บทบรรณาธิการ
สวัสดีเพื่อนครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่ฉบับแรกของปีที่ 117 ของวารสารวิทยาจารย์ วารสาร
เพื่อวิชาชีพครูที่ยืนหยัดอยู่คู่กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามายาวนาน
นับศตวรรษ ย้อนไปเมื่อ พ.ศ. 2443 มีการจัดตั้งสภาส�าหรับอบรมครู
เรียกว่า “สภาไทยาจารย์” และ ออก “วารสารวิทยาจารย์” ฉบับแรก
ในเดือนพฤศจิกายน ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 ได้เปลีย่ นสภาไทยาจารย์ จัดตัง้ เป็น
“สามัคจารย์สมาคม” มีการจัดส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการให้แก่สมาชิก
เป็นประจ�า ซึง่ สมาชิกในต่างจังหวัดจะได้รบั ความรูผ้ า่ นทางวารสารวิทยาจารย์นี้
ปัจจุบนั วารสารวิทยาจารย์ได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงรูปเล่มและเนือ้ หา
ให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามากขึ้น
มีสาระความรูท้ างด้านวิชาการและวิชาชีพ เพือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ได้แก่ บทความวิชาการ ผลงานวิจยั อีกทัง้ บทความสาระอืน่ ๆ ในแวดวงวิชาชีพ
ทางการศึกษา ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านจากใจทีส่ นับสนุนวารสารวิทยาจารย์
และร่วมสืบสานมรดกทางวิชาชีพครูต่อไป หากสมาชิกท่านใดมีข้อแนะน�า
หรือติชม สามารถส่งผ่านกันเข้ามานะครับ เพือ่ พัฒนาวารสาร วิทยาจารย์
ให้เป็นวารสารเพื่อ “ครู” อย่างแท้จริง
ท้ายนี้ ขอให้เพื่อนครูทุกท่านมีพลังในการท�างาน ร่วมกันขับเคลื่อน
คุณภาพทางการศึกษา เพื่อเยาวชนของชาติที่จะไปช่วยสร้างอนาคตให้กับ
ประเทศไทยของเราอย่างมัน่ คงกันครับ และต้องขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน
ที่ให้ความสนใจต่ออายุสมาชิกในเดือนที่ผ่านมา พบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดีครับ

(ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์)
บรรณาธิการ

ขอเชิญร่วมส่ง

บทความ เรื่องสั้น บทกวี
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาจารย์ โดยสามารถส่งผลงาน ได้ดังนี้
1. e-mail : withayajarn@gmail.com
2. ไปรษณีย์ : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
3. โทร. / โทรสาร : 0 2282 1308
ผลงานที่ส่งมานั้น ต้องมิได้ลอกเลียน ดัด แปลงงานของผู้อื่น
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเผยแพร่ จะได้รับค่าตอบแทนตามที่กองบรรณาธิการกำาหนด
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ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์
นายไพบูลย์ เสียงก้อง
นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญน�า
นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์
นายด�ารง พลโภชน์
นายยุทธชัย อุตมา
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ศ.กิตติคุณสมุน อมรวิวัฒน์
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รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
รศ.ดร.พรพิพัฒน์ เพิ่มผล
รศ.ดร.กล้า ทองขาว
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ดร.จักรพรรดิ วะทา
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

ออมในกองทุนให้เงินงอกเงย
ฉบับปัจฉิมบทมนุษย์เงินเดือนลงทุน LTF
E-Sports อาชีพเทรนด์ใหม่ ในฝันเด็กไทย
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นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์
นางสาวธัญรัตน์ ศิริเมฆา
นางสาววรวรรณ พรพิพัฒน์
นายวัชรพล เหมืองจา
นายทรงชัย ชื่นล้วน
ประสานงานฝ่ายผลิต :

103 ตระเวนเที่ยว

ค้นต�านานทาร์ตไข่ เมืองมาเก๊า

110 ยำาสามกรอบ...

