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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน 

บรมราโชวาทและพระราชดำาริเกี่ยวกับการศึกษาไว้เป็นอเนกประการ ในวโรกาส 

ทีเ่สดจ็พระราชดำาเนินไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้ำาเรจ็การศกึษาจากสถาบนั

อุดมศึกษาของรัฐและในโอกาสท่ีคณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ เป็นแนวพระราชดำาริ

เกีย่วกบัการศกึษาทีม่คีณุค่ายิง่ แต่ละคนสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติ เ พื่อพัฒนาตนเอง และส ่วนรวมให ้ เจริญก ้าวหน ้าได ้  นอกจากนี้  

พระราชดำารัสต่าง ๆ เหล่านั้นยังแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของการศึกษา 

และการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาชาติอีกด้วย

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้ มีช่ือว่า “สรรพสาร

การสอน” เป็นบทความที่นำาเสนอเน้ือหาท่ีน่าสนใจในด้านการจัดการการเรียน 

การสอนในมิติต่าง ๆ เช่น นโยบายการศึกษา หลักสูตร การนิเทศการศึกษา  

การเรียนการสอนภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้ได้เปิดโลก

ทัศน์ใหม่เก่ียวกับการเรียนการสอนอย่างหลากหลายมิติ สมกับช่ือ “สรรพสาร 

การสอน” 

วารสารศิลปศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านผู้อ่านสนใจที่จะส่ง

บทความวชิาการตลอดจนงานเขยีนในลกัษณะต่าง ๆ  หากมคีำาแนะนำาอืน่ใด วารสาร

ศิลปศาสตร์น้อมรับข้อคิดเห็นจากทุกท่านเพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ต่อไป
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บทคัดย่อ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ในช่วงระหว่างปี 2549-2557 เป็นจำานวน 485  โรงเรยีน ในปัจจบุนัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

รับผิดชอบการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง โดยมีแนวโน้มจำานวนห้องเรียน และนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น  ขณะที่อัตราส่วนนักเรียนต่อ

ห้องเรียนอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรกต็าม จากผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีท่ี 3   และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่จัดโดยสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติน้ัน ปรากฏค่าคะแนนเฉลี่ยในทุกรายวิชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินตำา่กว่าค่าคะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ ดงันัน้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินจำาเป็นต้องพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนในสังกัด 

มีความรู้ไม่แตกต่างจากนักเรียนสังกัดอื่นๆ 

ค�าส�าคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษา การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน



3มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Abstract

Local Administration Organizations took over the administration of 485 schools 

from the Ministry of Education during 2549-2557. At present, Local Administration 

Organizations are responsible for education of students of pre-school age up to 

the higher vocational diploma level. While the total numbers of classes and 

students are on the uptrend, the ratio of students per class continues to be on 

par with the standard. Nevertheless, the results of the Ordinary National Educa-

tion Test (O-NET) for Primary Grade 6, Secondary Grade 3 and Secondary Grade 

6, organised by the National Institute of Educational Testing Service, showed that 

the average scores in every subject of students in schools under the Department 

of Local Administration’s jurisdiction were below the national average scores. 

Therefore, Local Administration Oranizations need to improve the quality of their 

education administration and management in order to boost the knowledge of 

students under their responsibilities to the same level as that of students under 

other organisations.

Keywords: Local Administration Organizations, Education, Ordinary National Ed-

ucation Test (O-NET)
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บทน�า

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน

แห่งรัฐ มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอำานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่น 

ได้เอง พฒันาเศรษฐกจิท้องถิน่ และระบบสาธารณปูโภค ตลอดทัง้โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศ

ในท้องถิน่ เป็นจดุเร่ิมต้นของการกระจายอำานาจการจดับรกิารสาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  

และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ.2545 หมวด 1 ว่าด้วยบททัว่ไป มาตรา 9 วรรค 2 ระบใุห้กระจายอำานาจ

การจดัการศึกษาไปสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหมวด 5 การบรหิาร และการจดัการศกึษา 

มาตรา 41 และ 42 ว่าด้วยการบริหาร และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ได้ระบใุห้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมสีทิธจิดัการศกึษาในระดบัใดระดบัหนึง่หรอืทกุระดบัตาม

ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่นได้ เป็นการกำาหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่สามารถจดัการศกึษาได้ด้วยตนเอง นอกจากนีก้ระทรวงศกึษาธกิารได้เสนอ 

“ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561)” ที่สานต่อแนวคิดสำาคัญ

เกี่ยวกับการกระจายอำานาจทางการศึกษาโดยกำาหนดให้เป็น 1 ใน 4 ประเด็นสำาคัญของระบบ 

การศึกษาที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน คือ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ในประเด็นนี้

ได้กำาหนดแนวทางการกระจายอำานาจการบรหิาร และการจดัการศึกษาโดยส่งเสรมิบทบาทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เข้ามาร่วมจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น เราจึงเห็น

ได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำาคัญในการศึกษามากขึ้น 

 บทความนี้จึงต้องการแสดงให้เห็นผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผ่านผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) โดยจะกล่าวถึงโครงสร้าง และกระบวน 

การจัดการศึกษา การกระจายอำานาจทางการศึกษา การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามกรอบกฎหมาย หลักการ และวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การถ่ายโอนการจัดการศึกษาในระบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
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โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา

 พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 มาตรา 9 ได้กำาหนดการจดัระบบ 

โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ตามหลักการดังนี้ 

(1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

(2) มกีารกระจายอำานาจไปสูเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

(3) มกีารกำาหนดมาตรฐานการศกึษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทกุระดบั 

และประเภทการศึกษา 

(4) มหีลกัการส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชีพคร ูคณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา และ

การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 

(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่น

 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันมีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทำาหน้าท่ีจัดการศึกษาได้ตามความเหมาะสม การจัดการศึกษาเริ่มตั้งแต่

ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ไปจนถึง

ระดับอุดมศึกษา ดังแสดงตามแผนภาพที่ 1
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การกระจายอ�านาจทางการศึกษา

เหตุผลของการกระจายอ�านาจทางการศึกษา

 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือยูเนสโก  

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) (1985 

: 9-11) กล่าวถึงเหตุผลในการกระจายอำานาจการศึกษา ดังนี้

(1) การจัดการศึกษาในหลายประเทศไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร 

เนือ่งจากอำานาจการตดัสนิใจอยูที่ส่่วนกลาง และเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้ประเทศ 

ทำาให้ขาดความยืดหยุ่น ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ของแต่ละท้องถิ่น

(2) การกระจายอำานาจทางการศึกษาสามารถช่วยตอบสนองความแตกต่าง 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ และสามารถระดม

ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อการจดัการศกึษา และเป็นการกระจายการลงทนุด้านการศกึษาอกีทาง

หนึ่งด้วย

(3) การกระจายอำานาจทางการศึกษาเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เนื่องจากเปิด

โอกาสให้ประชาชนในท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการพฒันาการศกึษาในพืน้ทีข่องตนเอง 

โดยเฉพาะการวางแผนการจัดการศึกษา และการประเมินผลคุณภาพการศึกษา 

ในท้องถิน่ สอดคล้องกบัแนวคดิการจดัการศกึษาของประชาชน โดยประชาชน และ

เพื่อประชาชน

(4) การกระจายอำานาจทางการศึกษาเป็นการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ สังคม 

 และวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น หรือภูมิภาคในประเทศนั้นๆ เพื่อให้เกิดความเท่า

เทียมกันมากขึ้น

(5) การกระจายอำานาจทางการศกึษาเป็นหนทางในการส่งเสรมิ และตอบสนองการเพิม่

ขึ้น และการกระจายตัวของประชากร และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้

สอดคล้อง ตอบสนองความต้องการ และความจำาเป็นเร่งด่วนของแต่ละท้องถิ่น 

แต่ละกลุ ่มเป้าหมายที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น นอกจากน้ีการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในท้องถิ่นยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองของประชาชน 

และการพัฒนาตนเองที่ยั่งยืนต่อไป
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(6) ประชาชนมโีอกาสในการมส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษาโดยตรง ก่อให้เกดิการพฒันา

ด้านคุณภาพการศึกษา การให้ประชาชนมีอำานาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่  

จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรส่งเสริมอย่างยิ่ง

(7) การกระจายอำานาจทางการศึกษาเป็นการสร้างความสามารถให้แก่ท้องถิ่น  

ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสามารถในการกำาหนดชีวิต ความเป็นอยู ่  

 และจุดหมายปลายทางชีวิตของตนเอง และชุมชน อันนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(8) การกระจายอำานาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

อันนำาไปสู่กระบวนการประชาธิปไตย สู่ระบบ และโครงสร้างที่ใกล้ชิดประชาชน 

ได้มากกว่า โปร่งใสกว่า ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการตรวจสอบได้มากกว่าระบบรวม

ศูนย์อำานาจไว้ที่ส่วนกลาง

ความส�าคัญของการกระจายอ�านาจการจัดการศึกษา (Husen และ Posrlethevaite, 1985 

: 1318) ประกอบด้วย

(1) ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมในองค์กร และช่วยสร้างบรรยากาศของความเป็น

ประชาธิปไตย 

(2) ทำาให้เกดิการตดัสนิใจทีส่มัพนัธ์กบัการมส่ีวนร่วมบนพืน้ฐานของกฎหมายทีบั่ญญตัิ

ไว้ 

(3) ทำาให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของปัญหา และความต้องการที่แท้จริง 

(4) เป็นระบบมีส่วนร่วมช่วยให้แต่ละบุคคลมีกระบวนการคิด และสร้างสรรค์ให้เกิด

ประโยชน์ต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น 

(5) ทำาให้เกดิความสามคัคภีายในองค์กร มีการประสานงานทีด่ ีและทำางานไปในทศิทาง

เดียวกัน ตลอดถึงการติดต่อสื่อสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

(6) ทำาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 การกระจายอำานาจทางการศึกษา สามารถช่วยตอบสนองความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่ละแห่ง สามารถระดมทรัพยากรในพื้นที่ ส่งเสริม และตอบ

สนองการเพ่ิมขึ้น และการกระจายตัวของประชากร และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาโดยตรงก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา เกิดประโยชน์ต่อ 
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การจดัการศกึษา และสร้างความเท่าเทยีมกนัมากขึน้ ทัง้นีก้ารกระจายอำานาจการจดัการศกึษา 

ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมในองค์การ การตัดสินใจที่อยู ่บนพื้นฐานกฎหมาย สภาพปัญหา 

 และความต้องการทีแ่ท้จรงิ และก่อให้เกิดกระบวนการคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองค์การ การตดิต่อ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบของการกระจายอ�านาจทางการศึกษา (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ, 2541 : 21) 

มีดังนี้

(1) การกระจายอำานาจในองค์กร (organizational decentralization) การกระจาย 

อำานาจในองค์กรเป็นการให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตัดสินใจในเร่ืองสำาคัญเกี่ยวกับการ

จัดการศึกษาให้แก่นักเรียน เป็นการกระจายอำานาจตามแนวตั้ง (vertical decentralization)  

ไปให้แก่สถานศกึษามากกว่าจะเป็นการกระจายอำานาจตามแนวนอน (horizontal decentralization) 

ไปให้เขตการศึกษา การกระจายอำานาจในองค์กรคล้ายๆ กับประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน  

(representative democracy) มีกฎระเบียบในการมอบหน้าที่การตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร 

สถานศกึษา ตวัอย่างของการกระจายอำานาจในองค์กร เช่น สถานศึกษาของรฐัในนครเอดมนัตนั 

รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา 

(2) การกระจายอำานาจทางการเมือง (political decentralization) เป็นการให ้

ผู้ปกครองในสถานศึกษาของรัฐตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่บุตรหลาน 

ของตนกำาลังศึกษาอยู่ การกระจายอำานาจทางการเมืองนั้น สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องมี 

คณะกรรมการสถานศึกษา (board of governor) ซึ่งมีบทบาท และอำานาจหน้าท่ีโดยตรงใน 

การกำาหนดนโยบายของสถานศึกษามีอำานาจหน้าที่ในการแต่งตั้งครูใหญ่ คณะกรรมการสถาน

ศกึษาประกอบด้วยตวัแทนของคร ูและตัวแทนของบคุคลทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากการตดัสนิใจ

ของคณะกรรมการสถานศึกษา การดำาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาคล้ายกับแนวคิด

ของลักษณะประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participative democracy)

(3) การกระจายอำานาจทางเศรษฐกิจ (economic decentralization) เป็นการให ้

ผู้ปกครองมีสิทธิ์ในการเลือกสถานศึกษาให้แก่บุตรหลานของตน จากนั้นงบประมาณการศึกษา

จะถกูจดัสรรไปให้สถานศกึษาทีผู่ป้กครองส่งบตุรหลานของตนเข้าศกึษา ในการกระจายอำานาจ

ทางเศรษฐกจินัน้ นอกจากจำาเป็นต้องมคีณะกรรมการสถานศกึษาแล้ว ภาษกีารศกึษา (school 

revenues) จะต้องผูกพันกับจำานวนนักเรียนในแต่ละสถานศึกษาด้วย การกระจายอำานาจ 
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ทางเศรษฐกจิถอืว่า ผูป้กครอง คอืผูบ้รโิภค และสถานศกึษา คอื ผูจ้ำาหน่ายหรอืผูจ้ดับรกิารทาง 

การศึกษา ตัวอย่างของการกระจายอำานาจทางเศรษฐกิจได้แก่ สถานศึกษาในอังกฤษ และเวลส์

ในช่วง ค.ศ.1988-1993 

 การกระจายอำานาจทางการศึกษา ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ การกระจายอำานาจ 

ในองค์กร เป็นการกระจายอำานาจไปสูส่ถานศกึษา โดยให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถตดัสนิใจ

ในเรื่องสำาคัญเก่ียวกับการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนได้ การกระจายอำานาจทางการเมือง  

มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสถานศกึษาจากผูป้กครองในสถานศึกษาของรฐั เพือ่ตดัสินใจเกีย่วกบั

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีบุตรหลานของตนกำาลังศึกษาอยู่ และการกระจายอำานาจ 

ทางเศรษฐกิจ งบประมาณการศึกษาจะถูกจัดสรรไปให้สถานศึกษาที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลาน 

ของตนเข้าศึกษา 

 วิธีการกระจายอ�านาจการศึกษา

 วิธีการกระจายอำานาจการศึกษาของ Kemmerer มี 4 ประการ ประกอบด้วย การแบ่ง

อำานาจ (Deconcentration) การมอบอำานาจ(Delegation) การโอนอำานาจหรือการให้อำานาจ 

(Devolution) และการให้เอกชนดำาเนินการ (Privatization) ทั้งนี้เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และ

คณะ (2541 : 22-23) ได้ขยายความดังประเด็นต่างๆ ดังนี้

(1) การแบ่งอำานาจ (Deconcentration) เป็นการจัดสรร หรือถ่ายโอนอำานาจหน้าที่ 

ในการตดัสนิใจจากส่วนกลางหรอืศนูย์รวมอำานาจไปสูห่น่วยงานระดบัล่างในสายการบงัคับบญัชา

ของรฐับาลกลางเพ่ือสะดวกในการดำาเนนิการ เช่น ถ่ายโอนอำานาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมภิาค 

จงัหวดัหรอืหน่วยงานอืน่ๆ ในพืน้ทีผู่ไ้ด้รบัการแบ่งอำานาจเป็นผูร้บัผดิชอบในผลของการตดัสนิใจ

ในเรื่องที่ได้รับการแบ่งอำานาจ

(2) การมอบอำานาจ (Delegation) เป็นการท่ีผู้บริหารที่มีอำานาจสูงสุดในองค์กรหรือ 

ในส่วนกลางจดัสรรหรอืถ่ายโอนอำานาจหน้าทีใ่นการตดัสินใจไปยงัผูบ้รหิารระดบัล่างขององค์กร 

เพือ่ตดัสนิใจได้เรว็มากขึน้โดยไม่ต้องผ่านข้ันตอนตามลำาดบัขัน้ขึน้ไป เป็นการถ่ายโอนอำานาจไป

ยงัองค์กรของรฐัหรอืในการควบคมุของรฐั เช่น อธกิารบด ีมอบอำานาจให้รองอธกิารบด ีผูอ้ำานวย

การสถานศึกษามอบอำานาจให้ผู้ช่วยผู้อำานวยการสถานศึกษา เป็นต้น ผู้มอบอำานาจยังคงเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจที่ได้มอบอำานาจไปแล้ว

(3) การโอนอำานาจหรือการให้อำานาจ (Devolution) เป็นการถ่ายโอนอำานาจหน้าที่ 

ในการตัดสินใจจากส่วนกลาง หรือระดับบนไปยังระดับล่างอย่างสมบูรณ์ โดยมีกฎหมาย  
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กฎระเบยีบเกีย่วกบัการโอนอำานาจอย่างชดัเจน ผูบ้รหิารระดบัล่างจงึมอีำานาจในการกำาหนดนโยบาย 

และควบคมุการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามนโยบาย เช่น การโอนอำานาจให้เทศบาลจดัการศกึษา ผู้โอน

อำานาจได้ตัดตัวเองขาดออกจากอำานาจที่โอนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีอำานาจหรือมีแต่เพียงเล็กน้อย 

ในการควบคุมการดำาเนินการในภารกิจที่ได้โอนอำานาจไปแล้ว

(4) การให้เอกชนดำาเนินการ (Privatization) เป็นการถ่ายโอนอำานาจให้เอกชนที่เป็น

บุคคล หรือคณะบุคคลดำาเนินการแทนรัฐ เป็นการมอบอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

อย่างใดอย่างหนึง่ของทางราชการไปให้เอกชนดำาเนนิการแทน หรือสนบัสนนุให้ภาคเอกชนลงทนุ

ในการดำาเนินการบางอย่าง เช่น ขายกิจการของรัฐให้เอกชน สนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา

 วิธีการกระจายอำานาจการศึกษา ประกอบด้วย การแบ่งอำานาจ (Deconcentration) 

การมอบอำานาจ (Delegation) การโอนอำานาจ (Devolution) และการให้เอกชนดำาเนินการ 

(Privatization)

 เงื่อนไขที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จของการกระจายอ�านาจทางการศึกษา

 ความสำาเร็จของการกระจายอำานาจทางการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสำาคัญ ดังนี้

 (1). บริบททางวัฒนธรรมของประเทศ เก่ียวข้องกับความสำาเร็จ หรือความล้มเหลว 

ของการกระจายอำานาจ เช่น ค่านยิมของชมุชนทีม่ต่ีอการสนบัสนนุสถานศกึษา ค่านยิมของชมุชน

ที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น พฤติกรรมการมีส่วนของสังคม

 (2). การสนับสนุนทางการเมือง การกระจายอำานาจมักจะได้รับการต่อต้านในหลาย

ลักษณะ เช่น ผู้มีอำานาจจากส่วนกลางจะดำาเนินการอย่างล่าช้าในการมอบอำานาจ การให้ข้อมูล 

การจัดสรรทรัพยากร หรือสร้างข้อขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย หากผู้มีอำานาจทางการเมือง

ส่งเสรมิ และสนบัสนนุการกระจายอำานาจ และถอืว่าการกระจายอำานาจเป็นความสำาคญัอนัดบั

สูงๆ ของการบริหารก็จะช่วยให้การกระจายอำานาจประสบความสำาเร็จ

 (3). การวางแผน และการจดัการ การกระจายอำานาจนัน้ไม่ว่าเป็นมติหิรอืรปูแบบใดกต็าม

จำาเป็นจะต้องกำาหนดเป็นนโยบาย นำานโยบายจัดทำาแผน และปฏิบัติตามนโยบาย และแผนที่

กำาหนด ในการดำาเนนิการกระจายอำานาจนัน้จำาเป็นจะต้องมรีะบบ และเครอืข่ายการสือ่สารทีด่ี 

ด้วยเหตุนี้การวางแผน และการจัดการท่ีดีจึงเก่ียวข้องกับความสำาเร็จ และความล้มเหลวของ 

การกระจายอำานาจ
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 (4). การตระหนักของผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังนี้

4.1 ผู้มีอำานาจในการตัดสินใจควรอยู่ใกล้กับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติให้มากที่สุด

4.2 ผู้มีอำานาจในการตัดสินใจควรมีความรู้ และความเข้าใจในภารกิจนั้นๆ 

4.3 เชื่อว่าผู้รับมอบอำานาจมีความสามารถในการตัดสินใจในภารกิจที่ได้รับมอบ

หมาย

4.4 การมวีตัถปุระสงค์ นโยบาย และมาตรการทีช่ดัเจนแต่การนำานโยบายไปปฏบิตัิ

นั้น แต่ละท้องถิ่นไม่จำาเป็นจะต้องทำาเหมือนกัน

 (5). การเพิ่มอำานาจให้แก่ท้องถิ่น (local empowerment) การกระจายอำานาจเป็น 

การถ่ายโอนอำานาจจากส่วนกลางไปสูท้่องถิน่ และสถานศกึษา ดงันัน้ชุมชน ท้องถิน่ และโรงเรยีน

จึงควรมีอำานาจหน้าที่ที่เหมาะสม มีทรัพยากรที่จำาเป็นอย่างพอเพียงมีอำานาจในการบริหาร

จัดการกับทรัพยากรท้ังหลาย สิ่งเหล่าน้ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จของการกระจายอำานาจ แต่หาก

ส่วนกลางมอบแต่ความรับผิดชอบให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสถานศึกษา แต่ไม่มีอำานาจ 

ที่เหมาะสมลักษณะเช่นนี้ ความสำาเร็จของการกระจายอำานาจก็จะเกิดขึ้นได้โดยยาก

 ความสำาเรจ็ของการกระจายอำานาจทางการศกึษาขึน้อยูก่บัปัจจยั บริบททางวฒันธรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำานาจในประเทศ การสนับสนุนทางการเมือง การวางแผน และ 

การจัดการที่ดี การตระหนักของผู้มีอำานาจในการตัดสินใจ และการเพิ่มอำานาจให้แก่ท้องถิ่น

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบกฎหมาย

 กรอบตามกฎหมาย และแนวนโยบายของรัฐในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัต ิ

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ.2545 ยทุธศาสตร์การพฒันา 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2555-2558) และแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นระยะ 

3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดังนี้

 (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้กำาหนดบทบัญญัต ิ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำาคัญ ได้แก่

 มาตรา 80 (4) ส่งเสริม และสนับสนุนการกระจายอำานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่ ชมุชน องค์กรทางศาสนา และเอกชน จัด และมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาเพือ่พฒันา
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มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

 มาตรา 289 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอีำานาจหน้าทีบ่ำารงุรกัษาศลิปะ จารตี ประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิ 

ทีจ่ะจดัการศกึษาอบรม และการฝึกอาชพีตามความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิน่นัน้ 

และเข้าไปมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาอบรมของรฐั โดยคำานงึถงึความสอดคล้องกบัมาตรฐาน 

และระบบการศึกษาของชาติ รวมท้ังการบำารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นด้วย

 (2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 กำาหนดบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่สำาคัญ ดังนี้

 มาตรา 9 (2) การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีการกระจาย 

อำานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ 

ทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น

 มาตรา 42 ให้กระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด 

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีหน้าท่ีในการประสาน และส่งเสริมองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ให้สามารถจดัการศกึษา สอดคล้องกบันโยบาย และได้มาตรฐานการศกึษา 

รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2555-2558)  

มีสาระสำาคัญ ดังนี้ 

 วสิยัทศัน์ จดัการศกึษาโดย “ยดึนกัเรยีนเป็นศนูย์กลาง” มุง่กระจายโอกาสทางการศกึษา

อย่างเท่าเทียมท้ังภาคเมือง และภาคชนบท พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำาหรับทุกคน  

การศึกษาจะนำาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็ง และมีความรู้คือ

ทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน 

 โดยมกีรอบแนวคิด มุง่พฒันาการศกึษา ภายใต้กรอบแนวคิดหลกัคณุภาพ และความเท่าเทยีม 

รวมทั้งนำาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขยายโอกาสทางการศึกษา 4 โอกาส คือ 
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1) โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่งอำานวยความสะดวก เพื่อสามารถได้รับการศึกษา

อย่างเท่าเทียมกัน 

2) โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ โดยไม่ขึ้น 

กับฐานะของผู้ปกครอง 

3) โอกาสในการเพิ่มพูน และฝึกฝนทักษะ นักเรียนนักศึกษาทุกคนสามารถเติบโตได้

ในโลกทีเ่ป็นจริง ผ่านการเรยีนรูบ้นฐานการทำากจิกรรม (Activity-Based Learning) 

4) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย โดยใช้เทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลปะ  

ศูนย์วัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 (4) แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ของกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีสาระสำาคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

 “ท้องถิ่นจัดการศึกษาตลอดชีวิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสันติสุข และยั่งยืนตามแนวปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1) พฒันาจดัการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัยตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ให้เด็ก 

เยาวชน และประชาชนในท้องถ่ินได้เรยีนรูต้ลอดชีวิต สูค่วามเป็นเลิศตามอจัฉริยภาพ

ของผู้เรียน

2) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น

3) เสริมสร้างสังคมท้องถิ่นให้มีความปรองดอง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยั่งยืน

4) ส่งเสริมให้มกีารจัดการศกึษาเพือ่รองรบัการท่องเทีย่วในท้องถิน่ทีม่แีหล่งท่องเทีย่ว



15มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1) สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น

ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในท้องถิ่น

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุนให้สังคมท้องถิ่นมีความสมานฉันท์ 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และยั่งยืน

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่แีหล่งท่องเทีย่ว จดัการศกึษาเพือ่รองรบัการส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (0-3 ปี) ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ

อย่างรอบด้าน และสมดุลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

สากล ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้เตม็ตามศกัยภาพอย่างมคีณุภาพ 

และได้มาตรฐาน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เยาวชน 

และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ และสามารถ 

นำาความเป็นเลิศนั้นไปประกอบสัมมาอาชีพได้

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมท้องถิ่นให้มีความสมานฉันท์ อยู ่ร ่วมกันด้วย 

ความปรองดองเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้แก่

เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว
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หลักการ และวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. หลักการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการศึกษาไม่ว่าจะ

ดำาเนินการโดยรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามหลักการ 

ในการจัดการศึกษาที่กำาหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยการศึกษา

แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 หลักการที่สำาคัญ ได้แก่

 (1) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับประชาชน ให้สังคม 

มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา และการพฒันาสาระ และกระบวนการเรยีนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง

 (2) การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐประกาศให้เป็นไปตามมาตรา 49 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐต้องจัดให้ทั่วถึง และมีคุณภาพ โดย 

ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จะต้องจัดการศึกษาสำาหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ  

สติปัญญา อารมณ์ สงัคม หรือความบกพร่องทางการสือ่สาร และการเรยีนรู ้หรือมร่ีางกายพกิาร 

หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ให้มีสิทธิ 

และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ และจัดการศึกษาสำาหรับบุคคลซึ่งมีความ

สามารถพเิศษด้วยรปูแบบท่ีเหมาะสม โดยคำานงึถงึความสามารถของบคุคลนัน้ ซึง่สอดคล้องกบั

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 (3) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 (4) ในกระบวนการเรยีนรูต้้องมุง่ปลกูฝังจติสำานกึทีถู่กต้องเกีย่วกับการเมอืงการปกครอง

ในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ รูจ้กัรกัษา และส่งเสรมิสทิธ ิหน้าที่ 

เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ

ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล 

ตลอดจนอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี รูจ้กั

พึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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 2. ลักษณะ และวิธีการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอาจจัดการศึกษาได้ 2 ลักษณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 10) คือ

 (1) การจดัตัง้สถานศึกษาขึน้เอง หรอืขยาย หรอืเปลีย่นแปลงประเภทการศกึษา โดยให้

สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือสถานศึกษาเดิมท่ีขยายหรือเปล่ียนแปลงประเภทการศึกษา

จดัการศกึษาในระดบั และประเภททีม่คีวามพร้อม มคีวามเหมาะสม และมคีวามต้องการภายใน

ท้องถิ่น อาจแยกได้เป็น 4 กรณี คือ

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เคยจัดการศึกษามาก่อนจัดต้ังสถานศึกษา

เพื่อให้จัดการศึกษาในระดับ และประเภทที่กำาหนด

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัการศึกษาอยูแ่ล้ว จดัตัง้สถานศึกษาขึน้เพิม่เตมิ 

โดยให้สถานศึกษาใหม่จัดการศึกษาในระดับ และประเภทที่จัดอยู ่แล้ว 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัการศึกษาอยูแ่ล้ว จดัตัง้สถานศึกษาขึน้เพิม่เตมิ 

โดยสถานศกึษาใหม่จดัการศึกษาในระดบั และประเภททีแ่ตกต่างไปจากระดบั 

และประเภทที่จัดอยู่แล้วในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้จัดตั้งสถานศึกษาเพิ่มเติม แต่ขยายหรือ

เปลี่ยนแปลงประเภทการศึกษาจากที่จัดอยู่เดิม

 (2) การถ่ายโอนการศกึษาจากกระทรวงศกึษาธกิารตามแผนปฏบิตักิารกำาหนดขัน้ตอน

การกระจายอำานาจตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำาหรับวิธ ี

การจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ เมือ่พจิารณาตามกรอบของกฎหมาย รวมทัง้

ความเหมาะสมด้านแนวนโยบาย สภาพการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม และความจำาเป็นด้านอืน่แล้ว 

อาจแยกได้เป็น 2 กรณี คือ

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัการศกึษาเองตามอำานาจหน้าทีท่ีไ่ด้กล่าวแล้ว

ข้างต้น

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ร่วมมอืกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่หรอืร่วม

มือกับรัฐ (กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น) หรือเอกชน

จัดการศึกษา ท้ังน้ีอาจมีความจำาเป็นท่ีต้องดำาเนินการ เช่น เทศบาลจัดตั้ง

สถานศึกษาเพื่อจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล แต่โดย 

ข้อเทจ็จรงิจะมปีระชาชนนอกเขตเทศบาลมาเข้าเรยีนด้วย โดยไม่อาจจำากดัสิทธิ
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ของประชาชนเหล่าน้ันได้ หากประชาชนนอกเขตเทศบาลมาเข้าเรียนเป็น

จำานวนมาก และเทศบาลมีข้อจำากดัด้านงบประมาณทีจ่ะสนบัสนนุการศกึษา

ให้ได้ก็อาจโอนโรงเรียนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือขอให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเข้าเป็นเจ้าสังกัดร่วมของโรงเรียนดังกล่าว หรือกรณี

โรงเรยีนตัง้อยูใ่นเขตขององค์การบรหิารส่วนตำาบล องค์การบรหิารส่วนตำาบล

มนีโยบายจะขอโอนโรงเรยีนมาสงักดัแต่มข้ีอจำากดัด้านรายได้ และไม่ยนิยอม

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็อาจ

ทำาความตกลงจัดตั้งสหการการศึกษา หรือองค์การที่เรียกช่ืออย่างใด โดยมี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นเจ้าของร่วม 

เพื่อรับโอนสถานศึกษานั้นไปบริหารจัดการแทน

การถ่ายโอนการจัดการศึกษาในระบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 แผนปฏิบัติการกำาหนดขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนพิเศษ 23 ง วันที่ 13 มีนาคม 

2545 ได้กำาหนดการถ่ายโอนการจัดการศึกษาในระบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วีระศักดิ์ 

เครือเทพ และคณะ 2557 : 18-1 - 18-4) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 (1) ให้กระทรวงศึกษาธิการ และเขตพื้นท่ีการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ.2542 ทำาหน้าที่ กำาหนดนโยบายแผน และมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ และ 

ในระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา ประเมนิผลความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการ

ศกึษาตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารประเมนิทีก่ำาหนด รวมทัง้การเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณ

อุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน

ผลการจัดการศึกษา

 (2) ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะกรรมการการกระจายอำานาจฯ เร่งรัด 

ในการสร้างความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจดัการศึกษาได้เอง โดยกำาหนดให้ 

มคีณะทำางานเฉพาะด้านขึน้เพือ่ดำาเนนิการในเรือ่งนีโ้ดยเฉพาะ และให้มกีารรายงานความก้าวหน้า

ให้คณะกรรมการการกระจายอำานาจฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง

 (3) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินความพร้อมแล้ว ให้กระทรวง

ศึกษาธิการ และเขตพื้นที่การศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ถ่ายโอนสถาน
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ศึกษาตามประเภทที่กำาหนดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (4) ให้คณะกรรมการกระจายอำานาจฯ กำาหนดให้มีคณะกรรมการด้านการศึกษาระดับ

เขตพืน้ทีใ่นระดบัจงัหวดัตามแผนการกระจายอำานาจฯ โดยทำาหน้าทีก่ำาหนดนโยบาย แผน และ

มาตรฐานการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ กำากับดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้ง

พิจารณาการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่

 (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจร่วมกันจัดการศึกษาโดยอาจดำาเนินการในรูป 

ของความร่วมมือซึ่งกัน และกัน

 (6) ภารกิจด้านการจัดการศึกษาที่จะถ่ายโอน มีดังนี้

1) การศึกษาก่อนวัยเรียนหรือระดับปฐมวัย (อายุ 4-6 ปี)

2) การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยกเว้นการจดัการศกึษาในสถานศกึษาทีม่ลีกัษณะพเิศษ

บางประการที่อยู่ในการศึกษาระดับพื้นฐาน ได้แก่

2.1) สถานศกึษาทีเ่น้นการจดัการศกึษาเพือ่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และมุง่

ให้บริการในเขตพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหน่ึง อาทิ 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ซ่ึงเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 

จำานวน 12 โรงเรียน โรงเรยีนมธัยมสงัคตีวทิยา กรงุเทพมหานคร ซึง่เน้นความเป็นเลศิด้านดนตรี 

2.2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในเชิงทดลอง วิจัย และพัฒนาสถานศึกษาที่

กำาหนดให้เป็นโรงเรียนเพือ่การทดลองวจิยั และพฒันาหารปูแบบ และวธิกีารในการจดัการศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงอยู่ในระหว่างดำาเนินการ เช่น โรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นเงินกู้ธนาคารโลก จำานวน 150 โรงเรียน โครงการทดลองใช้หลักสูตร 

แบบบูรณาการโครงการ (brain based learning) เป็นต้น

2.3) สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาเพือ่ผูพ้กิาร และด้อยโอกาส เป็นสถานศกึษา

ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษ และด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา 

เตม็ศกัยภาพ ได้แก่ โรงเรยีนศกึษาพเิศษเฉพาะความพกิารประเภทต่างๆ โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสมเด็จ 

พระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี

2.4) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสถานศึกษาตัวอย่างหรือต้นแบบ

สำาหรับการจัดการศึกษาในระดับภาค ในระดับจังหวัดหรือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถาน

ศึกษาท่ีกำาหนดให้เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบในการจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ ตามนโยบายของ
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กระทรวงศกึษาธกิาร สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่

เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาอื่น เช่น โรงเรียนอนุบาลประจำาจังหวัด เป็น

โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ และเป็นศูนย์สาธิตการเรียน 

การสอนระดับปฐมวัยในเขตพื้นท่ีการศึกษา และจังหวัด โรงเรียนอนุบาลต้นแบบเป็นโรงเรียน 

ที่สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อการเรียน 

การสอนในระดับก่อนประถมศึกษา อำาเภอละ 1 โรงเรียน โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให้เป็น 

การเฉพาะเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์เป็นตัวอย่าง และต้นแบบแก่สถานศึกษาทั่วไป 

โรงเรียนมัธยมประจำาจังหวัดเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ

ของการจดัการเรยีนการสอนในระดบัมธัยมศกึษา และทำาหน้าทีเ่ป็นโรงเรยีนพีเ่ลีย้งให้กบัโรงเรียน

ที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และจังหวัด โรงเรียนในฝัน 

โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ โรงเรียนต้นแบบพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนในโครงการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 

2.5) สถานศึกษาท่ีมีลักษณะเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ กล่าวคือ ระดับ

ประถมศึกษาที่มีจำานวนนักเรียนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป และระดับมัธยมศึกษาที่มีจำานวนนักเรียน

ตั้งแต่ 1,500 คนขึ้นไป ซึ่งมีภาระในแง่ปริมาณงาน การบริหารบุคคล และมีความซำ้าซ้อนใน 

การบริหารงาน

2.6) สถานศกึษาทีย่งัไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานของสำานกังานรบัรอง

มาตรฐาน และประเมนิคณุภาพการศกึษา หรอืสถานศกึษาทีย่งัขาดความพร้อมทัง้ในเชงิบคุลากร 

และระบบบริหาร ซึ่งจะต้องมีการพัฒนามาตรฐาน และความพร้อมก่อน เช่น สถานศึกษาใน 

ถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล หรือสถานศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลของตำารวจตระเวนชายแดนบางแห่ง

ที่ยังขาดความพร้อม

2.7) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้น ให้มีลักษณะเป็นหน่วยงานกระจายอำานาจ  

ในรูปแบบอื่นอยู่แล้ว ได้แก่ สถานศึกษาท่ีมีฐานะเป็นองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติ

องค์การมหาชน พ.ศ.2542 เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2.8) สถานศึกษาในโครงการพระราชดำาริ หรืออยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

หรือสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนในโครงการ

พระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโรงเรยีนในพืน้ทีโ่ครงการพฒันา

ดอยตุง (พื้นที่ทรงงานอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
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โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร์ โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ โรงเรียนนวมนิทราชินู

ทิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

โรงเรยีนมกฎุเมอืงราชวทิยาลยั โรงเรยีนสรินิาถราชวทิยาลยั โรงเรยีนเฉลมิพระเกียรตกิรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ฯ โรงเรียนพัชรกิติยาภา โรงเรียนสิริวัณวรี โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียน

พระตำาหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษา

ลัย โรงเรียนที่จัดตั้งในวโรกาสรัชมงคลาภิเษก โรงเรียนรัชดาภิเษก โรงเรียนร่มเกล้า 

2.9) สถานศึกษาที่ผู้บริจาคที่ดิน และอาคารมีวัตถุประสงค์ให้รัฐเป็นผู้จัด 

การศึกษาเอง 

 (7) ภายใต้ข้อกำาหนด (6) ข้างต้น ถ้าองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นใด ผ่านเกณฑ์

การประเมินความพร้อมท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดทำาข้ึนเพิ่มเติมพิเศษ ให้ถ่ายโอนสถานศึกษา

ดังกล่าวได้ โดยให้เป็นไปตามความตกลงเป็นกรณีๆ ไป

 (8) ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ

1) ให้กระทรวงศกึษาธกิารกำาหนดหลกัเกณฑ์ และวธิปีระเมนิความพร้อมในด้าน

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยให้ผู้แทน อปท.  

มีส่วนร่วมในการกำาหนดเกณฑ์ประเมินความพร้อมด้วย

2) ประเมินความพร้อมของ อปท. ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำาหนด

3) ให้กระทรวงศึกษาธิการ และเขตพื้นท่ีการศึกษา ถ่ายโอนสถานศึกษาตาม

ประเภทที่กำาหนดให้แก่ อปท. เมื่อ อปท. ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อม

4) ให้กระทรวงศึกษาธิการ และเขตพื้นท่ีการศึกษาติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา

5) ให้คณะกรรมการกระจายอำานาจฯ กำาหนดให้มคีณะกรรมการด้านการศกึษา

ระดับเขตพื้นท่ีในระดับจังหวัด โดยทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย แผน และ

มาตรฐานการศกึษาในระดบัพืน้ที ่กำากบัดแูลการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่

6) อปท. อาจร่วมกันจัดการศึกษา โดยอาจดำาเนินการในรูปของสหการ
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การถ่ายโอนสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการกระจายอ�านาจ 

 ระยะเวลา 9 ปี จากปี 2549-2557 การถ่ายโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำานวนทั้งสิ้น 485 แห่ง (วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, 2557 

: 18-26-18-28) สรุปข้อมูลการถ่ายโอนได้ ดังนี้ 

(1) มีสถานศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศกึษาถ่ายโอนไปสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำาบล และกรุงเทพมหานคร รวม 485 แห่ง เมื่อจำาแนก อปท.  

ที่รับการถ่ายโอนสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2549-2557 พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด รับถ่าย

โอนมากที่สุด 323 แห่ง เทศบาล รองลงมา 105 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำาบล 56 แห่ง  

 และกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

(2) ปี 2549 ซึ่งเป็นปีแรกท่ีกระทรวงศึกษาธิการเริ่มให้ถ่ายโอนสถานศึกษาได้ มีสถาน

ศึกษาถ่ายโอนสูงสุด 283 แห่ง จากนั้นในปี 2550 ถึง 2557 มีการถ่ายโอนไปในแต่ละปี 

ตามลำาดบั คอื 2550 (19 แห่ง) 2551 (70 แห่ง) 2552 (57 แห่ง) 2553 (19 แห่ง) 2554 (8 แห่ง) 

2555 (7 แห่ง) 2556 (11 แห่ง) และ 2557 (10 แห่ง) การที่มีสถานศึกษาถ่ายโอนไปน้อยในช่วง

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา อาจเน่ืองมาจากหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมของกระทรวง-

ศึกษาธิการที่ประเมิน อปท. นั้น มีความเข้มงวด และยากที่ อปท. จะเข้าถึงเกณฑ์

(3) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีการถ่ายโอนสูงสุด จำานวน 234 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

48.2 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท. ทั้งหมด และเป็นการถ่ายโอนไปที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดทั้งหมด มีข้อสังเกตว่า การถ่ายโอนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไป อบจ.นั้น เป็น 

การถ่ายโอนไปยัง อบจ. ไม่ก่ีแห่งในพื้นท่ีภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี อบจ.  

ในภาคอื่นบ้าง ก็เป็นส่วนน้อย

(4) สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มีการถ่ายโอนไป อปท. ทั้งส้ิน 206 แห่ง คิดเป็น 

ร้อยละ 42.5 ของสถานศกึษาทีถ่่ายโอนไป อปท. โดยมกีารถ่ายโอนไป เทศบาล มากทีส่ดุ จำานวน 

97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20 ของสถานศึกษาท่ีถ่ายโอนไป อปท. รองลงมาคือ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จำานวน 55 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 11.3 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท. อันดับ

สามคือ องค์การบริหารส่วนตำาบล จำานวน 54 แห่ง แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.1 ของสถานศึกษา

ที่ถ่ายโอนไป อปท. และถ่ายโอนไปกรุงเทพมหานคร จำานวน 1 แห่ง
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(5) สถานศึกษาประเภทขยายโอกาส มีการถ่ายโอนไป อปท. ทั้งสิ้น 44 แห่ง คิดเป็น 

ร้อยละ 9.1 ของสถานศกึษาทีถ่่ายโอนไป อปท. โดยมกีารถ่ายโอนไป องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

มากที่สุด จำานวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.0 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท. รองลงมาคือ 

เทศบาล จำานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท. อันดับสามคือ 

องค์การบริหารส่วนตำาบล จำานวน 2 แห่ง แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 0.4 ของสถานศึกษาที่ถ่ายโอน

ไป อปท. 
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การจัดการเรียนการสอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ1 จัดการศึกษา โดยมีแนวโน้มใน 

การจดัการศกึษาเพิม่มากขึน้ จากเดมิทีม่กีารถ่ายโอนสถานศกึษาระหว่างปีการศึกษา 2549-2557 

จำานวน 484 โรงเรียน ในปี 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 1,466 

โรงเรียน แสดงให้เห็นว่ามีโรงเรียนที่มาจากการจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบหนึ่ง

พันแห่ง และสถิติจำานวนโรงเรียนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

เช่นเดียวกัน โดยในปี 2555 มีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 1,407 โรงเรียน 

และเพิ่มขึ้นเป็น 1,450 และ 1,466 โรงเรียน ปี 2556 และ 2557 ตามลำาดับ ทั้งนี้เทศบาลตำาบล

มีแนวโน้มการเพิ่มของโรงเรียนในสังกัดเพิ่มมากขึ้นสูงสุด โดยในปี 2557 มีโรงเรียนเพิ่มขึ้นกว่า

ร้อยละ 15.16 เมื่อเทียบกับปี 2555 แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก 

มีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังแสดงตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จ�านวนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปีการศึกษา 2555-

2557

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ�านวนโรงเรียน (แห่ง)

ปีการศึกษา

2555

ปีการศึกษา

2556

ปีการศึกษา

2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 347 347 341

องค์การบริหารส่วนตำาบล 137 135 136

เทศบาลนคร 178 190 190

เทศบาลเมือง 402 401 404

เทศบาลตำาบล 343 377 395

รวม 1,407 1,450 1,466

ที่มา : ประมวลจาก สถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำาปีการศึกษา 2555-2557

 1 องค์กรปกครองท้องถิน่ในบทความนี ้จำากดัเฉพาะองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองค์การ

บรหิารส่วนตำาบลเท่านัน้ ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมอืง

พัทยา
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 การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในปัจจบุนัจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัช้ัน

ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี และระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สูง การจดัการศึกษา

เกือบทุกระดับช้ันมีจำานวนห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

มีจำานวนห้องเรียนเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 98.61 เม่ือเทียบกับปี 2555 ยกเว้นระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นที่มีจำานวนห้องเรียนลดลง โดยปี 2557 มีห้องเรียนจำานวน 4,992 ห้อง จากเดิมปี 2556 

และ 2555 มีจำานวนห้องเรียน 4,940 และ 5,026 ห้อง ตามลำาดับ ทั้งนี้จำานวนห้องเรียนที่เพิ่ม

ขึน้สอดคล้องกบัจำานวนนกัเรยีนทีเ่พิม่ขึน้ทกุระดบัชัน้ ยกเว้นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นทีม่จีำานวน

นักเรียนลดลงสอดคล้องกับจำานวนห้องเรียนที่ลดลงด้วย

 อย่างไรกต็ามสดัส่วนนกัเรยีนต่อห้องในทกุระดบัชัน้ ปีการศกึษา 2557 อยูร่ะหว่าง 18.75 

ถงึ 32.56 คนต่อห้อง ซึง่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน โดยระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูมจีำานวน

นักเรยีนต่อห้องน้อยทีส่ดุ คอื ห้องละ 18.75 คน เนือ่งจากยงัมจีำานวนนกัเรยีนศกึษาในระดบัชัน้

ดงักล่าวน้อย อย่างไรกด็สีดัส่วนนกัเรยีนต่อห้องทีล่ดลงน้อยลงมากทีสุ่ด คือ ระดบัประกาศนยีบตัร

วิชาชีพ เนื่องจากมีการเพิ่มจำานวนห้องเรียนในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2555 มากกว่าร้อยละ 

98.61 ขณะที่จำานวนนักเรียนเพิ่มข้ึนในปี 2557 เพียงร้อยละ 18.56 เมื่อเทียบกับปี 2555  

ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 3
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 กำาหนด
ให้กระบวนการจัดการศึกษามีการทดสอบที่ได้มาตรฐานการศึกษาไปสู่ระดับชาติ สถานศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการกำาหนดมาตรฐานการศกึษา และจัดระบบประกนัคณุภาพ
การศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา รัฐบาลจึงได้จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) เพือ่ตรวจสอบประเมนิผลว่าการจดัการศกึษามีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กำาหนด และมีคุณภาพเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด   

 วัตถุประสงค์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ได้แก่

(1) เพือ่ทดสอบความรู ้และความคดิของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(2) เพือ่นำาผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึง่ในการจบการศึกษาตามหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

(3) เพื่อนำาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

(4) เพื่อนำาผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

(5) เพื่อนำาผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

 การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) (สถาบนัทดสอบทางการศกึษา

แห่งชาติ, 2558) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำานวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดต่างๆ  

มีดังนี้ 

 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.33 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เท่ากับ 62.25 คะแนนเฉลี่ยสังกัดสำานักบริหารงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เอกชน) เท่ากับ 52.67 คะแนนเฉล่ียสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (สพป.) 
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มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 48.39 และคะแนนเฉลี่ยสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(อปท.) มีคะแนนตำ่าสุด คือ 47.11

 วชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 49.18 โดยคะแนน

เฉลี่ยในสังกัดสกอ. เท่ากับ 62.17 สังกัดเอกชน เท่ากับ 53.53 สังกัดอปท. เท่ากับ 48.63  

 และสังกัดสพฐ. และ สพป. มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 47.64 ซึ่งเป็นคะแนนตำ่าสุด

 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 40.31 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสกอ.

เท่ากบั 70.46 สงักดัเอกชน เท่ากบั 51.76 สงักดัอปท. เท่ากบั 38.15 และสังกดัสพฐ. และ สพป. 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 36.61 ซึ่งเป็นคะแนนตำ่าสุด

 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 43.47 โดยคะแนนเฉล่ียในสังกัดสกอ.

เท่ากบั 68.13 สงักดัเอกชน เท่ากบั 49.20 สงักัดสำานกัการศกึษากรงุเทพมหานคร คะแนนเฉลีย่

เท่ากับ 43.96 สังกัดสพฐ. และสพป. มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 41.76 และคะแนนเฉลี่ย

สังกัดอปท. มีคะแนนตำ่าสุด คือ 40.04 

 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.59 โดยคะแนนเฉล่ียในสังกัดสกอ.

เท่ากับ 56.56 สังกัดเอกชน เท่ากับ 45.97 สังกัดสพฐ. และสพป. มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 

41.55 และคะแนนเฉลี่ยสังกัดอปท. มีคะแนนตำ่าสุด คือ 41.13 

 จากผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตำ่ากว่าคะแนน

เฉล่ียระดับประเทศ โดยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉล่ียสังกัด 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่มีระดบัตำา่สดุเมือ่เทยีบกบัสงักัดอืน่ๆ อย่างไรกด็ ีวชิาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม และภาษาองักฤษ คะแนนเฉลีย่สงักัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่

สูงกว่าสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และสำานักงานเขตพื้นที ่

การศกึษาประถมศกึษา (สพป.) ซึง่เป็นต้นสงักดัของสถานศกึษาส่วนใหญ่ในระดบัประถมศกึษา 

โดยสามารถแสดงได้ตามแผนภาพที่ 2
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ที่มา :  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2558

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดต่างๆ มีดังนี้

 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.64 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เท่ากับ 50.43 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา (สพม.) เท่ากับ 43.61 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

เท่ากับ 42.89 สังกัดสำานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เอกชน) เท่ากับ 

42.45 และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) เท่ากับ 40.61

 วชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 46.24 โดยคะแนน

เฉลี่ยในสังกัดสกอ. เท่ากับ 61.32 สังกัดสพม.เท่ากับ 47.77 สังกัดเอกชน เท่ากับ 46.47 สังกัด

สพฐ. เท่ากับ 46.42 และสังกัดอปท. เท่ากับ 43.36 

 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 30.62 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสกอ. 

เท่ากับ 53.42 สังกัดเอกชน เท่ากับ 33.77 สังกัดสพม. เท่ากับ 31.48 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 30.16 
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และสังกัดอปท. เท่ากับ 27.75 

 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.40 โดยคะแนนเฉล่ียในสังกัดสกอ. 

เท่ากับ 57.04 สังกัดสพม.เท่ากับ 33.98 สังกัดเอกชน เท่ากับ 33.73 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 32.42 

และสังกัดอปท. เท่ากับ 28.77 

 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 37.63 โดยคะแนนเฉล่ียในสังกัดสกอ. 

เท่ากับ 56.68 สังกัดสพม.เท่ากับ 39.11 สังกัดเอกชนเท่ากับ 38.05 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 37.88 

และสังกัดอปท. เท่ากับ 34.00

 จากผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตำ่ากว่าคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

มีระดับตำ่าสุดเมื่อเทียบกับสังกัดอื่นๆ โดยสามารถแสดงได้ตามแผนภาพที่ 3

ที่มา :  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
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คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดต่างๆ มีดังนี้

 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.36 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เท่ากับ 64.87 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) เท่ากบั 49.95 สงักดัสำานกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน

(เอกชน) เท่ากับ 47.70 และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) เท่ากับ 43.42

 วชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 39.70 โดยคะแนน

เฉลี่ยในสังกัดสกอ. เท่ากับ 46.33 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 40.00 สังกัดเอกชน เท่ากับ 38.65 และ

สังกัดอปท. เท่ากับ 37.03 

 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 24.98 โดยคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสกอ. 

เท่ากับ 46.19 สังกัดเอกชน เท่ากับ 27.49 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 24.68 และสังกัดอปท. เท่ากับ 

20.25 

 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 26.59 โดยคะแนนเฉล่ียในสังกัดสกอ. 

เท่ากับ 45.85 สังกัดเอกชน เท่ากับ 26.68 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 26.65 และสังกัดอปท. เท่ากับ 

21.98 

 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 33.40 โดยคะแนนเฉล่ียในสังกัดสกอ. 

เท่ากับ 42.57 สังกัดสพฐ. เท่ากับ 33.55 สังกัดเอกชนเท่ากับ 32.91 และสังกัดอปท. เท่ากับ 

31.03

 จากผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตำ่ากว่าคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีระดับตำ่าสุดเมื่อเทียบกับสังกัดอื่นๆ โดยสามารถแสดงได้ตามแผนภาพที่ 4
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ที่มา :  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 

2558

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โดยประเมิน

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำานวน 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน

ทัง้สามระดบัชัน้ในทกุรายวชิาตำา่กว่าคะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ โดยในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 

6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ียสังกัดกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิน่สงูกว่าสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถานศึกษาส่วนใหญ่

ในระดับประถมศึกษา อย่างไรกด็คีะแนนเฉลีย่ในทกุวชิาของระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีระดับตำ่าสุดเมื่อเทียบกับสังกัด

อื่นๆ 
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บทสรุป

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบได้รับการถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวง

ศึกษาธิการตั้งแต่ปี 2549 และในปัจจุบันได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยมีจำานวนห้องเรียน และนักเรียนเพิ่ม 

มากข้ึน ในขณะทีจ่ำานวนสดัส่วนนกัเรยีนต่อห้องเรยีนอยูร่ะหว่าง 18.75 ถงึ 32.56 คน ตามเกณฑ์

มาตรฐานการจดัการเรยีนรู ้อย่างไรก็ดผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน O-NET 

ในปี 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน สะท้อนให้เราเห็นว่า คะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้งสาม

ระดบัชัน้ในทกุรายวชิาตำา่กว่าคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ และคะแนนเฉลีย่ในทกุวชิาของระดบั

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มีระดับตำ่าสุดเมื่อเทียบกับสังกัดอื่นๆ 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของสถานศึกษาสังกัด 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ สะท้อนให้เหน็ถึงการกระจายอำานาจทางการศกึษาในประเทศไทย

ที่ยังไม่ประสบความสำาเร็จ อันเน่ืองมาจากบริบททางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย 

อำานาจในประเทศไทย เช่น การสนับสนุนสถานศึกษาของชุมชนท้องถิ่นยังมีน้อย การเมืองให ้

การสนับสนุนการกระจายอำานาจทางการศกึษาน้อย เหน็ได้จากเงือ่นไขในการถ่ายโอนสถานศกึษา

ทีม่ขีัน้ตอนยุง่ยาก ทำาให้สถานศกึษาเลอืกทีจ่ะไม่ขอถ่ายโอนสถานศกึษาไปสงักดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการเพิ่มอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

ยงัไม่เพยีงพอ ทำาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่มอีำานาจหน้าทีท่ีเ่หมาะสม รวมถงึการมทีรพัยากร

ที่จำาเป็นไม่พอเพียงในการบริหารจัดการ จึงส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรนำาผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อ

ให้การจัดการศกึษามคีณุภาพมากข้ึน ทัง้ในส่วนการพฒันาบคุลากรครผููส้อน หลกัสตูรการเรยีน

การสอน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการ

โรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถผลิตนักเรียน
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ทีม่คีณุภาพทดัเทยีมกบัสถานศกึษาสงักดัอืน่ๆ สอดคล้องกบัทศิทางการกระจายอำานาจทางการ

ศึกษาที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นมากขึ้น  

และบรรลุพันธกิจในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล 

 นอกจากนีห้น่วยงานนโยบายระดบัชาตคิวรส่งเสรมิการกระจายอำานาจทางการศกึษาให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากย่ิงขึ้น โดยต้องสนับสนุน ผลักดันการกระจายอำานาจทางการ

ศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น โดยต้องกระจายอำานาจทั้งอำานาจหน้าที่ 

ทรัพยากร และบุคลากร ตลอดจนพัฒนาระบบที่ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้สามารถจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาภาพรวมของประเทศมีคุณภาพ 

ไม่ต่างกัน
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บทคัดย่อ

 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาคน ประเทศใดที่ประชากร มีความรู ้ 

มีการศึกษาย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาต้องให้ความสำาคัญต่อผู้เรียน 

พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

 จากผลการทดสอบ O-Net และผลการทดสอบของ PISA พบว่าเด็กไทยอ่านภาษาไทย

ไม่รู ้เรื่อง คิดวิเคราะห์ไม่ได้ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการสอนของครู ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับ 

การจดัการศกึษาจะต้องหาความรูใ้หม่ๆ มาให้กบัคร ูต้องพัฒนาครผููส้อนเพ่ือจัดการเรยีนการสอน

ให้มปีระสทิธภิาพ สิง่ทีจ่ะช่วยพฒันาครใูนด้านการจดัการเรยีนการสอน คอืการนเิทศการศกึษา 

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ แนะนำาครูให้สามารถปรับปรุงการสอนซึ่งส่งผลต่อสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

 การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเป ็นกิจกรรมย่อยของการนิเทศการศึกษา 

เป็นการจดัการนเิทศโดยบคุลากรในโรงเรยีน และครอบคลมุการพัฒนาบคุลากร หรอืการพฒันา

วิชาชีพ ซึ่งมีความสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน

 การพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model เป็นการพัฒนาวิชาชีพที่เน้นผลการจัดการเรียน

การสอนมากกว่ากระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู มี 6 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมของครู 

2) ขั้นการร่วมมือเบื้องต้น 3) ขั้นกำากับดูแลเบ้ืองต้น 4) ขั้นทบทวนระหว่างกระบวนการ  

5) ขั้นกำากับดูแลระยะที่สอง 6) ขั้นทบทวนสรุป

 PBSE Model เป็นรูปแบบการนิเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ รูปแบบการนิเทศแบบน้ี 

เน้นความสมัพันธ์ระหว่างครกูบัผูน้เิทศ โดยครเูป็นผูร้เิริม่อยากพฒันาวชิาชีพของตน การทีบ่คุคล 

เริ่มต้นด้วยความสมัครใจจะทำาให้งานเริ่มต้นด้วยดี เมื่อเริ่มต้นดีก็จะนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี

ค�าส�าคัญ: การนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพ รูปแบบ PBSE
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Abstract

 Education is an important tool for human development. Knowledgeable 
and educated population in any country affects the overall development of a 
country. Educational management must emphasize the development of learners’ 
full potential.
 The results of the O-Net and the PISA examinations revealed that Thai 
students did not understand what they read and could not think critically, prob-
ably because of the teachers’ low teaching competence. School administrators 
and those who are responsible for educational management, therefore, must 
introduce new knowledge and teaching techniques to teachers to help them 
enhance their teaching effectiveness. The supervision of education is crucial for 
developing teachers’ instruction since it assists and guides teachers to improve 
their instruction which will in turn lead to student achievement.
 The supervision of instruction in school is a sub-activity of the supervision 
of education, carried on by the school staff it also includes the staff development 
or the professional development which is essential for the development of the 
educational quality in school.
 The PBSE model for professional development emphasizes the outcome 
of insturction rather than the process of developing teaching profession. The 
model consists of six steps : 1) teacher preparation 2) initial collaboration 3) initial 
monitoring 4) mid-cycle review 5) secondary monitoring 6) summative review.
 The PBSE model is used as one of the supervision models for profession-
al development which emphasizes the teacher and the supervisor relations. The 
teacher initiates the desire to develop his/her own profession. A good start 
originating from the teacher’s own willingness to improve will certainly results 
in good outcomes.

Keywords: Supervision of Education, Supervision in a school, PBSE model for 

professional development
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 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาคน ประเทศใดที่ประชากร มีความรู ้ 

มีการศึกษาย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาต้องให้ความสำาคัญต่อผู้เรียน 

พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

 ตัวชี้วัดที่สำาคัญที่สะท้อนถึงการจัดการศึกษาที่ทั่วโลกยอมรับตัวหน่ึง คือผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษา คุณภาพการศึกษาของไทยรั้งท้ายอาเซียน จากการประชุม World Economic 

Forum-The Global Competitiveness Report 2012-2013 ซึ่งเป็นการประชุม “เวที

เศรษฐกิจโลก” พบว่าผลการศึกษาผลการจัดอันดับคุณภาพศึกษาของไทยอยู่ในลำาดับ 8  

ตามหลังกัมพูชา และเวียดนาม นอกจากนี้ผลการสอบ O-Net (Ordinary National Test)  

ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาต ิNT พบว่าเดก็ไทยส่วนใหญ่ได้คะแนนวชิาต่างๆ 

ตำา่กว่าเกณฑ์ และท่ีสำาคญัผลการสอบของ PISA (Program for International Student Test) 

พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่อ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่อง มีตั้งแต่อ่านไม่ออก คิดวิเคราะห์ไม่ได้ 

 จากผลคะแนนการทดสอบดังกล่าวอาจมาจากพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ของครู ซ่ึงต้องหาวิธีการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน ประกอบกับสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 

อยูต่ลอดเวลา ความรูต่้างๆ เพิม่มากขึน้ แนวคดิเกีย่วกบัการสอนกเ็กดิขึน้ใหม่ตลอดเวลา จงึเป็น

หน้าที่ของผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่จะต้องให้ความรู้ใหม่กับครู ต้องพัฒนาตัว

ครูผู้สอนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

ของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียน ประเทศไทยลงทุนทางการศึกษามาก แต่งบประมาณ 

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบุคคลากร ดังนั้นเพื่อยกระดับการศึกษาต้องยกระดับครู

 สิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาครู และยกระดับครูในด้านการจัดการเรียนการสอนให ้

มปีระสทิธภิาพได้ คอืการนเิทศการสอน การนเิทศการสอนเป็นการช่วยเหลือ แนะนำา ชีแ้จงเพือ่

ช่วยครูให้สามารถปรับปรุงการสอนให้สามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนให้สูงขึ้น รวมถึง

การช่วยเหลือแนะนำาครูด้านวิชาชีพ 

 การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเป็นกิจกรรมย่อยของการนิเทศการศึกษา เป็น 

การทำางานของครูร่วมกบับคุลากรทางการศกึษา เป็นกจิกรรมทีมี่ความสำาคญั และจำาเป็นอย่างยิง่

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกำาหนด เป็นกระบวนการช่วยเหลือ ปรับปรุง

แก้ไขการสอนของครูให้บรรลเุป้าหมาย นอกจากนีก้ารนเิทศการสอนยงัเป็นการสร้างขวญักำาลงัใจ

ให้ครพูฒันาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา มุง่พฒันาวชิาชพีของครูให้เจรญิ

ก้าวหน้า มีประสิทธิภาพส่งผลกับผู้เรียน



43มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 

กระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีผู ้บริหาร และครูอาจารย์ในโรงเรียนร่วมมือกันจัดขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 

 การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเป็นสิ่งจำาเป็นในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง บุคลากร 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องมีการปรับเปล่ียนด้วย การจัดการศึกษา และ 

การพฒันาการศกึษาในโรงเรยีนต้องเปลีย่นแปลงไปด้วย ความรูต่้างๆ เพิม่มากขึน้ครตู้องไม่หยดุนิง่

ในการหาความรู้ โรงเรียนควรให้ครู หรือผู้มีความชำานาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู้กับครู 

เพือ่รกัษามาตรฐานการศกึษา มาช่วยเหลอืครใูห้รูจ้กัใช้วธิกีารสอนใหม่ๆ การนเิทศการสอนภายใน

โรงเรียนเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยครูในการปรับปรุงพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ต่อผู้เรียน และส่งผลถึงการเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน

 สงัด อุทรานันท์ (2530 : 23) ได้กล่าวไว้เป็นเวลานานแต่ยังเป็นจริงในปัจจุบันที่ว่า การ

นิเทศการสอนเป็นการนิเทศครูท่ีทำาหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอนให้สามารถจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศการสอนเป็นสิ่งสำาคัญโดยตรงที่ผู ้นิเทศจะนำาไป 

ช่วยเหลือครูผู้สอนในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ งานการนิเทศ

การสอนมักจะทำาโดยศึกษานิเทศก์ หากแต่ในปัจจุบัน โรงเรียนแต่ละแห่งมีครูเป็นจำานวนมาก 

การที่จะคอยให้ศึกษานิเทศก์เข้าไปแนะนำาช่วยเหลือ อาจไม่ทั่วถึง การขยายตัวในด้านจำานวน

นกัเรยีนทำาให้จำานวนคร ูและนกัเรยีนเพิม่มากขึน้จงึต้องอาศยัการนเิทศการสอนภายในโรงเรยีน

เข้ามาช่วย อีกทั้งในปัจจุบันโรงเรียนแต่ละแห่งอาจมีครูท่ีมีความสามารถช่วยเหลือซึ่งกัน และ

กันได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนน้ัน ผู้ท่ีรู้ได้ดีคือครูในโรงเรียน จากเหตุผลที่กล่าวมาน้ีจึง

จำาเป็นทีต้่องมกีารนเิทศการสอนในโรงเรียนเพ่ือพฒันาวชิาชพีครใูห้ครมูคีวามมัน่ใจ จดัการเรยีน 

การสอนให้มีคุณภาพ และให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

 นอกจากนี้ ชารี มณีศรี (2542 : 201) มีความเห็นเช่นเดียวกับ สงัด อุทรานันท์ (2530 : 

23) ว่าการนิเทศภายในเป็นสิ่งจำาเป็นเพราะการนิเทศภายนอกไม่ทั่วถึง บุคลากรในโรงเรียน 

มีความรู้ความสามรถมากข้ึนจึงสามารถช่วยเหลือกัน และกันไม่ต้องรอการพัฒนาจากบุคคล

ภายนอก และความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ทำาให้ครูต้องพัฒนา

ตนเองปรับปรุงงานวิชาการโดยการนิเทศภายใน 

 การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเป็นการจัดการนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียนเอง  

ผูท้ำาหน้าทีน่เิทศอาจเป็นผูอ้ำานวยการ รองผูอ้ำานวยการ หวัหน้ากลุม่สาระ หวัหน้าฝ่ายต่างๆ หรอื
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ผูท้ีโ่รงเรยีนมอบหมาย การนเิทศการศกึษาโดยใช้บคุลากรภายในโรงเรยีนเองจดัว่าเหมาะสมกบั

สภาพปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะสภาพปัญหา และความต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่งย่อม

แตกต่างกัน ผู้ที่จะรู้สภาพ และความต้องการของโรงเรียนอย่างแท้จริงก็คือบุคลากรในโรงเรียน

นั่นเอง 

 การนเิทศการสอนภายในโรงเรยีนเป็นสิง่จำาเป็นสำาหรบัการพฒันาวชิาชพีครใูห้ก้าวหน้า

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของหลักสูตร สังคม และผู้เรียน การนิเทศควรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนา

วิชาชีพ โดยการช่วยเหลือครูให้เกิดการพัฒนา ไม่ใช่เพื่อการประเมินคุณภาพของครู การนิเทศ

ควรยดึหลกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติเป็นฐานเพือ่ให้ครรููส้กึว่าต้องพฒันาตนเองตลอดชวีติเพือ่ก่อให้

เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งหมายถึงคุณภาพของผู้เรียน

 การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน นอกจากเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการพัฒนาวิชาชีพครู

ยังมีความสำาคัญในการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดหมายของ

หลักสูตร

 การนิเทศการสอนเป็นศาสตร์ และศิลป์ เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎ ีและพัฒนาการของมนษุย์ ดงันัน้ผูท้ำาหน้าทีน่เิทศจะต้องใช้ความรู ้และเทคนคิวิธกีารแบบ

ต่างๆ ที่หลากหลายในการช่วยผู้รับการนิเทศให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ ผู้นิเทศจะต้องมีหลักการในการนิเทศ สามารถนำากิจกรรมการนิเทศมา

ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

 การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนเป็นการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน นอกจากจะ 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคร ูและบคุลากรในโรงเรยีนในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และพฒันา

พฤตกิรรมการสอนของครใูห้มปีระสทิธภิาพแล้ว การนเิทศภายในโรงเรยีนยงัส่งผลต่อการบรหิาร

งานของผูบ้ริหารในด้านการวางแผนหลักสตูร วธิสีอน สือ่ การวดัประเมนิผล การพฒันาบคุลากร

ในโรงเรยีน อกีท้ังยงัเป็นประโยชน์ส่งผลถงึผูเ้รยีนทำาให้ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนสงูขึน้ มคีณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์

 สงัด อุทรานันท์ (2530 : 120-121) ได้กล่าวถึงหลักสำาคัญในการนิเทศการสอนภายใน

โรงเรียนสรุปได้ดังนี้

 1. ผูบ้ริหารโรงเรยีนต้องถือว่าการนเิทศการศกึษาเป็นงานในความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร

โรงเรียนโดยตรง สำาหรับการดำาเนินงานนิเทศน้ันผู้บริหารอาจดำาเนินการเองหรือมอบหมายให ้

ผู้อื่นดำาเนินการแทนก็ได้



45มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 2. การนิเทศภายในโรงเรียนจะสำาเร็จลงได้จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย

คือผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ หากขาดความร่วมมือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดการนิเทศจะไม่มี

โอกาสพบความสำาเร็จได้เลย

 3. จะต้องตระหนกัถงึความเข้าใจว่า การนเิทศภายในโรงเรยีนนัน้ เป็นการทำางานร่วมกนั

เพื่อพัฒนาร่วมงานให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น การนิเทศไม่ใช่เป็น 

การบังคับ ขู่เข็ญ หรือคอยจับผิดแต่ประการใด

 4. บุคลากรภายในโรงเรียนต้องมีการยอมรับ และให้เกียรติซึ่งกัน และกัน ในสภาพ 

ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครท่ีจะมีความเชี่ยวชาญทุกๆ ด้าน ดังนั้นจึงน่าจะได้แลกเปลี่ยน และ

ถ่ายเทความเชี่ยวชาญให้แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้ ความสามารถสูงขึ้น

 5. การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน จะต้องเกิดขึ้นจากความจำาเป็นในการแก้ปัญหา

หรือสนองความต้องการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

 6. การสร้างเสริมกำาลังใจของผู้บริหาร จะมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงถือว่าการสร้างเสริมกำาลังใจของผู้บริหารจะส่งผลต่อความสัมฤทธิ์ผล

การนิเทศในโรงเรียนด้วย

 จากหลักการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีกล่าวมาน้ีสรุปได้ว่าการนิเทศภายในจะต้องม ี

ความเป็นประชาธิปไตย มีการทำางานร่วมกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นงานสร้างสรรค์  

การทำางานร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิาร ผูน้เิทศ ผูร้บัการนเิทศ ทัง้ 3 ฝ่ายสามารถแสดงความคดิเหน็ 

มอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเพ่ือส่งผลต่อความเจรญิก้าวหน้าของ

โรงเรียน และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน

 สำาหรับ วัชรา เล่าเรียนดี (2554 : 117) ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศให้ประสบความสำาเร็จ

ของการนิเทศเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่สำาคัญ

อกีหลายประการทีน่อกเหนอืจากความรู ้ความชำานาญของผูท้ีท่ำาหน้าทีน่เิทศ ซึง่ปัจจยัหรอืองค์

ประกอบสำาคัญเหล่านี้คือ 7Cs ดังต่อไปนี้

1) ความผูกพันในภาระหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง (Commitment)

2) ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง (Collaboration)

3) ความสนใจเอาใจใส่ต่อกันของผู้เกี่ยวข้อง (Consideration)

4) การสื่อสาร การสื่อความหมาย ทั้งการพูด การเขียนที่มีประสิทธิภาพ (Com-

munication) 
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5) ความต่อเนื่อง (Continuation)

6) วัฒนธรรมของความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Collegial Culture)

7) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)

 การนิเทศการสอนเป็นการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาวิชาชีพของครู ซ่ึงมีความสำาคัญ

ต่อการพฒันาการศกึษา ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงในวชิาชพีครเูกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ช่วย

เหลือเก้ือกูล ผูกพันกันในระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) หรือปัจจุบันใช้คำาว่าการพัฒนาวิชาชีพ 

(Professional Development) ซ่ึงกลิกแมน (Glickman, 1981 : 261) กล่าวว่าเป็นงานใน

หน้าที่การนิเทศงานหน่ึงท่ีมีความสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ซึ่ง

หมายถึงคุณภาพของผู้เรียน

 การพัฒนาวชิาชพีของคร ูจัดเป็นงานหนึง่ของการนเิทศแบบพฒันาการ (Development 

Supervision) การนิเทศแบบพัฒนาการประกอบด้วย 5 งานหลัก คือ

 1. การช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance) โดยอาจเป็นงานการสาธิตการสอน 

การสอนร่วม การให้การสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์

 2. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ผู้นิเทศสามารถแนะนำาครู 

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรโดยให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการนำาหลักสูตรไปใช้ในชั้นเรียน

 3. การพัฒนากลุม่ (Group Development) การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการทำางานเป็นสิง่สำาคญั 

กลุ่มที่มีความสามัคคีปรองดองกันจะนำาพากลุ่มไปสู่ความสำาเร็จ การนิเทศการศึกษาเป็น 

การพัฒนาครู ดังนั้นถ้ากลุ ่มการทำางานของครูมีความสมานฉันท์ก็จะทำาให้เกิดผลสำาเร็จ 

ในการพัฒนาวิชาชีพ

 4. การพัฒนาวิชาชีพ หรือการพัฒนาบุคลากร (Professional Development)  

การพัฒนาวิชาชีพสำาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญต่อการพัฒนาการศึกษา 

ผู้นิเทศต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานการพัฒนาวิชาชีพของครู 

 5. การวจิยัเชงิปฏบัิตกิาร หรอืการวจัิยในชัน้เรยีน (Action research) การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 

หรือการวิจัยในชั้นเรียนยึดหลักโรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน 

จะเป็นการช่วยครูปรับปรุงการจัดการเรียนสอนของตนเอง ช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้ครูเป็น  

ครูนักวิจัย ผู้นิเทศจะมีส่วนสำาคัญท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนครูให้ทำาวิจัยในชั้นเรียน โดยอาจเป็น 

การทำางานร่วมกันระหว่างครูกับผู้นิเทศ 



47มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ผู้ที่ทำาหน้าที่นิเทศต้องรับผิดขอบต่องานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และงาน 

การพัฒนาวิชาชีพของครู ควรตระหนักว่าการพัฒนาวิชาชีพมีความจำาเป็น มีประโยชน์ มีคุณค่า 

และต้องทำาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์สูงสุด คือการปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

 วัชรา เล่าเรียนดี (2554 : 145) ได้กล่าวว่าการพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาวิชาชีพ

ทางการศึกษา หมายถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้กับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให ้

มีความรู้ มีความสามารถ มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความก้าวหน้า 

