอยางแทจริง
  3. ควรเนนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพีครูที่ตรงกบัความตองการของครูอยางแทจริงเนนกระบวนการท่ีตอง
ฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะติดตัวครูอยางถาวรและย่ังยืนตอไป
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บทคัดยอ
  งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาผลการใชสื่อสตรีมม่ิงวิดีโอในการสอนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
และเพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาและอาจารยผูสอนที่มีตอประสิทธิภาพของสื่อสตรีมมิ่งวิดีโอที่ใชในการสอน
กระบวนวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน รวมท้ังเพ่ือศึกษาเจตคตขิองผูเรียนตอการสอนกระบวนวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน
โดยใชสื่อสตรีมม่ิงวิดีโอ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาภาษา
อังกฤษพื้นฐาน 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 53 คน และอาจารยผูสอนกระบวนวิชาดังกลาวอีก        
2 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ สื่อสตรีมมิ่งวิดีโอซึ่งเปนวิดีโอคลิปบันทึกภาพและเสียงของอาจารยผูสอนรวมถึง
ภาพและตัวอักษรประกอบคําบรรยายเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 จํานวน 2 บท แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา แบบสอบถามเพ่ือวัดเจตคติตอประสิทธิภาพของส่ือสตรีมม่ิงวิดีโอท่ีใชใน     
การสอน แบบสอบถามเพ่ือวัดเจตคติตอการสอนดวยส่ือสตรีมม่ิงวิดีโอ แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียน และ                
แบบสัมภาษณเพ่ือวัดเจตคติตอการสอนดวยส่ือสตรีมมิง่วิดโีอ กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนดวย
สื่อสตรีมมิ่งวิดีโอ และทําแบบวัดเจตคติหลังเรียนดวยส่ือสตรีมมิ่งวิดีโอ จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา             
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test สวนขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของกลุมตัวอยางและ
การสัมภาษณถูกนํามาวิเคราะหเชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความรูในเน้ือหาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น    
มีเจตคติเชิงบวกตอสื่อสตรีมมิ่งวิดีโอที่ใชในการสอนและตอการสอนดวยสื่อสตรีมมิ่งวิดีโอ 
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Abstract
  The purposes of this study were to explore the effectiveness of streaming video in teaching a 
fundamental English course and to examine the attitudes of students and teachers towards the efficiency 
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of the streaming video used in teaching Fundamental English along with investigating the students’           
attitudes towards the course study via streaming video. The subjects were 53 first-year Chiang Mai        
University students who enrolled English 001102 in the first semester of 2012 as well as their two teachers. 
The research instruments consisted of offline streaming video, which are video clips delivering English 
001102 lectures of units eight and nine along with pictures and text clips that complement the lectures, 
an English achievement test, two sets of attitude questionnaires, an observation form, and an interview 
form. The achievement test was administered before and after the experiment, whereas the attitude    
questionnaires were completed after the experiment only. The subjects were also observed and                    
interviewed. Mean, standard deviation and t-test were used to analyze the quantitative data whereas 
content analysis and interpretation were used for the qualitative data. It was found that the subjects had 
a higher English achievement and positive attitudes towards both the efficiency of the streaming video 
used and the course study via streaming video.

Keywords
  Streaming Video Teaching,  English Teaching.

Introduction
  Due to advanced technology, language learning and teaching appear to undergo a major shift. 
Traditional lectures that focus on transferring information have turned into the learner-centered ones that 
provide rich media content and focus on learning by doing (Barr and Tagg, 1995, as cited in McCrohon, 
Lo, Dang & Johnston, 2001). The perception of learning has also been changed. It is no longer concerned 
with memorizing, but discovering and using data (Garris, Ahlers & Driskell, 2002). Learning by discovery 
and learning how to learn are also emphasized via technology in various forms (McCrohon, Lo, Dang & 
Johnston, 2001).
  Streaming video is an evidence of the use of technology as a pedagogical tool according to the 
new paradigm. Fill & Ottewill (2006) explain that streaming video is a video clip provided on the Internet 
and can be displayed without having to wait for the download. It is called streaming video according to 
the way the video file is sent in a continuous stream of data. However, streaming video can also be viewed 
offline. Both online and offline streaming video can be used effectively as a teaching support tool since 
learners can access both visual and verbal multimedia learning at the same time and, therefore, achieve 
better understanding and better performance. Hartsell &Yuen (2006) mention the strengths of streaming 
video teaching that it can help students remember and retain the content learned better than other kinds 
of instructional media which provide only either audio or visual content. Furthermore, Greenberg &         
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Zanetis (2013) view that streaming video does not only help strengthen learners’ retention but also improve 
them in the following aspects.
  1. Grades and performance
  2. School readiness
  3. Collaborative abilities
  4. Overall academic development
  5. Workforce preparation

  The use of streaming video in teaching mainly aims to enrich pedagogic value by lessening the 
limitations of traditional lecture classes and serving the diverse learning styles of learners.  Learners can 
access materials whenever and wherever they like. Besides, they can pause or repeat their lessons as 
many times as they want. Streaming video also helps learners understand complex concepts that are 
difficult to perceive via the use of texts and pictures in traditional teaching materials (Klass, 2003 cited in 
Hartsell & Yuen, 2006). Similarly, Laohajaratsang (2010) states that streaming video is an effective             
alternative in teaching since a video clip has a more powerful impact on learners’ learning than other kinds 
of teaching materials where learners can only access visual content. Moreover, streaming can draw learn-
ers’ attention due to its modern image ("Rhode Island PBS Video Streaming Program", 2006;  Jamrungsee, 
2004).  In addition, Thornhill, Asensio & Young  (2002) claim that streaming video can help reduce the 
cost in teaching material production. 
  The pedagogical value of streaming video is evident in the use of streaming video by several 
educational institutes. For instance, the Academic Resources Center of Khon Kaen University (http://www.
library.kku.ac.th/edbfree/) uses streaming video, which includes case studies and real events on psychological 
counseling and therapy, in an online training course. Some parts of this streaming video are also used to 
replace traditional teaching. Besides, the university also provides streaming video on various fields, such 
as education, dance performance, women and social movement, and world history. 
  In addition, there are several studies on the effects of streaming video on learners. To start with, 
a study on streaming video teaching at the Terrassa School of Industrial and Aeronautical Engineering of 
Polytechnic University of Catalonia in Spain revealed that streaming video could help boost the subjects’ 
learning motivation and maintain the effectiveness of teaching process without any extra expense (Simo 
et al., 2010). Another study was conducted with 10 students of the Manchester Royal Infirmary who took 
an online streaming video medical course. The findings showed that all the subjects had higher achievement 
and had positive attitudes towards the course study via streaming video. They viewed that, with streaming 
video, they could cover everything they wanted to take notes since they could go backward and forward 
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it whenever they desired (Strom, 2002). Similarly, a group of graduate students at North Carolina University 
were taught Biology via both online and offline streaming video. It was found that the subjects who             
attended the streaming video classes had higher achievement than those who attended traditional 
classes (Michelich, 2002). Additionally, at Pibulsongkram Rajabhat University, 20 students from English 
Program and Tourism Industry Program and 10 hotel receptionists in Phitsanulok studied Communicative 
French for Tourism via video. It was found that all of them achieved higher proficiency in French and the 
video was proved effective (Naksawat, 2007).
  From all the benefits of streaming video mentioned, it was interesting to find out whether streaming 
video can be effectively used in teaching fundamental English courses for university students. Hence, 
this research was conducted to study the effects of using streaming video in teaching Fundamental English 
2 (001102), which is a reading and writing course for first-year students of Chiang Mai University, and to 
examine the attitudes of teachers and students towards the efficiency of the streaming video used in 
teaching as well as investigating the students’ attitudes towards the course study via streaming video.  
To avoid the difficulties in accessing online streaming video, which Greensberg & Zenetis (2013) state its 
possibility, offline streaming video in the form of video clips recorded on CD was used in this study.          
The video clips showing Fundamental English 2 teachers teaching two units of the course along with 
pictures and text-clips showing the key ideas and the answers of exercises were displayed in Fundamental 
English 2 classes. The content of the streaming video included Adjectives, Graphs, Common mistakes 
and Note taking. The teaching experiment took six periods of 75 minutes. Each period included streaming 
teaching via streaming video for 65 minutes and the other 10 minutes was spent as a question session. 
Furthermore, students could take the CD back home for self-study.

Research Objectives
  The following are the purposes of the study.
  1. To find out the effects of using streaming video in teaching a fundamental English course
  2. To examine the attitudes of teachers and students towards the efficiency of the  streaming 
video used in teaching a fundamental English course
  3. To investigate the students’ attitudes towards the study of a fundamental English 
course via streaming video 

Research Methodology
  The subjects of this study were 53 first-year Chiang Mai University students who enrolled English 
001102 in the first semester of 2012 as well as their two teachers. The research instrument included 
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streaming video, which are video clips delivering Fundamental English 2 (001102) lectures of units eight 
and nine along with pictures and text clips displaying the key ideas and the answers of exercises that 
complement the lectures, an English achievement test, two sets of attitude questionnaires for investigating 
the subjects’ attitudes towards the efficiency of the streaming video used in teaching Fundamental        
English 2 (001102) and the course study via streaming video, as well as an observation form and an   
interview form for in-depth information on what they thought about the use of streaming video in their 
classes. 
  Additionally, the criteria for interpreting the mean scores of the attitudes were also designed as 
follows.
   3.51 -  4.00  = very positive
   2.51 - 3.50  = positive
   1.51 - 2.50  =  negative
   0.00 - 1.50  = very negative 

  In order to achieve the research objectives, the following three steps were followed.
  1. The subjects were taught the two units via the streaming video. 
  2. To find out the effects of using streaming video in teaching a fundamental English course, 
the subjects were asked to do the achievement test before and after the experiment.
  3. To investigate the attitudes of teachers and students towards the efficiency of the streaming 
video used in teaching a fundamental English course and the study of a fundamental English course via 
streaming video, the subjects were asked to complete the attitude questionnaires after the experiment. 
They were also observed and six of them were randomly chosen to be interviewed with six questions 
asking about their opinions on Fundamental English 2 learning via streaming video as well as problems 
and suggestions regarding streaming video used in the teaching.
  As for the data analysis, mean, standard deviation and t-test were used to analyze the quantitative 
data whereas content analysis and interpretation were used for the qualitative data. 

Research Results
  The research findings were as follows.
  1. The subjects had a higher English achievement after studying English via streaming video.
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*P<.001
  2. The subjects had positive attitude towards both the efficiency of the streaming video used in 
teaching English 001102 and the course study via streaming video.

Table 2  
The subjects’ attitudes towards the efficiency of the streaming video used in teaching Fundamental
English 2 (001102)

Table 3  
The subjects’ attitudes towards Fundamental English 2 (001102) study via streaming video

  In addition, the information gained from the open-ended part in the questionnaires revealed the 
limitations of the streaming video used that it was one-way communication since there was no interaction 
between teacher and students. The students also stated that, unlike the traditional classes, their assignments 
were not commented in classes since there was no “real” teacher.
  Furthermore, the data gained from the observation revealed that it took a few periods for the 
students to adjust themselves to the new style of learning since they did not realize in the first few classes 
that they were supposed to look at the screen instead of their textbook so that they could see all text clips. 
However, the streaming video could enrich a great learning environment as the students paid a lot of   
attention in their study and always took notes what they learned although none answered the questions 
asked by the teachers in the streaming video.
  According to the findings gained from the interviews, two of the interviewees seemed to like the 
streaming video used a lot whereas another two of them did not quite like it and the other two viewed that
 

58 2.92 6.69 positive 

 

58 2.51 1.92 positive 

Table 1  
The subjects’ English achievement before and after studying English via streaming video  

   

 

53 

Before experiment 15.62 5.30  

6.959 

 

0.000* After experiment 20.57 4.48 
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the streaming video teaching had both good and weak points. The advantages and disadvantages of the 
streaming video used which all the interviewees listed were as follows.

  In addition, when being asked to compare the effectiveness of streaming video teaching with that 
of traditional teaching, most of the interviewees commented that they could not specify which one was 
more effective since both of them had both advantages and disadvantages as follows.

Advantages Disadvantages 
1. Since the streaming video classes needed a good 

preparation, it could be trusted that there was 

nothing missed or incorrect in the content taught. 

2. The streaming video contained both pictures and 

clear text clips which, therefore, had a powerful 

impact on the students’ retention and 

understanding. 

3. The streaming video teaching could enhance the 

students’ motivation and attention better than the 

traditional one since most teenagers were likely to 

be interested in teaching via technology. 

1. There was no interaction between the teachers 

and the students. 

2. When the students did not understand 

something, they had to wait until the last 10 

minutes of the classes before they could ask 

questions. As a result, some of them might forget 

what they wanted to ask. 

3. The content taught in the streaming video 

classes was based on the textbook only. No 

extra knowledge was added. 

4. The white background in the streaming video 

caused difficulties in reading. 

Streaming video teaching Traditional teaching 
- Streaming video is good for teaching grammar or 

lectures which expect students to concentrate on 
their lessons or to listen to teacher with no 
classroom interaction needed. 

- Traditional teaching is good for the classes 
focusing on speaking and listening skills as 
students can communicate with teachers. 

- The content taught is accurate and complete. - It is possible that teachers may miss something in 
their teaching if they fail to prepare their teaching 
properly. 

- Asking questions is limited to only during question 
session. 

- Students can ask questions at all times. 

- There is no interaction between teachers and 
students. 

- Students are more alert due to the interaction 
between them and their teacher. 

- Unlike traditional classes, it is impossible for 
teachers to recognize when students do not 
understand lessons. 

- Teachers can observe students while teaching to 
check if they understand what they are taught. 
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  This can be concluded that streaming video teaching seems to be more appropriate for the 
classes with no spontaneous classroom interaction as well as the classes that need a good preparation 
whereas traditional teaching is great for the classes that focus on interaction between teacher and students.
  Nevertheless, one student viewed that the most important factor that can cause the effectiveness 
in teaching is not whether it is streaming video class or traditional class, but the teacher itself. 
  As for the atmosphere in the streaming video classes, most interviewees thought that, due to a 
lack of class interaction, there was dead silence during the classes which led to uncomfortable feelings 
and also caused some students to fall asleep. However, one of the interviewees believed that studying in 
silent classes was not a problem for every single student as some might like it since it could help them 
concentrate on their study.
  Additionally, the interviewees suggested that, in order to gain more attention from students, 
streaming video teachers should have a sense of humor as some jokes should be inserted in streaming 
video teaching to make students enjoy their study. In addition, there should also be some students 
studying in video clips to provide virtual classroom atmosphere. As for the issue regarding the nationality of 
teachers in streaming video, three of them preferred Thai teachers whereas only one of them preferred 
native ones under the condition that there must be Thai subtitle. The other two interviewees wanted Thai 
teachers for grammar teaching and foreign teachers, with Thai subtitle, for teaching speaking and listening 
skills.
  In addition, when being asked for the appropriate number of students in streaming video classes, 
the opinions vary from 50 to 200. Nevertheless, all of them agreed that too many students in streaming 
video classes can lead to difficulties in keeping all students concentrating on the lessons. Moreover, 
technical support for audio and visual equipment should be considered for a large streaming video class.
  Last but not least, when it came to the question whether or not they preferred streaming video 
teaching to traditional one, four of them believed that classroom interaction, which was not likely to take 
place in streaming video classes, was an important factor to motivate students in their study and, therefore, 
they preferred traditional teaching. Only one of out of six interviewees had opposing opinion. However, 
all the interviewees believed that streaming video would be very beneficial for tutoring. They viewed that 
streaming video could be effectively used as a supplementary teaching tool for students who want to 
review their study or compensate the classes they missed. This could be done by uploading streaming 
video on a website where students have access wherever and whenever they want or providing them 
offline streaming video. 



 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

129 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

Discussion 
  According to the research findings, the subjects had a higher English achievement after studying 
the fundamental English course via streaming video. This is mainly due to the fact that streaming video 
has both pictures and text clips which can complement lectures and can attract students more. Streaming 
video can also help them understand and memorize their lessons better since they learn by both watching 
and listening at the same time (Greenberg & Zanetis, 2013).
  As for the efficiency of the streaming video used in teaching English 001102, the findings revealed 
that the subjects had positive attitudes towards it. This is because most of them believed in the accuracy 
and clarity of the content provided in the streaming video. They viewed that, generally, the production 
process of streaming video needs a careful preparation and the streaming video used in the study had 
been checked by an expert so the whole content taught was more accurate and reliable than that taught 
in traditional classes. Moreover, the subjects also appreciated the streaming video because it consisted 
of both pictures and text clips which could draw their attention and enhance their understanding and 
memory.
  Additionally, the reason why the subjects had positive attitudes towards the course study via 
streaming video was that, as Greenberg & Zenetis (2013) claimed, streaming video is a kind of innovation 
and, therefore, owns the image of modernity which can boost students’ motivation.

Conclusion
  In conclusion, teaching a fundamental English course via streaming video can help improve 
students’ English achievement and students have positive attitudes towards the efficiency of both streaming 
video itself and course study via streaming video. Moreover, according to all the qualitative data gained 
from the observation forms, the open-ended question in the questionnaires, and the interviews, it can be 
concluded that streaming video’s advantages include the accuracy and completeness of the content 
taught as well as text clip whereas its main disadvantage is a lack of classroom interaction. Streaming 
video is also viewed as an effective supplementary teaching tool. 
  As for the limitations of this research, they are as follows.
  1. The quality of the visual and audio equipment provided in the classrooms where the research 
took place was not as good as desired. This led to the problem in seeing and hearing of some students.
  2. Not many resources on streaming video used in language teaching are provided. Therefore, 
it was difficult to complete literature review.
  3. There was a lack of previous studies on streaming video teaching, especially the ones         
conducted in Thailand. Therefore, there were no exact guidelines on how to conduct the research.
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In addition, according to the findings of the study on The Effects of Using Streaming Video in Teaching a 
Fundamental English Course, there are some suggestions as follows.
  1. Suggestions on the use of streaming video in teaching English
   1.1 Students
    1.1.1 According to the findings obtained from the observation forms, it is 
suggested that there should be a session before starting streaming video classes for giving students 
instructions on what they should do when studying via streaming video. For example, they should focus 
on screen, not their textbook, when the teacher in streaming video explains lessons and they should jot 
down the questions they want to ask and keep them until the question session.
    1.1.2 There should be different versions of streaming video for different 
groups of students regarding their language competency. This will make it easier to figure out the time 
length for doing exercise and scope the details of the content taught.
   1.2 Classroom Equipment
    1.2.1 Before streaming video classes, it is suggested that all class equipment  should 
be checked to make sure that everything will work properly in class.
    1.2.2 Streaming video should be manipulated by a teacher to provide the flexibility in 
teaching regarding students’ competence.
   1.3 Streaming Video
    1.3.1 Streaming video should be designed to encourage classroom  interaction in 
order to create a friendly and comfortable atmosphere in class.
    1.3.2 Various techniques, such as the use of animation, should be used to  make 
streaming video teaching more interesting.
   1.3.3 There should be a training session for teachers teaching via streaming  video.
  2. Suggestions on further research
   2.1 Further research on using streaming video as a supplementary teaching tool should be 
conducted. This can be done by doing the need survey focusing on the topics students need and allowing 
students to choose their own time and place for their study as well as the sequence of the topics they 
want to study.
   2.2 Further research on the comparison of the English achievement of students who take 
streaming video classes and that of students who take traditional classes should be conducted in order 
to examine the possibility of replacing traditional teaching with streaming video teaching.
   2.3 Research and development should be commissioned to lessen the limitations of streaming 
video so that it can be used effectively in streaming video courses.
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   2.4 The use of streaming video, both as supplementary and in-class teaching, for other 
courses, apart from English, should be studied.
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บทคัดยอ
  การวิจยัคร้ังนีม้คีวามมุงหมายเพ่ือศกึษาการพัฒนาแบบฝกเสริมทกัษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกจิกรรม 
KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life” สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒ จังหวัด
สุราษฎรธานี โดยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนดและการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและ         
หลงัเรยีน กลุมตวัอยางเปนนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนสุราษฎรพทิยา ๒  จงัหวดั  สรุาษฎรธาน ี ในภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบ Cluster Random Sampling จากท้ังหมด                          
5 หองเรียน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม 
KWL-Plus เรือ่ง “Around Your Life”   แผนการจัดการเรยีนรู และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ผลการวิจยั
พบวา แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง “Around Your Life”                                     
มีประสิทธิภาพ 83.94/84.08 สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                        
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ผูเรียนมีความพึงพอใจ
ตอแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life” อยูในระดับมาก
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Abstract
  This research aims to develop supplementary English reading exercises using KWL-Plus activity 
entitled “Around Your Life” for Matthayomsuksa four students in Suratpittaya II School in Suratthani province 
aiming to examine the efficiency level criteria of the supplementary English reading exercise according 
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to the standard criteria 80/80, the students learning achievement, and students satisfaction toward the 
supplementary exercise. The sample group was conducted under cluster random sampling and con-
sisted of thirty students from Matthayomsuksa four who were studying in semester one of the               ac-
ademic year 2011. The tools used in this study were the supplementary English reading exercises entitled 
“Around Your Life”, the academic achievement test and the manual of the supplementary English reading 
exercises entitled “Around Your Life” and the learning achievement test. Statistics including   percentage, 
average value and t-test dependent were used to analysis process. The results showed that quality of the 
supplementary English reading exercises entitled “Around Your Life” was at a very good level with higher 
efficiency than the set  criteria at 83.94/84.08. The students who took the supplementary English reading 
exercises entitled “Around Your Life” have archived their learning at a statistical significant level 0.1. and 
the satisfaction of sample groups also showed at  a good level.

Keyword
  Supplementary English Reading Exercises, KWL-Plus activity, Learning Achievement.