117 ปี วิทยาจารย์ ! จะไปต่อ หรือรอเข้าพิพิธภัณฑ์

วารสารวิทยาจารย์

กองบรรณาธิการ/ฝ่ายสมาชิก โทร./โทรสาร 0 2282 1308
ที่อยู่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
e - mail : withayajarn@gmail.com

นางภัทราวรรณ ประกอบใน
นางจิรภฎา ทองขาว
ศิลปกรรม/รูปเล่ม/จัดพิมพ์ :

บริษัท ออนป้า จำากัด
111/1 อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0 2689 1056
โทรสาร 0 2689 1081
www.onpa.co.th
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รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้งที่ 2 ปี 2560
เพราะครูคุณภาพ สร้างคนคุณภาพ
สกู๊ปพิเศษ
ตอนที่ 2

4 วิทยาจารย์

ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม

มาดาม ลิม ซง โงว
ผู้ค้นหาแววและดึงศักยภาพลูกศิษย์

เป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนทุกคน
มีตัวตนในชั้นเรียน

ครูลมิ วัย 52 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์ เคมี และคณิตศาสตร์ ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เริม่ ท�าหน้าทีเ่ ป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป ทีโ่ รงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 4 แห่ง ตั้งแต่ปี 2533 - 2548 และด้วยการสอนที่ส่งผลให้ลูกศิษย์มีผลการเรียนที่ดี จึงได้โอนไป
สอนวิชาเคมี ระดับ A-level ที่ Duli Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah College ในปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังท�าหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงให้ค�าปรึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพแก่ครูในวิทยาลัย รวมทั้ง
ระดับอ�าเภอและประเทศ รวมประสบการณ์ท�างาน 27 ปี ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละในการสอน และบทบาท
ที่โดดเด่นในวิชาชีพครู ท�าให้ได้รับรางวัล Excellent Service Medal ในปี 2554 และรางวัลเกียรติยศ
Excellent Award ในปี 2555 จากสุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม
จากประสบการณ์ในวัยเรียนทีเ่ ป็นนักเรียนระดับปานกลาง ท�าให้ไม่เป็นทีส่ นใจของครู จนมาวันหนึง่ ได้มาพบ
กับครูทเ่ี ห็นคุณค่า “I have value I am somebody.” จึงเป็นจุดเปลีย่ นและตัง้ ปณิธานว่า จะเป็นครูทใ่ี ห้เด็กทุกคน
มีตวั ตนในชัน้ เรียน และด้วยประสบการณ์สอนทีห่ ลากหลายทัง้ ในระดับม.ต้นและม.ปลาย ท�าให้เข้าใจปัญหา
เชิงพฤติกรรมของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย พร้อมกับให้ความส�าคัญกับลูกศิษย์ทกุ คน วิชาเคมีจงึ กลายเป็นวิชา
ทีล่ กู ศิษย์ชนื่ ชอบและเปิดใจทีจ่ ะเรียนรู้ เพราะไม่มกี า� แพงระหว่างครูกบั ศิษย์ นอกจากนีร้ ปู แบบการสอนของ
ครูลมิ เน้นการพัฒนาทักษะความคิดและทักษะทางสังคม จึงให้นกั เรียนท�างานเป็นกลุม่ เพือ่ ให้มปี ฏิสมั พันธ์
ร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน รู้จักตั้งค�าถาม ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของครูคือต้องสามารถประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียนแต่ละคนและรู้ว่าจะดึงทักษะของเขาออกมาใช้อย่างไร