ในอาชีพ

 การพฒันาวชิาชพี ประกอบด้วยกจิกรรมหลายลกัษณะ เช่น การศกึษาต่อ การฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน การประชุมนานาชาติ การศึกษาด้วยตนเองโดยการอ่าน ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ี 

ช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้แก่ครูให้ก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อวชิาชพี มงีานวจิยัเกีย่วกบัการพฒันา

วิชาชีพที่ส่งผลถึงคุณภาพทางการศึกษา และสมรรถภาพของบุคลากร ส่วนหนึ่งของการวิจัย 

สรปุว่า ครสู่วนใหญ่ได้รบัประสบการณ์จากโปรแกรมการพฒันาวชิาชพีน้อย และจากการศกึษา 

เจตคติ และความเชือ่ของครูทีม่สีมรรถภาพของการ์สท์ (Karst, 1987 อ้างถึงใน วชัรา เล่าเรยีนด,ี 

2554 : 145) พบว่าความเจริญก้าวหน้าของครูเหล่านี้สามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง  

ทัง้ทีโ่รงเรยีนไม่ได้จดัการเรียนรูท้ีม่คีวามหมายให้ การจดัการ และการวางแผนโปรแกรมวชิาชพี

ไม่ได้ให้ความสำาคัญต่อการสร้างแรงจูงใจ ดังนั้นครูที่มีแรงจูงใจตำ่า มีความเชี่ยวชาญน้อยอาจไม่

สามารถพัฒนาตนเองได้ การจัดกิจกรรมไม่ได้บูรณาการกับวัตถุประสงค์ และแผนงานต่างๆ  

ของโรงเรียน และการปฏิบัติงานของครู โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเป็นการจัดกิจกรรมให้กับ

ครูเป็นครั้งๆ จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำาให้การพัฒนาวิชาชีพไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร  

จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรให้ความสนใจ

 การพัฒนาวิชาชีพมีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีมีความแตกต่างกันทั้งในด้านกระบวนการ 

และผลลัพธ์ บางวิธีประสบความสำาเร็จบางวิธีไม่ประสบความสำาเร็จ จึงจำาเป็นที่ผู้รับผิดชอบ 

จะต้องให้ความสนใจ กลิกแมน และคณะ (Glickman and Others, 2004 : 262) กล่าวถึง 

ปัจจัยที่ทำาให้โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพประสบความสำาเร็จนั้น ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ผู้บริหาร และผู้นิเทศมีส่วนร่วมในการวางแผน และจัดโปรแกรมการพัฒนา

2. จัดประสบการณ์การฝึกอบรม และวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ 

ความแตกต่างของบุคคล
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3. ให้ครูมีส่วนร่วมการดำาเนินการตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน

4. กิจกรรมการพัฒนา มีการสาธิต การแนะนำาการฝึกปฏิบัติ และการให้ข้อมูล 

ย้อนกลบั ณ ทีฝึ่กอบรม และการปฏบัิตจิรงิทีโ่รงเรยีน ให้ครมูกีารแลกเปลีย่นความ

คิดเห็น และช่วยเหลือกัน และกัน

5. เชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพกับโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพด้านอื่นๆ 

6. ครูมีโอกาสเลือกเป้าหมาย และกิจกรรมการพัฒนา

7. กิจกรรมการฝึกอบรมมุ่งเน้นให้ครูได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และปฏิบัติ 

ด้วยตนเอง

 การพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำาเร็จนั้น ควรเน้นการมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาตลอดกระบวนการ ตัง้แต่การวางแผนการปฏบิตักิาร การสะท้อนผลเพือ่การปรบัปรงุ 

และการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเน้นความหลากหลาย และทันสมัยของวิธีการ

 จากบทความเรือ่ง Supervision for Learning : A Performance-Based Approached 

to Teacher Development and School Improvement ของ อาเซสทิน และคณะ (Aseltine 

et al., 2006 : 14) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า แนวคิดทางการศึกษาในปัจจุบันเน้นให้ความสำาคัญกับผล

การเรียนรู้ของผู้เรียน นักการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนนักการเมืองได้ตระหนักถึงการ

เรียนรู้ของผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้เป็นตัวบ่งชี้ท่ีสำาคัญที่จะบอกว่าผู้เรียนควรเรียนรู้อะไร 

สำาหรับครูการเรียนรู ้ของผู ้เรียนเป็นสิ่งสำาคัญ แต่เดิมในการนิเทศเน้นให้ความสำาคัญกับ

กระบวนการการทำางานของครู การใช้กลยุทธ์ในการสอนของครู มากกว่าที่จะดูผลสัมฤทธิ์ 

ของผู้เรียน

 รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ หรือรูปแบบการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบ

การพัฒนาบุคลากรแบบฝึกอบรม (Training Model) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบสืบเสาะ 

(Inquiring Model) ในบทความน้ีขอเสนอรูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพที่สามารถนำาไป

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม คือรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ PBSE
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รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model (Performance Based 

Supervision and Evaluation Model) 

 การนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model เป็นการพัฒนาวิชาชีพรูปแบบหนึ่ง 

ที่เน้นผลการจัดการเรียนการสอนมากกว่ากระบวนการ มุ่งพัฒนาวิชาชีพครูในขณะปฏิบัติงาน 

โดยผลลพัธ์ท่ีเกดิจากการพัฒนาวชิาชพีครคืูอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรียน การนเิทศเพือ่พฒันา

วิชาชีพแบบ PBSE Model เป็นการพัฒนาวิชาชีพที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างครู และผู้

ทำาหน้าที่นิเทศโดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และความจำาเป็นในการพัฒนาผู้

เรยีน จากการวเิคราะห์ผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน การกำาหนดแนวทางการพฒันาผูเ้รยีน โดยคำานงึ

ถึงความแตกต่างกันของครู ความพร้อม และสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน 

และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่ครูแต่ละคนต้องการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในรายวิชา

ที่ครูแต่ละคนต้องรับผิดชอบ การพัฒนาวิชาชีพรูปแบบนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลแนะนำาให้คำา

ปรึกษา และอำานวยความสะดวกของผู้ทำาหน้าที่นิเทศที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ

 อาเซสทนิ (Aseltine, 2006 : 15-16) ได้กล่าวถงึกระบวนการการนเิทศเพือ่พฒันาวชิาชพี

แบบ PBSE Model ว่ามี 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ขั้นเตรียมความพร้อมของครู (Teacher Preparation) เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่ครู 

และผูน้เิทศร่วมกนัศกึษาหาข้อมลูเกีย่วกบัผูเ้รยีน เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาผูเ้รยีนโดยการเก็บข้อมลู

ทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัผลการเรยีนของผูเ้รยีน และการศกึษาวเิคราะห์สภาพทีค่าดหวงั เช่น มาตรฐาน

การเรียนรู้

 2. ขั้นการร่วมมือเบื้องต้น (Initial Collaboration) เป็นขั้นตอนการทำางานระหว่างครู

กับผู้นิเทศในการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผู้เรียน และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ครู  

 และผู้นิเทศจะร่วมกันกำาหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง และพัฒนา รวมทั้งการวางแผน

พัฒนาวิชาชีพ

 3. ขัน้การกำากบัตดิตามดแูลเบือ้งต้น (Initial Monitoring) เป็นขัน้ตอนทีค่ร ูและผูน้เิทศ

ดำาเนินการตามแผนการพัฒนาวิชาชีพ และการปฏิบัติการตามแผนการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนทีมุ่ง่เน้นการพฒันาผูเ้รยีนโดยมกีารกำากบัดแูลให้การช่วยเหลอื และสนบัสนนุโดยผูน้เิทศ

 4. ข้ันการทบทวนระหว่างกระบวนการ (Mid-Cycle Review) หรือขั้นกึ่งกลางของ 

การทำางานทีเ่หมาะสมเป็นขัน้ตอนการทบทวนการปฏิบตักิารพฒันาวชิาชพีตามแผนทีก่ำาหนดไว้

ระหว่างกระบวนการเพื่อติดตามผลความก้าวหน้า และพัฒนาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

ให้เหมาะสมตามความจำาเป็น
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 5. ขั้นการกำากับติดตามดูแลระยะที่สอง (Secondary Monitoring) เป็นขั้นตอนที่ครู

ได้ดำาเนนิการตามแผนการพฒันาวชิาชพีในการพฒันาการเรยีนการสอน วดัประเมนิผลการเรยีน

ของผู้เรียนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน

 6. ขั้นการทบทวนสรุป (Summative Review) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศ และครูร่วมกัน

ตรวจสอบผลทีเ่กดิขึน้ โดยดจูากผลการพฒันาวชิาชพีครทูีส่่งผลถงึผลการเรยีนรูข้องผู้เรยีนซึง่ถอืเป็น

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ และเป็นขั้นตอนการเขียนรายงานผลการปฏิบัติการพัฒนา

วิชาชีพสะท้อนผลการปฏิบัติ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำาหรับพัฒนาวิชาชีพ

ต่อไป

ลักษณะส�าคัญของรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model

 วัชรา เล่าเรียนดี (2554 : 274) ได้กล่าวถึงลักษณะสำาคัญของรูปแบบการนิเทศ 

เพื่อพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE Model ไว้ดังนี้

 1. เน้นความร่วมมอือย่างแท้จรงิภายในโรงเรยีน โดยครเูป็นผู้เริม่โครงการพฒันาวชิาชีพ

ของตนเอง

 2. เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลักโดยผ่านการพัฒนาวิชาชีพด้วย 

การนำาตนเองของครู (Self Directial Development)

 3. เน้นการพัฒนาในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการพัฒนาในวิชาชีพสู  ่

การเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

 4. การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ยืดหยุ่น ใช้หลายเทคนิควิธี และเป็นไป 

อย่างต่อเนื่อง

 5. ผู้นิเทศ และครูร่วมกันปฏิบัติงาน (Performance Based) โดยตลอดจนบรรล ุ

เป้าหมาย และผลสำาเร็จ

 6. ผูนิ้เทศทีน่เิทศต้องมคีวามรู้ความสามารถสงู มกีารส่ือความหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ

 7. PBSE ไม่ใช่การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน หรือ Peer Coaching แต่เป็น Self- 

Directed Supervision ที่ผู้นิเทศคอยดูแลสนับสนุน

 รปูแบบการนเิทศเพือ่พฒันาวชิาชพีแบบ PBSE Model เป็นรปูแบบทีไ่ด้รบัการนำามาใช้

เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ดังตัวอย่าง โรงเรียน Hillside Middle School รัฐ Connecticut โรงเรียน

นีม้นีกัเรยีนประมาณ 1,000 คน เป็นโรงเรยีนทีพ่ยายามรกัษามาตรฐานทางการเรยีนของผูเ้รยีน 
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โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียน และครูทำางานเป็นทีม โดยจัดเป็นกลุ่มการเรียน

ศิลปะ การอ่าน คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ โรงเรยีนพบว่า ถงึแม้ผู้เรยีนจะประสบความสำาเรจ็ใน

การเรยีนแต่คะแนนที่ได้รับยังอยู่ในระดับคงท่ีไม่สูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนใกล้เคียงที่

คะแนนของผูเ้รยีนสงูขึน้อย่างรวดเรว็ ผูบ้รหิารมคีวามตระหนกั และกงัวลเกีย่วกบัคะแนนทีค่งที่ 

จึงได้ร่วมมือกับครูวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับครู และได้ข้อสรุปว่า

- การที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นต้องยกระดับประสิทธิผล 

การทำางานของครูก่อน 

- ครูจะต้องให้ความสำาคัญกับการเรียนรู ้ของผู ้เรียนโดยต้องมีการวิเคราะห์ผล 

การเรียนรู้ของผูเ้รยีนอย่างต่อเนือ่งเพือ่นำาผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์มาปรบัปรงุการเรยีน

การสอน

 ผลที่เกิดขึ้นจากการนำารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE ไปใช้ในโรงเรียน 

Hillside Middle School พบว่า

- ครูให้ความสนใจเห็นคุณค่าของการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานข้อมูลของ 

ผู้เรียนมากกว่าการใช้สัญชาตญาณความรู้สึก

- ครูมีความพึงพอใจที่จะร่วมมือร่วมใจทำางานเป็นทีมระหว่างครู และผู้บริหาร  

โดยมุ่งประเด็นหลักอยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

- ครูตระหนักว่าตัวเอง คือครูนักวิจัยท่ีสามารถจัดระเบียบวิเคราะห์ ตีความข้อมูล 

ที่ได้จากผู้เรียนได้

- ครูตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ซ่ึงเป็นส่ิงสำาคัญ 

ที่จะนำาไปสู่ความก้าวหน้าของผู้เรียน

- ครตูระหนกัเข้าใจบทบาทของตนเองว่าเป็นส่วนหนึง่ของโรงเรยีน และหน้าทีส่ำาคญั

ของครู คือ ต้องพัฒนาโรงเรียน

- ครูตระหนักว่าตนเองเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้เรียน

- ครูตระหนักว่าตนเองต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำามาปรับปรุงการสอนของตนเอง

- ครูรู ้สึกยอมรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู ้อ่ืน มากกว่าท่ีจะพูดถึงปัญหา 

การสอน

- ครูมีความรู้สึกมั่นใจว่าตนเป็นครูมืออาชีพ
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 โรงเรียน Hillside Middle School เริ่มนำาโครงการนิเทศการพัฒนาวิชาชีพแบบ PBSE 

มาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1993-2001 โดยในปีเริ่มแรกมีครูเข้าร่วมโครงการเพียง 10 % หลังจากที่ได้

ใช้การนเิทศการพัฒนาวชิาชีพแบบนีพ้บว่าผลการทดสอบมาตรฐานการศกึษาของรฐัพบนกัเรยีน

มีผลการสอบสูงอย่างต่อเนื่องในวิชา การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ (Aseltine, 2006 : 

case study online)

 รูปแบบการนเิทศการสอนทีเ่น้นผลสมัฤทธ์ิ และพฒันาการของผูเ้รยีนเป็นสำาคญั รปูแบบ

การนิเทศนี้เป็นความร่วมมือ เป็นกระบวนการทำางานท่ีเน้นความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคร ู

กับผู้นิเทศโดยครูเป็นผู้ริเริ่มอยากที่จะพัฒนาวิชาชีพของตน การที่บุคคลซ่ึงหมายถึงครูเริ่มงาน

ด้วยความสมคัรใจจะทำาให้งานนัน้มาจากจดุเริม่ต้นทีด่ ีครูมคีวามรูส้กึว่าตนทำางานโดยไม่มกีารบงัคบั 

เมื่อเริ่มต้นที่ดีก็จะนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ( A good beginning is half the battle)
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บทคัดย่อ

 บทความนี้มุ ่งศึกษากลวิธีทางภาษาในการนำาเสนออุดมการณ์การศึกษาในรายการ

โทรทศัน์ เดนิหน้าประเทศไทย ซึง่เป็นช่องทางสำาคญัทีร่ฐับาลในการส่ือสารกบัประชาชนเพือ่นำา

เสนอข้อมูลต่างๆ ของรัฐ เป็นวาทกรรมที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง 

โดยศกึษาจากเทปบนัทกึภาพรายการเดนิหน้าประเทศไทยทีน่ำาเสนอข้อมลูด้านการศึกษาไทยที่

ออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557-20 มีนาคม พ.ศ.2559 จำานวน 16 ตอน ตาม

ทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) โดยอาศัยกรอบมิติทาง

วาทกรรมของแฟร์เคลาฟ์ (Fairclough)และแนวทางปริชานสังคมของฟาน ไดก์ (Van Dijk)

 ผลการศกึษา พบกลวธิทีางภาษาทีร่ายการโทรทศัน์เดนิหน้าประเทศไทยใช้สือ่อดุมการณ์ 

5 วิธี ได้แก่ การเลือกใช้คำาศัพท์ การอ้างส่วนใหญ่ การใช้อุปลักษณ์ การใช้คำาขวัญและการใช้

ความเชื่อที่มีอยู่ก่อน เพื่อนำาเสนออุดมการณ์การศึกษาที่ประกอบด้วยชุดความคิดเกี่ยวกับ 

การศึกษาที่ดีและไม่ดีกลวิธีทางภาษาข้างต้นยังนำาเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษา  

ผู้เรียนและพลเมืองที่รัฐต้องการ เมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาและจบการศึกษาด้วย 

 

ค�าส�าคัญ: ภาษากับอุดมการณ์ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
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Abstract

 The study aimed to study language strategies used to present to the 

public educational ideologies from the “Dern Nah Pra Ted Thai : Thailand Moves 

Forward” program. The language strategies were analyzed using Fairclough’s 

critical discourse analysis approach and Van Dijk’s social cognitive analysis ap-

proach, aird between 6th June 2014 to 20th March 2016.

 The findings indicated that 5 linguistic strategies were adopted in the “Dern 

Nah Pra Ted Thai : Thailand Moves Forward” program representing the good 

educational ideologies and the poor educational ideologies. Some points of view 

that appeared in the “Dern Nah Pra Ted Thai : Thailand Moves Forward” includ-

ed 1) a good educational system 2) a good student 3) a good citizen of Thai 

society. 

 

Keywords: Language and Ideologies, Dern Nah Pra Ted Thai
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บทน�า

 ภาษาเป็นเคร่ืองมือสื่อสารสำาคัญของมนุษย์ การใช้ภาษาในแต่ละสถานการณ์ย่อม 

มวีตัถปุระสงค์แตกต่างกนัตามเจตนาของผู้ส่งสาร ในขณะเดยีวกนัมนษุย์กอ็าจถ่ายทอดอดุมการณ์ 

(Ideology) อันเป็นระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยมหรือกฎเกณฑ์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปยัง

ผู้รับสารในแต่ละสถานการณ์เหล่านั้นด้วย โดยอาจเป็นการเสนออุดมการณ์เพื่อเอื้อประโยชน์

แก่คนกลุ่มนั้นอย่างชัดเจนหรือแฝงเร้นและเป็นธรรมชาติจนผู้รับสารอาจไม่รู้ตัวว่ากำาลังถูก 

ปลกูฝังอดุมการณ์หรอืถกูครอบงำา อดุมการณ์ทีถ่กูเสนอผ่านภาษาเหล่านีอ้าจมีสถาบนัทีม่อีำานาจ

ในสงัคม เช่น สือ่ สถาบนัทางการเมอืง สถาบนัท่ีเกีย่วข้องกับรฐั สถาบันการศกึษา ฯลฯ นำาความ

คดิต่างๆ เข้าสูก่ระบวนการผลติสือ่อดุมการณ์ จนทำาให้ความคดิซึง่ไม่มคีณุสมบตัเิป็นอดุมการณ์

ในตัวเองกลายมาเป็นอุดมการณ์ได้ อุดมการณ์ดังกล่าวนี้จึงมีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมและสร้าง

วิถีปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตอุดมการณ์ วาทกรรมท่ีถูกนำามาใช้เพื่อเสนออุดมการณ ์

จึงมีลักษณะหลากหลาย เช่น หนังสือเรียน ภาพยนตร์ โฆษณา ข่าว สื่อสารมวลชน ฯลฯ

 รายการโทรทัศน์เดินหน้าประเทศไทยถือเป็นวาทกรรมหน่ึงที่รัฐเป็นผู้ผลิตขึ้นเพื่อ

ถ่ายทอดอุดมการณ์หรือความคิดต่างๆ ไปยังผู้มีส่วนเก่ียวข้อง รัฐในฐานะสถาบันที่มีอำานาจ 

ทางสังคมเป็นผู้ผลิตและผู้กำาหนด วาทกรรม กำาหนดวัตถุประสงค์ของรายการ คือ เพื่อนำาเสนอ

ความก้าวหน้าของรฐับาลด้านต่างๆ กำาหนดวนัเวลาออกอากาศ คอืทกุวนั เวลา 18.00-18.20 น.  

โดยประมาณ กำาหนดเนื้อหารายการและวิธีถ่ายทอดเนื้อหาต่างๆ ไปยังผู้รับสาร แสดงให้เห็น

ความพยายามที่จะสื่อสารกับประชาชนและเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด “การศึกษา” 

เป็นประเดน็สำาคัญทีร่ฐับาลนำาเสนอเพือ่ให้ประชาชนเหน็การพฒันาทีร่ฐัเชือ่ว่าเป็นไปในทศิทาง

ทีด่ขีึน้ ซึง่การเสนอข้อมลูต่างๆ ในรายการย่อมสะท้อนความคดิ ความเช่ือ ความมุง่หมายของรฐั 

ที่มีต่อระบบการศึกษาชาติในฐานะที่เป็นกลไกสำาคัญในการสร้างกำาลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ 

รายการนี้ยังเป็นช่องทางในการสนับสนุนความชอบธรรมต่อการดำาเนินการเกี่ยวกับระบบ 

การศึกษาด้วย การถ่ายทอดข้อมูลของรัฐน้ันมีกลวิธีต่างๆ เพื่อให้พลเมืองในประเทศเห็นพ้อง 

กับแนวทางของรัฐอันจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการดำาเนินงานของรัฐในแง่มุมต่างๆ 

 ผู ้ศึกษาจึงสนใจศึกษาภาษากับอุดมการณ์ท่ีปรากฏในรายการโทรทัศน์เดินหน้า

ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาในการนำาเสนออุดมการณ์การศึกษา

ในการรายการโทรทศัน์เดินหน้าประเทศไทย จากเทปบันทกึภาพการออกอากาศรายการโทรทศัน์
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เดินหน้าประเทศไทยด้านการศึกษาไทย ท่ีออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557-20 

มีนาคม พ.ศ.2559 จำานวน 16 ตอน เพื่อให้เห็นว่า รัฐใช้กลวิธีทางภาษาใดบ้างเพื่อนำาเสนอ

อดุมการณ์การศกึษาไปยงัพลเมอืง อดุมการณ์การศกึษาทีถ่กูเสนอผ่านกลวธิทีางภาษาเหล่านัน้

จะทำาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์การศึกษาของรัฐที่แฝงเร้นไว ้

ในการนำาเสนอรายการและเข้าใจบทบาทของรายการโทรทัศน์เดินหน้าประเทศไทย 

ในการสื่ออุดมการณ์สู่คนในสังคม

อุดมการณ์ (Ideology)

 อุดมการณ์ เป็นความเช่ือของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผลประโยชน ์

ของคนกลุม่นัน้ ซึง่ความคดิความเชือ่บางอย่างนัน้สามารถพฒันาให้กลายเป็นอดุมการณ์ได้ กต่็อเมือ่

สถาบันที่มีอำานาจทางสังคมนำาความคิดความเช่ือน้ันเข้าสู่กระบวนการผลิตและสื่ออุดมการณ์ 

นิยามเดิมเชื่อว่าอุดมการณ์มีนัยท่ีเป็นลบ คือ สำานึกท่ีผิด ที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบของ 

คนบางกลุ่มและมีทั้งนิยามท่ีมองอุดมการณ์เป็นนัยท่ีเป็นกลาง คือความคิด ความเชื่อ ค่านิยม 

ทีค่นในสงัคมมร่ีวมกนั ในการศกึษาตามมมุมองของวาทกรรมวเิคราะห์เชงิวพิากษ์นัน้ อดุมการณ์ 

คือ ความคิด ความเชื่อที่สัมพันธ์กับ การเอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่จำากัดว่าจะเป็น

นัยที่เป็นกลางหรือลบ นอกจากนี้ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวทางของฟาน ไดก์  

มองว่า อุดมการณ์ถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบความคิดของมนุษย์ท่ีเชื่อมโยงวาทกรรมกับสังคม

เข้าด้วยกัน (โดยเฉพาะในแง่อำานาจและการใช้อำานาจในสังคม) และมีบทบาทที่สำาคัญอย่างยิ่ง

ในการตคีวามวาทกรรม ขณะทีว่าทกรรมวเิคราะห์เชิงวพิากษ์ตามแนวทางของแฟร์เคลาฟ์ มองว่า

อุดมการณ์เป็นส่วนหนึ่งของบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แวดล้อมที่ส่งอิทธิพลต่อขั้นตอน 

การผลติ ทำาให้มกีารเลือกผลติตวับท หรอืเลอืกใช้ภาษาและแสดงออกมาในรปูแบบเฉพาะอย่างใด 

อย่างหนึง่และส่งอทิธพิลต่อข้ันตอนการตคีวามและการบรโิภคตวับทด้วย (ชนกพร พวัพฒันกลุ, 

2556 : 12) 

 อุดมการณ์ในมุมมองของการศึกษาวาทกรรมตามแนวทางทั้งสองต่างมองว่าอุดมการณ์

เป็นเรื่องของระบบความคิดของสมาชิกในสังคมที่มีร่วมกัน ดังน้ัน การศึกษาอุดมการณ์จึงเป็น 

การศกึษาความคดิและการถ่ายทอดความคดิของคนในสงัคม เมือ่ศกึษาและเข้าใจความคดิของคน 

ในสังคมหนึ่งๆ แล้วย่อมจะทำาให้เข้าใจปรากฏการณ์และวิถีปฏิบัติในสังคมได้ชัดเจนลึกซึ้งมาก

ยิ่งขึ้น (ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556 : 8) การศึกษาอุดมการณ์จึงมีประโยชน์ในการเข้าถึง 
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ชุดความคิดหรืออุดมการณ์เพื่อสนองประโยชน์ของผู้ครอบงำาที่แฝงมาอย่างแนบเนียนโดยผู้ถูก

ครอบงำาอาจไม่รู้ตัว 

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) 

  ภาษาเป็นกจิกรรมทางสงัคม มคีวามเก่ียวข้องสมัพันธ์กับสังคม ลักษณะทางภาษา กลวธิี 

ทางภาษาและกลวิธีทางวาทกรรมก็ล้วนแต่เช่ือมโยงไปสู่ความหมายทางสังคมวัฒนธรรมของ 

ผูใ้ช้ภาษาทัง้สิน้ ซึง่ความคดิเชงิสงัคมทีแ่ฝงมากบัลกัษณะการใช้ภาษาในบรบิท กคื็อเรือ่งอำานาจ 

(power) และอดุมการณ์ (Ideology) ซึง่สมัพนัธ์กบัการผลติข้อความและการเลือกภาษาทีใ่ช้ส่ือ

ในข้อความ การวเิคราะห์ข้อความในมติทิางภาษาจงึไม่ควรละเลยต่อบรบิททางสังคมวฒันธรรม 

จึงจำาเป็นต้องมี การวิพากษ์ (critical) เข้ามาวิเคราะห์ข้อความกับสังคม เพื่อลดความเป็น

ธรรมชาตขิองอำานาจและอดุมการณ์ซึง่แฝงอยูอ่ย่างแนบเนยีนจนบางครัง้ผู้ใช้ภาษาอาจไม่ทนัได้

ตระหนักถึง เป็นการอธิบายสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ให้ปรากฏชัดออกมาด้วยหลักฐานทางภาษาที่อยู่ 

ในตวับท เพ่ือแสดงให้เหน็ว่าตวับทนัน้เก่ียวข้องกับวถีิปฏบัิตทิางสงัคมวฒันธรรมอย่างไร ทัง้นีม้ใิช่

การตัดสินถูกผิด หากแต่เป็นการต้องทำาให้ประจักษ์ชัดแจ้งถึงเบ้ืองหลังที่ซับซ้อนของอำานาจ 

และอุดมการณ์ให้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจน

  วรพงศ์ ไชยฤกษ์ (2556 : 155) ได้สรุปความหมายของวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 

(Critical Discourse Analysis หรอื CDA) ไว้ว่าเป็นการศกึษาการเช่ือมโยงระหว่างการใช้ภาษา

กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมซ่ึงสามารถใช้ศึกษาได้หลายประเด็น เช่น อำานาจ การครอบงำา 

อุดมการณ์ ความไม่เท่าเทียมกัน ชนชั้นทางสังคม เพศสภาพหรือเพศภาวะและเชื้อชาติ เป็นต้น 

การศึกษาโดยใช้แนวคิด CDA จะเป็นการศึกษาโดยวิเคราะห์ตัวบทอย่างละเอียดและนำาไปสู ่

การอธิบายความและตีความ นอร์แมน แฟร์เคลาฟ์ (Norman Fairclough) นักคิดคนสำาคัญใน

การศกึษาวาทกรรมวเิคราะห์เชงิวพิากษ์ได้นยิามกรอบความคดิของ CDA ไว้ 3 มติ ิได้แก่ มติติวับท 

มิติปฏิบัติการทางวาทกรรมและมิติปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม 

 จากทีก่ล่าวมานัน้ ผูศ้กึษาจะนำาเสนอวธิวีเิคราะห์ตามแนววาทกรรมวเิคราะห์เชงิวพิากษ์

ของแฟร์เคลาฟ์ (Norman Fairclough) และเทียน เอ ฟาน ไดก์ (Teun A. Van Dijk) ซึ่งใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้

 แฟร์เคลาฟ์เน้นว่า การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์

ระหว่างวาทกรรมกับสังคม จะพิจารณาด้านเดียวไม่ได้ ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงต้องพิจารณา 
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ตัวบท (Text) พิจารณาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice)และพิจารณาวิถีปฏิบัติ

ทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice) ด้วย

การวิเคราะห์ตัวบท (Text) 

 แฟร์เคลาฟ์ให้แนวคดิว่า ตัวบทประกอบสร้างความหมาย มลีกัษณะเป็นชุดของตัวเลอืก 

คือ ตัวบทเลือกรูปของภาษาหนึ่งจากชุดตัวเลือกที่มีอยู่ในระดับต่างๆ เช่น ระดับคำาศัพท์ ระดับ

โครงสร้างประโยค ฯลฯ เพือ่สือ่เหตุการณ์หรือสภาพจากมมุมองหนึง่ การเลอืกใช้ภาษาแตกต่าง

กนัทำาให้ภาพทีเ่สนอต่างกนั ซึง่มุมมองเรือ่งหน้าทีห่รือความหมายนีจ้ะทำาให้เหน็ว่าการวเิคราะห์

ภาษาในตัวบทมีความสำาคัญ การวิเคราะห์ตัวบทจะโยงไปสู่การศึกษาประเด็นทางสังคม ทั้งนี ้

มีชุดตัวเลือกระดับระเบียบวาทกรรม (order of discourse) ด้วย

การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice) 

 สงัคมมอีทิธพิลต่อตวับททางอ้อม เพราะสงัคมได้กำาหนดวถิปีฏบิตัทิางวาทกรรมและวถิี

ปฏิบัติทางวาทกรรมก็ไปกำาหนดตัวบทด้วย ท่ีเรียกว่าความสัมพันธ์แบบวิภาษา นอกจาก 

วถิปีฏบิตัทิางวาทกรรมจะส่งผลต่อภาษาในตวับทแล้วยงัส่งผลต่อระเบยีบวาทกรรมซึง่หมายถงึ 

การรวมตวักนัของประเภทตวับทต่างๆ (genres) วาทกรรมต่างๆ (discourses)และลีลา (style) 

ในรูปแบบเฉพาะด้วยระเบียบวาทกรรม มีองค์ประกอบคือ 

 1. ประเภทของตัวบท (genres) หมายถงึ ภาษาทีส่มัพนัธ์กบักจิกรรมทางสงัคมแบบใด

แบบหนึ่ง เช่น บทสัมภาษณ์ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ 

 2. วาทกรรม (discourses) หมายถึง ภาษาที่ใช้เพื่อสื่อภาพแทนจากมุมมองใดมุมมอง

หนึ่ง เช่น วาทกรรมแพทย์แผนจีน วาทกรรมแพทย์แผนตะวันตก 

 3. ลีลา (style) หรือ เสียง (voice) หมายถึง ภาษาที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและเกี่ยวข้อง

กับอัตลักษณ์ของกลุ่มนั้น เช่น ลีลาของแพทย์ ลีลาของศาล วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมที่ไม่เป็นไป

ตามขนบเดมิมกัจะสัมพันธ์กบัระเบยีบวาทกรรมท่ีซบัซ้อน เช่น การรายงานข่าวทีเ่ปล่ียนรปูแบบ 

การบริโภคข่าวของผู้บริโภคข่าวที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมที่เปลี่ยนไปของสื่อ

ปัจจบุนั การวเิคราะห์ระเบยีบวาทกรรมเป็นการวเิคราะห์สหบท (intertexual analysis) ควบคู่

ไปด้วยเพือ่มุง่ตอบคำาถามว่า ประเภทของตวับทและวาทกรรมใดบ้างทีน่ำามาผสมผสานกนั พร้อม

วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับสังคมของระเบียบวาทกรรมนั้น
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การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice) 

 แฟร์เคลาฟ์แบ่งวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม เป็น 3 ระดับ เริ่มจากระดับสถานการณ์ 

(situation) คือ บริบทแวดล้อมเหตุการณ์การสื่อสารน้ัน ต่อมาคือระดับสถาบัน (institution) 

คือ สถาบันท่ีเกิดเหตุการณ์การสื่อสารน้ัน และระดับท่ีกว้างที่สุด ก็คือ กรอบสังคมวัฒนธรรม 

การวิเคราะห์มิตินี้ จะทำาให้เห็นความสัมพันธ์แบบวิภาษาระหว่างตัวบทกับสังคม 

 การวเิคราะห์วาทกรรมเชงิวพิากษ์จะประกอบจาก 3 มติ ิแฟร์เคลาฟ์ (Fiarclough, 1995 

: 98 อ้างถึงใน วรพงศ์ ไชยฤกษ์, 2556 : 143-144) สรุปได้ดังนี้

 มติบิรรยายความ คอื การวเิคราะห์ตวับท ได้แก่ การศกึษาภาษาในตวับท โดยดูทีห่น่วย

พืน้ฐานและองค์ประกอบทางภาษาทัง้วจันภาษาและอวจันภาษา อนัได้แก่ ภาษาระดับข้อความ 

ภาพ แสง สี เส้น องค์ประกอบภาพ เป็นต้น 

 มิติตีความ คือ การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) ของวิถีปฏิบัติการ 

ทางวาทกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ความหมายแฝงนัยและอุดมการณ์ ที่ซ่อนอยู่ในระดับลึกของ

ตวับท เป็นการศกึษาความหมายของตวับทในฐานะทีเ่ป็นปฏบิติัการสร้างความหมายผ่านตวัภาษา 

รวมทั้งศึกษากลไก วิธีการต่างๆ ในการสร้างความหมายโดยเฉพาะความหมายที่สัมพันธ์ 

กับอุดมการณ์และความเชื่อในสังคม 

 มติอิธบิายความ คอื การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสือ่หรอืตวับท ภาษา กบับรบิทสังคม

วฒันธรรมทีส่ือ่หรือตวับทนัน้ปรากฏใช้ เป็นการอธบิายภาษาท่ีถกูหล่อหลอมโดยสงัคมวฒันธรรม

และความสมัพันธ์ของภาษา สือ่และสงัคมซึง่มกันำาไปสูป่ระเดน็เรือ่งอดุมการณ์ และความสมัพนัธ์

เชิงอำานาจในสังคม 

 แนวทางการศึกษาปริชานสังคมของเทียน เอ ฟาน ไดก์ (Teun A. Van Dijk) เป็น 

อีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ประกอบการศึกษาในครั้งน้ี กล่าวคือ การพิจารณาวาทกรรมโดยเน้นที่ส่ือ

กลางระหว่างวาทกรรมกับสังคม น่ันคือ กระบวนการทางปริชานซึ่งเกี่ยวข้องกับความทรงจำา 

(Memory) ได้แก่ความทรงจำาระดบับคุคลทีเ่กิดข้ึนจากประสบการณ์ของแต่ละคนและความทรง

จำาระดับสังคม ซึ่งเกิดจากความเชื่อที่สังคมมีร่วมกัน นอกจากน้ีแต่ละคนยังมีภาพในความคิด 

(mental models) ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละคนใช้ผลิตและเข้าใจวาทกรรม ฟาน ไดก์ อธิบายว่า เรามี

สิ่งควบคุมการผลิตและทำาความเข้าใจวาทกรรมให้เหมาะสมกับปริบท คือ ภาพปริบทในความ

คิด นั่นหมายความว่า เราไม่ได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีจากภาพในความคิดแต่เราเลือกเฉพาะข้อมูล

ที่สอดคล้องเหมาะสมกับปริบทน้ันๆ แนวทางของฟาน ไดก์ทำาให้เราเห็นว่า ภาพปริบท 
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ในความคิดจะกำากับคำาพูดและวิธีพูดของเราและกำากับการตีความเหตุการณ์และวาทกรรม

เดียวกันต่างกันออกไปด้วย ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการรับและผลของวาทกรรม อาจทำาให ้

การครอบงำาทางความคดิมผีลต่อผูร้บั วาทกรรมต่างกนัไปออกไปด้วย มติด้ิานปรชิานสังคมของ 

ฟาน ไดก์จึงนำามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย 

งานวิจัย “อุดมการณ์” ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

 ผู้ศึกษามองว่า รายการเดินหน้าประเทศไทยแม้จะเป็นรายการโทรทัศน์ ก็เป็นรายการ

ทีม่สีถาบนัของรฐัรองรบั นัน่คอื คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนัหมายรวมไปถงึรฐับาล

เป็นผู้ผลิตวาทกรรม ดังนั้น การนำาเสนอต่างๆ แม้จะอยู่ในลักษณะการสัมภาษณ์ ฯลฯ ย่อมต้อง

ผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรอง คัดเลือกข้อมูลของผู้นำาเสนอข้อมูลภาครัฐและผู้ดำาเนินรายการ

มาก่อนแล้วทัง้สิน้และสิง่สำาคญัอย่างยิง่ คือ วาทกรรมทีม่กีารตรวจสอบและรองรบัโดยรฐันีย่้อม

มีการปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างแน่นอน 

 งานวจิยัทีจ่ะกล่าวถงึต่อไปนีเ้ป็นงานวจิยัทีมุ่ง่ศกึษาอดุมการณ์จากวาทกรรมซึง่มอีทิธพิล

ต่อสงัคมในวงกว้างและมสีถาบนัเป็นผูร้องรบัวาทกรรม วสินัต์ สุขวิสิทธิ ์(2554) ศึกษาอดุมการณ์

ทีถ่่ายทอดผ่านกลวธีิทางภาษาในหนงัสอืเรยีนรายวชิาภาษาไทย ระดบัประถมศึกษาทีก่ระทรวง

ศึกษาธิการ จาก หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา ต้ังแต่ปี พ.ศ.2503-2544 

จำานวน 4 หลักสูตรและศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ท่ีสื่อผ่านหนังสือเรียนแต่ละหลักสูตร 

อุดมการณ์ที่พบบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมาวัลย์ ชีช้าง (2555) ศึกษาวิเคราะห์

อดุมการณ์ในหนงัสอืวันเดก็แห่งชาตริวมถึงเร่ืองเล่าสำาหรบัเดก็ ซ่ึงเป็นวาทกรรมทีม่กีารกระจาย

ตวับทอย่างกว้างขวางและน่าจะมบีทบาทในแง่การถ่ายทอดอดุมการณ์สู่เยาวชนไทยในลักษณะ

ใกล้เคียงกับหนังสือเรียน 

 งานวิจัยทั้งสองเร่ืองสะท้อนอุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก-ผู้ใหญ่ 

อุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็นเด็กดีและคนดี อุดมการณ์เก่ียวกับบทบาทชาย-หญิงในสังคมไทย 

อดุมการณ์เกีย่วกบัความยดึมัน่ในสถาบนัหลกัของชาต ิผลการวจิยัทัง้สองเรือ่งสะท้อนว่าหนงัสอื

เรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและหนังสือวันเด็กแห่งชาติเป็นสารทางอุดมการณ์ซึ่งรัฐอาจ

ใช้ใน การถ่ายทอดและปลูกฝังความคิดเชิงอุดมการณ์บางประการแก่เด็กในสังคมไทยเพื่อสร้าง 

“เด็กดี”และ “พลเมืองดี” ซึ่งจะเอื้อต่อการกำากับดูแลและควบคุมสมาชิกในสังคมต่อไป
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กลวิธีทางภาษาในการน�าเสนออุดมการณ์การศึกษาในรายการเดินหน้าประเทศไทย 

 ผลการศึกษาคร้ังนีจ้ะกล่าวถงึกลวธิทีางภาษาในการนำาเสนออดุมการณ์ และชดุความคดิ

เก่ียวกับการศึกษาที่ปรากฏในรายการเดินหน้าประเทศไทย ผู้ศึกษาพบว่า กลวิธีทางภาษา 

ในการนำาเสนออุดมการณ์การศึกษาท่ีปรากฏในรายการเดินหน้าประเทศไทย มี 5 วิธี ได้แก่  

การเลือกใช้คำาศัพท์ การอ้างส่วนใหญ่ การใช้อุปลักษณ์ การใช้คำาขวัญและการใช้ความเชื่อที ่

มีอยู่ก่อน ดังจะนำาเสนอต่อไปนี้

 1. การเลือกใช้ค�าศัพท์

  การเลือกใช้คำาศัพท์ เป็นการเลือกใช้คำาศัพท์เพื่อการแสดงความคิดและสื่อแทน 

ความคิดของผู้ส่งสาร (Fairclough, 1995 : 185) อ้างถึงใน จันทิมา อังคพนิชกิจ, 2557)  

ชี้ให้เห็นว่าการเลือกใช้คำาศัพท์ของผู้เขียนในฐานะผู้ผลิตตัวบทนั้นเป็นเรื่องที่แปรไปตามปัจจัย

ทางสังคม รวมทั้งจะต้องเผชิญกับกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมในวงกว้างอีกด้วย ในที่น้ี

หมายรวมถึงการเลือกใช้คำาศัพท์และวลีด้วย การเลือกใช้คำาศัพท์เพื่อนำาเสนออุดมการณ ์

การศึกษาในรายการเดินหน้าประเทศไทย มี 2 ลักษณะดังนี้

  1.1) การเลือกใช้ค�าศัพท์ท่ีมีความหมายเชิงบวกต่อนโยบายหรือแนวทาง 

การจัดการระบบการศึกษาของรัฐบาล

 การเลือกใช้คำาศัพท์เชิงบวกในที่นี้เป็นการเพื่อแสดงความชอบธรรมในการดำาเนินการ

ของรัฐบาลและนำาเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษา ผู้เรียนและความเป็นพลเมืองที่รัฐ

เป็นผู้กำาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์คาดหวังในขณะที่เข้าสู่ระบบการศึกษาและหลังจากจบ

การศึกษาตามที่รัฐจัดให้ ดังนี้

  ชุดความคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษา

(1) “กระทรวงศึกษาธิการเราก็ดำาเนินการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับ 

เพื่อจะให้เด็กไทยได้มีคุณภาพดีที่สุด”

ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ : 27 สิงหาคม 2558

  ตวัอย่างที ่(1) ใช้คำากรยิา “ด”ี ขยายด้วย “ท่ีสดุ” เพือ่ขยายคำานาม “คณุภาพ” เพือ่

สือ่ว่ารัฐโดยกระทรวงศกึษาธกิารซึง่มีหน้าทีดู่แลระบบการศกึษาของชาตนิัน้ไม่เพียงแต่จะพฒันา

เด็กไทยให้มีคุณภาพเท่านั้น แต่จะให้มีคุณภาพดีที่สุดอีกด้วย 
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(2)  “รฐับาลมคีวามมุง่หมายทีจ่ะลดความเหลือ่มลำา้ สร้างความเป็นธรรมทางการ

ศึกษาแล้วก็ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการศึกษาที่เท่าเทียม 

และทั่วถึงนะครับ”

   สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ : 6 สิงหาคม 2558

  ตวัอย่างที ่(2) ใช้คำากรยิา “ลด” “สร้าง” “ขยาย” นำาหน้าคำานาม “ความเหล่ือมลำา้” 

“ความเป็นธรรมทางการศกึษา” “โอกาสทางการศกึษา” ตามลำาดบั เพือ่ส่ือว่า คำานาม เหล่านี้  

คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่รัฐจะต้องดูแล แก้ไขในหลายลักษณะและเลือกใช้คำา “เท่า

เทียม”และ “ทั่วถึง” เพื่อสื่อเป้าหมายเชิงหลักการของการจัดการศึกษาทั่วประเทศ 

(3)  “สองคำาน้ีเป็นคำาท่ีน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ทวิศึกษา ทวิภาคี 

ซึง่ทัง้สองสิง่นีจ้ะมาช่วยตอบโจทย์ให้กบัเดก็หลายคนทีก่ำาลงัสงสยัว่าจะเรยีน

สายสามัญดีหรือสายอาชีพดีด้วย ซึ่งสองตัวนี้เป็นตัวตอบเลย”

ภัทร จึงกานต์กุล : 27 สิงหาคม 2558

  ตวัอย่างที ่(3) ใช้คำา “ตอบ” โดยเปรยีบเทยีบว่าปัญหาการศกึษาทีเ่กดิขึน้เป็นเสมอืน

โจทย์ท่ีต้องแก้ไขและสื่อว่า แนวทางการจัดการศึกษาของรัฐด้วยรูปแบบทวิศึกษา ทวิภาคีนั้น 

จะเป็น “ตัวตอบ” โจทย์ปัญหาดังกล่าว

(4)  “ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น ส่งผลต่อครู ส่งผล

ต่อนกัเรยีนอย่างแท้จรงินะครบั ซึง่ก็ถอืว่าเป็นต้นแบบของการปฏิรปูการเรียน

รู้ ปฏิรูปการศึกษาในยุคนี้”

   อนุสรณ์ ฟูเจริญ : 24 มกราคม 2558

  ตัวอย่างที่ (4) ใช้คำานาม “มิติใหม่” เพื่อสื่อถึงระบบการศึกษาที่ดี นั่นคือ การใช้

ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้คำา “แท้จริง” เพื่อสื่อถึงประสิทธิภาพของระบบการศึกษาทาง

ไกลผ่านดาวเทียมและ ใช้คำา “ต้นแบบ” เพื่อสื่อว่าระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่ใน

ระดับที่เป็นแบบอย่างได้ 

  จากตัวอย่างท่ี (1) ถึง (4) แสดงให้เห็นการเลือกใช้ศัพท์ที่มีความหมายเชิงบวกต่อ

นโยบายหรอืแนวทางการจดัการระบบการศกึษาของรฐับาล แสดงให้เหน็ว่าวาทกรรมนีถ้กูสร้าง

ขึ้นเพื่ออยู่ข้างเดียวกันกับรัฐบาล การเลือกใช้ศัพท์ลักษณะนี้จึงถือเป็นกลวิธีทางภาษาที่ถูกใช้

เพื่อเสนออุดมการณ์ และชุดความคิดที่สร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐได้อย่างชัดเจน
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  ชุดความคิดเกี่ยวกับผู้เรียน

  การเลือกใช้คำาศัพท์เพื่อนำาเสนอชุดความคิดที่สื่อว่า “เด็ก” หรือ “ผู้เรียน” ที่เรียน

ในระบบการศึกษาที่ถูกจัดการใหม่ โดยรัฐจะกำาหนดคุณลักษณะที่ “พึงประสงค์” ตามที่รัฐ

ต้องการ เพื่อให้เห็นว่าแนวทางการจัดการศึกษาของรัฐในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของประเทศ 

มอีำานาจโดยชอบธรรมในการบรหิารจัดการ รฐัจงึมสีทิธกิำาหนดได้ว่าต้องการให้เดก็มคุีณลักษณะ

อย่างไรบ้าง ซ่ึงคุณลกัษณะดงักล่าว หมายรวมทัง้เมือ่เดก็อยูใ่นระบบการศกึษาและจบการศกึษา

แล้ว อาทิ มีทักษะ มีคุณธรรม มีความรู้ ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิ

หน้าที่ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักควบคุมตนเอง คิดไกล อ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์  

คิดแก้ปัญหาได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(5) “นักเรียนที่จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 ครับต้องอ่านออกเขียนได้ภาษา

ไทย นะครับ”

สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ : 6 สิงหาคม 2558

  ตัวอย่างที่ (5) ใช้วลี “อ่านออกเขียนได้” เพ่ือส่ือถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

เบื้องต้นที่รัฐกำาหนดให้เด็กและผู้เรียน “ต้อง” ปฏิบัติได้ 

(6) “นักศึกษา…ต้องเป็นคนที่มีทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมเลิศลำ้าวิชาใช้เวลาให้

เกิดคุณ”

อกนิษฐ์ คลังแสง : 27 กันยายน 2557

  ตวัอย่างที ่(6) ใช้คำาวเิศษณ์ “เยีย่ม” “เป่ียม” “เลศิลำา้” “คุณ” ขยายคำาว่า “ทักษะ” 

“คุณธรรม” “วิชา” วลี “ใช้เวลา” ตามลำาดับ เพื่อสื่อถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นอกเหนือ

จากด้านวิชาการที่ต้องการให้เด็กหรือผู้เรียนมี

(7) “เด็กได้เริ่มมีความคิดความอ่านว่าเขาจะมารับผิดชอบบ้านเมืองอย่างไร วิถี

ประชาธิปไตยจะต้องมีอะไรบ้าง การเคารพสิทธิหน้าที่ การที่จะต้องตรงต่อ

เวลา ซื่อสัตย์สุจริตทั้งหลายทั้งปวง”

ประวิช รัตนเพียร : 9 ตุลาคม 2557
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  ตัวอย่างที่ (7) ใช้คำากริยา “รับผิดชอบ” นำาหน้าคำานาม “บ้านเมือง” คำากริยา 

“เคารพ” นำาหน้า “สิทธิหน้าท่ี” “ซ่ือสัตย์สุจริต”และวลี “ตรงต่อเวลา” เพื่อส่ือคุณลักษณะ 

ที่ดีที่รัฐต้องการให้มี ในเด็กและผู้เรียนทุกคนในระบบการศึกษา ทั้งน้ียังสื่อถึงความพยายาม 

ปลูกฝังความเป็นให้เด็กและผู้เรียน

(8) “แก้ยาวๆ คงต้องไปช่วยกันสร้างจิตสำานึกให้เป็นคนดี ให้เป็นคนรู้จักควบคุม

ตนเองแล้วก็มองเห็นอนาคตของตนเอง”

ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ : 2 พฤศจิกายน 2557

  ตัวอย่างที่ (8) ใช้คำาวิเศษณ์ “ดี” ขยายคำาว่า “คน” เพื่อส่ือถึงความมุ่งหมาย 

ในการสร้างคนของรัฐและขยาย “ความเป็นคนดี” ว่าจะต้องมีลักษณะสำาคัญ คือ “รู้จักควบคุม

ตนเอง”และ “มองเห็นอนาคตของตนเอง” 

(9) “เราต้องการให้เขาคิดและวิเคราะห์เป็น แบบมีเหตุมีผล...เมื่อประสบปัญหา

อะไรเขาสามารถที่จะวิเคราะห์แก้ปัญหาของเขาเองได้”

ณรงค์ พิพัฒนาศัย : 29 พฤศจิกายน 2557

  ตวัอย่างที ่(9) ใช้วลี “คดิและวเิคราะห์เป็นแบบมเีหตมุผีล”และ “วิเคราะห์แก้ปัญหา

ของเขาเองได้” เพื่อสื่อคุณลักษณะสำาคัญอีกประการที่รัฐต้องการให้เด็กและผู้เรียนมี 

(10) “ถ้านักเรียนท่ีสนใจในโครงการทวิศึกษานะคะก็สามารถเข้ามาร่วมเรียนกัน

ได้โดยที่นักเรียนจะต้องมีความขยัน อดทนและต้องมีความรับผิดชอบ…”

ศริยา แก้วลายทอง : 27 สิงหาคม 2558

  ตัวอย่างที่ (10) ใช้คำาวิเศษณ์ “ขยัน” “อดทน”และ วลี “มีความรับผิดชอบเพื่อสื่อ

คณุลกัษณะสำาคญัอกีประการทีร่ฐักำาหนดให้เดก็และผูเ้รยีนมเีมือ่เข้าสูแ่ละจบการศกึษาในระบบ

ที่รัฐจัดให้ 

  จากตัวอย่างที่ (5) ถึง (10) มีการเลือกใช้คำาศัพท์แสดงคุณลักษณะที่รัฐต้องการให้ผู้

เรียนมี ทั้งคำาและวลี อาทิ คำาว่า “ขยัน” “อดทน” “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์สุจริต” ฯลฯ วลี อาทิ 

“คดิและวเิคราะห์เป็นแบบมเีหตมุผีล” “อ่านออกเขียนได้” “ตรงต่อเวลา” ฯลฯ ซึง่คณุลกัษณะ
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เหล่านี้จะเกิดขึ้นในระบบการศึกษาและติดตัวเด็กเม่ือจบการศึกษา ตามแนวทางการจัดการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาคนของชาติ ทั้งนี้ การสื่อชุดความคิดเกี่ยวกับเด็กและผู้เรียนที่ปรากฏนี้ ยัง

พยายามใช้ชีใ้ห้เหน็ว่าคณุลักษณะเหล่านีม้คีวามสำาคญัมาก โดยเลอืกใช้คำาว่า “ต้อง” ซึง่ปรากฏ

อยู่อย่างเด่นชัด 

  ชุดความคิดเกี่ยวกับพลเมือง

   การเสนอชุดความคิดท่ีสื่อความเป็น “พลเมือง” ที่คาดหวังของรัฐหลังจากจบ 

การศึกษา ได้แก่ รักชาติ ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม อยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น ดังนี้

(11) “ไม่ว่าสังคมไหนต่างต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐาน

ของสังคม วางตนเหมาะสมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น”

ชลรัศมี งาทวีสุข : 7 มิถุนายน 2557

  ตัวอย่างที่ (11) ใช้คำากริยา “มีคุณภาพ”” เพื่อสื่อว่ารัฐต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ซึ่งคุณภาพที่กล่าวถึงจะต้องมีคุณลักษณะสำาคัญหลายประการ เช่น ปฏิบัติตามบรรทัดฐาน 

ของสงัคม หรือวางตนอย่างเหมาะสม การใช้คำา “ปฏบิตัติาม” “เหมาะสม” “ราบรืน่” เป็นการอ้าง

ถึงความต้องการของ “สังคม” ส่วนใหญ่ ซึ่งสื่อถึงความพยายามทำาให้ชุดความคิดเหล่าน้ี 

ดูเป็นธรรมชาติในมุมมองของผู้รับสาร

(12)  “วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองโดยเน้นเรื่องของความรักชาติ ยึดมั่น

ในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความปรองดอง สมานฉันท์  

ความมีระเบียบวินัยและการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

ชลรัศมี งาทวีสุข : 9 ตุลาคม 2557

  ตัวอย่างที่ (12) ใช้คำากริยา “รัก” “ยึดมั่น” “เทิดทูน” นำาหน้าคำานาม “ชาติ” 

“ศาสนา” “พระมหากษัตริย์” เพื่อให้เห็นว่ารัฐให้ความสำาคัญกับคุณลักษณะดังกล่าวและ 

เน้นยำ้าว่ารัฐต้องการพลเมืองที่มีลักษณะหลัก 3 ประการ อันมีที่มาจากอุดมการณ์และค่านิยม

ของสงัคมไทย ส่วนคำาว่า “ปรองดอง” “สมานฉนัท์” “มรีะเบยีบวนิยั” ถอืว่าเป็นหน้าทีข่องพลเมอืง

ที่รัฐต้องการในลำาดับถัดมา 
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  ตัวอย่างที่ (11) และ (12) มีการใช้คำาศัพท์ท่ีแสดงความคาดหวังต่อพลเมืองท่ีผ่าน

ระบบการศึกษาที่รัฐจัดให้ คุณลักษณะต่างๆ ท่ีปรากฏล้วนแต่สื่อถึง “คุณภาพ” ของพลเมือง 

ในขณะเดยีวกนักส็ือ่นยัถงึระบบการศกึษาของรฐัว่าคณุภาพเช่นเดยีวกนั ทัง้นีค้ำาและวลีทีป่รากฏ

ล้วนแต่สือ่มมุมองทางบวกต่อระบบการศกึษาของรฐั แสดงจดุยนืของวาทกรรมว่าเอือ้ประโยชน์

ต่อรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตวาทกรรมอย่างชัดเจน

  การเลอืกใช้คำาศพัท์ยงัแสดงให้คณุลกัษณะทีด่ขีองเดก็และพลเมอืงในมมุมองของรฐั 

ชุดความคิดดังกล่าวเป็นชุดความคิดที่สอดคล้องกับค่านิยมพื้นฐานของสังคมซึ่ง อุมาวัลย์ ชีช้าง 

(2555 : 211) กล่าวว่า มักจะเริ่มปลูกฝังผ่านครอบครัวและโรงเรียนก่อนอันดับแรก นอกจาก 

การประพฤตตินในสิง่ทีเ่ป็นค่านยิมพ้ืนฐานแล้ว ในภาพรวมทีน่อกเหนอืจากการเป็น “สมาชกิทีด่ี

ของสงัคม” ในระดบัทีส่งูขึน้ไป เดก็ๆ กม็ฐีานะเป็นพลเมอืงของประเทศไทย ดังนัน้ จงึต้องปฏบิตัิ

ตาม “หน้าท่ีของพลเมืองท่ีดี” ของรัฐด้วย และต้องยึดมั่นในสถาบันชาติและสถาบัน 

พระมหากษัตริย์เพราะเป็นส่วนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย

  1.2) การเลือกใช้ค�าศัพท์ที่มีความหมายเชิงลบต่อนโยบายเดิมหรือแนวทาง  

การจัดการระบบการศึกษาเดิม

  การเลอืกใช้คำาศพัท์เชงิลบในทีน่ีเ้ป็นการเสนอชดุความคิดเกีย่วกบัระบบการศึกษาเดมิ 

มีการใช้คำาศัพท์และวลีต่างๆ เพื่อแสดงข้อเสีย ความบกพร่องของระบบการศึกษาเดิมว่าเป็น 

“ปัญหา” ที ่“ต้องแก้ไข”อย่างเร่งด่วน หากไม่รบีดำาเนนิการจะส่งผลกระทบต่อประเทศในระยะ

ยาว โดยจะกล่าวถงึการใช้คำาเรยีกระบบการศกึษาเดิม (ตวัหนา) คำาบอกเวลาส่ือนยัถงึ ความเร่งด่วน 

(ตัวเอียง) คำาบอกประเด็นปัญหา (ตัวหนาและเอียง) คำาคาดคะเนปัญหาและยำ้าประเด็นปัญหา 

(ขีดเส้นใต้) ตามลำาดับ ดังนี้

  ชุดความคิดเกี่ยวกับระบบการศึกษา

(13) “ที่ผ่านมามีการจัดอันดับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเน่ืองนะครับ มี 

แนวโน้มที ่ดเูหมือนจะแย่ลง ขณะเดยีวกันกม็กีารประเมนิกนัว่างบประมาณทีใ่ช้

ในการศึกษาของไทยเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้าน 

การศึกษาได้อย่างจริงจัง...คนที่ได้ออกมาไม่สอดคลองกับตลาดแรงงาน”

อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ : 1 พฤศจิกายน 2557
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(14) “ผมว่าตอนนีม้นัคอืความเหลือ่มล�า้ในโอกาส ความเหลือ่มลำา้ทีท่ำาให้เดก็ไทย

เรา คนไทยเราเข้าไม่ถึงการศึกษาและบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง 

เท่าเทยีม ตรงนีม้นัก็สร้างปัญหาตามมามากมาย ปัญหาทัง้เรือ่งการไม่มงีานท�า 

ปัญหาท้ังเร่ืองท่ีเด็กเราไม่เท่าทันชีวิตแล้วไปก่อปัญหาสังคมอะไรต่างๆ 

มากมายอย่างที่ทราบกันดี”

อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557

(15)  “ท่านก็บอกว่าให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นอยู่ด้วยปัญหาที่มัน

สะสมมาเก่าเดมิ แก้ไปควบคูก่บัการวางแผนระยะยาว เรากพ็บว่าจากสภาพ

แวดล้อมที่มันเป็นอยู่ ปัญหาที่มันเกิดหรือสิ่งที่มันเกิด องคาพยพที่มันเกิด

อยู่ในกระทรวงศึกษาฯ ถ้าไม่ปรับแก้ก็คงไม่บรรลุเป้าหมายที่ท่านนายวางไว้

ให้เรา”

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ : 3 มกราคม 2558

(16)  “การศึกษามันบิดเบี้ยวไปโดยโครงสร้างของตลาดแรงงาน”

อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557

(17)  “ก็หมดสมัยแล้วครับที่เราจะบอกว่าเรียนไปเถอะ เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้ว เดี๋ยว

นี้มีคนจบปริญญาตรีปีละสามแสนคน ตกงานสองแสนเป็นต้น”

อมรวิชช์ นาครทรรพ : 21 เมษายน 2558

(18) “เพราะฉะนัน้ผมคดิว่าคงมามวัรำามวยไม่ได้นะครบั ผมว่าหลายหลายเรือ่งคง

ต้องรีบคยุกนัในทศิทางการพฒันาทัง้ 11 ด้านการศกึษากเ็ป็นด้านหนึง่นะครบั

ที่เราคงต้องตั้งหลักให้ชัดที่สำาคัญนะครับ”

อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557

(19) “ขออนญุาตว่าเราจะปรบัปรงุใหม่โดยใช้เวลานีแ้หละเป็นเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

ที่คิดว่าจะทำาให้สังคมกลับมาเป็นปึกแผ่นและปรองดองกันได้”

กมล รอดคล้าย : 7 มิถุนายน 2557
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 การใช้ค�าการใช้ค�าเรยีกระบบการศกึษาเดมิ ตวัอย่างที ่(13) ถงึ (15) ได้แก่ คำาว่า “ทีผ่่านมา” 

“ตอนนี้” “ตรงนี้”และ “เก่าเดิม” ในการเรียกระบบเก่าและใช้คำาแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อจาก

คำาเรียกระบบการศึกษาเดิมเหล่านี้ ดังจะอธิบายในประเด็นต่อไป

 การใช้ค�าบอกเวลาสื่อนัยถึงความเร่งด่วน เพ่ือบอกว่า ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะต้อง

แก้ไขระบบการศึกษาให้ดีขึ้น โดยเลือกใช้คำาท่ีแสดงเวลาและกริยาที่บ่งชี้นัยว่าต้องกระทำา 

อย่างเร่งด่วน ในตัวอย่างที่ (17) ถึง (19) ได้แก่ “หมดสมัย” “เดี๋ยวนี้” “รีบ” “เวลานี้” “เวลา

ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ” แสดงให้เหน็ว่ารัฐเลอืกปฏริปูการศกึษาในเวลาทีเ่หมาะสม ไม่เรว็หรอืช้าเกนิไป 

ซึ่งเป็นการเพิ่มนำ้าหนักให้แก่การดำาเนินงานของรัฐโดยตรง

 การใช้ค�าบอกประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาระบบเก่า มีการใช้คำาที่ส่ือประเด็น

ต่างๆ ว่าระบบการศึกษาเดิมนั้นส่งผลกระทบด้านใดบ้าง ในตัวอย่างที่ (13) ถึง (17) ใช้คำาบอก

ประเด็นปัญหา ได้แก่ “งบประมาณ” “ปัญหาด้านการศึกษา” “อันดับการศึกษา” “ตลาด

แรงงาน” “โอกาส” “การศึกษาและบริการการศึกษา” “งาน” “ชีวิต” “สังคม” “สภาพ

แวดล้อม” “สิง่ทีเ่กิด” “องคาพยพ” ประเดน็ต่างๆ เหล่านีถ้กูเสนอในแง่ลบโดยมคีำามาสนบัสนนุ 

ดังนี้ “(งบประมาณ) เพิ่มขึ้น” “(อันดับการศึกษา) แย่ลง” “ปัญหา (ด้านการศึกษา,สังคม)” 

“ก่อ (ปัญหา)” “สร้าง (ปัญหา)” “ไม่สามารถแก้ไข (ปัญหา)” “เข้าไม่ถงึ (การศกึษาและบรกิาร

การศึกษา)” “เหล่ือมล�า้ (โอกาส)” “ตก (งาน)” “ไม่ม ี(งานทำา)” “ไม่สอดคล้อง (ตลาดแรงงาน)” 

“ไม่เท่าทัน (ชีวิต)” “(ปัญหา) เกิดขึ้น” “(ปัญหาท่ี) เป็นอยู ่” “(ปัญหา) สะสม”และ  

“(การศึกษา) บิดเบี้ยว” คำาที่กล่าวถึงนี้ เป ็นใช้อ ้างถึงปัญหาการศึกษาที่หลากหลาย  

และต้องได้รับการแก้ไขโดยรัฐอย่างรอบด้าน

 การใช้ค�าคาดคะเนปัญหาและย�า้ประเดน็ปัญหาเพือ่เพิม่ความหนกัแน่นให้กบัการสือ่

ถึงความล้มเหลวและเน้นย�้าปัญหาในระบบการศึกษาเดิม ดังตัวอย่างที่ (13) ถึง (15) และ 

(17) ถึง (19) ได้แก่ คำาที่เน้นยำ้าถึงความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง “แนวโน้ม (แย่ลง) ” “ดูเหมือน

จะ (แย่ลง) ” “(งบประมาณเพิ่มขึ้น) ทุกปี” คำาที่เน้นยำ้าความหลากหลายของปัญหา ได้แก่ 

“(ปัญหา) อะไรต่างๆ ” “(ปัญหา) มากมาย” “อย่างท่ี (สังคม) ทราบกันดี” “(ตกงาน) สอง

แสนสามแสนคน” “หลายหลาย (เรื่อง,ปัญหา) ” “ตั้งหลัก (ปรับปรุง) ” คำาที่เน้นยำ้าและสอด

รบักบัการปรบัปรุงระบบการศกึษาเดมิ ได้แก่ “(หลกัการปรบัปรงุ) ชดั” “(การปรบัปรุง) ส�าคญั” 

“ถ้าไม่ปรับแก้ก็คงไม่บรรลุเป้าหมาย” “(สังคม) ปึกแผ่น” “(สังคม) ปรองดอง” 
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 จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้คำาศัพท์และวลีต่างๆ เพื่อสื่ออุดมการณ์การศึกษาและชุด 

ความคดิเกีย่วกบัระบบการศกึษา ผูเ้รยีน พลเมอืง ทัง้คำาทีม่คีวามหมายเชงิบวกและลบน้ันล้วน 

แต่สิง่ทีถ่กูเลอืกอย่างมนียัทีส่ือ่ถงึความพยายามสร้างความชอบธรรมและเอือ้ประโยชน์ต่อรฐัซึง่เป็น

ผู้ผลิตวาทกรรมโดยตรง การชี้ให้เห็นความบกพร่องของระบบการศึกษาเดิมและแสดงให้เห็น

ความดงีามของระบบการศกึษาใหม่ล้วนแต่เป็นการสร้างวาทกรรมเพ่ือรองรบัการปฏบิติัของรฐั

ทั้งสิ้น 

 การเลอืกใช้คำาศพัท์ทัง้หมดนัน้เป็นการสือ่อดุมการณ์การศึกษาทีน่ำาเสนอความบกพร่อง

ของระบบการศึกษาเดิมเพื่อความชอบธรรมในการปรับปรุง แก้ไข กำาหนดนโยบาย แนวทาง 

ในการดำาเนินการศึกษาแบบใหม่ในยุครัฐบาลน้ี ซ่ึงในรายการเดินหน้าประเทศไทยเสนอว่า 

เป็นแนวทางทีถู่กทีค่วรและเหมาะสมแก่เวลา ทัง้ยงัจะช่วยแก้ปัญหาการผลติกำาลงัคนออกสูร่ะบบ

ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ อันแฝงมุมมองด้านการมองเด็ก 

และเยาวชนเป็นแรงงานของระบบเพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วย นโยบายต่างๆ ที่นำาเสนอ 

ในรายการล้วนแต่ไม่ใช่การขอข้อเสนอแนะหรอื ความเหน็จากประชาชน หากแต่เป็นการนำาเสนอ

สิ่งที่ได้ดำาเนินการไปแล้ว สื่อถึงการรับรองโดยสถาบันอย่างชอบธรรมว่า แนวทางต่างๆ นั้น 

ถกูต้องและเหมาะควรในบรบิทขณะนัน้ นอกจากนีย้งัเป็นการแบ่งขัว้ “เรา” อนัหมายถงึรฐับาล

ปัจจบุนั ทีจ่ะจดัการศกึษาทีด่ใีห้ประชาชนและ “เขา” หมายถงึรฐับาล ยคุก่อนๆ ทีจ่ดัการศึกษา

ได้ไม่ดีและเป็นปัญหาอย่างชัดเจน 

 2. การอ้างส่วนใหญ่ 

 การอ้างส่วนใหญ่นั้นเป็นการเลือกใช้คำาท่ีมีความหมายอ้างถึงบุคคลต่างๆ ในสังคม  

ซึง่อาจเป็นสงัคมจริง หรือสงัคมทีถู่กสร้างข้ึน (วสินัต์ สุขวสิทิธิ,์ 2554 : 86) ในทีน่ีค้ำาทีเ่ลอืกใช้เพือ่

อ้างถึงสังคม เพ่ือเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ผู้ชมหรือประชาชนคล้อยตามและยอมรับนโยบายหรือ

แนวทางการจัดการศึกษา 

 การอ้างส่วนใหญ่ในรายการเดนิหน้าประเทศไทยมุง่เสนออดุมการณ์การศกึษา ซึง่ปรากฏ 

ชุดความคิดของ “การศึกษาที่ควรปฏิรูป” ได้แก่

(20) “เรือ่งการขับเคลือ่นการศกึษาในตอนนี ้สงัคมอยากให้เราถงึขัน้ปฏริปูทเีดียว 

สาเหตทุีส่งัคมมองว่าทำาไมต้องปฏริปูเพราะเขามองว่าผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

ของเด็กไทยน่าจะเริ่มไม่ดีขึ้น หรืออาจจะตกตำ่า จะสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้”

ดาว์พงษ์ รัตนวุสรรณ : 29 ตุลาคม 2558
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(21) “ไม่ว่าสังคมไหนต่างต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐาน

ของสังคม วางตนเหมาะสมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น”

 ชลรัศมี งาทวีสุข : 7 มิถุนายน 2557

(22) “ผมคิดว่าสังคมตอนนี้เรื่องการมีงานทำาการมีชีวิตที่มั่นคง การมีรายได้การที่

สามารถเล้ียงดูตัวเองและครอบครัวได้เร็ว ผมว่าสำาคัญกว่า ตอนนี้สังคมเรา

เป็นสงัคมทีเ่ราพยายามสร้างความเท่าเทยีมสร้างความเป็นประชาธปิไตยจาก

ฐานราก”

อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557

 จากตัวอย่างที่ (20) ถึง (22) แสดงให้เห็นการเลือกใช้คำา “สังคม” เพื่อรองรับความคิด

ของรัฐบาลว่าสังคมต้องการให้ปฏิรูปการศึกษา สังคมต้องการให้ประชาชนมีงานทำา 

มปีระชาธปิไตยจากฐานราก ฯลฯ และใช้คำาว่า “เขา” ซ่ึงสือ่นยัของสงัคม เพือ่นำา้หนกัความสำาคญั

และความน่าเชื่อให้ผู้ชมคล้อยตามและเห็นพ้อง ซ่ึงแท้จริงแล้วสังคมอาจไม่ต้องการหรืออาจ 

ไม่ได้ต้องการเช่นที่นั้นก็เป็นได้ ทั้งนี้เห็นได้จากคำาว่า “เรา” ซึ่งสื่อถึงคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ในที่นี้

หมายถึง “รัฐ” นั่นเอง ดังนั้น ความต้องการทั้งหมดนี้จึงเป็นความต้องการรัฐมิใช่ความต้องการ

ของสังคม 

 ในมิติด้านวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมจะเห็นว่า ภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีสิทธิ 

โดยชอบในการปฏรูิประบบการศกึษาเพราะอ้างความต้องการของ “สงัคม” แม้ “สงัคม” ทีว่่านี้

จะเป็นสังคมไทยที่แท้จริงหรือไม่ แต่การอ้างดังกล่าว สร้างอำานาจในการจัดการศึกษาได้อย่าง

ถูกต้อง ในฐานะผู้ดูแลระบบการศึกษาของประเทศไทย ด้านวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม

จะพบว่า การนำาอุดมการณ์ข้างต้น สื่อถึงระบบประชาธิปไตยว่าสังคมไทยมีพลเมืองที่ไม่เข้าใจ

ประชาธปิไตย เป็นสิง่ทีก่ารศกึษา “ต้อง” สร้างพลเมอืงตามระบอบประชาธปิไตยให้แก่ประเทศ

ชาติ เห็นได้จาก “พยายามสร้าง” ในตัวอย่างท่ี (22) ท่ีสื่อว่า “ประชาธิปไตย” ยังไม่เกิดขึ้น 

อย่างสมบูรณ์จากการพัฒนาคนโดยใช้ระบบการศึกษาแบบเดิม
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 3. การใช้อุปลักษณ์

 อุปลักษณ์ หมายถึง ถ้อยคำาแสดงการเปรียบเทียบของสองส่ิง ส่ิงหนึ่งเป็นส่ิงถูกเปรียบ

และอีก สิ่งหนึ่งเป็นแบบเปรียบ (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2552 : 250 อ้างถึงใน วิสันต์ สุขวิสิทธิ์, 

2554 : 94) อุปลักษณ์จัดเป็นการแนะความหมายแบบหนึ่งเนื่องจากผู้ใช้อุปลักษณ์มิได้

หมายความตามรปูแบบและผู้รบัสารก็ต้องตคีวามหมาย ทีผู่ใ้ช้อปุลักษณ์ต้องการส่ือ (ณฐัพร พาน

โพธิ์ทอง, 2556 : 99) มีหน้าที่ ในการถ่ายทอดความคิดและมีพลังในการโน้นน้าวใจ 

 การใช้อุปลักษณ์ในรายการเดินหน้าประเทศไทยเป็นไปเพื่อส่ืออุดมการณ์การศึกษาที่ดี

และเพือ่สนบัสนนุชดุความคดิของเดก็ทีร่ฐัคาดหวงั มทีัง้อปุลกัษณ์ด้านบวกสนบัสนนุอดุมการณ์

รัฐและอุปลักษณ์ด้านลบแสดงข้อเสียของระบบการศึกษาเดิม ดังปรากฏต่อไปนี้

3.1) อุปลักษณ์ด้านบวกสนับสนุนอุดมการณ์รัฐ

3.1.1) การศึกษา คือ เบ้าหลอม เยาวชน คือ โลหะ

(23) “หากเราต้องการให้เด็กไทย มีคุณลักษณะเช่นไรก็ควรสร้างเบ้าหลอม 

ให้ชัดเจน” 

เดินหน้าประเทศไทย : 7 มิถุนายน 2557

(24) “การปรบักระบวนทศัน์ความคิดของครซูึง่ถือว่าเป็นเบ้าหลอมสำาคญัของเดก็” 

ภัทร จึงกานต์กุล : 29 ตุลาคม 2558

 ตัวอย่างที่ (23) ถึง (24) เปรียบการศึกษาเป็นเบ้าหลอม สื่อถึงว่า เยาวชน คือ โลหะ  

ที่ต้องผ่านเบ้าหลอมเพื่อให้ได้รูปทรงใหม่ตามที่ต้องการ คำาว่า “ชัดเจน” ส่ือว่า หากระบบ 

การศกึษา ไม่ชดัเจน กเ็ท่ากับเบ้าหลอมนัน้ไม่ชัดเจน ไม่ได้รปูทรงตามทีต้่องการ เมือ่หลอมเหล็ก

ออกมาอาจไม่ได้ตามที่ต้องการ 

3.1.2) เด็กและเยาวชน คือ ก�าลังของประเทศ คือ ยานพาหนะ

(25) “การปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อทำาให้เด็กไทยและกลายเป็นกำาลังสำาคัญ 

ในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต”   

ภัทร จึงกานต์กุล : 29 ตุลาคม 2558

  ตัวอย่างที่ (25) เปรียบเทียบว่า เด็ก คือ กำาลังของชาติ สื่อว่า หากเปรียบประเทศ

เป็นยานพาหนะ เด็กและเยาวชนก็คือ กำาลัง หรือพลังงานเชื้อเพลิงที่จะทำาให้ประเทศเคลื่อนไป

ข้างหน้าได้
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3.1.3) ชีวิต คือ การต่อสู้

(26) “เด็กไม่ใช่เรียนเพ่ือสอบอย่างเดียว เรียนเพื่อจะให้ได้ทักษะชีวิต ไปสู้กับโลก

ภายนอกเขาได้ในยุคปัจจุบัน”

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ : 29 ตุลาคม 2558

 ตัวอย่างที่ (26) เปรียบว่า ชีวิต คือ การต่อสู้ เด็กต้องมีทักษะชีวิต เพื่อสู้กับโลกภายนอก 

โดยเปรียบว่า โลกภายนอกน้ันเป็นศัตรูท่ีน่ากลัวของชีวิต หากต้องการต่อสู้กับโลกภายนอกได้

ต้องเรียนในระบบการศึกษา

 3.2) อุปลักษณ์ด้านลบเพื่อแสดงข้อเสียของระบบการศึกษาเดิม

  3.2.1) การจัดการศึกษาระบบเดิม คือ ความไม่จริงจัง 

(27) “เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงมามัวรำามวยไม่ได้นะครับผมว่าหลายหลายเรื่องคง

ต้องรีบคยุกนัในทศิทางการพฒันาทัง้ 11 ด้านการศกึษากเ็ป็นด้านหนึง่นะครบั

ที่เราคงต้องตั้งหลักให้ชัดที่สำาคัญนะครับ”

 ตัวอย่างที่ (27) เปรียบว่า การจัดการศึกษาระบบเดิมโดยรัฐเดิม คือ การรำามวย เปรียบ

ว่า การจัดการศึกษาดังกล่าวนั้นมีการดำาเนินงานที่ไม่เอาจริงเอาจัง ชักช้า ไม่ทันการ หากไม่รีบ

แก้ไขใหม่ก็จะทำาให้เกิดปัญหาต่อประเทศชาติได้

  3.2.2) การศึกษา คือ วัสดุที่มีรูปทรงและเสียรูปได้

(28) “การศึกษามันบิดเบี้ยวไปโดยโครงสร้างของตลาดแรงงาน”

อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557

 ตัวอย่างที่ (28) เปรียบว่า การศึกษาเป็นวัสดุท่ีมีรูปทรงรูปร่าง อาจเป็นพลาสติก 

หรือโลหะท่ีต้องมีพิมพ์ในการหล่อ หรือมีสิ่งที่เป็นโครงสร้างหรือโครงร่างมาเป็นตัวกำาหนด  

เมื่อโครงสร้างหรือโครงร่างไม่ปกติ การศึกษาจึง “บิดเบี้ยว” หรือ “เสียรูป” ไป ในที่น้ีส่ือว่า  

การศกึษาถกูทำาให้ผดิเพ้ียนและเกิดปัญหา ไม่ตรงกบัโครงสร้างของตลาดแรงงานซึง่ถอืเป็นปัญหา

ใหญ่ของประเทศในมุมมองของรัฐ
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 การใช้อุปลักษณ์นั้น นอกจากจะเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนแล้วยังมีส่วน 

ในการนำาเสนออุดมการณ์ ซ่ึงแสดงผ่านสิ่งเปรียบกับแบบที่เปรียบ ว่ามีลักษณะอันสะท้อน

อุดมการณ์ได้ เช่น ชีวิตหลังจบการศึกษา คือ การต่อสู้ การต่อสู้ที่จะชนะได้ย่อมต้องอาศัยหลาย

ทักษะ ทักษะที่ว่านี้ย่อมต้องได้มาจากการศึกษาเท่านั้นจึงจะพาให้เอาตัวรอดได้ เป็นต้น

 4. การใช้ค�าขวัญ

 การใช้คำาขวัญ เป็นกลวิธีทางภาษาหนึ่งที่ปรากฏในรายการเดินหน้าประเทศเพื่อเสนอ

อุดมการณ์การศึกษาที่ดี อันมีคุณลักษณะสำาคัญคือ “สร้าง” ชาติ ดังนี้

(29) “โดยใช้คำาขวัญว่า อาชีวะสร้างชาติก็ตรงกับแนวคิดของนานาชาติท่ีบอกว่า

ประเทศจะเจริญได้จะต้องมีผลิตภาพมีผลผลิตดี บริการดี ผลผลิตดีต้องคน

ทำางานดีคนทำางานดีก็ต้องมาจากอาชีวะเท่านั้น”

ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ : 2 พฤศจิกายน 2557

(30) “ทำางานเป็นแน่นอน มงีานทำาแน่นอน  รายได้ดมีคีวามก้าวหน้าในอาชีพ แล้ว

ก็ถ้าจะเรียนต่อก็ได้ด้วยครับ  ก็มาช่วยกันนะครับ  อาชีวะสร้างชาติ”

ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ : 27 สิงหาคม 2558

(31) “พวกเขาเหล่านี้กำาลังจะกลายเป็นอนาคตของประเทศที่สร้างความมั่นคงทั้ง

ในด้านของเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศชาติเจริญเติบโตไปได้อย่าง 

แข็งแกร่งจริงๆ  อย่างที่ทุกท่านได้พูดไปว่า อาชีวะสร้างคนสร้างชาติ”  

ภัทร จึงกานต์กุล : 27 สิงหาคม 2558

 ตัวอย่างที่ (29) ถึง (31) ใช้คำาขวัญ “อาชีวะสร้างคนสร้างชาติ” ซ่ึงเป็นคำาขวัญที่ใช ้

ในการดำาเนินนโยบายในระบบการศึกษาของรัฐและใช้ในรายการเดินหน้าประเทศไทยเพื่อเพิ่ม

นำา้หนกัของการดำาเนนิงานดงักล่าวว่าเป็นการ “สร้างชาต”ิ เน้นยำา้และโน้มน้าวใจผูช้มให้คล้อยตาม

คำาขวัญดังกล่าว

 นัยหนึ่งของการใช้คำาขวัญนี้เป็นการแบ่งขั้วพวกเขาพวกเราของระบบการศึกษา แสดง

ให้เหน็ความไม่มเีอกภาพและความแปลกแยกเหลือ่มลำา้ในการจดัการศกึษาตามระบบการศกึษา
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ไทย คำาขวญั “อาชวีะสร้างคนสร้างชาต”ิ แสดงให้เหน็ระบบสามญัศกึษา การศกึษาตามอธัยาศยั 

ฯลฯ ไม่ได้สร้างสิ่งที่สำาคัญท่ีสุด น่ันคือ “สร้างชาติ” ดังเช่นระบบอาชีวศึกษาและเหตุที่รัฐ 

ในฐานะสถาบนัยงัรองรับคำาขวญัดงักล่าวก็เนือ่งมาจากสงัคมไทยปัจจบุนัมนีกัเรยีนอาชีวศึกษาน้อย

กว่านักเรียนสายสามญั รฐัจำาเป็นต้องดงึนักเรยีนจากสายสามญัให้มาอยูใ่นระบบอาชวีศกึษามาก

ขึ้น เป็นปฏิบัติการเพื่อส่ิงที่รัฐเรียกว่า “การผลิตคนให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

แรงงาน” อันสัมพันธ์เกี่ยวโยงโดยตรงกับนโยบาย “การเรียนเพื่อการมีงานทำา” นั่นเอง 

 5. การใช้ความเชื่อที่มีอยู่ก่อน

 ความเช่ือที่มีอยู่ก่อนนั้นเป็นความรู้เบื้องหลังที่ผู ้ร่วมสนทนามีร่วมกันและเป็นส่ิงที ่

เอื้อต่อ การทำาความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างกันโดยที่ผู้พูดไม่จำาเป็นต้องพูดทุกอย่างออกมา 

(กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และธรีนชุ โชคสวุณชิ, 2551 : 43 อ้างถงึใน วสินัต์ สขุวสิทิธิ,์ 2554 : 

106) ความเชือ่ทีม่อียูก่่อนจึงมไิด้อยูใ่นรปูของภาษา หากแต่ต้องอาศัยบรบิทในการตคีวาม ด้วยเหตนุี้ 

การใช้ความเชื่อที่มีอยู่ก่อนจึงสามารถสื่ออุดมการณ์บางอย่างได้อย่างแนบเนียน ดังนี้

(32)  “ไม่มีแล้วใช่ไหมครับ ที่ค่านิยมคือส่งลูกไปเรียน เรียนเสร็จก็เข้าไปทำางานใน

เมือง ก็คือขายควายส่งลูกเรียน สุดท้ายลูกก็ไม่กลับเข้ามาที่บ้าน แล้วก็ทิ้งไร่

ทิ้งนา สุดท้ายก็ขายไร่ขายนา แล้วตัวพ่อแม่ก็กลายเป็นเกษตรกรผู้เช่านาใน

การทำากิน ถ้าแบบนี้จะไม่เกิดถ้าเราสามารถตอบโจทย์แบบนี้ได้”

อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ : 1 พฤศจิกายน 2557

 ตัวอย่างที่ (32) ใช้วลี “ค่านิยมคือส่งลูกไปเรียน” “เข้าไปทำางานในเมือง” “ขายไร่ ขาย

นา” สื่อถึงความเชื่อที่มีอยู่ก่อน ว่าค่านิยมของสังคมไทยท่ีมีอยู่ คือผู้ปกครองนิยมส่งลูกเรียน

มหาวิทยาลยั ผลจากค่านิยมดงักล่าว คอื เมือ่ลกูเรยีนจบก็มกัทิง้บ้านเกดิเพือ่ทำางานหาเงนิเลีย้งชพี 

ผู้ปกครองก็ต้องสูญเสียไร่นาและต้องเช่าท่ีนาทำากิน การเข้าไปทำางานในเมืองและการสูญเสีย 

ไร่นานีเ้อง แนะความให้ผูช้มเข้าใจว่า การส่งลกูเรยีนปรญิญานัน้เป็นความล้มเหลวของระบบการ

ศึกษาเดิมหรือเป็นความอ่อนด้อยอย่างหนึ่ง การเรียนปริญญาจึงไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป
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(33) “การศึกษาจะสำาคญัมากเลยในการทำาให้เดก็ไทย คนไทยเรา หลดุออกมาจาก

ค่านิยมเห่อปริญญาที่เห็นได้ชัดว่าตกงานเป็นแสนแสนคนนะครับ”

อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557

 ตัวอย่างที่ (33) ใช้คำาว่า “ค่านิยมเห่อปริญญา” สื่อความเชื่อที่มีอยู่ก่อนว่า “เรียนจบ

ต้องมีงานทำา” การมีคนเรียนจบปริญญาจำานวนมากทำาให้จำานวนคนมากกว่าจำานวนงาน  

จึงมีคนตกงาน แนะความว่า การเรียนปริญญาอาจทำาให้ตกงานได้และยังยำ้าความว่าคนตกงาน

มีจำานวนมาก “เป็นแสนแสน” คน

(34)  “ตอนนี้มันเหมือนเป็นค่านิยมของเมืองไทยที่ว่าอยากจะให้ลูกหลานทำางาน

สบายได้ปรญิญาซ่ึงบางทก็ีเรยีนปริญญาตรแีล้วจบมาทำางานห้างเป็นพนกังาน

เยอะแยะ”

อมรวิชช์ นาครทรรพ : 1 พฤศจิกายน 2557

 ตัวอย่างที่ (34) ใช้คำาว่า “ค่านิยมของเมืองไทย” สื่อว่า คนไทย (เมืองไทย) นิยมให้ลูก

ทำางานสบาย ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนปริญญา แต่ตัวอย่างใช้คำาว่า “บางที” เพื่อให้ข้อมูล 

ขัดแย้งว่า “จบแล้วมาทำางานห้าง” แนะความว่า “การจบปริญญาตรีอาจไม่ได้ทำางานที่สบาย” 

ดงัท่ีผูป้กครองคาดหวงัไว้ ทัง้นีย้งัสือ่ความเชือ่เดมิว่า “งานห้างเป็นงานท่ีไม่สบาย” ในทีน่ีจ้งึสือ่ถงึ

การแบ่งขั้วโดยการใช้อาชีพเป็นเกณฑ์

 การใช้ความเชื่อที่มีอยู่ก่อนเพื่อสื่ออุดมการณ์การศึกษาที่ดี ว่าเป็นการศึกษาที่ไม่เห่อ

ปริญญาและเรียนจบแล้วมีงานทำา เพื่อสนับสนุนอุดมการณ์ของรัฐที่สื่อผ่านนโยบายการศึกษา

เพื่อการมีงานทำา สื่อให้เห็นอำานาจรัฐในสื่ออุดมการณ์เพื่อประโยชน์ต่อวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม 

โดยอ้างประโยชน์ของเด็กและเยาวชนว่าไม่ต้องท้ิงบ้านเกิดเพราะการเข้าไปทำางานในเมือง  

รวมทั้งผู้ปกครองก็ไม่ต้องสูญเสียไร่นาจากการส่งเสียบุตรหลานของตนเรียนปริญญา 
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สรุป

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในรายการโทรทัศน์เดินหน้าประเทศไทย 

สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์การศึกษาว่า การศึกษาระบบเดิมประสบปัญหาอย่างมาก ส่ือถึง 

ความสมัพันธ์เชงิอำานาจของรฐับาลทีมี่ความชอบธรรม “ปฏริปู” หรอื “พฒันา”และ “ควรแก่เวลา” 

ในการดำาเนินการนโยบายการศึกษาเพ่ือประเทศชาติภายใต้การกำาหนดของรัฐบาลในฐานะ

ตัวแทนของประชาชนในประเทศ นอกจากน้ีกลวิธีทางภาษาดังกล่าวยังมีความสัมพันธ์โดยตรง

ต่อการใช้เลอืกเสนออดุมการณ์ของรฐั โดยผ่านการนำาเสนอของพธิกีร ข้าราชการสงักดักระทรวง

ศกึษาธกิาร อาท ิรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร เลขาธกิารสำานกังานคณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ฯลฯ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลและประเทศ

ซึ่งเป็นเสมือนเสียงชื่นชม สนับสนุน การดำาเนินงานของรัฐบาลว่าเป็นส่ิงที่ถูกต้อง ดีงาม  

เกิดประโยชน์สูงสุดและแนวทางที่ผ่านมานั้น ไม่สามารถดำาเนินการเช่นนี้ได้

 การดำาเนินนโยบายการศึกษาโดยรัฐบาล แล้วนำาเสนอผ่านรายการโทรทัศน์เดินหน้า

ประเทศไทยเป็นช่องทางสำาคัญที่รัฐพยายามเสนอข้อมูลการดำาเนินงานของตน นัยหน่ึงรัฐเอง

อาจไม่ต้องรายงานความก้าวหน้าของตนเองก็ย่อมได้ หากแต่การนำาเสนอข้อมูลดังกล่าว 

มีประโยชน์ต่อรัฐโดยตรงในแง่ของการเสนอภาพที่ดีของตนและนำาเสนอภาพไม่ดีของผู้อื่น  

(ระบบการศึกษาเดิม) ซึ่งแสดงให้เห็น การพยายามครอบงำาทางความคิดโดยสื่อผ่านอุดมการณ์

การศึกษา “มิติใหม่” ของรัฐบาลอาจไม่ได้สื่อถึงการพัฒนาท่ีถูกทิศทางก็เป็นได้ แม้รัฐจะมี 

ความชอบธรรมในการดำาเนนิการจากการประกอบสร้าง วาทกรรมทีม่สีถาบันรฐัรองรบั วถิปีฏิบัตทิาง 

วาทกรรมในการใช้อำานาจสั่งการและบริหารงานนั้นก็ย่อมสะท้อนกลับเพื่อการ “ปรับปรุง”  

การบริหารงานและการจัดการศึกษาที่รัฐเชื่อว่า “ดี” เช่นกัน เพราะการศึกษาเป็นระบบสำาคัญ

ในการสร้างพลเมือง เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ฯลฯ การดำาเนิน

นโยบายแต่ละครั้งจึงมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง 

 นอกจากนี้ การเสนออุดมการณ์ดังกล่าวโดยนำาเสนอผ่านรายการนี้ยังสื่อระบบค่านิยม

ด้านการศึกษาอย่างชัดเจนว่า สังคมไทยปัจจุบันยังคงนิยมส่งลูกเรียนสูงๆ เพื่อยกระดับสถานะ

ทางสังคมของตนและครอบครัว การนำาเสนอเช่นนี้สัมพันธ์เกี่ยวโยงไปยังเรื่อง ชนช้ันในสังคม 

ซึง่ฝังรากลกึมาอย่างยาวนาน แม้การมงีานทำาตามทีร่ฐัมุง่หมายนัน้จะสำาคญัมากในการดำารงชวีติ

ของพลเมือง แต่ค่านิยม “ปริญญา” ก็ยังคงสำาคัญอยู่ในสังคมไทย นโยบายกับการปฏิบัต ิ
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และผลทีเ่กิดขึน้จงึยงัไม่เป็นทีน่่าพอใจสำาหรบัรฐับาล สงัเกตได้ว่าตัง้แต่ พ.ศ.2557 ถงึ ต้นปี พ.ศ.

2559 รัฐยังคงนำาเสนอคำาว่า “ปฏิรูป” สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาที่แก้ไขนั้นยังไม่สำาเร็จลุล่วง  

ดงัน้ัน การพยายามเปลีย่นค่านยิมดงักล่าว รฐับาลจงึจำาเป็นต้องพยายามสือ่อดุมการณ์และค่านยิม

ใหม่ผ่านรายการเดนิหน้าประเทศไทยอกีช่องทางหนึง่ หากรฐัประสบความสำาเรจ็ในการสือ่อดุมการณ์

และค่านยิมดงักล่าวย่อมส่งผลดต่ีอความมุง่หมายของรฐัและสนบัสนนุความสัมพนัธ์เชงิอำานาจในแง่ 

“ความสำาเร็จ” ของรัฐ ซึง่ส่งผลต่อการอ้างถงึและประกอบสร้างวาทกรรมใหม่ เพื่อดำาเนินงานอื่นๆ 

ต่อไป อุดมการณ์ต่างๆ ที่สื่อผ่านก็อาจจะยิ่งแนบเนียนจนแยกแยะได้ยากขึ้นด้วย
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บทคัดย่อ

 รปูแบบแนวความคดิการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีานนี ้ได้นำาผลจากวทิยานพินธ์เรือ่ง 

แนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง ดุษฎีนิพนธ์สาขานาฏยศิลป์ไทย 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มาเขียนเป็นบทความทางวชิาการเพือ่เผยแพร่ 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมนี้ ได้ดำาเนินการทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย 

และภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในมหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดตั้งชมรม  

และชุมนุมที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ชมรมนาฏศิลป์ และดนตรี ชมรมศิลปะการแสดง เพื่อให้

นักศกึษาทีม่คีวามสนใจได้ร่วมทำากจิกรรมเพือ่เป็นการอนรุกัษ์ สืบสาน และฟ้ืนฟ ูศิลปะการแสดง 

ในปัจจบุนัพบว่ามีสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนด้านนาฏยศลิป์เพิม่มากข้ึน ทัง้ในระดบั

ปรญิญาตรจีนถงึระดบับณัฑติศกึษา โดยเฉพาะสาขานาฏศลิป์พืน้บ้านอสีาน ได้เปิดทำาการเรียน

การสอน โดยแต่ละแห่งมกีารสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อสีาน เพือ่การเรยีนการสอน และการวจิยั

เกดิขึน้เป็นประจำา จงึควรมกีารนำาเอารปูแบบแนวความคดิการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีาน 

ในวงโปงลางทีว่จิยั และพฒันาขึน้นีไ้ปใช้ เพือ่ยกระดบัการแสดงอสีานในแง่ของผลงานสร้างสรรค์

เชิงวิชาการ ซึ่งต้องอาศัยกรอบแนวความคิดที่เป็นระบบระเบียบอย่างชัดเจน ในอีกด้านหนึ่ง

สถาบันการศึกษาจะต้องผลิตบัณฑิตท่ีจะจบไปเป็นนักนาฏยประดิษฐ์ที่มีความรู้ความสามารถ

ในการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีาน ซึง่จะเป็นผูน้ำาในการสบืสาน และพัฒนาศลิปะการแสดง

แขนงนี้

ค�าส�าคัญ: การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ อีสาน สถาบันอุดมศึกษา
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Abstract

 The present study based on a doctoral dissertation “A concept of Esarn 

choreography for Ponglang Band” submitted as part of the requirements for Ph.D. 

in Performing Arts, Chulalongkorn University. Some of the content in the thesis 

was selected and rewritten in the form of academic article in order to publicize 

it to the society. 

 The missions of any higher education institute consist of providing learning 

activities, research, academic services, and conserving/supporting art and culture. 

Higher education institute operate inside and outside themselves in order to 

accomplish these missions. Internal activities include encouraging students to set 

up and participate in various clubs directly related to this field, such as Music 

and Performing Art Club, Acting Club, etc. The purpose of this is to provide op-

portunities for students to do activities that conserve, continue and restore 

performing arts. In the present, many higher education institutes offer courses in 

performing arts in both graduate and post-graduate programs. For Northeast Thai 

Dances in particular, choreography is also included in the program. It is practical 

to apply the concepts and forms of Northeast Thai dance choreography for 

ponglang band, which have already been researched and developed, with other 

learning activities and academic work. Doing so will elevate Thai Northeast per-

forming art in terms of academic creative work, which requires systematic con-

ceptual framework. In addition, the institutes will be able to produce graduates 

who will become proficient choreographers of Thai Northeast Dance, and leaders 

in the development and conservation of this field of traditional performing art. 

Keywords: Choreography, Northeastern dance, higher Education Institute
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บทน�า

 นาฏยศลิป์ (Dance) เป็นงานศิลปะแขนงหนึง่ ซึง่โดยทัว่ไปแสดงออกผ่านการเคลือ่นไหว

ร่างกาย และมักจะสัมพันธ์กับจังหวะ และดนตรี โดยเป็นท่ียอมรับกันว่านาฏยศิลป์เป็นส่ิงที่

หลอมรวมองค์ประกอบของงานศลิปะแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคตีศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ วรรณศลิป์ 

ทศันศลิป์ เข้าไว้ด้วยกนั เม่ือพจิารณาตามรปูศพัท์ นาฏยศลิป์ หมายถงึการร่ายรำา และการเคล่ือนไหว

ไปมาอย่างมีจังหวะจะโคน (Movement) ซึ่งมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความประณีต เกิดเป็น 

การเคล่ือนไหวท่ีสวยงามน่าชม สือ่ความหมายสูผู่ช้มเพ่ือก่อให้เกดิความรูส้กึร่วมกนั อาจจะเป็น

อารมณ์สะเทอืนใจ เศร้าใจ สขุใจ สนกุสนาน เพลดิเพลนิ เช่น นาฏยศลิป์ไทยจะใช้ท่ารำา อนัได้แก่ 

การใช้มือ สีหน้า แววตา และท่าทางประกอบบทร้อง เพื่อสื่อความหมาย และอารมณ์ เช่น  

ตัวฉัน ไปมา รัก เกลียด โกรธ ซ่ึงท่าทางเหล่าน้ี จะสื่อความหมายระหว่างนักแสดงกับผู้ชม  

(ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2548) 

 นาฏยประดษิฐ์ ตามความหมายของ สรุพล วริฬุห์รักษ์ (2547) ได้ให้ความหมาย “นาฏย

ประดิษฐ์” (Choreographer) หมายถึง การคิด การออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิด  

รปูแบบกลวธิขีองนาฏยศลิป์ชุดหนึง่ทีแ่สดงโดยนกัแสดงคนเดยีวหรอืหลายคน รวมถงึการปรบัปรงุ

ผลงานในอดีต นาฏยประดิษฐ์จึงเป็นการทำางานที่ครอบคลุมถึง ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย  

ท่ารำา การกำาหนดดนตรี เครื่องแต่งกาย ฉาก และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำาคัญ ในการทำาให้ 

นาฏยศิลป์ชุดหนึ่งสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ 

 การศกึษาสภาพปัจจบุนัของนาฏยประดษิฐ์อสีาน และในการแสดงวงโปงลาง ทีช้ี่ให้เหน็

ว่าปัจจุบันวงโปงลางส่วนใหญ่ เป็นวงท่ีสังกัดสถาบันการศึกษา ที่จะเป็นวงของชาวบ้าน หรือ 

วงอสิระเหมอืนแต่เดมินัน้มีน้อยมาก ดงันัน้เมือ่เป็นวงของสถาบนัการศกึษา จงึมีเงือ่นไขทีส่่งผลต่อ

กระบวนการการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสาน และในวงโปงลาง คือ นโยบายของหน่วยงาน

ต้นสังกัดซ่ึงตามโครงสร้างแล้วทำาให้นักนาฏยประดิษฐ์ หรือผู้สร้างสรรค์การแสดงต้องรับเอา

นโยบายนั้นมาปฏิบัติใช้ จึงทำาให้บางคร้ังการสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นอิสระตามใจของนักนาฏย-

ประดิษฐ์ แต่ต้องทำาให้ตอบสนองต่อนโยบายหรือโจทย์ที่หน่วยงานต้นสังกัดกำาหนดตัวนโยบาย

ที่หน่วยงานเป็นเงื่อนไขสำาคัญ เงื่อนไขอีกสิ่งหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการการสร้างสรรค์

นาฏยศิลป์อีสานในวงโปงลาง คือ ความเชื่อ ประเพณี ที่หากสร้างสรรค์ชุดการแสดงออกไป  

อาจเป็นการลบหลู่หรือกระทบกระเทือนต่อความเชื่อความศรัทธาของคนในชุมชนได้ 
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 การสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีาน จำาเป็นต้องกำาหนดเป้าหมายของการแสดงทีช่ดัเจน 

เพื่อความสำาเร็จของการแสดง โดยจำาแนกเป้าหมายของการแสดงได้เป็น 3 ลักษณะ คือ  

(1) การแสดงเพื่อการแสดง (2) การแสดงเพื่อการประกวด (3) การแสดงเพื่องานว่าจ้าง

 สถาบนัอดุมศกึษา คอืแหล่งขมุทรพัย์ทางปัญญาทีผ่ลติบณัฑิตในสาขาวชิาต่างๆ เพ่ือรบัใช้

สังคม และยังมีพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดการสอนด้านนาฏยศิลป์พ้ืนบ้านอีสาน ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดสอนด้านนาฏศิลป์ และการละคร  

จากการศกึษาพบว่ายงัไม่เคยมกีารพฒันารปูแบบการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีานอย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งรูปแบบที่จะเสนอดังต่อไปน้ี ได้ผ่านการศึกษาจากวิทยานิพนธ์เรื่องแนวความคิด 

การสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีานในวงโปงลาง ดษุฎีนพินธ์สาขานาฏยศลิป์ไทย คณะศลิปกรรม

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถทดลองใช้ในกลุ่มผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา 

วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นบ้านอีสาน หรือกลุ่มนักศึกษาชุมนุมต่างๆ ที่สนใจที่จะทดลองสร้างสรรค์

นาฏยประดิษฐ์อีสานตามรูปแบบที่จะนำาเสนอต่อไปนี้

รูปแบบแนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสาน

 การพฒันารปูแบบแนวความคิด (Conceptual Model) ในการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์

อสีาน โดยนำาข้อมลูจากการศกึษาประวตัคิวามเป็นมา และสภาพปัจจบุนัของการแสดงวงโปงลาง 

และการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลางของนักนาฏยประดิษฐ์

หรอืนกัวชิาการทีเ่กีย่วข้อง มาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ แล้วนำาไปสร้างเป็นกรอบเชงิความคิด (Con-

ceptual Model) บนแนวคิดทฤษฎีกระบวนการนาฏยประดิษฐ์ (Choreographic Process) 

ที่แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ (1) ระยะก่อนการสร้างงาน (Pre-production) (2) ระยะการสร้าง

งาน (Production) (3) ระยะหลงัการสร้างงาน (Post-production) โดยมรีายละเอยีดดงัหวัข้อ

ต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 1 รูปแบบแนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลางโดย

ภาพรวม

  เนื่องจากงานนาฏยศิลป์ เป็นงานศิลปกรรมที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจาก 

งานศิลปกรรมแขนงอื่น โดยเฉพาะทัศนศิลป์ เช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม หรือภาพพิมพ์ 

ที่เมื่อศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเสร็จ ผลงานศิลปะน้ันก็ย่อมจะคงรูปอยู่เช่นนั้นต่อไป แต่สำาหรับ

งานนาฏยศิลป์แล้วกลับตรงกันข้าม กล่าวคือเม่ือนักนาฏยประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานข้ึน ไม่ว่า

จะเป็นระบำา รำาฟ้อนใดๆ กต็าม เมือ่จัดแสดงผ่านพ้นไป งานนัน้ก็ไม่อาจคงอยูไ่ด้อย่างถาวร แม้จะ

มีการบันทึกภาพ และวีดิทัศน์เอาไว้ แต่ก็ไม่อาจบันทึกเอาอารมณ์ ความรู้สึก หรือบรรยากาศ 

ในขณะนั้นเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน เน่ืองจากการแสดงแต่ละครั้งย่อมมีบริบทเรื่องเวลา สถานที ่

(Time & Space) กำากบั ทำาให้เมือ่จะทำาการแสดงแต่ละครัง้แม้จะเป็นชดุการแสดงเดยีวกนักต็าม

ย่อมมีความแตกต่างกันอยู่เสมอ การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์จึงเหมือนกับวัฏจักรหรือวงจร 

ที่เกิดข้ึนซำ้าๆ ดังน้ันรูปแบบแนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง  

ในภาพรวมจึงมีลักษณะเป็นวงจรชีวิต (Life cycle) ที่แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะก่อน

การสร้างงาน (Pre-production) (2) ระยะการสร้างงาน (Production) (3) ระยะหลังการสร้างงาน 
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(Post-production) โดยมีบริบททางสังคม และวัฒนธรรมอีสาน เป็นตัวกำาหนดขอบเขต 

ของกระบวนการสร้างสรรค์ภายใต้เง่ือนไขของการแสดงในวงโปงลาง ซึ่งต่างจากการแสดงใน 

วงดนตรปีระเภทอืน่ๆ ดงัแสดงได้ในภาพที ่1 โดยในแต่ละระยะประกอบด้วยส่วนทีเ่ป็นหลักการ 

(Principle) และส่วนที่เป็นการปฏิบัติ (Practice) ดังนี้

  (1) ระยะก่อนการสร้างงาน (Pre-production stage) เป็นระยะของการออกแบบ

นาฏยศลิป์ (Design) ซึง่เป็นขัน้ของการคดิ การเตรยีมการ (Preparation) ก่อนทีจ่ะลงมอืปฏบิตัิ

เกีย่วกบันาฏยศลิป์ โดยมอีงค์ประกอบหลกั คอื การกำาหนดเป้าหมายของการแสดง ทีม่ผีลทำาให้

การออกแบบนาฏยศลิป์อสีานในวงโปงลางแต่ละครัง้แตกต่างกนั โดยการออกแบบมกีระบวนการ 

3 ส่วนที่สัมพันธ์คือ (1) การค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (2) การกำาหนดแนวคิดหลัก

ของการแสดง (Theme) (3) การกำาหนดรูปแบบการแสดง (Style) ในการออกแบบนาฏยศิลป์

นี้ยังมีเงื่อนไขภายใน และภายนอกกำากับ

    1) เงื่อนไขของการสร้างสรรค์ เป็นตัวกำาหนดให้การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์

อสีานในวงโปงลางเกดิขึน้ และไปในทศิทางใด เป็นสิง่ทีส่่งผลกระทบต่อการออกแบบนาฏยศิลป์

โดยองค์รวม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) เงื่อนไขภายนอก เป็นเง่ือนไขที่เกิดขึ้นจากภายนอก 

ผู้สร้างสรรค์ หรือผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แต่ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์ต้องนำามาคิดวิเคราะห์ 

และตระหนกัถงึผลทีอ่าจเกดิขึน้ตามมา ได้แก่ นโยบาย หรอืโจทย์ท่ีหน่วยงานต้นสังกดัของวงโปงลาง

กำาหนด ความเช่ือ จารีต ประเพณี เวลา และสถานท่ี (2) เง่ือนไขภายใน เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้น

จากภายในตัวผู้สร้างสรรค์ หรือผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เอง เป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ 

ความสำาเรจ็ของการออกแบบนาฏยศลิป์ ได้แก่ นกันาฏยประดษิฐ์ หรอืตวัผูส้ร้างสรรค์การแสดง 

และผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ หมายรวมถึง ตั้งแต่ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย ช่างแต่งหน้า 

ทำาผม ผู้ประพันธ์ดนตรี ผู้สร้างฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉาก ตลอดจนนักแสดง 

 

    2) การก�าหนดเป้าหมายของการแสดง เพื่อความสำาเร็จของการแสดง  

และเป็นองค์ประกอบทีม่ผีลต่อกระบวนการออกแบบการแสดงเพือ่การบรรลเุป้าหมายของการแสดง 

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ (1) การแสดงเพื่อการแสดง (2) การแสดงเพื่อการประกวด  

(3) การแสดงเพื่องานว่าจ้าง 
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    3) การค้นคว้าข้อมลูเพือ่สร้างแรงบันดาลใจ การสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์

อีสานในวงโปงลาง จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้สร้างสรรค์ต้องเรียนรู้ ค้นคว้า ทำาความเข้าใจ ความเป็น

อีสานอย่างลึกซึ้ง และครบถ้วน การค้นคว้าข้อมูลสำาหรับการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งทำาได ้

หลายวิธ ีคอื (1) การค้นคว้าจากเอกสาร (2) การค้นคว้าจากการลงพืน้ทีภ่าคสนาม (3) การค้นคว้า

จากการสัมภาษณ์ผู้รู้ 

    4) การก�าหนดแนวคิดหลกัของการแสดง (Theme) เมือ่เกดิแรงบันดาลใจ

ที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลแล้ว จึงนำาไปสู่การกำาหนดแนวคิดหลักหรือสาระสำาคัญของการแสดง 

ซึง่เป็นการทำาให้แรงบนัดาลใจนัน้มคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ โดยนกันาฏยประดษิฐ์ต้องระบุว่าต้องการ

จะสื่อสารสาระสำาคัญของการแสดงในประเด็นอะไร ขอบเขตแค่ไหนอย่างชัดเจน 

 

    5) การก�าหนดแนวการแสดง (Style) คอื การทีน่กันาฏยประดษิฐ์ กำาหนด

ว่านาฏยศิลป์ที่จะสร้างสรรค์ข้ึนนั้นควรจัดอยู่ในแนวการแสดงแบบใด หรือเป็นการวางแนว 

การแสดงว่าควรเป็นประเภทไหน ซึง่การฟ้อนแต่ละรปูแบบนัน้กม็วีธิกีารแสดงออก (Expression) 

ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้รูปแบบแนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลางระยะ

ก่อนการสร้างงาน แสดงได้ดังภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 รูปแบบแนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลางระยะ

ก่อนการสร้างงาน (Pre-production)
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  (2) ระยะการสร้างงาน (Production) เป็นระยะของการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนา 

(Development) ให้เกิดนาฏยศิลป์ตามท่ีได้ออกแบบไว้ มีองค์ประกอบหลัก คือ (1) การวาง

โครงสร้างของการแสดง (2) การออกแบบร่าง (3) การพัฒนาองค์ประกอบการแสดง (4) การฝึก

ซ้อม (5) การแสดงจริง ซึ่งในการพัฒนางานนาฏยศิลป์นี้ยังมีเงื่อนไขภายใน และภายนอกกำากับ

 

   1) เง่ือนไขของการสร้างสรรค์ เป็นตวักำาหนดให้การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์อสีาน

ในวงโปงลางเกิดขึ้น และไปในทิศทางใด เป็นสิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนานาฏยศิลป ์

โดยองค์รวม แบ่งออกเป็น 2 กลุม่คอื (1) เงือ่นไขภายนอก ได้แก่ นโยบาย หรือโจทย์ทีห่น่วยงาน

ต้นสังกัดของวงโปงลางกำาหนด ความเชื่อ จารีต ประเพณี เวลา และสถานที่ ผู้ชม (2) เงื่อนไข

ภายใน ได้แก่ นักนาฏยประดิษฐ์ ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

 

   2) การวางโครงสร้างของการแสดง คอื การนำาเอาแนวคิดหลักมาวางโครงสร้าง

ของการแสดงว่าจะต้องมีกี่ส่วน แต่ละส่วนต้องการนำาเสนออะไร มีแนวคิดย่อยใดบ้าง

 

   3) การออกแบบร่าง คอื การนำาเอาโครงสร้างของการแสดงทีน่กันาฏยประดษิฐ์ 

หรอืผูส้ร้างสรรค์กำาหนดไว้ มาให้รายละเอียดในแต่ละส่วน เป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพ 

บางคนอาจเรียกกระบวนการในขั้นนี้ว่า การทำาบทภาพ (Storyboard) โดยอาจวาดเป็นภาพ

คร่าวๆ หรือเขียนเป็นคำาบรรยายเพ่ือให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ทำางาน หรือเป็นแบบร่างอื่นใด 

ความถนัดของแต่ละบุคคล

   4) การพฒันาองค์ประกอบของการแสดง (Composition) คอื การนำาสิง่ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการให้เกิดงานนาฏยศิลป์ตามรูปแบบที่กำาหนด โดยศิลปินจะดึงเอา 

ความทรงจำา (Memories) ผสานกับ จินตนาการ (Imagination) ถ่ายทอดออกมาเป็น ท่วงท่า

ลีลา (Movement) และกลวิธีการนำาเสนอ ท่ีมีผสานสอดรับกับองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่  

(1) ท่าฟ้อน ต้องสะท้อนความเป็นอีสาน (2) ดนตรี และการขับลำา ควรกระทำาไปคู่กันไปกับ 

การออกแบบลีลาท่าทางการฟ้อนสะท้อนวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น มีความเรียบง่าย  

แต่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนกับวัฒนธรรมภายนอก และความนิยมของยุคสมัย  

(3) เครือ่งแต่งกาย เส้ือผ้า เครือ่งประดบั และทรงผมต้องสะท้อนวฒันธรรม และอตัลกัษณ์อสีาน 
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ในแง่บริบทเชิงพื้นที่ และบริบททางเวลา คือ บ่งบอกกลุ่มชาติพันธุ์ที่สวมใส่ บ่งบอกท้องถิ่น 

ที่สวมใส่ และบ่งบอกยุคสมัยที่ต้องการสื่อสารการแสดง (4) อุปกรณ์ประกอบการแสดง คือ  

ต้องสอดคล้องกับการแสดง สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้องตามยุคสมัยบริบทของสังคม 

และวัฒนธรรมอีสาน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดง และไม่ควรลดทอนบทบาทของการแสดง 

    5) การฝึกซ้อม คือ การนำาองค์ประกอบต่างๆ ของการแสดงนาฏยศิลป์

อีสานในวงโปงลาง ได้แก่ ท่าฟ้อน ดนตรี และการขับลำา เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบ

การแสดง ที่พัฒนาขึ้นนำามาร้อยเรียงกันตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้เห็นภาพองค์รวมความคิด  

และจนิตนาการ ตลอดจนจุดบกพร่องทีเ่กิดจากรอยต่อของแต่ละส่วนก่อนนำาไปสูก่ารแสดงจรงิ 

จำาแนกเป็นกระบวนการย่อยได้ คือ (1) การทำาความเข้าใจแนวคิดหลักการแสดง (2) การพัฒนา

ทักษะของการแสดง (3) การแก้ไข ปรับปรุง คัดสรร เป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนที่จะนำา 

นาฏยศิลป์อีสานที่สร้างสรรค์นั้นไปแสดงจริง

 

    6) การแสดงจริง คือ การนำานาฏยศิลป์อีสานในวงโปงลางที่สร้างสรรค์ขึ้น

ไปจัดแสดงจริง ตามเป้าหมาย ในขั้นตอนนี้หน้าที่ของนักนาฏยประดิษฐ์ย่อมหมดไป เป็นหน้าที่

ของนกัแสดงทีจ่ะต้องใช้ทกัษะการแสดง และทกัษะการสือ่สารประเมนิผู้ชมว่าจะทำาให้ผู้ชมเข้าใจ

ในสิ่งที่แสดงนั้นได้อย่างไร ตลอดจนต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบของนักแสดงในการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า ซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอ รวมถึงการวางแผนแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า โดยระยะการสร้างงาน

สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 รูปแบบแนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลางระยะ

การสร้างงาน (Production)

 

  การพัฒนาองค์ประกอบของการแสดง

   การพัฒนาองค์ประกอบ (Composition) คือ การนำาสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมา 

บูรณาการให้เกิดงานนาฏยศิลป์ตามรูปแบบที่กำาหนด โดยศิลปินจะดึงเอาความทรงจำา  

(Memories) ผสานกับ จินตนาการ (Imagination) ถ่ายทอดออกมาเป็น ท่วงท่าลีลา  

(Movement) และกลวิธีการนำาเสนอ ที่มีผสานสอดรับกับองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ ดนตรี  

การแต่งกาย ฉาก แสง ผู้แสดง เป็นต้น (Minton, 2007) การพัฒนาองค์ประกอบของการแสดง 

นาฏยศิลป์อีสานในบริบทของวงโปงลางอธิบายได้ดังนี้

    1) ท่าฟ้อน ต้องสะท้อนความเป็นอสีาน โดยอาจหยบิยก หรอืปรบัปรงุจาก

ท่าฟ้อนดั้งเดิมของชาวบ้าน คือการเคลื่อนไหวร่างกายเกิดเป็นท่วงท่า โดยการเลียนแบบ

ธรรมชาติ ผสมประสบการณ์ของผู้ฟ้อน ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก อย่างเป็นสุนทรียะ 

มีความเป็นอิสระสูง ท่วงท่าที่ปรากฏส่วนใหญ่ มีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาต ิ
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ที่เกิดขึ้นในชั่วขณะเวลานั้น จากแรงกระตุ้นภายใน ได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ของ

ผู้ฟ้อน และแรงกระตุ้นภายนอก ได้แก่ สิ่งท่ีผู้ฟ้อนต้องการสื่อสาร องค์ประกอบในการแสดง  

และสถานการณ์อื่นๆ ขณะแสดงฟ้อนอีสานมีรูปแบบการใช้ร่างกายอย่างอิสระ แต่ก็ไม่ได้มี

ขอบเขตอยู่นอกเหนือขีดจำากัดของจังหวะ และท่วงทำานอง ลักษณะท่วงท่าที่ปรากฏจึงยังคงมี

ความสอดคล้องสัมพันธ์กับจังหวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวของเท้าซึ่งเป็นหลักสำาคัญ

ในการกำาหนดจังหวะการเคลื่อนไหว และการทรงตัว ซึ่งส่งผลโดยรวมไปถึงการใช้ร่างกาย 

ลักษณะการฟ้อนอีสานดั้งเดิม กล่าวถึงการใช้เท้าที่มีลักษณะเฉพาะนอกเหนือจากการยำ่าเท้า

อย่างสมำ่าเสมอในทุกจังหวะ รูปแบบที่ปรากฏ คือ “โหญ๋” และ“ญ้อน” ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ

ในรูปแบบของฟ้อนอีสาน

    “โหญ๋” คือ การถ่ายเทนำ้าหนักการทรงตัวในขณะฟ้อน มีลักษณะ 

การเคลื่อนไหวร่างกายที่โอนเอน การใช้ร่างกายแบบ“โหญ๋”เป็นความเฉพาะอย่างหนึ่งในฟ้อน

อีสานที่เสริมให้ท่าฟ้อนมีความพลิ้วไหว ซ่ึงเป็นลูกเล่นพิเศษเฉพาะตัวของผู้ฟ้อน เพื่อใช้เชื่อม

จังหวะหรือในบางกรณีใช้สำาหรับหน่วงแรงในการเคลื่อนท่ี เพื่อเปลี่ยนทิศทาง หรือท่วงท่าใน 

การฟ้อน ดังที่ปรากฏในฟ้อนภูไทเรณูแบบดั้งเดิม การเคลื่อนไหวร่างกายที่เรียกว่า “โหญ๋” น้ี  

มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับลักษณะการเคลื่อนไหวแบบ “ญ้อน” 

    “ญ้อน” เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของฟ้อนอีสาน คือการย่อ และยืด

ประกอบจังหวะอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ จะมีความสัมพันธ์กับการยำ่าเท้า หรือเป็นการย่อยืดอยู่

กับที่โดยไม่ยำ่าเท้าก็ได้ บางกรณียังหมายถึงการย่อลงโดยการถ่ายเทนำ้าหนักมาด้านหลัง ดังที่

ปรากฏในฟ้อนกลองตุ้ม เป็นต้น ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวมือ และแขน ในท่วงท่า 

แบบฟ้อนอีสาน โดยทั่วไปพบว่ามีการใช้มือ และแขนที่มีความเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวค่อน

ข้างสงู มทีัง้การเคลือ่นไหวทีส่มัพนัธ์กนัระหว่างซ้ายขวา ไปจนถึงการเคลือ่นไหวทีเ่ป็นอิสระต่อกนั 

ภายใต้ความสอดคล้อง และสมัพนัธ์กบัการ “โหญ๋” และ “ญ้อน” ส่วนหนึง่ทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ

ของการใช้มือ และแขนในฟ้อนอีสานนอกเหนือจากการจีบ และการตั้งวง ที่ได้รับอิทธิพล 

จากนาฏศลิป์ไทย คอื การกวกัหรอืม้วนมอืโดยไม่จบี การกระดกินิว้การกวย (ไกว) หรอืวาดแขน

อย่างสัมพันธ์กบัมอื เพือ่สร้างท่วงท่าท่ีให้ความรูส้กึอ่อนช้อย อย่างในกรณกีารฟ้อนของหมอลำากลอน 

ลักษณะโดยรวมของการใช้มือ และแขนในฟ้อนอีสาน พบว่าเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ  

มีแนวคิดเกี่ยวกับท่วงท่าเพื่อการสื่อสารท่ีชัดเจนเรียบง่ายในขณะเดียวกันก็สะท้อน ค่านิยม  

เกีย่วกบัประเดน็ทางสนุทรยีศาสตร์ในการแสดงออก ตามกระบวนทศัน์ทางศลิปะแบบชาวอสีาน 



95มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    ภาพรวมของ ฟ้อนอีสาน คือการเคลื่อนไหวร่างกายให้เกิดเป็นท่วงท่า

สอดคล้องกับ ท่วงทำานอง และจังหวะ เพื่อการสื่อสาร ผ่านประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก 

อย่างเป็นสุนทรียะ ลักษณะเฉพาะในฟ้อนอีสานนอกเหนือจากการยำ่าเท้า ยืด และย่อ  

อย่างสมำา่เสมอแล้ว ยังมกีารเคลือ่นไหวแบบถ่ายเทนำา้หนกั และการรกัษาความสมดลุของร่างกาย 

ในลักษณะการเอน และเอียงตัว ที่เรียกว่า “โหญ๋” จากการรักษาสมดุลร่างกายขณะเคลื่อนไหว

ในลกัษณะดงักล่าว ส่งผลสมัพนัธ์กบัการเคลือ่นไหวอย่างต่อเนือ่ง และของมอื และแขน ในการวาด

ลวดลาย การกระดิกนิ้ว หรือกวักมือ ทำาให้ท่าฟ้อนไม่อยู่ในลักษณะของ ท่าน่ิง แต่เป็นท่าทาง 

ที่มีการเคลื่อนไหวแบบต่อเน่ืองตลอดเวลา ประกอบกับชั้นเชิง เทคนิค และจริตของผู้ฟ้อน  

รวมไปถึงรูปแบบดนตรีท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับบริบทสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำาให้ฟ้อนอีสาน 

มีความเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวสูง

    ดังน้ันในการออกแบบฟ้อนอีสาน นอกจากหลักการตามแนวคิดทฤษฏ ี

การนาฏยประดษิฐ์ (Choreography designs) การออกแบบกระบวนท่าฟ้อนอสีานในวงโปงลาง 

ต้องคำานงึถงึ ความสอดคล้องของท่วงท่าทีอ่อกแบบกบัประเดน็หลกัในการสือ่สาร และลกัษณะ

เฉพาะในรูปแบบการฟ้อนดังเดิม นำามาปรับแต่งให้เกิดระบบระเบียบสวยงามขึ้น โดยการฟ้อน

อีสานในรูปแบบแนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลาง

    ตวัอย่างการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีานในวงโปงลางชดุ แอะแอ่นฟ้อน 

โญะญ้อนใส่แคน อ่อนนวยกวยแขน อ่วยโตตามต้อง จดัแสดงในงานโครงการสมัมนาทางวชิาการ

ด้านนาฏยศิลป์ เรื่อง กระบวนการนาฏยประดิษฐ์ การบูรณาการงานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

และการแสดงศิลป์ ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

โดยภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 14 สิงหาคม 

2558 ออกแบบนาฏยศิลป์โดย ธีรวัฒน์ เจียงคำา แนวความคิดการสร้างสรรค์โดย คำาล่า มุสิกา
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ภาพที่ 1 กลุ่มท่าที่มาจากฟ้อนผู้ไท เป็นท่าฟ้อนที่นำารูปแบบการฟ้อนมาจากฟ้อนผู้ไท 

ซึง่มีทัง้ท่าอสิระ และท่า ฟ้อนรวม มีการใช้มือ แขน ลำาตวั ศรีษะ ขา โยกย้ายไปกบั

เสียงดนตรี ภาพโดย คำาล่า มุสิกา

ภาพที่ 2 กลุ่มท่าฟ้อนทีม่าจากบญุบัง้ไฟ ท่าฟ้อนในกลุม่นีส้ือ่ให้เหน็ถงึการฟ้อนในบญุเดอืน 

6 ของชาวอีสาน คือ งานบุญบั้งไฟ ซึ่งจะมีท้ัง การฟ้อนในขบวนเซิ้งบั้งไฟ 

การฟ้อนในขบวนเซิง้ผ้าหมี ่การฟ้อนในขบวนฟ้อนกลองตุม้ ภาพโดย คำาล่า มสุกิา
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ภาพที่ 3 กลุ่มท่าฟ้อนมวยโบราณ ท่านี้จะสื่อให้เห็นถึงการฟ้อนมวยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้

ของชายหนุ่มที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ภาพโดย คำาล่า มุสิกา

 

ภาพที่ 4 กลุม่ท่าฟ้อนเกีย้ว ท่านีจ้ะแสดงออกถงึการฟ้อนเกีย้วของชายหญงิซึง่มาจากมลูเหตุ

ต่างๆ เช่น ฟ้อนเก้ียวท่ัวไปในชุมชน ฟ้อนเก้ียวในหมอลำา ภาพโดย คำาล่า มสุกิา
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ภาพที่ 5 การฟ้อนเกี้ยวในจังหวะลำาเพลิน ลำาเพลินเป็นการขับลำาอีกหนึ่งประเภทของชาว

อีสาน สันนิษฐานกันว่าการลำาเพลินมาจากการลำาตีกลองนำ้าเพราะมีจังหวะ ลีลา 

ท่วงทำานองท่ีคล้ายกันมาก เอกลักษณ์ของการฟ้อนลำาเพลนิคอืมกัจะมท่ีาเนิง้ ท่า

เตะ ท่าส่าย ภาพโดย คำาล่า มุสิกา

ภาพที่ 6 กลุม่ท่าฟ้อนทีม่าจากขบวนแห่ การฟ้อนนีจ้ะสือ่ให้เหน็ถงึการฟ้อนรำาในขบวนแห่

ของชาย และหญิง ซึ่งในสมัยก่อนเวลามีเทศกาลงานบุญเช่น แห่สงกรานต์ แห่

กัณฑ์หลอน แห่บั้งไฟ แห่นาค ชาย และหญิงจะออกมาฟ้อนกันอย่างสนุกสนาน 

และสวยงามซึง่การฟ้อนในขบวนแห่นีจ้ะมีทัง้ท่าอิสระ และท่ารำาท่ีเป็นกลุม่ ภาพ

โดย คำาล่า มุสิกา
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    2) ดนตร ีและการขบัล�า ในกระบวนการนาฏยประดษิฐ์อสีานในวงโปงลาง

น้ัน การออกแบบดนตรี และนาฏยศลิป์เป็นสิง่ทีค่วรกระทำาไปคูก่นัไปกบัการออกแบบลลีาท่าทาง

การฟ้อน เพราะจะได้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าอารมณ์ ความรู้สึกของการแสดงจะต้องสัมพันธ์

กับดนตรีแต่ละช่วง โดยดนตรีสะท้อนวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น มีความเรียบง่าย แต่สามารถ

ผสมผสานปรบัเปลีย่นกบัวฒันธรรมภายนอก และความนยิมของยคุสมยั ดงันัน้ดนตรีจงึสะท้อน

บริบทของช่วงเวลาในขณะนั้นได้อีกด้วย ชาวอีสานนิยมความสนุกสนานรื่นเริง ทำาให้ดนตร ี

ที่สะท้อนออกมาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นมหรสพ ดนตรีประกอบการแสดงนาฏยศิลป์อีสาน 

ในวงโปงลางควรสร้างสรรค์โดยใช้ลายแคนเป็นพืน้ฐาน ควรให้คงลักษณะการดำาเนนิทำานองของ

อสีานทีม่คีวามเรียบง่าย แต่สามารถนำาเสนอได้อย่างมคีวามหมาย ในฐานะเป็นส่วนหนึง่ของการแสดง 

    นอกจากดนตรีแล้ว สิ่งที่จำาเป็นในการแสดงวงโปงลางคือ การขับลำา  

โดยแต่ละวงอาจเรียกว่านกัร้อง หรอืหมอลำา ซึง่ทำาหน้าทีขั่บลำาทัง้สำาหรบัประกอบการฟ้อน หรอื

การขบัลำาเดีย่ว ต้องมกีารฝึกฝนให้สามารถขบัลำาได้หลายรปูแบบ เหมาะสมกบัการแสดง หมอลำา

ในวงโปงลางต้องเป็นนักแสดงด้วย ต้องรู้จังหวะ รู้ช่วงเวลาการแสดง 

ภาพที่ 7 การขับลำาประกอบดนตรีอีสาน ภาพโดย คำาล่า มุสิกา

   3) เครือ่งแต่งกาย ซึง่ในทีน่ีร้วมถงึเสือ้ผ้า เครือ่งประดบั และทรงผมต้องสะท้อน

วฒันธรรม และอตัลกัษณ์อสีาน ในแง่บรบิทเชงิพืน้ที ่และบรบิททางเวลา คอื บ่งบอกกลุ่มชาตพินัธุ์

ที่สวมใส ่  บ ่งบอกท้องถิ่นที่สวมใส ่  และบ ่งบอกยุคสมัยที่ต ้องการส่ือสารการแสดง  

นักนาฏยประดิษฐ์ควรพิถีพิถันในการเลือกใช้เครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับแนวคิด เรื่องราว 
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ทีต้่องการถ่ายทอด ซึง่มบีรบิททางวัฒนธรรมกำากับอยู ่โดยต้องเข้าใจถงึเทคนคิการทอ สีสันทีบ่่งบอก

รสนิยมของแต่ละพื้นที่ และกลุ่มชาติพันธุ์ วาระโอกาสในการใช้งาน เช่น ใช้ชีวิตประจำาวัน 

พิธีกรรม หรือวาระพิเศษต่างๆ ตลอดจนลำาดับชนชั้นที่ใช้งาน เช่น กลุ่มสามัญชน กลุ่มเจ้านาย

หรือชนชั้นปกครอง เป็นต้น หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องแต่งกายที่ขัดแย้งกับแนวคิดของการแสดง 

เช่น ฟ้อนเกี่ยวกับเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี แต่ใช้ผ้าแพรวากาฬสินธุ์ เป็นต้น

ภาพที่ 8 ผ้าสไบขิด บ้านสร้อย อำาเภอพนา จังหวัดอำานาจเจริญ ภาพโดย คำาล่า มุสิกา
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ภาพที่ 9 ผ้าถุงมัดหม่ีลายปราสาทผ้ึง บ้านหนองบ่อ อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

ภาพโดย คำาล่า มุสิกา

    4) อุปกรณ์ประกอบการแสดง คือ เครื่องมือในการส่ือสารการแสดง  

เพือ่ทำาให้การแสดงสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ และต้องสอดคล้องกบัการแสดง สามารถสือ่สารออกมาได้

อย่างถูกต้องตามยุคสมัยบริบทของสังคม และวัฒนธรรมอีสาน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดง  

และไม่ควรลดทอนบทบาทของการแสดง มีการศึกษาข้อมูลให้ถูกต้องไม่ขัดกับศีลธรรมจารีต

ขนบธรรมเนียมต่างๆ ท้ังน้ีการสร้างสรรค์การแสดงควรสื่อสารด้วยร่างกายให้มากท่ีสุดเพื่อให้

คนดูเข้าใจก่อน จึงนำาอุปกรณ์ประกอบการแสดงมาเป็นตัวเสริม 
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ภาพที่ 10 พานบายศรีแบบอีสาน อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาพโดย คำาล่า มุสิกา

 

    5) การฝึกซ้อม คือ การนำาองค์ประกอบต่างๆ ของการแสดงนาฏยศิลป์

อีสานในวงโปงลาง ได้แก่ ท่าฟ้อน ดนตรี และการขับลำา เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบ

การแสดง ทีพ่ฒันาขึน้นำามาร้อยเรยีงกนัตัง้แต่ต้นจนจบ ในขัน้นีก้จ็ะทำาให้ได้นาฏยศลิป์ฉบบัร่าง

ที่ 1 (Draft1) ที่ยังไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์สำาหรับการแสดง แต่มีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วนแล้ว

ตัง้แต่ต้นจนจบเพือ่ให้เหน็ภาพองค์รวมความคิด และจนิตนาการ ตลอดจนจดุบกพร่องทีเ่กดิจาก

รอยต่อของแต่ละส่วนก่อนนำาไปสู่การแสดงจริง การฝึกซ้อมยังจำาแนกเป็นกระบวนการย่อยได้ 

คือ 

     (1) การท�าความเข้าใจแนวคดิหลกัการแสดง คือ การทีน่กันาฏยประดษิฐ์

หรอืผูส้ร้างสรรค์ถ่ายทอดแนวคดิหลกัของงานสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีานในวงโปงลางทีต่น

ออกแบบนัน้ให้ผูร่้วมงานทราบอย่างละเอยีดชดัเจน รวมถึงการรบัฟังความคดิเหน็ของผู้ร่วมงาน 
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และนักแสดงเพื่อให้สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้เพื่อมิให้ผู้ร่วมงาน  

และนักแสดงหลุดออกไปจากกรอบของที่กำาหนด

     (2) การพัฒนาทักษะของการแสดง คือ การฝึกซ้อมเพื่อให้นักแสดง

สามารถถ่ายทอดลลีา ท่าทาง อารมณ์ให้ตรงตามทีน่กันาฏยประดิษฐ์ได้ออกแบบไว้ ซึง่การฝึกซ้อม

ในฉบับร่างที่ 1 (Draft1) อาจยังทำาได้ไม่ดีพอเนื่องจากข้อจำากัดด้านทักษะการแสดง จึงจำาเป็น

ต้องพัฒนาทักษะของนักแสดง เพื่อปรับปรุงรายละเอียด ณ จุดสำาคัญ เพื่อให้นักแสดงมี 

ความแม่นยำา เช่น รปูทรง (Shape) แรง (Dynamic) ท่าทาง ตำาแหน่งระยะ การเข้า-ออกเวที จดุ 

การสื่อความหมาย การเปลี่ยนอารมณ์ เป็นต้น ข้ันตอนนี้ยังเป็นการซ้อมพร้อมเครื่องแต่งกาย 

และอุปกรณ์จริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และทดสอบว่า จะมีอุปสรรคในการแสดงหรือไม่

 

     (3) การแก้ไข ปรับปรุง คัดสรร เป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนที่จะนำา

นาฏยศลิป์อสีานทีส่ร้างสรรค์นัน้ไปแสดงจรงิ อาจกล่าวได้ว่าในขัน้ตอนนี ้คอื การพัฒนานาฏยศลิป์

ฉบับร่างที่ 3 (Draft3) ซึ่งนักนาฏยประดิษฐ์ ต้องทบทวน และขัดเกลาผลงานที่ตัวเองสร้างขึ้น 

รวมถึงการปรับท่าฟ้อนให้เข้ากับทักษะของผู้แสดง ประสบการณ์ อายุ ให้อยู่ในระดับที่พอใจได้ 

หรืออาจเปลี่ยนท่าฟ้อนเดิมให้เปลี่ยนรสชาติไปกับนักแสดง หรือการดึงทักษะเด่นของ 

นักแสดงออกมา ตัดสินใจว่าจะเอาตัด-เพิ่มท่าทางแบบไหนอย่างไร ที่ไม่กระทบกับแนวคิดหลัก 

และสาระสำาคัญของการแสดง เพื่อให้เหมาะสมกับเวลา และสถานที่

 

    6) การแสดงจริง คือ การนำานาฏยศิลป์อีสานในวงโปงลางที่สร้างสรรค ์

ขึน้ไปจดัแสดงจรงิ ตามเป้าหมาย คอื (1) การแสดงเพือ่การแสดง (2) การแสดงเพือ่การประกวด 

(3) การแสดงเพื่องานว่าจ้าง ในขั้นตอนนี้หน้าที่ของนักนาฏยประดิษฐ์ย่อมหมดไป เป็นหน้าที่

ของนักแสดงที่จะต้องใช้ทักษะการแสดง และทักษะการสื่อสารประเมินผู้ชมว่า จะทำาให้ผู้ชม

เข้าใจในสิง่ทีแ่สดงนัน้ได้อย่างไร ตลอดจนต้องใช้ปฏภิาณไหวพรบิของนกัแสดงในการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า ซึง่เกดิขึน้ได้เสมอ รวมถงึการวางแผนแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า การพฒันาองค์ประกอบ

ของการแสดง สามารถแสดงได้ตามรูปภาพที่ 4
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แผนภาพที่ 4 รูปแบบการพัฒนาการแสดงนาฏยประดิษฐ์อีสาน

  (3) ระยะหลังการสร้างงาน (Post-production) เป็นระยะของประเมิน  

และการปรบัปรงุแก้ไขก่อนนำานาฏยศิลป์นัน้ไปแสดงอกีครัง้หนึง่ (Evaluation & Elaboration) 

เป็นกระบวนการที่เกิดหลังจากการแสดงสิ้นสุดลง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะ ติชม 

วิพากษ์วิจารณ์ผลงานนั้น เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น 

    1) การประเมนิภายใน (Internal Evaluation) เป็นการประเมนิแบบสหสัชาญ 

(Intuition) คือการหยั่งรู ้ด้วยตัวเองว่าสิ่งนั้น สิ่งนี้เป็นข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องมีผู้รู ้มาบอก  

ด้วยการที่นักนาฏยประดิษฐ์ ผู้ร่วมงาน ประเมินว่าการแสดงบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร

    2) การประเมินภายนอก (External Evaluation) เป็นการประเมิน 

โดยตัดสินแบบเชื่อผู ้รู ้ (Authority) คือให้ผู ้ท่ีไม่มีส่วนร่วมในการทำางาน คือ ผู้เชี่ยวชาญ 

หรือนักวิจารณ์ ผู้ชม และผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ประเมินจากปรากฏการณ์จริง 
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    3) การประเมินผลตามเกณฑ์ คือการนำาเอาผลสะท้อนจากการประเมิน

ภายใน และภายนอก มาพิจารณาโดยอาจใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น ปัญหาอุปสรรค ข้อจำากัด  

ความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบ การสื่อสารการแสดง เป็นต้น เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุง

แก้ไขผลงานสร้างสรรค์นาฏยศิลป์อีสานในวงโปงลาง

    4) การปรับปรุงแก้ไข คือการนำาเอาผลการประเมินตามเกณฑ์ซ่ึงมีที่มา 

จากการประเมินภายใน และภายนอก มาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง

แก้ไขให้ผลงานสร้างสรรค์นาฏยศิลป์อีสานในวงโปงลางนั้นดีขึ้น เหมาะสมยิ่งขึ้น หรือนำาไปสู ่

การตัดสินใจนำาไปแสดงอีกครั้ง

    5) การตัดสินใจน�าไปแสดงอีกครั้ง (Re-stage) คือ การตัดสินใจของ 

นักนาฏยประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์การแสดง ที่จะนำาผลงานการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์อีสาน 

ในวงโปงลางที่ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ และปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปจัดแสดงใหม่อีกครั้ง  

ซึ่งจะทำาให้กระบวนการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลางเกิดข้ึนอีกครั้งหนึ่ง  

ดังสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5 

แผนภาพที่ 5 รูปแบบแนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลางระยะ

หลังการสร้างงาน (Post-production)
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บทส่งท้าย

 รปูแบบแนวความคดิในการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีานในวงโปงลาง มลีกัษณะเป็น

วงจรชวีติ (Life cycle) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คอื (1) ระยะก่อนการสร้างงาน (Pre-production) 

(2) ระยะการสร้างงาน (Production) (3) ระยะหลังการสร้างงาน (Post-production) นั้นจะ

เห็นได้ว่าเป็นลักษณะร่วมสอดคล้องกับกระบวนการนาฏยประดิษฐ์ของสากล (Ashley, 2002 : 

Richardson, 2010 : Harrington, 2014) ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติของงานนาฏยศิลป์เป็นงาน 

ที่ไม่สิ้นสุด และจับต้องได้ (Tangible) เหมือนงานทัศนศิลป์แขนงอื่น เช่น งานจิตรกรรม  

งานประตมิากรรม หากแต่เป็นงานทีม่บีรบิทของเวลา และสถานทีก่ำากบั ทำาให้การแสดงแต่ละครัง้

แม้จะแสดงเรื่องราวเดียวกัน แต่อารมณ์ ความรู้สึกย่อมแตกต่างกันไป อย่างไรก็ดีกรอบแนวคิด

การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์แบบสากลนั้น เป็นแต่เพียงกรอบกว้างๆ ทั่วๆ ไป ยังไม่ได้ลงถึง

รายละเอียดเชิงการปฏิบัติ และเงื่อนไขภายใน และภายนอกที่เป็นตัวกำากับแนวการสร้างสรรค์

ให้สอดคล้องกับการแสดงนาฏยศิลป์อีสานในวงโปงลางได้อย่างชัดเจน ซึ่งรูปแบบแนวความคิด

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ได้พยายามอธิบายท้ังในส่วนท่ีเป็นหลักการ (Principle) และส่วนที่เป็น 

การปฏบิตั ิ(Practice) เอาไว้ค่อนข้างครบถ้วน อย่างไรกต็ามรปูแบบแนวความคดิในการสร้างสรรค์

นาฏยประดิษฐ์นี้ มุ่งอธิบายแต่เพียงนาฏยศิลป์อีสานในวงโปงลางเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมไปถึง

นาฏยศิลป์อีสานอื่นๆ เช่น หมอลำา วงกลองยาว และขบวนแห่ อย่างไรก็ตามอาจสามารถ 

ประยกุต์ใช้กรอบแนวคดิกว้างๆ ได้ในกรณทีีม่บีรบิทใกล้เคยีงกัน ซึง่ต้องมกีารศกึษาค้นคว้าวจัิย

เพิ่มเติมอีกต่อไป

   สำาหรับเงื่อนไขความสำาเร็จในการนำารูปแบบแนวความคิดนี้ไปใช้ คือ ตัวนัก 

นาฏยประดษิฐ์หรือผูส้ร้างสรรค์เอง ทีต้่องให้ความสำาคญักบัการออกแบบบนพืน้ฐานของการแสวงหา

ข้อมูลที่จะใช้เป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์อย่างลึกซ้ึง และกว้างขวาง เพ่ือให้การออกแบบ  

และสร้างสรรค์นัน้สามารถอธบิายได้อย่างสมเหตสุมผล สถาบนัอดุมศึกษาจึงควรนำาเอารูปแบบ

แนวความคดิการสร้างสรรค์นาฏยประดษิฐ์อสีานในวงโปงลางนี ้ไปบรูณาการในการเรยีนการสอน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของบัณฑิตในสาขาวิชานี้ต่อไป รูปแบบ 

แนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวงโปงลางนี้ สามารถนำาไปเป็นแนวทาง 

ในการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม



107มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   สถาบันอุดมศึกษา ท่ีผลิตบัณฑิตสาขานาฏยศิลป์พื้นบ้านอีสาน ควรคำานึงถึง 

การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยประดิษฐ์อีสาน ท่ีจัดทำาข้ึนใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม  

และวฒันธรรมอสีาน โดยเฉพาะการสร้างสรรค์เชงิอนรัุกษ์ เพือ่ให้ศลิปะแขนงนีไ้ด้รบัการสบืสาน 

และยังคงอัตลักษณ์นาฏยศิลป์อีสานให้คงอยู่สืบไป
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศองค์การ 

และการทำางานเป็นทีม 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย์ บรรยากาศองค์การ และการทำางานเป็นทมี 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างการทำางาน

เป็นทีม กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบรรยากาศองค์การ 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

การทำางานเป็นทมีของกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพื์ช ผูว้จัิยใช้แบบประเมนิเป็นเครือ่งมอื

ในการวิจัยคร้ังนี้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างจำานวน 344 คน สถิติที่ใช้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว ์ป ่า และพันธุ ์พืช มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

และบรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการทำางานเป็นทีมอยู่ในระดับสูง

 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ประเภทของบุคลากร และสังกัดหน่วยงานแตกต่างกัน 

มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ประสบการณ์การทำางาน 

ที่ผ่านมาทั้งหมด ประสบการณ์การทำางานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ

สังกัดหน่วยงาน แตกต่างกัน มีการรับรู้บรรยากาศองค์การแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่แตก

ต่างกัน

 3. การทำางานเป็นทมีมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกบัการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ และการทำางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับบรรยากาศองค์การ 

 4. บรรยากาศองค์การโดยรวม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการทำางานเป็นทีม 

บรรยากาศองค์การด้านความรบัผดิชอบ และบรรยากาศองค์การด้านความผกูพนัเป็นปัจจยัทีม่ี

อิทธิพลต่อการทำางานเป็นทีม

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศองค์การ การทำางานเป็นทีม 
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Abstract

 The objectives of this research were 1. to study human resource devel-

opment, organizational climate, and teamwork 2. to compare mean of demo-

graphic factors with human resource development, organizational climate, and 

teamwork 3. to study relationship between teamwork and human resource de-

velopment, and organizational climate and 4. to study factor affecting teamwork 

of the Department of National Parks, Wildlife, and Plant Conservation. Question-

naire was employed as the research instrument. The samples of this study were 

344. Frequency, mean, percentage, standard deviation, t-Test, One-way ANOVA, 

Pearson’s product moment coefficient, and stepwise regression analysis were 

employed to analyze the data.

 The findings are as followings;

 1. The Department of National Parks, Wildlife, and Plant Conservation had 

moderate level of human resource development and organizational climate, and 

high level of teamwork.

 2. Individuals who are different in age, types of employee, and department 

had experienced different human resource development. Individuals who are 

different in age, work experience, tenure, and department perceived different 

organizational climate.

 3. Teamwork had moderate positive relationship with human resource 

development. It also has high positive relationship with organizational climate.

 4. Total organizational climate human resource development in terms of 

teamwork, organizational climate in terms of responsibility, and commitment 

were factors affecting teamwork. 