บทนํา
  ในปจจบุนัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความสําคญัเปนอยางยิง่ เพราะการใชภาษาอังกฤษไดขยายตัว
มากข้ึน ทั้งทางการคา ธุรกิจระหวางประเทศและในโลกอิเลคทรอนิกส ภาษาอังกฤษจึงยกระดับเปนภาษาของโลก
โดยแทจรงิ (Suntaree, 1985) ภาษาอังกฤษจงึยิง่ทวคีวามสาํคญัมากข้ึน  ถอืไดวาเปนภาษาสากล (World Language) 
เนื่องจากมีสารสนเทศมหาศาลหลั่งไหลเขามายังประเทศไทย สารสนเทศเหลานี้สวนใหญอยูในรูปแบบการนําเสนอ
เปนภาษาอังกฤษ  การจัดการศึกษาของประเทศไทยในขณะน้ีจึงตองพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนใหอยูในระดับท่ีจะรบัและเขาใจสารสนเทศภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี  การเรียนรูภาษาตางประเทศสําหรับ
นกัเรียนไทยจงึมคีวามสําคญัและมีความจําเปนทีต่องใชเปนเคร่ืองมอืสาํคญัในการตดิตอสือ่สาร การแสวงหาความรู 
การประกอบอาชีพ และการสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวสิยัทัศนทีจ่ะชวยพัฒนานกัเรียนใหมคีวามเขาใจ
ตนเองและผูอื่นใหดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
  ดวยเหตุนี้กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจึงมีหนาที่เสริมสรางพื้นฐานของมนุษยและศักยภาพใน
การทํางานอยางสรางสรรค ตองพัฒนาความสามารถในการใชภาษาของผูเรียนใหเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารได      
ตามความตองการในสถานการณตางๆ ดังน้ันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงไมไดเรียนเพ่ือใหรูเก่ียวกับภาษา  
อยางเดียวเทาน้ัน แตเปนการเรียนเพ่ือใหสามารถติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังสราง
ความสามารถในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความชํานาญใน 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน 
ตลอดจนจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจและความตองการบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคล
เพ่ือเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดอยางแทจริง            
(กรมวิชาการ, 2551) 
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  เพื่อใหนักเรียนสามารถถายทอดความรูและสื่อสารกับผูอื่นได นักเรียนจึงตองศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเองมากขึ้น ดังนั้น ทักษะการอานจึงเปนทักษะที่จําเปนและสําคัญ เพราะทําใหเกิดสติปญญา ความรู การพัฒนา
พฤติกรรมและคานิยมตางๆ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิตใหพัฒนาไปสูสิ่งท่ีดีที่สุดของชีวิต  การปลูกฝง  
ใหรักการอานตั้งแตเยาววัยจึงเปนพื้นฐานการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  แตจากการศึกษาสภาพปญหาในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพบวา  นักเรียนสวนใหญมีปญหาดานการอานเปนอยางมาก ปญหาที่นาเปนหวง
ของเด็กไทย คือ ไมชอบอานหนังสือ  ไมชอบคิดและไมคอยสนใจศึกษาหาความรู มีเพียงสวนนอยที่มีความสามารถ
ทางภาษาในระดับดี ทําใหภาพรวมคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา จึงควรเรงหาทางแกไขปรับปรุง        
โดยเรงดวน (ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ, 2555)
  ทกัษะการอานเปนกจิกรรมทีเ่ดก็ไทยใหความสาํคญันอยลงเรือ่ยๆ จงึทาํใหเด็กไทยมทีกัษะการอานดอยลง
อยางเห็นไดชัด จากรายงานการจัดอันดับความสามารถในการอานและทําความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีจัดทําโดย 
Education First เมื่อป ค.ศ. 2013  พบวา เด็กไทยมีความสามารถภาษาอังกฤษตํ่ามาก คือ อยูในอันดับที่ 55             
จาก 60 ประเทศ (http://www.ef.co.th/epi/) ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ  
อัจฉรา วงศโสธร (2552) ที่พบวานักเรียนไทยมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง ทําใหตอง
ปรบัปรงุแกไขปญหาหลายประการ สอดคลองกบัผลงานวจิยัของ ฉวีลกัษณ  บณุยะกาญจน (2547) ทีพ่บวาการอาน
ของนักเรียนไทยไมมีประสิทธิภาพเพราะพ้ืนฐานขาดทักษะการอาน การเรียนไมไดเนนสอนอยางมีระบบจริงจัง         
เปนสาเหตุทําใหเบื่อหนายเพราะไมมีความรูพื้นฐานเดิมเพียงพอที่จะรับประสบการณใหม  เพราะเทาที่ผานมาการ
เรยีนการสอนของครแูละนกัเรยีนจะใชเพยีงหนงัสอืเรยีนทีส่วนกลางกําหนดใหเรยีน ทาํใหผูเรยีนไมสามารถจนิตนาการ
ใหเปนไปตามเปาหมายการสอนไดอยางครบถวน การเรียนการสอนไมสามารถบรรลุจุดมุงหมายไดทั้งหมด                  
รวมทัง้การจดัการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษยังขาดหนงัสืออานเพ่ิมเติมท่ีสอดคลองกับหลักสูตร ซึง่สงผลใหนกัเรียน
ขาดความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งและถูกตอง อาจจะเปนเพราะส่ือการเรียนการสอนยังไมสอดคลองกับหลักสูตร   
เทาท่ีควร อีกท้ังเน้ือหาบทอานจากหนังสือเรียนเปนเน้ือหาจากสวนกลางไกลตัวผูเรียนไมมีความเก่ียวของกับ             
การดําเนินชีวิตประจําวัน จึงไมสะทอนความตองการของทองถิ่น (วิไลรัตน คีรินทร, 2550 ; อรุณี วิริยะจิตรา, 2532)
  จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ของโรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒ 
ในปการศึกษา  2552-2553  พบวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  เรื่อง “Around Your Life” รอยละ 55.48 และนักเรียนมี
คะแนนไมผานเกณฑดานความรูคดิเปน  รอยละ 64.82 ซึง่แสดงใหเหน็วา นกัเรยีนสวนใหญประสบปญหาการเรียนรู     
ในเรื่องดังกลาว (โรงเรียนประดูพิทยาคม ฝายวิชาการ, 2553)
  จากปญหาและเหตุผลที่กลาวมาขางตนจึงเปนที่มาของความพยายามในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแกไข
ปญหาของนักเรียน แนวทางแกปญหาสามารถทําไดหลายวิธ ี วธิกีารหน่ึงทีจ่ะชวยใหนกัเรียนไดเรยีนรูตรงตามจุดมุง
หมายท่ีหลักสูตรกําหนด  ทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  รวมทั้งสงเสริมนิสัยรักการอานและการศึกษา            
ดวยตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ โดยสามารถศึกษาหาความรูไดจากสื่อการเรียนรูตางๆ อยางหลากหลาย  ลักษณะ
สือ่การเรยีนรูตามหลกัสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศักราช 2551 มหีลักการและแนวคิด คอื เนนใหนกัเรียนไดศกึษา
คนควาหาความรูดวยตนเอง และใหสถานศึกษาจัดทําสาระใหสอดคลองกับทองถิ่นและสงเสริมแหลงเรียนรู                   
ครูและนักเรียนจึงสามารถจัดทําหรือพัฒนาสื่อขึ้นใหสอดคลองกับธรรมชาติของแตละสาระการเรียนรู สามารถชวย
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ใหนักเรียนเขาใจความคิดรวบยอดไดงายและรวดเร็วขึ้น สรางประสบการณการเรียนรูที่แปลกใหมเชื่อมโยง
ประสบการณที่อยูใกลตัวนักเรียนใหเขามาสูการเรียนรูไดอยางเต็มที่ (ทิศนา แขมมณี, 2550)
  ดวยเหตนุีผู้วจิยัจึงไดสรางและหาประสทิธิภาพของแบบฝกเสรมิทกัษะการอานภาษาองักฤษ เรือ่ง “Around 
Your Life” สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒ เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะ          
การอานเน้ือหาท่ีมสีาระเกีย่วกบัประสบการณจริงในทองถิน่ของตนเอง และมีความรูกวางขวางในเรือ่งราวเหตกุารณ
และสถานทีส่าํคญัทีม่คีณุคาของชมุชนท่ีตนอาศยัอยู อนัจะนําไปสูความรกัและความภาคภมูใิจในจงัหวัดของตนเอง 
เกิดการเรียนรูบรรลุเปาหมายตามท่ีหลักสูตรตองการและยังเปนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานใหกับนักเรียน    
อีกดวย นอกเหนือจากน้ี การศึกษาและคนควาวิธีการสอนอานภาษาอังกฤษพบวา มีหลากหลายวิธี  แตผูวิจัยเห็นวา
วิธีสอนแบบ KWL-Plus เปนวิธีสอนที่นาสนใจและมีประสิทธิภาพ เพราะเปนวิธีสอนที่มีรายงานการวิจัยจํานวนมาก
สนับสนุนวาสามารถใชไดผลดีทั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษและวิชาตางๆ  ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีสอนแบบ KWL-Plus    
วธิกีารสอนดังกลาวเปนการสอนอานทีจ่ดักจิกรรมการอานใหผูอานไดนาํความรูเดมิของตนท่ีมอียูแลวมาชวยตคีวาม
ในเนื้อเรื่องที่อาน เพ่ือชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในสิ่งที่อานมากขึ้น และเปนวิธีสอนที่มีจุดมุงหมายหลักเพ่ือชวย
พัฒนาทักษะการอานและในขณะเดียวกันสามารถนําไปพัฒนาทักษะทั้งสี่ของการเรียนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
คือ ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนไปพรอมๆ กัน แตเนนความเขาใจในการอานเปนหลัก รวมท้ังให
นักเรียนสามารถแสดงความเขาใจจากเรื่องที่อานไดดวยการสรุปความในตอนทายโดยใชการเขียนแผนภูมิความคิด 
ซึง่จะทาํใหนกัเรียนสามารถบรรลจุดุมุงหมายของการอานไดในท่ีสดุ (Carr &Ogle, 1987 ; เกียรติชยั ยานะรังส,ี 2540)

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus                      
เรื่อง “Around Your Life” ที่สรางขึ้นตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80
  2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4  ทีเ่รยีนดวย
แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life”
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life” 

สมมติฐานการวิจัย
  1. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around 
Your Life” ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เร่ือง 
“Around Your Life” ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
  3. ความพึงพอใจของนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปที ่4 ทีเ่รยีนดวยแบบฝกเสรมิทกัษะการอานภาษาองักฤษโดย
ใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life” อยูในระดับมากขึ้นไป
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วิธีการวิจัย
  การวจิยัคร้ังนีเ้ปนการวิจยัเชงิทดลอง ทีใ่ชกลุมทดลองกลุมเดยีวโดยมกีารวดักอน-หลงั (One-Group Pretest-
Posttest Sesign) 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
ปการศึกษา 2554 ทั้งหมด 4 หองเรียน จํานวน 132 คน และกําหนดกลุมตัวอยางโดยสุมแบบเจาะจง 1 หองเรียน 
จํานวน 30 คน 
  2. กรอบแนวคิดการวิจัย
         การวิจยัครัง้น้ีใชรปูแบบการวจิยัเชงิทดลอง  โดยใชกลุมตวัอยางกลุมเดยีวกนัคือ ทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน มีลักษณะการทดลอง ดังภาพที่ 1

           ภาพที่ 1: รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง

   ความหมายของสัญลักษณ
   O1  =  แทนการสอบกอนที่จะทําการทดลอง (Pre-test)
   X    =  แทนการทดลองโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน
   O2  =  แทนการสอบหลังการทดลอง (Post-test)

  3. เครื่องมือการวิจัย
          เคร่ืองมือในการวิจยัมี 5 รายการประกอบดวย แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกจิกรรม 
KWL-Plus จํานวน 8 เร่ือง คูมือการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus                   
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 3 ชุด ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบกิจกรรมระหวาง
เรียน และแบบทดสอบหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
องักฤษ เครือ่งมอืวิจยัดังกลาวไดผานการทดลองและหาประสิทธิภาพตามรปูแบบของ อบุลวรรณ ปรุงวนิชพงษ (2551) 
กอนนํามาทดลองกับกลุมตัวอยาง
  4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
          เร่ิมดําเนินการวิจยัในภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โดยช้ีแจงลําดับกิจกรรมการเรยีนโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life” แลว นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเร่ืองดังกลาวไปทดสอบกับนักเรียนกอนใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน หลังจากนั้นนําขอมูล                        
มาวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์กอนเรียน แลวผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
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โดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life” พรอมทั้งทําแบบฝกกิจกรรมระหวางเรียนแตละเรื่อง จํานวน   
60 ขอ นํามาวิเคราะหจะไดคะแนนระหวางเรียน เมื่อสอนจบแตละหนวยจึงนําแบบทดสอบหลังการอานไปทดสอบ
กับนักเรียน แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเปนคะแนนหลังเรียน หลังจากจัดกิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ครบทุกหนวยแลว นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชกับกลุมตัวอยาง เสร็จแลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาระดับ
ความพึงพอใจ
  5. การวิเคราะหขอมูล
         ในการวเิคราะหผลการทดลอง  ผูวจิยัไดนาํขอมูลมาหาคารอยละของความกาวหนาของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ือเปรยีบเทยีบระหวางกอนและหลงัเรียน และหาคารอยละความกาวหนาของคะแนนเฉลีย่ของนักเรียน
กอนเรียน-หลังเรียน โดยตั้งเกณฑมาตรฐานความพอใจไวรอยละ 25 ขึ้นไป (พิชิต ฤทธิจรูญ, 2547) สวนคะแนน        
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนการประเมินคุณภาพแบบฝกเสริมทักษะการอานและคะแนนการประเมินคูมือการ 
ใชแบบฝกเสริมทักษะการอานไดใชวิธีการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความแปรปรวน 
      ในสวนของการหาคาความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาของแบบทดสอบไดหาคา IOC ตามวิธขีอง พสิณุ ฟองศรี 
(2549) สาํหรบัการหาคาความเชือ่มัน่ใชสตูร K-R 20 คาความยากงาย (p) และคาอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบสอบ 
   การหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ ใชสูตร E1/E2 และหาคาดัชนีประสิทธิผลนวัตกรรม            
โดยวิเคราะหจากคะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนทําไดกับคะแนนเต็มท้ังกอนเรียนและหลังเรียน โดยมีเกณฑยอมรับ
ประสทิธผิลวาผูเรยีนมกีารเรียนรูไดจรงิตองมคีาต้ังแต .50 ขึน้ไป (สาํนกังานคณะกรรมการขาราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา, 2550)  นอกจากน้ียงัมกีารทดสอบสมมตฐิานโดยใช t-test  แบบ Dependent Samples (พสิณ ุ ฟองศร,ี 
2549) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน

ผลการวิจัย
  การหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทกัษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกจิกรรม KWL-Plus เรือ่ง “Around 
Your Life” ปรากฏผลดังตอไปนี้

ตารางที่  1
ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง  “Around Your 
Life” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒

  จากตารางที่ 1  พบวา คะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus  เรื่อง “Around Your Life”  เทากับ  50.36  จากคะแนนเต็ม 60  คิดเปนรอยละ 
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83.94  ซึง่เปนคาของประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกจิกรรม 
KWL-Plus  เรื่อง “Around Your Life”  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  
สวนคะแนนเฉล่ียหลงัเรยีนเทากบั  33.63  จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน  คดิเปนรอยละ  84.08  ซึง่เปนคาประสทิธภิาพ
กระบวนการ (E2)
  จากการวิเคราะหขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 2
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน 

  จากตารางท่ี 2 จะเห็นวา คะแนนเฉลีย่กอนเรยีนเทากบั 20.73 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรยีนเทากบั 33.63  รอยละ
ของความกาวหนาเทากับ 32.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไววาตองเพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 25 ของคะแนนเต็ม     
สวนคาประสิทธิผลแบบฝกเสริมทักษะการอาน พบวากลุมตัวอยางที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานมีคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียน 20.73 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 33.63 ไดคาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกเสริมทักษะการอาน 0.67 
แสดงใหเห็นวา แบบฝกเสริมทักษะมีประสิทธิผลในการพัฒนาการอานของนักเรียนอยูในระดับดี และจากการ        
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนพบวา ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง          
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรยีนทีม่ตีอแบบฝกเสรมิทกัษะการอานภาษาอังกฤษ
โดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life” พบวามีความพึงพอใจในเรื่องสื่อการเรียนรูที่มีการวางรูปแบบ

เชิงสรางสรรคสอดคลองกับการดํารงชีวิตประจําวันอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคา x  เทากับ 4.74 รองลงมาไดแก
กระบวนการจดัการเรียนรูสงเสรมิความคดิสรางสรรค และความสามารถในการคดิวิเคราะหของผูเรยีนไดอยางชดัเจน

โดยมีคา x   เทากับ 4.59 ทั้งนี้เมื่อประมวลโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x  = 4.46)

 



 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

139 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

อภิปรายผล
  ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around 
Your Life” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ๒  พบวาประสิทธิภาพของแบบฝก              
เสริมทักษะที่ใชกลุมตัวอยางมีคาสูงกวาเกณฑคุณภาพที่กําหนดไวคือ 83.94/84.08  สาเหตุอาจจะเกิดจากแบบฝก
เสริมทักษะดังกลาวมีเน้ือหาสาระทําใหนักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน  รวมท้ังสงเสริมดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ  
ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นไดจริง  ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนานี้ของ สุวดี  สดแสนรัตน 
(2551) ที่พัฒนาแบบฝกทักษะพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชเทคนิค KWL-Plus วิชาภาษา
อังกฤษพื้นฐาน อ 33101  สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยพบวาแบบฝกที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 79.02/79.95  
ซึง่มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑทีต่ัง้ไวคอื 75/75 ผลการวิจยัดังกลาวเปนไปในทํานองเดียวกันกับรายงานวิจยัเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ         
โดยใชกิจกรรมการอานใหคลอง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม              
(อบุลวรรณ  ปรงุวนชิพงษ, 2551) นอกจากน้ี ยงัมกีารพัฒนาแบบฝกเสรมิทกัษะการอานภาษาองักฤษในหลายรายวชิา
ทีช่วยเพ่ิมผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน  ไดแก  แบบฝกเสรมิทกัษะการอานอยางมีวจิารณญาณ (วรีนชุ  สมยอม, 
2548) แบบฝกทักษะการอานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ศูนยการศึกษาพิเศษ             
(จินดา อุนทอง, 2549)  และแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองดานการอานและ
การเขียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  (มุทิตา แกวคําแสน, 2553) จากการเปรียบเทียบผลการวิจัย                     

ตารางที่ 3
ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาองักฤษโดยใชกจิกรรม KWL-Plus 
เรื่อง “Around Your Life”
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ในกลุมแบบฝกเสริมทักษะการอานในรายวิชาตางๆ ของนักวิจัยท่ีเคยทําไวจะเปนไปในทํานองเดียวกันกับงานวิจัยน้ี  
แสดงใหเห็นประสิทธิภาพประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะการอานท่ีมีตอการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางชัดเจน  ซึ่งนาจะมีสาเหตุจากลักษณะเดนของแบบฝกเสริมทักษะท่ีมีลักษณะ             
องคประกอบดานโครงสรางนาสนใจ ทําใหดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดีกวาหนังสือเรียนประจําวิชา
  เมือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนกลุมตวัอยาง พบวาคาเฉลีย่ของคะแนนกอนเรยีน 20.73 
คะแนน และคาเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน 33.63 คะแนน นกัเรียนจึงคะแนนความกาวหนาทางการเรียนเฉล่ีย 12.90 
คะแนน คิดเปนรอยละ 32.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ รอยละ 25 และเม่ือนําคะแนนจากการทดสอบ                 
มาหาคาดัชนีประสิทธิผลไดคา 0.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่พอใจ (0.50) และเม่ือนําคาเฉล่ียของคะแนนกอนเรียน-           
หลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติ t-test พบวา มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 แสดงให
เห็นวา การเรียนจากแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus หนวย “Around Your Life” 
ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนจริง  ผลการทดลองอาจจะเปนเพราะแบบฝกเสริมทักษะการอานดังกลาว ไดผาน
กระบวนการพัฒนาอยางมรีะบบตามหลักวิชาการ มกีารทดลองและแกไขขอบกพรอง รวมท้ังผานการพจิารณาตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญ ทําใหมีความถูกตองสมบูรณ ซึ่งผูเชี่ยวชาญประเมินใหคุณภาพดานตางๆ ของแบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life” อยูในระดับมากที่สุด      
มคีาเฉล่ียเทากบั 4.60 นอกจากน้ีแลวนกัเรยีนยังมคีวามพึงพอใจในการเรียนดวยแบบฝกเสริมทกัษะการอานดงักลาว
อยูในระดบัมาก (คาเฉลีย่ 4.46) จากเหตุผลดังกลาวขางตนทาํใหนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปที ่4 โรงเรียนสุราษฎรพทิยา 
๒ อาํเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีทีเ่ปนกลุมตวัอยางการวิจยัทีเ่รยีนโดยใชแบบฝกเสรมิทกัษะการอานภาษาอังกฤษ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน ผลการวิจัยจึงยอมรับตามสมมติฐานที่ตั้งไวทั้ง 3 ขอ

สรุป
  จากการดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม        
KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life” สรุปได ดังนี้
  1. แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life” ที่สราง
ขึน้มีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสดุและมีประสิทธิภาพเทากับ 83.94/84.08 ซึง่สูงกวาเกณฑทีก่าํหนด
คือ 80/80 แสดงวาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life”    
มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 
20.73  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 33.63  คะแนนเฉลี่ยความกาวหนาทางการเรียนเทากับ 12.90  รอยละความ
กาวหนาทางการเรียนเทากับ 32.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ ตองเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 25 ของคะแนนเต็ม 
และเม่ือนําคะแนนจากการทดสอบมาหาคาดัชนีประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่นาพอใจคือ 0.50 
และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t -test  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  นั่นแสดงวาการเรียนจากแบบฝกเสริมทักษะ         
การอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life” ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงขึ้นจริง
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  3. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใช
กิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 ซึ่งเปนระดับความพอใจมาก แสดงวาแบบ    
ฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม KWL-Plus เรื่อง “Around Your Life” ที่สรางขึ้นมีเนื้อหาสาระ 
รูปแบบตรงตามความตองการและความสนใจของนักเรียน เหมาะสมที่จะนําไปใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน
และศึกษาคนควาเปนอยางยิ่ง  
  ขอเสนอแนะ
    1. ควรนาํแบบฝกเสริมทกัษะท่ีไดจากการวิจยัครัง้นีไ้ปประยุกตใชสาํหรบัการเรียนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศกับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่มีเนื้อหาเปนสื่อการเรียนรูกับการดํารงชีวิตประจําวัน  เพื่อเปนการ
สงเสริมสื่อการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชวงชั้นดังกลาวใหสูงขึ้น
    2. ควรมีการศึกษาหรอืวจิยัดานรูปแบบการสอนแบบ KWL-Plus กบัการพฒันาทักษะดานอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน
ในการปลูกฝงนิสัยรักการอานและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใหสูง
ขึ้นตอไป
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บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ                     
ราชวทิยาลยัในปจจบุนั  และศกึษาแนวทางการบริหารการเปลีย่นแปลงในทศวรรษหนา ซึง่จะศกึษาตามกรอบแนวคดิ
ของแมคคินซี่หรือแบบจําลอง 7-S โดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย   กลุมตัวอยางที่ใชไดแก ผูทรงคุณวุฒิ
จาํนวน 25 คน และบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยไดแก ผูบรหิาร อาจารยและเจาหนาที ่  จาํนวน 350 คน วเิคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติคามัธยฐาน ฐานนิยม คาพิสัยระหวางควอไทต คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบวา  จุดแข็งของมหาวิทยาลัยเนนการศึกษาดานพระพุทธศาสนาเปนหลัก แตมีจุดออนคือ ผูบริหารยังขาด
ประสบการณในการบริหารจัดการองคกรขนาดใหญ  สวนโอกาสของมหาวิทยาลัยคือ การท่ีมีคาหนวยกิตและ            
คาใชจายถูกกวามหาวิทยาลัยอืน่ๆ แตมหาวิทยาลัยกม็แีนวโนมทีจ่ะประสบกบัปญหาคือ มหาวิทยาลัยทัง้ของภาครฐั
และเอกชนมีการเปดวิทยาเขตท่ัวประเทศซ่ึงจะทําใหมกีารแขงขันทางการศึกษาคอนขางสงู ดงัน้ันแนวทางการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหนา ผูบริหารจึงควรปรับปรุงระบบโครงสรางการบริหารงานและกฎระเบียบตางๆ            
ใหมีความยืดหยุนมีความเปนสากล โดยจัดระบบการทํางานเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวมใหบุคลากรทุกคนมี            
สวนรวมตัดสินใจ สรางเครือขายทางวิชาการกับสถาบันอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศ ในดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ผูบริหารควรมีการสรางความกระตือรือรนใหกับบุคลากรในองคกรโดยเสริมสรางขวัญกําลังใจ           
ในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีควรมุงเนนสรางองคความรูสูความเปนเลิศทางวิชาการดานพุทธศาสนาซ่ึงเปนจุดเดน
ของมหาวิทยาลัย  และพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแบบอยางทีด่ทีางดานศลีธรรม สรางสนัตสิขุใหเกดิในสงัคมชมุชน
และทองถิ่น และเปนผูนําทางปญญาใหกับสังคมไทยและสังคมนานาชาติตอไป     
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Abstract           
  The purposes of this research were to study the change management of Mahamakut Buddhist 
University at present, and to investigate the guidelines for change management  of  Mahamakut Buddhist 
University in the next decade as well as its feasibility, which  will be studied according  to  the  McKinsey 
7’s  Frameworks  by using the   Delphi  Technique.  The sampling cohorts included 25 learned  people 
and the University  personnel   consisting of executive, faculty staff, and officers for a total of 350. The 
study data were analyzed by means of median, mode, interquartile range, mean, and standard deviation.  
Results of the study were as follows:  The strength of Mahamakut Buddhist University is that it is a university 
focusing on Buddhist studies. It could turn out the graduates who are endowed with knowledge and 
morality. However, the University still has the weakness, that is, the executive lacked experiences and 
efficiency in international standard management. But the University has its opportunity in the sense that 
tuition fees and other expenses to be borne by students who entered the University are cheaper than 
those of other universities. Yet, the University still has a threat, that is, a large number of universities, both 
public and private, have set up their regional campuses across the country, leading to keen competition.   
As regards the guidelines for change management in the next decade, the executive should improve 
administration structure and rules and regulations of the University to make them more practical and 
universal through integrated operation by allowing University personnel to participate in decision making, 
creating academic networks with emphasis on retroactive relationship, both nationally and internationally.     
In view of human resource development, the University should provide the personnel with ambition to 
have career growth and incentives in performance. Additionally, the University should concentrate on 
developing outstanding skills of its personnel, and develop process and team-based administration     
system, emphasizing personnel participation in administration at all level. In addition, the University should 
build up Buddhism-based academic excellence to an extent that it has become a sustainable identity of 
the University through developing it to be a moral ethical model for others so as to bring about peace and 
happiness in society, community and locality. Yet, the University should manage to achieve intellectual 
leadership for national and international society at large. 