“

มีนก
ั เรียนคนหนึง
่ เป็นเด็กเรียนรูช
้ า้ ดิฉน
ั จัดให้เด็กคนนีอ
้ ยูเ่ กรด ‘อี’ คือมีความยากล�าบาก
ในการเรียนรู้ จึงใช้วิธีสอนแบบตัวต่อตัวในช่วง 2 - 3 เดือนแรก และเด็กคนนี้ก็สร้าง
ความประหลาดใจให้กบ
ั ทุกคนด้วยการได้เกรด ‘เอ’ ในการสอบ A-level ประสบการณ์นี้
ท�าให้เรียนรู้ว่า แท้ที่จริงแล้ว เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กที่เรียนช้า การที่เขามีปัญหาอุปสรรค
ในการเรียนช่วงแรกเพราะเขาไม่มพ
ี น
ื้ ฐานทีด
่ ี การช่วยสอนแบบตัวต่อตัวทำาให้เขา
มีพน
ื้ ฐานการเรียนทีด
่ แี ละเข้มแข็งขึน
้ ในฐานะครูจาำ เป็นต้องค้นหาแววของเด็ก ทำาให้
เด็กนำาทักษะของเขาออกมาใช้

”
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ประเทศกัมพูชา

ครูดี โส พอน
ครูผม
ู้ ง
ุ่ มัน
่ จะเป็นครู ผูใ้ ช้ความรัก
และความทุ่ ม เทในการสอน
เพราะเชื่อว่าการศึกษาจะช่วย

สร้างอนาคตของลูกศิษย์ และ
อนาคตของประเทศ

ครูดี โส พอน วัย 40 ปี ด้วยความฝันอยากเป็นครูตงั้ แต่วยั เด็ก เพราะต้องการให้เด็กมีความรู้
เป็นคนดี และมีชวี ติ ทีด่ ใี นอนาคต จึงตัง้ ใจสอบเป็นครู โดยจบการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ทีม่ หาวิทยาลัยพนมเปญ ฝึกอบรมครูประถมศึกษาทีศ่ นู ย์ฝกึ อบรมครูของกัมปง เฌอนาง ฝึกอบรมครู
พืน้ ฐานจากศูนย์ฝกึ อบรมครูฮนุ เซน และฝึกอบรมท�าสือ่ การสอนวิชาคณิตศาสตร์ เริม่ ต้นวิชาชีพ
ครูที่โรงเรียนประถม Punlay Primary School เมื่อปี 2539 ต่อมา ปี 2542 ย้ายไปเป็นครูสอน
ป.6 ที่ Kumroukrong Primary School ผลส�าเร็จจากการท�างานของความเป็นครูมา 20 ปี
จึงได้รับเหรียญเงิน เหรียญทองแดง และได้รับรางวัลสมเด็จเดโช Somdach Decho Award
Number 1 ในปี 2560
ครูดี สร้างบรรยากาศการสอนให้เป็น “ห้องเรียนแห่งความสุข” โดยให้ความรักแก่เด็ก
อย่างเท่าเทียมกัน ท�าให้นกั เรียนมีแววตาของความสุข กล้ายกมือตอบค�าถามเป็นภาษาอังกฤษ
ทุม่ เทต่อการสอน โดยออกแบบการเรียนรูใ้ ห้สนุก กระตุน้ ความกล้าของเด็กทีเ่ รียนอ่อน และลงรายละเอียด
เด็กรายบุคคล ทัง้ ชือ่ ของลูกศิษย์ การจัดทีน่ งั่ ให้เด็กเรียนเก่งและอ่อนใกล้กนั ศึกษาพืน้ ฐานชีวติ
ของเด็กและคอยติดตามช่วยเหลือ เพื่อให้มีอนาคตที่ดี และเป็นก�าลังคนที่ส�าคัญของประเทศ
ผลส�าเร็จของนักเรียนพบว่า ในแต่ละปีมนี กั เรียนสอบผ่านมากกว่า 95% ลูกศิษย์บางคน
ได้เรียนต่อต่างประเทศ ได้รับเหรียญจากการสอบระดับชาติและการแข่งขันระดับโลก ครูดี
เชื่อว่า

“

เด็กจะประสบความส�าเร็จได้ตอ
้ งมี 3 องค์ประกอบทีส
่ า� คัญ คือ ครอบครัว
ที่ช่วยสนับสนุนและเป็นแรงจูงใจ โรงเรียน โดยมีครูคอยชี้แนะทั้งความรู้
และคุณธรรม และสังคม ทีอ
่ ยูใ่ กล้ชด
ิ เด็กและดึงดูดจิตใจให้ดา� เนินรอยตาม