Keywords: Human Resource Development, Organizational Climate, Teamwork
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บทน�า

 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซ่ึงเป็นยุคที่ม ี

การแข่งขันกันอย่างรุนแรง ดังนั้น ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำางานจาก

แบบเดิมทีใ่ห้ความสำาคญักบัการเป็นผูน้ำาคนเดยีว มาเป็นรปูแบบการทำางานในลักษณะการทำางาน

เป็นทีม เพราะจะเป็นวิธีการในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์การ ทำาให้องค์การเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันจนสามารถเอาชนะคู่แข่งขัน หรือทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความซับซ้อน และหลากหลาย ทำาให ้

ผูบ้รหิารจะต้องรูจ้กัแบ่งงานหรอืการมอบอำานาจ และกระจายหน้าที ่และความรบัผิดชอบให้แก่

ทุกคนในองค์การ โดยการให้ทุกคนในองค์การช่วยกันปฏิบัติงานในลักษณะของการเป็นทีมงาน 

ซึง่เป็นรปูแบบการทำางานทีเ่กดิจากความร่วมมอืร่วมใจของทกุฝ่ายในองค์การ เนือ่งจากทกุฝ่าย 

ในองค์การสามารถมบีทบาทต่อการปฏบิตังิาน เพราะสามารถมส่ีวนร่วมในการกำาหนดนโยบาย 

และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทำาให้การทำางานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ทอง

ทิพภา วิริยะพันธุ์, 2553) 

 นอกจากการทำางานเป็นทมีจะมคีวามสำาคญัต่อความสำาเรจ็ขององค์การในยคุโลกาภิวัตน์

แล้ว สิ่งที่ต้องคำานึงอีกประการหนึ่ง คือทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ หรือบุคลากรที่จะมาเป็น

ส่วนหนึ่งของทีมงาน โดยจะต้องมุ่งเน้นที่ความรู้ ทักษะความชำานาญ และความสามารถ  

ในการปฏบิตังิานของบุคลากรทีจ่ะปรบัตวัให้ทนักบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยการนำา

เทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การนำาความรู้ใหม่ๆ เข้ามา

ใช้ในการปฏิบัติงานได้น้ัน จำาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีพร้อมรับกับความเจริญ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์การอยู่รอด และสามารถ

แข่งขันกับองค์การอื่นๆ ได้ ดังน้ันองค์การต่างๆ ควรเห็นความสำาคัญของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่สามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำานาญ 

และความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังหมดในองค์การได้ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 

2551) ซึ่งการฝึกอบรม และการพัฒนาถือว่าเป็นสิ่งจำาเป็นในการให้ความรู้ในงานที่ปฏิบัติ 

แก่พนกังานขององค์การ และเพิม่ทกัษะในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับอาชีพ (นงนชุ วงษ์สวุรรณ, 2552) ทัง้นี้ 

บรรยากาศองค์การก็มีความสำาคัญต่อผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ของบคุลากรในองค์การไม่ได้ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดล้อมขององค์การทีม่องเหน็ได้เท่านัน้ แต่ขึน้อยู่

กับการรับรู้ของบุคลากรท่ีมีต่อบรรยากาศองค์การในหน่วยงานที่พวกเขาทำางานอยู ่ด้วย 
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บรรยากาศองค์การซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของสิ่งแวดล้อมองค์การมีผลในการกระตุ้นแรงจูงใจ 

ของสมาชิกในองค์การ (Stringer, 2002) โดยบรรยากาศที่คนรู้สึกหรือรับรู้มีผลอย่างมาก 

ต่อพฤติกรรมการทำางาน ความตั้งใจทำางาน การคิดริเริ่ม และความเฉลียวฉลาด ความผูกผันต่อ

เป้าหมาย และทศันคตต่ิอความกล้าเสีย่ง รวมทัง้ทศันคตทิีม่ต่ีอหวัหน้า เพือ่นร่วมงาน ผู้ใต้บงัคับ

บัญชาหรือแม้แต่ตนเอง แม้ว่าบรรยากาศองค์การจะถูกกำาหนดโดยผู้บริหาร แต่หัวหน้างาน 

หรอืผูน้ำาทมีกม็ส่ีวนสร้างบรรยากาศองค์การด้วยเช่นกัน โดยการกระทำาของเขาต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา

นั้นจะมีผลต่อบรรยากาศท่ีมีผู้ใต้บังคับบัญชาประสบ และมีผลอย่างมากต่อผลงานของกลุ่ม  

การทำาความเข้าใจบรรยากาศองค์การจึงสำาคญั เพราะบรรยากาศองค์การเป็นปัจจยัทีส่ำาคญัต่อทมี 

(เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2556) หากองค์การใดคำานึงถึงความสำาคัญในเรื่องนี้ แล้วนำามาประยุกต์

ใช้กบัการบรหิารจดัการทีม่กีารปรบัเปลีย่นให้ทันยคุทนัสมยัแบบผสมผสานกลมกลืนตลอดเวลา 

ก็จะทำาให้องค์การนั้นมีความยืดหยุ่น และเกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารที่ทำางานร่วมกัน 

โดยต่างฝ่ายต่างรู้ถงึความต้องการ และความพงึพอใจต่อกนั โดยในท้ายทีสุ่ดย่อมทำาให้เป้าหมาย

ขององค์การสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผลการสำารวจพบว่า ความคิดเห็น และความสำาคัญต่อความพึงพอใจในการทำางาน 

เป็นทีมของบคุลากรกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพ์ชืลดลง (กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 

และพันธุ ์พืช, 2557) เพื่อความสำาเร็จในการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพันธุ์พืช ผู้วิจัยจึงมีคำาถามว่า การทำางานเป็นทีมของบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธ์ุพืชเป็นอย่างไร เนือ่งจากภารกจิของกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชืต้องดแูล

พืน้ทีป่่าไม้ และอทุยานแห่งชาต ิซ่ึงเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามสำาคญัยิง่ การอนรุกัษ์ ส่งเสรมิ 

และฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้ และสตัว์ป่า เป็นลกัษณะงานทีไ่ม่สามารถปฏิบตังิานโดยปัจเจกบคุคล

หรอืบคุคลๆ เดยีวได้ ต้องมกีารทำางานเป็นทมีจงึจะสามารถบรรลุภารกจิตามเป้าหมายได้ เพราะ

การทำางานเป็นทีมเป็นปัจจัยสำาคัญต่อความสำาเร็จขององค์การ (Woodcock and Francis, 

1994; Robbins and Judge, 2011) และมีปัจจัยใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อ 

การทำางานเป็นทีม จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551; นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551) กับบรรยากาศองค์การ (Stringer, 

2002) เป็นปัจจัยสำาคัญที่มีความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อการทำางานเป็นทีม (นาวี ถนอมรอด, 

2545; ธนวัฒน์ ภมรพรอนันต์, 2551 ; เสาวคนธ์ ทัดเที่ยง, 2551 ; กรกนก บุญชูจรัส, 2552 ; 

วิภาวี ชมะโชติ, 2555 ; ศิริมล คัมภีร์พันธุ์, 2556 ; หทัยกานต์ หอระสิทธ์ิ, 2557) ผู้วิจัยจึงมี

คำาถามว่าปัจจัยท้ังสองมีความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อการทำางานเป็นทีมของบุคลากร 
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชหรือไม่อย่างไร เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ 

การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจศกึษาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และบรรยากาศองค์การ ทีม่อิีทธพิลต่อการทำางาน

เป็นทีมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม  

และพัฒนาการทำางานเป็นทีมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศองค์การ และการทำางานเป็นทีม

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบคุคลกบัการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ บรรยากาศองค์การ และการทำางานเป็นทีมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์

ป่า และพันธุ์พืช

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำางานเป็นทีม กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

และบรรยากาศองค์การ

4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำางานเป็นทีมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช

สมมติฐานของการวิจัย 

1. บคุลากรทีม่ปัีจจยัส่วนบคุคลแตกต่างกนั มกีารพฒันาทรัพยากรมนษุย์ บรรยากาศ

องค์การและการทำางานเป็นทีมแตกต่างกัน

1.1 บุคลากรท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แตกต่างกัน

1.2 บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการรับรู ้บรรยากาศองค์การ 

แตกต่างกัน

1.3 บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการทำางานเป็นทีมแตกต่างกัน

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศองค์การ และการทำางานเป็นทีม 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อการทำางานเป็นทีม
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วิธีด�าเนินการวิจัย 

 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั คือ บคุลากรทีป่ฏบิตังิานในสงักัดส่วนกลางของกรมอทุยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำานวน 12 หน่วยงาน คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา กองนิติการ สำานักบริหารงาน

กลางสำานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำานักแผนงาน และสารสนเทศ สำานักฟื้นฟู 

และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช สำานักอนุรักษ์ และจัดการ

ต้นนำา้ สำานกัอนรุกัษ์สตัว์ป่า และสำานกัอทุยานแห่งชาต ิจำานวน 344 คน โดยวธีิการคำานวณสตูร

ของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) และดำาเนนิการสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมู ิ(Stratified random 

sampling) แยกตามหน่วยงานที่สังกัดจากประชากรทั้งหมด จำานวน 2,434 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบประเมินที่ 

ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผ่าน 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าความเชื่อถือได้ ประกอบด้วย แบบประเมิน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ .961 แบบประเมิน

บรรยากาศองค์การ จำานวน 24 ข้อ มค่ีาความเช่ือถือได้เท่ากบั .916 และแบบประเมินการทำางาน

เป็นทีม จำานวน 33 ข้อ มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ .983

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้ในการขอ 

ความอนเุคราะห์กลุม่เป้าหมายในการทดลองเครือ่งมอืวจิยั และเกบ็รวบรวมข้อมลู และนำาแบบ

ประเมินไปให้บุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบ ผู้วิจัย

ได้ทำาการแจกแบบประเมิน และตรวจสอบแบบประเมิน พบว่า แบบประเมินมีความสมบูรณ์

สามารถนำามาวิเคราะห์ได้ จำานวน 344 ชุด

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพวิเตอร์สำาเรจ็รปู (IBM SPSS Statistics) ซึง่สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) การวเิคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) 

และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย

1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 344 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.8 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.7 มีประสบการณ์

การทำางานที่ผ่านมาทั้งหมด ระหว่าง 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.4 มีประสบการณ์การทำางาน

ในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 53.5 มีการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี คดิเป็นร้อยละ 61.1 เป็นข้าราชการคดิเป็นร้อยละ 46.8 สงักดัสำานกัฟ้ืนฟ ูและพฒันา

พื้นที่อนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 20.0

2. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง 

( = 3.26, S.D.= .64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทั่วไป

อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.32, S.D.= .66) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการทำางาน

เป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.20, S.D.= .71) (ดูตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( ) S.D. ระดับ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทั่วไป 3.32 .66 ปานกลาง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการทำางานเป็นทีม 3.20 .71 ปานกลาง

รวม 3.26 .64 ปานกลาง

3. ระดับบรรยากาศองค์การ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า 

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชืมบีรรยากาศองค์การอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.32, 

S.D.= .50) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

มีบรรยากาศองค์การด้านความผูกพันอยู ่ในระดับสูง ( = 3.58, S.D.= .67) และด้าน

ความรบัผดิชอบอยูใ่นระดบัสงู ( = 3.45, S.D.= .60) รองลงมา คือ ด้านการสนบัสนนุอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ( = 3.38, S.D.= .69) ด้านมาตรฐานอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.31, S.D.= .61) 

ด้านโครงสร้างอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.27, S.D.= .53) และด้านการเหน็คณุค่าอยู่ในระดบั

ปานกลาง ( = 2.92, S.D.= .72) ตามลำาดับ (ดูตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของบรรยากาศองค์การ

บรรยากาศองค์การ ( ) S.D. ระดับ

ด้านโครงสร้าง 3.27 .53 ปานกลาง

ด้านมาตรฐาน 3.31 .61 ปานกลาง

ด้านความรับผิดชอบ 3.45 .60 สูง

ด้านการเห็นคุณค่า 2.92 .72 ปานกลาง

ด้านการสนับสนุน 3.38 .69 ปานกลาง

ด้านความผูกพัน 3.58 .67 สูง

รวม 3.32 .50 ปานกลาง

4. ระดับการทำางานเป็นทีม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช พบว่า 

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชืมกีารทำางานเป็นทมีอยูใ่นระดบัสูง (กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชืมกีารทำางานเป็นทมีอยูใ่นระดบัสูง ( = 3.47, S.D.= .57) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีการทำางานเป็นทีม

ด้านการสนบัสนนุ และการไว้วางใจอยูใ่นระดบัสงู ( = 3.57, S.D.= .65) ด้านการตดิต่อส่ือสาร

ทีด่อียูใ่นระดบัสงู ( = 3.53, S.D.= .70) ด้านวตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน และเป้าหมายเป็นทีย่อมรบั

อยูใ่นระดบัสงู ( = 3.51, S.D.= .74) ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่อยูใ่นระดบัสงู ( = 3.49, 

S.D.= .73) ด้านบทบาทที่สมดุลอยู่ในระดับสูง ( = 3.48, S.D.= .65) ด้านความร่วมมือ 

และความขัดแย้งอยู่ในระดับสูง ( = 3.47, S.D.= .64) ด้านกระบวนการทำางานที่ราบรื่นอยู่ใน

ระดบัสงู ( = 3.47, S.D.= .70) และด้านการทบทวนอย่างสมำา่เสมออยูใ่นระดบัสงู ( = 3.44, 

S.D.= .66) รองลงมา คือ ด้านการเปิดเผย และการเผชิญหน้าอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.37, 

S.D.= .72) และด้านภาวะผู้นำาที่เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.35, S.D.= .74) 

ตามลำาดับ (ดูตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของการทำางานเป็นทีม

การท�างานเป็นทีม ( ) S.D. ระดับ

ด้านบทบาทที่สมดุล 3.48 .65 สูง

ด้านวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน และเป้าหมายเป็นทีย่อมรบั 3.51 .74 สูง

ด้านการเปิดเผย และการเผชิญหน้า 3.37 .72 ปานกลาง

ด้านการสนับสนุน และการไว้วางใจ 3.57 .65 สูง

ด้านความร่วมมือ และความขัดแย้ง 3.47 .64 สูง

ด้านกระบวนการทำางานที่ราบรื่น 3.47 .70 สูง

ด้านภาวะผู้นำาที่เหมาะสม 3.35 .74 ปานกลาง

ด้านการทบทวนอย่างสมำ่าเสมอ 3.44 .66 สูง

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 3.49 .73 สูง

ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี 3.53 .70 สูง

รวม 3.47 .57 สูง

5. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 

5.1 ด้านเพศ พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 คอื เพศชายมค่ีาเฉลีย่การพัฒนาทรพัยากร

มนษุย์ด้านทัว่ไป และโดยรวมมากกว่าเพศหญงิ โดยมค่ีาทีเท่ากบั 2.455 และ 2.335 ตามลำาดับ

5.2 ด้านอายุ พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

5.3 ด้านประสบการณ์การทำางานทีผ่่านมาทัง้หมด พบว่า บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์

การทำางานที่ผ่านมาทั้งหมดแตกต่างกันมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมไม่แตกต่างกัน

5.4 ด้านประสบการณ์การทำางานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์การทำางานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แตกต่างกันมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมไม่แตกต่างกัน

5.5 ด้านระดบัการศกึษา พบว่า บคุลากรทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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5.6 ด้านประเภทของบคุลากร พบว่า ประเภทของบคุลากรแตกต่างกนัมกีารพฒันา

ทรพัยากรมนษุย์โดยรวมแตกต่างกนั คอื บคุลากรทีเ่ป็นข้าราชการมกีารพฒันาทรพัยากรมนษุย์

โดยรวมมากกว่าบุคลากรท่ีเป็นพนักงานราชการ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ .18 อย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5.7 ด้านสงักดัหน่วยงาน พบว่า บคุลากรทีม่สีงักัดหน่วยงานแตกต่างกนัมีการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมแตกต่างกัน คือ บุคลากรท่ีสังกัดสำานักบริหารงานกลางมีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมมากกว่าบุคลากรท่ีสังกัดสำานักแผนงาน และสารสนเทศ สำานักฟื้นฟู 

และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำานักอนุรักษ์สัตว์ป่า และสำานักอุทยานแห่งชาติ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย

เท่ากบั .48, .48, .42 และ .41 ตามลำาดบั อย่างมนัียสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 บคุลากรทีส่งักดั

สำานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมมากกว่า

บุคลากรที่สังกัดสำานักแผนงาน และสารสนเทศ สำานักฟื ้นฟู และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  

สำานักอนุรักษ์สัตว์ป่า และสำานักอุทยานแห่งชาติ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ .41, .41, .35  

และ .33 ตามลำาดับ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบุคลากรที่สังกัดสำานัก 

วจิยัการอนรุกัษ์ป่าไม้ และพนัธุพ์ชืมกีารพฒันาทรพัยากรมนษุย์โดยรวมมากกว่าบคุลากรทีส่งักัด

สำานักฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .27 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

6. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับบรรยากาศองค์การ 

6.1 ด้านเพศ พบว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันมีการรับรู้บรรยากาศองค์การ 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน

6.2 ด้านอายุ พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้บรรยากาศองค์การ 

โดยรวมแตกต่างกัน คือ บุคลากรที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวม

มากกว่าบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี และอายุระหว่าง 51-60 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย

เท่ากับ .20 และ .24 ตามลำาดับ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6.3 ด้านประสบการณ์การทำางานท่ีผ่านมาทัง้หมด พบว่า บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์

การทำางานที่ผ่านมาทั้งหมดแตกต่างกันมีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมแตกต่างกัน คือ 

บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์การทำางานทีผ่่านมาทัง้หมดน้อยกว่า 5 ปี มกีารรบัรูบ้รรยากาศองค์การ

โดยรวมมากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำางานที่ผ่านมาทั้งหมดระหว่าง 10-19 ปี  
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และระหว่าง 20-29 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .21 และ .25 ตามลำาดับ อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำางานที่ผ่านมาทั้งหมดระหว่าง 5-9 ปี 

มีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทำางานที่ผ่านมา

ทั้งหมดระหว่าง 10-19 ปี และระหว่าง 20-29 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ .18 และ .22  

ตามลำาดับ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.4 ด้านประสบการณ์การทำางานในกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื พบว่า 

บุคลากรที่มีประสบการณ์การทำางานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแตกต่างกัน 

มีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมแตกต่างกัน คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์การทำางาน 

ในกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชืน้อยกว่า 3 ปี มกีารรบัรูบ้รรยากาศองค์การโดยรวม

มากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำางานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ระหว่าง 5-9 ปี และ 10 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .20 และ .21 ตามลำาดับ อย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6.5 ด้านระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้

บรรยากาศองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน

6.6 ด้านประเภทของบุคลากร พบว่า ประเภทของบุคลากรแตกต่างกันมีการรับรู้

บรรยากาศองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน

6.7 ด้านสังกัดหน่วยงาน พบว่า บุคลากรท่ีมีสังกัดหน่วยงานแตกต่างกันมีการรับรู้

บรรยากาศองค์การโดยรวมแตกต่างกัน คือ บุคลากรที่สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายในมีการรับรู้

บรรยากาศองค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากรท่ีสังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีผลต่าง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.02 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรที่สังกัดกองคุ้มครองพันธุ์

สตัว์ป่า และพชืป่าตามอนสุญัญามกีารรบัรูบ้รรยากาศองค์การโดยรวมมากกว่าบคุลากรทีส่งักดั

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .72 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

บุคลากรที่สังกัดสำานักบริหารงานกลางมีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากร 

ทีส่งักดักลุม่พฒันาระบบบรหิาร และกองนติกิาร โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั .84 และ .49 ตาม

ลำาดับ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรที่สังกัดสำานักป้องกัน ปราบปราม และ

ควบคุมไฟป่ามีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากรที่สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .81 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรที่สังกัด

สำานกัฟ้ืนฟแูละพัฒนาพืน้ทีอ่นรุกัษ์มกีารรบัรูบ้รรยากาศองค์การโดยรวมมากกว่าบคุลากรทีส่งักดั
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .71 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

บคุลากรทีส่งักดัสำานกัวจิยัการอนรุกัษ์ป่าไม้ และพนัธุพ์ชื มกีารรบัรูบ้รรยากาศองค์การโดยรวม

มากกว่าบุคลากรท่ีสังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองนิติการ สำานักแผนงาน และสารสนเทศ 

สำานักฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และสำานักอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .97, 

.61, .34, .25 และ .28 ตามลำาดับ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรที่สังกัดสำานัก

อนุรักษ์ และจัดการต้นนำ้า มีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากรที่สังกัด 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .82 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และบคุลากรทีส่งักดัสำานกัอทุยานแห่งชาต ิมกีารรบัรูบ้รรยากาศองค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากร

ที่สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองนิติการ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ .86 และ .51  

ตามลำาดับ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับการทำางานเป็นทีม 

7.1 ด้านเพศ พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการทำางานเป็นทีมโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน

7.2 ด้านอายุ พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการทำางานเป็นทีมโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน

7.3 ด้านประสบการณ์การทำางานท่ีผ่านมาทัง้หมด พบว่า บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์

การทำางานที่ผ่านมาทั้งหมดแตกต่างกันมีการทำางานเป็นทีมโดยรวมไม่แตกต่างกัน

7.4 ด้านประสบการณ์การทำางานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์การทำางานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

แตกต่างกันมีการทำางานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน

7.5 ด้านระดบัการศึกษา พบว่า บคุลากรทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการทำางาน

เป็นทีมโดยรวมไม่แตกต่างกัน

7.6 ด้านประเภทของบคุลากร พบว่า ประเภทของบคุลากรแตกต่างกันมกีารทำางาน

เป็นทีมโดยรวมไม่แตกต่างกัน

7.7 ด้านสงักดัหน่วยงาน พบว่า บคุลากรทีม่สีงักดัหน่วยงานแตกต่างกนัมกีารทำางาน

เป็นทีมโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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8. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำางานเป็นทีมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

และบรรยากาศองค์การ พบว่า การทำางานเป็นทมีมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกับการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ และบรรยากาศองค์การ ดังนี้ 

8.1 การทำางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทั่วไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ด้านการทำางานเป็นทีม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

เท่ากับ .432, .515 และ .511 ตามลำาดับ

8.2 การทำางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิตทิีร่ะดบั .01 กบัด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐาน ด้านความรบัผดิชอบ ด้านการเหน็คณุค่า 

ด้านการสนับสนุนด้านความผูกพัน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .340, .594, .666, 

.558 และ .641 ตามลำาดับ และการทำางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง อย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับบรรยากาศองค์การโดยรวม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

เท่ากับ .744 

9. การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการทำางานเป็นทีมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุพื์ช พบว่า ตวัแปรบรรยากาศองค์การโดยรวมสามารถอธบิายความผันแปรหรอืมอีำานาจ

พยากรณ์การทำางานเป็นทีมได้ร้อยละ 55.3 หรือมีค่า R2 เท่ากับ .553 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ทีร่ะดบั .001 และเมือ่เพิม่ตวัแปรการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ด้านการทำางานเป็นทมีจะมอีำานาจ

พยากรณ์การทำางานเป็นทีมเพิ่มข้ึน .013 สามารถพยากรณ์การทำางานเป็นทีมได้ร้อยละ 56.7 

หรือมีค่า R2 เท่ากับ .567 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อเพิ่มตัวแปรบรรยากาศ

องค์การด้านความรับผิดชอบจะมีอำานาจพยากรณ์การทำางานเป็นทีมเพิ่มขึ้น .011 สามารถ

พยากรณ์การทำางานเป็นทีมร้อยละ 57.7 หรือมีค่า R2 เท่ากับ .577 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .001 และเมื่อเพิ่มตัวแปรบรรยากาศองค์การด้านความผูกพัน จะมีอำานาจพยากรณ์ 

การทำางานเป็นทมีเพ่ิมขึน้ .011 โดยทัง้สีต่วัแปรจะสามารถพยากรณ์การทำางานเป็นทมีได้ร้อยละ 

58.8 หรือมีค่า R2 เท่ากับ .588 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ดูตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analy-

sis) ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อการทำางานเป็นทีม

ตัวแปร B Beta t R2 change

ค่าคงที่  .530 3.899***

บรรยากาศองค์การโดยรวม .375 (1) .327 3.570*** .553

การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ด้านการทำางานเป็นทีม .116 (2) .144 3.415*** .013

บรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบ .226 (3) .239 3.736*** .011

บรรยากาศองค์การด้านความผูกพัน .152 (4) .178 2.969** .011

R .767

R2 .588

Adjust R 2 .583

F 121.044**

 *มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 **มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ***มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 

 โดยสามารถแสดงสมการพยากรณ์การทำางานเป็นทีม ได้ดังนี้

 การทำางานเป็นทีม = .530 + .375 (บรรยากาศองค์การโดยรวม) + .116 (การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ด้านการทำางานเป็นทีม) + .226 (บรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบ)  

+ .152 (บรรยากาศองค์การด้านความผูกพัน)
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การอภปิรายผล

 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทั่วไป และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการทำางาน

เป็นทีมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวจิยัของ วลิะดา ชาวชืน่สุข (2550) ศึกษาเรือ่ง 

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ภายในสำานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน และเบญจวรรณ 

นวิาศานนท์ (2552) ศกึษาเรือ่ง การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันนทบรุี 

พบว่า การพฒันาทรพัยากรมนษุย์มค่ีาเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้จิยัเหน็ว่า กรมอทุยาน-

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ 

การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ทีเ่ก่ียวข้องกับการทำางานเป็นทมีเพิม่มากขึน้ โดยการดำาเนนิการฝึกอบรม 

และการพัฒนาต้องเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์มปีระสทิธผิลมากขึน้ 

บุคลากรรวมถึงองค์การได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม และการพัฒนาอย่างสูงสุด 

 2. บรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

บรรยากาศองค์การด้านความผูกพัน และด้านความรับผิดชอบอยู ่ในระดับสูง ส่วนด้าน 

การสนับสนุนด้านมาตรฐาน ด้านโครงสร้าง และด้านการเห็นคุณค่าอยู่ในระดับปานกลาง  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของรมิดา เสนโสพิศ (2550) ศึกษาเรื่องการรับรู้บรรยากาศองค์การ 

และประสิทธิผลในการทำางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ

วิภาวี ชมะโชติ (2555) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ และองค์ประกอบ

ในการทำางานเป็นทีมของข้าราชการสำานักกรรมาธิการ สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบว่า 

บุคลากรมีการรับรู้บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยเห็นว่ากรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ควรส่งเสริม และพัฒนาบรรยากาศองค์การ เนื่องจากการรับรู้บรรยากาศ

องค์การของบุคลากรที่มีต่อองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการทำางาน ซ่ึงอาจเป็นในรูปของ 

ความตัง้ใจในการทำางาน การมคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ หรอืการแสดงออกในรปูแบบต่างๆ อนัเป็น

ผลให้องค์การเกิดความเจริญก้าวหน้า (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2556)

 3. การทำางานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน 

การสนบัสนนุ และการไว้วางใจ ด้านการตดิต่อสือ่สารทีด่ ีด้านวตัถปุระสงค์ทีชั่ดเจน และเป้าหมาย
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เป็นที่ยอมรับ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ด้านบทบาทที่สมดุล ด้านความร่วมมือ และ 

ความขดัแย้งด้านกระบวนการทำางานทีร่าบรืน่ และด้านการทบทวนอย่างสมำา่เสมออยูใ่นระดับสงู 

ส่วนด้านการเปิดเผย และการเผชิญหน้า และด้านภาวะผู้นำาที่เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของปิ่นแก้ว เสียงเย็น (2547) ศึกษาสภาพการทำางานเป็นทีมตาม

แนวคดิของวู๊ดคอกค์ และฟรานซิสของข้าราชการคร ูสำานกังานเขตคลองสาน สังกดักรงุเทพมหานคร 

จันทิมา มุขด้วง (2550) ศึกษาสภาพการทำางานเป็นทีมของบุคลากรโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี กรกนก บุญชูจรัส (2552) ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการทำางานเป็นทีม 

ของพฒันากรในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของศนูย์การศึกษา และพฒันาชุมชน จังหวดัเพชรบุร ีและ

วิภาวี ชมะโชติ (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ และองค์ประกอบใน 

การทำางานเป็นทีมของข้าราชการสำานักกรรมาธิการ สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบว่า  

มีการทำางานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พบว่า เพศ ประเภทของบุคลากร และสังกัดหน่วยงานแตกต่างกันมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แตกต่างกัน เนื่องจากภารกิจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบแตกต่างกัน การได้รับการพัฒนาทักษะ 

ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะจึงแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของนงนุช วงษ์สุวรรณ 

(2552) ท่ีกล่าวว่า เมื่อพิจารณาลักษณะของบุคลากรในองค์การแล้วจะพบว่า มีความแตกต่าง

กันทั้งในส่วนขององค์การ และส่วนบุคคล ในส่วนขององค์การจะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ 

และประเภทขององค์การ สำาหรับบุคลากรในองค์การย่อมแตกต่างกัน ตามลักษณะ เพศ อาย ุ

วัย ลักษณะนิสัย ความมุ่งมั่นในการทำางาน และความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งลักษณะ 

ขององค์การ และบคุลากรดังกล่าวจะเป็นปัจจัยทีจ่ะต้องพจิารณาให้รอบคอบเพือ่พฒันาบคุลากร

ในด้านความรู ้ความสามารถ ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ และคุม้ค่าทีส่ดุ ผูว้จิยัเหน็ว่าในการพฒันา

ทรพัยากรมนษุย์ของกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชืควรจดัให้มกีารพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ท้ังในหลักสตูรทีเ่ก่ียวข้องกับการฝึกอบรม และการพฒันาทกัษะ ความรู ้สมรรถนะ ในงาน

ทีเ่ป็นภารกจิหลกั และงานทีเ่ป็นภารกจิสนบัสนนุอย่างสมดลุ เพือ่ให้บคุลากรทีป่ฏบิตังิานทัง้ใน

ภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนได้รับการพัฒนา สามารถร่วมกันขับเคลื่อนองค์การได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ
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 5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับบรรยากาศองค์การ พบว่า 

อายุประสบการณ์การทำางานที่ผ่านมาทั้งหมด ประสบการณ์การทำางานในกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสังกัดหน่วยงานแตกต่างกันมีการรับรู้บรรยากาศองค์การแตกต่างกัน 

ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของรมิดา เสนโสพิศ (2550) ศึกษาเรื่อง  

การรบัรู้บรรยากาศองค์การ และประสทิธผิลในการทำางานของบคุลากรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา พบว่า บุคลากรที่มีอายุ อายุงาน และสังกัดแตกต่างกันมีการรับรู้บรรยากาศ

องค์การแตกต่างกัน ผู้วิจัยเห็นว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ควรให้ความสำาคัญ

กับบุคลากรที่ทำางานในองค์การ ดำาเนินการปรับทัศนคติ และเสริมสร้างบรรยากาศองค์การใน

ทกุหน่วยงาน ให้บคุลากรรบัรูบ้รรยากาศองค์การทีม่คีวามเหมาะสมในการปฏิบตังิาน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งบรรยากาศองค์การด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐาน และด้านความรับผิดชอบ (Stringer, 

2002) เมือ่บคุลากรมทีศันคตทิีด่ ีและรับรูไ้ด้ถงึบรรยากาศองค์การทีดี่กจ็ะส่งผลให้บคุลากรทุม่เท

ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่งผลให้องค์การ และบุคลากรประสบ

ความสำาเร็จอย่างสูงต่อไป 

 6. การเปรียบเทยีบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบคุคลกบัการทำางานเป็นทมี พบว่า เพศ

อาย ุประสบการณ์การทำางานทีผ่่านมาทัง้หมด ประสบการณ์การทำางานในกรมอทุยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร และสังกัดหน่วยงานแตกต่างกัน 

มีการทำางานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ว่า ในการทำางานเป็นทีมของบุคลากรใน

สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนใหญ่มีความคุ้นเคย และเป็นกันเองใน 

การปฏบิตังิาน มกีารประสานงานในการทำางานร่วมกนับ่อยครัง้ และมลีกัษณะการทำางานเป็นทมี

ที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้การทำางานเป็นทีมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และผลการศึกษาดังกล่าว

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของปิ่นแก้ว เสียงเย็น (2547) ศึกษาสภาพการทำางานเป็นทีมตาม 

แนวคดิของวู๊ดคอกค์ และฟรานซิสของข้าราชการคร ูสำานกังานเขตคลองสาน สังกดักรงุเทพมหานคร 

พบว่า ข้าราชการครู สำานกังานเขตคลองสาน สงักดักรงุเทพมหานคร ทีม่คีณุลกัษณะ (อาย ุระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ในการทำางาน) แตกต่างกันมสีภาพการทำางานเป็นทมีไม่แตกต่างกนั 

ผู้วิจัยเห็นว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชควรให้ความสำาคัญ และสนับสนุน 

การทำางานเป็นทมีอย่างต่อเนือ่ง โดยวิธกีารฝึกอบรม และพฒันา วธิกีารสอนงานทัง้ในระดบัผู้บรหิาร 

และในระดับปฏิบัติงาน เนื่องจากการทำางานเป็นทีมจะช่วยทำาให้วัตถุประสงค์ขององค์การได้
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บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าหรือความอยู่รอดขององค์การด้วย 

องค์การยุคใหม่จึงมีความจำาเป็นต้องสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้เกิดขึ้น 

ในองค์การ ทั้งนี้เพราะในการทำางานให้บรรลุเป้าหมายนั้นทีมงานจะต้องประสบกับปัญหา  

และอปุสรรคมากมาย ทำาให้ทมีงานต้องมคีวามสามารถในการทำางาน และต้องให้อำานาจสมาชิก

ของทมีงานได้ทำางานร่วมกันอย่างเตม็ที ่เพือ่ให้สมาชกิของทมีงานได้ใช้ความสามารถในการเลอืก

หนทางไปสูเ่ป้าหมาย และดำาเนนิการตามหนทางทีไ่ด้เลอืกไว้ (ทองทพิภา วริยิะพนัธุ,์ 2553 : 80)

 7. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำางานเป็นทีมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

และบรรยากาศองค์การ จากการศกึษาพบว่า การทำางานเป็นทมีมคีวามสัมพันธ์เชงิบวกในระดบั

ปานกลางกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทั่วไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการทำางาน

เป็นทีม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .432, 

.515 และ .511 ตามลำาดับ สามารถอธิบายได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงที่มี 

ความสำาคญัอย่างยิง่ในการพฒันาผลการปฏบิตังิาน และการทำางานร่วมกนัเป็นทีมของสมาชกิทมี 

ซึ่ง Swanson and Holton (2001 : 4) ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นกระบวน

การสร้างความชำานาญให้บคุลากร และการพฒันาเพือ่วตัถปุระสงค์ในการปรบัปรงุผลการปฏบิตังิาน

ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการท่ีผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการฝึกอบรม การศึกษา 

และการพัฒนา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพในการทำางาน รวมทั้งปรับพฤติกรรมของ

ผูป้ฏบิตังิานให้พร้อมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีท่ี่รบัผดิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อองค์การและมโีอกาส

ก้าวหน้าในตำาแหน่งที่สูงข้ึน (สุนันทา เลาหนันทน์, 2542 : 5) และศิริมล คัมภีร์พันธุ์ (2556)  

ได้ศึกษาเรื่อง โปรแกรมการฝึกอบรมเสริมสร้างการทำางานเป็นทีมสำาหรับนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พบว่า โปรแกรมการฝึกอบรมเสริมสร้างการทำางานเป็นทีม

สำาหรบันกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทยมคีวามเหมาะสมในการนำาไปใช้เพือ่

เสริมสร้างการทำางานเป็นทีม ทำาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำางาน 

เป็นทีมยิง่ขึน้ บอกได้ถงึวธิทีำาให้ทมีงานมปีระสทิธภิาพ และเกิดความเช่ือมัน่ว่าสามารถนำาความรู้ 

และประสบการณ์ทีไ่ด้รบัไปปรบัใช้ในการทำากจิกรรมร่วมกบัผู้อืน่ได้เป็นอย่างดทีีร่ะดบัมากทีสุ่ด 

และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
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 การทำางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับบรรยากาศองค์การ 

ด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการเห็นคุณค่า ด้านการสนับสนุนด้าน

ความผกูพันมค่ีาสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .340, .594, .666, .558 และ .641 ตามลำาดบั 

และการทำางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับบรรยากาศองค์การโดยรวม มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .744 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เสาวคนธ์ ทัดเท่ียง 

(2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการทำางานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพ  

โรงพยาบาลศูนย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ เขตภาคเหนือ พบว่า ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์

ทางบวกกบัการทำางานเป็นทมีในงานประกันคณุภาพของพยาบาลวชิาชพี คอื ตวัแปรด้านบรรยากาศ

องค์การ พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมของพยาบาล การมีส่วนร่วมในงานประกัน

คุณภาพ และภาวะผู้นำาของหัวหน้าหอผู้ป่วย (r = .64, .57, .67 และ .52 ตามลำาดับ) และ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของกรกนก บุญชูจรัส (2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ 

การทำางานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์การศึกษา และพัฒนาชุมชน 

จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการทำางานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที ่

ความรับผดิชอบของศนูย์ศกึษา และพฒันาชมุชน จงัหวดัเพชรบรุ ีได้แก่ การคดิเชงิบวก การรวมทมี 

การจดัการความรู ้สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทำางาน ความสมดลุของชีวติการทำางาน 

โครงสร้างของทีม และการกำาหนดภารกิจของหน่วยงาน และกลยุทธ์ในการบริหารงาน  

และสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ วภิาว ีชมะโชต ิ(2555) ทีศ่กึษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศ

องค์การ และองค์ประกอบในการทำางานเป็นทีมของข้าราชการสำานักกรรมาธิการ สำานักงาน

เลขาธกิารวฒุสิภา พบว่า ปัจจยัทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนั นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลงานวจิยั

ของหทัยกานต์ หอระสิทธ์ิ (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการทำางาน 

เป็นทีมของครใูนสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2 พบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการทำางานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับมาก

ทกุด้าน ผูว้จิยัเหน็ว่า บรรยากาศองค์การทกุด้านเป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการทำางาน

เป็นทีม ดังนั้นผู ้บริหารควรให้ความสำาคัญกับบรรยากาศองค์การ เน่ืองจากการทำางาน 

ในบรรยากาศที่พนักงานชอบหรือมีความสุข ก็จะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

(Lussier, 2010 : 505) รวมถึงส่งผลต่อความร่วมมอืในการทำางานเป็นทมีให้เกดิประสทิธผิลมาก

ยิ่งขึ้น
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 8. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำางานเป็นทีม จากการศึกษาพบว่า บรรยากาศ

องค์การโดยรวม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการทำางานเป็นทีม บรรยากาศองค์การ 

ด้านความรบัผดิชอบ และบรรยากาศองค์การด้านความผกูพนัเป็นปัจจยัทีม่อิีทธิพลต่อการทำางาน

เป็นทีมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวคือ บรรยากาศองค์การโดยรวม 

มีความสำาคัญเป็นอันดับแรกสามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอำานาจพยากรณ์การทำางาน 

เป็นทีมได้ร้อยละ 55.3 หรือมีค่า R2 เท่ากับ .553 และตัวแปรท่ีมีความสำาคัญอันดับสอง คือ  

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ด้านการทำางานเป็นทมีจะมอีำานาจพยากรณ์การทำางานเป็นทมีเพิม่ขึน้ 

.013 สามารถพยากรณ์การทำางานเป็นทีมได้ร้อยละ 56.7 หรือมีค่า R2 เท่ากับ .567 เม่ือเพิ่ม

ตัวแปรบรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบเป็นตัวแปรอันดับสามจะมีอำานาจพยากรณ ์

การทำางานเป็นทมีเพ่ิมขึน้ .011 สามารถพยากรณ์การทำางานเป็นทมีร้อยละ 57.7 หรอืมค่ีา R2 เท่ากบั 

.577 และตัวแปรสุดท้าย เม่ือเพิ่มตัวแปรบรรยากาศองค์การด้านความผูกพัน จะมีอำานาจ

พยากรณ์การทำางานเป็นทมีเพิม่ขึน้ .011 โดยทัง้สีตั่วแปรจะสามารถพยากรณ์การทำางานเป็นทมี

ได้ร้อยละ 58.8 หรือมีค่า R2 เท่ากับ .588 สามารถอธิบายได้ว่า บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัย

สำาคญัทีม่อีทิธพิลต่อการทำางานเป็นทมีอย่างยิง่ โดยมบีรรยากาศองค์การถงึ 3 ปัจจัยทีม่อีทิธพิล

ต่อการทำางานเป็นทมี ได้แก่ บรรยากาศองค์การโดยรวม บรรยากาศองค์การด้านความรบัผิดชอบ 

และบรรยากาศองค์การด้านความผูกพัน สอดคล้องกับ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2556 : 39-40) 

ที่กล่าวว่า บรรยากาศท่ีคนรู ้สึกหรือรับรู ้มีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการทำางาน มีผลต่อ 

ความตัง้ใจทำางาน การคดิรเิริม่ และความเฉลยีวฉลาด ความผกูผนั เป้าหมายทศันคต ิความกล้าเส่ียง 

รวมทั้งทัศนคติท่ีมีต่อหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ผู ้ใต้บังคับบัญชา และแม้แต่ตนเอง การทำา 

ความเข้าใจบรรยากาศองค์การจงึสำาคญั เพราะเป็นปัจจัยท่ีสำาคญัต่อทมี และผลการศึกษานีส้อดคล้อง

กบัผลงานวจิยัของ เสาวคนธ์ ทดัเทีย่ง (2551) ศกึษาปัจจยัคดัสรรทีม่คีวามสัมพนัธ์กับการทำางาน

เป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ เขตภาคเหนือ พบว่า 

บรรยากาศองค์การ เป็นปัจจยัคดัสรรทีส่ามารถร่วมกันพยากรณ์การทำางานเป็นทมีในงานประกนั

คุณภาพของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของหทัย

กานต์ หอระสิทธิ์ (2557) ศึกษาเร่ือง บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการทำางานเป็นทีมของคร ู

ในสถานศึกษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2 ผล พบว่า บรรยากาศ

องค์การ 4 ด้านร่วมกันพยากรณ์การทำางานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา คือ ด้านความอบอุ่น 

และการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน  



วารสารศิลปศาสตร์130

ด้านความชัดเจนของเป้าหมาย และนโยบาย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .936 มี

ค่าอำานาจการพยากรณ์การทำางานเป็นทมีของครใูนสถานศกึษา ร้อยละ 87.7 (R2 = .877) ผู้วจิยั

เห็นว่าหากบุคลากรมีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมที่ดี โดยเฉพาะบรรยากาศองค์การ 

ด้านความรับผิดชอบ และบรรยากาศองค์การด้านความผูกพัน ก็จะส่งผลให้การทำางานเป็นทีม

มปีระสทิธผิลมากขึน้ นอกจากนี ้การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ด้านการทำางานเป็นทมีกเ็ป็นปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อการทำางานเป็นทีม เน่ืองจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม และ

การพฒันา ท่ีมุง่เน้นแนวทางการสร้าง และวางแผนการเรยีนรูจ้ะช่วยพฒันาความสามารถหลักให้กบั

บุคคลที่จะปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือในอนาคต (McLagan, 1989) และส่งผลให้บุคคลมีทักษะ 

ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น และผลการศึกษาน้ีสอดคล้อง 

กบัผลงานวจิยัของ นาว ีถนอมรอด (2545) ทีศึ่กษาการพฒันาระบบการฝึกอบรม เพือ่การทำางาน

เป็นทีม สำาหรับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า การทดลองโดยใช้แผนการวิจัยแบบ One-

Group Pretest-Posttest Design น้ัน ผลสัมฤทธ์ิของผู้เข้ารับการอบรมสูงกว่าก่อนการใช ้

อย่างมนียัสำาคญัทางสถติิ ผลการสงัเกตทกัษะพฤตกิรรมการทำางานเป็นทมี พบว่า ทกัษะพฤตกิรรม

การทำางานเป็นทีมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงออกสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ผลการทดลอง

ใช้แผนการฝึกอบรมในสภาพการณ์จริง พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินผลการใช้แผนการ

ฝึกอบรมเพื่อการทำางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

ธนวัฒน์ ภมรพรอนันต์ (2551) ศึกษาการทำางานเป็นทีม และการสร้างโมเดลการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาการทำางานเป็นทีมของพนักงาน พบว่า การฝึกอบรมมีผลให้กลุ่มทดลองมีการทำางาน 

เป็นทีมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นองค์การควรให้ความสำาคัญกับบรรยากาศองค์การ 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เอื้ออำานวยให้การทำางานเป็นทีมเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้

องค์การโดยรวมมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร

 1. ด้านบรรยากาศองค์การ จากผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การของกรมอุทยาน

แห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุพ์ชื อยู่ในระดบัปานกลาง บรรยากาศองค์การโดยรวม มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการทำางานเป็นทีมโดยรวม มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .744 บรรยากาศองค์การโดยรวม บรรยากาศองค์การ 

ด้านความรับผิดชอบ และบรรยากาศองค์การด้านความผูกพัน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

การทำางานเป็นทีมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แสดงให้เห็นว่าบรรยากาศ

องค์การมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการทำางาน

เป็นทีม แต่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีบรรยากาศองค์การในระดับปานกลาง

เท่านั้น ดังนั้นหากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชต้องการให้การทำางานเป็นทีม 

มปีระสทิธิผลมากขึน้ กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพื์ชจะต้องให้ความสำาคัญ และพฒันา

บรรยากาศองค์การให้ดีขึ้น โดยมอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ  

สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชืเป็นหน่วยงานหลกัในการกำาหนดแนวทาง และสนบัสนนุการสร้างบรรยากาศ

องค์การในหน่วยงานโดยเฉพาะบรรยากาศองค์การด้านความรบัผิดชอบ และบรรยากาศองค์การ

ด้านความผูกพัน เพื่อให้บุคลากรรับรู้ถึงบรรยากาศองค์การที่เหมาะสม และพร้อมที่จะทุ่มเท 

ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้บรรยากาศองค์การ และการทำางานเป็นทีม

ขององค์การได้รับการพัฒนาต่อไป

 2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื อยูใ่นระดบัปานกลาง การพฒันาทรพัยากรมนษุย์

โดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับ 

การทำางานเป็นทมี มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .511 นอกจากนีก้ารพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ด้านการทำางานเป็นทีมยงัเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการทำางานเป็นทีมของกรมอทุยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 

ต่อการทำางานเป็นทีม ดังน้ัน นอกจากจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านทั่วไปแล้ว ควรเน้น 

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในด้านการทำางานเป็นทมีด้วย เนือ่งจากการพฒันาทรัพยากรมนษุย์
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ในด้านการทำางานเป็นทีมจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำางานเป็นทีม และ

สนับสนุนให้เกิดการทำางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผลมากย่ิง ตลอดจนส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของงานในหน่วยงานอีกด้วย ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

โดยมอบหมายให้ส่วนฝึกอบรมซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคลากรของกรมดำาเนินการพัฒนา

กระบวนการฝึกอบรม หลกัสตูรในการฝึกอบรม และกำาหนดให้ทกุหน่วยงานมกีารฝึกอบรม และ

พัฒนาการทำางานเป็นทีม

 3. ด้านการทำางานเป็นทีมจากผลการวิจัยพบว่า การทำางานเป็นทีมโดยรวมของ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ในระดับสูง แต่ยังมีบางประเด็นที่ยังต้องปรับปรุง 

และพฒันา คอื ด้านการเปิดเผย และการเผชญิหน้า ซึง่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.37 

และด้านภาวะผู้นำาที่เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.35 ตามลำาดับ ผู้บริหาร

ควรกำาหนดแนวทางให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าทีมในแต่ละภารกิจตาม 

ความเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ และพฒันาการเปิดเผย และการเผชิญหน้าของทมี โดยวิธกีาร

ของ Woodcock and Francis คือ 1. ระบุประเด็นปัญหา 2. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น

อย่างเต็มที่ 3. รับฟังผู้อ่ืนโดยปราศจากการต่อต้านโดยทัศนคติส่วนตัว 4. ระบุความแตกต่าง 

และให้ความสำาคัญต่อความแตกต่าง 5. ระบคุวามสอดคล้อง และให้ความสำาคัญกบัความสอดคล้อง 

6. ตรวจสอบปัญหาว่าได้รับการแก้ไขแล้วหรือยัง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับบรรยากาศ

องค์การ ซึ่งบรรยากาศองค์การสามารถพยากรณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ 

 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการทำางานเป็นทีม เช่น ภาวะผู้นำาที่ส่งผลต่อ

การทำางานเป็นทีม 

 3. ควรมีการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
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การพฒันาการคิดทางประวตัศิาสตร์ : 

การคดิเกีย่วกบัความส�าคัญทางประวตัศิาสตร์

Historical Thinking Development : 

Thinking about Historical Significance

กิตตศิกัดิ ์ลกัษณา 1

 1 อาจารย์ประจำาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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บทคัดย่อ

 การคดิเกีย่วกบัความสำาคญัทางประวตัศิาสตร์เป็นส่วนหนึง่ของการคดิทางประวตัศิาสตร์ 

โดยเป็นมโนทศัน์ และกระบวนการทีผู่เ้รยีนพจิารณา และให้เหตผุลเพือ่อธบิายเหตกุารณ์ บคุคล 

หรือการพัฒนาที่เกิดขึ้นในอดีตว่ามีความสำาคัญอย่างไรด้วยตัวผู้เรียนเอง การพัฒนาการคิด 

เกีย่วกบัความสำาคญัทางประวติัศาสตร์ช่วยส่งเสรมิบรรยากาศการเรยีนการสอนเชงิรกุ ตลอดจน

ได้ลงมอืฝึกทกัษะทางประวตัศิาสตร์ทำาให้ผูเ้รยีนเข้าใจธรรมชาตขิองวชิาประวตัศิาสตร์ และช่วย

พัฒนาความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

 การพัฒนาการสอนคิดเก่ียวกับความสำาคัญทางประวัติศาสตร์นั้นสามารถดำาเนินการได้

หลากหลายแนวทาง ทั้งการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาการคิดเกี่ยวกับความสำาคัญ

ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมการใช้เกณฑ์ประเมิน 

ความสำาคญัทางประวตัศิาสตร์ กจิกรรมการเรยีงลำาดบัความสำาคญัของเหตกุารณ์ กิจกรรมวาดภาพ

ความสำาคัญ เป็นต้น โดยทั้งรูปแบบ และกิจกรรมที่มุ ่งพัฒนาการคิดเกี่ยวกับความสำาคัญ 

ทางประวัติศาสตร์จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทเชิงรุก ตีความหลักฐาน และให้เหตุผล

ด้วยตัวของผู้เรียนเอง

ค�าส�าคัญ: การคิดทางประวัติศาสตร์ การสอนประวัติศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา
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Abstract

Thinking about historical significance is part of historical thinking which 

emphasizes concepts and methods that learners by themselves used to explain 

historical events, people or development and their significance. The development 

of thinking about historical significance proactively encourages learning environ-

ment and also help create historical knowledge profoundly as well. The devel-

opment of thinking about historical significance can be done in various ways 

including the instructional model aiming at historical significance thinking. More-

over, the teaching activities cover using criteria to evaluate historical significance, 

ranking significance and sketching significance. The activities and the methods 

which aim at historical significance thinking should give a chance for learners to 

proactively study, interpret documents and give explanation with learner’s own 

reasons.

Keywords: historical thinking, teaching history, teaching social studies
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บทน�า

จากการสัมภาษณ์ผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษาในประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อวิชา
ประวัติศาสตร์ พบความคิดเห็นที่น่าสนใจ ดังนี้

“ครูมักสอนโดยเล่าเรื่องโน้นเรื่องน้ีในอดีตให้ฟัง
มากมาย แต่เมื่อหมดชั่วโมงผมกลับจำาอะไรไม่ได้เลย”

“วิชาประวัติศาสตร์นั้นน่าเบื่อมาก ทำาไมเราต้อง
เรียนเรื่องเก่าๆ ของคนแก่ๆ ด้วย มันไม่เห็นมีความสำาคัญ
หรือมีผลอะไรต่อตัวผมเลย”

“ทำาไมเราต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยหนู 
ไม่เข้าใจเลย มันผ่านมาแล้ว มันจบไปแล้ว มันไม่เห็นเกี่ยว
อะไรกับตัวหนูเลย”

จากการสัมภาษณ์ผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ในประเด็นความคิดเห็นที่มีต่อวิชา
ประวัติศาสตร์ พบความคิดเห็นที่น่าสนใจ ดังนี้

“เวลาเรียนที่มีนั้นน้อยเกินไป แค่สอนเนื้อหาให้
ครบตามหนังสือเรียนก็แทบแย่แล้ว ถ้าจะให้สอนโดยให้ 
ผูเ้รียนลงมอืปฏิบตัหิรอืใช้วธิกีารทางประวตัศิาสตร์ ดฉินัคดิว่า
เวลาคงไม่พอแน่ๆ และดิฉันคงสอนเนื้อหาได้ไม่ครบ”

“ฉันว่าการบรรยายเป็นวิธีการที่ดี และเหมาะสม
ที่สุดในการสอนประวัติศาสตร์”

“บางครั้งฉันก็อยากสอนประวัติศาสตร ์โดย 
ไม่บรรยาย แต่เมือ่คดิว่าจะสอนอย่างไร ฉนัสารภาพเลยว่าฉนั
จนปัญญาจริงๆ และเม่ือคิดย้อนกลับไป ครูที่เคยสอน
ประวตัศิาสตร์ให้แก่ฉันต่างก็สอนด้วยวธิกีารบรรยายทัง้นัน้”

“ฉนัคดิว่าสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในอดตีมนัเกิดขึน้แล้ว 
และมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ดังนั้นเราจะไปเสียเวลาใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ทำาไม ก็แค่บอกให้ผู้เรียนรู้หรือให้ผู้เรียน

อ่านหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ดีๆ สักเล่มก็น่าจะเพียงพอ”
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จากเสียงของผู้เรียน และผู้สอนที่มีต่อวิชาประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงปัญหาสำาคัญ

ของการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1. ไม่เห็นความสำาคัญของวิชาประวัติศาสตร์ อันเน่ืองมาจากเหตุผล 2 ประการ  

ประการแรก คือผู้เรียนไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

อย่างไร ประการที่สอง คือผู้เรียนไม่เข้าใจถึงผลกระทบของอดีตซึ่งส่งผลถึงปัจจุบัน และอนาคต

2. ครูผู ้สอนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการอื่นนอกจาก 

การบรรยาย ทั้งนี้ลำาพังเพียงการเรียนรู้จากการบรรยายนั้นผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้จำากัดแค่

ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือเนื้อหาเชิงบรรยายเท่านั้น 

3. ครูผูส้อน และผูเ้รยีนมคีวามเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่น (misconception) เกีย่วกบัลกัษณะ 

และธรรมชาติของประวัติศาสตร์ว่าเป็นเรื่องราวที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

 ดงันัน้บทความนีจ้ะมุง่อธบิายการคดิทางประวตัศิาสตร์ (historical thinking) โดยเฉพาะ

การคิดเกี่ยวกับความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ (historical significance) ตลอดจนกิจกรรม 

การเรยีนการสอนทีใ่ช้พฒันาการคดิเกีย่วกบัความสำาคญัทางประวตัศิาสตร์ เพือ่เปลีย่นห้องเรยีน

ประวัติศาสตร ์ให ้ผู ้ เรียนมีบทบาทเชิงรุกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได ้ฝ ึกทักษะกระบวนการ 

ทางประวัติศาสตร์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์

เนื้อหาสาระของวิชาประวัติศาสตร์

 เมื่อกล่าวถึงประเภทของความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ ครู นักเรียน และคนทั่วไปมักจะ

คำานงึถงึว่าวชิาประวตัศิาสตร์ประกอบด้วยเนือ้หาทีเ่ป็นการบรรยายว่า มเีหตกุารณ์อะไร (what) 

เกิดขึ้นที่ไหน (where) เกิดขึ้นเม่ือไร (when) และเก่ียวข้องกับใคร (who) ความเข้าใจเช่นนี ้

ถูกต้องเพียงบางส่วนเท่านั้น Thomas Becker (Harris, Burn, & Wooley, 2014 : 24) ได้จัด

จำาแนกประเภทของเนื้อหาในวิชาประวัติศาสตร์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เนื้อหาเชิงบรรยาย 

แนวคิด และการปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. เนื้อหาเชิงบรรยาย เป็นเน้ือหาท่ีมีลักษณะเป็นการบรรยายให้รายละเอียดว่า 

มีเหตุการณ์หรือสิ่งใดเกิดขึ้นในอดีต เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด อย่างไร และเกี่ยวข้องกับใครบ้าง เช่น 

สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945 โดยสมเด็จพระจักรพรรดิของญี่ปุ่น

ประกาศยอมแพ้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร เป็นต้น 
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2. เนื้อหาประเภทแนวคิด เป็นเน้ือหาท่ีมีลักษณะเป็นแนวคิดหรือมโนทัศน์  

(concepts) ซึ่งใช้ในการทำาความเข้าใจ และสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์ เช่น ความต่อเนื่อง 

(continuity) การเปลี่ยนแปลง (change) เหตุ (cause) ผล (consequence) ความก้าวหน้า 

(progress) ความเสื่อมถอย (decline) และหลักฐาน (evidence) เป็นต้น มโนทัศน์เหล่านี้ 

เป็นมโนทัศน์หลักในวิชาประวัติศาสตร์ท่ีเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ผู้เรียนใช้ทำาความเข้าใจ

ประวัติศาสตร์

3. เนื้อหาที่มุ่งการปฏิบัติ เป็นเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นทักษะซึ่งสามารถพัฒนาโดย 

การฝึกฝน และลงมอืปฏบิตั ิเนือ้หาประเภทการปฏิบตันิี ้เช่น การใช้หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์  

วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

เมือ่พจิารณาเนือ้หาในวชิาประวัตศิาสตร์ทัง้ 3 ประเภทนี ้จะเหน็ได้ว่าเนือ้หาประเภท

ที่ 1 หรือเนื้อหาเชิงบรรยายเป็นพื้นฐานของการทำาความเข้าใจอดีตซึ่งจะเป็นพื้นฐานการทำา 

ความเข้าใจประวติัศาสตร์ในระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป เนือ้หาประเภทนีผู้้เรยีน ผู้สอน และบุคคลท่ัวไป

ท่ีสนใจประวัตศิาสตร์ต่างรูจ้กั และคุน้เคยเป็นอย่างด ีอย่างไรก็ตาม มกัมคีวามเข้าใจทีค่ลาดเคล่ือนว่า 

เนือ้หาประเภทนีเ้ป็นเนือ้หาทัง้หมดของวชิาประวตัศิาสตร์ ทำาให้ผู้สอนมุ่งให้ผู้เรยีนจดจำาเนือ้หา

ประเภทนีแ้ต่เพยีงอย่างเดยีว โดยมุง่ให้จดจำาว่ามเีหตกุารณ์อะไร (what) เกดิขึน้ทีไ่หน (where) 

เกิดขึ้นเมื่อไร (when) และเกี่ยวข้องกับใคร (who) สำาหรับวิชาประวัติศาสตร์เนื้อหาประเภทนี้

เป็นเพียงเนื้อหาพื้นฐานเพื่อความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เท่านั้น สำาหรับทางครุศาสตร์-ศึกษา

ศาสตร์เนื้อหาประเภทนี้ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในระดับ 

“การจำา” (remembering) เท่านั้นซึ่งเป็นระดับที่ตำ่าสุด (Krathwohl, 2002)

ส่วนเนื้อหาประเภทที่ 2 หรือเนื้อหาประเภทแนวคิดช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ  

และคิดทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีมิติมุมมอง และเข้าใจธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์ผ่าน

มโนทัศน์ที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์

เนื้อหาประเภทสุดท้าย คือเน้ือหาท่ีมุ่งการปฏิบัติ โดยเป็นกระบวนหลักที่ใช้ใน 

การพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 

อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ปัจจุบันยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียน

เรยีนรู้เนือ้หาประเภทที ่1 เท่านัน้ ยงัขาดการส่งเสรมิพฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรู ้และขาดการลงมอื

ปฏบิตัเิกีย่วกบัเนือ้หาประเภทแนวคดิ และเนือ้หาทีมุ่ง่เน้นการปฏบิตั ิดงันัน้ ในการจดัการเรยีน

การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ผู้สอนจำาเป็นต้องคำานึงถึงประเภทของเนื้อหาดังกล่าวด้วย  

เพื่อให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างสมดุล 
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การคิดทางประวัติศาสตร์

การคิดทางประวตัศิาสตร์ (historical thinking) เป็นทกัษะกระบวนการ และมโนทัศน์

เฉพาะในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โดยมีหน่วยงาน และนักวิชาการได้อธิบายความหมาย  

และลักษณะไว้ดังนี้

ศูนย์ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนแห่งชาติ (National Center for History in the 

Schools, 1996 : 42) ให้นิยามการคดิทางประวติัศาสตร์หมายถงึทกัษะทีช่่วยให้ผูเ้รยีนประเมนิ

หลักฐาน พัฒนาการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ และเชิงเปรียบเทียบ ตีความบันทึกทางประวัติศาสตร์ 

สร้างมุมมอง และเหตุผลสนับสนุน 

VanSledright (200 4 : 230-233) อธิบายว่า การคิดทางประวัติศาสตร์คือกระบวน 

การตรวจสอบแหล่งข้อมูล ได้แก่ การพจิารณาลกัษณะของหลกัฐาน ผู้แต่ง บรบิท และการตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปัญญา

Lévesque (2009) อธิบายว่าการคิดทางประวัติศาสตร์เป็นทั้งกระบวนการ และมโน

ทัศน์เฉพาะของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ (disciplinary concepts) กล่าวคือ การคิดทาง

ประวัติศาสตร์ในด้านกระบวนการเก่ียวข้องกับการใช้หลักฐาน (การพิจารณาลักษณะของหลัก

ฐาน ผู้แต่ง บริบท และการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของหลักฐาน) ส่วนในด้านมโนทัศน์นั้น

เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปัญญาท่ีสัมพันธ์กับมโนทัศน์ในสาขาวิชา (ความสำาคัญ หลักฐาน 

ความต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลง เหตุ ผลที่ตามมา มุมมองทางประวัติศาสตร์ และมิติทาง

จริยธรรม)

นักวิชาการด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

ประวัติศาสตร์ได้จำาแนกประเภทของการคิดทางประวัติศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้

1. ศูนย์ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนแห่งชาติ (National Center for History in the 

Schools : NCHS) ได้กำาหนดให้การคิดทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐาน

ประวัติศาสตร์ (NCHS, 1996 : 14-15) ที่ผู้เรียนจะต้องแสดงความรู้ความสามารถ โดยจำาแนก

การคิดทางประวัติศาสตร์ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1.1 การคิดตามลำาดับเวลา (chronological thinking) 

1.2 ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ (historical comprehension) 

1.3 การวเิคราะห์ และตคีวามทางประวตัศิาสตร์ (historical analysis and 

interpretation) 

1.4 การวิจัยทางประวัติศาสตร์ (historical research capabilities) 
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1.5 การวิเคราะห์ และตัดสินใจในประเด็นทางประวัติศาสตร์ (historical 

issue, analysis and decision making)

2. Lévesque (2009) ได้จำาแนกประเภทของการคิดทางประวัติศาสตร์ออกเป็น 5 

ประเภท ตามมโนทัศน์ที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ (historical significance) 

2.2 ความต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลง (continuity and change) 

2.3 ความก้าวหน้า และความเสื่อมถอย (progress and decline) 

2.4 หลักฐาน (evidence) 

2.5 ความรู้สึกนึกคิดทางประวัติศาสตร์ (historical empathy)

3. Seixas and Morton (2013) ได้จำาแนกประเภทของการคิดทางประวัติศาสตร์ 

ออกเป็น 6 ประเภท ตามมโนทัศน์ที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ (historical significance) 

3.2 หลักฐาน (evidence) 

3.3 ความต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลง (continuity and change) 

3.4 เหตุ และผลที่ตามมา (cause and consequence) 

3.5 มุมมองทางประวัติศาสตร์ (historical perspectives) 

3.6 มิติทางจริยธรรม (the ethical dimension)

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องจะพบว่า นักวิชาการด้านการศึกษา

ประวัติศาสตร์ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้อธิบายการคิด 

ทางประวตัศิาสตร์ไว้ค่อนข้างหลากหลาย แต่มลีกัษณะร่วมกนัคือ เป็นมโนทศัน์ทีส่ำาคัญในสาขาวชิา

ประวตัศิาสตร์ ซึง่ช่วยในการทำาความเข้าใจเหตกุารณ์ในอดตี เช่น ความสำาคญัทางประวตัศิาสตร์ 

(historical significance) หลักฐาน (evidence) ความต่อเนื่อง (continuity) การเปลี่ยนแปลง 

(change) เหตุปัจจัย (cause) ผลท่ีตามมา (consequence) ความก้าวหน้า ความเส่ือมถอย 

(decline) ความรู้สึกนึกคิดทางประวัติศาสตร์ (historical empathy) เป็นต้น และเป็นทักษะ

กระบวนการซึง่ผูเ้รียนสามารถเรยีนรูไ้ด้จากการลงมอืใช้หลกัฐาน โดยผ่านกระบวนการพิจารณา

ลักษณะของหลักฐาน ผู้แต่ง บริบท และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
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ความส�าคัญของการคิดทางประวัติศาสตร์

การเรียนประวติัศาสตร์โดยลำาพังมไิด้ทำาให้เกดิการคดิทางประวตัศิาสตร์โดยอตัโนมตัิ 

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ 

คิดทางประวัติศาสตร์ได้ เพราะการส่งเสริมการคิดทางประวัติศาสตร์มีความสำาคัญ ดังนี้ 

1. การคิดทางประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะ และธรรมชาติของวิชา

ประวัติศาสตร์ได้มากขึ้น จากการได้เรียนรู้เนื้อหาเชิงบรรยาย เนื้อหาเชิงมโนทัศน์ และได้ลงมือ

ปฏิบัติ

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การคิดทางประวัติศาสตร์ในการทำาความเข้าใจศาสตร์

สาขาวิชาอื่นได้ เช่น รัฐศาสตร์ อาณาบริเวณศึกษา เหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น

3. การเรียนรู้การคิดทางประวัติศาสตร์เหมาะสมกับพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

4. การคิดทางประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ในฐานะ 

ที่เป็นการเรียนรู้เชิงมโนทัศน์ และช่วยพัฒนาทักษะที่จำาเป็นในวิชาประวัติศาสตร์

5. การคิดทางประวัติศาสตร์ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ 

(historical understanding) อย่างลึกซึ้ง และมีมิติมุมมอง

การคิดเกี่ยวกับความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ (historical significance) 

ประวัติศาสตร์นั้นมีหลากหลายความหมายตั้งแต่เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในอดีตของมนุษย์ หรือบันทึกเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต หรือการศึกษาเรื่องราว 

ของมนุษย์ในอดตี (วนิยั พงศ์ศรีเพยีร, 2543 : 16-17) ไม่ว่าจะเป็นในความหมายใดประวติัศาสตร์

ก็มีความเก่ียวข้องกับ “ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์” กล่าวคือ เหตุการณ์หรือเรื่องราว 

ของมนษุย์ในอดตีนัน้จะต้องมคีวามสำาคญัมากพอทีจ่ะทำาให้ผูบ้นัทกึประวตัศิาสตร์เขยีนหรอืบนัทกึ

เรื่องราวลงในแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ ผ่านมุมมองการรับรู้ของผู้บันทึก

เหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้น นักประวัติศาสตร์จึงมีหน้าที่ต้องศึกษา ตีความ ปะติดปะต่อ  

และอธิบายเรื่องราวในอดีตนั้นขึ้นมาใหม่

ผู ้เรียนประวัติศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเองก็ถูกคาดหวังให้มีความรู ้  

และทักษะเสมือนเป็นนักประวัติศาสตร์ ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องคิด และปฏิบัติได้ประหน่ึงเป็น  

“นักประวัติศาสตร์ตัวน้อย” ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ 

ทางประวัติศาสตร์ และคิดทางประวัติศาสตร์ได้ 
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การคิดเกี่ยวกับความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ (historical significance) เป็น 

องค์ประกอบหนึง่ของการคดิทางประวตัศิาสตร์ (historical thinking) หมายถงึ “กระบวนการที่

ผู้เรียนพิจารณา และให้เหตุผลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาที่เกิดขึ้นในอดีตว่า

มคีวามสำาคญัอย่างไรด้วยตวัผูเ้รยีนเอง” (กิตตศิกัดิ ์ลกัษณา, 2558) นกัการศกึษาประวตัศิาสตร์ 

ได้กำาหนดเกณฑ์ (criteria) ที่ผู้เรียนสามารถนำาไปใช้พิจารณา และให้เหตุผลว่าเหตุการณ์เหล่า

นั้นมีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์มาก-น้อยเพียงใดดังนี้

1. Phillips (2002) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ 5 ประการที่ใช้พิจารณาว่าเหตุการณ์ บุคคล 

และการพัฒนานั้นมีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ดังนี้

1.1 เหตุการณ์นัน้ได้รบัการยอมรบัว่ามีความสำาคญั (importance) เหตุการณ์น้ัน

จะต้องได ้รับการยอมรับจากคนในบริบททางประวัติศาสตร์ น้ันว ่ามี 

ความสำาคัญมากพอจนกระทั่งบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น

1.2 เหตุการณ์น้ันส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นอย่างมาก (profundity) เกณฑ์นี ้

ให้ความสนใจกับ “ระดบัความรนุแรง” ทีเ่หตกุารณ์นัน้ส่งผลกระทบอย่างรนุแรง 

และลึกซึ้งต่อคนในบริบททางประวัติศาสตร์นั้น 

1.3 เหตกุารณ์นัน้ส่งผลกระทบต่อคนเป็นจำานวนมาก (quantity) เกณฑ์นีใ้ห้ความ

สนใจกับ “จำานวนคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้น

1.4 เหตุการณ์นั้นมีความยาวนาน (durability) เกณฑ์นี้ให้ความสนใจกับ “ระยะ

เวลาที่คนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้น

1.5 เหตุการณ์น้ันสัมพันธ์หรือสำาคัญกับปัจจุบัน (relevance) เหตุการณ์นั้น 

จะต้องสำาคัญหรือมีความหมายในมุมมองของคนสมัยปัจจุบัน

2. Counsell (2004) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ 5Rs ในการพิจารณาเหตุการณ์ บุคคล หรือ

การพัฒนาที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ดังนี้

2.1 ความพิเศษเฉพาะตัว (remarkable) เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนา 

ในอดีตน้ันต้องเป็นสิ่งที่พิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่าง หรือไม่ปกต ิ

เมื่อเทียบเคียงกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

2.2 ถูกจดจำา (remembered) เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาในอดีตน้ัน 

มคีวามสำาคญัต่อคนกลุม่ใดกลุม่หนึง่ในฐานะทีเ่ป็น “ความทรงจำาร่วมกนั”ของกลุม่
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2.3 ผลของการเปลี่ยนแปลง (resulting in change) เหตุการณ์ บุคคล หรือ 

การพฒันานัน้จะต้องเป็นจดุเปลีย่นหรอืพลกิโฉมหน้าประวัตศิาสตร์ ซ่ึงส่งผลต่อ

บุคคลเป็นจำานวนมาก หรือส่งผลต่อเนื่องยาวนานมาก-น้อยเพียงใด

2.4 สะท้อนในจิตใจ (resonant) เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาในอดีตน้ัน 

ต้องเป็นสิง่ทีท่ำาให้เกดิเสยีงสะท้อนหรอืแรงกระเพือ่มต่อคนในสงัคมต่อมา ทัง้ใน

ด้านเจตคติ ความเชื่อ และการกระทำา กล่าวคือ เมื่อผู ้เรียนสังเกตเห็น 

ความคล้ายคลงึกนัของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ซ่ึงสัมพนัธ์กับเหตุการณ์สำาคัญในอดตี 

กท็ำาให้หวนนกึถงึเหตกุารณ์นัน้ๆ เสมอืนว่ามนัเกดิขึน้อกีครัง้ เช่น ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาคำาว่า “The new Vietnam” ถูกใช้เมื่อมีการรบในอิรัก  

และอัฟกานิสถานซ่ึงทำาให้ย้อนนึกไปถึงเหตุการณ์สำาคัญในประวัติศาสตร์

อเมริกานั่นคือสงครามเวียดนาม 

2.5 การเผยให้เห็นถึงเรื่องราวท่ีสำาคัญ (revealing) เหตุการณ์ บุคคล หรือการ

พัฒนาในอดีตนั้นช่วยเผยให้เห็นถึงเรื่องราวที่สำาคัญหรือยิ่งใหญ่

3. Cercadillo (2006 : 7-8) ได้จำาแนกลักษณะของความสำาคัญทางประวัติศาสตร์

ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

3.1 ความสำาคัญร่วมสมัย (contemporary significance) เหตุการณ์น้ันมี 

ความสำาคัญต่อบุคคลร่วมสมัย หรือบุคคลที่มีช่วงชีวิตในระหว่างที่เหตุการณ์

นั้นเกิดขึ้น

3.2 ความสำาคัญเชิงสาเหตุ (causal significance) เหตุการณ์น้ันเป็นสาเหตุ 

ที่สำาคัญของเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกิดตามมา

3.3 ความสำาคญัเชงิแบบแผน (pattern significance) เหตกุารณ์นัน้เป็นจดุเปลีย่น

ที่สำาคัญ หรือเป็นส่วนหนึ่งของแบบแผนการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

3.4 ความสำาคัญเชิงสัญลักษณ์ (symbolic significance) เป็นช่วงเวลาที่สำาคัญ 

โดดเด่นของของเรื่องราวหรือเหตุการณ์

3.5 ความสำาคัญในแง่การเผยให้เห็นถึงเรื่องราวที่สำาคัญ (revelatory signifi-

cance) เหตุการณ์นั้นเผยให้เห็นถึงเรื่องราวที่สำาคัญต่อบุคคลหรือสังคม

3.6 ความสำาคัญต่อปัจจุบัน (present significance) เหตุการณ์นั้นมีความสำาคัญ

ต่อปัจจุบัน และอนาคต
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4. Brown and Woodcock (200 9 : 10-11) ได้กล่าวถงึเกณฑ์ 5Rs ในการพิจารณา

เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนี้

4.1 ผลของการเปลี่ยนแปลง (resulting in change) เหตุการณ์ บุคคล หรือ 

การพฒันานัน้จะต้องเป็นจดุเปลีย่นหรอืพลกิโฉมหน้าประวัตศิาสตร์ ซ่ึงส่งผลต่อ

บุคคลเป็นจำานวนมาก หรือส่งผลต่อเนื่องยาวนานมาก-น้อยเพียงใด

4.2 ความเก่ียวข้องกับตัวผู้เรียน (relevant) เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนา 

ในอดีตนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวผู้เรียน และโลก

4.3 การเผยให้เห็นถึงเรื่องราวท่ีสำาคัญ (revealing) เหตุการณ์ บุคคล หรือ 

การพัฒนาในอดีตนั้นช่วยเผยให้เห็นถึงเรื่องราวที่สำาคัญหรือยิ่งใหญ่

4.4 ความพิเศษเฉพาะตัว (remarkable) เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนา 

ในอดีตนั้นต้องเป็นสิ่งที่พิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่าง หรือไม่ปกต ิ

เมื่อเทียบเคียงกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

4.5 สะท้อนในจิตใจ (resonates) เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาในอดีตนั้น

ต้องเป็นสิ่งท่ีทำาให้เกิดเสียงสะท้อนหรือแรงกระเพื่อมต่อคนในสังคมต่อมา  

ทั้งในด้านเจตคติ ความเชื่อ และการกระทำา

ในการประยุกต์ใช้เกณฑ์ของนักการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้ง 4 ได้แก่ Phillips (2002) 

Counsell (2004) Cercadillo (2006 : 7-8) และ Brown and Woodcock (2009 : 10-11) 

มีข้อควรคำานึงในการประยุกต์ใช้เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความสำาคัญของเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. ผู้สอนควรสอนให้ผู้เรียนทำาความเข้าใจเกณฑ์เหล่านี้มากพอจนสามารถวิเคราะห์

ความสำาคัญของเหตุการณ์ได้ เช่น การอธิบายเกณฑ์อย่างละเอียด และการสาธิตการวิเคราะห์

เหตุการณ์โดยใช้เกณฑ์ที่กำาหนด เป็นต้น 

2. ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนเลือกใช้เกณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรืออาจเลือกเกณฑ์จาก

หลายกลุ่มผสมกันเพื่อใช้ในการพิจารณาความสำาคัญของเหตุการณ์ก็ได้

3. ผูส้อนไม่ควรเป็นผู้วิเคราะห์เหตกุารณ์โดยใช้เกณฑ์เสยีเอง แต่ควรให้ผู้เรยีนใช้เกณฑ์

ในการพิจารณาความสำาคัญของเหตุการณ์ด้วยตนเอง

4. ผู้เรียนที่แตกต่างกันอาจมีความคิดเก่ียวกับความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ของ
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เหตุการณ์ในอดีตที่แตกต่างกันไป เช่น ผู้เรียนแต่ละคนอาจมองเหตุการณ์สำาคัญมาก-น้อย 

แตกต่างกัน หรือสำาคัญในด้าน/เกณฑ์ที่แตกต่างกัน 

5. ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ย่อมผันแปรไปตามการพิจารณา และให้เหตุผล 

ของผู้เรียนที่มีต่อเหตุการณ์ ดังนั้นความสำาคัญทางประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่สิ่งที่คงที่ตายตัว  

ไม่เปลีย่นแปลง ดงันัน้จดุเน้นของการคดิเกีย่วกบัความสำาคญัทางประวตัศิาสตร์คอืการทีผู่เ้รยีน

ได้มโีอกาสพดูคยุ อภปิราย ววิาทะ ให้เหตผุลกนั และกนั มากกว่าการให้ผู้เรยีนยอมรบัความสำาคัญ

ของเหตุการณ์ที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง ดังที่ Bradshaw (2006 : 24) กล่าวไว้ว่า “Historical 

significance is contested not decided.” 