Keywords
  Change Management, Mahamakut Buddhist University

บทนํา  
  ในปจจุบนัการเปล่ียนแปลงทัง้ทางดานเศรษฐกจิ สงัคมการเมอืง การปกครองและเทคโนโลยี ไดสง ผลกระทบ
ตอนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ รวมทั้งมีแนวโนมวาในอนาคตการแขงขัน ทางการศึกษาจะ     
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ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น (จรัส สุวรรณเวลา, 2551) สงผลกระทบใหเกิดปญหาทางการศึกษาอยางตอเน่ือง ซึ่งเปน
ปญหาในระดับวิกฤติ ทั้งดานคุณภาพและดานประสิทธิภาพ ทําใหสถาบันอุดมศึกษาของไทยขาดศักยภาพทาง      
ดานการบรหิารจัดการในการแขงขันกับสถาบนัอดุมศกึษานานาชาติ เพ่ือรองรบักับการแขงขันแบบเสรีหรือไรพรมแดน
ในปจจุบันและอนาคตได (วิจิตร ศรีสอาน, 2551)  ผูบริหารมหาวิทยาลัยจึงจะตองมีวิสัยทัศนที่สามารถขับเคลื่อน
การบริหารดวยระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเนนรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายตามสภาพ
ความเปนจริงในสังคม มีความยืดหยุนคลองตัว และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงได (สนม  ครุฑเมือง, 2547)     
เพราะมหาวิทยาลัยจะมีคณุภาพ มคีวามเปนเลิศทางวชิาการ  มชีือ่เสียงเปนทีย่อมรับของสงัคมไดหรอืไมนัน้ ผูบรหิาร
มหาวิทยาลัยจะมีความรอบรูในเชิงวิชาการอยางเดียวไมได จะตองเปนผูมีวิสัยทัศน  มีความรูความเขาใจใน               
หลักการของอุดมศึกษา รูจักการประยุกตศาสตรทางการบริหารรูปแบบตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย  จึงจะสามารถบริหารมหาวิทยาลัยใหประสบผลสําเร็จได (สมเจตน ภูศรี, 2552) เชนเดียวกับ Kotter 
(2007)  ที่กลาววา  ผูบริหารควรพัฒนาวิสัยทัศนและกลยุทธดวยการสรางวิสัยทัศนที่ชัดเจนเพ่ือที่จะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในองคกร สื่อสารวิสัยทัศนของแตละบุคคลเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศนขององคกร           
ตลอดจนกําหนดกลยุทธเพือ่ใหวสิยัทศันนัน้เปนจรงิได  สอดคลองกบังานวจิยัของ Cheryl (2009) ทีไ่ดศกึษากระบวนทัศน
ใหมในการวางแผนกลยุทธที่ประสบความสําเร็จในสถาบันอุดมศึกษา  พบวา ผูบริหารตองกําหนดกลยุทธ                         
ในการพัฒนา  และนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของสถาบัน พันธกิจ วิสัยทัศน และ       
เปาหมายขององคการ    โดยนําแนวทางแบบจําลอง 7-S ของแมคคินซีย (McKinsey 7’s Frameworks) มาใช             
ซึ่งเปนกลยุทธการบริหารของบริษัทแมคคินซียที่สามารถบริหารจนทําใหบริษัทประสบความสําเร็จได โดยผูบริหาร
ของสถาบนัอดุมศกึษาทกุแหงสามารถจะนํามาประยุกตใชในการบรหิารมหาวทิยาลยัได (Waterman & Peters, 1982)  
  การบริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเปนมหาวิทยาลัยสงฆก็เชนเดียวกัน  จําเปนอยางยิ่ง
ที่ผูบริหารจะตองปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต (มหาวิทยาลัย      
มหามกุฎราชวิทยาลัย  สํานักงานอธิการบดี, 2548)  รวมทั้งจะตองทบทวนสถานภาพและบทบาท ใหความสําคัญ
กบัปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยมกีารกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพและความเปน
เลิศทางวิชาการดานพุทธศาสนา และใหทันตอสภาวการณที่เปล่ียนแปลงไป  (สถาบันวิจัยญาณสังวร, 2547)             
การแกปญหาการบริหารงานท่ีผานมาจงึเปนเพียงแนวทางแกไขปญหาเบือ้งตนเทาน้ัน ยงัไมเพียงพอตอการรองรับกับ
แนวโนมอนาคตที่จะเกิดขึ้นได ผูบริหารจะตองเตรียมความพรอมอยางเรงดวน รวมทั้งมีการศึกษาหาแนวทาง             
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  โดยแนวทางท่ีจะใชศึกษาภาพเหตุการณในอนาคตก็ คือ การวิจัยเชิงอนาคต
ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อมองถึงเหตุการณหรือพฤติกรรมที่นาจะเปนไปไดในอนาคต  (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2541)  
ซึง่จะทําใหทราบแนวทางการบริหารการเปลีย่นแปลงในอนาคตวาควรจะมแีนวโนมเปนอยางไร เพือ่ใหมหาวิทยาลยั
สามารถปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสมซ่ึงคาดวาจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอ   
มหาวิทยาลัยในอนาคต   
  ดวยเหตุผลดงักลาวนี ้ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลง ของมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2565) โดยผลการวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการนํา
ไปกําหนดเปนนโยบาย และทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในอนาคตไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพตอไป  
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วัตถุประสงค 
   1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
  2. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษหนา 
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2565)

วิธีการวิจัย 
  การศึกษาวิจยัในครัง้นีเ้ปนการวิจยัเชิงอนาคต (Future  Research) โดยใชเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบเดลฟาย 
(Delphi Technique)  กลุมตัวอยางที่ใช ไดแกผูทรงคุณวุฒิที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน                   
อดีตผูบรหิาร  จาํนวน 5 คน ผูบรหิารปจจบุนั  จาํนวน 5 คน ผูบรหิารระดับคณะปจจบุนั  จาํนวน 5  คน อาจารยประจาํ  
จํานวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น 25 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เนื่องจากจะทําใหได
กลุมผูทรงคุณวุฒิที่มีวิสัยทัศนทางการอุดมศึกษาท่ีเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการ  โดยผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนใน       
การวิจัยไว ดังนี้
  ขัน้ตอนที ่1 ผูวจิยัศึกษาวิเคราะหสภาพการบริหารของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด  มหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) จากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 25 คน  
  ขัน้ตอนที ่2 สมัภาษณเก่ียวกบัแนวทางการบรหิารการเปล่ียนแปลงของมหาวทิยาลัยในทศวรรษหนา ผูวจิยั
นําแบบสัมภาษณซึ่งมีลักษณะเปนแบบปลายเปดกึ่งโครงสรางไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 25 คน และนํามา
เรยีบเรยีงพิจารณาเพ่ิมเติม ตดัตอนประเดน็ตางๆ เพ่ือใหมคีวามเหมาะสมย่ิงขึน้และวเิคราะหขอมลูโดยแสดงเปนคา
ความถี่ อันดับ เพื่อเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามตอไป  (รอบที่ 1)
  ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกตองของแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัย มหามกุฏ   
ราชวิทยาลัยในทศวรรษหนา โดยไดศึกษาความสอดคลองจากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 25 คน โดยใช          
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ดังนี้ 1)  วิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 25  ที่มีตอแนวทาง
การบริหารการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (รอบท่ี 2) 3) วิเคราะหความคิดเห็นของ              
ผูทรงคุณวฒุทิีม่ตีอแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย  (รอบท่ี 3) วเิคราะห
ขอมูลโดยใชคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทตและเพ่ิมตําแหนงท่ีผู เช่ียวชาญนั้นเห็นสอดคลองและ                     
คําตอบของตนเองเพื่อใหทบทวนคําตอบ
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ของแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษหนา จากความคิดเห็นของบุคลากรภายในไดแก ผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัย  จํานวน 350 คน  วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อจะสรุปเปนแนวทาง  
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย  โดยในแตละดานน้ัน จะใชระดับความเห็นของความเปนไปไดใน        
ทางปฏิบัติในระดับมากและมากที่สุด (ระดับ 3.50 - 5.00)  



 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

147 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

ผลการวิจัย 
  1. สภาพการบริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในปจจุบัน   
   จดุแขง็ของมหาวทิยาลัย จะเปนมหาวทิยาลัยเฉพาะทางดานศาสนาซ่ึงเนนการศกึษาดานพระพุทธศาสนา
เปนหลัก  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานทั้งดานความรูและความประพฤติ  แตก็ยังมีจุดออนคือ         
ผูบริหารสวนใหญเปนพระสงฆยังขาดประสบการณในการบริหารจัดการองคกร ทําใหเกิดผลกระทบตอนโยบาย      
และแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  สวนโอกาสของมหาวิทยาลัยคือ การท่ีมีคาหนวยกิตและคาใชจายอ่ืนๆ 
สําหรับนักศึกษาที่ไดเขามาศึกษาตอเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วไปแลวจะถูกกวามหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งเปน
โอกาสดีทําใหนักศึกษาท่ีขาดโอกาสในการเขาศึกษาตอ เน่ืองจากปญหาดานการเงินสามารถเขาศึกษาตอ                      
ในมหาวิทยาลัยแหงนี้ได   สวนปญหาที่สําคัญของมหาวิทยาลัยพบวา    นโยบายขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ออกเปน 12 ปของรัฐบาล ไดสงผลกระทบตอเยาวชนที่จะเขามาบวชเรียนซึ่งมีจํานวนลดลงอยางมาก  ไมมีเยาวชน
เขามาบวชเปนสามเณรตั้งแตเด็ก ทําใหไมมีนักศึกษาที่เปนบรรพชิตเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสงฆ ซึ่งจะเปน
ปญหาในระยะยาวสําหรับพุทธศาสนาในประเทศไทยตอไป   
  2. แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหนา 
   ผูบริหารของมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบโครงสรางโดยเฉพาะโครงสรางการบริหารงาน และ               
กฎระเบียบตางๆ  ของมหาวิทยาลัยใหมีความยืดหยุนไมซํ้าซอน มีความเปนสากล ใหเนนการกระจายอํานาจการ  
บริหารงานแกวทิยาเขตตางๆ โดยใหผูบริหารและคณะกรรมการแตละวทิยาเขตมีอาํนาจและอิสระในการบริหารงาน
เพื่อใหการบริหารมีความคลองตัว   โดยในสวนของระบบการทํางาน ผูบริหารควรจัดระบบการทํางานเชิงบูรณาการ
แบบมีสวนรวม  ใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ และเสนอแนวทางปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ มกีารพัฒนาระบบการประสานงานและการติดตามงานระหวางหนวยงาน ทัง้ภายในและภายนอก
ใหมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งมีการพฒันาระบบแผนงานและกลยุทธขององคการ โดยผูบริหารควรจะ
มกีารสรางเครือขายทางวชิาการของมหาวทิยาลยัในตางประเทศ เนนการประชาสัมพนัธมหาวทิยาลยัเชิงรกุท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ    รวมทั้งควรปรับปรุงกระบวนบริหารงานใหมโดยใหมีระบบแผนงาน แผนพัฒนา เปาหมาย 
กลยุทธของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน  ซึ่งการที่ระบบแผนงานดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมายนั้น  ผูบริหาร
ควรจะมีการพัฒนาระบบบุคคลในองคการใหสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยควรสราง                          
ความกระตือรือรนใหกับบุคลากรไดมีความเจริญกาวหนาในวิชาชีพ  และเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ใหแกบคุลากรอยางชดัเจน มกีารปรบัเปล่ียนทศันคติและพฤตกิรรมการทาํงานของบคุลากร เพ่ือใหเขาใจในวฒันธรรม
ขององคการและมีความผูกพันตอองคการ  
   นอกจากนี้ระบบทักษะการทํางานของบุคลากรก็เปนสิ่งสําคัญซึ่งผูบริหารมหาวิทยาลัยควรจะพัฒนา
ทักษะความถนัดที่โดดเดนของบุคลากร โดยจัดอบรมเสริมสรางศักยภาพใหมีความชํานาญและความสามารถใน    
การปฏิบัติงานตามตําแหนงและหนาท่ีอยางตอเน่ือง รวมทั้งควรมีการพัฒนาระบบทักษะการทํางานของบุคลากร     
ใหมีความรวดเร็วเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในสถานการณปจจุบัน  ซึ่งการพัฒนาจะมี
ประสิทธิภาพไดนั้น  ผูบริหารควรจะมีการพัฒนาระบบรูปแบบการบริหาร โดยเนนการมีสวนรวมในการบริหารงาน
ทุกระดับ มีการประสานงานระหวางสวนกลางและวิทยาเขตอยางชัดเจน  มีการปรับประยุกตหลักธรรมาภิบาล
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และรูปแบบการบริหารงานเชิงพุทธศาสตรมาใชในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเม่ือสามารถดําเนินการได
อยางมปีระสทิธภิาพแลว  ผลสมัฤทธิด์งักลาวกจ็ะนาํไปสูความสาํเรจ็หรอืเปาหมายรวมขององคการ (Super - Ordinate 
Goal)  ไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปาหมายของมหาวิทยาลัย คือ การสรางองคความรูสูความเปนเลิศทางวิชาการ       
ดานพุทธศาสนา ซึง่เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยท่ีเปนแบบอยางท่ีดทีางดานศีลธรรม และเปนผูนาํทางปญญาใหกบั
สังคมไทยและสังคมนานาชาติ  

อภิปรายผลการวิจัย  
  จากผลการวิจัยพบวา ดานจุดแข็ง คือการเปนมหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนาซ่ึงจะเนนการศึกษา
ทางวิชาการดานพระพทุธศาสนาเปนสาํคญั มภีารกิจในการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพมีความรูคูคณุธรรม  ใหการบริการ
วชิาการทางพระพุทธศาสนาแกชมุชนอยางกวางขวาง และเปนศนูยกลางแหงการแสวงหาความรูวชิาการพระพุทธศาสนา
สอดคลองกับรายงานวิจัย ของ สถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ  (2546) ไดศึกษาวิจัย                    
เก่ียวกับโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาวิจัยและ     
พัฒนางานวิชาการ เพ่ือสรางองคความรูทางดานวิชาการพระพุทธศาสนาใหมๆ ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ     
และสังคมของประเทศ  ซึ่งบทบาทดังกลาวนี้ทําใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับของสังคมในปจจุบัน      
เชนเดียวกับรายงานวิจัยของสถาบันวิจัยญาณสังวร (2547) ที่ไดระบุวา จุดแข็งมหาวิทยาลัยจะอยูที่ความเปน     
สถาบันการศึกษาช้ันสูงทางพระพุทธศาสนาท่ีแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพราะไดเนนหลักธรรมคําสอน
ทางดานพระพุทธศาสนามาสอดแทรกไวในหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกระดับจึงสามารถผลิตบัณฑิตใหเปน      
ผูมีองคความรูทั้งทางดานศาสนาและวิชาการอื่นๆ 
  ดานจุดออน  พบวา  ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยยังมีปญหาและเปนจุดออนอยูเกือบทุกๆ ดาน 
ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูบรหิารระดับสงูยงัไมมกีารเตรยีมความพรอมดานบคุลากร (มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั  
สาํนกังานอธกิารบด,ี 2548)  และไมมกีารปรบัตวัขององคการเพือ่รองรบักบัสถานการณปจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อยางรวดเร็ว ขาดการปฏิรูปองคการใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน ซึ่งปญหาดังกลาวสงผล  
กระทบตอการบริหารงาน และยังทําใหเกิดปญหามากมายในปจจุบัน (สถาบันวิจัยญาณสังวร, 2547)  เชนเดียวกับ
อุปสรรคของมหาวิทยาลัย  พบวา มหาวิทยาลัยตองเผชิญกับปญหาในการบริหารหรือการพัฒนามหาวิทยาลัย             
ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากในอนาคตจะมีสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเพ่ิมข้ึน ทั้งสถาบัน
อุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน  แตละสถาบันจะมีการแขงขันกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพและการพัฒนางานวิจัยบนฐาน
ของความพรอมที่มีศักยภาพสูง  มหาวิทยาลัยจากตางประเทศจะมารวมลงทุนจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัย                
ในประเทศมากข้ึน  ซึง่การไดเปรียบเชิงปริมาณเงนิทนุ  การไดเปรียบเชิงบคุลากรท่ีหลากหลายสาขาวิชา และมีคณุวฒุิ
สูง จะทําใหไดเปรียบมหาวิทยาลัยที่มีทรัพยากรดอยกวา (จรัส สุวรรณเวลา, 2551) นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัตนยัง
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปจจัยตางๆ
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการบริหารของมหาวิทยาลัย      
โดยจะตองปรับเปลี่ยนใหทันการณเพ่ือรักษาขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพขององคการในการแขงขันกับ    
มหาวิทยาลัยอื่นๆ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551)       



 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

149 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

  สวนโอกาสของมหาวิทยาลัย  พบวา  การดําเนินงานไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ เชน 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบสังคมและนโยบายในการพัฒนา
ประเทศ  (สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) สงผลใหมหาวิทยาลัยตองปรับเปล่ียนท้ังกระบวนการเรียน
การสอน เปาหมายและวิธีการสอน รวมท้ังตองมุงเนนการสรางนิสัยใฝรูการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Study) ทั้งน้ี       
เพ่ือจะใหสามารถกาวทันกับการขยายตัวขององคความรูที่พัฒนาข้ึนอยางไมหยุดย้ัง ควบคูกับความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการ โดยเนนนวัตกรรมการจัดการศึกษาใหตรงตามความตองการของสังคม ดวยการใชเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลองกับรายงานวิจัยของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542) 
ทีร่ะบไุววา  การจดัการศึกษาระดบัอดุมศกึษาในอนาคตควรตอบสนองความตองการของผูเรยีนไดอยางหลากหลาย 
สอดคลองกบัความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ความตองการกาํลงัคนเพ่ือการพฒันาประเทศ และความตองการ
องคความรูและเทคโนโลยีเพื่อการแขงขันบนเวทีโลก  
  ในดานการบริหารการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลยัพบวา ผูบรหิารมหาวิทยาลยัควรจะมีการปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงระบบโครงสรางของมหาวิทยาลัยใหม อาจเน่ืองมาจากระบบโครงสรางการบริหารยังเปนรูปแบบเดิม   
มีลักษณะที่ซํ้าซอนกัน ไมมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหเปนไปตามรูปแบบสากลทั่วไป และไมไดปรับปรุง
โครงสรางการปฏิบตังิานใหสอดคลองกับสถานการณทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว สอดคลองกับรายงานวิจยั
ของสถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (2546) ทีไ่ดศกึษาเร่ือง โครงการจัดทําโครงสรางการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพบวา  การบรหิารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยเฉพาะของวิทยาเขต
ยงัขาดความเปนเอกภาพ อาํนาจในการบริหารยังไมชดัเจน  การกระจายอํานาจสูวิทยาเขตยังมนีอย และยังขาดอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาวิทยาเขตดวยตนเอง ดังน้ันผูบริหารจึงควรพัฒนาระบบโครงสรางการบริหารใหมี    
ความเปนอิสระสามารถปรับเปล่ียนได ซึ่งการที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถดําเนินภารกิจตามบทบาทและ           
หนาที่ใหบรรลุไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จําเปนตองมีความคลองตัวในการดําเนินงานทั้งดานการบริหาร
วิชาการ บริหารงบประมาณและบุคลากร และมีเสรีภาพทางวิชาการ  เพื่อสามารถคิดคน แสวงหาความรู สรางสรรค
นวัตกรรม และพัฒนาความเจริญกาวหนาทางดานวิชาการใหกับประเทศ และสามารถที่จะแขงขันกับนานาประเทศ
ได เชนเดียวกับสนม ครุฑเมือง (2547) ที่ไดกลาวไววา  ปจจุบันสภาพสังคมโลกไดเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเทคโนโลยี
ขาวสาร เปนสังคมที่มุงเนนการแขงขันกันอยางรุนแรง และเปนสังคมที่ไรพรมแดนแหงการเรียนรู ทําใหการจัดการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะตองเนนความเปนอิสระในการบริหารใหมีความคลองตัวทันตอการเปล่ียนแปลงอยู     
ตลอดเวลา   ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยจะมีความคลองตัว และมีความเปนเลิศทางดานวิชาการและสนองความตองการ
ของสังคมได  ผูบริหารจะตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการและระบบการทํางาน  
  ดานระบบการทํางานของมหาวิทยาลัย พบวา ที่ผานมายังไมคอยมีประสิทธิภาพมากนัก  เน่ืองมาจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนอย จนทําใหขาด
ความรวมมือในการทํางานระหวางฝายผูบริหารกับบุคลากรฝายปฏิบัติ ขาดการบูรณาการในการปฏิบัติงานระหวาง
หนวยงานท้ังภายในและภายนอก ทาํใหการปฏิบตังิานของแตละฝายไมมปีระสทิธิภาพ นอกจากนีใ้นการปรบัเปลีย่น
ตําแหนงเพ่ือความเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากรยังทําไดยากมากและจะเกิดปญหาข้ึนทุกคร้ัง      
เนื่องมาจากบุคลากรยังติดอยูกับวัฒนธรรมเดิม (สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, 2546)  
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นอกจากน้ียังไมยอมรับการหมุนเวียนภาระงานหรือเปล่ียนแปลงแนวคิด เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน        
จึงทําใหบุคลากรไมมีระบบในการทํางาน  ไมมีประสบการณในการทํางานที่ตรงสาย หรือทํางานไมตรงกับความรู
ความสามารถ ดังนั้น ผูบริหารควรจะใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน  เนื่องจากการมีบุคลากร               
ที่มีความรู  ทักษะความคิดสรางสรรค และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จะสงผลดีตอความสําเร็จขององคการ                  
เชนเดียวกับศิริวรรณ เสรีรัตน และ สมชาย หิรัญกิตติ (2550) ที่ไดกลาวไววา ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยท่ีมี      
ความสําคัญตอการดําเนินงานขององคการ การที่องคการจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น สวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับ      
การจดัการทรพัยากรมนุษย  ดงัน้ัน องคกรจึงตองมีการฝกอบรมและพฒันาทรพัยากรบคุลากร   เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะ
สูงสุดของบุคลากรอันจะนําไปสูผลสําเร็จขององคการสอดคลองกับ  รัชนา  ศานติยานนท (2544) ท่ีไดศึกษาเรื่องรูป
แบบใหมของการบรหิารจดัการทีด่ใีนมหาวทิยาลยั พบวา  การดาํเนนิการของมหาวิทยาลยัเพือ่ใหเปนไปตามปณธิาน
ที่ตั้งไว ตองใชระบบการวางแผน และการดําเนินการที่เปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยเริ่มจากการกําหนด
เปาหมายใหชดัเจน เพ่ือมุงไปสูอนาคตและการพัฒนาท่ียัง่ยนื โดยความเห็นรวมและเห็นพองของประชาคม การจัดระบบ
งานทีก่าํหนดหนาท่ีงานชดัเจน ควบคูไปกบักระบวนการตดัสินใจใหรบัรูตรงกนั มรีะบบฝกอบรมและพัฒนาเปนข้ันตอน 
มีระบบการประเมินผลและบริหารจัดการท่ีอาศัยขอมูลอยางเปนระบบ ประเมินตรงตามวัตถุประสงค เช่ือถือได           
เปดเผย โปรงใส และมีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการปฏิบัติของตน
  ในดานระบบแผนงานและกลยุทธขององคการ  ผูบริหารควรจะมีการปรับปรงุระบบแผนงานและกลยุทธของ
องคการใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไมมีระบบแผนงาน กลยุทธ และ             
เปาหมายที่ชัดเจน (สถาบันวิจัยญาณสังวร, 2547)  ขาดการเตรียมความพรอมเพ่ือจะรับกับสถานการณ                        
การเปล่ียนแปลง รวมทั้งไมมีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงาน
และกิจกรรมตางๆ  ขององคการ เพ่ือใหบรรลเุปาหมายหรอืวัตถุประสงคขององคการท่ีไดตัง้ไว   ซึง่การจัดการเชิงกลยุทธ
เปนส่ิงท่ีสามารถกําหนดทิศทางขององคการ  และชวยใหผู บริหารสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของ                 
สภาพแวดลอมได อีกท้ังการตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงนั้น จะทําใหผูบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงคและ
ทศิทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับสภาวะความเปล่ียนแปลงได ซึง่แนวทางน้ีสอดคลองกับรายงาน
วิจัยของพันธทิพย ทองอราม (2546)   พบวาผูบริหารควรกําหนดวิสัยทัศน และนโยบายของสถาบันใหชัดเจน             
เปนผูนําในการสรางความเขาใจใหบุคคลเห็นความสําคัญและรวมมือในการจัดทําแผนของสถาบัน รวมทั้งทําให
บคุลากรเห็นความสาํคัญและประโยชนของการวางแผน เพ่ือพัฒนาสถาบันในระยะยาวเพ่ือช่ือเสียงท่ีมัน่คงและย่ังยืน  
ดังนั้น   ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงจําเปนตองมีการปรับตัวใหเหมาะสม โดยพัฒนาระบบแผน
งาน กลยทุธขององคการ โครงสรางหลกัสตูร งานประชาสมัพนัธ และแนวทางการบริหารใหมปีระสทิธิภาพ ทามกลาง
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และกระแสสังคมที่มุงสูอุดมศึกษาอันเปดกวาง   อีกทั้งจะชวยเตรียมความพรอมและ
พัฒนาบุคลากรที่อยูภายในองคการได    
  สวนระบบรูปแบบการบรหิารผูบรหิารควรจะมกีารพัฒนาระบบการบรหิารจัดการทีเ่ปนกระบวนการ มุงเนน
กลยุทธการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ เนื่องจาก         
เปนระบบการบริหารงานท่ีมุงเนนความรวดเร็ว คลองตัว และการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบ
ดวยหลักของความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา         
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มีการปรับประยุกตหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตรมาใชในการบริหารงาน  พรอมทั้งควรมีการนําเทคโนโลยี         
สมัยใหมมาใชในการบริหารงานเพ่ือเผยแพรหลักธรรมและประชาสัมพันธกิจการของมหาวิทยาลัย โดยมีการสราง
ระบบเครือขายความรวมมือในลักษณะตางๆ เชน  การวิจัย การพัฒนาอาจารย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา          
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาท่ีเขมแขง็มากขึน้   สอดคลองกับรายงานวิจยัของสาํนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 
(2546) ที่พบวา มหาวิทยาลัยควรพัฒนาความรวมมือทางวิชาการสูระบบการสรางเครือขายเพ่ือพัฒนาสูการเปน
มหาวทิยาลยัช้ันนําของประเทศภมูภิาคเอเชยีและนานาชาติ มกีารจดัต้ังกองทุนวิจยั โดยสนับสนนุใหบคุลากรทําโครงการ
วจิยัรวมมอืกับองคกรนานาชาติ มกีารมุงเนนการตีพมิพเอกสาร รายงานวิจยั เผยแพรในวารสารนานาชาติอยางตอเนือ่ง
  นอกจากนี ้ผูบริหารควรจะมกีารกําหนดเปาหมายรวมขององคการ ความรูสกึรวมกนัของบคุลากรใหมทีศันคติ
ที่ดีตอองคการ โดยสรางคานิยมรวมกันของบุคลากรใหมีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะสงผลตอการดําเนินภารกิจให
บรรลตุามเปาหมายท่ีกาํหนดไว รวมท้ังควรมกีารสรางความตระหนกัใหกบับคุลากรทุกระดับใหมคีวามรูสกึภาคภมูใิจ
ตอองคการ เพือ่ใหเกดิความมุงมัน่ทีจ่ะสรรคสรางองคการโดยมุงเนนสรางองคความรูสูความเปนเลศิทางวิชาการดาน
พุทธศาสนา  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา                     
มีพันธกิจท่ีจะมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีความรูดี มีความประพฤติดีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                     
ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยของ สถาบันวิจัยญาณสังวร (2547) ที่ไดระบุไววา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ควรมีพนัธกิจทีจ่ะตองดําเนินการใหสอดคลองกับวสิยัทัศนโดยการผลิตบณัฑิตทางดานพระพุทธศาสนาใหมคีณุสมบัติ
ตรงตามปรชัญาของมหาวทิยาลยั และกระจายโอกาสใหพระภิกษุสามเณร คฤหัสถและผูสนใจมโีอกาสศึกษามากข้ึน 
สามารถชี้นําสังคมและยุติขอขัดแยงในหลักวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยธรรม

สรุป             
  จดุแข็งของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเนนการศึกษาดานพระพุทธศาสนาเปนหลัก แตมจีดุออนคือ      
ผูบริหารยังขาดประสบการณในการบริหารจัดการองคกรขนาดใหญ  สวนโอกาสของมหาวิทยาลัยคือ การท่ีมีคา
หนวยกิตและคาใชจายถูกกวามหาวทิยาลัยอืน่ๆ แตมหาวิทยาลัยกม็แีนวโนมทีจ่ะประสบกบัปญหา คอื มหาวิทยาลัย
ทั้งของภาครัฐและเอกชนมีการเปดวิทยาเขตท่ัวประเทศซึ่งจะทําใหมีการแขงขันทางการศึกษาคอนขางสูง ดังน้ัน          
ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางการบริหารการเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษหนา   
  1. โครงสรางและระบบงานของมหาวิทยาลัยยังเปนรูปแบบเดิมท่ีไมคลองตัวเทาท่ีควร ดังน้ัน ผูบริหาร          
ควรจะพัฒนาระบบโครงสรางของมหาวิทยาลัยใหเปนแบบสากล โดยเนนการบริหารแบบกระจายอํานาจและการมี
สวนรวมของบุคลากร รวมท้ังควรจะปรับปรุงโครงสรางการบริหารใหมีความยืดหยุนตามสถานการณ โดยปรับลด   
กองงานที่มีภารกิจซํ้าซอนกัน    
  2. สถานการณการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันและอนาคต มีผลกระทบทําใหสถาบัน
อุดมศึกษาจําเปนจะตองปรับเปลี่ยน  ดังน้ัน ผูบริหารควรจัดทําแผนงานและนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาระบบ           
การทํางานของบุคลากร เพ่ือใหบคุลากรทกุคนไดปรับทัศนคตแิละวิธกีารทํางานใหรูจกัการทํางานเปนทีม มสีวนรวม
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารมหาวิทยาลัย และควรจะพัฒนาระบบการทํางานใหเปนเชิงรุกเพ่ือรองรับกับ                    
ความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในอนาคตอยางตอเนื่อง  
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  3.   สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจะแสวงหาเอกลักษณดานคุณภาพและความแตกตาง เน่ืองจากสภาพ           
การแขงขันดานการศึกษาที่มีความรุนแรงข้ึน ผูเรียนมีโอกาสเลือกสถาบันอุดมศึกษาไดมากขึ้น สงผลใหสถาบัน
อดุมศึกษาตางพยายามจะพัฒนาตนเองใหสามารถแขงขนัได ดวยเหตุนี ้มหาวิทยาลัยควรจะคนหาเอกลักษณเฉพาะ
ที่ถนัด   มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
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บทคัดยอ
  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของบทเรียน เรื่อง การประเมินผลกระทบ
สุขภาพชุมชนสําหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร จํานวน  
38 คน  รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑ E1 / E2 (80 / 80)  และ
สถิติทดสอบ Pair -  t  test  ผลการวิจัย พบวา  คาคะแนนความรูระหวางเรียน (E1) และความรูหลังการใชบทเรียน 
(E2) เทากับ 80.45 / 82.78  คาคะแนนทดสอบความรูเฉล่ียหลังทดลองใชมคีาสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  (P- value = ≤ 0.01)  นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตอบทเรียนในภาพรวม
ระดับมาก  ทั้งนี้นักศึกษาไดเสนอแนะใหปรับเนื้อหาใหนอยลง เพิ่มเวลาและแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวของระหวางเรียน

คําสําคัญ
  การพัฒนาบทเรียน   การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน   นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร

Abstract
  The purpose of this research was to develop and efficiency assessment of Lesson plans which 
Community Health Impact Assessment. 38 students of public health major were participated. The  E1/E2  

(80 / 80)  and Pair - t test were used for analysis. The result showed that Lesson plans which  Community 
Health Impact Assessment ritual to build encouragement for students were 80.45 / 82.78.  Moreover, the 
satisfaction of lesson plans at a high level. Comparison of lesson the post – learning achievement score 
was higher than the pre – learning score (P - value = ≤ 0.01). In concluding, students suggested that to 
reduce of lesson content, time and activity addition.

Keywords
  Development in Lesson Plans, Community Health Impact Assessment,  Public Health Students

การพัฒนาบทเรียน เรื่อง การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน
สําหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร

Development in Lesson Plans About Community Health Impact
Assessment for Public Health Students
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บทนํา
  ในประเทศไทยหนาที่ของชุมชนเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการการพัฒนาท่ีมุงเนนระบบทุนนิยมเพ่ือ            
ความกาวหนาของประเทศเม่ือการพัฒนาเสรจ็สมบูรณกถ็อืเปนความสาํเร็จตามความตองการของรัฐผูกาํหนดนโยบาย
การพัฒนา มิใชความตองการของชุมชนจึงทําใหเกิดปญหาท้ังเรื่องสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม แบบแผนชีวิต      
ทั้งระบบก็เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (ตระกูล  ชํานาญ, 2552) นอกจากนี้การพัฒนาตามแนวคิดนี้มุงเนนเฉพาะ
ระบบเศรษฐกิจที่เอกชนเขามาครอบครองปจจัยดานการผลิตสินคาหรือการใหบริการโดยมีผลกําไรเปนตัวกําหนด 
เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมกีลไกตลาดเปนฐานในการตดัสินใจ ในระบบคดิเชนน้ีไมไดตระหนักตอผลกระทบทีจ่ะตามมา
สูชมุชนระยะยาว  (โชต ิ ถาวรศร ี สมศกัด์ิ สนัติสขุ โนรยิกู ิ ซซูกู ิ และ ขนษิฐา นนัทบตุ, 2555)  การประเมนิผลกระทบ
ทางสุขภาพของชุมชนจงึเปนกระบวนการแกไขผลกระทบของกิจกรรมการพัฒนา จากการเปล่ียนแปลงปจจัยกําหนด
สุขภาพที่เกิดข้ึน และการคาดการณผลกระทบของการเปล่ียนแปลงปจจัยกําหนดสุขภาพน้ันตอสุขภาพบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมทั้งในทางลบและทางบวก และรวมกันเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว 
และคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมท้ังรวมกันทบทวนทุนทางสังคมของชุมชนท้ังดานทรัพยากรธรรมชาติ 
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น (Cameron, Ghosh & Eaton, 2011, 435)
  กระบวนการประเมินผลกระทบตอสขุภาพของชมุชนจึงเปนเคร่ืองมอืสนับสนนุ สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียน
เรยีนรูรวมกันในชุมชนเกีย่วกับปจจยักําหนดสขุภาพ สิง่คกุคามสขุภาพ การคาดการณผลกระทบตอสขุภาพท่ีคาดวา
จะเกดิขึน้จากการเปล่ียนแปลงปจจยักาํหนดสขุภาพดานตาง ๆ  และเสนอแนะมาตรการปองกนัและลดผลกระทบตอ
สุขภาพ รวมท้ังมาตรการในการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งกระบวนการดังกลาวไดชวยใหเกิดความเขาใจ         
และความสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางประชาชน เจาหนาที่จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูแทนจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ (อุไรวรรณ  อินทรมวง  ยรรยงค อินทรมวง และภาณี ฤทธิมาก, 2554, 716)   ดังนั้นการสรางสุขภาพตองเกิด
ขึ้นควบคูกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวัฒนธรรมในชุมชนท่ีถือเปนแนวทางสําคัญในการ
สรางชุมชนสุขภาวะ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดจัดกระบวนการประเมินผล 
กระทบสุขภาพชุมชนเปนเน้ือหาสวนหนึ่งรายวิชา HSC 4201 การประเมินผลกระทบสุขภาพในกลุมวิชาเลือกเสรี   
โดยในแตละภาคการศึกษามนีกัศกึษาสนใจเรียนเปนจาํนวนมากทําใหกระบวนการเรียนการสอนตองมคีวามหลากหลาย
และสนองตอบวัตถุประสงคของรายวิชาดังกลาวอยางแทจริง การจะแกไขปญหาจําเปนตองกอใหเกิดการ                        
สงเสริมการมสีวนรวมซึง่เปนยุทธวิธสีาํคัญในสรางความรูและความเขาใจรวมกนั รวมถึงเพิม่โลกทศันและการเรียนรู   
ดวยตนเองโดยผานบทเรียนท่ีสามารถเรียนรูดวยตนเองท่ีไมจําเปนตองใชสถานที่และการกําหนดระยะเวลา ผูวิจัย  
จึงไดพัฒนาบทเรียน เรื่อง การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและ
ใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาสุขภาพและประยุกตใชในการออกฝกประสบการณภาคสนามตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนและวัดประสิทธิภาพของบทเรียน เรื่อง การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนสําหรับ
นักศึกษาสาธารณสุขตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80
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  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลังการใชบทเรียน เรือ่ง การประเมนิผลกระทบสขุภาพ
ชุมชนสําหรับนักศึกษาสาธารณสุข
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียน เร่ือง การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนสําหรับนักศึกษา
สาธารณสุข

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
       1.1  การพัฒนาบทเรียน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  Selection)  เพื่อใหไดบุคคล
ที่สามารถใหขอมูลตรงตามที่ตองการและกระจายอยูในขอบเขตของการศึกษา ซึ่งการศึกษานี้ไดคัดเลือกตัวแทน     
เพ่ือสรางบทเรียนจากหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบงานดานสาธารณสุข  จํานวน  3  ทาน รวมกับนักวิชาการ               
ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินผลกระทบสุขภาพจากสถาบันอุดศึกษา จํานวน 2 ทาน
      1.2 การทดสอบประสิทธิผลของบทเรียนคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection)  ตามคุณสมบตัิ 
ดังนี้
    1.2.1  เปนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตรหลกัสตูรภาคปกติทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพ (HSC 4201) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556  จํานวน  38  คน 
              1.2.2 สมัครใจเขารวมโครงการ
              1.2.3  สามารถเขารวมกิจกรรมไดตลอดโครงการ
  2.  วิธีการศึกษา
                  2.1  การสรางบทเรียน มีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
                        2.1.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยดําเนินการดังนี้
                                  1) สํารวจความตองการของผูเรียน
      2) พิจารณาความสอดคลองเหมาะสมขององคความรูที่ไดจากขอ 2.1.1 กับรายวิชาการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพ
    2.1.2  กําหนดสาระการเรียนรูของรายวิชาที่จะนํามาสรางบทเรียน
                          2.1.3  วิเคราะหลักษณะขององคประกอบสําคัญของบทเรียน ไดแก สาระการเรียนรู ผลลัพธการ
เรียนรู การจัดการเรียนรูบทเรียน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  แหลงการเรียนรูเพิ่มเติม
   2.2  การประเมินประสิทธิผลของบทเรียน ใชเครื่องมือ ดังนี้
    2.2.1  การหาประสิทธิภาพบทเรียน ทําวัดคะแนนเฉลี่ยความรู กอนและหลังการทดลองใช            
บทเรียนและวัดประสิทธิภาพของบทเรียนที่ได โดยใชแบบวัดประสิทธิภาพ E1 / E2 ตามเกณฑ 80 / 80  
    2.2.2  การวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนกอนและหลังเรียนบทเรียน  วัดจากแบบทดสอบความรูกอน 
- หลังที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นและนําขอมูลมาเปรียบเทียบความแตกตาง 
    2.2.3  ความพึงพอใจตอบทเรยีนครอบคลมุความพงึพอใจตอเนือ้หาบทเรียน สือ่ประกอบการสอน  
กิจกรรมการเรียน และผูสอน
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  3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
      การศึกษาคร้ังน้ี ไดใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการพิจารณาปรากฏการณภายใต           
สภาพแวดลอมและความเปนจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือหาความสัมพันธของปรากฏการณกับสภาพแวดลอมในพื้นที่ 
โดยใชเครื่องมือประกอบดวย 
       เคร่ืองมือชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามประเมินความรู ใชวัดกอน - หลังการทดลองใชบทเรียน เปนแบบ
เลือกตอบ 4  ตัวเลือก การใหคะแนนตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0  คะแนน
      เคร่ืองมอืชุดท่ี  2  เปนแบบประเมนิความพึงพอใจ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  3  ระดับ 
แบบสอบถามแตละขอมีคะแนนตั้งแต 1- 3 คะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
   เครื่องมือชุดที่  3  เปนแนวคําถามในการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใชบทเรียนและ           
ขอเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียน
  4.  การวิเคราะหขอมูล
       4.1 ขอมูลประสิทธิภาพของบทเรียนใชเกณฑ 80 / 80  (คาเฉลี่ย) 
       4.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์การนําบทเรียนไปใชในกระบวนการเรียนรู ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ยและ        
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยสถิติ Pair t -  test

ผลการวิจัย
  สวนที่  1  ผลการสรางบทเรียน 
  ผูวิจัยไดทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนขอมูลประกอบการพัฒนา
บทเรียน ดําเนินการโดยผูวิจัยรวมกับเจาหนาที่ดานสาธารณสุขและตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย
  1.  สาระการเรียนรู
       นโยบายภาครัฐภายใตระบบทุนนิยมไดนําไปสูปญหาส่ิงแวดลอม สังคมและสุขภาพของประชาชน 
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชนไดสรางความเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งเปนความพยายาม       
ในการแสวงหาแนวทางปองกันปญหาทางสุขภาพโดยการอนุรักษฟนฟูระบบนิเวศ วัฒนธรรมที่เอ้ือตอสุขภาวะท่ีดี  
โดยกระบวนการเร่ิมตนจากการท่ีชุมชนตองรวมกันกําหนดนิยามสุขภาพของตนเองวาชุมชนท่ีอยูเย็นเปนสุขมี         
ความหมายอยางไร การท่ีจะมสีขุภาพดมีปีจจยัอะไรท่ีเก่ียวของบาง ปจจยัเหลานีจ้ะนํามาวิเคราะหผลกระทบเชงิบวก
หรือเชิงลบอยางไร โดยผลการประเมินที่ไดจะนําเขาสูการพิจารณาของชุมชน และสงตอขอมูลไปยังหนวยงาน              
ที่เกี่ยวของตอไป การประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชนจึงเปนจุดเริ่มตนของความเชื่อมโยงกันเปนองครวม
อยางสมดุลระหวางการพัฒนาชุมชนและสุขภาพ ซึ่งการปฏิบตัิการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชมุชนท่ีผาน
มาน้ันมีเน้ือหาท่ีกวางและไดสะทอนมมุมองวาสุขภาพเปนผลลพัธของชวีติท่ีดลุยภาพ มคีวามสมัพันธทีด่รีะหวางกัน    
ในชุมชน เปนความสัมพันธที่ไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น และไมเบียดเบียนธรรมชาติ เปนกระบวนการ
ของชวีติท่ีมคีวามเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงโยงใยอยูกบัสุขภาวะโดยรวมของสังคมและระบบนิเวศ  ดงัน้ันการดูแลรักษา
สุขภาพของคนตองเกิดขึ้นควบคูกับการเยียวยารักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือนิเวศวัฒนธรรมในชุมชนหรือสังคม       
ที่ถือเปนแนวทางสําคัญในการสรางชุมชนสุขภาวะ



158 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

  2.  ผลลัพธการเรียนรู
      2.1  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนและปญหาสุขภาพจากการพัฒนาชุมชน
   2.2  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตของการประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน
          2.3  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการใชกระบวนการการประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนเพ่ือแกไข
ปญหาสุขภาพจากการพัฒนาชุมชน
         2.4 มีความสามารถในการใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายในการใชขอมูลจากชุมชนเปนฐานเพ่ือ
การเรียนรูในหองเรียน
  3. การจดัการเรยีนรูใชเวลาการเรยีนรู 3 คร้ัง คร้ังละ 3  คาบ (คาบละ 60  นาท)ี ดงัเสนอในตารางท่ี 1

ตารางที่  1  
การจัดการเรียนรูบทเรียน
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ตารางที่  1  
การจัดการเรียนรูบทเรียน (ตอ)

  สวนท่ี 2 การหาประสทิธภิาพของบทเรยีนโดยหาอตัราสวนประสทิธภิาพกระบวนการระหวางเรียน 
(E1) และผลของการใชบทเรียน (E2) (E1 / E2 = 80 / 80)
  ผลการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนในการทํากิจกรรมระหวางเรียน (E1)  และผลของการใชบทเรียน (E2)      
ไดคาเทากับ 80.45 / 82.78  ทั้งนี้บทเรียนที่ผูวิจัยรวมกับผูเกี่ยวของไดสรางขึ้นมีประสิทธิภาพใหคา E1 / E2 สูงกวา
เกณฑ 80 / 80 ที่กําหนดไว ดังตารางที่  2 

   E1 E2 E1 / E2 

 

 38 80.45 82.78 80.45 / 82.78 

  สวนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการทดลองใชบทเรียน
  ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิบทเรียน พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉลีย่กอนและหลงัทดลองใชเทากบั 
4.50 และ 7.05 ตามลําดับ  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.33 และ 1.39 ตามลําดับ เม่ือวิเคราะห                        
ความแตกตางของคาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยกอนและหลังทดลองใชบทเรียน พบวา คาคะแนนทดสอบความรู
เฉลี่ยหลังทดลองใชมีคาสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-value = ≤ 0.01)              
ดังตารางที่  3

   3 ประเมิน

 

 

   

 

 

 

    

  2   

 E1 / E2 = 80 / 80  
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 t -test P-value* 

 

 

4.50 

7.05 

1.33 

1.39 

12.02  0.01 

  สวนที่ 4  ความพึงพอใจตอบทเรียน
             ความพึงพอใจของนักศึกษาตอบทเรียน พบวา  นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตอบทเรียนในภาพรวม
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเลขคณติเทากบั 2.39  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบั 0.51 ทัง้นีน้กัศกึษามีความพึงพอใจ
บทเรียนทีส่ามารถนําไปประยกุตใชเพ่ือการปฏบิตังิานหลังจากจบการศึกษามากทีส่ดุ คาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 2.71  
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51  และมีความพึงพอใจนอยท่ีสดุในดานความเขาใจงายของเน้ือหา คาเฉล่ีย
เลขคณิตเทากับ 2.07  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35  

  สวนที่ 5 ขอเสนอแนะในการใชบทเรียน
  ขอเสนอแนะในการใชบทเรียนจากการสนทนากลุม สรุปไดวาบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนถาจะนําสูการปฏิบัติ         
อยางตอเนื่องและขยายผลสูการใชประโยชนในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรตองกอเกิด                    
การแลกเปล่ียนประสบการณจากผูปฏิบัติโดยเฉพาะบุคลากรจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันจะนําไปสูการถอด
องคความรูออกมาเปนแนวปฏบิตัไิดสอดคลองกบัพ้ืนท่ี  ทัง้น้ีนกัศึกษายงัเสนอแนะจดุเดนและจุดดอยของบทเรยีน ดงัน้ี
  จุดเดนของบทเรียน
         1. สามารถนําความรูจากบทเรียนไปตอยอดในการทําวิจัยได
           2. เนื้อหาในบทเรียนมีความหลากหลาย ครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงคและขอมูลสามารถนําไป
ใชประโยชนได
          3. เนือ้หาบทเรยีนอานแลวเขาใจ เหมาะสมกับเนือ้หาทีเ่รยีนทาํใหเขาใจปญหาผลกระทบสขุภาพชุมชนมากข้ึน
          4. ผูสอนมีเทคนิคการนาํเสนอขอมลูประกอบการเรยีนไดเหมาะสมและเขาใจงายสามารถนาํไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานได
     จุดที่ตองปรับปรุง
       1. ควรกําหนดกิจกรรมทั้งหัวขอ วัตถุประสงค และวิธีการใหชัดเจน
       2. สื่อวีดีทัศนที่ใชประกอบการเรียนควรมีเนื้อหาและรายละเอียดที่เหมาะสม
       3. เนื้อหาในบทเรียนมากเกินไปและบางหัวขอมีความซับซอน ควรเพิ่มตัวอยางประกอบ
       4. ควรขยายเน้ือหาใน Power Point เพื่อใชทบทวนเนื้อหา