”
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ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ครูเอนชอน ระมัน
ครูนักพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศอินโดนีเซีย และผู้สร้าง
แรงบันดาลของความเป็นครู

ครูเอนชอน วัย 47 ปี เกิดทีเ่ มือง Majalengka เขตชวาตะวันตก จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
Pasundan จังหวัดบันดุง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
ที่ Mekarwangi Public Elementary School ครูผเู้ ป็นแรงบันดาลใจแก่ครูอนื่ ๆ ในชวาตะวันตก และมีบทบาท
ในการพัฒนาระบบการศึกษาของอินโดนีเซีย โดยเป็นครูวทิ ยากรฝึกอบรมโรงเรียนระดับมาตรฐานของประเทศ
ฝึกอบรมเพือ่ จัดท�าหลักหลักสูตรแก่ครูใหญ่โรงเรียนทีท่ า� หน้าทีค่ รูผสู้ อน และมีผลงานเขียนเผยแพร่ อาทิ
เรือ่ งสัน้ บทความทางการศึกษา ต�าราเรียนระดับประถมศึกษา 6 เล่ม หนังสือสังคมศึกษา 2 เล่ม เป็นต้น
ความโดดเด่นด้านการสอนและนักพัฒนาระบบการศึกษาของครูเอนชอน จึงได้รับรางวัล
ครูผู้สอนดีเด่นในระดับชาติ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย

“

ผมเชื่อว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ดี ผมมีแรงบันดาลใจในการทำางานกับเด็ก
และวงการศึกษา ถื อ เป็ น แรงผลั ก ดั น ท� า ให้ ผ มท� า ทุ ก อย่ า งเพื่ อ อุ ทิ ศ ชี วิ ต
ให้กับการศึกษาและการเรียนการสอน

”

ซึง่ บางครัง้ พบปัญหาการสอนก็จะแก้ปญ
ั หาด้วยการท�าวิจยั เพือ่ ให้เข้าใจปัญหานัน้ อย่างถ่องแท้
มีการปรึกษาครูระดับอาวุโสและเพื่อนครูด้วยกัน เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้เข้าใจเด็กอย่างลึกซึ้ง
เพื่อน�ามาพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
รางวัลต่างๆ ทีผ่ มได้รบั ในฐานะครู ถือเป็นความเปลีย่ นแปลงทีท่ า� ให้ผมเป็นผูเ้ รียนรูท้ ด่ี ี เรียนรู้
ที่จะเป็นครูที่ดีขึ้น และเป็นคนที่ดีขึ้น”
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ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ครูคูนวิไล เคนกิติสัก
นั ก บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นยอดเยี่ ย ม
ผูห
้ ลอมรวมการมีสว
่ นร่วมของครูและชุมชน
ส่งผลการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ

ครูคนู วิไล วัย 56 ปี จบการศึกษาโรงเรียนฝึกหัดครูวงั เวียง กรุงเวียงจันทร์ ได้รบั ประกาศนียบัตร
วิชาภาษาอังกฤษ จาก Dongkhamxang Teacher Training College เริ่มเป็นครูประถมเมื่อปี 2521 ที่
Donenokkum Primary School ปี 2524 ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียน Sokphaluang Primary School ปี 2541
มาเป็นครูใหญ่ที่ Thongkang Primary School กรุงเวียงจันทร์
ครูคนู วิไล นับเป็นนักบริหารจัดการโรงเรียนดีเยีย่ ม เนือ่ งด้วยโรงเรียนประถม Thongkang เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีครูเพียง 7 คน มีจา� นวนนักเรียนถึง 326 คน แต่นกั เรียนมีผลการเรียนทีด่ ี ครูคนู วิไลเป็นผูด้ งึ ศักยภาพ
ของครูทุกคน โดยครูทั้ง 7 คน ได้รับรางวัลระดับประเทศ ครูคูนวิไล ใช้วิธีบริหารจัดการโรงเรียนโดยดึง
การมีสว่ นร่วมของครู ผูป้ กครอง และชุมชน ในทุกปีจะมีการประชุมผูป้ กครองเพือ่ เสนอแนวคิดและแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันอย่างจริงจัง