คุณูปการของการพัฒนาการคิดเกี่ยวกับความส�าคัญทางประวัติศาสตร์

 การคิดเกี่ยวกับความสำาคัญทางประวัติศาสตร์เป็นทั้งมโนทัศน์ และกระบวนการ 

ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียนหลากหลายประการดังต่อไปนี้

 1. พัฒนาความรู ้ทางประวัติศาสตร์ การสอนคิดเกี่ยวกับความสำาคัญทาง

ประวัติศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

(Seixas, 1994 ; Bradshaw, 2006)

 2. ส่งเสริมบรรยากาศการเรยีนการสอนเชงิรุก ทีมุ่ง่เน้นการพดูคยุอภปิราย การสอน

คดิเกีย่วกบัความสำาคญัทางประวัติศาสตร์ช่วยเปล่ียนห้องเรยีนทีแ่ต่เดมิผูเ้รยีนเป็นฝ่ายรับความ

รู้จากผู้สอนหรือหนังสือเรียนมาเป็นห้องเรียนที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง

 3. ฝึกทักษะทางประวัติศาสตร์ การสอนคิดเกี่ยวกับความสำาคัญทางประวัติศาสตร์

ช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ซ่ึงต้องอาศัยการศึกษาหลักฐาน 

การตีความ และการคิดตัดสินใจ

 4. เข้าใจธรรมชาตขิองวชิาประวตัศิาสตร์มากยิง่ขึน้ เช่น ความจรงิทางประวตัศิาสตร์ 

กระบวนการ/วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ 

 การที่ผู้เรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดมีความสำาคัญหรือไม่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์นั้น

สมัพนัธ์กบัหลากหลายปัจจยั (Lévesque, 2005 ; Barton, 2005 ; Cercadillo, 2006 ; Brown 

& Woodcock, 2009) ดังนี้
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1. ภูมิหลังด้านผู้เรียน ครอบครัว ตระกูล ภาษา ศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง  

และเชื้อชาติของผู้เรียน ผู ้เรียนท่ีมีภูมิหลังแตกต่างกันอาจเห็นความสำาคัญของเหตุการณ์ 

ทางประวัติศาสตร์แตกต่างกัน งานวิจัยด้านการคิดเกี่ยวกับความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ 

Lévesque (2005), Barton (2005), Cercadillo (2006) มีข้อค้นพบว่า ปัจจัยด้านภูมิหลัง 

ของผูเ้รียน เช่น เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์กบัปัจจยั เช่น ตวัตน ครอบครวั ตระกลู ภาษา ศาสนา 

อุดมการณ์ทางการเมือง และเช้ือชาติของผู้เรียน จะส่งผลให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับความสำาคัญ 

ทางประวตัศิาสตร์แตกต่างกนั เช่น Lévesque (2005) พบว่า นกัเรยีนแคนาดาทีพู่ดภาษาฝร่ังเศส

เป็นภาษาแม่จะให้ความสำาคัญกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แตกต่างจากนักเรียนแคนาดา 

ทีพู่ดภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ กล่าวคอื ในเหตกุารณ์ Franco-Ontario Resistance ในปี ค.ศ.

1916 นกัเรยีนแคนาดาทีพ่ดูภาษาฝรัง่เศสจำานวน 17 คน ตดัสินใจว่า เหตกุารณ์นีเ้ป็นเหตกุารณ์

สำาคัญ แต่มีนักเรียนแคนาดาที่พูดภาษาอังกฤษจำานวน 2 คนเท่าน้ันที่ตัดสินใจว่าเหตุการณ์น้ี 

เป็นเหตุการณ์สำาคญั ทัง้นีเ้นือ่งจากเหตกุารณ์ Franco-Ontario Resistance นัน้เป็นประวตัศิาสตร์

ความทรงจำาที่สำาคัญของคนแคนาดาที่พูดภาษาฝร่ังเศส ดังน้ัน นักเรียนแคนาดาที่พูดภาษา

ฝรั่งเศสจึงเห็นความสำาคัญของเหตุการณ์นี้มากกว่านักเรียนแคนาดาที่พูดภาษาอังกฤษนั่นเอง

2. ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ของผู้เรียน กล่าวคือความเข้าใจใน 

รายละเอยีดของเหตกุารณ์ ลำาดบัเหตกุารณ์ บคุคลทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง และบรบิทต่างๆ ในเหตกุารณ์ 

ส่งผลต่อการคดิเกีย่วกบัความสำาคัญทางประวตัศิาสตร์ เช่น หากผู้เรยีนไม่ทราบรายละเอยีดของ

เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ผู ้เรียนก็ย่อมไม่คิดว่าเหตุการณ์นี ้

มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์

3. การรับรู้มุมมองของผู ้อื่นท่ีมีต่อความสำาคัญของเหตุการณ์ กล่าวคือมุมมอง 

ของบุคคลอืน่ทีอ่ยูใ่กล้ตวัผูเ้รยีน เช่น ผูส้อน สมาชิกในครอบครวั และเพือ่น รวมถงึมุมมองของบคุคลอ่ืน 

เช่น มมุมองของบคุคลในโทรทศัน์ มมุมองของบุคคลในเครอืข่ายสังคม มมุมองของผู้เขยีนหนงัสือ

แบบเรียนที่มีต่อเหตุการณ์ในอดีตย่อมมีผลต่อการคิดเกี่ยวกับความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ 

ของผู้เรียน

4. มุมมองของผู้เรียนที่มีต่อเหตุการณ์อื่นที่สัมพันธ์กัน เมื่อเหตุการณ์ หรือเรื่องราวที่

ผูเ้รยีนเรยีนรู้นัน้มรีายละเอยีด แบบแผน หรอืลกัษณะคล้ายคลึงกบัเหตกุารณ์หรอืเรือ่งราวผู้เรยีน

เคยมปีระสบการณ์ ผูเ้รียนมกัรบัรู ้และคดิเกีย่วกบัความสำาคัญทางประวตัศิาสตร์ทีม่ต่ีอเหตกุารณ์

ใหม่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์เดิมที่เคยมีประสบการณ์
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การสอนการคิดเกี่ยวกับความส�าคัญทางประวัติศาสตร์

จากการศึกษาวิธีการสอนแบบบรรยายของผู้สอนในวิชาต่างๆ ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย Grant Wiggins (2015) พบว่า“ผูส้อนในวชิาประวติัศาสตร์ใช้วิธกีารบรรยายมากกว่า

ผูส้อนในวชิาอืน่ๆ ” อย่างไรก็ตามการสอนคดิเก่ียวกับความสำาคญัทางประวตัศิาสตร์นัน้ไม่เหมาะสม

ที่จะเรียนรู ้ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยาย Lévesque (2006) กล่าวว่า “การคิดเกี่ยวกับ 

ความสำาคญัทางประวตัศิาสตร์เป็นมโนทศัน์ทีไ่ม่สามารถเรียนรูไ้ด้จากการอ่านหนงัสือเรยีนหรอืฟัง

การบรรยายเนื้อหาทางประวัติศาสตร์” ดังน้ันผู้สอนประวัติศาสตร์จำาเป็นต้องทราบว่าแนวคิด 

และแนวปฏิบัติทางการสอนแบบใดท่ีช่วย/ไม่ช ่วยพัฒนาการคิดเกี่ยวกับความสำาคัญ 

ทางประวัติศาสตร์ 

1. แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมการคิดเกี่ยวกับความสำาคัญทางประวัติศาสตร์

1.1 การเรยีนการสอนทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนมีบทบาทเชงิรกุในการพดูคยุ อภปิราย 

ถกเถียงเกี่ยวกับความสำาคัญของเหตุการณ์ในอดีต

1.2 การเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นให้ผูเ้รยีนเป็นผูพ้จิารณาความสำาคัญของเหตกุารณ์

ด ้วยตนเอง และจะต ้องสามารถให ้ เหตุผลเพื่ออธิบายความสำาคัญ 

ของเหตุการณ์นั้นได้ด้วยตัวผู้เรียนเองอีกด้วย

1.3 การเรียนการสอนที่ผู ้ เรียนมุ ่ ง ใช ้ เกณฑ ์ เพื่ อพิจารณาความสำา คัญ 

ทางประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ในอดีต อย่างไรก็ตามเกณฑ์ที่ใช้น้ีสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ อีกทั้งผู ้เรียนก็สามารถคิดเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความสำาคัญ 

ทางประวัติศาสตร์ได้เช่นกัน

1.4 การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ เช่น 

การใช้แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การพิจารณาลักษณะของหลักฐาน  

ผู้แต่ง บริบท และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหลักฐาน เป็นต้น

2. แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ไม่ส่งเสริมการคิดเกี่ยวกับความสำาคัญทางประวัติศาสตร์

2.1 การเรียนการสอนท่ีผู้สอนบอกหรืออธิบายว่าเหตุการณ์นั้นๆ มีความสำาคัญ

อย่างไร 

2.2 การให้ผู้เรียนอ่านหนังสือเรียนที่ระบุว่าเหตุการณ์นั้นๆ มีความสำาคัญอย่างไร
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2.3 การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนเป็นฝ่ายรบัความรู ้ส่วนผูส้อนดำารงตนเป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ที่คอยตัดสินว ่า เหตุการณ ์ ใดที่ มีความสำา คัญหรือไม ่มีความสำา คัญ 

ทางประวัติศาสตร์ 

2.4 การเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง หรือเน้นเนื้อหาเป็นศูนย์กลาง

แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดเกี่ยวกับความส�าคัญทางประวัติศาสตร์

 ผู้เขียนขอนำาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาการคิดเกี่ยวกับ 

ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ดังนี้

1. รปูแบบการเรยีนการสอนทีมุ่ง่พฒันาการคดิเกีย่วกบัความสำาคญัทางประวตัศิาสตร์

 Bradshaw (2006) ได้นำาเสนอรปูแบบการเรยีนการสอนทีมุ่ง่พฒันาการคดิเกีย่วกบั

ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ (the historical significance sandwich model) ประกอบไป

ด้วยขั้นตอนตามลำาดับดังนี้

1.1 ความรู้ (knowledge) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนา

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ความรู้เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำาคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนมีข้อมูลที่จำาเป็น 

เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นในขั้นแรกนี้ผู้สอนจะต้องจัด

กิจกรรมที่ทำาให้ผู้เรียนมีความรู้ครอบคลุมเหตุการณ์นั้น เช่น ลำาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และราย

ละเอียดของเหตุการณ์ 

1.2 เกณฑ์ (criteria) เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาเหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนา ในขั้น 

ที่ 2 นี้ให้ผู้สอนจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกณฑ์ที่นำามาใช้พิจารณาตัดสินความสำาคัญ 

ของเหตุการณ์ในอดีต

1.3 การประยุกต์ใช้ (application) ผู ้เรียนนำาเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความสำาคัญ 

ทางประวตัศิาสตร์ในขัน้ที ่2 มาพิจารณาเหตุการณ์ บคุคล หรอืการพัฒนาทีป่รากฏในแหล่งข้อมลู

ทางประวัติศาสตร์

1.4 การตีความ (interpretation) ผู ้เรียนสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับความสำาคัญ 

ทางประวัติศาสตร์

1.5 การถ่ายโยงความรู้ (transfer) ผู้เรียนวิจารณ์ พัฒนา และใช้เกณฑ์ของตนเอง 

กล่าวคือ หากผู้เรียนไม่พึงพอใจเกณฑ์ที่นักการศึกษาประวัติศาสตร์นำาเสนอ (เช่น 5Rs เป็นต้น) 

ผู้เรียนสามารถวิจารณ์ข้อจำากัดของเกณฑ์ดังกล่าว และอาจเสนอเกณฑ์อื่นมาใช้แทนได้
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 2. กิจกรรมวาดภาพความสำาคัญ (sketching significance) 

  กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตัดสินใจว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่เป็นเหตุการณ์สำาคัญ 

ทางประวตัศิาสตร์ และแสดงออกมาให้เหน็ด้วยการเขยีนภาพประกอบ กจิกรรมนีส้ามารถใช้กบั

ผูเ้รียนในระดบัต่างๆ ได้ และยงัสามารถประเมนิความรูเ้นือ้หาวชิาได้เป็นอย่างด ีโดยมขีัน้ตอนดงันี้

2.1 ครูให้ผู้เรียนวาดแผนภาพลงในกระดาษ ซึ่งแผนภาพนี้จะต้องแสดงให้เห็นถึง

เหตุการณ์ บุคคล หรือการพัฒนาที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ (ในระดับท้องถิ่น/ชาติ/โลก ในช่วง

เวลาหนึ่งที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาในบทเรียน) ผู้เรียนอาจใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ หรือคำาต่างๆ 

ประกอบการวาดก็ได้

2.2 ผู้เรียนวาดภาพลงในกระดาษโดยครูให้เวลาวาดประมาณ 15 นาที โดยครูคอย

กระตุ้น และเน้นยำ้าว่าหลังจากวาดภาพเสร็จจะให้ผู้เรียนมาอธิบายสิ่งที่ตัวเองวาด ซึ่งจะทำาให้ 

ผู้เรียนทำางานอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

2.3 เมื่อผู้เรียนวาดภาพเสร็จ ครูแจกใบงานความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ และให ้

ผู้เรียนตอบคำาถามในใบงานดังนี้

1) สิ่งท่ีผู้เรียนวาดแสดงถึงบุคคล/เหตุการณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

หรือแสดงถึงวิถีชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปส่วนใหญ่หรือไม่ อย่างไร

2) สิ่งท่ีผู ้เรียนวาดแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นในระดับ 

ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลกหรือไม่ อย่างไร

3) เหตุการณ์ที่ผู้เรียนเลือกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญ

หรือไม่ อย่างไร

4) เหตุการณ์ที่ผู้เรียนเลือกส่งผลต่อชีวิตของคนต่างๆ หรือไม่ อย่างไร

5) หากผู้เรียนสามารถเติมตัวผู้เรียนลงไปในภาพได้ ผู้เรียนจะวาดตนเอง 

ให้อยู่ในเหตุการณ์ไหน และทำาไมจึงเลือกเช่นนั้น

6) สิ่งที่ผู้เรียนวาดสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้หรือไม่ อย่างไร

7) พจิารณาคำาตอบของผูเ้รยีนในข้อที ่1-6 จากนัน้ให้ระบเุหตผุลหรอืเกณฑ์

ที่ผู้เรียนใช้ในการตัดสินใจเลือกเหตุการณ์ในภาพ 

2.4 ครูให้ผู้เรียนออกมาแบ่งปัน และบอกเล่าภาพวาดของตนที่หน้าชั้นเรียน

2.5 ครูนำาผู้เรียนอภิปรายเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของเกณฑ์ 

ท่ีผูเ้รยีนใช้เลอืกเหตกุารณ์ บคุคล หรอืการพฒันาทีส่ำาคญัทางประวตัศิาสตร์ (ครเูขยีนเกณฑ์ทีผู้่เรยีน

ตอบไว้ที่กระดาน)



วารสารศิลปศาสตร์154

2.6 ครู และผู้เรียนร่วมกันสรุปถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเลือกเหตุการณ์ บุคคล 

หรือการพัฒนาที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์

 3. กิจกรรมการเรียงลำาดับความสำาคัญของเหตุการณ์ (ranking significance)

  กจิกรรมนีมุ้ง่เน้นให้ผูเ้รยีนเรยีงลำาดบัเหตกุารณ์จากเรือ่งราวทีไ่ด้เรยีนรู ้และเรยีง

ลำาดบัความสำาคญัของเหตกุารณ์ โดยผูเ้รยีนจะต้องตดัสินใจว่า เหตกุารณ์ใดทีเ่ป็นเหตกุารณ์สำาคญั

ที่สุดไล่เรียงตามลำาดับความสำาคัญพร้อมท้ังอธิบายเหตุผลประกอบ กิจกรรมนี้สามารถใช้

พัฒนาการคิดเกี่ยวกับความสำาคัญทางประวัติศาสตร์แก่ผู้เรียนในระดับต่างๆ ได้ และยังช่วย

พัฒนาการคิดตามลำาดับเวลา (chronological thinking) อีกด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.1 ครูนำาเสนอเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้น

3.2 นักเรียนจัดเรียงลำาดับเวลาของเหตุการณ์

ตัวอย่าง 

ล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นในสมัยธนบุรี

1. พระยาตากตีเมืองจันทบุรีได้ (14 มิ.ย. 2310) 9. ตีเมืองพระตะบอง โพธิสัตว์ บันทายเพชร กำาพง

โสม บันทายมาศ และพนมเปญได้ (2314)

2. พระยาตากตีเมืองธนบุรีได้ (5 พ.ย. 2310) 10. ศึกป้องกันเมอืงพิชยัจากพม่า (2315 และ 2316)

3. พระยาตากตค่ีายพม่าทีโ่พธ์ิสามต้น (6 พ.ย. 2310) 11. ศึกอะแซหวุ่นกี้ที่เมืองพิษณุโลก (2318)

4. ศึกพม่าที่บางกุ้ง สมุทรสงคราม (พ.ศ.2310) 12. ตีเมืองจำาปาศักดิ์ เมืองโขง อัตปือ (2319)

5. ปราบชุมนุมเจ้าพิมาย (พ.ศ.2311) 13. ตีเมืองเวียงจันทน์ และหลวงพระบาง (2321)

6. ปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช (2312) 14. จีนยอมรับเคร่ืองราชบรรณาการ และรับรอง

ฐานะของสมเด็จพระเจ้าตากสิน (2324)

7. ปราบชุมนุมเจ้าพระฝาง (2313) 15. สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงออกผนวช (2324)

8. สร้างค่าย ก่อกำาแพง และขุดคูป้องกันกรุงธนบุรี 

(2313)

16. สมเด็จพระเจ้าตากสินถูกสำาเร็จโทษ (2325)



155มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3.3 นกัเรียนเรยีงลำาดบัความสำาคญัของเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ พร้อมทัง้ให้เตรียมเหตผุล

ที่ลำาดับความสำาคัญของเหตุการณ์แบบน้ัน (ใส่ลำาดับ 1-16 แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นสำาคัญเท่ากัน 

ก็ใส่หมายเลขเดียวกัน)

ตัวอย่าง

การล�าดับความส�าคัญ
เหตุการณ์

1 - พระยาตากตีค่ายพม่าที่โพธิ์สามต้น 

- ศึกพม่าที่บางกุ้ง สมุทรสงคราม

3 - พระยาตากตีเมืองจันทบุรีได้ 

- พระยาตากตีเมืองธนบุรีได้

5 - ปราบชุมนุมเจ้าพิมาย 

- ปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช 

- ปราบชุมนุมเจ้าพระฝาง

8 - ศึกป้องกันเมืองพิชัยจากพม่า 

- ศึกอะแซหวุ่นกี้ที่เมืองพิษณุโลก

10 - ตีเมืองพระตะบอง โพธิสัตว์ บันทายเพชร กำาพงโสม บนัทายมาศ และพนมเปญ 

- ตีเมืองเวียงจันทน์ และหลวงพระบาง 

- ตีเมืองจำาปาศักดิ์ เมืองโขง อัตปือ 

13 - สมเด็จพระเจ้าตากสินถูกสำาเร็จโทษ

14 - สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงออกผนวช

15 - สร้างค่าย ก่อกำาแพง และขุดคูป้องกันกรุงธนบุรี

16 - จีนยอมรับเครื่องราชบรรณาการ และรับรองฐานะของสมเด็จพระเจ้าตากสิน

3.4 ให้นักเรียนอธิบายถึงเหตุผลที่ใช้ในการจัดลำาดับความสำาคัญของเหตุการณ์ 

3.5 ครูนำาผู้เรียนอภิปรายเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเกณฑ์ 

ที่ผู้เรียนใช้ลำาดับเหตุการณ์
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สรุป

 การเรียนการสอนประวัติศาสตร์แบบดั้งเดิมท่ีมุ ่งเน ้นเนื้อหาหรือที่ เน ้นผู ้สอน 

เป็นศนูย์กลางทำาให้ผูเ้รียนขาดโอกาส และประสบการณ์ในการเรยีนรูม้โนทศัน์ และกระบวนการ

ในวิชาประวัติศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์คลาดเคลื่อนไปอีก

ทัง้ความรูท้างประวติัศาสตร์ก็มกัจะเป็นความรูป้ระเภท “ความจำา” เกีย่วกับเหตุการณ์ในอดตีว่า

มสีิง่ใดเกิดข้ึน ทีไ่หน อย่างไร และเกีย่วข้องกบัใคร ความรูป้ระเภทนีม้กัไม่คงทน และมปีระโยชน์

ต่อผู้เรียนค่อนข้างน้อย

 การพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร ์โดยเฉพาะการคิดเกี่ยวกับความสำาคัญ 

ทางประวัติศาสตร์จะช่วยส่งเสริมผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ และด้านทักษะกระบวนการ ผ่าน 

การเรียนรู้เชิงรุกที่ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการพิจารณาความสำาคัญของเหตุการณ์ในอดีต

จากเกณฑ์ที่กำาหนด อภิปราย พูดคุย ตีความหลักฐาน และให้เหตุผลด้วยตัวของผู้เรียนเอง  

ซึง่จะช่วยให้ผูเ้รยีนมคีวามรูป้ระวตัศิาสตร์ลกึซึง้ตลอดจนเข้าใจธรรมชาติของวชิาประวตัศิาสตร์

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์อีกด้วย 
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รปูแบบการสอนทีส่อดคล้อง

กบัการเรยีนรูข้องสมอง 

(Brain-Targeted Model) 

กบัการพฒันาสมอง และการเรยีนรู้

Brain-Targeted Teaching Model : 

Brain development and Learning

กานต์รวี บุษยานนท์ 1 

 1 อาจารย์ประจำาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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บทคัดย่อ

 สมองเป็นอวยัวะทีส่ำาคญัยิง่ของมนษุย์ เป็นเครือ่งมอืของการเรยีนรูอ้ย่างไม่ส้ินสุด สมอง

พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอด ท้ังทางกายภาพ ทางอารมณ์ และทางสังคม  

การเรยีนรูน้ัน้ถือว่าเป็นกระบวนการทีต่่อเน่ืองตลอดชีวติ (a lifelong process) บคุคลจำาเป็นต้อง

เรียนอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาชีวิต กระบวนทางด้านจิตใจของตนเอง หากผู้เรียนมีกระบวน 

การเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้น มีขั้นตอน และวิธีการในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตน และสาระการเรียนรู้

ด้านต่างๆ กจ็ะช่วยให้เกดิผลการเรยีนรูท้ีด่ ีคอื เกิดความรู ้ความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคตทิีต้่องการ 

รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Targeted Model) หรือ BTT เป็น

รปูแบบการสอนที ่Mariale Hardiman พัฒนาข้ึน โดยพฒันา และการปรบัปรงุรูปแบบการสอน

นี้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา (problem solving) 

ตลอดจนรูปแบบการสอนนี้ยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน 2 

ประการ คือ เพ่ือให้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนสำาหรับการสังเคราะห์เนื้อหาความรู้ใน 

การเรยีนได้มากข้ึน และเป็นการวางแนวทางการจัดการเรยีนการสอนสำาหรบัการทำาวจิยัเก่ียวกบั

ความรู้ และการเรียนรู้ 

 รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู ้ของสมอง (Brain-Targeted Model)  

มจีดุมุง่หมายมุ่งพัฒนาสมอง โดยจะเน้นพฒันากระบวนการเรยีนการสอน 6 ด้าน ได้แก่ การสร้าง

บรรยากาศด้านอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การออกแบบ

ประสบการณ์การเรียนรู้ การสอนเพื่อให้เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อหา ทักษะ และแนวคิด การสอนเพื่อ

การขยาย และการประยุกต์ใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการศึกษา และ 

การประเมินการเรียนรู้

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง การพัฒนาสมอง การเรียนรู้
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Abstract

 Brain is the most vital organ of human. It is also an instrument of nev-

er-ending learning. Brain is always ready to learn for physical, emotional and 

social survival. Learning is known as a lifelong process. People have to learn all 

the time to develop their lives and mental process of themselves. If learners 

have good learning process and also appropriate methods and steps to learn, it 

will create good learning, that is, knowledge, understanding, skills and attitude.

 The Brain-Targeted Teaching Model or BTT is a teaching model developed 

by Mariale Hardiman. This specific teaching model has been developed to en-

courage learners to have creativity and problem-solving skill. It is also consistent 

with educational changes : setting time for learning management for knowledge 

synthesis and setting the methods for cognition and learning research.

 The Brain-Targeted Teaching Model aims to develop brain by focusing on 

six brain targets : establishing emotional climate for learning, creating the phys-

ical learning environment, designing the learning experience, teaching for mastery 

of content, skills and concepts, teaching for the extension and application of 

knowledge-creativity and innovation in education, and evaluating learning.

Keywords : Brain-Targeted Teaching Model brain development learning 
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 สมองเป็นอวัยวะท่ีสำาคัญยิ่งของมนุษย์ท่ีมีติดตัวมาต้ังแต่เกิด สมองมนุษย์เป็นส่ิง

มหัศจรรย์ เป็นเครื่องมือของการคิด และการเรียนรู้อย่างไม่ส้ินสุด สมองพร้อมที่จะเรียนรู ้

ตลอดเวลาเพ่ือความอยูร่อด ทัง้ทางกายภาพ ทางอารมณ์ และทางสงัคม สมองเรยีนรูโ้ดยอาศยัประสาท

สัมผัส การตีความ และการคัดเลือกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อเก็บไว้ใช้งาน ระบบความจำา 

ของสมอง มทีัง้ความจำาระยะสัน้ ความจำาเพือ่ใช้งาน และความจำาระยะยาว (วทิยากร เชยีงกลู, 2547 

: 35) การเรียนรู้กับสมองมีความสัมพันธ์กัน โดยสมองทำาหน้าที่ในการรับรู้ การคิด และการ

ทำางานของร่างกาย โดยการรบัรูเ้ป็นจดุเริม่ต้นสำาคญัท่ีทำาให้เกดิการคิด และการเรยีนรูท้ำาให้มนษุย์ 

มคีวามสมบรูณ์ต้องอาศยัประสาทสมัผสัทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ การเห็น การได้ยนิ การสมัผสั การรบัรส 

การรับกลิ่น ซ่ึงพัฒนาการท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ 

และสงัคม เป็นการพัฒนาระบบประสาทแห่งการเรยีนรูใ้ห้มปีระสิทธภิาพมากทีส่ดุตามศกัยภาพ

ของเด็กแต่ละคน 

 การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีสำาคัญท่ีช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นเครื่องมือ 

ท่ีช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำารงชวีติ ทัง้ในด้านการงาน และด้านบคุลิกภาพอนันำามาซึง่การปรบัตวั

ที่ดี การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาท้ังในทางตรง และทางอ้อม การเรียนรู้บางอย่างเกิดขึ้นได้เอง

โดยอัตโนมัติ เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ แต่การเรียนรู้บางด้านต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ 

ลกัษณะสำาคญัของการเรยีนรู ้ม ี3 ประการ ดังนี ้(โรจน์รว ีพจน์พฒันผล และคณะ, 2549 : 132) 

1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พฤติกรรมก่อนการเรียนรู้ และ

ภายหลังการเรียนรู้จะแตกต่างกนั บลมู (Bloom) ได้อธบิายพฤตกิรรมทีเ่ปล่ียนแปลงไปเนือ่งจาก

การเรียนรู้มีลักษณะ 3 ประการ คือ 

1.1 การเปลีย่นแปลงด้านความรู้ (Cognitive domain) ซึง่มลีกัษณะการเปลีย่นแปลง

ด้านความรู้ความเข้าใจ การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห ์

และการประเมินผล 

1.2 การเปล่ียนแปลงด้านเจตคต ิ(Affective domain) ซ่ึงมลีกัษณะการเปล่ียนแปลง

เกี่ยวกับการรับการใส่ใจ ความตั้งใจ ความพอใจ ความรู้สึกเห็นในคุณค่า เห็นความแตกต่าง 

ของค่านิยม และเข้าใจถึงค่านิยมเป็นส่วนหน่ึงของปรัชญาในการดำารงชีวิต ด้วยการเห็นคุณค่า

ของคุณธรรม จริยธรรม 

1.3 การเปลี่ยนแปลงด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) หมายถึง 

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับทักษะ เป็นการประสานระหว่างสมอง และกล้ามเนื้อ ที่เน้น 
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ความถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว และเที่ยงตรง ทั้งในด้านการเรียน การพูด ตลอดจนการใช้

เครื่องมือต่างๆ 

2. การเรียนรู้เป็นผลของการฝึกหัด และประสบการณ์เป็นผลจากกระบวนการให้ 

การเรียนรู้ ทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น การฝึกหัดด้านการอ่าน การเขียน การพูด การเล่น

ดนตรี เล่นกีฬา หรือการดูการแข่งขันกีฬา เป็นต้น

3. การเรียนรู้เป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีค่่อนข้างถาวร การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 

ต้องผ่านกระบวนการทางความคิด ความเข้าใจ และเป็นความทรงจำาในระยะเวลาที่ยาวนาน 

พอสมควร จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีลักษณะช่ัวคราว อันเป็นผลจากฤทธิ์ของยา สารเคมี 

หรือความเหนื่อยล้า

กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเน่ือง และมีความสัมพันธ์กันซ่ึงมี 

นักจติวทิยาได้กล่าวถงึไว้หลายแนวทาง โดยทัว่ไปแล้ว กระบวนการเรยีนรูข้องบคุคลประกอบด้วย

กระบวนการที่สำาคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (โรจน์รวี พจน์พัฒนผล และคณะ, 2549 : 133)

1. สิ่งเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจ 

2. การสัมผัส (Sensation) เมื่อสัมผัสกับสิ่งเร้าร่างกายเกิดการรับสัมผัส และส่ง

กระแสสัมผัสนั้นไปยังระบบประสาทส่วนกลาง 

3. การรบัรู ้(Perception) เป็นการทำางานในระบบประสาทในส่วนกลางเพือ่วเิคราะห์ 

และแปลความหมายจากสื่อที่สัมผัสนั้น โดยอาศัยประสบการณ์เดิม และปัจจัยอื่นๆ เช่น  

ความสามารถ ความถนัด ความพร้อม สติปัญญา เป็นต้น 

4. มโนทัศน์ (Concept) เป็นการสรุปความคิดที่ตนเข้าใจ 

5. การตอบสนอง (Response) เม่ือสรุปความคิดที่รวมความได้ส ่งผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการมีพฤติกรรมที่ตอบสนอง ซ่ึงสามารถประเมินการเรียนรู ้

จากพฤติกรรมที่ตอบสนองนี้ 

ทศินา แขมมณ ีและคณะ (2545 : 13) กล่าวว่า การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทางสตปัิญญา 

และกระบวนการทางจิตใจของบุคคลในการรับรู้สิ่งต่างๆ และพยายามสร้างความหมายของ 

สิง่เร้า หรือประสบการณ์ทีต่นได้รบัเพือ่ให้เกิดความเข้าใจในประสบการณ์นัน้ โดยอาศยักระบวนการ

ทางสังคมเข้ามาช่วย เป้าหมายของการเรียนรู้ คือการนำาความรู้ไปใช้เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ตนเองทัง้ทางด้านเจตคต ิความรูส้กึ ความคดิความเข้าใจ และการกระทำาต่างๆ ในการดำารงชวีติ

ประจำาวันร่วมกับผู้อื่น 
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ดังนั้นการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญา หรือกระบวนการทางสมอง (a cogni-

tive process) ซึ่งบุคคลใช้ในการสร้างความเข้าใจหรือการสร้างความหมายของส่ิงต่างๆ  

ให้แก่ตนเอง กระบวนการเรยีนรูจ้งึเป็นกระบวนการของการจดักระทำาต่อข้อมลูหรอืประสบการณ์

มใิช่เพยีงการรับข้อมลูหรอืประสบการณ์เท่านัน้ เป็นงานเฉพาะตนหรอืเป็นประสบการณ์ส่วนตวั 

(personal experience) ที่ไม่มีผู้ใดเรียนรู้หรือทำาแทนกันได้ การเรียนรู้เป็นกระบวนการ 

ท่ีตืน่ตวั สนกุ (active and enjoyable) ทาให้ผูเ้รยีนรูส้กึผกูพนั เกดิความใฝ่รู ้การเรยีนรูเ้ป็นกจิกรรม

ท่ีนำามาซึ่งความสนุกหรือท้าทายให้ผู ้เรียนใฝ่รู ้สู ่สิ่งท่ียากขึ้น อีกทั้งการเรียนรู ้ต้องอาศัย 

สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม (nurturing environment) สภาพแวดล้อมทีด่เีข้ามาช่วย ในส่วนเป้าหมาย

ของการเรียนรู้ คือการนำาความรู้ไปใช้เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งทางด้าน เจตคติ  

ความรู้สึก ความคิดความเข้าใจ และการกระทำาต่างๆ ในการดำารงชีวิตประจำาวันร่วมกับผู้อื่น 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทางสตปัิญญา หรอืกระบวนการทางสมอง (a cognitive 

process) ซึง่บคุคลใช้ในการสร้างความเข้าใจหรอืการสร้างความหมายของส่ิงต่างๆ ให้แก่ตนเอง 

ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการของการจัดกระทำาต่อข้อมูลหรือประสบการณ ์

มิใช่เพียงการรับข้อมูล หรือประสบการณ์เท่านั้น 

2. การเรยีนรูเ้ป็นงานเฉพาะตนหรอืเป็นประสบการณ์ส่วนตวั (personal experience) 

ที่ไม่มีผู้ใดเรียนรู้หรือทำาแทนกันได้ 

3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม (a social process) เนื่องจากบุคคลอยู่ 

ในสังคมจึงสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ และขยายขอบเขตของความรู้ด้วย 

4. การเรียนรู ้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนได้ท้ังจากการคิด และการกระทำารวมทั้ง 

การแก้ปัญหา และการศึกษาวิจัยต่างๆ 

5. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีตื่นตัว สนุก (active and enjoyable) ทำาให้ผู้เรียน

รู้สึกผูกพัน เกิดความใฝ่รู้ การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่นำามาซึ่งความสนุกหรือท้าทายให้ผู้เรียนใฝ่รู้

สู้สิ่งยาก 

6. การเรียนรู ้อาศัยสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม (nurturing environment)  

สภาพแวดล้อมที่ดีสามารถเอื้ออำานวยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ได้ดี

7. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ (anytime and any-

place) ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 
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8. การเรียนรู ้ คือ การเปลี่ยนแปลง (change) กล่าวคือ การเรียนรู ้จะส่งผลต่อ 

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งทางด้านเจตคติ ความรู ้สึก ความคิด และการกระทำา  

เพื่อการดำารงชีวิตอย่างปกติสุข และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 เนือ่งจากการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการต่อเนือ่งตลอดชวีติ (a lifelong process) บคุคล

จำาเป็นต้องเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ เพือ่การพฒันาชีวติจติใจของตนเอง การสร้างวฒันธรรมแห่งการเรยีนรู้

ตลอดชีวิต จึงเป็นกระบวนการท่ียั่งยืนช่วยให้บุคคล และสังคมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

หากผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้น กล่าวคือ มีขั้นตอน และวิธีการในการเรียนรู้ที่เหมาะ

สมกับตน และสาระการเรียนรู้ ก็จะช่วยให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ดี คือ เกิดความรู้ ความเข้าใจ 

ทักษะ และเจตคตทิีต้่องการ รปูแบบทีส่่งเสรมิการพฒันาสมอง และการเรยีนรูรู้ปแบบหนึง่ทีน่่าสนใจ 

คือ รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Targeted Model) หรือ BTT 

เป็นรปูแบบการสอนทีฮ่าร์ดแิมน (Hardiman, M., 2012) นกัการศกึษาจากมหาวทิยาลยัจอห์น 

ฮอบกิ้นส์ (John Hopkins University) เป็นผู้พัฒนาขึ้น 

รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Targeted Model)

 Hardiman (2012b : XIX) กล่าวถงึรปูแบบการสอนทีส่อดคล้องกบัการเรยีนรูข้องสมอง 

(Brain-Targeted Model) หรือ BTT ว่าเป็นการออกแบบโดยใช้พื้นฐานการวิจัยเกี่ยวกับสมอง 

และอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นการวิจัยท่ีมีฐานมาจากการออกแบบอย่าง

มีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนน้ีออกแบบโดยอาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และ

การพัฒนาทักษะการคิดของ Marzano (1992) ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 

ของ Gardner (1993) และทฤษฎีการเรียนรู้(Bloom’s Taxonomy) ของ Bloom (1956) 

อย่างไรกต็าม การพัฒนา และการแพร่ขยายของรปูแบบการสอนนีม้คีวามสำาคญัต่อการวจัิยต่อไป

ในอนาคต

 ในส่วนของแนวคดิของรปูแบบการสอนทีส่อดคล้องกบัการเรยีนรูข้องสมอง (Brain-Tar-

geted Model) Hardiman, M. (2012a : 11) กล่าวถึงแนวคิดนี้ว่า ครูมีบทบาทสำาคัญมากใน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมองเพราะ เป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาสำาหรับนักเรียนทุกวัย ตลอดจนรูปแบบการสอนนี้

ยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน 2 ประการ คือ ประการแรก 

เพื่อให้มีเวลามากขึ้น สำาหรับการสังเคราะห์จำานวนหัวข้อต่างๆ ในการเรียน และประการที่สอง
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เป็นความท้าทายในการวางแนวทางการจดัการเรยีนการสอนโดยทำาการวจิยัเกีย่วกบัเนือ้หาความ

รู้ และการเรียนรู้

 รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Targeted Model) หรือ 

BTT หรือเป้าหมายทางสมอง (brain targets) มีขั้นตอนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ตาม

ลำาดับขั้น ดังนี้

- เป้าหมายสมองที่หนึ่ง : การสร้างบรรยากาศด้านอารมณ์เพื่อการเรียนรู้ (Estab-

lishing the emotional climate for learning)

- เป้าหมายสมองที่สอง : การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Creating the 

physical learning environment)

- เป้าหมายสมองท่ีสาม : ออกแบบประสบการณ์การเรยีนรู ้(Designing the learn-

ing experience)

- เป้าหมายสมองที่สี่ : การสอนเพื่อให้เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อหา ทักษะ และแนวคิด 

(Teaching for mastery of content, skills, and concepts)

- เป้าหมายสมองที่ห้า : การสอนเพื่อการขยาย และการประยุกต์ใช้ความรู้-

 ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการศึกษา (Teaching for the extension 

and application of knowledge-creativity and innovation in education)

- เป้าหมายสมองที่หก : การประเมินการเรียนรู้ (Evaluating learning)

 

 ต่อไปจะกล่าวถึงขั้นตอน และแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน 

ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Targeted Model) ตามเป้าหมายทางสมอง (brain 

targets) ที่นำาเสนอโดย Hardiman (2012) โดยลำาดับ ดังต่อไปนี้

เป้าหมายสมองทีห่นึง่ : การสร้างบรรยากาศด้านอารมณ์เพือ่การเรยีนรู ้(Establishing the 

emotional climate for learning)

 ในอดีตเราเคยคิดว่า อารมณ์ และความคิดเป็นระบบที่แยกจากกัน ปัจจุบันนี้ งานวิจัย

หลายชิน้ทีท่ำาให้เราทราบว่าทัง้สองอย่างน้ีมปีฏสิมัพนัธ์กนัอย่างสำาคัญในหลายๆ ด้าน มงีานวจิยั

แสดงว่า การกระตุน้อารมณ์ ทัง้ทางบวก และทางลบมผีลกระทบต่อสมอง ความสนใจใส่ใจ และ 

การคิดระดับสูง เช่น งานวิจัยของ Schwabe and Wolf (2010) แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู ้
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คำาศัพท์ใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีลดลง 30% เมื่อผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ความ

ตึงเครียด และอารมณ์ทางบวกสามารถเพิ่มความหลากหลายของกระบวนการรับรู้ และมีความ

คิดสร้างสรรค์ งานวิจัยของ Joëls, Pu, Wiegert, Oitzl and Krugers (2006) กล่าวถึง 

การกระตุ้นอารมณ์ ทั้งทางบวก และทางลบมีผลกระทบต่อสมอง ถึงแม้ว่าความกดดันเล็กน้อย

ในบางบริบทอาจเสริมสร้างสมรรถภาพ แต่ความเครียดต่อเนื่องยาวนานออกไปจะลดความ

สามารถที่จะรับข้อมูล และจดจำาข้อมูลได้ และ LeDoux (1996) ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง

ของสมองที่มีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก โดยก่อนที่สมองจะมีความคิดในระดับสูงน้ัน 

อารมณ์ความรูส้กึจะส่งผลต่อความรูค้วามเข้าใจเป็นอย่างยิง่ อกีทัง้มผีลต่อการประมวลผลข้อมลู

ผ่านกระบวนการทางสมอง จึงจะเห็นได้ว่าเราไม่ควรท่ีจะละเลยถึงความสำาคัญของการสร้าง

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกซึ่งลดผลลัพธ์เชิงลบของความเครียดได้ ซึ่งต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์

ต่างๆ ที่เหมาะสำาหรับการสร้างบรรยากาศด้านอารมณ์เพื่อการเรียนรู้ :

- ครูควรสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับครูท่ีสะดวก สร้างความเช่ือมโยงระหว่าง

ครกูบันกัเรียน และทำาตวัให้นกัเรยีนทีต้่องการความช่วยเหลอืสามารถทีจ่ะเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยอาจใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน และจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริม

การทำางานร่วมกัน ครูควรพิจารณาแนวทางการสอนที่ลดการแข่งขัน และส่งเสริมการทำางาน

ร่วมกัน 

- ครูควรระบุถึงความคาดหวังที่มีต่อความสามารถทางวิชาการของนักเรียนที่ชัดเจน 

ว่าครูต้องการสิ่งใดจากนักเรียน และให้ระบุความคาดหวังนั้นอย่างสมำ่าเสมอ ให้นักเรียนมี 

ทางเลือกทางการเรียนรูไ้ด้ตามสมควร เช่น ต้องการสบืค้นข้อมลูด้วยอนิเตอร์เนต็ ต้องการทำางาน

เป็นทมี สิง่เหล่านีเ้ป็นเทคนคิทีท่ำาให้นกัเรยีนเกิดความรูส้กึว่าเป็นตวัเอง นกัเรยีนสามารถควบคมุ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ และเป็นเทคนิคที่ทำาให้ระดับแรงจูงใจ และผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

- ครูควรใช้อารมณ์ขันเพื่อช่วยลดความเครียดในการเรียนการสอน งานวิจัย 

ของ Schmidt (1994) และ Ziv (1988) แสดงให้เหน็ว่า นกัเรยีนแสดงความสามารถทางการเรยีน

ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญในห้องเรียนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่มีการใช้อารมณ์ขันประกอบการสอน 

- การใช้เทคนคิการโค้ชเพือ่การรูค้ดิ (Cognitive Coaching) วชัิย วงษ์ใหญ่ และมารตุ 

พัฒผล (2558 : 42-43) ได้กล่าวถึงแนวทางการโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching)  

ที่พัฒนาโดย Arthur Costa และ Robert Gamston ว่า การโค้ชเพื่อการรู้คิด เป็นบทบาทของ

ผูส้อนในโลกแห่งการเรียนรูย้คุใหม่ทีพั่ฒนามาจากบทบาทการสอน (teaching) ทีผู้่สอนทำาหน้าที่

ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ ให้คำาตอบที่ถูกต้อง ใช้การสื่อสารทางเดียว กำาหนดทิศทางทางการเรียน 
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กำาหนดงานให้ผูเ้รยีน กำาหนดวตัถปุระสงค์ กำาหนดกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละเกณฑ์การประเมนิผล

การเรยีนรู ้อกีทัง้ผูส้อนทีใ่ช้การโค้ชเพ่ือการรูคิ้ดยงัเป็นมากกว่าผู้อำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

(facilitator) โดยผู้สอนจะมีบทบาทที่เปลี่ยนไปเป็นผู้คอยกระตุ้นให้มีการอภิปราย แลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้กระตุน้ให้คดิและตัง้คำาถามเพือ่สือ่สารสองทาง มปีฏสิมัพนัธ์กบัผูส้อนและผู้เรยีน รวมทัง้

ประสานงานในกจิกรรมการเรียนรู ้ให้ผูเ้รยีนสามารถกำาหนดวตัถปุระสงค์ และทศิทางการเรยีนรู้ 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกำาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และเกณฑ์วัดผลการเรียนรู้ จึงจะเห็นได้ว่า 

การใช้เทคนิคการโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching) เป็นเทคนิคหน่ึงที่ช่วยในการสร้าง

บรรยากาศด้านอารมณ์เพื่อการเรียนรู้ เป็นเทคนิคที่ผู้ที่ได้รับการโค้ชจะได้รับการพัฒนาด้วย

กระบวนการที่สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ได้รับการโค้ชได้นำาศักยภาพของตนเองมาใช้ได ้

อย่างเต็มที่

เป้าหมายสมองที่สอง : การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Creating the physical 

learning environment)

 เป้าหมายนี้เน้นว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพน้ันมีอิทธิพลต่อความใส่ใจ และการมี 

ส่วนร่วมกับกจิกรรมการเรยีนรูเ้ช่นเดยีวกันกับบรรยากาศทางอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความแปลก

ใหม่ในการจัดการเรียนการสอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเพิ่มพูนความใส่ใจได้ 

ทำาให้ระบบของสมองในการเตรียมพร้อม และการกำาหนดทิศทางตื่นตัวทำางาน นอกจาก 

ความแปลกใหม่แล้ว เป้าหมายสมองอนัดับสองยงัมุง่เน้นเรือ่งปัจจยัในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ที่มีผลต่อความใส่ใจ เช่น งานวิจัยของ Edwards & Torcellini (2002) พบว่าการใช้แสงสว่างที่

เหมาะที่สุด ซึ่งส่วนมากจะเหมือนแสงธรรมชาติ จะส่งผลเชิงบวกกับความใส่ใจ และการเรียนรู้ 

Hardiman (2012, 13) ได้ให้คำาแนะนำาต่อไปนีเ้พือ่ช่วยให้ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์จากความแปลกใหม่ 

และช่วยลดปัจจัยสภาพแวดล้อมเชิงลบ ดังนี้

- ครูสามารถสร้างความแปลกใหม่ให้กับนักเรียนโดยการปรับเปล่ียนการจัดที่นั่ง 

ตกแต่งห้องเรยีน หรอืเปลีย่นให้ไปเรยีนในส่วนอืน่ๆ ของโรงเรียน เช่น ห้องสมดุ ห้องทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ

- เปลีย่นวธิกีารนำาเสนอเนือ้หารายวชิา เช่น เปลีย่นวธิกีารนำาเสนอโดยการใช้ภาพแทน

ตัวหนังสือ เปลี่ยนสีตัวอักษร และรูปแบบของเนื้อหาแต่ละช่วง
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- ครูควรติดตาม และสังเกตการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนในห้อง อาจห้ามใช้

คอมพวิเตอร์หรือห้ามจดโน้ตเป็นบางช่วง และให้นกัเรยีนฟังการนำาเสนออย่างตัง้อกตัง้ใจเพือ่ให้

มีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างเต็มที่แทน 

- การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพยังมีส่วนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ดังแผนภาพต่อไปนี้
8 

 

ภาพที่ 1  การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสุข จาก การเรียนรู้อย่างมีความสุข : สารเคมีในสมองกับความสุขในการเรียนรู้ 
(น. 23), โดยศันสนีย์ ฉัตรคุปต์และคณะ, 2544, กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

เป้าหมายสมองที่สาม: ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ (Designing the learning experience) 

การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นกระบวนการแก้ปัญหาการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์สถานการณ์
หรือเงื่อนไขการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยผู้ออกแบบการเรียนรู้จะต้องมีความสามารถในการบูรณาการ กลั่นกรอง การ
วิเคราะห์ การจัดการ การสังเคราะห์สารสนเทศ ตลอดจนในปัจจุบันความหลากหลายในทักษะต่างๆ มีความจําเป็นมาก
สําหรับผู้สอน การจัดการเรียนการสอนโดยปกติจึงเกี่ยวข้องกับทักษะท่ีหลากหลาย ซ่ึงผู้ท่ีออกแบบการเรียนรู้ต้องนําความรู้
และทฤษฎีจากวิชาต่างๆ เช่น จิตวิทยา การศึกษา การติดต่อสื่อสาร ระบบ การเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อนําใช้ในการพัฒนา
ต่างๆ ในข้ันตอนน้ีจะดูวิธีการวางแผน และวิธีนําเสนอเนื้อหารายวิชา เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจโดยรวมว่าแนวคิดต่างๆ นั้น
เกี่ยวข้องกันอย่างไร   

การเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนสําคัญที่สุด 
 จัดการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ เกิดความ
รักในสิ่งท่ีกําลังเรียนรู้
 จัดการเรียนรู้ท่ีสนุก ประทับใจผู้เรียน มีเรื่อง
อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
 จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด การลงมือ
กระทํากิจกรรม
 จัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการเชื่อมโยงเรื่องราวและ
แนวคิดของสิ่งท่ีเรียนรู้ในห้องเรียนกับความเป็นจริง
ในชีวิต
 นําการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย ดนตรี
ศิลปะ เข้ามาผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมี
ความสุข

สมอง  
หลั่งสารเคมีท่ีเก่ียวข้องกับความสุข เช่น 
Dopamine, Serotonin Endorphin และ 
Acetylcholine ท่ีเกี่ยวข้องกับสติปญัญาและ
การเรียนรู้มากขึ้น 

มีผลต่อพฤติกรรม 
 เกิดความอยากรู้ กระตือรือร้น สนใจ
ไขว่คว้า อยากท่ีจะรู้
 สนุกท่ีจะได้เรียนรู้
 เกิดพลังท่ีจะทําและเรียนรู้สิ่งต่างๆ
จําในสิ่งที่เรียนรู้ได้

มีผลต่ออารมณ์ เกิดความสุขในการเรียนรู้ 

มีผลต่อสติปัญญา 

สมองต่ืนตัวที่จะเรียนรู้ 

ภาพที่ 1 การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข จาก การเรียนรู้อย่างมีความสุข	:	สารเคมีในสมอง

กับความสุขในการเรียนรู้ (น. 23), โดยศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และคณะ, 2544, 

กรุงเทพฯ : สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

เกิดความรักในสิ่งที่กำาลังเรียนรู้

ที่มีความสุข
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เป้าหมายสมองที่สาม : ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ (Designing the learning ex-

perience)

 การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นกระบวนการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 

โดยการวเิคราะห์สถานการณ์หรอืเงือ่นไขการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ โดยผู้ออกแบบการเรยีนรูจ้ะต้อง

มคีวามสามารถในการบรูณาการ กลัน่กรอง การวเิคราะห์ การจดัการ การสังเคราะห์สารสนเทศ 

ตลอดจนในปัจจบุนัความหลากหลายในทกัษะต่างๆ มคีวามจำาเป็นมากสำาหรบัผูส้อน การจดัการ

เรียนการสอนโดยปกติจึงเกี่ยวข้องกับทักษะที่หลากหลาย ซึ่งผู้ที่ออกแบบการเรียนรู้ต้องนำา 

ความรู้ และทฤษฎีจากวิชาต่างๆ เช่น จิตวิทยา การศึกษา การติดต่อสื่อสาร ระบบ การเรียนรู้ 

และเทคโนโลยีเพื่อนำาใช้ในการพัฒนาต่างๆ ในข้ันตอนน้ีจะดูวิธีการวางแผน และวิธีนำาเสนอ

เนื้อหารายวิชา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจโดยรวมว่าแนวคิดต่างๆ นั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

 เป้าหมายสมองอนัดบัสามนีเ้น้นความเชือ่มโยงกนัใน “ภาพรวม” (big picture) ระหว่าง

หัวข้อหลกั แก่นเร่ือง และแนวคดิ ในการสอนควรแสดงว่าเนือ้หาสาระส่วนหนึง่ๆ นัน้มคีวามสมัพนัธ์

เก่ียวข้องกบับรบิททีก่ว้างขึน้อย่างไร และเป็นส่ิงทีม่ปีระโยชน์อย่างไร เนือ่งจากคนเรามีแนวโน้ม

ตามธรรมชาตทิีจ่ะเสาะหารปูแบบ และความเก่ียวข้องสัมพนัธ์เชือ่มโยงกนัระหว่างความทรงจำา

ต่างๆ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ตลอดจนทดลองที่จะสร้างเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ (Posner & Roth-

bart, 2007, p. 205) 

 Hardiman (2012b, pp. 81-86) เสนอว่าการนำาเสนอเนื้อหาเป็นรูปภาพให้เห็น เช่น 

การใช้แผนผงักราฟฟิก (Graphic Organizers) จะช่วยให้นกัเรยีนสร้างความเชือ่มโยงทัง้ภายใน

ตัวเนื้อหา และระหว่างเน้ือหาต่างๆ ได้ เป้าหมายสมองอันดับสามนำาเสนอว่าการทำาแผนผัง

แนวคดิจะเพ่ิมการจำา และทำาให้เกดิความเข้าใจแนวคดิอย่างลกึซึง้มากขึน้ โดยครสูามารถใช้กลยทุธ์

ต่อไปนี้ได้ในการออกแบบ และในการจัดการเรียนการสอน

- ระบุแก่นเร่ืองหลักๆ ของเนื้อหาของรายวิชาหรือหน่วยการเรียน และแสดง 

ความสมัพันธ์ระหว่างแก่นเรือ่งเหล่านัน้โดยใช้การเรยีบเรยีงเนือ้หาในรปูแผนภมูหิรอืไดอะแกรม 

หรือ แผนที่ความคิด (Thinking Maps)

- เมื่อระบุขอบเขตเนื้อหาหลักๆ ได้แล้ว ครูอาจพิจารณาวิธีต่างๆ ที่จะให้ข้อมูลโดยใช้

กิจกรรมในห้องเรียน และการมอบหมายงานท่ีมีลักษณะพิเศษแทนการใช้วิธีการสอนแบบ

บรรยาย และการอ่าน โดยอาจแสดงกิจกรรมท่ีแตกต่างไป เช่น เน้นการอภิปรายเนื้อหาที่

เกี่ยวข้องคู่กับแผนที่ความคิด 
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- กำาหนดวิธีประเมินเน้ือหาท่ีเป็นแกนเรื่องหลัก และแกนเรื่องย่อยในระหว่างที ่

มีการเรียนการสอนรายวิชา และเมื่อสิ้นสุดรายวิชา ครูควรมีมาตรฐานในการประเมินผลงาน 

(district-based benchmark assessments) และมกีารประเมนิผลโดยการสอบเมือ่ส้ินสุดบทเรยีน 

รวมถึงนักเรียนควรได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในโลกความเป็นจริงโดยแสดงไว้ในแผนที่ความคิดได้ 

- สนับสนุนให้นักเรียนสร้างแผนผังแนวคิดของตนเองในการเรียน เพื่อแสดง 

ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ ในบทเรียน และเพื่อเพิ่มความจำาด้านเนื้อหา

เป้าหมายสมองที่สี่ : การสอนเพื่อให้เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อหา ทักษะ และแนวคิด (Teaching 

for mastery of content, skills, and concepts)

 นอกจากการจดัการบรรยากาศทางอารมณ์ สภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้างกายภาพ และ

ภาพรวม (big picture) แล้ว ผูส้อนควรเสาะหา และใช้วธิกีารสอนทีส่ร้างความเช่ียวชาญ (mas-

tery) กล่าวคอืความสำาเรจ็ของนกัเรยีนในการได้สาระเนือ้หาความรู ้และการจดจำาเนือ้หา ทกัษะ 

และแนวคิดต่างๆ ไว้ได้ในระยะยาว ความเช่ียวชาญขึ้นอยู่กับกระบวนการจำาอย่างมาก ทั้งนี้

เนื่องจากการจะเก็บข้อมูลไว้ได้ จะต้องมีการจัดการข้อมูลก่อน แล้วจึงย้ายข้อมูลเหล่าน้ัน 

จากท่ีเกบ็ชัว่คราวไปไว้ทีร่ะบบความจำาระยะยาว Hardiman (2012b, p. 100) กล่าวถงึ Eric Kandel 

ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้แสดงไว้ว่า ในการสร้างความทรงจำาชั่วคราว ไซแนปส์ (synapses) หรือ

จดุประสานประสาทในสมองจะอาศยัโปรตนีทีม่อียูภ่ายในเซลล์สมอง อย่างไรกต็าม การเปลีย่น

ความทรงจำาชั่วคราวให้เป็นความทรงจำาระยะยาวจำาเป็นต้องให้สมองผลิตโปรตีนที่มีหน้าที่

ควบคุมบังคับอีกชุดหนึ่งที่แตกต่างไป ดังนั้นการจำาข้อมูลระยะยาวไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์

ทางจิตวิทยา หากเป็นปรากฏการณ์ทางประสาทวิทยา (neurophysiological) ที่เกิดขึ้น 

ผ่านกระบวนการทางชวีเคมใีนสมอง และการสร้าง และการจดัระเบยีบการเชือ่มโยงของประสาท

เสียใหม่อีกด้วย

 ดังนั้นปัญหาท้าทายสำาหรับผู้สอน และนักเรียนคือการกำาหนดว่า วิธีการนำาเสนอ และ

กิจกรรมแบบใดจะดีที่สุดในการส่งเสริมการจดจำาเก็บเน้ือหาสำาคัญๆ ไว้ได้ การทำาให้นักเรียน

สนใจผูกพนักบัเนือ้หา การสอนผ่านกจิกรรมเชงิศลิปะอาจเป็นวธิกีารทีม่ปีระโยชน์ในการเสรมิสร้าง

การจดจำาเกบ็ข้อมลูนัน้ไว้ได้ ซ่ึงความเชีย่วชาญด้านเนือ้หาสามารถเพิม่ขึน้ได้ด้วยกลยทุธ์ต่อไปนี้ 

(Hardiman, 2012a, pp. 13-14)
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- ครูควรหาวิธีการท่ีจะกระตุ้นให้นักเรียนเรียกสิ่งที่เรียนไปในห้องเรียน และจาก 

การทำางานทีม่อบหมายกลบัมาใช้อย่างคล่องแคล่ว กลยทุธ์อย่างหนึง่คือการสอบย่อย แต่การเรยีก

ข้อมูลกลับมาใช้ไม่จำาเป็นจะต้องเป็นการประเมิน นักเรียนจะเรียกข้อมูลมาใช้ได้คล่องแคล่ว  

เมือ่มกีารประยกุต์ใช้ความรูเ้พือ่แก้ปัญหา หรือเพือ่ตรวจสอบ วพิากษ์วจิารณ์สิง่ทีน่กัเรยีนเรยีนรู้ 

ผู้สอนสามารถสนับสนุนให้นักเรียนโต้แย้งความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันออกไปตลอดจนนำาเสนอ

สรปุความรูข้องตนโดยใช้สือ่ผสม หรืออภปิรายเนือ้หาหน้าชัน้เรยีน หรอือภปิรายทางสือ่ออนไลน์

ต่างๆ 

- ใช้กิจกรรมหลากหลายเพื่อทำาให้จำาข้อมูลได้ดีขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากศิลปะ และ

เทคโนโลยี อาจให้นักเรียนออกแบบด้านกราฟฟิก ผลงานเพลง งานทัศนศิลป์ และภาพยนตร์ 

เป็นต้น

- กระตุน้ให้นกัเรยีนใช้เวลานอกห้องเรยีนเพือ่ทำาการทดสอบตนเองในการเรยีกเนือ้หา

กลบัมาใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ใช่เพยีงแต่อ่านข้อมลูซำา้เท่าน้ัน นกัเรยีนควรอ่านซำา้เฉพาะเวลา

ทีไ่ม่สามารถดงึข้อมลูส่วนใดส่วนหนึง่ทีต้่องการออกมาใช้ไม่ได้ แล้วควรจะทดสอบตนเองอกีครัง้หนึง่ 

โดยไม่ควรทิ้งช่วงเป็นเวลานาน นักเรียนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า “การเรียน” หมายความถึง 

การอ่านบทเรียนซำ้า ฟังบรรยาย หรือการดูโน้ตท่ีย่อไว้ ข้อแนะนำาคือนักเรียนอาจใช้บัตรคำา 

(flashcards) และการซ้อมทำาข้อสอบ จะมปีระสทิธผิลมากกว่า การอ่านซำา้ ทัง้นีเ้พราะนกัเรยีน

จะได้เรียกเอาข้อมูลเนื้อหากลับมาใช้อย่างคล่องแคล่ว แบบทดสอบ (test) จะวินิจฉัย 

ความสามารถ และให้ความเห็นป้อนกลับได้ทันที สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำาหรับ

การจดจำาเก็บเนื้อหาไว้ดี

เป้าหมายสมองท่ีห้า : การสอนเพือ่การขยาย และการประยกุต์ใช้ความรู-้ความคดิสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรมในการศึกษา (Teaching for the extension and application of  

knowledge-creativity and innovation in education)

 เป้าหมายสมองอันดับห้าจะต่อยอดจากหลักการของเป้าหมายสมองอันดับส่ีที่เน้น 

เรือ่งความเชีย่วชาญด้านความรู ้โดยมุง่เน้นการประยกุต์ใช้ความรูผ่้านกจิกรรมสร้างสรรค์ทีต้่อง

ใช้การคิดวิพากษ์วิจารณ์ และการแก้ปัญหาในโลกความเป็นจริง ตามที่ศาสตราจารย์เดวิด  

เพอร์กินส์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Perkins, 2001) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์

ต้องใช้การดำาเนินการที่ค้นพบสิ่งสำาคัญ (break-through) หรือนอกกรอบ (out-of-the-box) 

และเกี่ยวข้องกับรูปแบบความคิดที่แตกต่างจากการแก้ไขปัญหาแบบทั่วไป 



173มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ถงึแม้ว่า บางครัง้ความคดิสร้างสรรค์จะเกีย่วพนักับสตปัิญญาหรือการมพีรสวรรค์พเิศษ 

แต่ก็มีงานวิจัยจำานวนมากท่ีสนับสนุนความคิดท่ีว่า การคิดสร้างสรรค์แตกต่างจากสติปัญญา

อย่างชัดเจน และเป็นสิ่งที่สามารถสอนได้ เช่น งานวิจัยของ Dugosh, Paulus, Roland and 

Yang (2000) พบว่าความสามารถของแต่ละบุคคลเม่ือมีการระดมความคิด (brainstorm)  

จะเกดิผลทางบวกเมือ่มกีารกระตุน้จากความคดิทีม่คีวามสอดคล้องกนั สอดคล้องกบัแนวคดิทีว่่า

ความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาจะทำาให้มีแนวคิด (idea) ใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์แนวทาง

การแก้ปัญหาเหล่านั้น ซ่ึงต่อไปน้ีเป็นกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการทำาความเข้าใจกับเนื้อหาสาระ 

ความรู้ (Hardiman, 2012b, pp. 139-140) 

- ให้นักเรียนดำาเนินการสำารวจ และตรวจสอบ ใช้กระบวนการการเรียนรู้ด้วยปัญหา

เป็นฐาน (problem-based learning)

- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น ในการเรียนการสอนเรื่องเอนไซม ์ 

ครสูามารถให้นกัเรยีนใช้วสัดงุ่ายๆ (เช่น เขม็ขดั และสายโทรศพัท์) เพือ่แสดงแนวคดิว่า เอนไซม์

บางชนิดมีดีเอ็นเอแบบเกลียวแน่นในรูปลักษณะอย่างไร กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

ความแปลกใหม่ ส่งเสริมให้มีความเข้าใจทีเ่พิม่ขึน้ และความคดิทีลึ่กซึง้ (deeper thinking) เพิม่ขึน้

- แทนทีจ่ะกำาหนดให้ทำาแบบฝึกหดัในห้องทดลองตามตำารา (cookbook) เหมอืนปรงุ

อาหารตามตำารา ในห้องทดลอง ครูอาจให้เนื้อหาแก่นักเรียนพร้อมตั้งเป้าหมายว่า ให้ออกแบบ

การทดลองด้วยตนเอง การทำาเช่นน้ีจะทำาให้นักเรียนต้องตั้งสมมุติฐาน ทดสอบ และปรับปรุง

แก้ไขการคิดของตนเองโดยอาศัยข้อมูล ดังนั้นแทนที่จะเพียงแต่ทำาตามตำารา (recipe) นักเรียน

ก็จะได้ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์จนเกิดผลงานใหม่ๆ ด้วยตัวเอง 

- นักเรียนสามารถแสดงความเข้าใจ ตลอดจนแนวคิด เช่น การถ่ายทอดยีน และ 

การแสดงออกของยีนด้วยการตรวจสอบกรณีศึกษา และสร้างพงศาวลี (pedigrees) ที่แสดงว่า

ลักษณะบางอย่างถ่ายทอดกันได้อย่างไร 

เป้าหมายสมองที่หก : การประเมินการเรียนรู้ (Evaluating learning)

 เป้าหมายสมองอันดับสุดท้ายมุ่งเน้นไปท่ีวิธีการประเมินความสามารถของนักเรียน  

การประเมินไม่ได้เป็นเพียงวิธีการให้เกรดเท่านั้น หากเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการส่งเสริม

การเรยีนรู้ และความจำา จากผลการศกึษาของ Finn & Metcalfe (2010) พบว่า ความจำาจะดขีึน้ได้

ด้วยความเห็นป้อนกลับที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า เพียง
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แค่เกิดการคาดหวังว่า จะได้ความเห็นป้อนกลับท่ีรวดเร็วก็สามารถจูงใจให้คนเกิดการแสดง 

ความสามารถได้ อีกทั้ง ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) สามารถส่งเสริม

ได้ด้วยการใช้การประเมินอย่างหลากหลาย ซึ่งทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณน้ันมีทักษะที่ 

มากกว่าการจำาได้เท่านัน้ ข้อค้นพบต่างๆ รวมกนัแล้วสนบัสนนุข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประเมนิ

ตามแนวคิดของ Hardiman (2012a, pp. 15) ดังต่อไปนี้ : 

- ครูควรให้ความเห็นป้อนกลับ (feedback) งานที่มอบหมายให้นักเรียนทำาโดยเร็ว 

ในเวลาเหมาะสมทีส่ดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และนกัเรียนควรรูล่้วงหน้าก่อนทำางานว่าจะได้รบัความ

เห็นป้อนกลับในเวลาที่ไม่นานมากนัก 

- เพื่อให้ความเห็นป้อนกลับมีผลลัพธ์ท่ีดียิ่งข้ึน ครูให้ข้อเสนอแนะบ้าง เพื่อช่วยให้

นักเรียนหาคำาตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง

- ครูสามารถเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์โดยการใช้การประเมินแบบทางเลือก  

(alternative assessments) เช่น การทำาแฟ้มผลงาน (portfolios) และโครงการ (project)  

ทีป่ระยุกต์ระหว่างเทคโนโลย ีและศลิปะเข้าด้วยกนั โดยให้นกัเรยีนได้รบัทราบเกณฑ์การประเมนิ

ล่วงหน้า เพื่อที่นักเรียนจะได้ประเมินเกณฑ์ และความคาดหวังเกี่ยวกับงานที่ทำาได้อย่างชัดเจน 

 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการสอนท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Targeted 

Model) หรอื BTT เป็นรปูแบบการสอนทีม่เีอกภาพ มีพืน้ฐานอยูบ่นงานวจิยัด้านประสาทวทิยา 

และพุทธิปัญญา ผู้สอนในระดับต่างๆ หรือในรายวิชาต่างๆ สามารถใช้โมเดลการสอน BTT น้ี

เพือ่ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ัง้ทางด้านอารมณ์ และทางกายภาพ เพิม่พนูความเข้าใจ

ภาพรวม (big picture) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง และการเรียนรู้ ตลอดจนสร้าง 

ความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่ลึกซึ้งขึ้น กระตุ้นนักเรียนให้ประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทโลก 

ความเป็นจริง และใช้ประโยชน์จากความเห็นป้อนกลับ และเทคนิคการประเมินที่เหมาะสม 
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อุบลราชธานี
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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมุ ่งศึกษาการปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรแฝงที่ซ่อนอยู ่ใน 

หนังสือเรียนภาษาเขมร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของราชอาณาจักรกัมพูชา 

 ผลการศึกษาพบว่า หนังสือเรียนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐที่ใช้ในการปลูกฝัง

อุดมการณ์ชาติ เนื่องจากกระทรวงอบรม ยุวชน และกีฬา ของกัมพูชาเป็นหน่วยงานที ่

รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการจัดทำาหนังสือเรียน และกำาหนดให้โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในสังกัด 

ของรฐับาลใช้หนงัสอืเรียนดงักล่าวเพือ่จดัการเรยีนการสอน การปลูกฝังอดุมการณ์ชาตใินหนงัสือเรยีน

จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

 อุดมการณ์ชาติท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนภาษาเขมร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

คือ 1) การปลูกฝังความภาคภูมิใจท่ีได้เกิดมาเป็นชาวกัมพูชา ซึ่งเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมอัน

ยิ่งใหญ่ 2) การสร้างศัตรูของชาติ คือสยามและฝรั่งเศส 3) การกล่าวถึงเหตุการณ์การฆ่าล้าง 

เผ่าพันธุ์ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำาให้ชาวกัมพูชาเจ็บปวด และ 4) การผนวกรวมความแตกต่าง

ทั้งในด้านเชื้อชาติ และศาสนา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาติ

 การปลูกฝังแนวคิดชาตินิยมในแก่เยาวชนชาวกัมพูชานั้นมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ข้อดีคือ 

ทำาให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดสำานึกรักชาติ และพร้อมที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาประเทศชาติ 

ให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป ส่วนข้อเสยีคอื การทีช่าวกมัพูชายงัไม่ลมืเลอืนประวตัศิาสตร์บาดหมาง 

โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านคือไทย ซึ่งอาจส่งผลให้การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน 

ไม่ประสบผลเท่าที่ควร 

ค�าส�าคัญ บทอ่าน หนังสือเรียนภาษาเขมร อุดมการณ์ชาติ 
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Abstract

 The purpose of the research is to study how Cambodian ideologies are 

skillfully hidden in grade 1-6 Cambodian textbooks. According to the research, 

textbooks are used as tools to foster Cambodian ideologies by the government 

of Cambodia. 

 As the Ministry of Education, Youth and Sports is solely responsible for 

producing textbooks which are used by government schools, indoctrinating na-

tional ideologies is inevitable, be it intentionally or not. 

 The ideologies that appear in the textbooks function to 1) foster pride to 

be Cambodians which have great civilizations 2) view France and Siam as the 

enemies 3) remind the reader of the genocide, which causes pain to all Cambo-

dians and 4) to harmonise the differences in religions and nationalities.

 Crafting Cambodian Ideologies have both a benefit and a drawback. As 

regards the first, it helps develop the patriotism of new Cambodian generations 

and prepare them to be part of the nation’s development. However, it also 

repeats the unforgettable historical conflicts with Cambodia and its neighbors, 

in particular Thailand, which may obstruct the success of ASEAN.