 

  3   
 

* Pair – t  test   0.05 
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       5. ระยะเวลาท่ีใชในการสอนนานเกินไป ควรเพิ่มเติมกิจกรรมในหองเรียน
       6. ควรมีกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีประกอบการเรียน

อภิปรายผล
  การพัฒนาบทเรียนโดยการมีสวนรวมระหวางผูสอนและผูปฏิบัติงานในพื้นที่โดยใชขอมูลจากงานวิจัย         
รวมกบัสถานการณปญหาสุขภาพชุมชนทําใหเนือ้หาของบทเรียนมีความทันสมยัและใกลเคยีงกับสถานการณปญหา
สขุภาพในปจจุบนั  สงผลใหนกัศึกษามีความเขาใจเน้ือหาตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังแสดงจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรยีนทีไ่ดคาคะแนนทดสอบความรูเฉลีย่หลังทดลองใช  มคีาสงูกวากอนทดลองใชอยางมนียัสําคญั
ทางสถิต ิในสวนของความพงึพอใจของผูเรียนตอบทเรียนอยูในระดับมาก โดยผูเรียนพึงพอใจตอเน้ือหาของบทเรยีน
ที่สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษา ทั้งนี้อาจจะเน่ืองจากการไดศึกษางานวิจัย         
การมโีอกาสนําเสนอความคิดเหน็และรวมกนัอภปิรายแนวทางการประยุกตใชกระบวนการประเมินผลกระทบสุขภาพ
ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการทํางานรวมกับ      
ผูอื่นของนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว รายวิชาการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว  คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ม.ป.ป.) พบวา นักศึกษาท่ีเรียนโดยใชกระบวนการแบบรวมมือมีคะแนน           
หลังเรียนแตกตางจากคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยนักศึกษาสวนใหญพอใจกับ          
การสอนรปูแบบนี ้มกีารชวยเหลือกลุม ความรบัผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นหลงัการเรียน
แบบรวมมือโดยเฉลี่ยสูงขึ้นและนักศึกษามีความสัมพันธภายในหองเรียนเพิ่มขึ้น

สรุป
  คาคะแนนทดสอบความรูเฉล่ียกอนและหลังทดลองใชบทเรียนท่ีสรางข้ึนมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติทิีร่ะดับนยัสาํคญั 0.05 ซึง่กระบวนการวจิยันีไ้ดสะทอนแนวทางการกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูทีผ่สมผสาน
กระบวนการปฏิบัติการตั้งแตการคนหาปญหา การรวมกันเรียงลําดับความสําคัญของปญหา การแสวงหาแนวทาง
แกไขปญหาและการติดตามประเมินผล อนัจะนาํไปสูความเขาใจและการประยุกตใชกระบวนการประเมินผลกระทบ
สุขภาพชุมชนของนักศึกษาตอไปในอนาคต  อยางไรก็ตามการสรางบทเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสุขภาพ
ชุมชน มีขอเสนอแนะ ดังนี้
  1. การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนเปนเทคนิคทีย่งัขาดขอมลูสนบัสนนุทีเ่พยีงพอ ดงันัน้ การพัฒนาบท
เรยีนนี้จึงจําเปนตองใชประสบการณของผูสอนและผูเกี่ยวของในการพัฒนาบทเรียนเพ่ือใหไดเนื้อหาท่ีเหมาะสม
สําหรับนักศึกษาทางดานสาธารณสุขศาสตร 
  2. กระบวนการการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีคอนขางเขาใจยากตองใชสื่อประกอบที่นําเสนอขอมูลให
ครอบคลุมรายละเอยีดของขัน้ตอนการประเมนิผลกระทบสุขภาพชุมชนทีช่ดัเจน อนัจะสงผลตอความเขาใจของผูเรียน 
  3.  การสรางความเขาใจระหวางเรียนโดยการจัดกิจกรรม เชน การแบงกลุมศกึษาใบงาน  การรวมกนัอภปิราย
ปญหาท่ีศกึษาจากส่ือวดีทีศันทีเ่กีย่วของจะชวยใหนกัศกึษาเขาใจกระบวนการและนําไปใชในการวจิยัและการปฏิบตัิ
งานในอนาคตได
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  4 เน้ือหาของบทเรียนควรมุงเนนไปท่ีกระบวนการประเมินเพื่อใหนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใช             
โดยสังเคราะหผลการศึกษาจากงานวจิยัท้ังในประเทศและตางประเทศอันจะสงผลตอการลดความซํา้ซอนของเน้ือหาได
 
กิตติกรรมประกาศ
  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลืออยางดียิ่งจากนักศึกษาและเจาหนาท่ี     
ดานสาธารณสุขทีไ่ดใหขอมลูและประสานงานการเก็บขอมลูการวจิยั และขอขอบคณุคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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บทคัดยอ
  โครงการวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือ ศกึษาปจจยัท่ีสงผลตอการตดัสินใจปลกูขาวโพด และศึกษาความตองการ
ของเกษตรกรในการเลือกปลูกพชืชนดิอืน่แทนการปลกูขาวโพด กลุมตวัอยางท่ีใชวจิยั คอื กลุมเกษตรกรผูปลกูขาวโพด
ในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวนทั้งสิ้น 500 คน สถิติที่ใชไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบ
ดวย คาความถี ่คารอยละ คาเฉล่ีย และสถิตเิชงิอนมุานไดแก คาสถติ ิF-Test (One Way Anova) ผลการศกึษาพบวา
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพด ในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมพบวา 
ปจจัยลําดับแรกคือ ปจจัยดานชุมชน มีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดในระดับมาก รองลงมาคือ ปจจัยดานพื้นที่
และสภาพแวดลอม ปจจัยดานเคร่ืองมอื อปุกรณ เคร่ืองจกัรกลสําหรับเพาะปลูกขาวโพด ปจจัยดานผลผลิตและราคา
มผีลตอการตดัสนิใจปลกูขาวโพดในระดับปานกลาง ขณะเดียวกันปจจยัดานแรงงาน ปจจยัดานตนทนุการผลิต และ
ปจจยัดานนโยบายรัฐมผีลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดในระดับนอย นอกจากน้ียงัพบวาเม่ือเปรียบเทียบปจจยัท่ีสง
ผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดพบวา  ปจจัยดานแรงงานสงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในดานความตองการที่จะปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกขาวโพด พบวาเกษตรกรสวนใหญมีความ
ตองการที่จะปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกขาวโพด โดยใหเหตุผลวา การปลูกขาวโพดในปจจุบันมีตนทุนในการปลูก
เพิ่มสูงขึ้นทุกป ราคาขาวโพดในแตละปการผลิตไมแนนอน และประสบปญหาขาดทุนตอเนื่องมาหลายป  โดยพืชที่
เกษตรกรตองการปลกูแทนการปลูกขาวโพดลําดับแรกคือ ชา  รองลงมาคอื ยางพารา และกาแฟ คดิเปนรอยละ 57.00, 
29.00 และ 26.80 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาเกษตรกรสวนใหญคิดเปนรอยละ 69.00 ยังคงตองการใหรัฐบาล
ชวยสนับสนุนกลาพนัธุพชืใหแกเกษตรกร ดงันัน้ในการแกไขปญหาการบุกรกุพ้ืนทีป่าเพ่ือการปลูกขาวโพดน้ันรฐับาล
จึงควรกําหนดใหเปนพื้นที่ท่ีปลูกขาวโพดบนพื้นที่สูงเปนพื้นที่พิเศษท่ีอนุญาตใหมีการปลูกพืชชนิดอื่นแทนขาวโพด
ได โดยรัฐบาลควรมีการสนับสนุนกลาพันธุตามความตองการของเกษตรกรและควรมีการใหความรูทั้งดานการผลิต
และการตลาดใหแกเกษตรกรดวย
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คําสําคัญ
  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจปลูกพืช  ขาวโพด  ตําบลวาวี

Abstract
  The objective of this project is to study on the factors that effect to the decision making in maize 
cultivation and to study on the need of the farmers in crop production selection to replace maize cultivation. 
The sample group that used in this research are the maize farmers in Wawee sub-district, Mae-Sruai 
district, Chiang Rai province. The total number of farmers in the study area is 500 people. The statistical 
analysis tools used in this research are Descriptive Statistics consists of frequency, percentage, average 
and Inferential Statistics which is F-Test (One Way Anova).The result of the study shows that the first       
factor that effect to the decision making is related to the community that has great influence to the             
decision making in maize plantation. Secondly, the factor that related to the area and environment. 
Thirdly, the factors related to the production tools, crop yield and cost have influence to the decision 
making in middle level and the last factors are related to the labor force, investing budget and government 
policy has less influence. It was found that, among the factors listed above, the only factor related to the 
labor force has noticeable influence in statistical meaning at level 0f 0.05 and the majority of the farmers 
need to plant other crops rather than maize, due to currently the investing cost has become higher 
yearly, the cost of the maize yield is not stable in each year and cause money loss continuously for many 
years. The crops that the farmers want to plant instead of maizeare tea, rubber and coffee which are 
57.00%, 29.00 % and 26.80%, respectively. The results also show that 69.00% of the farmers still need 
support from the government for providing seeds. Therefore, in order to prevent illegal logging to forest 
area for agriculture activities, the government should define the agricultural area in hilly area which is 
allowed for agricultural activities of the local people to cultivate other crops instead of maize. The government 
should provide seeds by the need of the farmers, including production technique and marketing.

Keywords
  Factors Affecting in The Choice of Plantation, Maize Cultivation, Wawee Sub-District

บทนํา
  สืบเนื่องจากจํานวนประชากรท่ีสูงเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน สงผลตอความตองการที่ดินเพ่ือการใชประโยชน
ทั้งเพื่อการอยูอาศัยและเพื่อการประกอบอาชีพ อยางไรก็ตามดวยที่ดินที่มีอยูอยางจํากัดนี้ จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ
อยางมากมาย เชน การบกุรกุพ้ืนทีป่าและพืน้ทีอ่นรุกัษ เปนตน ตวัอยางทีเ่ดนชัดนีแ้สดงใหเหน็ในบางพ้ืนทีภ่าคเหนอื
ของประเทศไทย เชน จังหวัดเชียงราย ประชาชนบางสวนท่ีอาศัยในพ้ืนที่ปาไดทําการบุกรุกพื้นที่ปาเพ่ือตองการใช
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ประโยชนที่ดินโดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ือการขยายพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีปา จากการศึกษาของ นิอร สิริมงคลเลิศกุล 
และ ศราวุฒิ พงษลี้รัตน (2555) แสดงใหเห็นวา ปญหาหมอกควันที่มักเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปนั้นมีสาเหตุ
หลกัเกิดจากการเผาในพ้ืนทีส่งู และเปนการเผาพ้ืนทีเ่กษตรกรรมในพ้ืนทีป่า อนัไดแก ขาวโพดและขาวไร ซึง่สอดคลอง
กับการศึกษาของ ศุทธินี ดนตรี สัญญา ทุมตะขบ พิภพ ชํานิวิกัยพงศ และศุภลักษณ หนอยสุยะ (2554) ที่ไดทําการ
ศึกษาความสัมพันธของการเผากับการใชประโยชนที่ดิน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม พบวาพ้ืนท่ีเผาสวนใหญมี     
ความสัมพันธกับการปลูกขาวโพด และพ้ืนที่เผาสวนใหญมักเกิดขึ้นในพ้ืนที่ความสูง 600-800 เมตร และพ้ืนที่            
สวนใหญอยูในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
   อยางไรกต็ามพบวาในอดตีภาครฐัไดพยายามดาํเนนิการแกไขปญหาการบกุรุกพ้ืนท่ีปาอันจะเหน็ไดจากมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 ไดเห็นชอบหลักการของ “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม ระดับ
พื้นที่” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขเกี่ยวกับปญหาการใชที่ดินในพื้นที่ปาไมอยางมีระบบ และเปนการอนุรักษควบคู
กับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรปาไมที่เหลืออยู และฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เสื่อมสภาพ จัดทําเปน
ระบบขอมูลปจจุบนัของพ้ืนท่ีปาไมโดยทําการสํารวจขอมูล การถือครองพ้ืนท่ีปาไมทกุประเภทในทุกจังหวัดท้ังประเทศ 
ซึง่นโยบายดงักลาวตองการตรวจสอบวาแตละจังหวัดมพีืน้ทีป่าไมประเภทใดบางและมีสภาพปญหาอยางไร เพ่ือนาํ
ไปสูการจําแนกประเภทปญหาในแตละพื้นที่ โดยดําเนินการสํารวจพื้นที่ครอบครองขึ้นทะเบียนบุคคล เพื่อนําขอมูล
มาจัดทําแผนปฏิบัติการเฉพาะแตละพ้ืนที่ตอไป อยางไรก็ตามพบวาในสภาพพ้ืนที่จริงนั้นไดมีการบุกรุกพื้นที่ปา        
เพ่ือทํากินเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง เพ่ือปลูกพืชเชิงเด่ียวเพ่ือการพาณิชย โดยเฉพาะการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 
(เขมรัฐ เถลิงศรี และ สิทธิเดช พงศกิจวรสิน, 2553) โดยมีนโยบายรับจํานําผลผลิตการเกษตรและการประกันราคา
พืชผลการเกษตรของรัฐบาลเปนตัวกระตุนหลัก จึงทําใหเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และจากรายงานการ
เสวนา เรื่อง “แนวเขตที่ดินปาไม ครั้งที่ 3” ที่ จัดขึ้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2550 ณ จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นที่เปนคําถาม
ที่ยังคงตองการคําตอบวา “ทําไมไมใหชาวบานปลูกปาเปนอาชีพ เปลี่ยนจากอาชีพปลูกกะหลํ่า ขาวโพด ใหมีอาชีพ
ปลูกตนปา รักษาปา ปาก็ฟนใหเขามีรายไดจากการปลูกปา” แตคําถามนี้ยังคงตองการคําตอบวา อะไรคือแรงจูงใจ
หรือปจจยัสําคัญท่ีทาํให เกษตรกรเลอืกปลกูขาวโพดมากกวา พชืชนดิอืน่ๆ และถาหากไมปลกูขาวโพดแลว เกษตรกร
ตองการปลูกอะไร และทําไมจึงเลือกพืชชนิดนั้น ทั้งนี้เพื่อเปนสวนหน่ึงในการแกไขปญหาการใชที่ดินเพ่ือปลูก              
พืชเชิงเดี่ยวในพื้นท่ีปาอันนํามาซ่ึงการเผาในท่ีโลงและเปนสาเหตุหลักของปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือของ
ประเทศไทย จากสถานการณดังกลาวจึงเปนที่มาของโครงการนี้ ที่ตองการศึกษาวา มีปจจัยใดที่สงผลใหเกษตรกร
ในพืน้ทีส่งูเลอืกปลกูขาวโพดมากกวาพืชชนดิอ่ืน และหากเปลีย่นการปลกูขาวโพดได  เกษตรกรตองการปลกูพชืชนิด 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกพื้นที่ตําบลวาวี เปนกรณีศึกษาเน่ืองจาก เปนพ้ืนที่ที่พบจุดความรอน (Hotspot)      
บนภาพถายดาวเทียมมากที่สุด โดยผลจากการศึกษาน้ีจะนําเสนอขอเท็จจริงอีกมุมหน่ึงท่ีสะทอนมาจากเกษตรกร 
เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการวางแผนดานนโยบายเพ่ือการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปา เพื่อลดการเผาอัน
เปนสาเหตุหลักของปญหาหมอกควันตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพือ่ศกึษาปจจยัทีส่งผลตอการตัดสนิใจปลกูขาวโพดบนพ้ืนทีส่งู ตาํบลวาวี อาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชยีงราย
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  2. เพ่ือศึกษาความตองการของเกษตรกรท่ีเลือกปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการปลูกขาวโพด ในพ้ืนท่ีตําบลวาวี 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
  1. ประชากร
          ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูปลูกขาวโพดที่อาศัยอยูในเขตตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งปจจุบันมีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 22,747 คน แยกเปนชาย 11,567 คน หญิง 11,180 คน 
จํานวนครัวเรือน 7,228 ครัวเรือน
  2. กลุมตัวอยาง
          เลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากการ
ตัดสินใจของคณะผูวิจัยเอง ลักษณะของกลุมที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้    
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คณะผูวจิยักาํหนดกลุมตวัอยาง เปนเกษตรกรผูปลกูขาวโพดในเขตตาํบลวาว ีอาํเภอแมสรวย จงัหวัดเชยีงราย จาํนวน 
25 หมูบาน แบงเปนหมูบานละ  20 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน  ทั้งนี้การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
จาํนวน 500 คน นี ้คณะผูวจิัยไดดาํเนินการเก็บแบบสอบถามดวยวิธกีารเจาะจงกับเกษตรกรท่ีปลูกขาวโพดในแตละ
หมูบาน จาํนวน 20 คน นัน้ จะเลอืกเกบ็เพยีงครวัเรือนละ 1 คน รวมไดจาํนวนครบหมูบานละ 20 คน รวมทัง้ส้ิน 500 คน
  3. พื้นที่ศึกษา
   พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  ซึ่งในปจจุบันอยูในเขต
พืน้ทีร่บัผดิชอบขององคการบริหารสวนตาํบลวาวี มจีาํนวนประชากรรวมทัง้สิน้ 22,747 คน แบงเขตการปกครองออก
เปน 25 หมูบานหลัก ประชาชนสวนใหญที่อาศัยในตําบลวาวีสวนใหญเปนชาวเขา มีทั้งหมด 7 ชนเผา อาขา จีน       
(ยูนาน) ปากาญอ (กระเหรี่ยง) มูเซอ (ลาหู) เยา (เมี่ยง) ลีซอ (ลีซู) และ ไทยใหญ 
  4. เครื่องมือในการเก็บตัวอยาง
         เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด โดยมุงประเด็นที่จะ
สอบถามตามวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก เนื้อหาในแบบสอบถามประกอบดวย ขอคําถามทั้งหมด 3 สวน ไดแก 
          สวนที่  1  :  ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูตอบแบบสอบถาม
          สวนที ่  2  : ปจจยัทีส่งผลตอการตดัสนิใจปลกูขาวโพด ในพืน้ทีต่าํบลวาว ีอาํเภอแมสรวย จงัหวดัเชียงราย 
           สวนที่  3  : ความตองการของเกษตรกรในการเลือกปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการปลูกขาวโพดในพื้นท่ี            
ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
           โดยสวนที่ 2  ซึ่งเปนเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพด ในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย 7 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอม ปจจัยดานตนทุนการผลิต (เงินทุน/
เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี) ปจจัยดานแรงงาน ปจจัยดานเคร่ืองมือ อุปกรณ เครื่องจักรกลสําหรับเพาะปลูกขาวโพด 
ปจจัยดานผลผลิตและราคา ปจจัยดานนโยบายรัฐ และปจจัยดานชุมชน ลักษณะของขอคําถามใชมาตรวัดตามวิธี 
Rating Scale มีเกณฑการแบงระดับความสําคัญของแตละปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพด ออกเปน            
5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
            โดยแบบสอบถามดังกลาวไดเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อประเมินหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC 

= Index of Item-Objective Congruence) ของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โครงการศึกษาปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดบนพ้ืนท่ีสูง กรณีศึกษา ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย วามีความ
เหมาะสม สอดคลอง และครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัยคร้ังน้ีหรือไม ซึ่งผูเช่ียวชาญเปนอาจารย นักวิชาการ           
ผูทรงคุณวุฒิ ทั้งจากมหาวิทยาลัย และหนวยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไดแก
     - ดร. พนม กุณาวงค อาจารยประจําคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
หัวหนาศูนยศึกษาการบริหารกิจการบานเมืองระดับทองถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     - นายชิน  สมเจริญ  นักวิชาการปาไมชํานาญการ หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปา
เชียงราย  ศูนยปฏิบัติการไฟปาเชียงราย
     - นายปรีชา  ทองคําเอี่ยม ผูอํานวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา  สวนควบคุม
และปฏิบัติการไฟปา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 จังหวัดเชียงราย
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   การพิจารณาตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ดวยการวิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
คาดัชนีความสอดคลองตองมคีาต้ังแต 0.50 - 1.00 ถงึจะมคีาความเทีย่งตรงใชได หรือขอคําถามน้ันๆ มคีวามสอดคลอง 
ครอบคลมุวัตถุประสงคการวจิยั ซึง่ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม พบวา ผลการประเมิน
คาดัชนีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูที่ 0.97 ซึ่งถือไดวา มีความเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงค
การศึกษา (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2552)
  5. การวิเคราะหขอมูล
   การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม คณะผูวิจัยไดดําเนินการนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ
ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบสอบถามมาบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร และใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยสถิติที่นํามาวิเคราะหขอมูลมีทั้ง สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย คาความถี่ 
คารอยละ คาเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก คาสถิติ F-Test (One Way Anova) กําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย
  1. วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดในพื้นท่ีตําบลวาวี 
อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย
   ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพด ในพื้นท่ีตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย ในภาพรวมพบวา ปจจัยลําดับแรกคือ ปจจัยดานชุมชน มีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดในระดับมาก      
รองลงมาคอื ปจจยัดานพืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอม ปจจยัดานเคร่ืองมอื อปุกรณ เครือ่งจกัรกลสาํหรบัเพาะปลูกขาวโพด 
ปจจัยดานผลผลิตและราคามีผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดในระดับปานกลาง ขณะเดียวกันปจจัยดานแรงงาน 
ปจจัยดานตนทุนการผลติ (เงินทุน/เมลด็พันธุ/ปุย/สารเคม)ี และปจจัยดานนโยบายรัฐมีผลตอการตดัสินใจปลกูขาวโพด
ในระดับนอย ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

 