“
ดิฉันฝันที่จะเป็นครูตั้งแต่เป็นเด็กประถม เพราะชอบเครื่องแบบที่สวยงาม และ
มองว่ า ครู เ ป็ น คนคอยช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นโดยไม่ คำา นึ ง ว่ า
จะเรียนเก่งหรือไม่ ครูพยายามช่วยเหลือให้นก
ั เรียนประสบความสำาเร็จในชีวต
ิ
จึงเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนทำาสิ่งเหล่านี้ให้นักเรียนทุกคนได้

”

ด้วยประสบการณ์การสอน การฝึกอบรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ การบริหารจัดการ
โรงเรียน ท�าให้ครูคนู วิไล มีสว่ นส�าคัญในการเขียนต�าราภาษาลาวส�าหรับเด็กประถม การสอนภาษาลาว
แก่ชนกลุม่ น้อย การประเมินผลส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษา การมีสว่ นร่วมในการเขียนและแก้ไขหนังสือ
แนะน�าการเรียนการสอนแก่เด็กประถม มีบทบาทในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและการออกพระราชบัญญัติ
การศึกษาของประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลครูที่มีวิธีการสอนที่ดีที่สุดในระดับอ�าเภอ จังหวัด และ
ประเทศ รางวัลครูที่มีประสบการณ์ และครูที่มีความเชี่ยวชาญ โรงเรียนที่สอนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ด้านคุณภาพของกรุงเวียงจันทร์ รวมทัง้ ได้รบั ประกาศนียบัตรชืน่ ชมจากรัฐบาลจ�านวนหลายฉบับ ทีส่ า� คัญ
คือ Victory Labor Medal จากรัฐบาล สปป.ลาว
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ประเทศมาเลเซีย

ฮัจญะห์ ซารีปะ บินดี เอิมบง
ครูผส
ู้ ร้างนักนวัตกรรมรุน
่ ใหม่ ดึงความรู้

ในห้องเรียนสูก
่ ารแก้ปญ
ั หาในชีวต
ิ ประจำาวัน

ครูฮัจญะห์ วัย 54 ปี เป็นครูแกนน�า (Master Teacher) วิชาทักษะชีวิตแบบบูรณาการ มีประสบการณ์
การสอน 34 ปี จบการศึกษาประกาศนียบัตรด้านการศึกษา ธุรกิจศึกษา และปริญญาตรีด้านโภชนาการและ
อาหารทีม่ หาวิทยาลัยมาเลเซีย Terengganu เริม่ เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะชีวติ แบบบูรณาการ
และภูมศิ าสตร์ทโี่ รงเรียนมัธยม Khairiah ต่อมาย้ายมาสอนทีโ่ รงเรียนมัธยม Marang ปี 2550 - ปัจจุบนั สอนที่
โรงเรียนมัธยม Imtiaz Yayasan Terengganu สอนทักษะชีวิต คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
เป็นหัวหน้าหมวดวิชาเทคนิคและอาชีวศึกษา ได้เป็นครูแกนน�าด้านทักษะชีวิตแบบบูรณาการ
การสอนของครูฮัจญะห์ พยายามให้เด็กสร้างนวัตกรรมจากความรู้ในห้องเรียน ด้วยการกระตุ้น
เมื่อพบปัญหาในชีวิตประจ�าวันเพื่อเป็นโจทย์ท�าโครงงานและใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา จึงเกิด
ทีมนวัตกรรมในโรงเรียนชื่อว่า Al Fateh Inventors ซึ่งประสบความส�าเร็จทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ผลงานนวัตกรรมจากลูกศิษย์ เช่น “Dr. Duster” น�้ายาท�าความสะอาดสีเขียวที่มีส่วนผสมของมะพร้าวกับ
ว่านหางจระเข้ จากที่มาของการลบกระดานไวท์บอร์ด เพื่อมาทดแทนการใช้แอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นและมลพิษ
พร้อมกับมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานง่าย จนได้รบั รางวัลเหรียญทองค�าในการแข่งขันนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ และผลงาน “มหัศจรรย์ของสบู่เอนกประสงค์” ท�าจากใบเตยและน�า้ มันปาล์ม ได้รับรางวัล
ที่หนึ่งเหรียญเงินในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไต้หวัน
รวมทัง้ การใช้คอมพิวเตอร์และแนวคิดแบบสร้างสรรค์มาออกแบบวิชาทักษะการมีชวี ติ อยูแ่ บบบูรณาการ
เพื่อยกระดับคะแนนทดสอบของนักเรียน ท�าให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