Keywords: Reading Part, Cambodian Textbooks, Cambodian Ideologies
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อารัมภกถา

 กระทรวงอบรม ยุวชน และกีฬา (RksYgGb;rM yuvCn nigkILa) ของราชอาณาจักร

กัมพูชา หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ “Ministry of Education, Youth and Sport” (MoEYS) 

มีหน้าท่ีกำาหนดหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รายละเอียดสำาคัญประการหนึ่ง 

ในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ Grads 1-9) 

คอื นักเรียนต้องมคีวามรูด้้านภาษาเขมรควบคูกั่บความรูด้้านคณติศาสตร์ (web of Cambodia, 

2546) 

 กระทรวงอบรม ยวุชน และกฬีาให้ความสำาคญัต่อการศกึษาภาษาเขมร และคณติศาสตร์ 

เนือ่งจากภาษาเขมรเป็นเสมอืนเครือ่งหมายทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ และเอกราชของชาต ิเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ และเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร ส่วนคณิตศาสตร์นั้น 

เป็นพืน้ฐานสำาคญัในการศกึษาวชิาวทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รวมถงึศาสตร์อ่ืนๆ 

ทีต้่องใช้หลกัคณติศาสตร์ในการศกึษา คณติศาสตร์จงึมคีวามสำาคัญในฐานะทีช่่วยพฒันาประเทศ

ให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ กลไกสำาคัญที่จะทำาให้นโยบายการศึกษาของชาติ 

ขับเคลื่อนไปตามทิศทางที่ผู้บริหารประเทศได้กำาหนดไว้นั้น นอกจากจะต้องอาศัย “ครูผู้สอน” 

ทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญในศาสตร์นัน้ๆ แล้ว “หนงัสือเรยีน” กถ็อืเป็นเครือ่งมอืสำาคญัทีท่ำาให้

เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีอีกด้วย

 หนงัสอืเรยีนภาษาเขมร เน้นพฒันาทกัษะสำาคญัของผู้เรยีนทัง้ 4 ด้าน คือ การพดู (niyay) 

การฟัง (sþab;) การอ่าน (Gan) และการเขียน (sresr) ซึ่งการฟัง และการอ่านนั้น จัดเป็นทักษะ

ทีใ่ช้ในการรบัสาร (receptive skills) ส่วนการพดู และการเขยีน ถอืเป็นทักษะทีใ่ช้ในการส่งสาร 

(expressive skills) ซึ่งทักษะสำาคัญเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือสำาคัญที่ทำาให้การสื่อสาร

มีประสิทธิภาพทั้งสิ้น 

 หนังสือเรียนภาษาเขมรแต่ละเล่ม ประกอบด้วยบทเรียน (emeron) ประมาณ 9-10 บท 

ในแต่ละบทเรียนจะมีหน่วยการเรียนรู้ย่อย (Unit plan) ที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในด้าน

ต่างๆ โดยใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 ภาพสัญลักษณ์หน่วยการเรียนรู้ย่อยในแต่ละบทเรียนท่ีปรากฏใน

หนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษา (อธิบายภาพจากซ้ายไปขวา)

สัญลักษณ์รูปเทียน     หมายถึง ส่วนของความรู้ทางด้านภาษาเขมรโดยทั่วไป

           เช่น ลกัษณะของคำาคล้องจอง การเปรยีบเทยีบ

           ตัวละคร การจดบันทึก ฯลฯ

สัญลักษณ์รูปเด็กก�าลังอ่านหนังสือ หมายถึง ส่วนของทักษะการอ่าน

สัญลักษณ์รูปมือเขียนหนังสือ  หมายถึง ส่วนของทักษะการเขียน

สัญลักษณ์รูปใบหู	 	 	 	 	 หมายถึง ส่วนของทักษะการฟัง

สัญลักษณ์รูปลูกกุญแจ    หมายถึง ส่วนของไวยากรณ์

สัญลักษณ์รูปปาก	 	 	 	  หมายถึง ส่วนของการพูด

 บทความนีมุ้ง่ศกึษาการปลกูฝังอดุมการณ์ชาตทิีแ่ฝงอยูใ่น “บทอ่าน” (GMNan) ในหนงัสอื

เรียนภาษาเขมร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเอกสารที่ใช้ศึกษามีรายละเอียดดังนี้

 1. หนังสือเรียนภาษาเขมร อ่าน-เขียน ชั้นท่ี 1 (PasaExµr           Gan -sresr  fñak;TI1)  

จดัทำาโดยกระทรวงอบรม ยวุชน และกฬีา (RksYgGb;rM                 yuvdn nigkILa) จดัพมิพ์โดยสำานกัพมิพ์ 

และเผยแพร่ (RKwHsßane)aHBum<nigEckpSay) ปี ค.ศ.2012

 2. หนังสือเรียนภาษาเขมร 2 (PasaExµr           2) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 จัดพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ 

และเผยแพร่ (RKwHsßane)aHBum<nigEckpSay) ปี ค.ศ.2010

 3. หนังสือเรียนภาษาเขมร 3 (PasaExµr           3 ) จัดพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ และเผยแพร่ 

(RkwHsßane)aHBum<nigEckpSay) ปี ค.ศ.2009

 4. หนังสือเรียนภาษาเขมร 4 (PasaExµr           4) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 จัดพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ 

และเผยแพร่ (RKwHsßane)aHBum<nigEckpSay) ปี ค.ศ.2011

 5. หนังสือเรียนภาษาเขมร 5 (PasaExµr           5) จัดพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ และเผยแพร่ 

(RkwHsßane)aHBum<nigEckpSay) ปี ค.ศ.2011.
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 6. หนังสือเรียนภาษาเขมร 6 (PasaExµr 6 ) จัดพิมพ์โดยสำานักพิมพ์และเผยแพร่ 

(RkwHsßane)aHBum<nigEckpSay) ปี ค.ศ.2012

อุดมการณ์ชาติในหนังสือเรียนภาษาเขมร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 อดุมการณ์ชาตทิีส่่งผ่านแบบเรยีนอยูใ่นรปูของ “หลกัสตูรแฝง” (hidden curriculum) 

ได้แก่ การปลูกฝังความภาคภูมิใจในความยิ่ งใหญ่ของชาติกัมพูชา การสร้างศัตรูของชาติ  

การผนวกรวมคนกลุ่มน้อย และคนต่างศาสนาเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติ ดังนี้

 1. ความยิ่งใหญ่ของอารยธรรม และชนชาติเขมร : ปมเขื่องท่ีปลูกฝังมาแต่ครั้ง 

วัยเยาว์

  ความยิ่งใหญ่ของอารยธรรม และชนชาติกัมพูชา เป็นหัวข้อเดียวที่ปรากฏ 

อย่างสมำ่าเสมอในบทอ่านในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  ชาวกัมพูชาสร้างสัญลักษณ์ประจำาชาติข้ึน ไม่ว่าจะเป็น เพลงชาติ ธงชาติ ดอกไม้

ประจำาชาติ ไปจนถึงปราสาทหิน สัญลักษณ์เหล่านี้ช่วยทำาให้คนกัมพูชาเกิดความรู้สึกชาตินิยม 

(Nationalistic feeling) ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างรัฐชาติขึ้นมา ภายหลังจาก 

ที่ประเทศต้องบอบชำ้าจากสงครามกลางเมืองหลายครั้ง

  หลังการ “ค้นพบ” เมืองพระนครในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ ดำาเนิน

การบูรณะ และศึกษาเรื่องราวของโบราณสถาน รวมทั้งผู้สร้าง ผ่านกระบวนการ “ทำาเมือง

พระนครให้เป็นเขมร” (Khmerized the Angkor) เมอืงพระนครซึง่มีภาพแทนคอื นครวดักไ็ด้

กลายเป็นสัญลกัษณ์แห่งชาตกิมัพูชา และถอืเป็นสิง่สำาคญัทีเ่ด่นชดัทีสุ่ดในการกำาหนดทางเดนิ

ของประวัติศาสตร์การเมืองกัมพูชาจาก ค.ศ.1941 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (ธิบดี บัวคำาศรี, 2547 

: 151)

 บทอ่านในหนงัสอืเรยีนภาษาเขมร ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ได้กล่าวถงึความยิง่ใหญ่

ของปราสาทหินเขมรว่า 

eP£óvEtgP£ak;ep¥IleBleXIjR)asaT        (PasaExµr1, 2012 : 112)

นักท่องเที่ยวมักจะตื่นตะลึงเมื่อได้เห็นปราสาทเขมร   (แปล และเรียบเรียงโดยผู้เขียน)

หรือ 

®KYsar´eTAelgesomrabmþgmáal        (PasaExµr1, 2012 : 114)

ครอบครัวของฉันไปเที่ยวเสียมเรียบเป็นบางครั้งบางคราว (แปล และเรียบเรียงโดยผู้เขียน)
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 ประโยคง่ายๆ ในหนงัสอืเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ปลกูฝังความภาคภมูใิจทีเ่ดก็

ได้เกิดมาเป็นคนเขมร ประเทศท่ีมีปราสาทหินโบราณมากมาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุก 

มุมโลกให้มาชื่นชม คนกัมพูชาควรหาโอกาสไปชมให้ได้เช่นกัน เพราะเมื่อได้ไปช่ืนชมก็จะเกิด 

“การประจักษ์” ด้วยตนเอง จะทำาให้เกิดความภาคภูมิใจยิ่งกว่าการได้อ่านหนังสือหรือมีใครมา

ถ่ายทอดให้ฟัง

 หนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กล่าวถึงปราสาทหินเขมรไว ้

ในบทที่ 3 บทอ่านที่ 1 เรื่อง “ทัศนียภาพยามพระอาทิตย์ใกล้อัสดงคตท่ีปราสาทนครวัด” 

(TidæPaBéf¶erobGsþgÁtenAR)asaTGgÁrvtþ) และบทที่ 4 บทอ่านที่ 2 เรื่อง “ปราสาทนครวัด” 

(R)asaTGgÁrvtþ) ดังนี้

 

 evlal¶acRtCak; xül;bk;rMePIy² eTscrCatinigGnþrCatieRtómm : asuInftRKb;Kña xøHQr xøHGgÁúy 

EPñksMlågemIleTAR)asaTGgÁrvtþEdlkMBug®sUbykkaMrsµIBN’masBIRBHsuriya. RBHGaTitübnÞabxøÜn

y : agsnSåm² . kaMrsµIBN’s)anbþÚreTACaBN’mas caMgmkelIEpnBsuFa. eBlenaH R)asaT

GgÁrvtþERbCaBN’masq¥ineq¥A sßitenAkNþal®TUgéRBRBåkSa.

 eTscrmkkan;extþesomrabEtgEtrg;caMemIlTidæPaBd¾s¥atGs©arürbs;R)asaTGgÁrvtþenAeBléf¶erob

lic. rUbR)asaTGgÁrvtþBN’mas)anditCab;någEkvEPñknigdk;Cab;kñúgGarmµN_BYkeKCanic©.

(PasaExµr3, 2009 : 34)

 ยามเยน็ยำา่ สายลมโบกรำาเพยๆ นกัท่องเทีย่วชาวเขมร และชาวต่างชาตเิตรยีมเครือ่งมอื

ถ่ายภาพครบทกุคน บ้างยนื บ้างนัง่ สายตาจ้องมองดูปราสาทนครวัด ซึง่กำาลงัดดูซบัรบัเอารศัมี

สีทองจากพระสุริยา พระอาทิตย์เคลื่อนตัวตำ่าลงช้าๆ รัศมีสีขาวได้เข้ามาแทนที่รัศมีสีทอง  

ส่องมายังพื้นพสุธา เวลานั้นปราสาทนครวัดเปลี่ยนเป็นสีทองเพริศเพรา สถิตอยู่ในกลางทรวง

ไพรพฤกษา

 นักทัศนาจรมาถึงจังหวัดเสียมเรียบ มักจะรอชมทัศนียภาพซ่ึงงดงามน่าอัศจรรย์ 

ของปราสาทนครวัดในเวลาท่ีพระอาทิตย์ใกล้จะตก ภาพปราสาทนครวัดสีทองได้ประทับแน่น

อยู่ในแก้วตา และหยดติดในอารมณ์ของพวกเขาเป็นนิจ

(แปล และเรียบเรียงโดยผู้เขียน)
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 และ

 extþesomrabCatMbn;eTscrN_d¾l,Il,ajénRbeTskm<úCa eRBaHextþenHmanR)asaTburaNeRcIn. R)

asaTGgÁrvtþCaR)asaTmYyEdlmankMBUlR)aMx<s;RtEdt nigk,ac;rcnal¥RbNIt.

 k,ac;cmøak;manBaseBjelIpÞaMgfµ cab;BIbgáan;éds<an exOnR)asaT exøagTVar bg¥Üc ssr CBa¢aMg Bitan-

rhUtdl;kMBUl. cmøak;TaMgenaHbgðajk,ac;rcnarbs;Exµr Rbkbedaykayvikarrs;revIkKYr [s£b;Es£gNas;. 

eP£óveTscrRKb;² KñaEtgEtekatsresIrfVIédd¾Gs©arürbs;buBVburseyIg.

 ExµrRKb;rUb®tUvnaMKñaEfrkSasñaédd¾l¥ÉkenH [Kg;vgSCaerogrhUt.

(PasaExµr 3, 2009 : 56)

 จังหวัดเสียมเรียบเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในประเทศกัมพูชา เพราะจังหวัดนี ้

มีปราสาทโบราณมากมาย ปราสาทนครวัดเป็นปราสาทหนึ่งซึ่งมียอด 5 ยอดสูงสล้าง และ 

มีลวดลายงดงามประณีต

 ลวดลายสลักมีดารดาษบนแผ่นหิน เริ่มจากราวสะพาน ระเบียงปราสาท ซุ้มประตู 

หน้าต่าง เสา ฝาหนัง เพดาน ไปจนถึงยอด รูปสลักเหล่านั้นแสดงลวดลายของเขมร ประกอบ

โดยลกัษณะอ่อนช้อยมชีวีติควรให้สรรเสรญิยิง่ นกัท่องเทีย่วมักจะสรรเสรญิฝีมืออนัน่าอศัจรรย์

ของบรรพบุรุษของเรา

 ชาวกัมพูชาทุกคนต้องพากันรักษาฝีมือที่งามเป็นหนึ่งนี้ ให้ดำารงอยู่สืบต่อไป

 (แปล และเรียบเรียงโดยผู้เขียน)

 บทอ่านชือ่ “ทศันยีภาพพระอาทติย์ใกล้อสัดงคตทีป่ราสาทนครวดั” (TidæPaBéf¶erobGsþgÁte-

nAR)asaTGgÁrvtþ ) ใช้พรรณนาโวหาร เร้าให้ผูอ่้านเกดิจนิตภาพ และดืม่ดำา่กบั “รสคำา” และ“รส

ความ” ทีผู่เ้ขยีนได้ประดษิฐ์ขึน้ทำาให้เยาวชนเกดิจติสำานกึรกั และภาคภมูใิจในความเป็น “เขมร” 

ได้เป็นอย่างดี

 บทอ่านที่ช่ือ “ปราสาทนครวัด” (R)asaTGgÁrvtþ) ใช้บรรยายโวหาร แม้ภาษา 

จะไม่อลงัการเหมอืนบทอ่านแรก ทว่าการอธบิายอย่างตรงไปตรงมา ทำาให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายว่าบทอ่าน

นี้ต้องการสื่ออะไรแก่ผู้อ่าน ตอนท้ายบทอ่าน ผู้เขียนสรุปว่า “นักท่องเที่ยวทุกคนต่างพากัน

ยกย่องสรรเสรญิฝีมอือนัอัศจรรย์ของบรรพบรุุษของเรา” (eP£óveTscrRKb;²KñaEtgEtekatsresIrfVIéd-
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d¾Gs©arü rbs;buBVburseyIg) และ “ชาวกัมพชูาทกุคนต้องช่วยกันรกัษาผลงานทีง่ามเป็นหนึง่นี ้ให้ดำารง

อยูต่ลอดไป”(ExµrRKb;rUb®tUvnaMKñaEfrkSasñaédd¾l¥ÉkenH [Kg;vgSCaerogrhUt.) (PasaExµr 3, 2009 : 56)

 ฝีมอือนัอศัจรรย์ของบรรพบรุษุนี ้เป็นความภาคภูมใิจของชาต ิทีป่ระชาชนต้องดแูลรกัษา 

เช่นเดียวกับบทอ่านในหนังสือเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “ปราสาทพระวิหาร”	 

(R)asaTRBHvihar) ทีก่ล่าวว่า องค์การสหประชาชาชาต ิ(UNESCO) ประกาศให้ปราสาทดงักล่าว

เป็นมรดกโลก (sm,tiþebtikPNÐBiPBelak) เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม ค.ศ.2008 ส่ิงเหล่านี้ช่วย

เสริมแรงทำาให้วาทกรรมที่ว่า กัมพูชาเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ มีอารยธรรมที่รุ่งเรืองนี้เข้มแข็งขึ้น

 บทอ่านระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ยังได้เน้นยำ้าความคิดเดิมที่ว่า ชาวกัมพูชาควรหา

โอกาสไปเสียมเรียบให้ได้สักครั้งในชีวิต ดังบทอ่านที่ตัดตอนมาจากนวนิยายเรื่อง “ผกาโรย”1 

(páaRseBan) ของนู ฮาจ (nU hac) ดังนี้

 eBlresol  evlaRBHsuriyakMBugdutcMhuyGs;TaMgFmµCati érkNþågyMTMlak;sMeLgBIcugRseLA b¤cugeQI-

TalEdlx<s;RtEdtkñúgGakas. sBÞtUrüt®nþIcMELkenH )aneFVI[GñkdMeNIrTaMgBYgnåkGasUrdl;

®sukkMeNItEdlFøab;fáúMefáIg.

 enAExERctnigExBisax tampøÚvBIRkugesomrabeTAGgÁr páarMdYlbeBa©jBiedarRkGUbQ¶úy. ebICYnCa

manvaeyabk;bnþic²pg GñkedIrykxül;Gakas naeBll¶actamfñl;enHnågmancitþGENþtGNþÚg RbEhlCanåg

lan;mat;fa eTaHCazantusitk¾minsb,ayCagenHeTemIleTA.

 » køinrMdYl¡ »sMeLgér¡ kMlaMgGñkdUcCaTiBV»sfEdlGaccUlmkrMsayesckþIesakseRggmYyeBl

)an. 

(dkRsg;nigEksMrYlBIerOgpáaRseBanrbs;elaknU hac TMB½r 98-99)
  (PasaExµr 3, 2009 : 60)

 ยามบ่าย เวลาซึง่พระสรุยิากำาลงัแผดเผาทัว่ท้ังธรรมชาต ิจกัจัน่เรไรร้องเปล่งเสียงมาจาก

ยอดเสลา หรือปลายยอดยาง ซ่ึงสูงละลิ่วไปในอากาศ เสียงดุริยดนตรีอันแปลกนี้ ได้ทำาให ้

นักเดินทางทั้งปวงนึกอาดูรถึงถิ่นกำาเนิดซึ่งเคยเจริญรุ่งเรือง

 1 ผูท้ีแ่ปลชือ่นวนยิายเรือ่ง “ผกฺาสรฺโพน” ว่า “ผกาโรย” คอื อ. ดร.ใกล้รุ่ง อามระดษิ อาจารย์ประจำา

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ในเดือนห้า และเดือนหก ตามทางจากกรุงเสียมเรียบไปยังเมืองพระนคร ดอกลำาดวน 

ส่งกลิ่นหอมฟุ้ง ขณะเดียวกันมีลมรำาเพยมาเบาๆ คนเดินเล่นสูดอากาศในยามเย็นตามถนนนี้  

ก็จะมีใจล่องลอยไปจนเผลออุทานว่า แม้เป็นสวรรค์ชั้นดุสิตก็ไม่สบายกว่านี้แน่ ดูเถอะ

 โอ้ กลิ่นรำาดวน โอ้ เสียงเรไร พลังของท่านเป็นดังโอสถทิพย์ ซ่ึงอาจเขามาสลาย 

ความทุกข์โศกเศร้าหมองชั่วขณะได้

(คัดลอก และปรับปรุงจากเรื่องผกาโรย ของท่านนู ฮาจ หน้า 98-99)

(แปล และเรียบเรียงโดยผู้เขียน)

 บทอ่านที่ชื่อ “ทางไปยังเมืองพระนคร” (pøÚveTAkan;GgÁr) ซ่ึงตัดตอนมาจากนวนิยาย

เรื่อง “ผกาโรย” ของนู ฮาจ เนื้อหาได้กล่าวชมความงามของถนนหนทางที่มุ่งตรงไปยังเมือง

พระนครว่า สองข้างทางดารดาษไปด้วยต้นล�าดวน ซึง่เป็นดอกไม้ประจ�าชาติ ยามเยน็ของเดอืน

ห้า เดือนหก ลำาดวนจะออกดอกสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปทั่วบริเวณ ทำาให้ทางไปยังเมือง

พระนคร เสมอืนทางทีน่ำาไปสูส่รวงสวรรค์ชัน้ดสุติ2 (PasaExµr 3, 2009 : 56) การนำาเมอืงพระนคร

มาเปรียบกับสวรรค์ชั้นดุสิต นั่นเท่ากับว่า เมืองพระนครเป็นแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์ด้วย  

ความเปรยีบดงักล่าวได้รบัอทิธพิลจากพระพทุธศาสนา นกิายเถรวาท ซึง่เป็นรากฐานของระบบ

ความคิด ความเชื่อของคนในสังคมเขมร 

 ถ้าเปรียบเทียบเมืองพระนครนี้ว่าเป็นเมืองสวรรค์ ชาวกัมพูชาซึ่งเป็นผู้สร้าง และ 

ผูค้รอบครองเมืองพระนครนี ้กถ็อืเป็นชาวฟ้าชาวสวรรค์ด้วย ลบคำาสบประมาททีช่าวต่างชาติ 

เช่น ชาวฝรั่งเศส ผู้ซึ่งเคยปกครองประเทศกัมพูชามาก่อน ดูถูกชาวกัมพูชาว่าไม่กระตือรือร้น 

และไม่ฉลาดนักเม่ือเทียบกับคนเวียดนาม (เบน แอนเดอร์สัน และชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

บรรณาธิการแปล, 2552 : 273)

 แม้แต่รปูทีป่ระกอบบทอ่านกย็งัสือ่แนวความคดิดงักล่าว บทอ่านชือ่ “โรงเรยีนของฉนั” 

(salaeron´) ในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นรูปของเด็กนักเรียน 

และครชูายหญงิกำาลงัยนืตรงเคารพธงชาต ิทัง้ๆ ท่ีเนือ้หาของบทอ่านกล่าวถงึธงชาต ิสญัลักษณ์

 2 สวรรค์ชั้นดุสิต เป็นสวรรค์ชั้นที่ 4 ในฉกามาพจรสวรรค์ (สวรรค์ทั้ง 6 ชั้น) ตามคติของพระพุทธ

ศาสนา นิกายเถรวาท สวรรค์ชั้นนี้เป็นที่อยู่ของบรรดาพระโพธิสัตว์ที่บำาเพ็ญบารมีมาอย่างยิ่งยวด เช่น ผู้ที่

ปรารถนาจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เป็นต้น ถือเป็นสรวงสวรรค์ที่น่ารื่นรมย์ยิ่ง
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ของชาติเขมร3 แค่เพียงว่า “หน้าชั้นเรียนมีต้นไม้ให้ร่มเงา เสาธงชาติ” (PasaExµr 1, 2012 : 

134) เท่านั้น

ภาพที่ 2 ภาพเด็กนักเรียนชาวกัมพูชากำาลังเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

 ภาพประกอบในบทอ่านชื่อ “เด็กรู้กาลเทศะ” (kumarecHKYrsm) ในหนังสือเรียน 

ภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นรูปเด็กผู้หญิงกำาลังนำาเครื่องดื่มออกมาต้อนรับแขก

ของพ่อแม่ บริเวณข้างฝาบ้านประดับด้วยภาพปราสาทนครวัด ซึ่งตำาแหน่งของภาพดังกล่าวอยู่

ตรงตำาแหน่งกึง่กลางภาพพอด ีเป็นจดุรวมสายตาทีเ่ห็นได้ง่าย ภาพนีป้ระดบัอยูเ่หนอืศรีษะของ

 3 ธงชาติเขมรมีลักษณะดังนี้ คือ แถบสีนำ้าเงินอยู่บริเวณริมทั้ง 2 ข้างของผืนธง มีขนาดด้านละ 1/4 

ของผนืธง ตรงกลางเป็นแถบสีแดง มขีนาด 2/4 ของผืนธง มีปราสาท 3 ยอดสขีาวอยูต่รงกลางผนืธง คอื ปราสาท

นครวดั ความหมายบนผนืธงชาต ิ“สนีำา้เงนิ” แทนความรุง่เรอืง ความซือ่สตัย์สจุรติ ความยตุธิรรม ความซือ่ตรง

ของชาต ิ“สแีดง” แทนความองอาจกล้าหาญ ปกป้องประเทศชาต ิและมาตภุมู ิส่วน “สขีาว” แทนความสะอาด 

บริสุทธิ์ ความมีอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์อารยธรรม ประเทศกัมพูชาใช้ธงดังกล่าวเป็นธงชาติในปี ค.ศ.

1948-1970 และ ค.ศ.1993-ปัจจุบัน
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ตัวละครเพื่อสื่อความหมายโดยนัยให้ผู ้อ่านทราบว่า ปราสาทนครวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ 

ที่ชาวเขมรทุกเพศ ทุกวัยให้ความเคารพเทิดทูน

ภาพที่ 3 ภาพภายในบ้านของชาวกัมพูชาที่ประดับด้วยรูปปราสาทนครวัด

 แม้แต่หน้าปกของหนงัสอืเรยีนภาษาเขมรกป็รากฏรปูปราสาทหนิ ในหนงัสือเรยีนภาษา

เขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรากฏรูปวาดปราสาทนครวัด ขณะที่หน้าปกหนังสือเรียน

ภาษาเขมร ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปรากฏรปูเด็กผูช้ายกำาลงัถอืภาพปราสาทเขาพระวหิาร 

และอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้เด็กผู้หญิงฟัง
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ภาพที่ 4 หน้าปกหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภาพที่ 5 หน้าปกหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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 นอกจากปราสาทหินซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของชาติแล้ว ในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับ 

ชัน้ประถมศกึษายงัได้กล่าวถึงศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณต่ีางๆ ทีแ่สดงถงึความเป็นชาติ

ที่มีวัฒนธรรมสูงส่ง ในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีบทอ่านที่เกี่ยวกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่ 2 เรื่อง คือ “ชื่นบานในวันขึ้นปีใหม่” (rIkrayéf¶buNücUlqñaMfµI) 

และ“บุญประชุมบิณฑ์” (buNüP¢MúbiNÐ)   

 บทอ่าน “ชื่นบานในวันขึ้นปีใหม่” กล่าวถึงวันขึ้นปีใหม่ของเขมร คือ วันที่ 13 เมษายน 

ของทุกปี ในวันนี้ประชาชนชาวกัมพูชามักตกแต่งบ้านให้งดงาม มีการจัดดอกไม้ แขวนโคม 

ประดับไฟสีสันต่างๆ เวลาเช้าชาวกัมพูชาจะพากันไปทำาบุญที่วัด นอกจากนี้ยังมีการละเล่น 

พื้นบ้านต่างๆ เช่น สะบ้า ลูกช่วง มอญซ่อนผ้า เป็นต้น ทำาให้ประชาชนต่างมีความสุข

 บทอ่าน “บุญประชุมบิณฑ์” กล่าวถึงรายละเอียดของประเพณีดังกล่าวไว้ ดังนี้

 RbCaCnExµrEtgeFVIBiFIbuNüP¢úMbiNÐ  Caerogral;qñaM. cab;BIéf¶1eracdl;éf¶14erac ExPRTbT eKnaMKña-

dak;biNÐb¤kan;biNÐ. kñúgkarkan;biNÐ GñkRsukEckKñaCaRkumdak;evneFVIcgðan;eTARbeKnRBHsgÇ enAÉvtþ.

 enAéf¶15erac eKeFVIBiFIbuNüP¢MúbiNÐenAÉvtþ. eBlenaHeKeXIjmnusSmñaeRcInkuHkrmkCYbCuMKñaeRcIn

Cagéf¶dak;biNÐ. eK)anykcgðan; nMEnk EpøeQI Et sár nigvtßúepSg² eToteTARbeKnRBHsgÇ.

GñkeTAvtþnaMKñaRbeKncgðan;RBHsgÇ rab;)aRtedIm,IbBa¢Únkusldl;jatiEdl)anEckzaneTA.

(PasaExµr 2, 2010 : 121)

 ประชาชนกัมพูชา มักจะทำาบุญประชุมบิณฑ์ เป็นประจำาทุกปี เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 คำ่า  

ถึงวันแรม 14 เดือนภัทรบท (เดือน 11 ทางจันทรคติ) เขาพากันใส่บิณฑ์หรือถือบิณฑ์  

ในการถือบิณฑ์ ชาวบ้านแบ่งกันเป็นกลุ่ม จัดเวรทำาอาหารไปถวายพระสงฆ์ที่วัด

 ในวันแรม 15 คำ่า เขาทำาพิธีบุญประชุมบิณฑ์ท่ีวัด ในเวลานั้นเขาเห็นผู้คนเป็นจำานวน

มากมายมารวมกันยิ่งกว่าวันใส่บิณฑ์ เขานำาอาหาร ขนม ผลไม้ ชา นำ้าตาล และส่ิงของต่างๆ  

ไปถวายพระสงฆ์ คนไปวดัพากนัถวายอาหารแด่พระสงฆ์ รบับาตร เพือ่อทุศิส่วนกศุลให้แก่ญาตมิติร

ซึ่งได้ล่วงลับไป

(แปล และเรียบเรียงโดยผู้เขียน)
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 ประเพณี “ประชุมบิณฑ์” ถือเป็นประเพณีที่สำาคัญที่สุดของคนกัมพูชา เป็นการทำาบุญ

อุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว คนกัมพูชาเชื่อว่า วิญญาณของบรรพบุรุษ 

จะขึ้นมาจากนรกเพื่อกลับมาเยี่ยมลูกหลานบนโลกมนุษย์ ถ้าลูกหลานคนไหนทำาบุญกุศลให้  

ท่านก็จะให้ศีลให้พร ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ในทางกลับกัน ถ้าลูกหลานไม่

ทำาบุญให้ทาน ท่านก็จะสาปแช่งให้ทำามาหากินฝืดเคือง มีชีวิตที่ทุกข์ยากลำาบาก

 หนงัสอืเรยีนภาษาเขมรระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มบีทอ่านทีเ่กีย่วกับขนบธรรมเนยีม

ประเพณีอยู่ 2 เรื่อง    คือ “บุญทอดผ้าป่าในหมู่บ้านของฉัน” (buNopáaenAPUmi´) และ “บุญ 

ขึน้ปีใหม่เขมร” (buNocUlqñaMExµr)   ซึง่บญุข้ึนปีใหม่นี ้ตรงกับวนัที ่13 เมษายน เหมอืนดงัทีป่รากฏ

ในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หากแต่ให้รายละเอียดของประเพณีที่ 

มากกว่า เช่น ประเพณนีีอ้าจเริม่ขึน้ในวนัที ่13 หรือ 14 เมษายนของทุกปี หรอืมลูเหตทุีป่ระชาชน

ต้องปัดกวาดเชด็ถบู้านเรอืนให้สะอาดเรยีบร้อย เพือ่ต้อนรบัเทวดาปีใหม่ หรอืการไปทำาบญุทีว่ดั

เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น

 หนงัสอืเรยีนภาษาเขมรระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มบีทอ่านทีเ่ก่ียวกับขนบธรรมเนยีม

ประเพณีอยู่ 1 เรื่อง คือ  “พระราชพิธีบุญจรดพระนังคัล”	(RBHraCBiFIbuNüRct;RBHng½Ál)  

เห็นได้ว่า จาก “ประเพณีราษฎร์” ในหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น กลายมา 

เป็น “ประเพณีหลวง” ในหนงัสอืเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย บทอ่านนีแ้สดงให้เห็นถงึ

ความสัมพันธ์ระหว่าง “สังคมเขมรกับอาชีพเกษตรกรรม” และ     “สถาบันกษัตริย์กับชาวนา”  

ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้เป็นอย่างดี

 นอกจากประเพณีท่ีจัดอยู่ในกลุ่มของเนติธรรมแล้ว ในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ยังมีบทอ่านท่ีเก่ียวกับวัตถุธรรม    เน้นวัฒนธรรมการกินอยู่ 1 เร่ือง คือ    
“รายการอาหารเขมร” (bBaI¢mðÚbGaharExµr) กล่าวถึง อาหารเขมรที่มีอยู่มากมายนั้นล้วนเลิศทั้ง

รูปลักษณ์ และรสชาติ

 บทอ่านในหนงัสอืเรยีนภาษาเขมรระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 กล่าวถงึวฒันธรรม ทีเ่ป็น

ขนบธรรมเนยีมประเพณไีว้ในบทอ่านทีช่ือ่ “ประเพณบีวชนาค” (BiFIbMbYsnaK) และ “ประเพณี

การใส่เงินในปากคนตาย” (TMenomTmøab;dak;R)ak;kñúgmat;Gñksøab;) ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับ

ชีวิต 

 นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวัฒนธรรมท่ีเป็นนาฏกรรมไว้ในบทอ่านที่ชื่อ “ระบ�านกยูง”  

(r)aMek¶ak) ซึง่เป็นการแสดงของคนในจงัหวดัไพลนิ และ “ระบ�าตรษุ” (r)aMRtudi) ซึง่เป็นการแสดง

ของจังหวัดเสียมเรียบ
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 บทอ่านต่างๆ เหล่านี้ ทำาให้คนเขมรภาคภูมิใจในอารยธรรมอันสูงส่งของตน โดยถือว่า

วฒันธรรมของตนเองเป็นศูนย์กลาง (Etnocentrism) คอื มองว่าวฒันธรรมของตนอยูเ่หนอืกว่า

วัฒนธรรมอื่นๆ ลักษณะดังกล่าวทำาให้เกิดความรู้สึก “Us” v.s. “Them” หรือถือเขาถือเรา 

(กาญจนา แก้วเทพ, 2549 : 181)

 2.2 สยาม และฝรั่งเศส : ศัตรูของชาติ

 การสร้าง “ศัตรูของชาติ” ขึ้นมา ทำาให้ชาวกัมพูชาเกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  

ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ศัตรูที่เข้ามารุกราน ยำ่ายี ศัตรูของชาติที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษา

เขมรระดับชั้นประถมศึกษา คือ “สยาม” หรือที่คนเขมรเรียกว่า “เสียม”4 (esom) และฝรั่งเศส 

()araMg)

 บทอ่านเรื่อง “เน๊ียะตา5 คลังเมือง”6 (เขมรออกเสียงว่า เฆลียงเมือง-GñktaXøaMgemOg) 

อยู่ในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บทเรียนที่ 1 “วีรชนเก่งกล้า” (vIrC-

neqñIm) เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษท้องถิ่นชาวกัมพูชา เรื่องมีอยู่ว่า

 สยามได้ครอบครองประเทศกัมพูชา และได้ส่งราชบุตรมาเป็นผู้ปกครอง ราชบุตรเลี้ยง

นกแร้งไว้ตัวหนึ่ง ต่อมาบรรดาข้าราชการได้ร่วมกันฆ่าราชบุตรเสีย นกแร้งตามหาศพราชบุตร

จนพบ มันได้ใช้ปากจิกนิ้วที่สวมแหวนแล้วคาบนำาไปถวายกษัตริย์สยาม

 กษัตริย์สยามทรงพิโรธ จึงยกทัพมาปราบ และกวาดต้อนเชลยชาวกัมพูชากลับไปด้วย

 4 คำานี้มีความหมายในเชิงดูถูกดูแคลน เหมือนคนไทยเรียกคนจีนว่า “เจ๊ก” เช่นกัน

 5 ความเชือ่เรือ่งเนีย๊ะตา คล้ายกับความเชือ่เรือ่งผีปูต่าในภาคอสีานของไทย เนีย๊ะตานัน้มทีัง้เพศชาย 

และเพศหญิง มทีัง้ทีเ่ป็นโสด และมคีรอบครวัแล้ว กำาเนดิเนีย๊ะตามาจากวญิญาณของคนทีอ่าศยัอยูใ่นถิน่นัน้มา

ก่อน หรืออาจเป็นดวงวญิญาณจากถิน่อืน่เข้ามาอาศัยอยูใ่นบรเิวณนัน้ในภายหลงั หรอือาจเกดิจากการอปุโลกน์

ขึ้นของคนในชุมชนที่ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ เนี๊ยะตามีความสำาคัญในฐานะที่ช่วยคุ้มครองคนในชุมชนให้มี

ความสุข เป็นที่พึ่งในยามที่คนในชุมชนไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ตลอดจนบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล 

พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์

 6 หนงัสอืเรยีนภาษาเขมรระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 หลกัสตูรเก่าก่อนทีจ่ะปรับปรุงมาเป็นหลกัสตูร

ปัจจุบัน ได้บรรจุเร่ืองเน๊ียะตาคลังเมืองไว้ในหนังสือเรียนด้วยเช่นกัน เร่ืองราวของเน๊ียะตาตนน้ีแพร่หลายมาก

ในสังคมเขมร เพราะนอกจากจะได้รับการบรรจุไว้ในหนังสือเรียนแล้ว ยังได้มีสำานักพิมพ์นำาเรื่องราวของท่านไป

ทำาเป็นหนังสือการ์ตูนสำาหรับเด็ก เป็นการ์ตูน 2 ภาษา (เขมร-อังกฤษ) พิมพ์ภาพสีตลอดทั้งเล่ม
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เป็นจำานวนมาก ในจำานวนน้ันมีหญิงท้องแก่คนหน่ึงรวมอยู่ด้วย เธอคลอดลูกออกมาเป็นชาย

นามว่าอุเทน ซ่ึงเป็นเด็กเฉลียวฉลาด มีความรู้ความสามารถมาก โดยเฉพาะในด้านการจับ  

และฝึกช้าง กษัตริย์สยามจึงทรงตั้งสมญานามให้ว่า “ชัยอัศจรรย์”

 ต่อมาชัยอัศจรรย์ได้ทำาทีว่าออกไปจับช้างป่า แต่กลับหนีไปครองเมืองเขมร พอกษัตริย์

สยามทราบ ก็กรีฑาทัพมาหมายจับตัวชัยอัศจรรย์ เสนาเมืองอยากจะช่วยพระเจ้าชัยอัศจรรย์ 

จึงสั่งทหารให้ขุดหลุมไว้พร้อมวางเหล็กแหลมไว้ที่ก้นหลุม เสนาเมือง ภรรยา และลูกอีก 2 คน

กระโดดลงไปในหลมุ เมือ่เสนาเมอืงจบชวีติลงแล้ว วญิญาณของเขาได้ไปเกณฑ์กองทพัผมีาช่วย

รบกับกองทัพสยาม ในที่สุดกองทัพสยามก็พ่ายแพ้ไป

 สิง่ทีซ่่อนอยูใ่นนทิานพืน้บ้านเรือ่งนีค้อื สยามเป็นศตัรรู้ายในสายตาของคนเขมร ทีค่อย

กดขี่ยำ่ายีกัมพูชาอยู่ตลอดเวลา ความโหดร้ายป่าเถื่อนน้ีทำาให้คนกัมพูชาลุกขึ้นสู้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าสู้ 

ไม่ได้ คนกมัพูชาซ่ึงเป็นคนทีอ่่อนแอ และน่าสงสารกเ็อาชีวติของตนเองเข้าแลกเพือ่ปกป้องมาตภุมูิ

 ประวตัศิาสตร์เขมรสอนให้คนกมัพชูาเกลยีดชงัเพ่ือนบ้านคอื ไทยกบัเวยีดนาม เนือ่งจาก

ทัง้ 2 ประเทศนีใ้ช้ประเทศกัมพชูาเป็นรฐักนัชน พอประเทศใดมอีำานาจเข้มแขง็ขึน้มากจ็ะยกทพั

เข้ามารุกรานกัมพูชา จนมีสำานวนว่า “อยู่ระหว่างเสือกับจระเข้” (enAcenøaHRkeBInigxøa)

 สาเหตุที่ในแบบเรียนภาษาเขมรไม่มีการกล่าวถึงเวียดนามเลย เนื่องจากเวียดนาม 

มีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลเขมรปัจจุบัน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีฮุน เซน เป็นผู้น�าประเทศ  

ในขณะที่ไทยนั้นมีปัญหาข้อพิพาทกับกัมพูชากรณีปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งกัมพูชาขอข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลก

 บทอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “ปราสาทพระวิหาร” (R)asaTRBHvihar) 

กล่าวว่า ปราสาทดังกล่าวได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.2008 

ซึง่ชาวกัมพชูาทัว่ทัง้ประเทศต่างช่ืนชมยนิดเีป็นอย่างยิง่ ผูเ้ขียนได้ทิง้ท้ายในบทอ่านว่าเป็นหน้าท่ี

ของชาวกัมพูชาทุกคนที่จะต้องดูแลรักษา และปกป้องมรดกของชาตินี้ไว้

 แม้ว่าบทอ่านจะไม่ได้กล่าวถึงประเทศไทยแต่อย่างใด แต่คนกัมพชูาทัว่ทัง้ประเทศรูด้ว่ีา 

ประเทศไทยอ้างสทิธิเ์หนอืพืน้ท่ีบรเิวณเขาพระวหิารเช่นกนั และพยายามทกุวถิทีางทีจ่ะคัดค้าน



วารสารศิลปศาสตร์194

ไม่ให้ปราสาทเขาพระวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นหน้าท่ีที่คนกัมพูชา 

ต้องช่วยกันปกป้องปราสาทเขาพระวิหารจากศัตรูของชาติ ซึ่งก็คือไทยหรือสยามในอดีต 

 

 นอกจาก “สยามหรือไทย” จะเป็นศัตรูของชาติแล้ว หนังสือเรียนภาษาเขมรระดับ 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 ยงัสร้างให้ “ฝรัง่เศส” หรอืท่ีภาษาเขมรเรยีกว่า “บารงั” ()araMg) เป็นศัตรู

ของชาตด้ิวย บทอ่านทีช่ือ่ “วรีบรุษุกลาโหมคง” (vIrburusRkLaehamKg;)   ในหนงัสอืเรยีนภาษา

เขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้

 RkLaehamKg; Cam®nþIExµresñhaCatimYyrUbEdl)antsU‘RbqaMgnågkarKab;sgát;rbs;GaNaniKm
)araMg. elak)aneFVIBlikmµy:agFMeFg edIm,IerIbRmHecjBInåm®tYtRtarbs;)araMg. elakmanTåkcitþGg;Gackøahan
tsU‘RbqaMgnågbreTsQøanBan.      )araMgdågBIeKalCMhrnigKMnitrbs;elak k¾)anrkmeFüa)aycab;elak. elak®tU-

vBYkGaNaniKm)araMgcab;)annigykeTAeFVITaruNkmµedaysm¶at;.

 RBHTinkrlicRsåm)at;eTA     eBlRBlb;k¾xitcUlmkdl;eFVI[RsGab;RKb;TisTI. k) : al;)araMg)annaM

elakXøatecjBIvtþ]NÑaelam eq<aHeTAkan;Tis]tþr. enAelInava édTaMgBIrrbs;elak®tUvCab;exñaH xøÜn

elak®tUveKcgep¥abnågbMBg;EpSg.        RkLaehamKg;Rtmg;Rtemacmñak;Ég   TåkmuxeRkómRkMCaBnøåk. b : uEtsµar-

tI

esñhaCatimatuPUmi  BuM)aneFVI[elaktk;søúteLIy  eTaHbICaelak)andågxøÜnc,as;fa ®tUvTTYlmrNPaB
edaysarédXatkr)araMgk¾eday.    enAdegIðmcugeRkayelaknåkdågKuN«Bukmþay    RBHsgÇ  RbCaCnExµr      nignåk-

dl;km<CamatuPUmiCaTIesñharbs;elak.

 kar)at;bg;vIrCnesñhaCatirUbenHeFVI[eyIgesaksþay GaNitGasUréRkElg. RkLaeham

Kg;)an)at;bg;CIvitcakq¶ayBIeyIgBitEmn bu : EnþkitiþnamnigvIrPaBrbs;elak)anmksNæitenACab;någdYgRBlåg

kUnExµrCanic©.

¬dkRsg;nigEks®mYlBIesovePAPasaExµrfñak;TI 5 qñaM 1993 edayRKåHsßane)aHBum<pSayGb;rM¦

(PasaExµr 5, 2011 : 14)

 กลาโหมคง เป็นข้าราชการเขมรรักชาติคนหนึ่ง ซึ่งได้ต่อสู้กับการกดขี่ของอาณานิคม

ฝรั่งเศส ท่านได้กระทำาชาติพลีอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อปลดออกจากแอกการครอบครองของฝรั่งเศส 

ท่านมีใจองอาจกล้าหาญ ต่อสู้กับต่างชาติที่เข้ามาบุกรุก ฝรั่งเศสล่วงรู้การเคลื่อนไหวและ 

ความคิดของท่าน จึงได้หาอุบายจับท่าน ท่านถูกพวกอาณานิคมฝรั่งเศสจับได้ และนำาตัวไปทำา
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ทารุณกรรมอย่างลับๆ 

 พระทินกรค่อยๆ จมหายไป ยามรัตติกาลค่อยๆ เคลื่อนเข้ามาถึง ทำาให้มืดมนครบทุกที่ 

เรอืฝรัง่เศสได้พาท่านออกจากวดัอณุาโลม มุง่ตรงไปทางทศิอดุร (ทิศเหนอื-ผูว้จิยั) เหนอืเรอื มอื

ท้ัง 2 ข้างของท่านถูกผูกตรวน ตัวของท่านถูกผูกติดไว้กับปล่องไฟเรือ กลาโหมคงอยู ่

อย่างเดียวดายเพียงลำาพังบนเรือ ด้วยสีหน้าตรอมตรมเป็นอย่างมาก แต่สำานึกแห่งความรักชาติ

มาตภุมู ิไม่ได้ทำาให้ท่านตระหนกตกใจเลย แม้ท่านจะรูต้วัเองดีว่า จะต้องตายด้วยมอืของฆาตกร 

ชาวฝร่ังเศสกต็าม ในลมหายใจสดุท้าย ท่านได้ระลกึถงึคณุบดิามารดา พระสงฆ์ ประชาชนชาวเขมร 

และคิดถึงกัมพูชามาตุภูมิซึ่งเป็นที่เสน่หาของท่าน

 การสูญเสียวีรชนผู้รักชาติท่านนี้ ทำาให้เราเศร้าโศก เวทนาสงสารยิ่งนัก กลาโหมคงได้

เสยีชวีติจากเราไปไกลจรงิ แต่ชือ่เสียง และความกล้าหาญของท่านจะมาสถติอยูใ่นวญิญาณของ

ลูกหลานชาวกัมพูชาเป็นนิจ

(คัดลอก และแก้ไขปรับปรุงจากหนังสือภาษาเขมรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี ค.ศ.1993 โดย 

โรงพิมพ์อบรม)

(แปล และเรียบเรียงโดยผู้เขียน)

 บทอ่านดังกล่าวเขียนโดยใช้พรรณนาโวหาร ผู้เขียนใช้คำาที่ทำาให้เกิดจินตภาพ ทำาให้ 

ผู้อ่านเกิดวีรรส (รสแห่งความกล้าหาญ) ช่ืนชมกับความกล้าหาญ และเสียสละของกลาโหมคง 

ยิ่งภาพของกลาโหมคงเป็นสีขาวมากเท่าใด ภาพของฝรั่งเศสย่อมเป็นสีดำามากขึ้นเท่านั้น 

 เมือ่วาระสดุท้ายของชวีติมาถงึ ท่านกย็งัคงคดิถงึประเทศชาตอินัเป็นทีร่กัยิง่ กลายเป็นทีม่า

ของย่อหน้าสุดท้าย ซึ่งเป็นย่อสรุปความคิด ที่ผู้เขียนกล่าวว่า “การสูญเสียวีรชนผู้รักชาติท่านนี้ 

ทำาให้เราเศร้าโศก เวทนาสงสารยิง่นกั กลาโหมคงได้เสยีชีวิตจากไกลจากเราไปไกลจริง แต่ช่ือเสยีง 

และความกล้าหาญของท่านจะมาสถิตอยู่ในวิญญาณของลูกหลานชาวกัมพูชาเป็นนิจ”

 การที่ผู้เขียนเรียกฝรั่งเศสว่า “ฆาตกร” (Xatkr) ซึ่งแปลว่า “ผู้ฆ่า” นั้น ย่อมเป็น 

เครื่องยืนยันความชั่วร้ายของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมได้เป็นอย่างดี

 2.3 เขมรแดง และสมัยกัมพูชาประชาธิปไตย : ความทรงจ�าที่แสนเจ็บปวดของคน

เขมรทั้งมวล

 บทอ่านที่พูดถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชา ในช่วงปี ค.ศ.1975-1979 คือ 

บทอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง “ศิษย์รู้คุณ” (sisSdågKuN) เนื้อเรื่องกล่าวถึง 
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คณุหมอท่านหนึง่ซ่ึงไม่เคยลมืพระคณุครทูีเ่คยสอนตนมาในวยัเดก็ ปัจจบัุนคณุครทู่านนี ้ต้องอาศยั

อยูเ่พยีงลำาพงั เพราะคนในครอบครวัของท่านสญูหาย และล้มตายไปในสมยักมัพชูาประชาธปิไตย

 elakemtþaCanaykmnÞIreBTümYy. RBåkmYy elakrIkrayNas; eday)anCYbnågGtIt®KUbeRgón

rbs;elak.

 Gñk®KUerobrab;R)ab;elakemtþafa Kat;Kµansac;jatieT ®KYsarKat;)ansøab;edaysar

Gt;)ayenArbbExµrRkhm. eRkayéf¶rMedaH 7 mkra qñaM 1979 Kat;)anmksñak;enAvtþmYyEk,r

mnÞIreBTüenH.

(PasaExµr 3, 2009 : 12)

 คุณเมตตาเป็นหัวหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เช้าวันหน่ึง เขาเบิกบานมากที่ได้พบกับครู

ของเขาในอดีต

 คณุครไูด้เล่าบอกคณุเมตตาว่า ท่านไม่มญีาตพิีน้่องหรอก ครอบครวัของท่านได้เสยีชวีติ

เพราะอดอาหารในระบอบเขมรแดง หลังวันปลดปล่อย 7 มกราคม ปี 1979 ท่านได้มาพักอยู่ใน

วัดแห่งหนึ่งใกล้กับโรงพยาบาลนี้

(แปล และเรียบเรียงโดยผู้เขียน)

 บทอ่านในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บทเรียนที่ 6 “อดีตกาล

ของเรา” (GtItkalrbs;eyIg) มีบทอ่าน 2 เรื่องคือ “ลืมไม่ลง” (bMePøcmin)an) และ “เงา

อดีตกาล” (RsemalGtItkal)

	 “ลืมไม่ลง” (bMePøcmin)an) ส่วนที่ 1 นำาเสนอในรูปแบบบันทึกประจำาวัน โดยผู้บันทึก

ได้เล่าถึงการไปเยี่ยมชมเชิงเอก (eCIgÉk) หนึ่งในทุ่งสังหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ภาพ 

โครงกระดกู และหัวกะโหลกนบัร้อยนบัพนัทีก่องซ้อนกัน7 เป็นภาพทีค่วรสยดสยองยิง่นกัสำาหรบั

ผู้พบเห็น เนื้อความในบันทึกนั้น เป็นดังนี้

 éf¶TI  01 ExsIha qñaM 2009
 elakBU )annaMmþay´nig´eTATsSnamCÄmNÐl]RkidækmµRbl½yBUCsasn_eCIgÉk. ´mancitþrn§t;
 7 โครงกระดูกที่มากมายมหาศาลเหล่านั้น ทำาให้ยุคสมัยดังกล่าวได้รับการขนานนามว่า เป็นช่วงที่

เกิด “ภูเขากระดูก คลองเลือด” (PMñqå¥g sÞågQam)
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nigexøacpSabMput eday)aneXIjq¥ågllad¾k,almnusSCaeRcIn ®tUv)aneKykmkerobtmál;TukeFVIskáarbUCa nig
edIm,I[kUnecACMnan;eRkay)andåg )aneXIjnigcgcaMGMBIRbl½yBUCsasn_rbs;BYkExµrRkhm. eyIg)aneedIremIl

reNþAFM² EdleKkb;sBrYm nig)ancUlTsSnasarmnIÞrtmál;Éksar. kñúgenaHeK)anbiTrUbftnigeQµaHGñkEdleK
)ansmøab;enATIenaH. mkdl;rUbnayTahanmñak; Gñkm:ak;QrRTågyMxSåkxSÜl ehIyR)ab;´fabursenaH KWCa
bgCIdUnmYyrbs;Kat;. Gñkm:ak;niyayerOgr:avd¾TaruNrbs;elakG‘M eFVI[´minGacTb;TåkEPñk)aneLIy. enACit

enaH ´RBWk,alnåg]bkrN_ EdlBYkExµrRkhmeRbIR)as; edIm,IeFVITaruNkmµnigsmøab;mnusS dUcCa dgáab; BUefA 
jjÜr cbkab;…. TidæPaCenATIenaHeFVI[´cgcaMCaerogrhUt

(PasaExµr 5, 2011 : 81-82)

 วันที่ 01 เดือนสิงหาคม ปี 2009

 คุณลุงพาแม่ของฉัน และฉันไปเท่ียวชมอนุสรณ์สถานทุ่งสังหารที่เชิงเอก ฉันมีใจรันทด 

และเศร้าหมองเป็นที่สุด ด้วยได้เห็นโครงกระดูกหัวกะโหลกมนุษย์เป็นจำานวนมาก ซึ่งเขานำามา

ตั้งไว้เพื่อสักการบูชา และเพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รู้ได้เห็น และจดจำาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่า

พันธุ์ของพวกเขมรแดง เราได้เดินดูหลุมใหญ่ๆ ซ่ึงเขาฝังศพรวมกัน และได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ซึ่ง

เก็บเอกสาร ในที่นั้นเขาได้ติดรูปถ่าย และชื่อของผู้เสียชีวิตในที่น้ัน มาถึงรูปนายทหารคนหน่ึง 

คุณแม่ก็ยืนนิ่งร้องไห้สะอึกสะอื้น และบอกกับฉันว่า ชายคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของท่าน คุณแม่

ท่านเล่าเรื่องราวอันทารุณของคุณลุงน้ัน ทำาให้ฉันไม่อาจกลั้นนำ้าตาไว้ได้เลย ใกล้กันนั้น ฉันขน

หัวลุกกับเครื่องมือที่พวกเขมรแดงใช้ เพื่อทารุณกรรม และฆ่าคน เช่น คีม ขวาน ค้อน จอบ สิ่ง

ที่ได้พบเห็น ณ ที่นั้นทำาให้ฉันจดจำาตลอดไป

(แปล และเรียบเรียงโดยผู้เขียน)

 การนำาเสนอบทอ่านในรปูแบบของบนัทกึประจำาวันทีแ่สดงอารมณ์ความรูส้กึของผูบ้นัทกึ 

ทำาให้บทอ่านนีม้ลีกัษณะเป็นงานวรรณกรรม ดังจะเหน็ได้จากภาษาทีใ่ช้นัน้เป็นพรรณนาโวหาร  

มกีารใช้คำาทีก่่อให้เกิดจนิตภาพ ทำาให้ผูอ่้านเกดิอารมณ์ร่วมไปกบัผู้เขยีน ยิง่ถ้าผูอ่้านเป็นเดก็นกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ด้วยแล้ว ย่อมถกูชกัจงู และยดึมัน่ถอืมัน่กับความคิดบางอย่างได้ง่าย

 ถ้าเราเชือ่มัน่ในพลานภุาพของวรรณกรรม ทีส่ามารถท�าให้ผูอ่้านเกดิความสะเทอืนใจ

ได้ง่ายกว่างานเขียนประเภทอ่ืนๆ แล้ว บทอ่านข้างต้นย่อมท�าให้คนเขมรกลัวการฆ่าล้าง 

เผ่าพันธุ์มากกว่าบทอ่านในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ท่ีมีลักษณะเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์

เป็นแน่
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 ภาพของแม่ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่ลูกๆ ทุกคนเคารพรักอย่างสูงสุดกำาลังยืนหล่ังนำ้าตา 

อยูน่ัน้ คงเป็นภาพทีส่ะเทอืนใจอย่างยิง่ทีค่นเป็นลกูทกุคนไม่อยากพบเหน็ ภาพของโครงกระดกู

มากมายรวมทั้งภาพของเคร่ืองมือต่างๆ ที่เขมรแดงใช้สำาหรับฆ่าประชาชน เป็นภาพที่ทำาให้

เจ้าของบันทึกนี้ถึงกับหวาดผวา

 เช่นเดียวกับเรื่อง “เงาอดีตกาล” (RsemalGtItkal) ซึ่งเป็นเรื่องของชายชาวกัมพูชา

คนหนึ่งที่ต้องสูญเสียพ่อ แม่ และน้องสาวไปในช่วงที่เขมรแดงเรืองอำานาจ สาเหตุมาจากเขา

อยากกินส้มโอมาก จึงรบเร้าพ่อของเขาให้ไปขโมยเก็บส้มโอใกล้บ้าน โชคร้ายที่ทหารเขมรแดง

มาพบเข้าจึงจับพ่อของเขาไปฆ่าในข้อหาเป็นกบฏต่อองค์การ8 ตัวเขาหนีรอดจากการจับกุมตัว

ไปได้ ส่วนแม่ และน้องสาวของเขาถูกจับตัวไปฆ่าในข้อหาสมรู้ร่วมคิด 

 บทอ่าน “ลืมไม่ลง” เป็นมุมมองของตัวละคร ซึ่งเป็นเยาวชนรุ ่นใหม่ ที่ไม ่ได  ้

มีประสบการณ์ตรงในเหตุการณ์ฆ ่าล ้างเผ ่าพันธุ ์  ส ่วนบทอ่านเรื่อง “เงาอดีตกาล”  

เป็นประวัติศาสตร์ส่วนบุคคล ที่เป็นเรื่องเล่า (Oral history) โดยเล่าผ่านประจักษ์พยานบุคคล 

(witness) ที่เคยผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในช่วง 4 ปีนรกในกัมพูชามาแล้ว

 สิ่งที่สื่อผ่านบทอ่านทั้ง 2 เรื่องนี้ สัมพันธ์กับข้อมูลที่ว่า ทุกวันนี้ “ประชาชนใหม่”9  

ผูร้อดชวีติ พยายามทีจ่ะไม่พดูถงึเหตกุารณ์ฆ่าล้างเผ่าพนัธุ ์แต่พอได้พบเหน็สิง่ทีก่ระตุน้ความทรงจำา 

เช่น ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยเขมรแดง อาทิ ตะกร้า พลั่ว หรือสัญลักษณ์ของเขมรแดง เช่น  

ชุดดำา เป็นต้น ก็จะรู้สึกเจ็บปวด โกรธแค้นเขมรแดง ประสบการณ์ดังกล่าวถือเป็นฝันร้ายของ 

ผูร้อดชวีติ (Ly Vanna, 2004 : 111-113) การนำาบทอ่านมาสอนเยาวชนรุน่หลงัก็เพือ่ให้เยาวชน

ตระหนกัถงึความร้ายกาจของการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ ์และช่วยกนัป้องกนัไม่ให้เหตกุารณ์เหล่านีเ้กิด

ขึ้นได้อีกในอนาคต

 เร่ืองราวของเขมรแดงยงัคงปรากฏอยูใ่นหนงัสือเรยีน ซึง่สมัพนัธ์กบัเหตุการณ์ทางการ

 8 องค์การ (GgÁkar) เป็นคำาที่เขมรแดงใช้เรียกกลุ่มของตน

 9 ประชาชนใหม่ (New People หรือ GñkfIµ) เป็นคำาที่เขมรแดงใช้เรียกชาวพนมเปญที่ถูกกวาดต้อน

ให้ไปอยู่ตามชุมชน (Commune) ในจังหวัดต่างๆ ประชาชนใหม่ต้องทำางานหนัก ปราศจากสิทธิ์เสรีภาพ และ

มักถูกเขมรแดงทารุณกรรม
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เมืองของกัมพูชาซึ่งในช่วงที่ผ่านมานี้มีการตัดสินลงโทษผู้น�าเขมรแดงหลายคนในข้อหาฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ นอกจากนี้การน�าเรื่องราวของเขมรแดงมาตีแผ่ ท�าให้ภาพลักษณ์ของฮุน เซน 

และเวียดนามดีขึ้น ในฐานะของวีรบุรุษ และมหามิตรที่ช่วยขับไล่กองก�าลังเขมรแดงออกไป

จากกรุงพนมเปญได้ส�าเร็จ เมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1979 (ชาญชัย คงเพียรธรรม, 2553 : 

93-94)

 2.4 การยอมรับความแตกต่าง เพื่อสร้างภราดรภาพ

 Benedict Anderson ให้คำาจำากัดความของคำาว่า “ชาติ” ว่า เป็นชุมชนจินตกรรม 

การเมอืง และจนิตกรรมขึน้โดยมทีัง้อธปิไตย และมขีอบเขตจำากดัมาตัง้แต่เกดิ (It is an imagined 

political community-and imagined as both inherently limited and sovereign) (เบน 

แอนเดอร์สัน และชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการแปล, 2552 : 9)

 การสร้างชาติมีกลไกสำาคัญอยู่ 2 แบบ คือ การผนวกรวม (assimilation) ซึ่งจะใช้

กระบวนการ nationalizing คอื ชาตเิดยีว วฒันธรรมเดยีว หรอืการประสานรวม (integration) 

แบ่งออกเป็น 1) ชาติที่มีชนชาติใหญ่ ภาษา และวัฒนธรรมใหญ่ อยู่ร่วมอย่างเคารพต่อภาษา 

และวัฒนธรรมย่อย และ2) ชาติที่มีความเคารพความแตกต่างหลากหลายอย่างเท่าเทียมกัน  

อยู่ในลักษณะสัมพันธรัฐ (ธีรยุทธ บุญมี, 2547 : 188)

 ประเทศกัมพูชาประกอบด้วยคนหลากชาติพันธุ ์ หลากวัฒนธรรม คนส่วนใหญ ่

ของประเทศเป็นคนกมัพูชากว่า 90% ของประชากรทัง้หมด ทีเ่หลอืเป็นชาติพนัธุพ์นอง เสตยีง ลาว 

จาม จีน เวียดนาม ฯลฯ ซึ่งชาติพันธุ์เหล่านี้ เป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมแตกต่างออกไป ทว่าคนกลุ่ม

น้อยเหล่านีก้เ็ป็นกำาลงัสำาคญัในการพฒันาชาต ิ(Sieng Huy, 1996 : 80) รฐัได้ใช้วธิกีารประสาน

รวมแบบที ่1 ในการรวมชาต ิคอื ประเทศกมัพชูา มชีนชาติกมัพชูาเป็นชนชาตใิหญ่ มีภาษาเขมร 

และวัฒนธรรมเขมรเป็นวัฒนธรรมใหญ่ อยู่ร่วมอย่างเคารพต่อภาษา และวัฒนธรรมย่อยอื่นๆ 

 บทอ่านในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5     บทที่ 6 “อดีตกาล 

ของเรา” (GtItkalrbs;eyIg) เรือ่ง “ลมืไม่ลง” (bMePøcmin)an) ส่วนที ่2 ได้เล่าถงึการไปท่องเทีย่ว

ที่จังหวัดมณฑลคีรี เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม ค.ศ.2009 ผู้เขียนเล่าถึงชนกลุ่มน้อยที่ได้ไปพบเห็น  

การแต่งกายรวมถึงวิถีชีวิตของคนเหล่านั้น
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 éf¶TI 5 ExsIha qñaM 2009

 ´)aneTAkMsanþenAextþmNÐlKIrI. ´sb,aycitþNas;edayenATIenaH´)aneXIjeTsPaBl¥Ebøk

RKb;TIkEnøg. ´)aneXIjPñMTabx<s;enACab;KñahUrEhRBmTaMgvalesµARss;s¥atKYr[RtCak;citþéRkElg. GVI

EdleFVI[´cab;GarmµN_y : agxøaMgenaH KWCnCatiPaKtic. BYkeKesøóksemøókbMBak;CnCatinigmankapas<ay-

enA

BIeRkayxñgeTotpg. ́ Ck;citþnågsegátemIlkUnpÞHtUcmYyEdlmankm<s;RbEhlCitdb;Em : Rt. ́ B¤eKfa pÞHenH

eKsg;eLIgsRmab;[kUnkMelaHCnCatienA muneBlerobkarrhUtdl;eBlerobkar. elakBUrbs;´ftrUbCnCati

enaHCaeRcIn.

(PasaExµr 5, 2011 : 82-83)

 วันที่ 5 เดือนสิงหาคม ปี 2009

 ฉันได้ไปพักผ่อนที่จังหวัดมณฑลคีรี ฉันสบายใจมาก เพราะในที่น้ัน ฉันเห็นทัศนียภาพ 

ทีง่ดงามแปลกตาทกุสถานที ่ฉนัได้เหน็ภเูขาสงูตำา่ตดิต่อกนัเป็นแนวยาว พร้อมทัง้ทุง่หญ้าเขยีวขจี

ชวนให้เยน็ชืน่ใจยิง่นกั สิง่ทีท่ำาให้ฉนัประทบัใจอย่างมากนัน้คือชนกลุม่น้อย พวกเขาแต่งกายด้วย

เครื่องแต่งกายประจำาเผ่า และมีตะกร้าสะพายอยู่ข้างหลังอีกด้วย ฉันสะดุดใจ และสังเกตเห็น

บ้านหลังเล็กๆ หลังหนึ่ง ซึ่งมีความสูงราวๆ 10 เมตร ฉันได้ยินเขาพูดว่า บ้านหลังนี้เขาสร้างขึ้น

สำาหรับให้เด็กรุ่นหนุ่มในเผ่าอาศัยอยู่ก่อนที่จะแต่งงานจนกระทั่งถึงเวลาแต่งงาน คุณอาของฉัน

ได้ถ่ายรูปชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นเป็นจำานวนมาก

(แปล และเรียบเรียงโดยผู้เขียน)

 บทอ่านทีช่ือ่ “ระบ�าตรษุ” (r)aM®tudi)10 ในหนงัสือเรยีนภาษาเขมร ระดบัชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 6 กล่าวถึงระบำาชนิดนี้ว่า มีถิ่นกำาเนิดอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบ เป็นการแสดงของพวกสำาเหร่ 

(sMEr) ซึ่งเป็นชาวป่าชาวเขาแสดงถวายให้พระมหากษัตริย์เขมรซึ่งประทับอยู่ ณ เมืองพระนคร

 10 คำาว่า “ตรุษ” สันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า สิ้นปี การแสดงนี้สมมติให้นายพราน

ออกไปไล่ล่ากวางป่า ซึง่เป็นสญัลกัษณ์แทนสิง่อปัมงคล ความชัว่ร้าย ขณะท่ีนายพรานกำาลงัไล่ล่ากวางป่าอยูน้ั่น 

พวกผี พราย ปีศาจ ยักษ์ หมาป่า และนกยูง (นกยูง เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นสิริมงคล) ได้เข้ามาช่วยนาย

พรานด้วย คนกัมพูชาเชื่อว่า การแสดงดังกล่าวช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไป และเป็นการต้อนรับปีใหม่ที่กำาลังจะ

มาถึง (TsSnavdIþ´, 2012 : 28-29)
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ได้ทอดพระเนตร สิง่ทีซ่่อนอยูใ่นบทอ่านนีค้อื ชนกลุม่น้อยนีอ้าศยัอยูร่่วมกบัชาวกมัพชูามาตัง้แต่

สมัยเมืองพระนครแล้ว และยอมรับอำานาจของกษัตริย์เขมรที่มีเหนือกว่า

 แม้บทอ่านจะไม่ยาวมากนกั ทว่าได้แสดงถงึความใส่ใจของรฐับาลกมัพชูาทีไ่ม่ควรละเลย

ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ในฐานะประชากรของประเทศ กระแสการตื่นตัวในเร่ืองบทบาทหน้าที่  

และความสำาคัญของคนกลุ่มน้อยในกัมพูชาเข้มข้นขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 เป็นต้นมา รัฐบาลมอง

ว่าคนกลุม่นีม้หีน้าทีใ่นการปกป้องเอกราชอธปิไตยของชาติ และช่วยพฒันาประเทศให้เจรญิรุง่เรอืง

เช่นเดียวกับชาวเขมรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

 นอกจากนี้หนังสือเรียนภาษาเขมรยังได้แฝงความคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

ของบรรดาศาสนิกชนในศาสนาต่างๆ บทอ่านในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษา 

กล่าวถึงศาสนาพุทธว่าเป็นศาสนาประจำาชาติ ความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับ

พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น เช่น บทอ่านเรื่อง “บุญประชุมบิณฑ์” (buNüP¢M úbiNÐ) (ป.2) “ผ้าป่า 

ในหมู่บ้านของฉัน” (buNüpáaenAPUmi´) (ป.3) “งานบุญตามความเช่ือทางพระพุทธศาสนา” 

(buNütamCMenORBHBuT§sasna) (ป. 6) เป็นต้น

 บทอ่านที่ชื่อว่า “พระพุทธศาสนา” (RBHBuT§sasna) ในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวสรุปหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนท่ีพึงปฏิบัติต่อศาสนิกชน 

ในศาสนาต่างๆ เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ดังนี้

sasnadéTeKeKarB   eyIgk¾mins¥b;minebotebon

bnþúHbg¥ab;b¤bMBan    CIvitrs;ranmankþIsux . 

      (PasaExµr 6, 2012 : 104)

ศาสนาอื่นเขาเคารพ  เราก็ไม่รังเกียจไม่เบียดเบียน

ยกตนข่มท่านหรือยำ่ายี  ชีวิตอยู่ดีมีความสุข

      (แปล และเรียบเรียงโดยผู้เขียน)
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 บทอ่านที่ชื่อ “ความฝันประหลาด” (subincEmøk) ในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวถึง “ศาสนาอิสลาม” ในลักษณะของหลักสูตรแฝง เห็นได้จากชื่อ

ตัวละครเอกในบทอ่านนี้ที่ชื่อ เสฺละ (esøH) ซึ่งเป็นชื่อที่นิยมตั้งกันในหมู่ชายชาวกัมพูชาที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม บทอ่านเรื่อง “ความฝันประหลาด” (subincEmøk) ในหนังสือเรียนภาษาเขมร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ชือ่ของตวัละครทีป่รากฏในเรือ่ง ยงัไม่ชัดเจนเท่ากบัภาพประกอบบทอ่าน ภาพของชาย

หนุ่มที่สวมหมวกกะปิเยาะห์ (เขมรเรียกว่า “หมวกกอนติบ”-mYkknþib) นุ่งผ้าโสร่ง (เขมรเรียก

ว่า “ซารุงโสต”-sarugsUt ) และหญิงสาวที่คลุมผ้าหรือฮิญาบ (เขมรเรียกว่า “โตตูกอนแซง”-

TTUrkEnSg) แม้บทอ่านจะไม่ได้บอกไว้ชัดเจนว่า ตัวละครนับถือศาสนาใด ทว่าผู้อ่านก็เดาได้ไม่

ยากว่าทั้งเสฺละ (esøH) และมารีณา (m : arINa) ต่างนับถือศาสนาอิสลาม

 ทั้งชื่อตัวละคร และภาพประกอบบทอ่านทำาให้ผู้อ่านได้ตระหนักว่า นอกจากพระพุทธ

ศาสนาแล้ว คนกัมพูชายังนับถือศาสนาอิสลามอีกด้วย เป็นการยืนยันสิ่งที่พูดไว้ในบทอ่านที่ชื่อ 

“พระพุทธศาสนา” ที่กล่าวไว้ข้างต้นได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 6 ภาพประกอบบทอ่านเรื่อง “ความฝันประหลาด” (subincEmøk)

3. ปัจฉิมพจน์

 หนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษา สอดแทรกส่ิงที่เป็นอุดมการณ์ชาติ คือ 

สร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดข้ึนแก่เยาวชนกัมพูชา โดยการกล่าวถึงเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ ่

ของชาติ ความสามารถของบรรพชนที่สามารถรังสรรค์วัฒนธรรมอันเรืองโรจน์เหนือแผ่นดิน
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สุวรรณภูมิ การสร้างศัตรูของชาติข้ึน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ในการปกป้องมาตุภูมิ

 หนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษายังสอดแทรกเรื่องของเหตุการณ์การฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ ์ในกัมพูชา ระหว่างปี ค.ศ.1975-1979 เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงโทษภัยที ่

เกิดข้ึนจากสงครามการเมือง ท่ีทำาให้ผู้คนกว่าคร่ึงประเทศต้องจบชีวิตลง รวมทั้งระบบต่างๆ  

ของประเทศ เช่น ระบบการศกึษา ระบบเศรษฐกจิ ระบบการสาธารณสขุ เป็นต้น ต้องพงัพนิาศลง 

ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้เกิดจิตสำานึกท่ีจะร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว 

เกิดขึ้นได้อีก

 หนังสือเรียนภาษาเขมรได้สอดแทรกเร่ืองของการสร้างชาติ ด้วยการประสานรวม คือ

ยอมรับความมีอยู่ และให้ความสำาคัญแก่ชนกลุ่มน้อย ที่มีความแตกต่างทั้งในด้านเชื้อชาติ และ

ศาสนาว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกัมพูชา เช่นเดียวกับคนเช้ือชาติกัมพูชา และนับถือศาสนา

พุทธ ซึ่งถือเป็นคนกลุ ่มใหญ่ของประเทศ การยอมรับความแตกต่างนี้ เพื่อไม่ทำาให้เกิด 

ความแตกแยก ทำาให้ประชาชนในชาติอยู่รวมกันอย่างสันติ

 สิ่งทีน่่าเป็นห่วง คือหลักสูตรแฝงที่เนน้การปลูกฝังแนวคิดชาตินิยม โดยเฉพาะการสร้าง

ศัตรูของชาติ คือ ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างไทย จะทำาให้ “ประวัติศาสตร์บาดหมาง” ในอดีต 

ยิง่ร้าวลกึจนยากจะเยยีวยา และทำาให้การรวมตวักนัของไทย และกมัพชูาภายใต้ร่มใหญ่คืออาเซียน 

ทีม่คีำาขวญัว่า “หนึง่วสิยัทศัน์ หนึง่เอกลกัษณ์ และหนึง่ประชาคม” (One Vision, One Identity, 

One Community) อาจจะเป็นได้เพียงภาพฝัน
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สถานภาพงานวจิยัด้านการสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ

ของสถาบนัอดุมศึกษาในประเทศไทย

The Status of Research in Teaching Thai 

as a Foreign Language 

at the Universities in Thailand

พิมพาภรณ์ บุญประเสรฐิ1 

 1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ประจำาภาควชิาภาษาไทย และภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ
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บทคัดย่อ

 งานวจิยันีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์สถานภาพงานวจิยัด้านการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และ

เพือ่สงัเคราะห์เนือ้หา และแนวโน้มของงานวจิยัด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มประชากร ได้แก่ งานวิจัยที่เป็นปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระหรือ

สารนพินธ์ ด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ จากสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัหรอื

ในกำากับของรัฐทั้ง 80 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2555 จำานวน 61 เรื่อง จำาแนกเป็นวิทยานิพนธ์

หรือปริญญานิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ 11.48 สารนิพนธ์คิดเป็นร้อยละ 88.52 ผลการศึกษาพบว่า 

จำานวนงานวิจัยพบมากที่สุดในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นร้อยละ 32.76 ปีการศึกษา 2553  

คดิเป็นร้อยละ 20.69 ปีการศกึษา 2555 คดิเป็นร้อยละ 14.75 วตัถุประสงค์ของงานวจัิย เพ่ือหา

ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.73 เพื่อสร้างแบบเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.61 เพื่อสร้าง 

แบบฝึก คดิเป็นร้อยละ 10.11 กลุม่ประชากร พบว่า ศกึษากลุม่ชาวต่างชาตทิัว่ไป คดิเป็นร้อยละ 42 

กลุ่มอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 18 และศึกษากลุ่มประถมศึกษาตอนต้น กับกลุ่มผู้สอนเท่ากัน 

คิดเป็นร้อยละ 12 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยพบมากที่สุดคือ แบบทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 28.16 

แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 11.65 และ แบบฝึกจำานวน 12 ชุด คิดเป็นร้อยละ 11.65 ในส่วน

ของการสังเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัย พบการสร้าง การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน 

การหาประสทิธภิาพ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คดิเป็นร้อยละ 78.69 การศกึษาความต้องการ 

ทัศนคติ และความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 8.20 และการศึกษาสภาพ และปัญหาในการเรียน

การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 6.56 ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ จำาแนก

ตามเนือ้หาของงานวจิยั 6 ด้าน ดงันี ้1. ด้านการสร้าง การพฒันาหลกัสตูร สือ่การเรยีนการสอน 

การหาประสทิธภิาพ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 2. ด้านการศกึษาความต้องการ ทศันคต ิและ

ความพงึพอใจ 3. ด้านการศกึษาสภาพ และปัญหาในการเรยีนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 

4. ด้านการศึกษาพฤติกรรมของผู้สอน และผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 5. ด้าน

การศกึษาสภาพ และปัญหาในการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาภาษาไทย 6. ด้านการวเิคราะห์

สารเพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

ค�าส�าคัญ: สถานภาพงานวิจัย การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
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Abstract

 This research aimed to analyze the status of research in teaching Thai as 

a foreign language of post-graduate curriculum at the universities in Thailand and 

synthesize the contents and the tendency of research in teaching Thai as a for-

eign language.The population of this research was 61 research studies published 

in 2002-2012, which consisted of theses  and independent studies in teaching 

Thai as a foreign language from 80 public universities and autonomous universi-

ties. Among these works, 11.48 % were theses and 88.52% were independent 

studies.

 The results of the study revealed that  the research studies in teaching 

Thai as a foreign language were mostly carried out in 2011 (32.76%) followed by 

2010 (20.69%) and 2012 (14.75%). The purposes of the research studies were to 

find the teaching efficiency (15.73%), to construct textbooks (14.61%) and to 

construct exercises (10.11%). The population used in the research studies con-

sisted of foreign adult learners (42%) followed by university students (18%) and 

the number of elementary students was the same as that of foreign instructors 

(12%). The mostly used research instruments were test (28.16%), questionnaire 

(11.65%) and 12 exercises (11.65%).
 The synthesis of the research contents showed that the areas most studies 
were curriculum construction and development, instructional media production 
together with finding the efficiency and academic achievement were studied 
(78.69%) followed by studies of needs, attitude and satisfaction (8.20%) and  stud-
ies of state and problems of teaching and learning Thai as a foreign language 
(6.56%). The results of qualitative analysis revealed 6 contents of the research 
studies were 1. curriculum construction and development, instructional media 
production together with finding the efficiency and academic achievement, 2. 
studies of needs, attitude and satisfaction, 3. studies of state and problems of 
teaching and learning Thai as a foreign language, 4. studies of the behavior of 
instructors and learners in Thai as a foreign language classes, 5.studies of state 
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and problems of Thai as a foreign language program management, and 6. text 
analysis for teaching and learning Thai. 
 