   
1)     3.14 0.48 

2)     2.35 0.57 

3)     2.56 0.53 

4)     2.94 0.45 

5)     2.69 0.43 

6)     2.26 0.74 

7)     3.75 0.51 
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  เม่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการปลกูขาวโพด ในพ้ืนท่ีตาํบลวาวี อาํเภอแมสรวย จงัหวัด
เชียงรายจําแนกตามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเกษตรกร ไดแก รายไดรวมตอเดือนของครอบครัว จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว และระยะเวลาท่ีอาศัยในพ้ืนที่ตําบลวาวี พบวา กลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกขาวโพดที่มีรายไดของ
ครอบครัวตอเดือนแตกตางกัน ใหความสําคัญตอนโยบายรัฐที่สงผลตอการตัดสินใจในการปลูกขาวโพดแตกตางกัน 
อยางมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 กลุมตวัอยางเกษตรกรผูปลกูขาวโพดทีม่จีาํนวนสมาชิกในครอบครวัแตกตาง
กัน ใหความสําคัญตอตนทุนการผลิต (เงินทุน/เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี) ที่สงผลตอการตัดสินใจปลูกขาวโพดแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกขาวโพดท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ี
ตําบลวาวีแตกตางกัน ใหความสําคัญตอดานตนทุนการผลิต (เงินทุน/เมล็ดพันธุ/ปุย/สารเคมี) และดานผลผลิตและ
ราคา ที่สงผลตอการตัดสินใจในการปลูกขาวโพดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
  2. วัตถุประสงคขอที่ 2  เพื่อศึกษาความตองการของเกษตรกรในการเลือกปลูกพืชชนิดอื่นแทน
การปลูกขาวโพด ในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
   ผลการศึกษาความตองการของเกษตรกรในการเลือกปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกขาวโพดในพ้ืนที่   
ตําบลวาวีพบวา กลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกขาวโพดในพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สวนใหญ
รอยละ 66 มคีวามตองการปลกูพืชชนดิอืน่แทนการปลูกขาวโพด โดยใหเหตผุลวา การเพาะปลูกขาวโพดในปจจบุนันัน้ 
มีตนทุนในการเพาะปลูกเพ่ิมสูงข้ึนทุกป ราคาขาวโพดในแตละปการผลิตไมแนนอน ขาดทุนกับการปลูกขาวโพด       
มาหลายปตอเนื่อง อยากมีรายไดเพิ่มเติม และผลผลิตขาวโพดไดนอย เปนตน
   พืชชนิดอ่ืนท่ีตองการปลูกแทนการปลูกขาวโพด พบวา  กลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกขาวโพดสวนใหญ
รอยละ 57 มีความตองการที่จะปลูก ชา มากที่สุดเปนลําดับแรก รองลงมาคือ ยางพารา และกาแฟตามลําดับ โดย
ใหเหตุผลวา เปนพืชท่ีนาจะเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของตําบลวาวี ราคาผลผลิตของพืชดังกลาวคอนขางสูง 
และเปนพชืทีต่ลาดตองการ นอกจากนีพ้บวา เกษตรกรตองการความชวยเหลอื และการสนบัสนนุจากภาครฐัโดยพบ
วา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 69 มคีวามตองการใหภาครัฐชวยเหลือ สนับสนุนในดานกลาพันธุพชืเปนลาํดับแรก 
รองลงมาคือ การหาตลาดรองรับและการประกันราคาผลผลิตที่แนนอน ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ปจจยัทีส่งผลตอการตดัสนิใจปลกูขาวโพดในพืน้ทีต่าํบลวาว ีอาํเภอแมสรวย  จงัหวดัเชยีงราย
   ในสวนของปจจยัทีส่งผลตอการตัดสนิใจปลกูขาวโพดของเกษตรกรในพืน้ทีศ่กึษานัน้พบวา ปจจัยดาน
ชุมชน มีผลตอการตัดสินใจในการปลูกขาวโพดในระดับมาก ทั้งนี้การปลูกขาวโพดถือวาเปนประเพณีทองถ่ินโดย   
สวนใหญทาํการสืบทอดวถิกีารดํารงชีวติดวยการปลกูขาวโพดเปนหลักถึงแมนวาบางปเกษตกรจะประสบกับปญหา
ขาดทุนเน่ืองจากราคาขายตกต่ําลง ประกอบกับผลผลิตทีไ่ดนอยลง ดงันัน้จงึจาํเปนทีต่องขยายพ้ืนทีใ่นการเพาะปลูก
เพิ่มขึ้น  ซึ่งพื้นที่สวนใหญที่ทําการปลูกขาวโพดน้ันเปนพื้นที่ปาซึ่งเปนพื้นที่ของรัฐ  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
สาวิตร มีจุย และพิชัย สุรพรไพบูลย (2551) ที่ศึกษาทางเลอืกระบบเกษตรที่เหมาะสม เพื่อทดแทนการปลูกขาวโพด
บนพื้นที่ลาดชันในพื้นที่อําเภอนานอย  เวียงสา สันติสุข และปว จังหวัดนาน พบวาเกษตรกรมีรายไดหลักจากการ
ปลูกขาวโพดมานานเกิน 10 ปโดยใชความรูทีถ่ายทอดกันมาและใชแรงงานในครอบครวัเปนหลกั สงัคมเกษตรท่ีปลูก
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ขาวโพดยังมีการพึ่งพาอาศัยกันและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น พื้นที่ปลูกสวนใหญไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ทํากิน
  2. ความตองการของเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกขาวโพด ในพื้นที่ ตําบลวาวี 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
   สาํหรบัความตองการของเกษตรกรท่ีเลอืกปลกูพชืชนดิอืน่แทนการปลูกขาวโพดน้ัน สวนใหญเกษตกรมี
ความตองการปลูกชา มากท่ีสุดรองลงมาคือ ยางพาราและกาแฟตามลําดับทั้งนี้เนื่องจากเปนพื้นที่สูงและมีสภาพ
อากาศท่ีเหมาะแกการปลกูชา อกีท้ังในพ้ืนท่ียงัมบีางพ้ืนท่ีทีท่าํการปลูกชาแลวไดผลผลติและราคาคอนขางด ีอยางไร
กต็ามเนือ่งจากเกษตรกรสวนใหญเปนผูมรีายไดนอยจงึหวงัพ่ึงพาการชวยเหลอืจากภาครัฐเขามาชวยสนับสนนุกลาพันธุ 
ความรูและการหาตลาดรองรับ การศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ บุญเทียม  เลิศศุภวิทยนภา (2552)                   
เพือ่ลดความเส่ียงของการปลูกขาวโพดบนพ้ืนทีล่าดชนัของจังหวดันาน และพะเยา พบวาเกษตรกรสวนใหญตองการ
ปลูกยางพารามากท่ีสุดเนื่องจากยางพารามีความแนนอนของราคาและยังคงเปนที่ตองการของตลาดมาก รวมทั้ง  
ทุกพื้นที่ยังขาดการสนับสนุนองคความรูตลอดจนกลาพันธุตางๆ  จากภาครัฐ (กนกวรรณ จันทรกลั่น, 2549)
   อยางไรก็ตามพ้ืนท่ีที่ทําการปลูกขาวโพดบนพ้ืนท่ีลาดชันน้ันสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปา ไมเอ้ือตอการปลูก
พืชชนิดอื่นๆ จึงทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเกษตรเขาไปสนับสนุนหรือจัดการเกี่ยวกับการเกษตรไมได ดังนั้น
เพ่ือลดปญหาการใชประโยชนในพืน้ท่ีปาดังกลาวควรมีการจดัเปนโซนเฉพาะสําหรับการปลูกพืชในระบบเกษตรผสม
ผสาน ซึง่ควรมกีารกําหนดพืน้ท่ีในการเพาะปลกูอยางชัดเจน เหมือนการศึกษาของ บญุเทียม  เลศิศุภวิทยนภา (2552) 
ทีท่าํการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลิตในระบบเกษตรผสมผสาน เพือ่ลดความเส่ียงของการปลูกขาวโพดบนพ้ืนทีล่าดชนั
ของจงัหวัดนาน และพะเยา โดยกําหนดบางสวนของพ้ืนท่ีขาวโพดเปนการปลกูยางพาราซ่ึงเปนพืชทีเ่กษตรกรยอมรบั
และตองการเพ่ือลดชวยลดการพงัทลายในพืน้ท่ีลาดชัน ซึง่ผลการศึกษาช้ีชดัวามีความเปนไปไดทีเ่กษตรกรจะลดการ
ปลกูขาวโพดซึง่เปนสาเหตหุลกัของการทําลายหนาดนิและระบบนิเวศนสูการปลูกไมยนืตนเพ่ือเปนการรักษาหนาดนิ
และคืนระบบนิเวศนที่ยั่งยืนใหแกพื้นที่ปาตอไป

สรุป

  ปจจัยทางดานสังคมเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
เลือกปลูกขาวโพดเปนอาชีพหลัก อยางไรก็ตามดวยสภาวะราคาท่ีตกต่ําและการลงทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทําใหเกษตรกร
ตองการที่จะเปลี่ยนจากการปลูกขาวโพดเปนการปลูกชา ยางพาราและกาแฟ ตามลําดับ อยางไรก็ตามเกษตรกรยัง
คงตองการการสนับสนุนกลาพันธุความรู และการหาแหลงตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตดังกลาวจากภาครัฐ  เนื่องจาก
พื้นท่ีปลูกขาวโพดในปจจุบันอยูในพ้ืนท่ีปาไม ซึ่งมีกฎหมายตางๆ ที่ไมเอ้ือตอการปลูกพืชเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีปา 
ดังนั้น  ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควรหันมารวมมือกันอยางจริงจังเพื่อลดปญหาหนาดินพังทลาย ระบบนิเวศ  เสื่อมโทรม   
และปญหาหมอกควันอันเกดิจากการเผาเพ่ือเตรียมการปลูกขาวโพดบนพ้ืนท่ีสงู ดงัน้ันทางคณะวิจยัจึงเหน็วาการกําหนด
พื้นท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีตนแบบของการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม ดวยการการปลูกพืชเศรษฐกิจตาม              
ความตองการของเกษตรกร  เชน ชา และ ยางพารา ผสมผสานกับการปลูกขาวโพดซึ่งเปนพืชด้ังเดิม โดยภาครัฐ     
อาจตองเขาไปกํากับดูแลการทําประโยชนที่ดินดังกลาวโดยการกําหนดเปนสวนๆ (Zoning) ไดแก สวนพ้ืนที่ปา         
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สวนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ และสวนท่ีปลูกขาวโพด โดยมีการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีของการเพาะปลูกอยางชัดเจน             
ซึ่งอาจจะอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทสําคัญในการเปนผูเขาประสานงานในพ้ืนที่และ       
ควรเปดโอกาสทางดานกฎหมายท่ีจะเอื้อใหหนวยงานท่ีเก่ียวของของภาครัฐเขาไปใหความรูแกเกษตรกรในการ      
ปลูกพืชตางๆ รวมถึงการหาตลาดในการรองรับผลผลิตที่เกิดขึ้นดวย 
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บทคัดยอ
  งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณสมบัติในเรื่องเพศ  อายุ  การศึกษา  และประสบการณการ
ทํางานของครูผูสอนวามีผลกระทบตอการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือไม  เก็บรวบรวมขอมูลจาก     
กลุมตัวอยางท่ีเปนครูผูสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทบริหารธรุกิจ  ในเขตกรงุเทพมหานคร  จาํนวน  375 
คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทําการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
  ผลการศึกษาพบวา คุณสมบัติของครูผูสอนที่แตกตางกันมีผลตอระบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ       
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ประเภทบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  โดยครูผูสอนเปนเพศชาย อายุอยูระหวาง 30-40  ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ
การสอนอยูระหวาง 5-10 ป มีการปรับตัวนําการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาใชอยูในระดับมากที่สุด 

คําสําคัญ
   คุณสมบัติของครูผูสอน  การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร

Abstract
  The purpose of this study was to examine personnel factors of teachers considering of gender, 
age, education, and experience that affected student-centered approach. The study applied quantitative 
research technique for data collection. The samples were 375 teachers in the private vocational schools 
for business administration in Bangkok. The data collecting method was questionnaires. The data was 
analyzed as frequency, percentage, mean, and standard deviation. One-way Analysis of Variance         
(One-way ANOVA) was used for hypothesis test. 
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     The findings revealed that according to different attributes of teachers in the private vocational 
school for business administration in Bangkok, there was statistical significant difference at the level of 
0.05. Considering each factor, most teachers are male in the age range of 30 to 40 with bachelor's degree. 
They have had teaching  experiences between 5 to 10 years and applied a student-centered approach 
in their classroom at the highest level.

Keywords
  Attributes of Teachers, Learner - Centered Teaching, Private Business Vocational Schools, Bangkok

บทนํา
  ปจจุบันสังคมโลกและสังคมไทยมีการพัฒนาและมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลาทําใหการ
ศึกษาตองมีการพัฒนาควบคูไปกับการเปล่ียนแปลงของสังคม  ดังน้ันครูผูสอนซึ่งมีหนาท่ีในการใหการศึกษาแก          
ผูเรียนจึงตองมีความเขาใจถึงการศึกษาท่ีมกีารเปล่ียนแปลง และตองพัฒนาตนเองเพ่ือใหมคีณุสมบัตทิีเ่หมาะสมกับ
ระบบการสอนที่เปลี่ยนไป ประเทศไทยไดนําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาใชในประเทศ ซึ่งเปน
ความพยายามทีจ่ะปฏริปูการศึกษาคร้ังสําคัญของประเทศ  หลงัจากท่ีประเทศไทยไดมกีารปฏิรปูการศึกษาคร้ังสําคัญ
มาแลวคร้ังหน่ึงในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อรอยกวาปที่แลวมา ซึ่งการเปล่ียนแปลงในครั้งนั้นทําใหประเทศไทยเจริญมา
จนถึงทุกวันนี้ จุดมุงหมายที่สําคัญที่สุดของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ คือ การปฏิรูปการเรียนรู โดยเนนไปที่การ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากผูสอนเปนศูนยกลาง (Teacher - Centered)  เปนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner -  
Centered)  เวลาผานไป 15 ป   ผูสอนและผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร อะไรคือสิ่งที่สําคัญของการสอนที่เนน   
ผูเรียนเปนสําคัญที่ผูสอนนํามาใชแลวทําใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะการสอนของผูสอน            
ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเภทบริหารธุรกิจ  เพราะเปนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว
สามารถนําไปประกอบวิชาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ซึง่เปนส่ิงท่ีสาํคัญท่ีครูผูสอนทุกคนและโดยเฉพาะผูบริหารการศึกษาควรทราบ และหาวิธปีรับปรุงแกไข
ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร, 2544) 
  การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ี ผูเรียนจะไดรับการสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและ             
มีสวนรวมตอการเรียนรูของตนเอง ซึ่งแนวคิดแบบผูเรียนเปนสําคัญจะยึดการศึกษาแบบกาวหนาของผูเรียน               
เปนสําคัญ ผูเรียนแตละคนมีคุณคาสมควรไดรับการเช่ือถือไววางใจ แนวทางน้ีจึงเปนแนวทางท่ีผลักดันผูเรียน             
ไปสูการบรรลุศักยภาพของตน โดยสงเสริมความคิดของผูเรียนและอํานวยความสะดวกใหเขาไดพัฒนาศักยภาพ   
ของตนเองอยางเต็มที่ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบใหม            
ที่มีลักษณะแตกตางจากการจัดกระบวนการเรียนรูแบบดั้งเดิมทั่วไป อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน       
เปนสําคัญ คือ  วิธีการสําคัญที่สามารถสรางและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตางๆ ที่ตองการในยุคโลกาภิวัตน  
การจัดการเรียนการสอนท่ีใหความสําคัญกับผูเรียนสงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง  เรียนในเร่ืองท่ีสอดคลอง
กับความสามารถและความตองการของตนเองและไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี ซึ่งแนวคิดการจัดการ
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ศกึษาน้ีเปนแนวคิดท่ีมรีากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ  ทีไ่ดพฒันามาอยางตอเน่ืองยาวนาน
และเปนแนวทางท่ีไดรับการพิสูจนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามตองการอยางไดผล (วัฒนาพร        
ระงับทุกข, 2541) 
  ดงัน้ัน งานวิจยัเร่ืองคุณสมบตัขิองครูผูสอนทีม่ผีลตอการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน  ประเภทบริหารธุรกิจ  ในเขตกรุงเทพมหานคร  จึงเปนเรื่องสําคัญและมีประโยชนตอผูบริหารการศึกษาและ
ครูผูสอน เพราะสามารถทําใหผูสอนสามารถพัฒนาผูเรียนตรงตามศักยภาพของผูเรียน  ซึ่งการพัฒนาการสอนให
ตรงกับผูเรียนทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  สงผลใหผูเรียนมกีารพัฒนาอยางถูกตองและเกิดประสทิธิภาพ 
เชนกัน

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาคุณสมบัติของครูผูสอนที่มีผลตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

นิยามศัพท
  คุณสมบัติของครูผูสอน  หมายถึง  ปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณของครูผูสอน
  การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง การเรียนการสอนที่ครูผูสอนเนนใหผูเรียนคิดคนหาความรู 
และลงมือปฏิบัติหรือกระทําจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  
  ประสบการณของครูผู สอน  หมายถึง  ระยะเวลาท่ีครูผู สอนไดทําการคร้ังแรกจนถึงปจจุบัน คือ 
ประสบการณตํ่ากวา 5 ป  ประสบการณ 5-10 ป และประสบการณตั้งแต 10 ปขึ้นไป

สมมติฐานในการวิจัย
  1.   เพศของครูผูสอนที่แตกตางกันมีผลตอการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน

  2.   อายุของครูผูสอนที่แตกตางกันมีผลตอการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน

  3.   ระดับการศึกษาของครูผูสอนที่แตกตางกันมีผลตอการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน

  4.   ประสบการณของครูผูสอนที่แตกตางกันมีผลตอการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน
  
วิธีการวิจัย
  การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง และ      
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   ประชากร คือ ผูสอน จํานวน 5,880 คน ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประเภทบริหารธุรกิจใน                    
เขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 84 แหง 



 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

175 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คํานวณจากตารางการสุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1973)            
ที่ระดับความเชื่อมั่นที่  95 %  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 375 คน จากนั้นใชวิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental 
Selection) ในการแจกแบบสอบถาม
  2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
  

  
  3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
         เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ แบบสอบถามการจัดการเรียนรู  ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ นําไปทดสอบความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์อลัฟา (Coefficient Alpha) 
ของ Cronbach  เมื่อทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97
  4. การวิเคราะหขอมูล
         ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  ทําการลงรหัส จากน้ันไดนําไปวิเคราะหในการ
วเิคราะหขอมลูเพ่ือหาความสัมพนัธทางสถิตใินการวิจยัคร้ังนี ้ใชระดับความเช่ือมัน่รอยละ 95  (α = 0.05) เปนเกณฑ
ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวิจัย โดยการวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)       
โดยใชคาความถี ่(Frequency) และคารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) คาความแตกตางของคาเฉลี่ยสองกลุม ใช t-test ในการหาคาความแตกตางตัวแปรระหวาง 2 กลุม และ
คาความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หาคาความแตกตางตัวแปรมากกวา 2 กลุม
  
ผลการศึกษา
  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
         ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง  จํานวน 295 คน และเพศชาย จํานวน 80 คน  มีอายุ ตํ่ากวา 30 ป 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ประสบการณทํางาน  5- 10  ป   
  2. ผลการศึกษาตามสมมติฐาน

 
-  

-   

-   

-  
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  จากตารางท่ี 3 พบวาครูผูสอนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.05  โดยผูสอนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการจัดการการเรียนรู 
โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญแตกตางจากระดับการศกึษาอ่ืนมากทีส่ดุ  รองลงมาคอืระดบัการศกึระดบัสูงกวาปรญิญาตรี  
และระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  ตามลําดับ

ตารางที่ 4 
แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานประสบการณการสอนของผูสอนกับการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

  จากตารางท่ี 4 ครูผูสอนท่ีมปีระสบการณการสอนท่ีแตกตางกันมกีารจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรยีนเปนสาํคญั
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ผูมีประสบการณการสอนที่ตํ่ากวา 5 ป มีการจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญแตกตางจากผูอืน่มากทีส่ดุ รองลงมา คอื ผูสอนทีม่ปีระสบการณ  5- 10  ป และผูมปีระสบการณ
ตั้งแต 10  ปขึ้นไป  ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
  จากการศึกษาคุณสมบัติของครูผูสอนที่มีผลตอการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนอาชีวศึกษา
ประเภทบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครพบวา  คุณสมบัติของครูผูสอน ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณการสอนของครูผูสอนมีผลตอการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน  ครูผูสอนเพศชายที่มีอายุ
ตํ่ากวา 30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณการสอน 5-10 ป มีการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับผูสอนที่มีคุณสมบัติอื่นๆ
  นอกจากนั้น ผลการวิจัย สามารถอธิบายไดอีกวา ผูสอนเพศชายและผูสอนเพศหญิงมีการจัดการการเรียน
รูการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน  สอดคลองกับความหมายและปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสาํคญั ของ Lang, McBeath & Hebert (1995) ทีไ่ดกลาวไววา การสงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมในการเรยีนรู
อยางกระตือรือรน และมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน จะชวยใหผูเรียนไดเนื้อหาครบถวน ดวยวิธีการในการจัดการเรียน
การสอนที่แตกตางกันของผูสอนแตละบุคคลที่อาจแตกตางกันไปแตมีวัตถุประสงคในการเรียนรูเดียวกัน  โดยผูสอน
ตองมีการจัดการสอนท่ีแตกตางกัน   และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพนาลัย  อยูสําราญ  (2535, 101-110)                 
ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง ตัวแปรทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับนวัตกรรมทางการสอนของครูผูสอนวิชาสังคม      
ในเขตการศึกษา    ผลการวิจยัพบวา ครชูายทีท่าํการสอนอยูในโรงเรียนขนาดกลางมีการยอมรบันวตักรรม พฤตกิรรม                  

 
 

  S.D. F 

 

 

 5  4.84 .51 

14.768** 
5 – 10  4.90 .08 

 10   4.26 .53 

 4.40 .55 
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การสอนแบบเนนนักเรยีนเปนสาํคัญในการเรียนสงูกวาครกูลุมอืน่ ๆ  นอกจากนี ้ยงัพบวา ครูหญิงทีม่รีะยะเวลาทีท่าํการ
สอนมาก  มีพฤติกรรมการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญสูงกวาครูกลุมอื่น ๆ อีกดวย  และยังพบวา ปริมาณความรู
เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการสอนแบบเนนนักเรียนเปนสําคัญมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมทางการสอน       
ในระดับจิตและระดับพฤติกรรม 
  ดานอายุ  ครูผูสอนที่มีอายุตํ่ากวา 30  ป  มีการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวาครูผูสอนที่มีอายุชวง
อื่นๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูผูสอนที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป  สวนใหญปนครูรุนใหม ที่มีความพรอมดานการเปลี่ยนแปลง 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากกวา พรอมท่ีจะผลิตผลงานและสามารถตรวจสอบได  เพราะยังเปนครูผูนอย           
ตองฟงคําส่ังของครูผูใหญสอดคลองกับทฤษฎีของ วัฒนพร  ระงับทุกข ( 2541) ในเรื่องของปรัชญาพิพัฒนนิยม 
(Progressivism) วาการศึกษาจะตองพัฒนาผูเรียนทุกดาน ทั้งดานรางกาย  อารมณ  สังคม  อาชีพ  และสติปญญา  
สิ่งที่เรียนควรเปนประโยชน สัมพันธสอดคลองกับชีวิตประจําวันและสังคมของผูเรียนใหมากที่สุด  รวมทั้งสงเสริม
ความเปนประชาธิปไตยทั้งในหองเรียนนอกหองเรียน  ที่สําคัญผูสอนไมควรไปกําหนดใหผูเรียนทําตามอยาง                   
ผูสอนควรเปนผูสนบัสนนุใหผูเรยีนไดเรยีนรู เขาใจและเหน็จรงิดวยตวัเอง  ผูสอนอาจจะตองเปนคนรุนใหม  อายุไมมาก
  ดานระดับการศึกษา ผูสอนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มากกวา     
ผูสอนมากกวาผูสอนที่มีการศึกษาสูงกวา  เหตุที่เปนเชนนี้ เนื่องจากผูสอนที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวายังขาดความรู
ในเรือ่งการสอนโดยยดึผูเรยีนเปนสาํคญั และยงัขาดประสบการณและความม่ันใจในการสอน  ยงัไมสามารถประยกุต
การสอนแบบใหมๆได สวนผูสอนที่มีระดับการศึกษาสูงกวา ก็จะเปนผูสอนที่มีอายุมากกวา อยูในระดับหัวหนางาน  
มีประสบการณการสอนมาหลายปแลว วัฒนธรรมการสอนอาจจะเปลี่ยนแปลงยาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ
อภิญญา เหมระ (2544) ที่ไดทําการวิจัยการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ของครูธุรกิจ สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 5  ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี              
มีความพรอมมากกวาระดับอ่ืนและครูที่มีประสบการณในการสอน นอยกวา 5 ป มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง       
การสอนมากกวาครูที่มีประสบการณในการสอน มากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  ดานประสบการณการทํางาน ผูสอนที่ประสบการณการสอนอยูในชวง 5-10 ป เปนผูสอนใหม อายุยังนอย 
วัฒนธรรมการสอนโดยยึดครูเปนศูนยสําคัญยังไมมากพอ จึงพยายามหาวิธีการสอนใหมๆ ดังนั้นการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงสามารถทําไดดีกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสําเนา ศรีบุญแกว (2533)  ที่ทําการศึกษาสภาพการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง วชิาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ชัน้มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 พบวา ครูผูสอนที่มีประสบการณและระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการ
จัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน เพราะมีการเรียนรูตางกัน 
   
สรุป
  จากการวิจยัในครัง้นีท้าํใหเราทราบวา คณุสมบตัขิองผูสอนมคีวามสาํคญัตอการสอน  ทีย่ดึผูเรยีนเปนสาํคัญ
เปนอยางมาก  เพราะการพัฒนาการศึกษาโดยระบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครูผูสอนตองมีความพรอมที่
จะเปล่ียนแปลงตนเอง   คุณสมบัติของผูสอนท่ีเหมาะสมที่ไดจากการวิจัยในคร้ังน้ีจะเปนผลประโยชนตอสถาบัน    
การศึกษาในการนํามาพัฒนาผูสอนหรือหากมีผู สอนท่ีมีคุณสมบัติตามงานวิจัยจะไดนํามาเปนผูนําในการ
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เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
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บทคัดยอ
  การวิจยัครัง้น้ี มวีตัถปุระสงค เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลวดัและวฒันธรรม โดยสรางกระบวนการมสีวนรวม
ของคณะสงฆ และชุมชน ในการพัฒนาฐานขอมลูวัด ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน และเผยแพรใหเปนแหลงศึกษา
คนควาของบุคคลทั่วไป โดยมีกระบวนการวิจัย ตั้งแตขั้นตอนของการศึกษาคนควาขอมูลที่เก่ียวของกับระบบ         
สาํรวจขอมลู วเิคราะหและออกแบบระบบ สรางระบบฐานขอมลูและพฒันาระบบสารสนเทศรูปแบบของเวบ็แอพพลเิคชัน่ 
โดยมีการเผยแพรขอมลูผานระบบเครอืขายอินเทอรเนต็ และประเมนิประสทิธภิาพการทํางานของระบบเพ่ือปรบัปรงุ
พัฒนาใหดียิ่งขึ้น  และจัดอบรมใหความรูการใชงานระบบที่พัฒนาขึ้นแกคณะสงฆ
  จากการประเมนิประสิทธิภาพการทํางานของระบบ โดยกลุมตัวอยางพระสงฆจาํนวน 30 รปู พบวาคาเฉล่ีย
สูงสุด คือสวนความถูกตองของเนื้อหาและการนําไปใชประโยชน คาเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือ  สวนการบริหารจัดการ
ขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 สวนการแสดงผลเว็บไซต มีคาเฉลี่ย 4.13  และมีคาเฉลี่ยรวม            
ทั้ง 3 สวนเทากับ 4.19 อยูในระดับมีประสิทธิภาพมาก   

Abstract
  The objective of this study was to develop the database system to publish temples and culture 
information based on the establishment of temple and community participation of database development 
in the Mae Hongson area as a learning center for the general public. The study processes consisted of 
relevant research information related to the system, collected analysis of survey data to determine the 
suitable database system design and the development of web application function to be published via 
the internet.  Then, it is followed by an evaluation of the system performance to improve and correct previous 
faults through training on how to utilize the system for the clergy.
  The result of the system effectiveness study from the sampling of 30 clergymen found that the 
accuracy of the content and its utilization has the highest average score of 4.30.  The information management 
of the system administrators has the second highest score of 4.14 while the website display has the      
average score of 4.13.  The average score of all 3 parts is 4.19 which is considered to be effectively 
valid.  

การพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน
Database System Development of The Temple and Culture in Maehongson Province

ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช*
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บทนํา
  สภาพสังคมไทยในปจจุบัน สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยมากข้ึนทุกวันทั้งทาง     
ดานการเมือง เศรษฐกิจ การปรับตัว ทุกอยางดําเนินการไปอยางรวดเร็วทําใหประชาชนหันไปพึ่งวัตถุ เพื่อใชเปน
เครื่องอํานวยความสะดวกใหแกตนเอง จนเกิดเปนความเคยชิน คิดวาวัตถุเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ เหลาน้ี คือ            
สิ่งจําเปนของการดํารงชีวิต โดยลืมนึกถึงศักยภาพของรางกายและจิตใจของตนเอง การเขาวัด เพ่ือทํากิจกรรมตางๆ 
เหมือนในอดีต เริ่มลดนอยลง เหลือเพียงแต ผูสูงอายุ ที่จะเขาวัด ทําบุญ รวมถึงการทองเท่ียวก็จะมีแตวัดในเมือง  
หรือวัดที่มีชื่อเสียงเทานั้นถึงจะเปนที่รู จัก วัดที่อยูไกลหรืออยูนอกเมือง จะไมไดรับความสนใจ รวมท้ังขอมูล                  
รายละเอยีดตางๆ ของวดั กจ็ะไมสามารถคนหาได เพราะขาดการรวบรวมและเผยแพรตอสังคม หากมกีารจดัทํา   และ
สงเสริม    การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับวัด เพื่อเปนแหลงศึกษา หาความรู และบริการขอมูล จะเปนการทํานุบํารุง 
พระพุทธศาสนา สืบตอไป
  สาํนักงานจังหวัดแมฮองสอน (2556)  ไดกลาวถึงประวัตคิวามเปนมา ของจงัหวัดแมฮองสอนไววา หลงัจาก
ยุคกอนประวัติศาสตรผานไป เริ่มมีหลักฐานที่เปนบันทึกเร่ืองราว พงศาวดาร ตํานาน และคําบอกเลาสืบตอกันมา 
ประกอบหลักฐานท่ีเปนโบราณสถานและโบราณวัตถุที่คนพบในพ้ืนท่ี สรุปไดวาการต้ังถ่ินฐานในจังหวัดแมฮองสอน
ได 3 ประเด็นหลัก คือ 1) คนไต (ไทใหญ) อพยพมาจากรัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา เขามาตั้งหลักแหลง
ทําการเกษตรในพื้นที่ตาง ๆ 2) การขยายตัวของหมูบานตาง ๆ ที่เปนหมูบานใหญมีผูคนมากขึ้น อพยพไปตั้ง               
บานเรือนอยูรวมกันจนกลายเปนหมูบาน ตั้งถ่ินฐานกระจายตัวอยูตามท่ีราบระหวางหุบเขาและพ้ืนท่ีสูง มีชีวิต        
ความเปนอยูผูกพันกับปาเขาแมนํ้า และ 3) คนเมืองอพยพมาจากจังหวัดใกลเคียง โดยจังหวัดที่มีการอพยพเขามา
มากท่ีสุด คือ เชียงใหม รองลงไป คือ จังหวัดแพร พะเยา และเชียงราย ตอมาเม่ือมีการต้ังถ่ินฐานไดมั่นคงแลว              
ผูปกครองเมืองจึงจัดระบบเมืองใหเปนรูปแบบเมืองหนาดาน โดยยกแมฮองสอนเปนเมืองหนาดานในป พ.ศ. 2417 
มีขุนยวม เมืองปาย เปนเขตแดน เมืองยวมเปนเมืองรอง ใหมีเจาฟาปกครองเมือง และจัดใหเปนสวนหน่ึง                       
ของเชียงใหม เรียกวา “บริเวณเชียงใหมตะวันตก” ตอมาเปลี่ยนเปน “บริเวณพายัพเหนือ” และใหเปลี่ยนเปน          
“จังหวัดแมฮองสอน” ดังเชนปจจุบัน 
  งานวิจัย ในปการศึกษา 2554 เรื่อง “การพัฒนาระบบฐานขอมูลวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม”  ในป        
การศึกษา 2555 เรื่อง “การพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดในเขตพื้นที่จังหวัดลําพูน และการสืบคนสารสนเทศผาน          
เครือขายอินเทอรเน็ต”  งานวิจยัดังกลาว ทางสํานักงานพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ จงัหวัดเชียงใหม จงัหวัดลําพูน 
ไดเล็งเห็นความสําคัญของงานวิจัยดังกลาว จึงไดลงนามบันทึกขอตกลง (MOU)  วาดวยความรวมมือเพื่อสนับสนุน
ดานการจัดทําระบบฐานขอมูลวัดใหเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลดานศาสนาและวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัย       
ฟารอสีเทอรน สนบัสนุนงบประมาณและบคุลากร จดัทาํงานวิจยั ดานการพฒันาระบบฐานขอมลูวดั ในเขตพืน้ทีจ่งัหวัด 
และมอบหมายใหบุคลากรดูแลในสวนของระบบฐานขอมูล และสวนของเคร่ืองแมขาย (Web Server) ที่ใชในการ    
จัดเก็บฐานขอมูล ใหทํางานไดอยาง มีประสิทธิภาพ สํานักงานพระพุทธศาสนาเปนผูใหขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ      
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กับวัดเพื่อบันทึกลงฐานขอมูล  ติดตอประสานงานกับคณะสงฆ หนวยงาน และผูมีสวนเกี่ยวของ ในเขตพื้นที่จังหวัด 
เขามามีสวนรวมในการจัดทําฐานขอมูล และมอบหมายใหบุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนา ทําหนาท่ีเปนผู     
ประสานงาน ดแูลดานขอมลูท่ีเก่ียวของ ปรบัปรงุขอมลู ใหเปนปจจบุนัอยูเสมอ ตลอดจนนาํผลการวจิยัไปใชประโยชน
โดยการเผยแพรระบบฐานขอมูลที่ไดจัดทําขึ้น ผานทางเว็บไซตของสํานักงานพระพุทธศาสนา  และทางคณะสงฆ  
ระดับเลขานุการเจาคณะทุกตําแหนง ในเขตพื้นที่จังหวัด ไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบที่จัดทําขึ้น 
เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตอง และเปนผูทําหนาที่ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันตอไป 
  ดังนั้นในปการศึกษา 2556 เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม จึงไดทําการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดานระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีการส่ือสาร (Information and                
Communication Technology)  และไดปรับปรุงระบบ จากงานวิจัยที่ผานมา ใหสามารถรองรับขอมูลวัด ครอบคลุม 
เขตพ้ืนท่ีจงัหวัดอ่ืนๆ ของประเทศ  โดยในคร้ังน้ีไดเลือกจังหวัดแมฮองสอน ทีม่คีวามสาํคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรม  
เปนพ้ืนท่ีดําเนินการ จึงไดจัดทํางานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ี                    
จังหวัดแมฮองสอน”  โดยไดรวมกับสํานักพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ จังหวัดแมฮองสอน โดยมีวัตถุประสงค      
เพื่อใหบริการสารสนเทศ เผยแพรขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต และไดแหลงขอมูล 
สารสนเทศ ที่เปนศูนยกลางการเรียนรู ใหแกบุคคลทั่วไป สําหรับใชในการศึกษาคนควาขอมูลตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
  1. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 
  2. เพื่อเผยแพรขอมูล และใหบริการขอมูลที่เกี่ยวกับวัดและวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน             
ใหเปนแหลงศึกษาคนควาของบุคคลทั่วไป
  3. เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของคณะสงฆ และชุมชน ในการจัดทําฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรม          
ในเขตพื้นที่ จังหวัดแมฮองสอน
 
วิธีการวิจัย
  งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ในครั้งนี้  มีราย
ละเอียดของกลุมประชากร เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา การวางแผนและเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
        1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาในคร้ังนี้ คือ วัด ในเขตพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน โดยทําการสัมภาษณ
เฉพาะผูที่เก่ียวของ ไดแก เจาอาวาส หรือพระผูรับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดแมฮองสอน แบงการปกครองสวนทองถิ่น        
จํานวน 7 อําเภอ ประกอบดวยวัดท้ังส้ิน 268 วัด (สํานักงานพระพุทธศาสนา  จังหวังแมฮองสอน, 2556)                             
ซึ่งเปนจํานวนวัด  ที่มีอยูทั้งหมดในจังหวัด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  
แสดงจํานวนวัด ในเขตพื้นที่  จังหวัดแมฮองสอน

ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน, 2556
             
   1.2 กลุมตัวอยางในประเมินระบบฐานขอมูล ไดแก พระเลขาธิการเจาคณะอําเภอ พระเลขาธิการ          
เจาคณะตําบล และตัวแทนจากวัดตางๆ ทั้ง 7 อําเภอ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 30 รูป ที่เขาอบรม           
เชิงปฏิบัติการ เพื่อทดสอบการทํางานของระบบฐานขอมูล
  2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
      2.1 ขอมูลดานทุติยภูมิ 
    เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน ทีเ่ก่ียวของกับวัดไดแก จาํนวนวัด ชือ่วัด สถานท่ีตัง้ ชือ่เจาอาวาส  เปนตน 
จากเอกสารสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน บทความที่เก่ียวของทางอินเทอรเน็ต และเอกสารท่ี            
เกี่ยวของอื่นๆ   
      2.2 ขอมูลดานปฐมภูมิ  
    จัดทําแบบสํารวจขอมูลวัด โดยทําการออกแบบแบบสํารวจขอมูลวัด ใหมีโครงสรางท่ีเหมาะสม 
สอดคลองตามวัตถุประสงคของการศึกษา  โดยใชวิธีการสัมภาษณจากเจาอาวาส หรือพระผูรับผิดชอบ เพราะเปน  
ผูที่ทราบขอมูลของวัดมากที่สุด และรอบรูทั้งขอมูลทั่วไปและขอมูลที่สําคัญของวัด แบบสํารวจชุดน้ีประกอบดวย  
ขอมูลทั่วไปของวัด ประวัติของวัด  ขอมูลเจาอาวาสวัด ขอมูลสถานภาพของวัด ขอมูลศาสนสถานภายในวัด             
ขอมลูศาสนสมบตั ิขอมลูเก่ียวกับปฏิทนิกิจกรรมงานบญุของวัด ขอมลูการเดนิทาง/แผนทีต่ัง้วัด ขอมลูทีม่คีวามสาํคัญ
ตอการสงเสริมการทองเท่ียวที่มีผลตอการเดินทางมาวัด และขอมูลทางวัฒนธรรมท่ีมีเช่ือมโยงกับวัด ไดแก                
ขอมลูดานบคุคลทางวฒันธรรม ประกอบดวย ศลิปน ปราชญชาวบาน แหลงขอมลูดานวิถชีวีติ ประกอบดวยชาติพนัธุ 
ภาษา ประเพณี พีธีกรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน  ศิลปการแสดงและดนตรี

  
  

    
1  38 24 2 4 

2  27 13 2 3 

3  5 18 - 5 

4  13 23 1 2 

5  11 14 1 1 

6  33 12 1 - 

7  6 8 - 1 

 133 112 7 16 
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      2.3 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบฐานขอมูล
    งานวิจยัเร่ือง การพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวัดแมฮองสอน ทีไ่ดจดั
ทาํข้ึนในคร้ังน้ี จดัทําในรูปแบบของ Web Application โดเมนเนม (domain name) www.templethailand.org  พฒันา
โดยภาษาพีเอสพี (PHP) และจัดเกบ็ขอมูลดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) แบงการพัฒนา
ออกเปน 2 สวนหลัก คือสวนที่นําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับวัด และวัฒนธรรม ปฏิทินกิจกรรมงานบุญของวัด รวมทั้ง
ระบบการสืบคนสารสนเทศ และสวนสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator)ในการจัดการขอมูลระบบทั้งหมด  
  3.  การวางแผนและการเก็บรวบรวมขอมูล
      3.1 การจัดทําแบบสํารวจขอมูล  เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยติดตอ
สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน และคณะสงฆจงัหวัดแมฮองสอน เพ่ือสัมภาษณเก่ียวกับขอเท็จจรงิ ใน
การจัดเกบ็ขอมลูวดั ในเขตพ้ืนทีจ่งัหวดัแมฮองสอน เพือ่นาํมาวิเคราะห ออกแบบแบบสํารวจขอมลู ใหมคีวามเหมาะสม 
ตลอดจนประสานงานการลงพื้นที่จัดเก็บขอมูลภาคสนาม
   3.2  ตรวจสอบแกไขแบบสาํรวจขอมูลใหถกูตองสมบูรณ โดยนาํแบบสาํรวจทีไ่ดจดัทาํขึน้ นาํเสนอ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน ตรวจสอบความถูกตอง ความชัดเจน และความเหมาะสมของคําถาม 
และนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
     3.3 การเตรียมความพรอมดานขอมูล  ติดตอขอความอนุเคราะหขอมูลท่ัวไปของวัด ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดแมฮองสอนกับทางสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน ไดแก ชื่อวัด ที่ตั้งวัดนิกาย ประเภทวัด          
ชื่อเจาอาวาส และรายละเอียดที่สําคัญอื่นๆ จํานวนทั้งหมด 268 วัด
      3.4 การเตรียมความพรอมผูเก็บขอมูล โดยมอบหมายใหนกัศึกษา ทีล่งทะเบียนเรยีนรหสัวิชา INT105 
รายวชิาระบบฐานขอมลู ปการศกึษา 2556 จาํนวน 25 คน เพือ่เปนการบรูณาการงานวิจยัเขาสูกระบวนการเรียนการสอน 
ใหนักศึกษาไดนําความรูภาคทฤษฎีที่ไดจากการเรียนไปประยุกตกับระบบงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดให
มีการประชุมช้ีแจงวัตถุประสงคของงานวิจัย อธิบายรายละเอียดของแบบสํารวจขอมูล การตอบแบบสํารวจขอมูล 
ตลอดจนวิธีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
      3.5 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
    1) ประสานงานทางสํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน และคณะสงฆจงัหวัดแมฮองสอน 
ในการจดัสงแบบสาํรวจขอมูลใหแตละวัด กรอกขอมูล และจดัสงกลับคืนมายงัสํานักพระพทุธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน 
รวบรวมขอมูล จากนั้นนําสงขอมูลที่ไดใหแกผูวิจัย
    2) ในสวนของขอมูลท่ีไมสมบูรณ ไดมอบหมายใหนักศึกษา ลงพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลภาคสนาม            
โดยแบงขอบเขตพื้นที่การจัดเก็บขอมูล โดยคํานึงถึงภูมิลําเนาท่ีนักศึกษาอาศัยอยูเปนสําคัญ เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางและการเก็บขอมูล ใชเวลาเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557
  4.  การวิเคราะหขอมูล
       4.1 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลวัด ในสวนของขอมูลพ้ืนฐาน  ที่ไดจากการสํารวจ   
ไดแก  ชื่อวัด สถานที่ตั้ง ภาคสงฆ นิกาย และประเภทวัด ของแบบสํารวจแตละชุด โดยใชวิธีการเปรียบเทียบ                
กับทะเบียนขอมูลวัด ที่ไดจากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือพิจารณาวาขอมูลถูกตอง                         
ตรงกันหรือไม
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       4.2 การคัดแยกแบบสํารวจที่ไมสมบูรณ ในกรณีที่แบบสํารวจ ขอมูลไมครบถวน  ซึ่งสวนใหญ
พบวาจะเปนขอมูลที่มีการอางอิงเก่ียวกับวันท่ี เชน ไมทราบวันท่ีที่ไดรบัอนุญาตสรางวัด วันท่ีที่ไดรบัอนุญาตตั้งวัด 
เปนตน และขอมูลท่ีเก่ียวกับลําดับเจาอาวาสปกครองวัด ตัง้แตอดีต ถงึปจจบุนั จึงไดทาํการจัดกลุมแบบสาํรวจ ตาม
ลักษณะขอมูลที่ไมครบถวน เพื่อนําไปปรับปรุง โดยการสํารวจขอมูลเพิ่มเติมอีกรอบ 
   4.3  การคัดแยกแบบสํารวจที่มีความถูกตอง การนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจทั้งหมดท่ีมี                 
ความสมบูรณ ถูกตอง มาทําการพิจารณา เพื่อทําการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล ตอไป
  5. วิเคราะหและออกแบบระบบ
        วเิคราะหระบบงานปจจบุนั เพ่ือศึกษาสารสนเทศข้ันพืน้ฐานทีผู่ใชตองการ ออกแบบระบบทีไ่ดจากการ
วเิคราะห โดยการนาํระบบฐานขอมลูวดั เขตพ้ืนที ่จงัหวดัลําพนู ทีไ่ดจดัทาํไว จากงานวจิยัปการศกึษา 2555 ทีผ่านมา 
มาทําการปรับปรุง และออกแบบระบบฐานขอมูลเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมกับระบบงาน   
  6.  สรางระบบฐานขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศตามที่ไดออกแบบไว 
       โดยจัดทําในรูปแบบของ Web Application เพื่อเผยแพรขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ประกอบดวย
รายละเอียด ดังนี้
       6.1 ดานการจดัทําระบบฐานขอมูล เพ่ือใชในการจดัเกบ็ขอมลู ใหครอบคลมุขอมลูท่ีไดจากการสํารวจ
        6.2 ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบดวยระบบงานตางๆ ไดแก
          1) ระบบการจัดการสวนของฐานขอมูลเพ่ือใชในการบริหารจัดการขอมูลทั้งหมด ไดแก การเพ่ิม
ขอมูล การแกไขขอมูล การลบขอมูล และการคนหาขอมูล
    2) ระบบบริหารจัดการเน้ือหาเว็บไซต  จัดทําระบบเพื่อใชในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ขาว
ประชาสัมพนัธ ฯลฯ  ผานทางเว็บไซต โดยมีเครือ่งมอืทีใ่ชในการจัดการเน้ือหา ไดแก การสรางเน้ือหา การแกไขเน้ือหา 
การลบเนื้อหา 
    3) ระบบบริหารจัดการขอมูลผูใชระบบ ไดแก ผูดแูลระบบ  ผูใชงานระบบ  สมาชิกระบบ และ       
ผูใชงานทั่วไป โดยสามารถสราง แกไขลบผูใชระบบได เพื่อความปลอดภัย และการควบคุมบริหารจัดการการเขาใช
งานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
         4) ระบบปฏิทินกิจกรรม เพ่ือใชในการบริหารจัดการขอมูลกิจกรรมตางๆ ของวัดท้ังหมด ไดแก 
การเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล การลบขอมูล และการคนหาขอมูล พรอมทั้งแสดงผลในรูปแบบปฏิทิน
        5)  ระบบสืบคนสารสนเทศ เพื่อใหบริการขอมูลแกผูที่สนใจ ศึกษาขอมูล ใหสามารถเขาถึงขอมูล 
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
        6) การจัดทําระบบบริหารจัดการขอมูลดานวัฒนธรรม เพ่ือใชในการบริหารจัดการขอมูลดาน
วฒันธรรมตางๆ ทีม่คีวามเช่ือมโยงวัดท้ังหมด ไดแก การเพ่ิมขอมูล การแกไขขอมูล การลบขอมูล และการคนหาขอมูล 
พรอมทั้งแสดงผลขอมูล
  7. ติดตั้งและทดสอบ 
       ตดิตัง้ระบบบนเคร่ืองแมขาย และประมวลผลขอมลูผานเครอืขายอินเทอรเน็ต เพ่ือทดสอบระบบ พรอมท้ัง
ปรับปรุงระบบใหมีความถูกตอง
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  8.  จัดอบรม ใหความรู การใชงานระบบสารสนเทศ
   นิมนตตัวแทนพระสงฆจากวัด และหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมความพรอมในการทําหนาท่ี 
ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน พรอมทั้งประเมินผลการทํางานของระบบ โดยใชแบบสอบถาม ในการจัด
อบรมครั้งน้ีไดนํานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา INT105: ระบบฐานขอมลู เขารวมเปนผูชวยวทิยากร ใหความชวยเหลือในการจดัทําฐานขอมลูแกผูเขาอบรม

ผลการศึกษา   
  1.  ผลการออกแบบระบบ
        การพัฒนาระบบฐานขอมลูในครัง้นีไ้ด ทาํการออกแบบระบบการทาํงาน โดยนําเคร่ืองมอืตาง ๆ   เขามา
ชวยในการออกแบบ ดังนี้
       1.1 แผนภูมิบริบทของระบบ (Context Diagram)
    แผนภูมิบริบท เปนการแสดงภาพรวมของระบบ ตลอดจนความสัมพันธที่เกิดข้ึน รวมท้ัง แหลงกําเนิดขอมูล / แหลง
ใชสารสนเทศ หรือระบบที่อยูภายนอก ที่เกี่ยวของกับระบบทั้งหมด อธิบายไดดวยภาพตอไปนี้

0

  

 

  จากภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นถึงการทาํงานของ ระบบฐานขอมลูวัด และวัฒนธรรมในเขตพืน้ท่ี จงัหวดัแมฮองสอน 
กับผูใชที่เก่ียวของ และแสดงถึงสิทธ์ิที่ผูใชสามารถใชงานได โดยจัดแบงกลุมของผูใชงานระบบ ออกเปน 4 กลุม     
ไดแก ผูดแูลระบบ ผูใชระบบ สมาชิก และบุคคลทั่วไป
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  1.2 แผนภูมิการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram)
   แผนภมูกิารไหลของขอมลู เปนแผนภาพท่ีแสดงใหเหน็ถงึทศิทางการไหลของขอมลูทีม่อียูในระบบ และ
การดําเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบ อธิบายไดดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 2: แผนภูมิการไหลของขอมูล ระดับที่ 0 ของ ระบบฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรม เขตพื้นที่ จังหวัดแมฮองสอน