“

ครูฮจ
ั ญะห์ ได้รบ
ั รางวัลการปฏิบต
ั ง
ิ านดีเยีย
่ ม (Excellent Service Award) ถึง 6 ครัง
้
รางวัลครูนวัตกรรมชนะเลิศ (First Innovation Teacher Award) ปี 2554 และ
รางวัลครูเกียรติยศ (Prestige Teacher Award) ในปี 2557 และครูนวัตกรรมดีเด่น
ระดับอำาเภอ ปี 2559

”

อ่านต่อฉบับหน้า
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นิเทศการศึกษา
ธเนศ ขำาเกิด

ย้อนรอยอดีตศึกษานิเทศก์ เมื่อคราแรกเริ่ม

อาจารย์เปลื้อง ณ นคร
ปรมาจารย์ด้านภาษาไทย ที่ใครๆ ก็รู้จัก

ตอนผมรับราชการใหม่ๆ หนังสือวารสารในวงการศึกษาเล่มแรกทีผ
่ มได้อา่ นและติดตามเป็นประจ�า
คือ “วิทยาสาร” ของส�านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช และหนังสือ “ชัยพฤกษ์” อีกเล่มหนึ่ง ต่อมา
จึงมีวารสารทางวิชาการทีห
่ น่วยงานต่างๆ จัดท�าขึน
้ อีกหลายฉบับ เป็นเวทีให้ผมได้เขียนบทความ
ส่งไปลงตีพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น วารสารพัฒนาหลักสูตร วารสารวิชาการ (กรมวิชาการ)
วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ป่น
ุ ) มิตรครู มติครู ก้าวไกล
ประชาศึกษา วิทยาจารย์ จันทรเกษม สวนสวยโรงเรียนงาม วิจย
ั สนเทศ วารสารราชมนู เป็นต้น
ต่อมาภายหลังวารสารทางวิชาการแทบทุกฉบับได้ปด
ิ ตัวลง ยังคงมีวารสารวิทยาจารย์ ของคุรส
ุ ภา
ฉบับเดียวที่ยังตีพิมพ์ให้ผมได้เขียนเป็นคอลัมน์ประจ�า และเขียนมาอย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้