Keywords: The Status of Research, Teaching Thai as a Foreign Language
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บทน�า

 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศถือเป็นกระบวนการสำาคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษา

เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมอืตดิต่อสือ่สารกบัชาวต่างชาตอัินจะก่อให้เกดิประโยชน์ทางการค้า การลงทนุ 

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การท่องเที่ยว และการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ทางวัฒนธรรม  

ความสามารถด้านการสือ่สารด้วยภาษาของคูส่นทนาได้ ย่อมเป็นข้อได้เปรยีบเนือ่งจากทำาให้ผู้ส่ือสาร

เข้าใจเนื้อความท่ีต้องการสื่อสารระหว่างกันได้มากขึ้น ดังที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ  

ได้กล่าวในการสัมมนานานาชาติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ.2554 สรุปได้ว่า ภาษายิ่งเปิดกว้างเท่าไร สื่อสาร

ถึงกันได้มากเท่าไร มิติความคิด ความรู้ ความรู้สึกนึกคิดของคนเราย่อมเปิดกว้าง และขยายตัว 

นอกจากน้ี ภาษาไทยมแีนวโน้มเป็นทีน่ยิมมากข้ึนเนือ่งจากประเทศต่างๆ ในภมิูภาคเอเชียตะวนั

ออกเฉียงใต้ (ASEAN Community) ต้องสร้างประชาคมให้เข้มแข็ง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

และสงัคมวฒันธรรม ภาษา และวฒันธรรมท่ีมคีวามหลากหลาย และมคีวามเข้มแขง็ในประชาคม

อาเซียน หรืออาเซียน+3 อาเซียน+6 นับเป็นเรื่องท่ีสำาคัญยิ่ง ความเป็นประชาคมที่แท้จริง 

ย่อมเป็นเร่ืองของสงัคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Community) ซึง่ภาษาย่อมเป็นหนึง่ทีส่ำาคญั

ยิ่งในความเป็นประชาคมนั้น “ประชาคม” จำาเป็นต้องมีความหลากหลายทางด้านสังคม

วัฒนธรรม และมีความหลากหลายทางภาษาด้วยเช่นกัน การรู้เขา-รู้เราผ่านภาษาที่หลากหลาย

รอบบ้าน และภาษาสากล (เอกสารหลังการสัมมนานานาชาติ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษา

ต่างประเทศ 4-5 มิถุนายน 2554 : 3-4)

 จากความสำาคญั และความจำาเป็นดงักล่าวส่งผลให้ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ได้รับความนิยมในการจัดการเรียนการสอน และมีแนวโน้มที่ผู้เรียนชาว 

ต่างชาตใิห้ความสนใจมากขึน้ มกีารเปิดสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดบัอดุมศกึษา

ทั้งใน และต่างประเทศ รวมไปถึงสถาบันสอนภาษาเอกชน ดังที่ ศรีวิไล พลมณี (2545 : 14-15) 

ได้กล่าวไว้ว่า จากการสำารวจของกระทรวงการต่างประเทศ มีสถานอุดมศึกษาทั่วโลกเปิดสอน

หลักสูตรภาษาไทย หรือหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับภาษา และวัฒนธรรมของประเทศไทย เช่น 

หลกัสูตรเอเชยีศกึษาหรือเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา รวมประมาณ 114 สถาบนั ในทวปีเอเชีย 

ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เชื่อว่าจำานวนสถาบันที่เปิดสอนภาษาไทยจะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ยัง

ไม่รวมศูนย์สอนภาษา และโรงเรียนสอนภาษาท่ีจัดสอนในเชิงธุรกิจ ซ่ึงนับว่ามีการเติบโต 
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พอสมควร การติดต่อของประชากรในโลกยุคไร้พรมแดนซึ่งเป็นผลของการพัฒนาทางด้าน 

การคมนาคม การค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงความต้องการในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และสร้างความร่วมมอืในด้านศิลปะ วฒันธรรม และเศรษฐกจิ ส่งผลให้การสือ่สารมีบทบาทสำาคญั

อย่างยิง่ทีจ่ะทำาให้ประชากรโลกไม่ว่าอยู่ ณ ทีใ่ดกต็ามสามารถเข้าถงึข่าวสารเพือ่นำาไปเป็นข้อมลู

ในการตัดสินใจด้านต่างๆ ดังน้ันการเรียนรู ้ภาษาเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เรื่องราว 

ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความรู้สึกนึกคิดจึงเป็นความรู้ที่สำาคัญ และจำาเป็นอย่างยิ่ง 

 ประเทศไทยมภีาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ทีส่ำาคญันบัเป็นวฒันธรรมไทย อนัโดดเด่น อกีทัง้

ภาษาไทยยังมีความสำาคัญในฐานะภาษาต่างประเทศ และได้รับความนิยมมากข้ึนโดยเฉพาะ 

ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน จึงมีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 

ต่างประเทศให้เป็นหลกัสูตรของสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโท ด้วยเหตผุล

ที่ว่าการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากขึ้น ผู้สอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่อาศัยความรู้ภาษาไทย และประสบการณ์เฉพาะตัวไปประยุกต์ใน

การสอน จึงทำาให้การสร้างหลักสูตร แบบเรียน และวิธีสอนเป็นของเฉพาะตน เฉพาะสถาบัน 

ขาดเอกภาพ การเปิดหลักสูตร และการวิจัยในสาขาดังกล่าวจึงมีความจำาเป็น และสำาคัญยิ่ง

 งานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่มีหลักสูตรการสอนภาษา

ไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง น่าจะมีผลการวิจัยที่เป็นการสร้าง 

องค์ความรู้ และพัฒนาความสามารถของผูส้อนภาษาไทยในการถ่ายทอดภาษา และวฒันธรรมไทย

ให้แก่ชาวต่างประเทศ ดังนัน้หากได้มีการสำารวจสถานภาพงานวจิยั สงัเคราะห์ความรูแ้ละวเิคราะห์

แนวโน้มการวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาเหล่านั้นย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนภาษาไทย 

ผู้เรียน และนักวิชาการผู้สนใจทั่วไปได้

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

 1. เพื่อวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

 2. เพื่อสังเคราะห์เน้ือหา และแนวโน้มของงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะ 

ภาษาต่างประเทศ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ได้องค์ความรู้เรื่องสภาพงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทย และผลการสังเคราะห์เน้ือหา

งานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะนำาไปสู่การวิเคราะห์แนวโน้ม

ของงานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ท่ีจะทำาวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 

ต่างประเทศต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การดำาเนนิการวจิยัเรือ่งสถานภาพงานวจัิย และแนวโน้มงานวจิยัด้านการสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผู้วิจัยกำาหนดวัตถุประสงค์ 

ของการวิจัยเพื่อวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา จากสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย ในช่วง พ.ศ.2545-2555 

สังเคราะห์เนื้อหา และแนวโน้มของงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ผู้วิจัยได้กำาหนดขั้นตอนในการดำาเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมาย และความสำาคัญของ 

การสงัเคราะห์งานวจัิย ประเภทของการสงัเคราะห์งานวจิยั ขัน้ตอนการสงัเคราะห์งานวจิยั และ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อกำาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา

 2. การก�าหนดกลุ่มประชากร

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ งานวิจัยที่เป็นปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ 

การค้นคว้าแบบอสิระหรือสารนพินธ์ ด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ จากสถาบนั

อุดมศึกษาของรัฐหรือในกำากับของรัฐท้ัง 80 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2555 จำานวน 61 เรื่อง 

โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS-Thai Library 

Integrates System สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน TDC หรือ Thai Digital 

Collection ซึ่งเป็นโครงการหน่ึงของ ThaiLIS ท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล

เอกสารฉบบัเตม็ของ วทิยานพินธ์ รายงานการวจิยัของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวทิยาลยัต่างๆ 

ทัว่ประเทศ ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัทัง้ 61 เรือ่งนัน้ จำาแนกเป็นวทิยานพินธ์หรือปรญิญานพินธ์ 

จำานวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.48 สารนิพนธ์ 54 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.52 รวมเป็น 

งานวิจัยท้ังหมด 61 เรื่อง จัดจำาแนกตามสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังน้ี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
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จำานวน 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.32 ม.เชียงใหม่ จำานวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.84 

ม.ศิลปากร จำานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.28 ม.ขอนแก่น จำานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ1.64 

มรภ.รำาไพพรรณี จำานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.64 มรภ.เชียงราย จำานวน 1 เรื่อง คิดเป็น

ร้อยละ1.64 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จำานวน 1 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 1.64

 3. การก�าหนดวิธีการสังเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

เพื่อสังเคราะห์งานวิจัย

 4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบบันทึกสรุปรายละเอียดงานวิจัยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น

โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้

  4.1 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวกับข ้อมูลพื้นฐานของการวิจัยเพื่อเป ็นแนวทาง 

ในการกำาหนดประเด็นสังเคราะห์งานวิจัย

  4.2 กำาหนดประเด็นที่สอดคล้องกับลักษณะของงานวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็น 

คือ

   4.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัย

   4.2.2 วิธีดำาเนินการวิจัย

   4.2.3 ผลการวิจัย

  4.3 สร้างแบบบันทึกสรุปรายละเอียดงานวิจัย

  4.4 ทดลองใช้แบบบันทึกสรุปรายละเอียดงานวิจัย บันทึกงานวิจัย 3 เรื่อง เพื่อ

พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสม และความสมบูรณ์ของแบบบันทึก แล้วนำาเสนอผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุมด้านเนื้อหา

  4.5 ปรับปรุงแก้ไขก่อนนำาไปใช้บันทึกงานวิจัย

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

  5.1 สำารวจรายช่ืองานวิจัยท่ีเป็นปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบ

อิสระหรือสารนิพนธ์ ด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ จากสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐหรือในกำากับของรัฐทั้ง 80 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2555 โดยสำารวจจากบทคัดย่อ และ

สบืค้นข้อมลูด้วยคอมพวิเตอร์ โดยใช้คำาสำาคญัในการสบืค้นคอื การสอน การสอนภาษาไทย ชาว

ต่างชาติ ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
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  5.2 รวบรวมรายชื่องานวิจัย

  5.3 ติดต่อขอยืมงานวิจัย ถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลโครงการ 

เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS-Thai Library Integrates System สำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา

  5.4 ศึกษารายละเอียดแล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกสรุปรายละเอียดงานวิจัย

 6. การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล

  ผู้วิจัยนำาข้อมูลจากแบบบันทึกสรุปรายละเอียดงานวิจัยมาแจกแจงความถี่ตาม

ประเดน็ จากนัน้จงึคำานวณค่าสถติร้ิอยละของการวจิยัในประเดน็ที ่1 คอื เพือ่วเิคราะห์สถานภาพ

งานวจิยัด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา จาก

สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย ในช่วง พ.ศ.2545-2555 ส่วนในประเด็นการสังเคราะห์เนือ้หา 

และแนวโน้มของงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผู ้วิจัยใช ้

การสงัเคราะห์เชงิคณุภาพหรอืเชงิคณุลกัษณะด้วยวธิกีารวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

เรียบเรียงสาระสำาคัญของข้อค้นพบ แล้วสรุปตามเนื้อหาแต่ละด้าน ดังนี้

6.1 ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัย ได้แก่ ชื่อผู้วิจัย ช่ืองานวิจัย สถาบัน ปีที่พิมพ์ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ลักษณะของงานวิจัย

6.2 วิธีดำาเนินการวิจัย ได้แก่ กลุ่มที่ศึกษา ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย

6.3 ผลการวิจัย 

6.3.1 ผลการวิจัยด้านการสร้าง การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน 

การหาประสิทธิภาพ และหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6.3.2 ผลการวิจัยด้านการศึกษาความต้องการ ทัศนคติ และความพึงพอใจ

6.3.3 ผลการศึกษาด้านสภาพ และปัญหาในการเรียนการสอนภาษาไทย 

ในฐานะภาษาต่างประเทศ

6.3.4 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้สอน และผู้เรียนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

6.3.5 ผลการศกึษาด้านสภาพ และปัญหาในการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ

6.3.6 ผลการศกึษาด้านการวเิคราะห์สารเพือ่การเรยีนการสอนวชิาภาษาไทย
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานภาพงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

 ผลการศึกษาสถานภาพงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา จากสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย พบว่า สถาบนัอดุมศึกษา 

80 แห่ง ที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ 15 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 65 แห่ง  

มงีานวจัิยซึง่อาจเป็นสารนพินธ์หรอืปรญิญานพินธ์ในหลกัสตูรระดบับณัฑติศึกษา สาขาการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ.2545-2555 นับ

เป็นช่วงระยะเวลาของข้อมูลที่ทำาการศึกษารวม 10 ปี จำานวนรวมทั้งส้ิน 61 เรื่อง ผู้วิจัยใช้วิธี

การแจกแจงความถี ่หาค่าสถติร้ิอยละ และนำาเสนอข้อมลู พบว่ามงีานวจิยัมากทีส่ดุในปีการศกึษา 

2554 จำานวน 19 เรื่อง (ร้อยละ 32.76) รองลงมาคือ ปีการศึกษา 2553 จำานวน 12 เรื่อง  

(ร้อยละ 20.69) ปีการศึกษา 2555 จำานวน 9 เรื่อง (ร้อยละ 14.75) ตามลำาดับ ส่วนในปี 2547 

ไม่ปรากฏงานวิจัย เมื่อพิจารณาลักษณะของงานวิจัย พบว่าส่วนใหญ่เป็นการค้นคว้าแบบอิสระ

หรือสารนิพนธ์ จำานวน 54 เรื่อง (ร้อยละ 88.52) และเป็นวิทยานิพนธ์จำานวน 7 เรื่อง (ร้อยละ 

11.48)

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของงานวิจัย พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ ่

มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพจำานวน 14 วัตถุประสงค์ (ร้อยละ 15.73) รองลงมา 

คอื วตัถปุระสงค์เพือ่ สร้างแบบเรยีนจำานวน 13 วตัถปุระสงค์ (ร้อยละ 14.61) วตัถปุระสงค์เพือ่

สร้างแบบฝึก 9 วตัถปุระสงค์ (ร้อยละ 10.11) ตามลำาดับ อย่างไรกต็าม หากจำาแนกตามคำาสำาคัญ 

พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง จำานวน 37 วัตถุประสงค์ (ร้อยละ 41.57)  

รองลงมาคือ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา จำานวน 24 วัตถุประสงค์ (ร้อยละ 26.97) วัตถุประสงค์

เพื่อหาประสิทธิภาพ 14 วัตถุประสงค์ (ร้อยละ 15.73) ตามลำาดับ

 กลุ่มประชากร พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษากลุ่มชาวต่างชาติทั่วไป 21 เรื่อง (ร้อยละ 

42) ศึกษากลุ่มอุดมศึกษา 9 เร่ือง (ร้อยละ 18) และศึกษากลุ่มประถมศึกษาตอนต้น กับกลุ่ม 

ผู้สอนเท่ากัน 6 เรื่อง (ร้อยละ 12) ตามลำาดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีงานวิจัยที่ระบุชาวต่างชาติ

เฉพาะเจาะจง ได้แก่ ชาวจีน 5 เรื่อง ชาวเวียดนาม 4 เรื่อง ชาวพม่า 3 เรื่อง ชาวญี่ปุ่น 2 เรื่อง 

และชาวเกาหลี 1 เรื่อง
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 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยส่วนใหญ่คือ แบบทดสอบจำานวน 29 ชุด (ร้อยละ 28.16)  

รองลงมาคือ แบบสอบถามจำานวน 12 ชุด (ร้อยละ 11.65) และแบบฝึกจำานวน 12 ชุด (ร้อยละ 

11.65) ตามลำาดับ

ตอนที่ 2 สังเคราะห์เนื้อหา และแนวโน้มของงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา

ต่างประเทศ

 ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ จำานวน 

61 เรื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2545-2555 พบว่า งานวิจัยมีผลการศึกษาจำาแนกตามเน้ือหาของ 

งานวิจัยได้ดังนี้

 เนื้อหาของงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการสร้าง การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน 

การหาประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 48 เรื่อง (ร้อยละ 78.69) รองลงมา

คือการศึกษาความต้องการ ทัศนคติ และความพึงพอใจ จำานวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 8.20) และ 

การศึกษาสภาพ และปัญหาในการเรยีนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาตจิำานวน 4 เรือ่ง (ร้อยละ 

6.56) ตามลำาดับ

 ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ จำาแนกตามเนื้อหาของงานวิจัย 6 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านการสร้าง การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การหาประสิทธิภาพ  

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปเนื้อหาการวิจัยได้ 12 ประเด็น โดยมีเนื้อหามากที่สุด 

3 อันดับแรก คือ แบบเรียน (13 เรื่อง) แบบฝึก (9 เรื่อง) ชุดการเรียนการสอน (8 เรื่อง)

 2. ด้านการศึกษาความต้องการ ทัศนคติ และความพึงพอใจ สามารถสรุปเนื้อหาการ

วจิยัได้ 5 ประเดน็ ได้แก่ ทศันคต ิและความพงึพอใจ ความต้องการ และแรงจงูใจ ความต้องการ

การเรียนรู้ เจตคติ และความต้องการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถาบันสอนภาษาไทย

 3. ด้านการศึกษาสภาพ และปัญหาในการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  

พบ 4 ประเด็น ได้แก่ ลักษณะข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทย ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ 

และสระภาษาไทย ปัญหาการเขียนคำาผิดอักขรวิธีด้านพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์  

และการันต์ และปัญหาการจำาแนกเสยีง และการออกเสยีงพยญัชนะนาสกิท้ายพยางค์ในภาษาไทย

ของผู้เรียนชาวญี่ปุ่นในแง่อิทธิพลเสียงที่ตามมา

 4. ด้านการศกึษาพฤตกิรรมของผูส้อน และผูเ้รยีนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

พบ 2 ประเด็น คือ ลักษณะการเรียนรู้ภาษา และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาของชาวต่างประเทศ 

ที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
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 5. ด้านการศึกษาสภาพ และปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย 

พบ 1 ประเด็น คือ สภาพปัญหา และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยสำาหรับ

นักเรียนชาวต่างประเทศด้านเนื้อหาวิชาภาษาไทยของโรงเรียน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้านความต้องการของนกัเรยีนในการเรยีนวชิาภาษาไทย ด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ของผู้เรียนในทักษะต่างๆ 

 6. ด้านการวิเคราะห์สารเพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย พบ 1 ประเด็น คือ  

การวเิคราะห์หนงัสือโดยมุง่วเิคราะห์ด้านเนือ้หาในเรือ่งของเสยีง คำา ประโยค และกลวธิกีารนำาเสนอ
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สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ

 การนำาผลการวจิยัจากงานวจิยัทีศ่กึษาในประเดน็เกีย่วข้องกบัการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทำาให้ได้ข้อมูลจากการจัดการความรู้

ด้านงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่มีหลักสูตรการสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศรวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่าในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ.2545-

2555 จำานวนงานวจิยัมีแนวโน้มลดลง การทีม่หาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒเป็นสถาบนัอดุมศึกษา

มีผลงานวิจัยมากที่สุดน่าจะเป็นผลมาจากการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และ 

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศโดยตรงจงึมงีานวจิยั

ในสาขาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้น้ีงานวจิยัในลกัษณะการค้นคว้าแบบอสิระหรอืสารนพินธ์ คดิเป็นร้อย

ละ 88.52 มากกว่าวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยมุ่งไปท่ีการหาประสิทธิภาพและการสร้างแบบเรียนแบบฝึก 

เป็นสำาคญั มวีตัถปุระสงค์ทีพ่บน้อย เช่น ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อชาวต่างประเทศในการเลือกสถาบนั

สอนภาษาไทย ศกึษาลกัษณะการเรยีนรู ้และกลวธิกีารเรยีนรู ้ศกึษาพฒันาการเรยีนรูข้องผู้เรยีน 

ความเข้าใจภาษา และวัฒนธรรมไทย การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

เป็นต้น แต่ก็ทำาให้งานมีความหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน นอกจากน้ียังปรากฏงานในลักษณะนำาเทคโนโลยี

มาใช้ เช่น การสร้างบทเรียนออนไลน์ แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สื่อประสม 

เป็นต้น เมื่อพิจารณาในภาพรวม คำาสำาคัญของงานวิจัยท้ังหมดในช่วงระยะ พ.ศ.2455-2555  

จึงมุ่ง “สร้าง” หรือ “ผลิต” สื่อการเรียนการสอน การหาวิธีการที่จะช่วยให้การเรียนการสอน 

มีความหลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของยุคสมัย และความสนใจของผู้เรียนยิ่งขึ้น

 งานวจัิยส่วนใหญ่ศกึษาในบริบททีเ่ป็นชาวต่างชาตโิดยทัว้ไปซ่ึงมตีัง้แต่วยัเดก็จนถงึผู้ใหญ่

ที่เดินทางมาทำางาน ท่องเที่ยว หรือพำานักในประเทศไทยแล้วศึกษา หรือเรียนรู้ภาษาไทย 

จากเจ้าของภาษาในสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมของประเทศไทย อาจจะมีวัฒนธรรมท้องถิ่น

แทรกอยู่บ้างในส่วนที่เป็นการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมหรือภาษาไทยเพื่อสื่อสารในบริบทที่

มคีวามหลากหลาย อย่างไรกต็ามมีงานวจิยัจำานวนหนึง่ทีร่ะบปุระเดน็เฉพาะเจาะจงว่ากลุ่มตวัอย่าง

เป็นชาวเวยีดนาม ชาวพม่า ชาวญีปุ่น่ และเกาหล ีซึง่ทำาให้แนวทางการวเิคราะห์มคีวามเชือ่มโยง

กับอิทธิพลของภาษาแม่ การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ พฤติกรรมหรือคุณลักษณะของชาตินั้นๆ 

ที่ส่งผลต่อลีลาการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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 เนื้อหาของงานวิจัยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2545-2555) มุ่งไปที่การศึกษาในด้าน

หลกัสตูร สือ่การเรยีนการสอน แนวคดิหรอืวธิกีารสอนทีท่ำาให้เกดิประสทิธภิาพ และผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน อาจเป็นไปได้ว่าในระยะเริ่มต้นของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

สิง่เหล่านีน้บัเป็นปัจจยัพืน้ฐานอนัสำาคญัทีช่่วยให้ผูส้อนมีเครือ่งมอื และวธีิการท่ีจะนำาไปใช้ได้จรงิ 

และเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ในระยะหลังตั้งแต่ พ.ศ.2549-2555 จึงเริ่มมีงานวิจัยในลักษณะ

ศึกษาความต้องการ ทัศนคติ และความพึงพอใจ ผลการวิจัยในงานกลุ่มนี้จึงเป็นข้อมูลที่นำาไปสู่

การพัฒนาหลักสูตร ผู้สอน วิธีสอน และสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีความรู้ 

และความพงึพอใจในบรรยากาศการเรยีนการสอน การจดัการเรยีนการสอนจงึเน้นให้ตอบโจทย์

ของผู้เรียนซึ่งมีลักษณะเฉพาะ และมีความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น ครูชาวต่างชาติ 

ในจังหวัดภูเก็ต ผู ้เรียนภาษาไทยชาวญี่ปุ ่น นักศึกษาจีน ครูในโรงเรียนนานาชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการศึกษาปัจจัยในการเลือกสถาบันการสอนภาษาไทยซึ่งทำาให้

สถาบันต่างๆ ต้องคำานึงถึงการสร้างแบรนด์ให้น่าเชื่อถือ และน่าสนใจ ยุคที่การสอนภาษาไทย

ให้ชาวต่างชาติเป็นธุรกิจซึ่งไม่จำากัดอยู่แค่ในสถานศึกษา ผู้ประกอบการจึงควรใส่ใจในเร่ือง

คุณภาพควบคู่ไปกับความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นสำาคัญ

 งานวิจัยประเภทท่ีมุ่งเน้นด้านการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือก การวัดระดับความรู ้ 

ความสามารถ การทดสอบ วดัผลประเมนิผลผูเ้รยีน ยงัไม่ค่อยปรากฏอย่างชดัเจนนกัในช่วงระยะเวลา

ที่ศึกษา ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง มีงานวิจัยในลักษณะดังกล่าวเพ่ิมขึ้น 

ย่อมจะทำาให้ทศิทางหรือแนวโน้มของการศกึษาวจิยัด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ของสถาบันอุดมศึกษาไทยมีความก้าวหน้าไปโดยลำาดับ โดยยุคแรกๆ เริ่มต้นจากการมุ่งสร้าง

หรือการผลิตเพื่อแก้ปัญหาความ ขาดแคลน สู่การพัฒนาเพ่ือประสิทธิผล และความพึงพอใจ 

ของผูเ้รียน และก้าวต่อไปในเรือ่งของการสร้างมาตรฐานหรอืแนวปฏบิตัทิีด่ไีม่ว่าจะเป็นการคัดเลือก

ผูส้อน การเลอืก และจำาแนกผูเ้รยีน การวดัผลประเมนิผล วธิกีารสอน และสือ่การเรยีนการสอน

 นับจากปี พ.ศ.2555 สถาบันอุดมศึกษาเกือบทุกแห่งมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือสร้าง

หลกัสตูรใหม่ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรของกระทรวงศึกษาธกิาร และสำานกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์มาตรฐานของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education) สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ย่อมต้องมี 
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การพฒันาคณุภาพโดยเฉพาะกระบวนการผลิตบณัฑติทีม่คีณุภาพให้มคีณุลักษณะทีพ่งึประสงค์

ของประเทศไทย จงึเป็นเรือ่งท่ีน่าศกึษาวจิยัต่อไปว่า แนวโน้มของงานวจิยัด้านการสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ นบัจาก พ.ศ.2555 เป็นต้นมามกีารเปลีย่นแปลงหรอืมลัีกษณะสำาคญั

อย่างไรตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และหลักสูตรที่ต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงอย่าง 

ต่อเนื่อง
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การจัดท�าศัพทานุกรมไทยศึกษา 

(ไทย-อังกฤษ)

Lexicography of Thai Studies 

(Thai-English) 

กษิดิศ วัชรพรรณ 1 

 1 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร
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บทคัดย่อ

 การจัดทำาศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมคำาศัพท์

ในบริบทไทยศึกษาเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า และ 2)  

แก้ปัญหาด้านข้อจำากัดในการเลือกใช้คำาศัพท์ในบริบทไทยศึกษา โดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ ใน 

การวางแผนจัดทำาศัพทานุกรม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้งาน เนื้อหา ระยะเวลา ภาษา ขนาด และสื่อที่ใช้

ในการนำาเสนอ

 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูคำาศพัท์จากแหล่งข้อมลูปฐมภมูทิีเ่กีย่วข้องกบับรบิทไทยศกึษา 

รวมถงึ การใช้วธิอีนัตรวนิจิ การใช้คลงัข้อมลูภาษา และแหล่งข้อมลูจากสือ่อนิเทอร์เนต็ นอกจาก

น้ียงัเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลูทตุยิภมู ิได้แก่ พจนานกุรมประเภทต่างๆ และสารานกุรม

 การจดัหมวดหมูค่ำาศพัท์ยดึตามทฤษฎวีงความหมายโดยคำาบอกหมวดหมูจ่ะเป็นคำาศพัท์

ที่มีความหมายกว้างครอบคลุมคำาศัพท์ท้ังหมดท่ีมีอยู่ในหมวดซึ่งเรียกว่าคำาศัพท์สมาชิกหมวด 

และภายในหมวดจะมีหมวดใหญ่หมวดย่อยลดหลั่นกันไป ความสัมพันธ์ระหว่างคำาศัพท ์

บอกหมวดกบัสมาชกิหมวดจะมทีัง้ความสมัพนัธ์แบบประเภทใหญ่-ประเภทย่อย และความสัมพนัธ์

แบบทั้งหมด-บางส่วน

 การนำาเสนอคำาศพัท์ในศพัทานกุรมไทยศกึษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนประกอบ

หลัก ประกอบด้วย รายการคำาศัพท์ คำานำา และ คู่มือการใช้งาน 2) ส่วนประกอบมหภาค คือ 

การเรียงลำาดับคำา ซึ่งเป็นการเรียงลำาดับตัวอักษรแบบไม่เข้มงวด และ 3) ส่วนประกอบจุลภาค 

ได้แก่ การใช้สัญลักษณ์ อักษรย่อ และการให้คำาปรากฏร่วมจำาเพาะ

ค�าส�าคัญ: ศัพทานุกรม ไทยศึกษา คำาศัพท์ 
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Abstract

 The Lexicography of Thai Studies aimed to 1) compile words in Thai Stud-

ies field into conceptual categories in order to provide convenient sources of 

data for dictionary users and 2) remove limitation on the word choice in Thai 

Studies field by considering various factors in lexicographical planning such as 

dictionary users, dictionary’s coverage, period used for data compilation, dictio-

nary’s language, dictionary’s size and dictionary’s medium.

 Lexical data were collected from primary sources related to Thai Studies. 

The data were also collected from introspection, language corpora as well as 

internet resources. In addition, different types of dictionaries and encyclopedias 

were used for lexical data collection as secondary sources. 

 Lexical data were categorized by using semantic field theory. The head-

words were normally broad terms whose meaning covered the meaning of the 

entry in the lemma list. One or more subsidiary lemma lists were also found 

within the central lemma list. The headwords and their lexical networks were 

related by both hyponymic and part-whole relations.

  Lexicography of Thai Studies was presented in three constituent parts 

including 1) Megastructure covering the lemma list, preface and user’s guide, 2) 

Macrostructure with the lexical entries arranged according to an alphabetical 

principle with non-strict-alphabetical macrostructure, and 3) Microstructure in-

cluding symbols, abbreviations and collocations.

Keywords: Lexicography, Thai Studies, Vocabulary
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บทน�า

 การรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปี พ.ศ.2558 ไม่เพยีงแต่สร้าง ความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกจิให้กบัประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้เท่านัน้ แต่ยงัส่งเสรมิการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ซึ่งกัน และกันในด้านต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ศิลปะ  

และวฒันธรรมโดยมเีป้าหมายเพือ่สร้างสนัตสิขุในภมิูภาค และก่อให้เกดิความเข้าใจอนัดรีะหว่าง

กัน ภูมิภาคอาเซียนถือเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลายหลาย มีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ 

สังคม วัฒนธรรมรวมถึงภาษา โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศนั้นมีข้อตกลงร่วมกันว่าให้ใช้ภาษา

อังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ในประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมีการตื่นตัวและส่งเสริม 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ แต่ประชากรส่วนใหญ่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องการใช้ภาษา

อังกฤษอยู่มาก จากผลสำารวจของสำานักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Education 

First Proficiency Index) ในปี 2558 นัน้ ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่62 จาก 70 ประเทศทัว่โลก

ที่ไม่ใด้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ (EF EPI, 2015). ซ่ึงการที่ประชากรไทยไม่สามารถ

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้นั้นย่อมเป็นอุปสรรคสำาคัญที่ทำาให้เราไม่สามารถบรรยายความรู้สึก

นึกคิดรวมถึงอธิบายลักษณะเฉพาะทางสังคม และวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้

 วชิาไทยศกึษา (Thai Studies) เป็นรายวชิาบงัคบัสำาหรบันกัศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนจะได้เรียนรู้ นำาเสนอ และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับไทยศึกษาซ่ึงเป็นองค์ความรู้เก่ียวกับ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชนชาติไทย รวมถึงมรดก 

ทางภมูปัิญญาของไทยเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงปัญหาทีพ่บมากคอื นกัศกึษามข้ีอจำากดัในการเลือกใช้

คำาศพัท์ภาษาองักฤษ เพราะพจนานกุรมส่วนใหญ่ท่ีมอียูใ่นท้องตลาดเป็นพจนานกุรมทีเ่รยีงลำาดบั

ตามตัวอักษร ทำาให้ผู้เรียนที่สนใจเฉพาะเรื่องไม่สามารถเลือกใช้คำาได้โดยสะดวก

 ในการเรียนรู้ภาษาไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาแรก ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ

ก็ตาม คำาศัพท์นับได้ว่าเป็นหัวใจสำาคัญ (Decarrico, 2001) ทั้งนี้เนื่องจากในการสื่อสารให้เกิด

ความเข้าใจนั้น คำาศัพท์ถือเป็นตัวสื่อความหมายท่ีมีประสิทธิภาพ และคงเป็นการยากที่จะ

ถ่ายทอดความคิด ความต้องการ ความรู ้สึกหรือสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันได้  

หากมนุษย์ยังมีข้อจำากัดด้านคำาศัพท์
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 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผู ้วิจัยจึงมีความคิดท่ีจะรวบรวมคำาศัพท์เป็นหมวดหมู ่เพื่อ 

ความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า และการใช้งาน อีกทัง้ยงัเป็นการรองรบัการขบัเคลือ่นประชาคม

อาเซยีนด้านการศกึษา โดยมุง่การพฒันาตดิต่อสือ่สารระหว่างกนัด้วยภาษาองักฤษ ทัง้นีเ้พือ่ให้

นักศึกษาไทยรวมถึงผู้ที่ต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ซึ่งจะต้องนำาเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับไทยศึกษา มีศักยภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาไปยังกลุ่ม

ประเทศสมาชิก และประเทศนอกกลุ่มสมาชิกโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางบนพื้นฐาน 

ของการแลกเปลีย่นเรียนรู้ การเสรมิสร้างความเข้าใจอนัดบีนความแตกต่างทางวฒันธรรมอนัส่งผล

ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 โดยทัว่ไป เรามกัจะทราบกนัดว่ีา “คำาศพัท์” หมายถงึ คำาทีป่รากฏในพจนานกุรม กล่าว

คอื คำาทีม่อียูใ่นภาษานัน้ทัง้หมด อย่างน้อยทีส่ดุกจ็ะต้องถกูบันทกึไว้ในพจนานกุรม ผูเ้รยีนภาษา

ต่างประเทศทีห่มัน่ศึกษาคำาศพัท์ใหม่ๆ อยูเ่สมอ ถอืได้ว่าเป็นผูเ้รยีนทีม่ทีกัษะในการเป็นผู้ส่งสาร 

(Productive Skills) ซึ่งได้แก่ ทักษะการพูด และการเขียน ในขณะเดียวกันยังมีทักษะของ 

การเป็นผู้รับสาร (Receptive Skills) ซึ่งได้แก่ ทักษะการฟัง และการอ่านอีกด้วย เมื่อผู้เรียนรู้

คำาศัพท์ภาษาต่างประเทศมากพอก็จะทำาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศนั้นๆ ได้อย่างดี 

ในทางกลับกัน หากผู้เรียนไม่มีความรู้ด้านคำาศัพท์ ก็จะเป็นอุปสรรคสำาหรับผู้เรียนในการทำา 

ความเข้าใจ ซึ่งส่งผลให้การสื่อสารนั้นๆ ไม่สัมฤทธิ์ผล (Yang and Dai, 2011)

 Wilkins (1972 อ้างจาก Paisart, 2004) กล่าวว่า ในการส่ือสารนั้น คำาศัพท์มี 

ความสำาคญัมากยิง่กว่าไวยากรณ์ เนือ่งจากเราสามารถทำาความเข้าใจผู้อืน่โดยผ่าน “ความหมาย

ของคำา” ซึง่หมายความว่า เราจะสามารถทำาความเข้าใจผูอ้ืน่ได้แม้ว่าผู้นัน้จะส่ือสารด้วยประโยค

ทีผ่ดิหลกัไวยากรณ์กต็าม แต่ถ้าหากไม่รูค้ำาศพัท์ เราจะไม่สามารถรูไ้ด้เลยว่าอกีฝ่ายหนึง่ต้องการ

ทีจ่ะสือ่สารอะไร ในทางกลบักันเราจะไม่สามารถส่ือสารให้ผู้อืน่เข้าใจได้เช่นกนัถ้าเราไม่รูค้ำาศพัท์ 

ซึ่งสอดคล้องกับ Dellar และ Hocking (อ้างจาก Thornbury, 2004) ที่กล่าวว่า “หากคุณใช้

เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนไวยากรณ์ ภาษาของคณุจะไม่พฒันาไปมากนกั แต่คณุจะเหน็พฒันาการ

ได้หากคุณเรียนรู้คำาศัพท์ และสำานวน” ซึ่งหมายความว่า เราสามารถส่ือสารได้เพียงเล็กน้อย

เท่านั้นหากเรารู้เพียงไวยากรณ์ แต่เราจะสามารถขยายขอบเขตของการสื่อสารได้กว้างยิ่งขึ้น 

หากเรารู้จักคำาศัพท์ 
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 คำาศัพท์เป็นตัวส่ือความหมายท่ีมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร โดยมากแล้ว ผู้เริ่มเรียน

ภาษามักจะสื่อสารโดยการใช้คำาศัพท์ที่ได้จดจำาเอาไว้ (Scriverner, 2005) และเราจำาเป็นต้อง 

มคีลงัคำาศพัท์เพ่ือทีจ่ะสามารถเลอืกใช้งานได้ในขณะทีต้่องการจะสือ่ความหมาย ทัง้น้ีเพ่ือให้เกดิ

ความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร (Harmer, 1991) ซ่ึงสอดคล้องกับ Gutting 

(2005) ที่กล่าวว่า ภาษามีโครงสร้างทางความคิดที่กำากับการพูด กระทั่งกำากับสิ่งที่เราจะพูด  

หากเชกสเปียร์ฟ้ืนคนืชีพข้ึนมาเพือ่ไปชมการแข่งขนัฟตุบอลเวลิด์คัพ ต่อให้เขาเป็นนกัเขยีนผู้ยิง่ใหญ่ 

เขาก็คงพบปัญหาในการบรรยายการแข่งขัน ซึ่งเราน่าจะบรรยายได้ดีกว่าเชกสเปียร์ ทั้งน้ีไม่ใช่

เพราะเรามีความสามารถทางวรรณศิลป์ที่สูงกว่า หากแต่เป็นเพราะเรามีคลังคำาศัพท์ที่จะพูดถึง

ฟุตบอลได้มากกว่าเชกสเปียร์เท่านั้นเอง 

 ด้วยความสำาคญัดงัทีก่ล่าวมา ผูเ้รียนภาษาต่างประเทศจงึจำาเป็นทีจ่ะต้องให้ความสำาคญั

กับการเรียนรู้คำาศัพท์ โดยคำานึงถึงกลวิธีที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และจดจำาคำาศัพท์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการต่อยอด และพัฒนาทักษะทางภาษา 

ด้านอื่นๆ ต่อไป

 

วิธีการวิจัย

 ศัพทานุกรมเป็นหนังสือหรือคู่มือคำาศัพท์ที่ใช้ค้นหาความรู้ มีความหมายเหมือนกับ 

คำาว่า พจนานกุรม และปทานกุรม ซึง่เป็นงานเขยีนหรอืงานอ้างองิทีเ่กีย่วข้องกบัคำา หมายถงึทกุ

สิ่งที่บรรจุในงานดังกล่าวจะมีคำาหรือคำาศัพท์เป็นส่วนประกอบสำาคัญ รวมถึงข้อมูลใดก็ตามที่

เกีย่วกบัคำาศพัท์จะถกูบรรจไุว้ในพจนานกุรม และขอบเขตของการบรรจขุ้อมลูคำาศพัท์ต่างๆ จะมี

ปริมาณมากหรือน้อยเพียงใด มีเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อมูลอย่างไรก็ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ 

ของการจดัทำาพจนานกุรมฉบบันัน้ๆ เป็นสำาคญั (พรพมิล ผลนิกลู และกนกอร ตระกลูทวคีณู, 2555) 

โดยในการจดัทำาศพัทานกุรมไทยศึกษา (ไทย-องักฤษ) นัน้ มขีัน้ตอนในการดำาเนนิการจดัทำาดงันี้

 ขั้นตอนแรก : ก�าหนดกลุ่มผู้ใช้งาน

 ในการจดัทำาศพัทานกุรมไทยศกึษา (ไทย-องักฤษ) ในครัง้นี ้ผูว้จัิยมแีนวคดิรเิร่ิมจากการ

เป ็นผู ้สอนรายวิชาไทยศึกษาให ้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป ีที่  3 ของ 

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และในรายวิชาวัฒนธรรมไทยศึกษาให้กับนักศึกษาสาขา

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 2 คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
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จากประสบการณ์ในการสอน พบว่านักศึกษามีข้อจำากัดด้านการใช้คำาศัพท์ในการส่ือความคิด 

หรอือธบิายสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นบรบิทไทยศกึษา และจากแบบสอบถามโครงการศึกษาดงูานวถิชีีวติ 

ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาวไทยในอดีต ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรม

การเรยีนการสอนในรายวชิาไทยศกึษานัน้ นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษชัน้ปีที ่3 ทีล่งทะเบยีน

เรียนในรายวิชาดังกล่าว จำานวน 68 คนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และนักศึกษา

ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 41 คน รวมทั้งสิ้น 109 คน 

ได้ทำาการประเมินตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทไทย

ศึกษา พบว่านักศึกษามีความรู้ด้านคำาศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทไทยศึกษาไม่เพียงพอที่

จะสามารถบรรยาย อธบิายหรอืให้ความรูใ้นประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัไทยศกึษาให้ชาวต่างชาตเิข้าใจ

ได้ในระดับมาก (  = 4.04) นอกจากนี้นักศึกษายังเห็นว่า หากมีศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-

องักฤษ) โดยแบ่งประเดน็เป็นหมวดหมูช่ดัเจน จะช่วยให้นกัศกึษาสามารถบรรยาย อธบิาย หรอื

ให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับไทยศึกษาให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ง่ายขึ้นอยู่ในระดับมาก 

(  = 4.17) เช่นเดียวกัน

 จากประสบการณ์ในการเป็นผู้สอนในรายวิชาไทยศึกษา และผลที่ได้จากแบบสอบถาม 

ทำาให้ผู้วจิยัจดัทำาศพัทานกุรมไทยศกึษา (ไทย-องักฤษ) ข้ึน โดยมกีลุม่เป้าหมายหลกัคือ นกัศกึษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนวิชาไทยศึกษา และวัฒนธรรมไทยศึกษา เพื่อใช้ค้นหาคำาศัพท์

ภาษาอังกฤษท่ีมคีวามหมายเทยีบเคยีงกับคำาศพัท์ในภาษาไทย รวมถึงเพือ่ใช้ในการพดู การเขยีน 

การแปล และการศึกษาค้นคว้า นอกจากน้ียังเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่

ทำางานด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 ขั้นตอนที่สอง : ออกแบบองค์ประกอบของศัพทานุกรมในภาพรวม

 ถึงแม้ว่าศัพทานุกรมจะมีปริมาณคำาศัพท์ที่มากมายขนาดไหน หากไม่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้งาน ก็จะทำาให้ศัพทานุกรมน้ันไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น

ในการจัดทำาศพัทานกุรม นอกจากจะต้องมรีะบบในการจดัเกบ็ และการนำาเสนอคำาศัพท์ทีเ่ป็นระบบ

แล้ว ผู้จัดทำาจะต้องคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานศัพทานุกรมสามารถค้นหา

ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
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1.1. ปัจจัยด้านเนื้อหา

 ในการจัดทำาศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) นี้ ผู้วิจัยได้จำากัดขอบเขตของเนื้อหา

ในบริบทไทยศึกษาเท่าน้ัน โดยเน้นท่ีการให้ความหมายเทียบเคียงจากภาษาไทยไปยัง 

ภาษาองักฤษโดยไม่มกีารอธบิายความหมายของคำาศพัท์หรืออธบิายความรูแ้บบสารานุกรม แต่จะ

มกีารให้ข้อมลูเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัคำาปรากฏร่วมจำาเพาะบางคำาทีน่่าสนใจ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อผู้ใช้งาน เช่น

 แม่      mother, mom

 แม่ที่แท้จริง    biological/ birth/ natural/ real mother

 แม่ที่ล่วงลับ   dead/ deceased/ late mother

 แม่ที่ให้ลูกกินนมแม่ breastfeeding/ nursing mother

 แม่ทูนหัว    godmother

 แม่นม     wet nurse

 แม่บุญธรรม   adoptive/ foster mother

 แม่มือใหม่    new mother

 แม่ลูกอ่อน    nursing mother, woman with an infant child

 แม่เลี้ยง    stepmother

1.2. ปัจจัยด้านระยะเวลา

 การจัดทำาศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) นี้ ผู้วิจัยได้รับทุนจากสถาบันวิจัย  

และพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร โดยมกีรอบระยะเวลาในการทำาวจิยัทีร่ะบไุว้ในสัญญา 

1 ปี โดยผูว้จิยัได้ทำาบนัทกึขอขยายระยะเวลาการทำาวจิยัไปแล้ว 2 ครัง้ๆ ละ 3 เดอืน โดยไม่สามารถ

ขอขยายระยะเวลาได้อีก ดังน้ันระยะเวลาในการจัดทำาศัพทานุกรมฉบับนี้คือ 1 ปี 6 เดือน  

ซึง่เป็นระยะเวลาค่อนข้างสัน้สำาหรบัการรวบรวมคำาศพัท์ และหาความหมายเทยีบเคยีง เนือ่งจาก

การจัดทำาศัพทานุกรมเป็นงานท่ีต้องอาศัยเวลา ความอุตสาหะ และความละเอียดรอบคอบสูง 

ด้วยกรอบระยะเวลาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงไม่สามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ได้มากนัก เช่น การให้

สัทอักษรเพื่อช่วยในการอ่านออกเสียง การเพิ่มคำาปรากฏร่วมจำาเพาะอย่างละเอียด การเพิ่ม

ตัวอย่างประโยค หรือการให้ดัชนีคำาศัพท์ท้ายเล่ม เป็นต้น
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1.3. ปัจจัยด้านภาษา

 ศัพทานุกรมไทยศึกษาท่ีผู้วิจัยจัดทำาขึ้นน้ี เป็นศัพทานุกรมสองภาษา โดยใช้ภาษาไทย

เป็นภาษาต้นฉบับ (Source language) และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเป้าหมาย (Target lan-

guage) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำาศัพท์เทียบเคียงเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ชาวไทย

ได้ใช้เป็นประโยชน์ในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น รูปแบบในการนำาเสนอ จึงให้ 

ภาษาไทยอยู่ด้านซ้ายมือของรายการคำาศัพท์ เช่น

 กรวดนำ้า   to pour ceremonial water 

 ก่อเจดีย์ทราย  to make sand pagoda

1.4. ปัจจัยด้านสื่อที่ใช้ในการน�าเสนอ

 ถึงแม้ปัจจุบนัจะมีพจนานกุรมอเิลก็ทรอนกิส์ และมเีวบ็ไซต์ทีใ่ห้บรกิารค้นหาความหมาย

ของคำา เช่น http : //dict.longdo.com เป็นต้น แต่ก็ยังมีข้อจำากัด เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถ

ค้นหาคำาศพัท์ได้โดยการพมิพ์คำาทีต้่องการค้นหาทลีะคำา โดยเว็บไซต์นีไ้ม่ได้มีการรวบรวมคำาศัพท์

ออกเป็นหมวดหมู ่เช่น คำาศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบัประเพณสีงกรานต์ หรอื คำาศพัท์ทีเ่ก่ียวกบัประเพณี

การอุปสมบท ดังตัวอย่าง 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการค้นหาคำาศัพท์ (ที่มา : http : //dict.longdo.com)
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 ในการจัดทำาศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) นี้ ผู้วิจัยได้จัดทำาเป็นรูปเล่มเพื่อให้ 

ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการใช้งาน อีกท้ังยังง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า เพราะผู้วิจัยได้รวบรวม

คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานพจนานุกรมไทยศึกษา (ไทย-

อังกฤษ) สามารถศึกษา และเรียนรู้คำาศัพท์ท่ีแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ และสามารถใช้คำาศัพท์ 

เหล่านี้ในการอธิบายข้อมูลให้กับชาวต่างประเทศ หรือแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็น 

ภาษาอังกฤษได้ 

 ขั้นตอนที่สาม : เก็บรวบรวมข้อมูล

 ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูคำาศัพท์ในบรบิทไทยศกึษานัน้ ผู้วจิยัได้ดำาเนนิการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary sources)

  นอกจากเอกสาร ตำารา บทความ หนังสือพิมพ์หรือเอกสารอื่นๆ ที่อยู่ในบริบทไทย

ศกึษาซึง่ถอืเป็นแหล่งข้อมลูปฐมภมูนิัน้ ผูว้จิยัยงัเกบ็ข้อมลูจากแหล่งข้อมลูปฐมภูมปิระเภทอืน่ๆ 

ดังต่อไปนี้

  3.1.1 การใช้วธิอีนัตรวนิจิ (Introspection) ทัง้ของผู้วิจยัเอง และของ ผูใ้ห้ข้อมลู 

การเก็บข้อมูลด้วยวิธีอันตรวินิจนั้นทำาได้จากการจดบันทึกรายการคำาศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆ  

ที่ได้จากการนึกคิดให้ได้มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลโดยตรง (Direct introspection) ที่มา

จากการนึกคิดของผู้วิจัยเอง หรือใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เช่น ให้เขียนหรือบอกคำาศัพท์ 

ท่ีเกีย่วกบักรรมวธิกีารปรุงอาหาร (Cooking methods) มาให้มากทีสุ่ด เป็นต้น ซึง่เป็นเป็นการเกบ็

ข้อมูลโดยใช้วิธีอันตรวินิจแบบทางอ้อม (Indirect introspection) ทั้งนี้การเก็บข้อมูลด้วย 

วิธีอันตรวินิจนี้ยังมีข้อบกพร่องจากประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันของผู้ให้ข้อมูล เช่น ผู้ให้ข้อมูล 

ทีไ่ม่ชอบทำาอาหารอาจให้ข้อมลูคำาศพัท์ทีเ่กีย่วกบักรรมวธิกีารปรงุอาหารน้อยกว่าผูใ้ห้ข้อมลูทีช่อบ

ทำาอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องทำาการตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

   3.1.2 การใช้คลังข้อมูลภาษา (Language corpus) คลังข้อมูลภาษาคือ 

ข้อมลูภาษาทีไ่ด้จากการเกบ็รวบรวมทัง้จากภาษาพดู และภาษาเขยีนในปรมิาณทีม่ากพอสำาหรบั

การศึกษาวิเคราะห์ภาษาโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติด้วยโปรแกรม
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คอมพวิเตอร์ ข้อมลูทีม่อียูใ่นคลงัภาษาทัง้ภาษาพดู และภาษาเขยีนนัน้อาจครอบคลุมถงึภาษาทีใ่ช้

ในปัจจุบันหรือภาษาโบราณ ภาษาที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ภาษากลางหรือภาษา

ท้องถิน่ หรืออาจเป็นข้อมลูทีเ่กบ็เฉพาะตวับทบางประเภท หรืองานเขยีนของนักเขยีนคนใดคนหนึง่

ก็ได้ (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2553)

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคำาศัพท์น้ัน ผู้วิจัยได้ใช้คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งเป็น

เสมือนตัวแทนของภาษาไทยในปัจจุบัน คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาตินี้ ประกอบด้วยอาจารย์

จากภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นกัวจิยัอสิระ และนกัวจิยัจากบรษิทัเอกชน รวมถงึ

สำานักพิมพ์ต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะทำางานหลัก คณะทำางานเหล่าน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำากัด

เฉพาะภาษาเขียนจำานวนประมาณ 72 ล้านคำา (คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ, Website) 

ซึง่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างองิ และช่วยให้ผูว้จิยัวเิคราะห์คำาศพัท์ และตดัสินใจว่าจะบรรจคุำานัน้

ในศัพทานุกรมหรือไม่

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการใช้งานสืบค้นจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ

(ที่มา : http : //www.arts.chula.ac.th/~ling/TNCII/)

  3.1.3 การใช้แหล่งข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet resources) 

สือ่อนิเทอร์เนต็ถือเป็นแหล่งข้อมลูทีส่ำาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมลูคำาศพัท์ เนือ่งจากมฐีานข้อมูล

มหาศาล ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูคำาศพัท์ไทยศกึษา ผูว้จิยัได้สบืค้นข้อมลูจากแหล่งอนิเทอร์เนต็ 



วารสารศิลปศาสตร์234

โดยวิธีการพิมพ์คำาที่เป็นหัวเรื่อง (Headword) ลงไปในโปรแกรมค้นหา (Search engine) เช่น 

www.google.com ตัวอย่างเช่น ผูว้จิยัได้ค้นหาคำาศพัท์ทีเ่ป็นคำาหวัเรือ่ง ได้แก่ “ภยัธรรมชาติ” 

ซึง่เมือ่ได้สบืค้นต่อไปแล้ว ทำาให้พบตวัอย่างของภยัธรรมชาต ิซึง่จัดเป็นคำาศัพท์รองในหมวด “ภัย

ธรรมชาติ” เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ, แผ่นดินไหว, คล่ืนใต้นำ้า, พายุ, อุทกภัย, ภัยแล้ง 

หรือทุพภิกขภัย, อัคคีภัย, ดินถล่ม, วาตภัย เป็นต้น

   3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary sources) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

ได้แก่ ข้อมูลทีไ่ด้รวบรวม และเรยีบเรยีงขึน้จากแหล่งข้อมลูปฐมภมู ิโดยอาจอยูใ่นรปูของการสรปุสาระ

สังเขป ย่อเรื่อง ทำาดรรชนี หรือจัดหมวดหมู่เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวก ในที่นี ้

รวมถึง สารานุกรม และพจนานุกรมประเภทต่างๆ ด้วย ในการจัดทำาศัพทานุกรมไทยศึกษา 

(ไทย-อังกฤษ) นี้ ผู้วิจัยได้ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่

    พจนานุกรมทั้งภาษาเดียว และพจนานุกรมสองภาษา พจนานุกรมเพื่อ 

การใช้งานโดยทั่วไป เช่น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และพจนานุกรมเพื่อการใช้งาน

เฉพาะเรือ่ง เช่น พจนานุกรมศพัท์วรรณกรรมไทย, พจนานกุรมศัพท์ภมูศิาสตร์, พจนานกุรมศัพท์

ภาษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู ้วิจัยยังใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

จากสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

    สำาหรับการใช้ข้อมูลคำาศัพท์จากพจนานุกรมเพื่อการใช้งานโดยทั่วไป 

ซึง่ส่วนใหญ่นำาเสนอแบบเรยีงลำาดบัตามตวัอกัษรนัน้ ผูว้จิยัจะต้องแบ่งคำาศพัท์ออกเป็นหมวดหมู่

ในศัพทานุกรมไทยศึกษาให้ชัดเจนเสียก่อน จึงจะสามารถนำาคำาศัพท์ที่ได้จากพจนานุกรม 

หรือสารานุกรมมาใส่แยกตามหมวดหมู่ที่ได้แบ่งไว้แล้ว

    ในการรวบรวมข้อมูลคำาศัพท์นั้น ผู้วิจัยไม่ได้ยึดแหล่งข้อมูลจากแหล่งใด 

แหล่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากยังมีข้อจำากัดด้านความครบถ้วน ความถูกต้อง และ 

ความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงรวบรวมข้อมูลคำาศัพท์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งจาก 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อความสมบูรณ์มากที่สุด
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 ขั้นตอนที่สี่ : วิเคราะห์ข้อมูล

 ในการแบ่งหมวดหมู่ศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) นั้น ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์

เนื้อหาของเอกสาร หนังสือ และตำาราที่เกี่ยวข้องกับไทยศึกษาจำานวน 3 เล่ม ได้แก่

1. ฐิรชญา มณีเนตร. 2553. ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว. กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์.

2. เดชบดินทร์ รัตน์ปิยะภาภรณ์ และคณะ. 2550. ไทยศึกษา. กรุงเทพ : ทริปเพิ้ล 

เอ็ดดูเคชั่น.

3. Watcharaphan, K. 2012. Thai Studies. Teaching Material. Bangkok : 

Phranakhon Rajabhat University.

 เมือ่วเิคราะห์เนือ้หาจากเอกสารหลกัทัง้ 3 เล่มข้างต้นแล้ว ผู้วจิยัจงึได้แบ่งหมวดหมูอ่อก

เป็น 13 หมวดหมู่ตามขอบเขตเนื้อหาของไทยศึกษา ได้แก่ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ (Topography)

2. สภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ (Climate and Natural Disaster)

3. รูปพรรณสัณฐาน และลักษณะของมนุษย์ (Appearance and Human Charac-

teristics)

4. สังคมและการปกครองของไทย (Society and Governance in Thailand)

5. เศรษฐกจิ อาชพี และการจ้างงาน (Economy, Occupations and Employment)

6. วัฒนธรรมและประเพณีไทย (Thai Culture and Tradition)

7. แนวคิดทางพระพุทธศาสนา (Buddhist Concept)

8. สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)

9. ทัศนศิลป์ และหัตถกรรม (Visual Art and Handicraft)

10. นาฏศิลป์ และดนตรีไทย (Thai Dancing Art and Music)

11. ภาษา และวรรณกรรมไทย (Thai Language and Literature)

12. อาหารไทย (Thai Cuisine)

13. เบ็ดเตล็ด (Miscellany)

 เมื่อแบ่งหมวดหมู่ตามขอบเขตเนื้อหาของไทยศึกษาแล้ว ผู้วิจัยจึงแบ่งคำาศัพท์ที่ได้

รวบรวมมาออกเป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อทั้ง 13 หัวข้อข้างต้นโดยใช้กรอบแนวคิดของทฤษฎี 
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วงความหมาย (Semantic Field Theory) และกรอบมโนทัศน์เดียวกัน (Concept domain) 

ซึ่งเป็นแนวคิดที่รวบรวมเอาคำาศัพท์ท่ีมีความข้องเก่ียวกันด้านความหมายมาไว้ในหมวดหมู่

เดยีวกนั โดยคำาบอกหมวดหมูจ่ะเป็นคำาศพัท์ทีม่คีวามหมายกว้างครอบคลุมคำาศพัท์ทัง้หมดทีอ่ยู่

ในหมวดซึง่เรียกว่า คำาศพัท์สมาชกิหมวด และภายในหมวดจะมีหมวดใหญ่หมวดย่อยลดหลัน่กนัไป 

ความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์บอกหมวดกับสมาชิกหมวดจะมีทั้งความสัมพันธ์แบบประเภทใหญ่-

ประเภทย่อย และความสัมพันธ์แบบทั้งหมด-บางส่วน ดังตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างศัพท์บอกหมวดกับสมาชิกหมวดดังนี้ 

คำาศัพท์บอกหมวด ประเพณีไทย 

คำาศัพท์ย่อยชั้นที่ 1 
ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด และ

การเข้าสู่วัยรุ่น

ประเพณีเกี่ยวกับการเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 

และวัยครองเรือน
ประเพณีเกี่ยวกับความตาย

คำาศัพท์ย่อยชั้นที่ 2 พิธีทำาขวัญวัน
พิธีมงคล

โกนจุก
พิธีมงคลสมรส

พิธีมงคล

อุปสมบท
งานศพ

ความเชื่อที่

เกี่ยวกับ

ความตาย

คำาศัพท์ย่อยชั้นที่ 3 - เบาะเด็ก 

- การคลอดบุตร

- ฯลฯ

- ขวัญ

- แก้เคลด็

- ฯลฯ

- สินสอด

- รดนำ้าสังข์

- การหมั้น

- เรือนหอ

- ฯลฯ

- เครือ่งอฐับรขิาร

- คำาขอบวช

- ศีล

- ฯลฯ

- บังสุกุล

- ดอกไม้จันทน์

- เมรุ

- พวงหรีด

- ฯลฯ

- นกแสก

- พญายม

- ชาติหน้า

- ฯลฯ

ตารางที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างคำาศัพท์บอกหมวดกับสมาชิกหมวด

 เมื่อจัดคำาศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีวงความหมายแล้ว ผู้วิจัย 

ก็จะทำาการหาความหมายเทียบเคียงของคำาศัพท์จากภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาต้นฉบับไปสู่ภาษา

เป้าหมาย คือ ภาษาอังกฤษ

 ขั้นตอนที่ห้า : หาความหมายเทียบเคียง

 ในการจัดทำาศัพทานุกรมสองภาษานั้น ผู้วิจัยตระหนักดีถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละวัฒนธรรมส่งผลต่อการสร้างคำาศัพท์ กล่าวคือ  

ในภาษาไทยจะมคีำาศพัท์ทีไ่ม่ปรากฏในภาษาองักฤษ และในภาษาองักฤษกม็คีำาศพัท์ทีไ่ม่ปรากฏ

ในภาษาไทยด้วยเช่นกนั ตวัอย่างเช่น ในภาษาไทยมคีำาว่า “ไหว้” และ “กราบ” ซึง่ภาษาองักฤษ

ไม่มีคำาศัพท์เรียกกิริยาอาการทั้ง 2 ลักษณะนี้ เนื่องจาก การแสดงความเคารพด้วยการไหว้  
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และการกราบสามารถพบได้เฉพาะในวัฒนธรรมไทยเท่าน้ัน และไม่ปรากฏวัฒนธรรมการไหว้ 

และการกราบของชนชาติทีใ่ช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ ในทางกลบักนัในภาษาองักฤษมคีำาทีเ่รยีก

ขนมประเภทหนึ่งว่า cookie หรือ biscuit ซ่ึงภาษาไทยไม่มีคำาศัพท์เรียกขนมลักษณะน้ี ทั้งน้ี 

เนื่องจากอาหารถือเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของแต่ละกลุ่มชน

 ในการจดัทำาพจนานกุรมไทยศกึษา (ไทย-องักฤษ) ซ่ึงเป็นพจนานกุรมสองภาษานัน้ คำาศพัท์

ในภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษจะต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งในเชิงความหมาย (Semantic 

equivalence) และการใช้งาน (Pragmatic equivalence) ในกรณีที่ทั้งสองภาษามีคำาศัพท์ที่

มีความหมายตรงกันทั้งหมด (Full equivalence) ผู้วิจัยก็จะนำาคำาศัพท์มาเทียบกัน คำาศัพท์ 

ที่มาเทียบเรียกว่า คำาศัพท์เทียบ (Equivalent) เช่น ช้าง = elephant, กรรไกร = scissors 

เป็นต้น

 ในกรณทีีค่ำาในภาษาไทยไม่มคีำาศพัท์เทยีบในภาษาองักฤษ (Zero equivalence) ผู้วจิยั

จะใช้วิธีการดังนี้

1.1 วิธีทับศัพท์ (Transliteration) 

 วธิทีบัศพัท์ คอื การเขยีนทบัศพัท์ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษโดยวธิถ่ีายเสียงตามประกาศ

ราชบณัฑิตยสถานเรือ่ง หลกัเกณฑ์การถอดอกัษรไทยเป็นอกัษรโรมันแบบถ่ายเสยีง ประกาศ ณ 

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2542 เช่น เทศกาลลอยกระทง = Loy Krathong festival, นางนพมาศ 

= Nang Nopphamas, ประเพณีปอยส่างลอง = Poy Sang Long festival, ประเพณียี่เป็ง = 

Yee Peng festival, หัวโขน = Khon mask เป็นต้น ซ่ึงจากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  

วิธีทับศัพท์นั้นมักใช้ในกรณีที่คำาในภาษาไทยเป็นคำาที่เป็นชื่อเฉพาะ (Proper noun) 

1.2 วิธีอธิบายศัพท์ (Explanatory equivalence)

 ด้วยความแตกต่างทางวิถีชีวิต และวัฒนธรรม จึงทำาให้ไม่สามารถหาคำาเทียบในภาษา

อังกฤษให้ตรงตามความหมายของคำาในภาษาไทยได้ ผู้วิจัยจึงใช้วิธีอธิบายศัพท์ เช่น 

 กระติบ, กะติ๊บ = bamboo container for holding cooked glutinous rice

 กระบวย  = big spoon with long handle

 บายศรี   = cooked rice topped with the boiled egg used as offering
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 พระอุปัชฌาย์ = monk who officiates at an ordination ceremony

 เถ้าแก่   = well respected person who plays the role of a go-between 

in asking the hand of someone’s daughter to be married to someone’s son

การน�าเสนอข้อมูล

 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้นำาเสนอข้อมูล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ส่วนประกอบหลักหรือโครงสร้างระดับเมกกะ (Megastructure)

1.1 รายการค�าศัพท์ (Lemma list)

รายการคำาศัพท์ ถือเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญที่สุดของการจัดทำาพจนานุกรม

ทกุประเภท เพราะถ้าหากพจนานกุรมไม่ปรากฏรายการคำาศพัท์ กไ็ม่อาจเรยีกว่าเป็นพจนานกุรม

ได้ ในศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) นั้น ผู ้วิจัย ได้นำาเสนอรายการคำาศัพท์ลงบน

หน้ากระดาษขนาด A4 โดยแบ่งคำาศัพท์ออกเป็นสองแถว และมีเส้นกั้นตรงกลางระหว่างแถว 

รายการคำาศพัท์ภาษาไทย ซ่ึงเป็ภาษาต้นฉบับจะอยูด้่านซ้ายมอื ส่วนคำาศพัท์เทยีบเคยีงในภาษาองักฤษ

ซึ่งเป็นภาษาเป้าหมายจะอยู่ด้านขวามือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ซึ่งเป็นภาษาเป้าหมายจะอยู่ด้านขวามือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการนำาเสนอคำาศัพท์ในศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ)
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1.2 ค�าน�า (Preface) 

   คำานำาถือเป็นส่วนประกอบท่ีสำาคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้ทราบวัตถุประสงค ์

ของพจนานกุรม กลุม่เป้าหมาย รปูแบบ รวมถึงขอบข่ายในการใช้งาน อกีทัง้คำานำายงัเป็นส่วนสำาคัญ

ที่ทำาให้ผู ้ที่กำาลังเลือกซื้อพจนานุกรมมีข ้อมูลในการตัดสินใจอีกด้วย ซึ่งในการจัดทำา 

ศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) น้ัน ผู้วิจัยได้เขียนคำานำาเพื่อบอกให้ผู้ใช้งานทราบถึง 

รายละเอียดพื้นฐานต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ในการจัดทำา รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เป็นต้น

1.3 คู่มือการใช้งาน (User’s guide)

   คู่มือการใช้งานพจนานุกรมเป็นส่วนประกอบสำาคัญที่ขาดไม่ได้ในการจัดทำา

พจนานุกรม เนื่องจากจะเป็นการอธิบายวิธีการใช้งาน สัญลักษณ์ ตัวย่อ วิธีการอ่านสัทอักษร 

ที่ปรากฏในพจนานุกรม เพื่อให้ผู ้ใช้งานสามารถใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง และบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำา ซ่ึงในการจัดทำาศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) นั้น ผู้วิจัย 

ได้จดัทำาคูม่อืการใช้งานเพือ่ให้ผูใ้ช้งานทราบเก่ียวกบัการเรยีงลำาดบัคำา สญัลกัษณ์ และตวัย่อต่างๆ 

รวมถึง การให้คำาปรากฏร่วมจำาเพาะที่ปรากฏในศัพทานุกรม 

2. ส่วนประกอบมหภาคหรือโครงสร้างระดับใหญ่ (Macrostructure)

2.1 การเรียงล�าดับค�า (Alphabetization)

   คำาศัพท์ในศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) ฉบับน้ีถูกจัดเรียงไว้เป็น 

หมวดหมูต่ามหวัข้อเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกับไทยศึกษาจำานวน 13 หมวด ในแต่ละหมวดจะประกอบไปด้วย

คำาศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบัหัวข้อเรือ่งนัน้ๆ ในบางหมวดจะมีการแบ่งเป็นหมวดหมูย่่อยๆ โดยคำาศพัท์

ที่ปรากฏในหมวดหมู่ย่อยๆ นั้น จะจัดเรียงตามลำาดับพยัญชนะ จากนั้นจัดเรียงตามลำาดับ 

สระ และท้ายสุดเรียงตามลำาดับวรรณยุกต์

   อนึ่ง คำาในบางหมวดหมู่อาจมีการเรียงตามความนิยม หรือเรียงตามลำาดับ 

ของการใช้ดำาดงักล่าว โดยไม่ได้เรยีงตามลำาดบัตวัอกัษร เช่น ทกุข์ สมทุยั นโิรธ มรรค ตามลำาดบั

ของอรยิสจั 4 เป็นต้น โดยในการเรยีงลำาดบัคำาศพัท์ทีป่รากฏในศพัทานกุรมไทยศกึษา (ไทย-องักฤษ) 

นั้น จะพบทั้งการเรียงลำาดับตามตัวอักษร และการเรียงลำาดับตามความนิยมหรือเรียงลำาดับ 

ของการใช้คำา ซึ่ง Svensén (2009 : 374) เรียกว่า เป็นการเรียงลำาดับตัวอักษรในส่วนประกอบ

มหภาคแบบไม่เข้มงวด (Non-strict-alphabetical macrostructure)
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3. ส่วนประกอบจุลภาคหรือโครงสร้างระดับย่อย (Microstructure)

  ส่วนประกอบจุลภาค ได้แก่ ข้อบ่งชี้ (Indications) ที่ปรากฏในรายการคำาศัพท์ เช่น 

คำาบอกประเภททางไวยากรณ์ ตัวอักษรย่อ สัทอักษร สัญลักษณ์ หรือ คำาปรากฏร่วมจำาเพาะ

เป็นต้น ซ่ึงส่วนประกอบจุลภาคเหล่าน้ีจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้จัดทำา

พจนานุกรม ในการนำาเสนอศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) ผู้วิจัยได้ใช้ สัญลักษณ์ ตัวย่อ 

และคำาปรากฏร่วมจำาเพาะ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 สัญลักษณ์ต่างๆ (Symbols)

3.1.1 / (ทบั) เป็นสญัลกัษณ์ใช้เพือ่แสดงว่า คำาศัพท์ทีอ่ยูข้่างหน้า และข้างหลัง

เครื่องหมายนี้ สามารถใช้แทนที่กันได้ ตัวอย่างเช่น

 กระแสน�า้เชีย่วกราก	fast-flowing/	powerful/	strong/	swift/	treacherous	current

 

หมายความว่า ผู้ใช้พจนานุกรมสามารถเลือกใช้คำาคุณศัพท์ fast-flowing, powerful, strong, 

swift หรือ treacherous ตัวใดตัวหนึ่งเพื่อขยายคำานาม current 

3.1.2 , (จุลภาค) ใช้เพื่อแสดงว่า คำาศัพท์ที่อยู่ข้างหน้า และหลังเครื่องหมายนี้ 

เป็นคำาพ้องความหมายกัน ตัวอย่างเช่น

 โฉมหน้า	appearance,	figure,	features,	visage	

3.1.3 ( ) (วงเล็บ) ใช้เพื่อ

3.1.3.1. ขยายความ โดยผูใ้ช้งานพจนานกุรมจะใช้คำาหรอืข้อความทีอ่ยู่

ในเครื่องหมายวงเล็บหรือละไว้ก็ได้ ตัวอย่างเช่น

	 ยิ้มสยาม	Siamese	smile	(which	is	found	on	the	face	of	a	typical	Thai)

	 ฝ่าเท้า	sole	(of	the	foot)	

3.1.3.2. อธิบายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น

 ท้องคัดท้องแข็ง	strained	belly	(due	to	uncontrollable	laughter)

3.1.3.3. บอกข้อมูลทางไวยากรณ์ ตัวอย่างเช่น

 เท้า,	ตีน	foot,	feet	(pl.)	
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3.1.4 - (ยัติภังค์) ใช้เพื่อแสดงรายการคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคำาศัพท์เหล่านั้น

แสดงความสัมพันธ์ทางความหมายกับคำาศัพท์ที่เป็นคำาศัพท์หัวเรื่อง เช่น คำาศัพท์ในหมวดย่อย

ที่เกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง มีคำาศัพท์ในหมวดรองลงมาคือ กระทง และคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กับกระทง จะถูกนำาเสนอเป็นรายการโดยใช้เครื่องหมาย-

	 เทศกาลลอยกระทง		Loy	Krathong	festival	

	 กระทง		lotus-shaped	vessel

 - กะลามะพร้าว      coconut shells 

 - ขนมปัง        bread

 - เงินเหรียญ       coins

 - ชิ้นส่วนของลำาต้นของต้นกล้วย  a slice of the trunk of a banana tree

 - ดอกไม้        flower

 - ทำาให้แม่นำ้าเน่าเสีย     to pollute the river

 - เทียน        candle

 - ธูปสามดอก      three incense sticks

 - ใบตอง        banana leaves

 - โฟม        styrofoam

 - เน่าเปื่อย, ย่อยสลาย    to decompose

 - ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ   biodegradable

3.2 อักษรย่อ (Abbreviation) 

อักษรย่อที่พบในศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) ได้แก่

 pl. = plural หมายถึง คำานามคำานั้นเป็นคำานามพหูพจน์

  ในศพัทานกุรมไทยศกึษาทีไ่ด้จดัทำาขึน้นี ้ผูว้จิยัทำา ไม่ได้ให้คำาบอกประเภททางไวยากรณ์

ให้กับคำาศัพท์เทียบเคียงในภาษาอังกฤษ เช่น คำานาม (n.), คำาคุณศัพท์ (adj.) เป็นต้น เนื่องจาก 

ในศัพทานุกรมไทยศึกษาที่จัดทำาข้ึนนี้บรรจุทั้งคำาศัพท์ที่เป็นคำาศัพท์คำาเดียวโดดๆ และกลุ่ม 

คำาศัพท์ หากระบุคำาบอกประเภททางไวยากรณ์ให้กับคำาศัพท์ทุกคำาก็จะทำาให้เปลืองเนี้อที่  

ไม่สวยงาม และทำาให้ต้นทุนในการจัดพิมพ์เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ประทัด firecracker (n.) 

  คำาว่าประทัดเป็นคำาศัพท์คำาเดียว สามารถให้คำาบอกประเภททางไวยากรณ์ได้ แต่หาก

เป็นกลุ่มคำาศัพท์ การให้คำาบอกประเภททางไวยากรณ์ให้กับคำาศัพท์ทุกคำาที่ปรากฏก็จะทำาให ้

ผู้ใช้งานสะดุดกับคำาบอกประเภททางไวยากรณ์ดังกล่าว และยังทำาให้เกิดความไม่สวยงามใน

การนำาเสนอ ดังตัวอย่าง

	 กรวดน�้าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ	 to	pour	(v.)	ceremonial	(adj.)	water	

as	a	sign	of	dedication	(n.)	of	merit	(n.)	to	the	departed	(n.)