  จากภาพท่ี 2 แผนภูมิการไหลของขอมูลในระดับ 0 แสดงถึงกระบวนการหลักในการทํางานของระบบ          
ฐานขอมูลวัดและวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที ่จงัหวดัแมฮองสอน ประกอบดวยกระบวนการทํางาน ไดแก กระบวนการสมคัร
สมาชิก การเขาสูระบบ การจัดการขอมูลพื้นฐาน การสืบคนขอมูลพื้นฐาน และการสืบคนขอมูลทั้งหมด
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  2.  ผลการออกแบบระบบฐานขอมูล
       นาํขอมลูทีไ่ดจากการศึกษารวบรวม ตลอดจนขอมลูทีเ่ก่ียวของ และขอมลูทีไ่ดจากการสํารวจ ในสถานท่ีจรงิ  
มาวเิคราะหและออกแบบระบบฐานขอมลู โดยเลือกโมเดลจําลองความสัมพันธระหวางเอนทติี ้(Entity - Relationship  
Model : E-R Model)  ในการออกแบบ หลังจากนั้นทําการแปลงโมเดลใหอยูในรูปแบบ ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational Database) โดยที่ตารางตางๆ ไดผานกระบวนการทําใหเปนบรรทัดฐาน (Normalized) เพื่อลดความซํ้า
ซอน ทําใหการจัดการฐานขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการจัดเก็บขอมูล
วัดและวัฒนธรรม และสวนที่สองเปนระบบบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต และขอมูลปฏิทินกิจกรรมงานบุญ
      2.1 การจัดเก็บขอมูลวัดและวัฒนธรรม ไดแสดงรายชื่อตาราง คําอธิบาย และประเภทของตาราง
ทั้งหมด ดังตารางที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 2 
รายชื่อตารางในสวนของการจัดเก็บขอมูลวัดและวัฒนธรรม

    
1 Culture     

2 Monk     

3 Monk_History     

4 Temple        

5 Temple _Ancient     

6 Temple _Antiques   

7 Temple _edu_manage   

8 Temple _Image   

9 Temple _Map   

10 Temple _status   

11 Amphur   

12 Ancient   

13 Antiques   

14 Culture_Type   

15 Education   

16 Edu_manage   

17 Position   

18 Province   
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19 Sect   

20 Status    

21 Tambon   

22 Temple _Type     

  2.2 ระบบบรหิารจดัการเนือ้หาของเว็บไซต และการจัดการขอมูลปฏิทนิกิจกรรมงานบญุไดแสดงรายช่ือ
ตาราง คําอธิบาย และประเภทของตารางท้ังหมด ดังตารางที่ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 3  รายชื่อตารางในสวนของการจัดการเนื้อหาเว็บไซต

    
1 Member 

 

   

2 Organization  

 

   

3 User     

4 Article  

  

5 Article_image  

 

6 Event  

 

7 Event_image 

  

8 LogFile  

 

9 Article_type   

10 Event_type   

11 User_type   

ตารางที่ 2 
รายชื่อตารางในสวนของการจัดเก็บขอมูลวัดและวัฒนธรรม (ตอ)
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  3.  ผลการออกแบบโครงสรางเว็บไซต
           การออกแบบโครงสรางเว็บไซต ในครั้งนี้  ไดเลือกใชโครงสรางของเว็บไซตแบบลําดับขั้น (Hierarchical 
Structure) ซึง่เปนการจดัระบบโครงสราง โดยแบงเน้ือหาออกเปนสวนตางๆ และมรีายละเอยีด ในแตละสวนลดหล่ัน
กนัมา ทาํใหงายตอการทาํความเขาใจกับโครงสรางของเน้ือหา โดยมีจดุเร่ิมตนทีจ่ดุรวมจดุเดยีว คอื โฮมเพจ (Homepage) 
และเชื่อมโยงไปสูเนื้อหา (Web Page) ในลักษณะเปนลําดับจากบนลงลาง โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3:  โครงสรางของเว็บไซตแบบลําดับขั้น

  4.  ผลการออกแบบสวนการแสดงผล
   ในการออกแบบสวนการแสดงผล ไดแบงการออกแบบออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก สวนจัดการขอมูล
สําหรับผูดูแลระบบ (Administrator) และสวนแสดงผลหนาเว็บไซต (Homepage) โดยมีรายละเอียดดังนี้
   4.1 สวนจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator) เปนการออกแบบสวนนําเขาขอมูล และ
สวนแสดงผลขอมูลของผูดูแลระบบ เพ่ือใชในการจัดการฐานขอมูลท้ังหมด การเขาสูระบบ สามารถกรอกขอมูล         
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ชื่อผูใช และรหัสผาน  เพ่ือเขาระบบ จะปรากฏหนาเว็บเพจ แสดงสวนของรายการเมนู สําหรับจัดการขอมูล                   
สวนแสดงขอมูลวัด ที่มีการเพิ่มขอมูลลาสุด สถิติการเขาชมเว็บไซต และขาวสารสําหรับผูดูแลระบบ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4: แสดงหนาหลักสําหรับผูดูแลระบบ

  4.2 สวนการแสดงผลหนาหลักเว็บไซต
   เปนการออกแบบสวนแสดงผลขอมูลหนาหลักเว็บไซต (Homepage) สาํหรับบุคคลทัว่ไปท่ีเขาเย่ียมชม
เว็บไซตไดที่ http://www.templethailand.org  โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5: สวนแสดงขอมูลหนาแรกเว็บไซต
 



192 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

  หลงัจากทีพ่ฒันาระบบแลวเสร็จได ตดิตัง้ระบบลงบนเคร่ืองแมขาย (Web Server) จากนัน้ไดนมินตพระสงฆ 
ที่ดํารงตําแหนง พระเลขาธิการเจาคณะอําเภอ พระเลขาธิการเจาคณะตําบล และตัวแทนจากวัดตางๆ ทั้ง 7 อําเภอ 
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัแมฮองสอน จาํนวน 30 รปู เขาอบรมเชงิปฏิบตักิาร เพือ่ทดสอบการทํางานของระบบ ในดานตาง ๆ
ไดแก สวนแรก คือสวนการแสดงผลเว็บไซต สวนที่สอง คือความถูกตองของเนื้อหา  และการนําไปใชประโยชน และ
สวนท่ีสามคือ สวนบริหารจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลขอมูล พรอมทั้งประเมินผลการทํางานของระบบ โดยใช
แบบสอบถาม เพื่อนําผลที่ไดมาทําการปรับปรุงระบบใหมีความสมบูรณ ถูกตองตอไป  สําหรับผลการประเมินการ  
ใชงานระบบ สรุปไดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 
ผลการประเมินการใชงานระบบ

สรุปและอภิปรายผล
  สรปุผลการประเมนิการทาํงานของระบบ โดยการประเมนิทัง้ 3 สวน พบวาคาเฉลีย่สูงสุด คอืสวนความถกูตอง
ของเน้ือหาและการนาํไปใชประโยชน ไดคาเฉล่ีย 4.30 รองลงมาคอื  สวนการบรหิารจัดการขอมูลสําหรับผูดแูลระบบ 
ไดคาเฉล่ียเทากบั 4.14 และสวนการแสดงผลเวบ็ไซต ไดคาเฉล่ีย 4.13  ซึง่มคีาเฉล่ียรวมท้ังหมดเทากบั 4.19 สามารถ
สรุปไดวาอยูในระดับมีประสิทธิภาพมาก ทําใหไดระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับวัด ในดานตางๆ เชน การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมการสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน และไดแหลงขอมูล ที่เปนศูนยกลางการเรียนรูเก่ียวกับวัด                       
ในเขตพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ใหแกบุคคลทั่วไป สําหรับใชในการศึกษาคนควาขอมูลตอไป
  ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของระบบ ทางผูวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรค มีดังตอไปนี้ 
  1. ขอมูลทางดานตําแหนงพิกัดภูมิศาสตรของสํานักสงฆบางแหงมีความคาดเคลื่อนจากตําแหนงจริง 
  2. ขอมูลรูปภาพประกอบของแตละวัด มีจํานวนนอย และคุณภาพของภาพไมคมชัด ทําใหสงผลตอดาน
ประสิทธิภาพในการแสดงผล
  3. ปญหาดานการสือ่สารขอมูล เน่ืองจากความเร็วในการรบั - สงขอมูลบนอินเทอรเน็ตของเครือ่งคอมพวิเตอร
ลูกขาย ที่เขามาใชงานไมเทากัน หากเครื่องที่มีความเร็วในการรับ - สง ขอมูลตํ่า ก็จะทําใหการแสดงผลรูปภาพ หรือ
เนื้อหาขอมูลบางสวนชา ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบตอประสิทธิภาพ ของการทํางาน 

  

 

 

1.  4.13 0.66  

2.  4.30 0.64  

3.  4.14 0.66  

 4.19 0.65  
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  แนวทางการพัฒนาในอนาคต
  1. พฒันาระบบฐานขอมลู เพ่ือเผยแพรขอมลู และใหบรกิารขอมลูทีเ่กีย่วกับวดั ใหครอบคลมุ จงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน เชน จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงราย เปนตน
  2. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถนําไปประยุกตใชกับการสงเสริมดานการทองเท่ียวเชิงศาสนา และ    
การทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรม
  3. จดัทาํขอมลูทางดานพกิดัภมูศิาสตร ใหมคีวามถกูตอง สอดคลองกบัตําแหนงจรงิ โดยการติดตอ ประสานงาน 
กับผูเชี่ยวชาญทางดานภูมิศาสตร
  4. จัดเก็บขอมูลรูปภาพ ของแตละวัด ใหมีความสวยงาม ชัดเจน และถูกตอง
  5. พัฒนาระบบใหรองรับการแสดงผลบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่
  6. สรางเครือขายชุมชน เพ่ือการดําเนินงานรวมกันของกลุมผูใชงานท่ีเก่ียวของกับระบบ เชน คณะสงฆ   
จังหวัดแมฮองสอน สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดแมฮองสอน องคการปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการจัดการขอมูล ใหถูกตองและเปนปจจุบัน
  7. จัดโครงการอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลแกผูที่เก่ียวของของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถใชงานระบบ    
ในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลวัด ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อการเผยแพรขอมูล สารสนเทศที่มีประโยชนตอไป
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  “คะเต คะเต ปาระคะเต   ปาระสังคะเต โพธิสวาหา”  บทมนตราใน “มหาปรัชญาปรมิตราหฤทัยสูตร”         
แหงคัมภีรพระพุทธศาสนานิกายอาจาริยวาทหรือวชิรญาณ  อันมีความหมายวา เราจะพยายามมุงมั่นที่จะกาวขาม
ไปสูอีกฝากฝงหนึ่งอันถือเปนฝากฝงแหงโพธิ (อานวา โพ-ทิ) หรือฟากฝงแหงความหลุดพนไปจากวัฏสงสาร    
สัญลักษณของความสําคัญแหงการกาวขามฟากฝงใหไดนี้  อาจเห็นเปนตัวอยางไดจากพิธีกรรมกงเตกของชาวไทย
เชื้อสายจีน ที่ลูกหลานพยายามจะสงวิญญาณบรรพบุรุษผูลวงลับใหกาวขามฟากฝง โดยผานทางสิ่งที่เปนรูปธรรม
ที่สุด นั่นก็คือการใหลูกหลานผูตายเดินกาวขามสะพานเล็กๆ ในพิธีกรรมนี้ เพื่อไปสงวิญญาณของผูตายในดินแดน
สคุต ิอนัสือ่ถงึความหมายของการไปสูดนิแดนแหงโพธิใหได  พธิกีรรมความเช่ืออนัศกัดิส์ทิธ์ินี ้จงึมใีหเห็นไดในนิกาย
แบบพระจีน
  ผูวิจารณหนังสือเลมนี้ พยายามคนหาท้ังความรูทางโลกและทางปญญาญาณมาหลายตอหลายป                   
กับคําถามที่วา “อะไรคือสิ่งที่มนุษยกลัวมากที่สุด?”  และในทํานองเดียวกันนี้ก็นาจะเปนสิ่งที่สัญชาตญาณของสัตว
โลกทุกชนิดเฉกเชนเดียวกันที่รูสึกหวาดกลัวกับมันมากที่สุด คําตอบที่นาสะพรึงนี้ก็คือ “ความกลัวตาย” สวนเหตุผล
ที่วาทําไมมนุษยจึงกลัวตาย ก็นาจะอยูที่วาเขาไมตองการจะพลัดพรากจากบุคคลอันเปนที่รัก สถานภาพ ตําแหนง 
หรอืทรพัยสมบตัทิีต่นเองไดครอบครองอยูในปจจบุนั เปนตน รวมท้ังความไมรู (อวชิชา) ทีว่าเมือ่ตนเองไดเสยีชวีติไปแลว  
จะตองไปสูภพภมูแิหงใด จะไดจตุใิหมในสภาพท่ีดกีวาเดมิหรอืไม หรือในทางตรงกันขามอาจจะเลวรายกวาสภาพเดมิ
ที่เปนอยูก็ได    ซึ่งก็เปนที่แนนอนวาภพภูมิที่นาชิงชัง ไมนาแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนก็คือ สัตวนรก เปรต อสูรกาย และ
สัตวเดรัจฉาน 
  แตกบัคาํถามท่ีวา “แลวเราจะทําอยางไรกับความตายและความกลัวตาย” กลบัเปนเรือ่งทีต่อบไดยากย่ิงกวา    
ผูวิจารณหนังสือเลมนี้กําลังอยูในวัยกลางคน ซึ่งรูสึกไดวา “เวลา” เริ่มเปนของมีคามากขึ้น มากกวาเมื่อขณะอยูใน
วัยเด็กและวัยรุน  ดวยตรรกะเชนน้ี จึงเปนท่ีคาดการณไดวา เมื่อไดกาวเขาสูวัยสูงอายุในอนาคต  “เวลา” ก็ยอม       
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เปนสิ่งมีคุณคามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แทที่จริงแลวความรูสึกเชนนี้ ก็เปนผลมาจากความกลัวตายและเหตุผลของ            
ความกลัวตายนั่นเอง    
  หนังสือ “กาวขามความกลัวตาย” ของหลวงพอเจาอาวาสวัดไรขิงรูปปจจุบัน จึงเปนวรรณกรรมธรรมะที่เขา
มาเติมเต็มความรูและปญญาญาณของผูวจิารณในเร่ืองน้ีไดอยางตรงประเดน็ และผูวจิารณกต็ดัสินใจหาซือ้มาศึกษา
โดยทันทีที่ไดแตเพียงเห็นแคชื่อเรื่องที่หนาปกหนังสือเทาน้ัน   จากนั้นเมื่อไดอานเนื้อหาอยางครุนคิดและวิเคราะห
ตามไปดวยแลว  จึงไดมองเห็นคําตอบของเร่ืองความตายและความกลัวตาย มาเติมเต็มความรูและปญญาญาณ     
ไดโดยทนัท ีคาํตอบท่ีวานีก้ค็อื ความเขาใจอยางถงึแกนวา แทจรงิแลวความตายเปนธรรมชาตขิองสัตวโลก เปนธรรมดา 
เปนความเปนเชนน้ันเอง (Suchness) เปนสิ่งท่ีควบคูกันเหมือนด่ัง “หยินกับหยาง” กับการเกิด หรือเปนดั่งแสง             
ที่ในทางฟสิกสไดคนพบแลววาเปนทั้งคลื่นและอนุภาคไปพรอมๆ กัน        
  แตบุคคลโดยท่ัวไปกลับมองวาความตายเปนสิ่งอัปมงคล และมองวาการเกิดเปนสิ่งมงคล เพราะแมแต         
ผูวิจารณเอง ก็พยายามที่จะไมเดินทางไปรวมงานศพ เพราะจะรูสึกเศราและถูกสอนมาจากครอบครัวชาวไทย            
เชื้อสายจีนวา หลังจากที่ไปรวมพิธีงานศพ จะตองใชดายแดงผูกไวที่ขอมือและเมื่อเดินทางกลับมาถึงบานตนเอง   
กอนเขาบานก็จะตองรีบนําเอาใบทับทิมลอยในขันนํ้า และนํามาลางหนา  ซึ่งทั้งหมดที่กระทํานี้ ก็เพื่อชําระลางสิ่งที่
เปนอัปมงคลกอนที่จะเขาบาน นั่นเอง
  ในความเปนจริงแลว เราจะตองพยายามทําความเขาใจใหไดวาความตาย มันเปนเรื่องธรรมชาติที่มันเปน
เชนนั้นเอง  การครุนคิดกับเรื่องความตายและความกลัวตายจึงเปนเรื่อง “อจินไตย” ที่ไมมีสาระอะไร ใหเราตองเสีย
เวลาและความรูสึกมาคิดกับมัน  เพราะไมวาเราจะกลัวตายหรือไมกลัวตาย  เราทั้งหมดก็ตองตายอยูดี ผูวิจารณ     
เคยคดิปรารถนาท่ีจะมอีายุยนืยาวถึง 200 ป เฉกเชนเดยีวกบัตวัเอกในภาพยนตรเรือ่ง “Bicentennial Man หรือผูชาย
สองรอยป”    แตตอนจบของภาพยนตรนี้ ก็ใหขอคิดที่สําคัญวา ในปที่เขามีอายุครบ 200 ปพอดี   ปรากฏวาเขากลาย
เปนบุคคลที่โดดเด่ียว อางวาง เพราะเหตุที่วาไมมีลูกหลาน สวนคนรอบขางท่ีเคยรูจัก ก็ไดตายจากไปหมดแลว           
เขาจึงกลายเปนคนที่ไมรูจักใคร และไมมีใครรูจักเขา
  แงคิดถึงเรื่องการฝนธรรมชาติแหงความตายจากภาพยนตรเร่ืองดังกลาวนี้  สามารถสรางความตระหนักรู
ใหกับผูวิจารณไดเพียงสวนหน่ึงเทานั้น ขอสรุปนี้ก็คือ การมีชีวิตที่ยืนยาวฝนไปจากธรรมชาติ  ก็เปนสิ่งที่ไมนา               
พึงปรารถนาเชนเดียวกัน เพราะในอีกดานหน่ึงของเหรียญเดียวกันน้ี มันก็เปนเพียงการมีชีวิตท่ีไมมีสาระของ            
ความสุขใดๆ อยูเลย
  ดงัน้ัน “ผูชายสองรอยป” จงึเปนสิง่ท่ีไมมอียูจรงิ เพราะแมแตตวัพระเอกท่ีนาํแสดงในภาพยนตรเรือ่งดังกลาว
นี ้ คอื “โรบนิ  วลิเลีย่มส” ดาราฮอลล่ีวูด เจาของรางวลัออสการ กม็ขีาววาเขาไดฆาตวัตาย ในวนัที ่11 สงิหาคม 2557 
เวลา 11.55 น. ที่ผานมา ตามเวลาทองถิ่นของสหรัฐอเมริกา โดยมีอายุเพียงแค 63 ปเทานั้น
  “หนงัสอืกาวขามความกลวัตาย” ของหลวงพอเจาอาวาสวดัไรขงิ  จงึเติมเตม็ปญญาใหกบัผูวจิารณเปนอยาง
มากกับการทําความเขาใจเสียใหมกับเรื่องความตายและความกลัวตาย  ดังเน้ือหาท่ีหลวงพอเจาอาวาสไดลิขิตไว   
ในหนา 98 ของหนังสือ ซึ่งผูวิจารณมองวาเปนทั้งขอสรุปทั้งหมดของหนังสือเลมเล็กๆ นี้และควรจะเปนความเขาใจ
ที่ถูกตองของทุกๆ คน ที่จะตองพยายามทําความเขาใจเสียใหมใหถูกตอง  และดวยเหตุที่วา หลวงพอเจาอาวาส        
ไดบันทึกไวในหนาหลังของหนาปกใน (Back of the Title Page) วา “ไมสงวนลิขสิทธิ์” ดังนั้น ผูวิจารณจึงขอยกเอา                
เนื้อหามาแสดงไว ดังนี้
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  “...ใหมองความตายเปนเรื่องธรรมดา  อยาจมอยูในความกลัวหรือหมกมุนอยูกับทุกขที่ยังมาไมถึง จงใสใจ
กับเรื่องปจจุบันและเรงฝกตนเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอมรับมือกับความตายที่กําลังจะมาถึง  ดวยการประพฤติ
ตนอยูในทาน  ศลี ภาวนา เพราะกศุลจติทีเ่กดิขึน้แมชัว่ขณะหนึง่ๆ นัน้เปนส่ิงทีม่คีายิง่นกั ทาํดงีายๆ ดวยการรบัผิดชอบ
ในหนาท่ีของตนเองอยางเต็มความสามารถ รู จักทําบุญใหทานตามกาล   มีเมตตากรุณาคนรอบขางเสมอ                  
เรือ่งไหนชวยไดกช็วย  สวนเรือ่งไหนทีช่วยไมไดกป็ลอยวางและควรฝกปลอยวางส่ิงสมมตุติางๆ ในโลกนีใ้หชาํนาญดวย  
อยางนอยๆ ก็ใหปลอยวางบางสิ่งบางอยางลงไดบาง ไมโลภ ไมโกรธ ไมอาฆาตใคร และอยาเผลอใหความขุนเคือง
เขาแทรก  ฝกมองโลกดวยใจที่เปนกลางและมีความกตัญูรูคุณพอแม  ไมทอถอยในการทําความดี เมื่อรูสึกทอแท
ก็ใหสรางพลังใจดวยการระลึกถึงพระธรรมคําสอน...”
  คณุประโยชนอนัมากมายมหาศาลของวรรณกรรมธรรมะของหลวงพอเจาอาวาสวัดไรขงิ ทีก่ลาวมาขางตนน้ี   
นอกเหนือไปจากเน้ือหาอนัทรงคณุคาแลว  ยงัประกอบไปดวยโคลงกลอนทีห่ลวงพอเจาอาวาสไดลขิติข้ึน ซึง่มีเน้ือหา
ไพเราะจับใจ  สามารถนําสาระสําคัญดําดิ่งไปสูสวนลึกของปญญาและจิตใจผูอาน  เสมือนดั่งความไดเปรียบของ
เสยีงคตีดนตรี ทีส่ามารถเขาไปสมัผสัไดถงึสวนทีล่กึทีส่ดุของจติใจ  ดงัคาํอปุมาทีว่า “ฟงเพลงเศรา เศราจนนํา้ตาไหล  
เคลิ้มใจไปกับเสียงเพลง”  โคลงกลอนของหลวงพอเจาอาวาส ที่แทรกอยูในเนื้อหาธรรมะเปนตอนๆ สลับกันไปกับ
การนําเสนอเน้ือหารอยแกว  ก็เปนขอสรุปสําคัญท่ีหลวงพอเจาอาวาสตองการจะใหผูอานไดสัมผัสและเขาใจใน
ประเดน็นั้นๆ
  ในการวิจารณทายท่ีสุดน้ี  ผูวิจารณขอกลาววาหนังสือ “กาวขามความกลัวตาย” ของหลวงพอเจาอาวาส  
วัดไรขิง เปนหนังสือธรรมะอีกเลมหนึ่งที่ทั้งคนที่กลัวตายและไมกลัวตาย จะตองหามาอาน    เพราะทานจะไดทราบ
ถงึและสามารถเขาถงึวธิกีารแหงการรับมอืกบัความตาย อนัเปนธรรมชาตทิีเ่ปนเชนนัน้เอง ซึง่ไมมใีครหลกีหนไีดพนเลย            
และอยางนอยที่สุดหนังสือของหลวงพอเจาอาวาสวัดไรขิง ก็ทําใหผูวิจารณไดเปลี่ยนทัศนคติเสียใหมแลววา การไป
รวมในพธิกีรรมงานศพ     แททีจ่รงิแลวไมใชเปนสิง่อัปมงคลแตอยางใดเลย  ศพของคนตายยังถือเปน “ครู” ทีส่ามารถ
สอนใหผูไปรวมงานไดรับรูและเกิดมีปญญาญาณท่ีจะเขาใจในสิ่งท่ีถูกตองวา “ทุกคนก็ตองตายเหมือนกัน” ดังน้ัน 
เสยีงพระสงฆทีก่าํลงัสวดพระอภิธรรม กม็ใิชการสวดใหศพฟง  เพราะผูตายยอมไมมปีญญาใดๆ หลงเหลืออยูอกีแลว     
แตเปนการสวดให “คนเปน” ที่ไปรวมงานฟง เพื่อใหเกิดสิ่งที่เรียกกันวา “มรณานุสติ” นั่นเอง
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