 อนึ่ง ในการจัดทำาศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) นี้ ผู้จัดทำาได้จัดทำาขึ้นเพื่อให ้

เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปรวมถึง ผู้ที่ประกอบอาชีพในด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ประเทศไทยให้แก่นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตซ่ึิงกลุม่ผูใ้ช้งานดงักล่าวมีความรูภ้าษาองักฤษพืน้ฐาน

เพียงพออยู่แล้ว การให้คำาบอกประเภททางไวยากรณ์จึงไม่จำาเป็นในการใช้งานศัพทานุกรมไทย

ศึกษา (ไทย-อังกฤษ) ฉบับนี้

3.3 ค�าปรากฏร่วมจ�าเพาะ (Collocation)

ในศพัทานกุรมไทยศกึษาฉบบันี ้ผูจ้ดัทำาได้ให้คำาปรากฏร่วมของคำาศพัท์ในภาษา

ไทย เพือ่ให้ผูใ้ช้งานได้เรยีนรูค้ำาศพัท์ และเพือ่ให้ง่ายต่อการนำาไปใช้งาน รวมถงึง่ายต่อการจดจำา

คำาศัพท์ ตัวอย่างเช่น คำาว่า “กระเป๋า” ผู้จัดทำาได้รวบรวมคำาที่สามารถปรากฏร่วมกับคำา

ว่า“กระเป๋า” ไว้ โดยใช้วิธีการย่อหน้าจากคำาหลัก ตัวอย่างเช่น

กระเป๋า        bag 

กระเป๋าคลัทช์      clutch bag

กระเป๋าเงิน, กระเป๋าสตางค์   wallet, purse

กระเป๋าเดินทาง      traveling bag

กระเป๋าถือ       handbag

กระเป๋าเป้       backpack, rucksack

กระเป๋าย่าม      cloth bag

กระเป๋าสะพายข้าง     shoulder bag

กระเป๋าเสื้อผ้า      suitcase, trunk
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กระเป๋าเสื้อหรือกางกาง    pocket

กระเป๋าใส่เศษสตางค์    coin purse

กระเป๋าหิ้วเดินทาง     overnight bag, travelling bag

กระเป๋าเอกสาร      portfolio, briefcase

สะพายกระเป๋า      to carry a bag on one’s shoulder
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สรุป

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยมีวัตถุประสงค ์

เพือ่รวบรวมคำาศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบัไทยศกึษาเป็นหมวดหมูจ่ำานวน 13 หมวดหมูเ่พือ่สะดวกและ

ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า และการใช้งาน และเพือ่แก้ปัญหาและข้อจำากดัด้านการเลือกใช้คำาศพัท์

ที่เกี่ยวข้องในบริบทไทยศึกษา

 ในการจัดทำาศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กำาหนดกลุ่มผู้ใช้งาน

ศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ประกอบอาชีพด้าน 

การบริการ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ซึ่งการกำาหนด วิเคราะห์ และ

ความคาดหวังของกลุ่มผู้ใช้งานเหล่าน้ีจะเป็นตัวกำาหนดวิธีการนำาเสนอข้อมูลว่า จะเป็นไป 

ในรูปแบบใด

 เมื่อกำาหนดกลุ่มผู้ใช้งานศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) แล้วผู้วิจัยจึงได้ศึกษา 

รายละเอียดในการจัดทำารายการคำาศัพท์ และศึกษาตัวอย่างของศัพทานุกรม ปทานุกรม  

และพจนานุกรมประเภทต่างๆ ที่เคยจัดทำามาแล้ว และกำาหนดให้ภาษาไทยเป็นภาษาต้นฉบับ 

โดยมภีาษาองักฤษเป็นภาษาเป้าหมาย ซึง่ในขัน้วางแผนการจดัทำาศัพทานกุรมนี ้นอกจากปัจจยั

ด้านผู้ใช้งานศัพทานุกรม เนื้อหา และภาษาแล้ว ผู้วิจัยยังต้องคำานึงถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย 

เช่น ปัจจัยด้านระยะเวลา ปัจจัยด้านขนาด และปริมาณคำาศัพท์ของศัพทานุกรมที่จะนำาเสนอ 

รวมถึงปัจจัยด้านสื่อหรือรูปแบบในการนำาเสนอ

 ด้านเนื้อหาของศัพทานุกรมซึ่งได้กำาหนดให้อยู่ในบริบทของไทยศึกษาน้ัน ผู้วิจัยได้

รวบรวมข้อมูลคำาศัพท์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ท้ังจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ซ่ึงใช ้

วิธีอันตรวินิจ การใช้คลังข้อมูลภาษา และการใช้แหล่งข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึง แหล่ง

ข้อมลูทตุยิภมู ิซึง่ได้แก่ ปทานุกรม พจนานุกรม และสารานุกรมซึง่มผีูท้ีไ่ด้จัดทำามาแล้วก่อนหน้านี้

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดหมวดหมู่คำาศัพท์น้ัน ผู้วิจัยได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 13 

หมวดหมู่ ตามเนื้อหาของไทยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ และตำารา หลักการจัดกลุ่มคำาศัพท์นั้น 

ผู้วิจัยยึดกรอบแนวคิดของทฤษฏีวงความหมาย และกรอบมโนทัศน์เดียวกัน ซึ่งเป็นแนวคิด 

ที่รวบรวมเอาคำาศัพท์ท่ีมีความข้องเก่ียวกันในด้านความหมายมาจัดไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน  

โดยคำาบอกหมวดหมู่นัน้จะเป็นคำาศพัท์ท่ีมคีวามหมายกว้าง ครอบคลุมคำาศัพท์ท่ีเป็นสมาชิกในหมวด

นัน้ๆ ในแต่ละหมวดจะแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ และหมวดย่อยๆ ลดหลัน่กนัไป ซึง่ความสมัพนัธ์
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ระหว่างคำาศัพท์บอกหมวดกับสมาชิกหมวดนั้นจะเป็นความสัมพันธ์สองรูปแบบ ได้แก่  

ความสัมพันธ์ประเภทใหญ่-ประเภทย่อย และความสัมพันธ์แบบทั้งหมด-บางส่วน

 ศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) ฉบับนี้ เป็นศัพทานุกรมสองภาษา ในการให้ 

ความหมายเทียบเคยีงเป็นภาษาองักฤษซึง่เป็นภาษาเป้าหมายนัน้ย่อมก่อให้เกดิปัญหา เนือ่งจาก

ความแตกต่างทางวฒันธรรม ในกรณทีีไ่ม่สามารถหาความหมายเทยีบเคยีงเป็นภาษาองักฤษให้

ใกล้เคียงกับความหมายในภาษาไทยได้น้ัน ผู้วิจัยจะใช้วิธีทับศัพท์ และวิธีอธิบายศัพท์เพื่อเป็น 

การแก้ปัญหา ในการเรียนภาษาต่างประเทศ นอกจากผูเ้รยีนจะต้องเรยีนรูร้ะบบเสียง และหลักเกณฑ์

ไวยากรณ์แล้ว การเรียนรู้คำาศัพท์ก็เป็นส่ิงท่ีจำาเป็น และสำาคัญต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ

เนื่องจากคำาศัพท์เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีจะช่วยเอื้อต่อการฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และ

การเขยีน นอกจากนีก้ารเรยีนรูค้ำาศัพท์ยงัเป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาต่างประเทศในการสือ่สาร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษในบริบทไทยศึกษา ซ่ึงผู้ถ่ายทอดจำาเป็นต้องมีความรู้ด้าน 

คำาศัพท์ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่รวมถึงมรดก 

ทางภมูปัิญญาของไทย โดยเครือ่งมอือย่างหนึง่ทีจ่ะช่วยในการถ่ายทอด และนำาเสนอข้อมลูในบรบิท

ไทยศึกษาให้ชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ได้แก่ พจนานุกรมที่เก็บรวบรวมคำาศัพท์ 

ที่เป็นระบบ สะดวกต่อการใช้งาน ทั้งนี้รูปแบบในการนำาเสนอศัพทานุกรม ปทานุกรม หรือ

พจนานุกรมแต่ละฉบับมีความแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับกลุ่มผู้ใช้งาน เนื้อหา ระยะเวลา ต้นทุน 

ในการจดัทำา รวมถงึปัจจยัในด้านอืน่ๆ อกีหลายประการ แต่จะมส่ีวนประกอบหลกัทีพ่จนานกุรม

ทุกฉบับจำาเป็นต้องมี ได้แก่ รายการคำาศัพท์ คำานำา และคู่มือการใช้งาน ซ่ึงในศัพทานุกรมไทย

ศึกษา (ไทย-อังกฤษ) ที่ผู้วิจัยได้จัดทำาข้ึนน้ัน มีส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้อยู่ด้วยแล้ว และ 

ในการนำาเสนอคำาศพัท์ในบรบิทไทยศกึษาโดยแบ่งออกเป็นหมวดหมูน่ัน้ยดึตามแนวคดิการจดจำา

คำาศัพท์จากบริบทที่มีความหมายโดยใช้หลักการจัดหมวดหมู่คำาศัพท์ที่เน้นความสัมพันธ์เชิง 

ความหมายระหว่างคำาศพัท์ซึง่เรยีกว่าทฤษฎวีงความหมายซ่ึงจะช่วยให้ผูใ้ช้งานสะดวกในการค้นหา

คำาศัพท์ตามหัวเรื่องที่ผู้ใช้งานสนใจ รวมถึงยังเป็นการแก้ปัญหา และข้อจำากัดด้านการเลือก 

ใช้คำาศพัท์ทีเ่กีย่วข้องในบริบทไทยศกึษาได้ดกีว่าพจนานกุรมทัว่ไปทีม่กีารเรยีงลำาดบัคำาศพัท์ตาม

ตัวอักษร และไม่ได้มีการจัดกลุ่มคำาศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ตามหัวเรื่อง
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ข้อเสนอแนะ

1. ส�าหรับผู้ใช้งานศัพทานุกรมไทยศึกษา

1.1 การใช้พจนานกุรมเป็นสิง่สำาคญั และเป็นกลวธิอีย่างหนึง่ในการเรียนรูค้ำาศัพท์ใหม่ 

ศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) ฉบับน้ี เป็นศัพทานุกรมที่แบ่งคำาศัพท์เป็นหมวดหมู ่

ในบริบทไทยศึกษาโดยใช้ทฤษฎีวงความหมาย ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำาศัพท์ในหมวดที่สนใจ

หรือต้องการใช้งานก็จะพบรายการคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่น้ัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้

หรือเรียนรู้คำาศัพท์ได้จากรายการคำาศัพท์นั้น ทั้งนี้ หากใช้ศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) 

ควบคูก่บัพจนานกุรมฉบบัอืน่ๆ กจ็ะช่วยให้ผูใ้ช้งานได้ข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเภทของคำาศพัท์ 

การออกเสียง และตัวอย่างการใช้งานคำาศัพท์จากประโยค เป็นต้น

1.2 ผู้ใช้งานศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) ควรหาโอกาสสนทนาพูดคุย 

กับชาวต่างประเทศเพื่อเป็นการฝึกใช้คำาศัพท์ในสถานการณ์จริง

2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ด้วยข้อจำากดัด้านระยะเวลาทำาให้ผูว้จิยัไม่สามารถจดัทำาดชันคีำาศพัท์ได้ทนัก่อน

กำาหนดส่งรายงานวิจัยท่ีได้ทำาสัญญาไว้กับสถาบันวิจัย เน่ืองจาก การทำาดัชนีนั้นเป็นงานที่ต้อง

อาศยัความละเอยีด และระยะเวลามาก ดงันัน้ ควรมกีารจดัทำาดัชนคีำาศัพท์ในท้ายเล่ม ศัพทานกุรม 

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำาศัพท์ใด้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อวัดประสิทธิภาพของศัพทานุกรมที่ได้จัดทำาขึ้น โดยอาจ 

ทำาเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในบริบทไทยศึกษาระหว่าง

กลุ่มผู้เรียนที่ใช้ศัพทานุกรมไทยศึกษา (ไทย-อังกฤษ) กับกลุ่มผู้เรียนที่ใช้พจนานุกรมฉบับปกติ
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วัีตถุประสงค์เพือ่ศกึษาการรบัรูข้องนกัศกึษาทีม่ต่ีอกิจกรรมการฟังในวชิา

ภาษาอังกฤษโดยครูผู้สอนเปรียบเทียบกับกิจกรรมการฟังโดยใช้ซีดีเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง 

เพื่อความเข้าใจ นักวิจัยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงสำารวจกับนักศึกษาโดยการแจกแบบสำารวจ 

แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จำานวน 120 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจต่อกิจกรรมการฟังที่นำาโดยครูผู้สอน ซ่ึงส่งผลต่อพัฒนาการ 

ด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ ความมั่นใจในตนเอง ทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เนื่องจาก

ครผููส้อนพดูช้ากว่าเสยีงพดูจากซีด ีและการออกเสยีงของครผูู้สอนง่ายต่อการเข้าใจ อย่างไรกต็าม 

ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะชื่นชอบกิจกรรมการฟังท่ีนำาโดยครูผู้สอนมากกว่ากิจกรรมการฟังโดยใช้ซีดี  

การออกเสยีงของผูส้อนต้องคล้ายกบัการออกเสยีงของเจ้าของภาษา จงึทำาให้ผูเ้รยีนให้ความสนใจ

ต่อการออกเสียงของผู้สอนระหว่างการทำากิจกรรม นอกจากน้ี ผู้เรียนยังให้ความเห็นเพิ่มเติม

ว่านอกจากการใช้กิจกรรมการฟังท่ีนำาโดยครูผู ้สอนเพียงอย่างเดียว ผู้สอนควรใช้ซีดีเป็น 

เครื่องมือเสริมในการสอนเพื่อทำาให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ 

มากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: กิจกรรมโดยครูผู้สอน ซีดี ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ กิจกรรมการฟัง
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Abstract

This research aimed at examining students’ perceptions of teacher-con-

ducted activities compared with listening activities using CDs to improve their 

listening comprehension. A survey study was carried out in Ramkhamhaeng 

University with 120 Thai undergraduate students. Data were collected from stu-

dents through questionnaires. The results revealed significant difference in the 

respondents’ perceptions in favor of teacher-conducted activities. Students 

showed more preference for teacher-conducted activities which had a great 

impact on the development of their listening comprehension, self-confidence, 

comfortability, attitude towards language learning. The teacher-conducted lis-

tening activities made the best lessons as the teacher spoke at a slower rate than 

the speaker speaking on the CD, and also the teacher’s familiar pronunciation 

made it easier to understand English. However, although the students preferred 

teachers over CDs, the teacher’s pronunciation must be native-like, so they pay 

attention to the teacher’s pronunciation during the activities. More importantly, 

instead of conducting only teacher-conducted listening activities, it is suggested 

that CDs be used as a teaching supplement which makes instructions more ef-

fective and interesting. 

Keywords:  teacher-conducted activities, CD, listening comprehension, listening 

activities 



วารสารศิลปศาสตร์252

Introduction

 A common occurrence in any language classroom is the use of the 

teacher’s voice for audio input. The teacher speaks to the class for numerous 

reasons : to teach a lesson, to answer questions, to provide feedback, to manage 

the class, to discipline, etc. While input via the teacher’s voice is a necessary 

element of any language classroom, the researcher began to question its effec-

tiveness in facilitating listening comprehension when compared to other forms 

of authentic media. For instance, when students are faced with a listening exer-

cise, do they respond better to the sound of the teacher’s voice or to the sound 

of some other type of media? This information would be of great value to all 

educators, especially those in the foreign language classroom. Knowing what best 

activates students’ listening comprehension is beneficial to both the students 

and the teacher. Listening activities are often stressful and intimidating for foreign 

language students; therefore, calming the nerves of students, in any capacity, so 

that they can be more confident and at ease when presented with a listening 

exercise, would be highly welcomed.

During the preliminary research, the researcher found a lot of information 

about preferred listening strategies and techniques. However, there was a gap in 

the information with regard to the impact of listening, almost exclusively, to a 

teacher versus listening to another type of media. This information gap on the 

subject has sparked the researcher’s professional curiosity, so decided to pursue 

researching this aspect. Hopefully findings from this study will contribute to this 

deficiency by providing language teachers with the appropriate information about 

teaching listening comprehension. If the findings show that the teacher’s voice 

is the most effective, then teachers may modify their plans accordingly. On the 

other hand, if another type of media is found to be more effective, teachers may 

spend less time talking in class while providing students with authentic media 
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sources. Overall, the researcher investigated the question : Are Teacher-Conduct-

ed Listening Activities or Those Using Pre-Recorded CD-ROMs More Beneficial to 

Students’ Listening Comprehension? 
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Literature Review

In past decades, many researchers have been investigating ways to im-

prove language learners’ listening comprehension using multimedia, and with 

the advance of computer multimedia technology, some studies have investigat-

ed the impact of using a computer-based multimedia environment on the lis-

tening comprehension performance of ESL and EFL learners. According to much 

of the research, using multimedia (e.g., video, CD) in language teaching classes is 

an effective method to enhance listening comprehension (Rubin, 1994). Provid-

ing multimedia support can serve as a critical language-teaching tool if such 

multimedia is carefully selected to fit the teaching context (Rubin, 1990). For 

example, Brett (1998) compared learners’ comprehension success rate when 

using three different media : 1.) audio cassette, 2.) video cassette, and 3.) multi-

media computer CD-ROM, containing audio, video, and text. Forty-three ESL 

students were recruited to take a listening comprehension test during which time 

they were randomly divided and asked to complete the test using two different 

types of media. For the audio and video tests, a paper-based worksheet contain-

ing task instructions was given to the students. However, when taking the test 

using the multimedia CD-ROM, all tasks were delivered and completed on-screen. 

After finishing the tests, the students were asked to complete a questionnaire 

about their satisfaction with each type of media. The results revealed that the 

multimedia method produced greater comprehension success than the audio 

and video methods. Unlike with the audio and video tests, where the students 

frequently had to switch their attention to the worksheets, they felt that the 

multimedia helped them focus on the tasks, and that the combination of text, 

audio, and video (multimedia) helped make listening easier.

Moreover, Sueyoshi and Hardison’s study (2005) examined language 

learners’ listening comprehension using the lecture. Forty two ESL students 

taking either the Intensive English Program (IEP) or English for Academic Purposes 



255มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Program (EAP) were divided into two groups : higher proficiency level (21 students) 

and lower proficiency level (21 students). There were three stimulus conditions 

: Audio-Visual (gesture-face), Audio-Visual (face), and Audio-only. Both groups 

were randomly assigned to one of the three conditions; therefore, each of the 

six groups had seven students. The AV-gesture-face groups watched audio-visual 

lecture, including gestures and face. Also, the AV-face groups watched an au-

dio-visual lecture, including face, and the A-only group listened to an audio 

lecture. At the end of the study, all students were given the same multiple choice 

questions. The results showed that both AV-gesture-face and AV-face groups had 

better listening comprehension scores than the Audio-only groups. Additionally, 

the higher proficiency level students had highest mean score in the AV-face 

condition. In contrast, the lower proficiency level students had highest mean 

score in the AV-gesture-face condition. Both proficiency levels felt that seeing 

gestures and/or face is beneficial to their listening comprehension. The value of 

facial cues was an additional source of information in L2 listening comprehension.

Furthermore, Grgurović and Hegelheimer’s study (2007) was designed to 

find out whether using subtitles or transcripts in video lecture is more effective 

in assisting language learners in improving their learning comprehension. Eighteen 

intermediate adult students taking an academic listening class were divided into 

two groups : higher intermediate level (10 students) and lower intermediate 

level (8 students). Both groups were asked to watch a video of an astronomy 

lecture. The lecture was divided into ten sections, each of which contained a 

multiple-choice comprehension question. To complete one section, the students 

had to go through the lecture and correctly answer the question. If they answered 

the comprehension question incorrectly, the students had to re-watch the video 

with two help options : subtitles or transcripts. Students could select either 

option, and the results showed that those in both the high and low intermediate 

levels preferred a video containing English subtitles over a video with a transcript. 
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They viewed the video with subtitles more frequently and for longer periods of 

time than the one with the transcript.

Son’s study (2005) explored web-based language learning (WBLL) and 

the use of WBLL activities in an EFL listening context. In the study, web resourc-

es, applications, and tools were used in the WBLL activities. Twelve EFL adult 

students, at an upper-intermediate level, were required to listen to audio clips 

on the web, and to individually complete their exercises online. They individu-

ally completed the exercises online. The results from an interview showed that 

students felt that web-based activities were helpful; however, they also believed 

that the face-to-face interaction with teachers was necessary.

Also, additional studies like Shang’s (2008) investigated listening strategy 

uses at different language proficiency levels for different linguistic patterns. The 

study consisted of 97 sophomores, ages 19 to 26 years old, in a listening class 

in the Applied English Department at a University in Taiwan. All students had 

experienced formal English instruction for an average of 6.4 years before coming 

to study at the university and 83 percent of the students spent free time listen-

ing to English programs in order to improve their English listening proficiency. The 

students were divided into advanced, intermediate, and beginning proficiency 

groups based on their simulated TOEFL listening test scores from the previous 

semester. Thereby 34 students fell into the “advanced” group, 32 subjects into 

“intermediate”, and 31 subjects into “beginning”, but only the 65 “advanced” 

and “beginning” students were used for the study. The study examined the 

students’ perceptions of using specific listening strategies for taking test items on 

negative, functional, and contrary-to-fact statements; nine listening strategies 

were grouped into three major direct listening strategies : 1.) memory, 2.) cogni-

tive, and 3.) compensation. The research found that most listeners, especially 

“beginning” students, rely heavily on the use of memory strategies when nega-

tive expressions are used; while both groups, especially the “advanced” students 
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used the combination of the listening strategies (memory, cognitive, and com-

pensation strategies) when listening to contrary-to-fact statements. 

Sadighi and Zare’s study (2006) considered the effect of background 

knowledge on listening comprehension. Twenty-four upper-intermediate EFL 

students in two different TOEFL preparation classes were tested. The two class-

es were tested before the experiment to ensure there was no significant difference 

in their overall listening abilities. Both classes had spent approximately 400 hours 

of instruction in English before entering these two TOEFL classes. In addition, the 

students in the experimental group received two consecutive sessions of lessons, 

including a discussion of the five topics and a wrap-up by the teacher. Next, two 

classes were tested simultaneously, with the same 35-minute time limit, a tape 

recorder, and a tape that was played only once. The study’s findings showed 

that the experimental group had a better and more consistent overall perfor-

mance than the control group in listening comprehension. After the study, many 

students commented that they had a difficult time making a transition from 

understanding classroom talk to understanding natural language. In other words, 

in addition to activating their background knowledge, it would be helpful if 

teachers exposed them to real world, native-like speech through authentic lis-

tening materials. 

In summary, there have been some studies related to the topic of sec-

ond language listening comprehension. Most studies have used a media com-

parison methodology to investigate the role of visual and/or audio media in 

second language listening comprehension. The study, however, focused on 

comparing teacher-conducted listening activities with listening activities using a 

pre-recorded CD-ROM. 
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Methodology

A survey was carried out among non-native English speaking undergrad-

uate students, majoring in English, Department of Curriculum and Instruction 

(Thai Program), Faculty of Education, Ramkhamhaeng University. The survey was 

distributed among the students who had taken a listening course where the 

primary focus was to help learners develop their listening skill. A sample size of 

155 Thai EFL students, ranging in age from 18-37 years old, was randomly select-

ed for the survey, which was either directly delivered to the students or sent out 

by email. 

In order to obtain data for the study, the students were asked to vol-

unteer to complete the survey, which was prepared to investigate the learners’ 

perceptions of their listening comprehension under two different conditions-lis-

tening to the teacher and listening to a CD. The survey instrument developed in 

this study consists of three main sections. The first section of the survey was 

designed to get the students’ general information, including age, gender, grade 

level, and level of English proficiency. In section two, students rated their per-

ceptions of tasks with teacher-conducted versus those using pre-recorded CD-

ROMs using a five-point Likert scale (1 = Strongly disagree and 5 = Strongly agree), 

in which 10 survey items were listed. In section three, three open-ended questions 

were given so that the students could provide reasons why they preferred the 

teacher-conducted listening activities to listening to the pre-recorded CD-ROM 

or vice versa, and other comments or suggestions from their perspective views. 

After the survey was collected, the validity of the returned survey was 

checked and invalid responses were removed from the study. There were 120 

returned valid survey with valid response, which were tallied to determine and 

compare the percentage of students who preferred the teacher-conducted lis-

tening activities to those who preferred listening to the pre-recorded CD-ROM. 
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Findings

This section presents the results of the study with respect to the research 

main question presented above. The first part of the findings presented the 

background of the students in terms of their age, grade level and proficiency of 

listening skill. The second section reported their perception of using tasks with 

teacher-conducted versus those using pre-recorded CD-ROMs ,and the last sec-

tion provided the reasons why they preferred the teacher-conducted listening 

activities to listening to the pre-recorded CD-ROM or vice versa.

Students’	Background	The majority of the students are studying in sophomore 

(30.00%) and third year (39.17%) levels, aged between 18 and 24 years old 

(76.67%). Most students (73.33%) rated their listening proficiency at fair level. 

Students’	perception	of	using	tasks	with	teacher-conducted	versus	those	using	

CD-ROMs
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In general, most students have a positive perception of teacher-con-

ducted listening activities rather than listening activities using a CD. As indicated 

in Table 1, 75.83% of the students perceived that their listening comprehension 

would improve better when taught through teacher-conducted listening activities 

than when taught through listening activities using a CD. Based on the answers 

to survey statement two to five, students agreed that teacher-conducted listen-

ing activities helped them develop more positive attitudes towards learning 

English (71.67%), increased their self-confidence in English listening (72.50%), and 

provided them a better model (63.34%). More importantly, 75% of students 

agreed that teacher-conducted listening activities made the best lessons. Based 

on the rating scores of survey statements six and seven, most students felt 

comfortable (71.67%) and found it easier to understand English in class (67.50%) 

with teacher-conducted listening activities. Although the students perceived that 

teacher-conducted listening activities could help them improve their listening 

comprehension, they found the teacher’s native-like pronunciation was import-

ant. 63.33% of students agreed that teacher’s pronunciation must be native-like. 

Additionally, 55.83% agreed and 34.17% disagreed that when they listened to a 

non-native English speaking teacher, they paid attention to his or her accent. 

Finally, only 30.83% agreed while 51.67% neither agreed nor disagreed with the 

statement that they could learn English just as well from listening to a CD as 

they could from listening to a teacher.

In all, most students found teacher-conducted listening activities to be 

effective in aiding their listening comprehension because the teacher spoke at a 

slower rate than those speaking on the CD. Furthermore, they have got familiar 

with the teacher’s pronunciation, which is found critical to the listening compre-

hension. Many students stated that using CD as a teaching supplement could be 

more effective as they could ask the teacher for the speech repetition or to 

pause the CD and go back to where they miss. However, some students pointed 
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out that while with the CD the teacher cannot move back to the specific period. 

In contrary, the teacher can repeat at the exact spot the students were asking 

for. Conversely, students felt that listening to the CD was more difficult because 

the rate of speech was too fast and sometimes the sound from the CD player 

or speaker device was not clear, causing frustration and annoyance. Therefore, 

during each of the listening comprehension tasks, most students understood the 

contents when the teacher-conducted methodology was employed and that 

helped them improve their listening comprehension. 

Discussion

After conducting the research and analyzing the data, the results of 

students’ perception were, in fact, what the researcher initially expected. The 

students perceived that their listening comprehension improved when listening 

to the teacher as opposed to listening to the CD. Not only was their performance 

enhanced, but the students also felt more confidence and had positive attitudes 

towards learning English when listening to the teacher. One reason they preferred 

this type of activity was because they felt they could understand the language 

better, thus reducing the stress of the activity. It was an effective way for a 

teacher to boost the students’ confidence and ease their anxiety.

 One factor, which was not considered in the research, was the fact that 

the students could actually see the teacher when she read, but when they lis-

tened to the CD there was no face to go along with it. The ability to see the 

teacher’s facial expressions and movement of the mouth when speaking may 

have aided them in their comprehension. A potential way to eliminate this factor 

would be by using a video of someone speaking so that they would be able to 

see the person speaking.

 Furthermore, the students found it easier to understand the teacher 

because they have had months of becoming accustomed to his/her voice. While 
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they were comfortable with the voice, they were unfamiliar with the voice on 

the CD. Subtle differences in pronunciation, rate of speech, etc. might have made 

it more challenging for the students to understand English. If the researcher would 

do this research again in the future, it should be conducted through experimen-

tal method where students are assigned to the teacher-conducted listening 

activities or a pre-recorded CD-ROM, possibly producing more accurate results.

 Overall, the results shows that in order to create the most comfortable 

and stress-free learning environment for the students, the teacher should use 

his/her own voice during listening comprehension activities. However, it is im-

portant that teacher-conducted activities not become the sole source of audio 

input in the classroom. Even though the students prefer the teacher’s voice over 

the CD, they need to be exposed to the authentic language environment. This 

corresponds with Sadighi and Zare’s study (2006) which argues that teachers 

should expose their students to real life, native-like speech. In everyday life, the 

students will be exposed to many different voices which differ in various ways. 

The students should be accustomed to the voices of both men and women 

speaking English, adults and children, hurried speech and formal speech, varying 

accents, etc. Therefore, while the teacher’s voice is a wonderful training tool in 

the classroom, the students need to be familiar with many speech patterns which 

vary from person to person. In order for language learners to successfully integrate 

into the English speaking world, they must be able to understand these varying 

voices. While it would be nice for the students to feel comfortable, it hinders 

their language improvement if they are not challenged in this regard. Ultimately, 

the students need to come out of their comfort zones in order to develop their 

listening skills.
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Conclusion

In conclusion, the overall purpose of the study was to investigate 

students’ perception of using tasks with teacher-conducted versus those using 

pre-recorded CD-ROMs to improve their listening comprehension. By conducting 

this research, the researcher aimed at examining the benefits, if any, of one 

method over another, and the possible impact one or the other might have on 

students’ listening comprehension. After analyzing the research results, the ul-

timate findings revealed that most students believed that their listening com-

prehension could improve, as evidenced by rating scores, when they listened to 

the input provided by the teacher during the teacher-conducted activities. 

Based on the research results, the researcher found that the findings were 

as expected. The students were already accustomed to the teacher’s voice and 

rate of speech as stated in the section three of the survey where they could 

explain the reasons they preferred listening to teachers or to CDs. Moreover, it 

could be concluded that as teachers, teacher-conducted listening activity should 

be conducted in classrooms to help boost students’ confidence and ease their 

anxiety; however, it should not be the sole source of input. Pedagogically, it is 

essential to offer students many opportunities to practice going outside their 

listening comfort zone. To that end, they need instruction offering multiple ex-

posures to listening input that utilizes different voices and offers various types 

of media used in the classroom. 
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การนเิทศแบบเชิญชวน

(Invitational Supervision)

มาลนิ ีบุณยรตัพันธุ์ 1 

 1 รองศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง
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บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ จะต้องประกอบด้วยกระบวนการ

บริหารที่ดี กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศที่มีคุณภาพ 

การนิเทศเป็นกระบวนการสำาคัญ และมีความจำาเป็นต่อกระบวนการเรียนการสอน 

เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาให้มีคุณภาพทันต่อสถานการณ์ นโยบายทาง 

การศึกษา หลักสูตร และองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร การนิเทศจะก่อให้เกิดความเจริญ

งอกงามของครูผู้รับการนิเทศ

การนิเทศแบบเชิญชวนเป็นนวัตกรรมการนิเทศแบบหนึ่งที่มีแนวคิด หลักการ และ 

การปฏิบัติตามวิธีการของการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน

การนิเทศแบบเชิญชวนประยุกต์มาจากรูปแบบการนิเทศของนักการศึกษาหลายๆ  

ท่าน โดยมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสัมพันธ์แบบเชิญชวน 2) ขั้นวางแผนร่วมกัน 

3) ขั้นให้ข้อมูลก่อนการนิเทศ 4) ขั้นลงมือปฏิบัติ 5) ขั้นประเมินผล 6) ขั้นสร้างขวัญ และกำาลัง

ใจอย่างเชิญชวน 

การนเิทศแบบเชญิชวน เป็นแนวคดิทีน่ำาไปสูก่ารปฏิบตัทิีส่ามารถนำาไปใช้ในการนเิทศ

การจัดการเรียนการสอนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนายกระดับครูผู้รับการนิเทศให ้

เป็นครูมืออาชีพ

ค�าส�าคัญ: การนิเทศ การนิเทศแบบเชิญชวน
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ABSTRACT

Good quality of school educational management results from good 

administration and quality instructional and supervising procedure. 

 Supervision is important and essential in the instructional procedure for 

developing quality educational personnel to catch up with current situations, 

educational policies, curricula and their elements; including promoting teachers’ 

professional growth.

  The invitational supervision is one of the supervision innovations that 

follows the invitational education concept, principle and practice, together with 

the application of many educators’ models of supervision. Its process comprises 

six steps : 1) invitational relationships 

2) cooperative planning 3) pre-supervising informing 4) doing 5) evaluating 6) 

invitational reinforcing

 The invitational supervision is the concept to practice that can be used in 

the supervision of instruction in this changing era for promoting a teacher as a 

professional.

Keywords: Supervision, Invitational Supervision
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บทน�า

 การจัดการศกึษาของสถานศกึษาให้เกดิคุณภาพ จะต้องประกอบด้วยกระบวนการบรหิาร

ที่ดี กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศที่มีคุณภาพ ปัจจุบันเป็นยุค 

แห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อคุณภาพของมนุษย์ ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  

เพิม่มากขึน้จงึจำาเป็นต้องมกีารนเิทศ เพราะการนเิทศเป็นการให้บรกิารทางวชิาการแก่ครผูู้สอน 

เน่ืองจากกระบวนการจดัการเรยีนการสอนมกิีจกรรมทีซ่บัซ้อนยุง่ยาก ครผูู้สอนควรจะต้องได้รบั 

คำาแนะนำา และฝึกฝนในสภาพจริง 

 การนเิทศเป็นกระบวนการสำาคญั และมคีวามจำาเป็นต่อกระบวนการเรยีนการสอน เป็น 

กระบวนการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาให้มคีณุภาพทนัต่อสถานการณ์ นโยบายทางการศึกษา 

หลกัสตูร และองค์ประกอบต่างๆ ของหลกัสตูร การนเิทศจะก่อให้เกดิความเจรญิงอกงามของครู

ผู้รับการนิเทศ ทำาให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยเกิดการพัฒนาทางการศึกษาทั้งทางทฤษฎี และ 

ทางปฏบิติั การนเิทศเป็นการช่วยเหลอืครใูนด้านการจดัการเรยีนรู ้การเตรยีมกจิกรรมการเรยีนรู้ 

ตลอดจนแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการรู้โดยคำาแนะนำาจากผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ 

นอกจากนีก้ารนเิทศยงัเป็นกระบวนการทีจ่ะทำาให้การจดัการศกึษาเป็นไปตามมาตรฐานของชาติ

ที่กำาหนดไว้

 การนิเทศ (Supervision) เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกันของบุคคลหลายฝ่าย ในการให ้

ความช่วยเหลือ การให้คำาแนะนำา และการปรับปรุงเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

หรอืมาตรฐานทีต่ัง้ไว้ การนเิทศเป็นการกระตุน้ให้การทำางานประสบความสำาเรจ็โดยผ่านตวักลาง

คือ ครู ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 เมื่อกล่าวถึงการนิเทศครูหลายคนมีความเชื่อว่าการนิเทศคือการจับผิด เป็นการช้ีแนะ 

หรือบอกให้ทำา และผู้นิเทศจะทำาการติดตามผล ตรวจตราการทำางานว่าเป็นไปตามที่แนะนำา 

หรอืไม่ ความเชือ่นีเ้ป็นความเชือ่ทีไ่ม่ถูกต้อง แท้จริงแล้วการนเิทศ เป็นการช่วยเหลอืครูเป็นพเิศษ

เพื่อให้ปรับปรุงการเรียนการสอน คำาสำาคัญที่บ่งบอกพฤติกรรมที่ปฏิบัติในการนิเทศคือ 

การบริการ และการช่วยเหลอื มากกว่าการบงัคบั (Oliva, 2001 : 8) นอกเหนอืจากการช่วยเหลือการ

นิเทศเป็นการทำางานที่เน้นความร่วมมือมากกว่าการชี้นำา เน้นประชาธิปไตยมากกว่าเผด็จการ 

(Acheson and Gall, 1992 อ้างถึงใน Wiles and Bondi 2004 : 14) 
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 การนิเทศเป็นกระบวนการท่ีมีความละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน เพราะเป็นการทำางาน

ของคนที่เป็นผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ คือผู้นิเทศกับครู ผู้ทำาหน้าที่นิเทศจึงต้องมีความรู้เกี่ยวการพัฒนา

ผู้ใหญ่ การนิเทศการสอนเป็นงานที่ผู้นิเทศต้องพัฒนาครูซึ่งเป็นการพัฒนาผู้ใหญ่ ผู้นิเทศจึง 

ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจถึงความสามารถของผู้ใหญ่ที่ต้องปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา  

การเปลีย่นแปลงในวยัผูใ้หญ่ด้านความคดิ ทศันคต ิการทำางานด้านการนเิทศจงึเป็นงานทีไ่ม่ง่าย 

ผู้นิเทศจึงต้องรู้วิธีปฏิบัติในการนิเทศการสอนกับครู 

 การนเิทศท่ีดจีะส่งผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทำาให้เกดิขวญั และกำาลงัใจในการปฏบิตังิาน

ของคร ูช่วยพฒันาครใูห้มีความก้าวหน้าในวชิาชพีการศกึษา ก่อให้เกดิผลดต่ีอการพฒันาผูเ้รยีน

อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 สงดั อทุรานนัท์ (2530 : 12) ได้ทำาการวเิคราะห์ข้อคดิของนกัการศึกษาเกีย่วกบัจดุมุ่งหมาย

ของการนเิทศ และได้สรุปไว้ว่าการนเิทศมจีดุม่งหมายเพือ่พฒันาคน พฒันางาน ประสานสมัพันธ์ 

สร้างขวัญกำาลังใจ

 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ปัจจุบันสังคมมีความเปล่ียนแปลง การศึกษาต้อง

เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การนิเทศจะช่วยก่อให้เกิด 

การเปลีย่นแปลงในสถานศกึษา เป็นการพฒันาคณุภาพของครู และผู้เรยีน สร้างขวญั และกำาลังใจ

ให้กับครูให้ครูมีกำาลังใจในการทำางาน การนิเทศมีความสำาคัญต่อการพัฒนาปรับปรุง และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้ครูมีความรู้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

อย่างมปีระสทิธิภาพ มีความรูใ้นศาสตร์ต่างๆ เพิม่มากข้ึน การนเิทศจะเป็นการช่วยครใูห้มคีวามรู้

ทีท่นัสมยั การนเิทศท่ีดจีะช่วยแก้ไขปัญหา ก่อให้เกดิการสร้างสรรค์ในการจดัการศึกษา นอกจาก

นี้การนิเทศจะนำาไปสู่การยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา

กระบวนทัศน์ของการนิเทศ

 กระบวนทัศน์ หมายถึง ความเชื่อ รูปแบบ กรอบแนวคิดที่ใช้วิธีการด้านวิทยาศาสตร ์

เป็นแนวทางในการศึกษา 

 การนเิทศมหีลายรปูแบบซึง่อาจแบ่งตามประวตัศิาสตร์ และการพฒันาการศึกษาในแต่ละ

ระยะของการศกึษา แบ่งตามลกัษณะเด่นของการนเิทศ หรอือาจแบ่งตามปรชัญาของการนเิทศ

 แฮริส (Harris, 1985 : 79) ได้แบ่งรูปแบบการนิเทศโดยยึดลักษณะเด่นของการนิเทศ 

ไว้เป็น 2 ลักษณะ
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 1. การนเิทศทีเ่น้นการให้ค�าแนะน�า (Tractive Supervision) เป็นการนเิทศทีผู่น้เิทศ

จะให้คำาแนะนำา เช่นการประชุม อบรม การปฐมนิเทศ เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศนำาข้อแนะนำา 

ไปปรับปรุงแก้ไข

 2. การนเิทศทีเ่น้นความเป็นพลวตั (Dynamic Supervision) เป็นการนเิทศทีผู่น้เิทศ

กระตุ้นให้ผู ้รับการนิเทศใช้ความคิด นำาสิ่งที่ได้จากการคิดไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการเรียน 

การสอน

 แทนเนอร์ และแทนเนอร์ (Tanner and Tanner, 1987 : 12) แบ่งรูปแบบการนิเทศ

ตามลักษณะของปรัชญา และลักษณะของผู้นิเทศไว้ 4 รูปแบบดังนี้

  1. การนเิทศแบบตรวจตรา (Inspection Supervision) เป็นการนเิทศแบบดัง้เดมิ 

การนิเทศแบบนี้ผู้นิเทศทำาหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจดูแลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแต่ละแห่งว่าเป็น 

ไปตามกฎ ระเบยีบทีว่างไว้ หรือมอบหมายหรอืไม่ เช่น การสอนเป็นไปตามหลกัสูตรทีก่ำาหนดไว้

หรือไม่ 

  2. การนิเทศแบบให้ผลผลิต (Supervision as Product) การนิเทศแบบนี้เน้น 

ไปทีก่ารผลติผูเ้รยีนของสถานศกึษาว่าสามารถผลติผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถ มปีระสทิธภิาพออกสู่

สังคม การนิเทศในลักษณะนี้จะมีการวางแผนการทำางานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการทำางาน

ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

  3. การนเิทศแบบคลนิิก (Clinical Supervision) การนเิทศแบบนีเ้น้นการปรบัปรงุ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนของผู้รับการนิเทศให้มีความเหมาะสม โดยผู้นิเทศ  

และผูรั้บการนเิทศจะพดูคยุกันเพ่ือนำาคำาแนะนำาต่างๆ ไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกับการจดัการเรยีน

การสอน

  4. การนิเทศเพื่อพัฒนา (Developmental Supervision) การนิเทศแบบนี้เน้น

พัฒนาผู้รับการนิเทศให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาของตนเองตามสถานการณ์ที ่

เกิดขึ้นในสถานศึกษา

 เมื่อกล่าวถึงรูปแบบการนิเทศแล้วก็ควรจะต้องพูดถึงวิธีการนิเทศ ตั้งแต่เริ่มมีการนิเทศ

ในการศึกษามีวิธีการนิเทศหลายวิธี วิธีการนิเทศขึ้นอยู่กับแนวคิด ความเช่ือซ่ึงจะแตกต่าง 

กันออกไปตามยุคสมัย แนวคิดในการนิเทศที่เป็นที่รู้จัก เช่น วิธีการนิเทศแบบมนุษยสัมพันธ์ 

(Human Relations Supervision) ซ่ึงรูปแบบการนิเทศนี้มีความเชื่อว่าถ้าบุคคลในองค์กรมี

ความสุขมีความพึงพอใจก็จะทำางานได้ดี ครูเป็นบุคคลที่มีความสำาคัญ มีสิทธิเสรีภาพในการคิด 

และการปฏิบัติ เน้นการบริหารงานแบบประชาธิปไตยให้ความสำาคัญกับบุคคลมากกว่าผลงาน 
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 วิธีการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management Supervision) เป็นวิธีการ 

ทีเ่น้นประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของงานโดยผูบ้รหิารเป็นผูน้เิทศมีการตรวจสอบการปฏบิตัิ

งาน วิธีการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์มีการดำาเนินงานเป็นขั้นตอนแบบวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบได้ 

ผู้นิเทศใช้การตรวจตรามากกว่าการร่วมมือกันทำางาน

 วธิกีารนเิทศแบบทรพัยากรมนษุย์ (Human Resource Supervision) เป็นวธิกีารนเิทศ

ที่มีความเชื่อว่าครูเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า มีความสำาคัญ มีความหมายต่อองค์กร ครูต้องสร้าง

ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ยอมรับตนเอง อุทิศตนเองต่อภาระหน้าที่

 วิธีการนิเทศแบบมนุษยนิยม (Humanistic Supervision) เป็นวิธีการนิเทศที่ให้ 

ความสำาคญักบัมนษุย์ มคีวามเชือ่ว่าทกุคนมอีสิระทีจ่ะเลอืกทำาตามทีต่นต้องการด้วยความสามารถ

ของตนเอง

 วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน (School Based Supervision) เป็นวิธีการนิเทศที่ช่วยให้

ครูพัฒนาปรับปรุงตนเอง และกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียน

เป็นหลัก โดยมีเป้าหมายคือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

 นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังมีความสัมพันธ์กับการนิเทศ ความสัมพันธ์นี้จะนำาไปสู่

ความเชื่อการนิเทศได้ ความสัมพันธ์ของการนิเทศกับปรัชญาการศึกษา มีดังนี้คือ

 1. ปรัชญาการศึกษาตามแบบของนักสารัตถนิยม (Essentialist Philosophy)  

กบัการนเิทศ เช่ือว่า ผูน้เิทศเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญทางด้านการสอน มศีกัยภาพ มปีระสบการณ์

สงูกว่าครู (Supervisor High, Teacher Low) ดงันัน้ในการนเิทศผูน้เิทศจะต้องแนะนำา ให้ความรู้

กับครู ให้ครูปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การนิเทศตามปรัชญานี้เป็นการนิเทศทางตรง (Direct 

Approach)

 2. ปรัชญาการศึกษาตามแบบนักทดลองนิยม (Experimentalist Philosophy) 

กบัการนเิทศ เชือ่ว่า ผู้นเิทศและครเูป็นเพือ่นร่วมงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถเท่าเทยีมกนั หรอื

ใกล้เคียงกัน (Supervisor Equal, Teacher Equal) ดังนั้นรูปแบบการนิเทศจึงเป็นแบบพึ่งพา 

(Collaborative Approach)

 3. ปรัชญาการศึกษาตามแบบนักอัตติภาวะนิยม (Existentialist Philosophy)  

กบัการนเิทศ เชือ่ว่า ครคูวรเป็นผูค้้นพบควรปรบัปรงุการสอนด้วยตนเอง ครเูป็นผู้มปีระสบการณ์

สงูกว่าผูน้เิทศ (Supervisor Low, Teacher High) ดงันัน้รปูแบบการนเิทศจงึเป็นแบบทางอ้อม 

(Nondirective Approach) 
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 รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการศึกษากับการนิเทศที่กล่าวมาข้างต้นยัง 

ไม่มีรูปแบบใดที่เหมาะสม การใช้การนิเทศรูปแบบใด วิธีใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ผู้นิเทศต้อง

เลือกใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

กระบวนการในการนิเทศ (Supervisory Process)

 กระบวนการ (process) หมายถงึ แนวทางการดำาเนนิงานเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อย่างมีขัน้ตอน 

 กระบวนการในการนเิทศการสอนเป็นสิง่สำาคญั และจำาเป็นอย่างยิง่ เพือ่ให้งานการนเิทศ

ดำาเนินการไปด้วยดีประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้นิเทศจะต้องใช้กระบวนการ 

ที่เป็นลำาดับขั้นตอนชัดเจนต่อเนื่อง และมีระเบียบแบบแผน

 แฮริส (Harris, 1985 : 13-15) ได้เสนอกระบวนการนิเทศไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การประเมินเบื้องต้น (Assessing) เป็นการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อพิจารณา 

ความจำาเป็นในการเปลีย่น เช่น ทำาการวเิคราะห์ความสมัพันธ์ของส่วนต่างๆ ทีเ่ป็นอยูใ่นองค์กร สงัเกต 

และวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ในองค์กร และประเมินผลการปฏิบัติ

 2. การจัดลำาดับความสำาคัญ (Prioritizing) เป็นกระบวนการในการกำาหนดเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ และกิจกรรมตามลำาดับความสำาคัญ

 3. การออกแบบ (Designing) เป็นกระบวนการในการวางแผน หรือโครงงานของระบบ

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating resources) เป็นกระบวนการในการจัดสรร

ทรัพยากร และใช้ทรัพยากร รวมทั้งทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 5. การประสานงาน (Coordinating) เป็นกระบวนการในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคล เวลา วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. การอำานวยการ หรือการสั่งการ (Directing) เป็นกระบวนการในการสนับสนุน 

ในการสนบัสนนุในการจดักจิกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทีป่ระสบผล

สำาเรจ็ กลกิแมน (Glickman, 1990 : 281) ได้เสนอกระบวนการในการนเิทศไว้ 5 ขัน้ตอน

  1. การประชุมร่วมกับครู (Pre-conference with teacher)

  2. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน (Observation of classroom) 

  3. การวเิคราะห์ และตดิตามผลการสังเกตการสอน และพจิารณาวางแผนการประชมุ

ร่วมกับครู
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  4. การประชุมร่วมกับครูภายหลังการสังเกตการสอน (Post-conference with 

teacher)

  5. การวิเคราะห์ และพัฒนาการดำาเนินการ 4 ขั้นตอน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

แก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 สำาหรับ สงัด อุทรานันท์ (2530 : 84-88) ได้เสนอกระบวนการนิเทศการศึกษา 

ที่สอดคล้องกับสังคมไทย มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนเรียกว่า PIDRE โดยเริ่มจาก

  1. การวางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับ

การนิเทศประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาตามความต้องการจำาเป็นที่ต้องมีการนิเทศ 

รวมทั้งวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานการนิเทศ

  2. การให้ความรู้ก่อนดำาเนินการนิเทศ (Informing-I) เป็นขั้นตอนการให้ความรู้เพื่อ

ให้เข้าใจถึงสิ่งที่จะต้องดำาเนินการว่าต้องอาศัยความรู้ความสามารถเร่ืองใดอย่างไรบ้าง จะมีขัน้

ตอนในการดำาเนนิการอย่างไร จะทำาอย่างไรเพือ่ให้ได้ผลงานทีม่คีณุภาพ ซึง่เป็นขัน้ตอนทีจ่ำาเป็น

สำาหรับทุกครั้งที่มีการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ 

  3. การดำาเนนิการปฏิบตังิานนิเทศ (Doing-D) ประกอบด้วยการปฏบัิตงิาน 3 ลกัษณะ 

คือการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (การสอน) การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (การนิเทศ) 

และการปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ การประสานงาน และการสนับสนุน

  4. การสร้างเสริมกำาลังใจให้แก่ผู ้รับการนิเทศ (Reinforcing-R) เป็นขั้นตอน 

การเสริมแรงของผูบ้ริหาร เพือ่ให้ผูร้บัการนเิทศมีความม่ันใจ และเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

ขัน้น้ีอาจดำาเนนิไปพร้อมๆ กับผูร้บัการนเิทศกำาลงัปฏบัิตงิาน หรอืปฏบิติังานได้เสรจ็สิน้แล้วก็ได้

  5. การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศทำาการประเมิน

ผลการดำาเนินงานที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร มีอะไรที่สมควรปรับปรุงแก้ไข

 สรุปได้ว่ากระบวนการนเิทศทีน่กัการศกึษาต่างประเทศ และไทยเสนอนัน้มอีงค์ประกอบ

ขั้นตอนการดำาเนินการที่คล้ายคลึงกันคือเริ่มจากการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับ

การนิเทศ มีการประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ

 สำาหรับ วัชรา เล่าเรียนดี (2554 : 24) ได้ให้ความเห็นว่ากระบวนการนิเทศการศึกษา

หรือการนิเทศการสอนไม่จำาเป็นต้องกำาหนดตายตัวว่าควรมีกี่ขั้นตอน ขึ้นอยู่กับว่าจะแจกแจง

พฤติกรรมการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนไว้ชัดเจนมากน้อยเพียงใด
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 การดำาเนนิการนเิทศทีม่ปีระสทิธภิาพ ควรดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่ง มกีารวางแผนปฏบิตัิ

ตามแผน และประเมินผล รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ และการให้ขวัญกำาลังใจทำาให้ผู้รับ 

การนิเทศ

 ประเทศไทยมกีารนำารปูแบบ และกระบวนการนเิทศของนกัการศึกษาต่างประเทศมาใช้ 

และในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนารูปแบบ และกระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทของการจัด 

การศกึษาของประเทศ ในบทความนีข้อเสนอการนเิทศทีน่่าจะนำามาใช้ได้ในบรบิทของประเทศไทย 

คือการนิเทศแบบเชิญชวน 

การนิเทศแบบเชิญชวน (Invitational Supervision)

 ปัจจบัุนเป็นยคุแห่งการเปลีย่นแปลง มกีารนำาเอาเทคโนโลย ีและสารสนเทศ (ICT) ต่างๆ 

เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาอำานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่

เทคโนโลยีก็ไม่สามารถตอบสนองกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนได้ทั้งหมด กิจกรรม 

บางกจิกรรมต้องอาศัยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ เช่น การนเิทศการเรยีนการสอนครตู้องได้ลงมอืปฏบิตัิ 

ได้รับการฝึกฝน การนิเทศแบบเชิญชวน (Invitational Supervision) เป็นนวัตกรรมการนิเทศ

แบบหนึ่งที่มีแนวคิด หลักการ และการปฏิบัติตามวิธีการของการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน 

(Invitational Education) ซ่ึงการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนเกิดข้ึนจากแนวความคิด 

ของ ศาสตราจารย์ ดร. วิลเลี่ยม วัตสัน เปอร์กี้ (William Watson Purkey ) และ ศาสตราจารย์ 

ดร. เบตตี้ ซีเกิล (Betty Faye Siegel) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) เมื่อ 

ค.ศ.1968 โดยในระยะเริม่ต้นบคุคลทัง้สองได้รบัทนุอดุหนนุการประชมุฝึกอบรมจากมลูนิธนิอยส์ 

(Noyes Foundation of New York) จัดฝึกอบรมเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

แบบเชิญชวนให้นักการศึกษาในสหรัฐอเมริกา และต่อมาในปี ค.ศ.1978 ศาสตราจารย์ทั้งสอง

ท่านได้ก่อตัง้สหพนัธ์นานาชาตเิพือ่การจดัการศกึษาแบบเชญิชวน IAIE (International Alliance 

for Invitational Education) 

 การนิเทศแบบเชิญชวนเป็นนวัตกรรมการศึกษาด้านการนิเทศที่มีแนวคิด หลักการ  

และหลักปฏิบัติตามวิธีของการศึกษาแบบเชิญชวน (Invitational Education) ซึ่งผู้บริหาร  

และครู ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา สามารถนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ด้านการจัดการเรียนรู้

ให้กับผู้เรียน 
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 อารมณ์ ฉนวนจิตร (2551 : 91) ได้ให้ความหมายของการนิเทศแบบเชิญชวนว่าเป็น 

การนิเทศที่ให้ความสำาคัญกับส่วนประกอบทุกส่วนของการจัดการศึกษา เป็นการเตรียม 

ความพร้อมที่จะเชิญชวนให้ผู้ต้องการรับการช่วยเหลือได้รับการดูแล สนับสนุน และเอาใจใส่

อย่างเสมอภาคโดยมุ่งความสำาเร็จสู่ผู้เรียนเป็นสำาคัญ

 การนิเทศแบบเชิญชวนเป็นการนิเทศท่ีมีเป้าหมาย ให้ความสำาคัญกับการร่วมมือกัน 

(Cooperating) และร่วมคิดร่วมทำา (Collaborating) ระหว่างผู้นิเทศกับครู โดยคำานึงถึง 

ผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก

 ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า การนเิทศแบบเชญิชวนมแีนวคดิมาจากการจัดการศกึษา

แบบเชิญชวน ซึ่งเป็นการนิเทศท่ีให้ความสำาคัญกับครูผู ้รับการนิเทศ โดยมองว่าครูผู ้สอน 

มคีวามสามารถทีจ่ะปรบัปรงุการเรยีนการสอนได้ หากได้รบัการปฏบิตั ิและข้อแนะนำาทีด่ ีดงันัน้

ในการนิเทศแบบเชิญชวน จึงยึดหลักข้อตกลง 5 ประการ (5 assumptions) เช่นเดียวกับ 

การจัดการศึกษาแบบเชิญชวนดังนี้

 1. เชือ่ว่าบคุคลมคีวามสามารถ (able) มคีณุค่า (valuable) มคีวามรบัผดิชอบ (respon-

sible) ดังนั้นจึงควรได้รับการดูแลใส่ใจอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นในการนิเทศแบบเชิญชวนคร ู

จะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี 

 2. เชื่อว่าบุคคลแต่ละคนมีศักยภาพหลายด้าน และไม่มีขีดจำากัด ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับ 

ความเพียรพยายาม และความตั้งใจของตนเองที่จะทำาให้งานบรรลุเป้าหมายตามความสามารถ

ของตน

 3. เชื่อว่าบุคคลจะประสบความสำาเร็จในการงานตามขีดความสามารถของตนได้หรือไม่

นั้นจำาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านประกอบกัน ครูควรได้รับการสนับสนุนด้านการสอนจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สำาคัญอย่างยิ่งจากนโยบายของโรงเรียน เพื่อ

เตรียมครูมืออาชีพที่จะปฏิบัติงานด้านการศึกษา และผู้เรียนควรได้รับความช่วยเหลือจากคร ู

ในการเรียนการสอน

 4. เชือ่ว่ากระบวนการนเิทศมคีวามสำาคญัต่อผลทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้นีเ้พราะกระบวนการนิเทศ

เป็นแบบแผนการนิเทศ ท่ีได้จัดลำาดับขั้นตอนเพื่อนำาไปดำาเนินการได้อย่างเป็นระบบ และต่อ

เนื่อง กระบวนการนิเทศแบบเชิญชวนต้องอาศัยการวางแผน จัดปฏิทินการนิเทศ จัดโครงการ

การนิเทศ ดำาเนินการนิเทศ ประเมินติดตามผลการนิเทศ เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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 5. เชือ่ว่าการนเิทศควรทำาหน้าทีป่ระสานสมัพนัธ์ โดยการจดัประสบการณ์ และกจิกรรม

ร่วมกนัระหว่างบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ซึง่การนเิทศการสอนแบบเชญิชวนนัน้คร ูและผูเ้รยีนควรมส่ีวน

ร่วมในการนเิทศ การเชญิชวนให้เกดิความร่วมมอืร่วมใจประสานสมัพนัธ์ซึง่กนั และกนัจะทำาให้

การนิเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการนิเทศแบบเชิญชวนยึดหลักตามแบบการจัดการเรียน

การสอนแบบเชิญชวน ดังน้ันในการนิเทศแบบเชิญชวนยังให้ความสำาคัญกับการยอมรับ (re-

spect) การไว้วางใจ (trust) การมองโลกในแง่ดี (optimism) และการปฏิบัติอย่างมีจุดหมาย 

(intentionality)

 การนเิทศแบบเชญิชวนจงึต้องเริม่ต้นตัง้แต่การยอมรบัในตวัครผูู้รบัการนเิทศว่า ครแูต่ละ

คนมีความสามารถมีศักยภาพท่ีแตกต่างกัน การไว้วางใจครูเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการนิเทศ 

แบบเชิญชวน ผู้นเิทศต้องมคีวามเชือ่ใจว่า ครจูะเป็นผูน้ำาพาผูเ้รยีนไปสูเ่ป้าหมายคอืความสำาเรจ็ใน

การเรียน ความไว้วางใจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการนิเทศ (start to finish) นอกจากนี้การนิเทศ

แบบเชิญชวนยังตั้งอยู่บนรากฐานของการมองโลกในแง่ดี ผู้นิเทศต้องมองครูผู้รับการนิเทศว่า

เป็นผู้ทีม่คีวามสามารถ มศีกัยภาพ เป็นผูม้คุีณค่า การนเิทศแบบเชญิชวนยงัเป็นการนเิทศทีต้่องมี

การปฏิบัติอย่างมีจุดมุ่งหมาย คือผู้นิเทศต้องมีการวางแผนร่วมกับครูผู้รับการนิเทศไว้ล่วงหน้า

เพือ่เป็นทศิทาง เป็นแนวทางในการปฏบิตัไิปสู่จดุมุง่หมายคอืผลสำาเรจ็ของผูเ้รยีน อาจกล่าวได้ว่า 

การนิเทศแบบเชญิชวน เป็นการนเิทศท่ีรวมเอาวธิกีารนเิทศหลายๆ วธีิไว้ด้วยกัน เช่น วธิกีารนเิทศ

แบบทรัพยากรมนุษย์ วิธีการนิเทศแบบมนุษยนิยม และรวมถึงวิธีการนิเทศภายในโรงเรียนด้วย

 คณุลกัษณะของผูน้เิทศเป็นสิง่สำาคญัอกีประการหนึง่ทีจ่ะทำาให้การนเิทศประสบผลสำาเรจ็ 

และบรรลุเป้าหมาย ผู้นิเทศแบบเชิญชวนควรมีลักษณะตามแนวคิด หลักการของการศึกษา 

แบบเชิญชวน (Invitational Education) ดังนี้

 1. ผู้นิเทศแบบเชิญชวนจะต้องเชื่อใจ ไว้วางใจ (Trusting) ในผู ้รับการนิเทศ  

ความไว้วางใจเป็นรากฐานสำาคัญระหว่างบุคคล ดังน้ันผู้นิเทศจึงต้องเชื่อใจในผู้รับการนิเทศ  

ไว้วางใจ เชือ่ในผูรั้บการนเิทศว่ามคีวามสามารถ (able) มคีณุค่า (valuable) และมคีวามรับผิดชอบ 

(responsibility) 

 2. ผู้นิเทศแบบเชิญชวนต้องให้การยอมรับ (Respectable) ในผู้รับการนิเทศไม่ได้

มองว่าผูร้บัการนิเทศเป็นเพยีงผูต้้องการความช่วยเหลอื ดงันัน้จะปฏิบตัอิย่างไรกบัผู้รบัการนเิทศ

ก็ได้ ผู้นิเทศแบบเชิญชวนควรมองว่าผู้รับการนิเทศมีพื้นฐานความเป็นมนุษย์เท่ากับผู้นิเทศ  
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ความแตกต่างระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศคือบทบาท ผู้นิเทศมีความรู้ มีประสบการณ์

มากกว่าผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศอยู่ในฐานะของผู้แนะนำา ผู้ชี้แนะ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศได้พัฒนา

ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ 

 3. ผู้นิเทศแบบเชิญชวนต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดี (Optimistic) การมองโลกในแง่

ดีเป็นการมองสิ่งที่อยู่รอบตัวในทางบวก เป็นสิ่งที่นำามาซึ่งความสุข มองตัวเองในแง่ดีและมอง 

ผู้อื่นในแง่ดี ผู้นิเทศต้องมองว่าผู้รับการนิเทศมีความตั้งใจ ปราถนาที่จะทำาสิ่งดีๆ ต้องการแก้

ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลสำาเร็จของผู้เรียน

 4. ผูน้เิทศแบบเชญิชวนเป็นคนมคีวามห่วงใย อาทรเอาใจใส่ผูร้บัการนิเทศ (Caring) 

เชื่อว่าผู้รับการนิเทศมีความสามารถ มีศักยภาพพร้อมที่จะนำามาใช้หากได้รับการเอาใจใส่ ได้รับ

การสนบัสนนุ เมือ่ผูร้บัการนเิทศมปัีญหาต้องช่วยแก้ปัญหาด้วยความจรงิใจ กำาลังใจเป็นส่ิงสำาคัญ

ที่ผู้รับการนิเทศควรได้รับจากผู้นิเทศ

 5. ผู ้นิเทศแบบเชิญชวนเป็นคนมีความตั้งใจ (Intentionality) ความตั้งใจใน 

การทำางาน มุ่งผลสำาเร็จ และมีเจตนาดีต่อผู้รับการนิเทศ 

หลักการนิเทศแบบเชิญชวน

 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า การนิเทศแบบเชิญชวนยึดหลักการจัดการศึกษา 

แบบเชิญชวน ดังนั้นการนิเทศแบบเชิญชวนจึงยึดหลักการการเตรียมความพร้อม 5 ด้าน (5P) 

ที่เป็นองค์ประกอบของการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน ได้แก่

 1. การเตรียมบุคลากร (People) ในที่นี้หมายถึงการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้รับ

การนิเทศ ผู้เกี่ยวข้อง โดยผู้นิเทศต้องอธิบายให้ครูผู้รับการนิเทศ ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจหลักการ 

วัตถุประสงค์ของการนิเทศท้ังทางตรง และทางอ้อม ผู ้นิเทศต้องสร้างสัมพันธภาพท่ีด ี

กับผู้เกี่ยวข้อง

 2. การเตรียมสถานที่ (Place) ผู้นิเทศจะต้องจัดเตรียมสถานที่ ตลอดจนส่ิงอำานวย

ความสะดวกต่างๆ ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนให้เป็นทีป่ระทบัใจ เชญิชวนให้ผูเ้ข้ารบัการนเิทศ

อยากเข้ามาใช้สถานที่ อยากเข้ามารับการนิเทศ

 3. การก�าหนดนโยบาย (Policy) นโยบายในการนิเทศเป็นสิ่งสำาคัญผู้นิเทศควรม ี

การกำาหนดนโยบายในการนเิทศให้ชดัเจน เพือ่ให้ผูร้บัการนเิทศ ผูเ้กีย่วข้องได้เข้าใจตระหนกัถงึ

ความสำาคัญเพื่อนำาไปสู่การนิเทศที่มีประสิทธิภาพที่ดี 
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 4. การส่งเสรมิโครงการการนเิทศ (Program) โครงการนเิทศในโรงเรยีนควรเกดิจาก

ความร่วมมือร่วมใจในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของผู้นิเทศ กับผู ้รับการนิเทศ  

และผู้เกี่ยวข้อง 

 5. การจัดกระบวนการนิเทศ (Process) การจัดกระบวนการนิเทศเป็นส่ิงสำาคัญ 

อีกประการหนึ่งที่ผู้นิเทศต้องดำาเนินการ โดยเริ่มจากการวางแผนที่เป็นขั้นตอน โดยอาจเริ่มต้น

จากการสำารวจปัญหา จัดลำาดับความสำาคัญของปัญหา ประชุมช้ีแจงเสนอวิธีการนิเทศ 

ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทำาการนิเทศ และประเมินผลการนิเทศ

วิธีการนิเทศแบบเชิญชวน

 วธิกีารนเิทศแบบเชิญชวนทีน่ำาเสนอในบทความนีเ้ป็นวธีิการ ทีน่ำาหลกัการจดัการศึกษา

แบบเชิญชวนมาใช้ประกอบกับการประยุกต์รูปแบบกระบวนการการนิเทศของนักการศึกษา

หลายๆ ท่าน โดยผู้เขียนได้ศึกษากระบวนการนิเทศของแอลเลน (Louis A Allen, 1975 )  

ซึ่งมี 6 ข้ันตอน เรียกว่า POLCA โดยเริ่มจากกระบวนการวางแผน-P (Planning Process) 

กระบวนการจัดสายงาน-O (Organizing Process) กระบวนการนำา-L (Leading Process) 

กระบวนการควบคุม-C (Controlling) และกระบวนการประเมินผล-A (Assessing Process) 

กระบวนการนิเทศของ แฮริส (Ben M. Harris, 1975) ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินสภาพ

การทำางาน จัดลำาดบัความสำาคญัของงาน ออกแบบวธิกีารทำางาน จัดสรรทรพัยากร ประสานงาน 

และนำาการทำางาน นอกจากน้ีผู้เขียนได้ศึกษารูปแบบการนิเทศ ของสงัด อุทรานันท์ (2530)  

ซึ่งมีทั้งหมด 5 ข้ันตอน เรียกว่า PIDRE โดย P หมายถึง Planning การวางแผน I หมายถึง  

Informing การให้ความรู้ในการทำางาน D หมายถึง Doing การทำางาน R หมายถึง Reinforcing 

การเสริมสร้างกำาลังใจ และ E หมายถึง Evaluating การประเมินผลการนิเทศ และผู้เขียน 

ได้ศึกษารูปแบบของ โกลด์ แฮมเมอร์ (Gold Hammer, 1980) ซึ่งเริ่มจากการประชุมก่อน 

การสังเกตการสอน (Pre- observation Conference) การสังเกตการสอน (Observation) 

การวิเคราะห์ข้อมูล และกำาหนดวิธีการนิเทศ (Analyses and Strategy) การประชุมเพื่อให ้

การแนะนำา (Supervision Conference) การประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการนิเทศ (Post-con-

ference Analysis) และอีกรูปแบบหน่ึงท่ีได้นำามาศึกษาคือรูปแบบของ กลิกแมน และคณะ 

(Glickman et al, 2004) ซ่ึงมี 5 ขั้นตอนโดยเริ่มจาก การประชุมก่อนการสังเกตการสอน  

การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การวิเคราะห์ผลการสังเกตการสอน และกำาหนดวิธีในการนิเทศ 
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การประชุมเพื่อนิเทศ และการแนะนำา การประชุมเสนอผลการสังเกตการสอน

 สำาหรบัรปูแบบกระบวนการนเิทศแบบเชญิชวนผูเ้ขยีนได้ศกึษารปูแบบของนกัการศกึษา

ที่กล่าวข้างต้น และขอเสนอ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. ขั้นสร้างความสัมพันธ์แบบเชิญชวน (Creating Relationship) เป็นขั้นสร้าง 

ความคุน้เคยระหว่างผูน้เิทศกบัผูร้บัการนเิทศ โดยอาจให้คำาปรกึษาแนะนำา ช่วยเหลอืเพือ่ให้ผูร้บั

การนิเทศประทับใจ ก่อให้เกิดความศรัทธาซึ่งกัน และกัน ร่วมคิดร่วมทำา (collaborative) และ

ร่วมกันทำางานกับผู้รับการนิเทศ (cooperative)

 2. ข้ันวางแผนร่วมกัน (Cooperative Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศ และผู้รับ 

การนิเทศจะร่วมกนัวิเคราะห์รวบรวมปัญหา และวางแผนการสอนร่วมกนัว่าจะทำาอะไรบ้าง กำาหนด

แผนงาน กำาหนดจุดประสงค์ในการทำางาน สำารวจหาวิธีป้องกันปัญหา และแก้ปัญหาการสอน

ร่วมกัน ในขั้นตอนนี้ผู ้นิเทศต้องเชิญชวนผู้รับการนิเทศอย่างมืออาชีพ กล่าวคือใช้ทักษะ 

การสื่อสารในทางบวก เชิญชวนโดยเจตนา (Intentionality) ให้ครูผู้รับการนิเทศเข้าใจว่า 

การนิเทศจะเป็นการช่วยพัฒนาวิชาชีพให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพส่งผลต่อผู้เรียน

 3. ขัน้ให้ข้อมลูก่อนด�าเนนิการนเิทศ (Informing) เป็นขัน้ตอนของการให้ความรู ้ข้อมลู

ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการนิเทศเข้าใจถึงวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนสอน  

ขั้นตอนในการดำาเนินการ จะทำาอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ในขั้นตอนนี้

ผูน้เิทศจะต้องทำาความเข้าใจกบัผูร้บัการนเิทศ ประชมุชีแ้จงทำาความเข้าใจในสิง่ทีต้่องดำาเนนิการ 

ผูนิ้เทศจะต้องมจีดุยนืด้านความไว้ใจ (trust) ด้านการยอมรบั (respect) ด้านการมองโลกในแง่บวก 

(optimism) และด้านความวางใจ และเจตนา (Intentionality) โดยเชื่อว่าผู้รับการนิเทศ 

จะนำาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ให้เกิดผลในด้านการจัดการเรียนการสอน

 4. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Doing) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศในขั้นตอนนี้

ผูนิ้เทศต้องเปิดโอกาสให้ผูร้บัการนเิทศลงมอืปฏบิตังิานตามทีไ่ด้รบัความรู ้โดยผูน้เิทศต้องเช่ือใจว่า

ผู้รับการนิเทศมีความสามารถ (able) มีความรับผิดชอบ (responsible) ในการปฏิบัติงาน  

ผู้นิเทศจะต้องคอยติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะนำาผู้รับการนิเทศ อาทร และเอาใจใส่ผู้รับ 

การนิเทศ (caring) ในขั้นตอนนี้ผู้นิเทศอาจใช้เครื่องมือ เพื่อประกอบการนิเทศ เช่นการบันทึก

ภาพ การบันทึกเสียง หรือใช้แบบสังเกตพฤติกรรม เพื่อนำามาพิจารณาวิเคราะห์ร่วมกันกับผู้รับ

การนิเทศว่าสิ่งใดควรคงไว้หรือควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

แก่ครูผู้รับการนิเทศ
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 5. ขั้นประเมินผล (Evaluating) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศประเมินผลการทำางาน ผลการ

ปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผน ปรับปรุง และพัฒนาการนิเทศให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป โดยข้ันตอน 

การประเมินจะต้องประเมินตั้งแต่โครงการการนิเทศ วิธีการนิเทศ ผลผลิตของการนิเทศ  

และสรุปประเด็นที่ควรปรับปรุง เสนอวิธีการแก้ไข

 6. ขั้นการสร้างขวัญ และก�าลังใจอย่างเชิญชวน (Invitational Reinforcing)  

โดยทำาให้ผู้รับการนิเทศรู้สึกว่าตนมีคุณค่า (valuable) มีความภูมิใจที่สามารถแก้ปัญหา หรือ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากได้รับการนิเทศ

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง มีการปรับโครงสร้างทาง 

การศึกษา การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาได้ โรงเรียนมีบทบาท 

ในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) ครูมีส่วนร่วมใน

การจดัการศกึษา ดงันัน้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ การนเิทศจะเป็นวิธกีารช่วยครใูห้เกดิความ

มัน่ใจในการทำางาน การใช้การนเิทศแบบเก่าๆ เช่นการเยีย่มช้ันเรยีน การอบรมเทคนคิวธิกีารจดัการ

เรียนรู้โดยไม่เชิญชวนให้ครูพร้อมท่ีจะร่วมมือด้วยอาจไม่เหมาะสม ในยุคปัจจุบัน ผู้นิเทศต้อง

เปลีย่นวธิกีารนเิทศเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายทางการศกึษาเพือ่ให้ทันกบัความเจรญิก้าวหน้า

ในด้านต่างๆ นำารูปแบบการนิเทศที่แตกต่างจากในอดีตมาใช้

 ดังนั้นการนิเทศแบบเชิญชวนจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับใช้ในการนิเทศ  

การนิเทศแบบเชิญชวนเป็นแนวคิดที่สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติ นำาไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ

จัดการเรียนการสอนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนายกระดับครูผู้รับการนิเทศให้เป็น 

ครูมืออาชีพ (Teacher as a professional)
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รับบทความจากบุคลากร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากภายนอก มีกำาหนดตี

พิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม – มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม – ธันวาคม ของ

ทุกปี อีกทั้งยังออกวารสารฉบับพิเศษขึ้นมาตามวาระโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม

หลักเกณฑ์การส่งและพิจารณาบทความ

1. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ใดมาก่อน  

2. ต้นฉบบัจะเขยีนเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษก็ได้ และต้องมบีทคดัย่อทัง้ภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ 

3. ต้นฉบับควรมีความยาวไม่ (ควร) เกิน 25 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยระบบ 

Microsoft Word  

4. ใช้ฟอนต์ TH sarabun PSK ขนาด 14 พอยต์    

5. บทความต้องประกอบไปด้วย 

5.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด

5.3 คำาสำาคัญ (keywords) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 6 คำา 

5.4 ให้ระบุช่ือผู้เขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตำาแหน่ง (เช่น อาจารย์ 

นกัศกึษา) และสถานทีท่ำางานหรอืสงักดั (เช่น คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี)

6. บทความทีเ่ขยีนเป็นภาษาองักฤษตลอดจนบทคัดย่อทีใ่ช้ภาษาองักฤษ จะต้องผ่าน

การตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ
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7. การอ้างอิง เพื่อให้เป็นมาตรฐานระบบเดียวกัน ให้ใช้ระบบนามปี ตัวอย่างเช่น

-ในเนื้อเรื่อง ให้ใช้ตามแบบด้านล่างนี้

(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์/:/เลขหน้า) 

-บรรณานุกรมท้ายเรื่อง  ให้ใช้  

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ์:/สำานักพิมพ์.

*หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึงเว้นวรรค 1 เคาะ

 สำาหรับระบบบรรณานกุรมอย่างละเอยีด สามารถอ้างองิกบัคูม่อืการเขียนบรรณานกุรม

ระบบ APA style เช่น http://eportfolio.hu.ac.th/library/images/stories/sample/

apa%20style%20psu.pdf 

 ในกรณีที่บรรณานุกรมที่ส่งมาพร้อมบทความ หากไม่ตรงกับเงื่อนไขของวารสารฯ ทาง

วารสารจะส่งให้ผูเ้ขยีนปรบัรปูแบบให้เป็นระบบ APA ก่อน จงึจะส่งให้กบัผูท้รงคณุวฒุอ่ิาน และ

ทางกองบรรณาธิการจะพิจารณาการเขียนบรรณานุกรมโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีการ

แก้ไขโดยสมบูรณ์เมื่อบทความได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว  

8. ในการส่งบทความ  ให้แนบช่ือสกุลผู้เขียน โดยระบุตำาแหน่ง สถานที่ทำางาน 

หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ที่ติดต่อได้สะดวก

9. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่ง

ท่าน 

10. บทความท่ีไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียน

ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

11. กรณทีีมี่รูปภาพประกอบหรอืแผนภาพ ให้ส่งไฟล์แนบต่างหากจากภาพในบทความ 

ซึ่งสามารถส่งมาในสกุล jpg ขนาดไฟล์ควรอยู่ในระหว่าง 500kb–1500 kb 

ติดต่อและส่งบทความได้ที่

กองบรรณาธิการ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตำาบลเมืองศรีไค  อำาเภอวารินชำาราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353-705 โทรสาร 045-288-870 

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ ให้ส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ 

												e-mail:		laubujournal@gmail.com