พอพูดถึงความเป็นมาของหนังสือวารสารทางวิชาการตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะหนังสือวิทยาสาร และชัยพฤกษ์ ท�าให้
นึกถึงปรมาจารย์ทางภาษาไทยท่านหนึง่ เจ้าของนามปากกา “นายต�ารา ณ เมืองใต้” ทีโ่ ด่งดัง ท่านเป็นบรรณาธิการวิทยาสาร
และชัยพฤกษ์ในสมัยนั้น และเขียนต�ารับต�าราทางภาษาไทยไว้มากมาย โดยชีวิตการท�างานของท่านโลดโผนมาก เคยเป็น
ทั้งครู ผู้บริหาร นักการเมือง นักวิชาการ นักจัดรายการวิทยุ (วิทยุศึกษา) ศึกษานิเทศก์ นักเขียน นักแสดง บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์/วารสาร และอาจารย์พิเศษ ท่านผู้นี้ก็คือ อาจารย์เปลื้อง ณ นคร โดยต�าแหน่งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะลาออก
จากราชการใน พ.ศ. 2503 ท่านด�ารงต�าแหน่งเป็นศึกษานิเทศก์เอก ด้วย ผมจึงขอย้อนรอยเขียนถึงอดีตศึกษานิเทศก์ท่านนี้
มาเล่าสู่กันฟังครับ
อาจารย์เปลือ้ ง ณ นคร เกิดเมือ่ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2452 ทีอ่ า� เภอพนางตุง (ปัจจุบนั คือ อ�าเภอควนขนุน) จังหวัดพัทลุง
เป็นบุตรคนโตของขุนเทพภักดี (เล็ก ณ นคร) กับนางเทพ ภักดี (ยกฮิน่ ขุนทะโร) เริม่ เรียนหนังสือทีว่ ดั ล่าง พอขึน้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
บิดาส่งให้ไปอยู่กับป้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเรียนต่อที่วัดท่ามอญ จนจบประโยคประถมปีที่ 3 แล้วไปเรียนต่อ
ที่โรงเรียนประจ�าจังหวัดนครศรีธรรมราช “เบญจมราชูทิศ” จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงได้มาเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยม
วัดเทพศิรินทร์ (ปัจจุบันคือโรงเรียนเทพศิรินทร์) โดยอาศัยอยู่กับพลเอก เจ้าพระยา บดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ผู้มีศักดิ์
เป็นลุง จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2469 แล้วเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เป็นรุ่นแรก เมื่อ พ.ศ. 2473
พ.ศ. 2474 อาจารย์เปลือ้ งเข้ารับราชการเป็นครูชน้ั ตรีทโี่ รงเรียนมัธยมโฆสิตสโมสร ท�างานอยูเ่ พียง 7 วัน ก็ได้รบั ค�าสัง่
ให้ยา้ ยไปสอนทีโ่ รงเรียนมัธยมวัดสุทธิวราราม (ปัจจุบนั คือโรงเรียนวัดสุทธิวราราม) 5 เดือนต่อมาได้รบั ยศเป็นรองอ�ามาตย์ตรี
พ.ศ. 2477 ย้ายไปเป็นครูโรงเรียนประถมกสิกรรม ประจ�าภาคใต้ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2479 ย้ายกลับมาเป็นครูโรงเรียน
พณิชยการวัดแก้วฟ้าล่าง จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2480 ย้ายไปเป็นครูโรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร และได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ใน พ.ศ. 2481
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อาจารย์เปลื้องท�าหน้าที่เป็นครูสอนภาษาไทยมาโดยตลอด และเป็นครูภาษาไทยที่เอาใจใส่ต่อการสอน
เป็นอย่างยิง่ เพราะอาจารย์เปลือ้ งรักภาษาไทย ได้ซมึ ซับความรักความสนใจในภาษาไทยมาตัง้ แต่เด็กสมัยเมือ่ อยู่
กับพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต ผู้เป็นลุง โดยอาจารย์เปลื้องมีหน้าที่อ่านหนังสือต่างๆ ให้ฟังเป็นประจ�า
ทัง้ หนังสือพิมพ์ หนังสือเป็นเล่ม รวมทัง้ หนังสือวรรณคดีตา่ งๆ จนเกิดความรักและความสนใจภาษาไทยเป็นชีวติ จิตใจ
อาจารย์เปลื้องจึงเป็นนักอ่านและสนใจวิธีเขียนหนังสือของนักเขียนต่างๆ เรื่อยมา ด้วยเหตุนี้อาจารย์เปลื้องจึงได้
เขียนหนังสือหลายเรื่องหลายเล่มตั้งแต่สมัยศึกษาอยู่ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมื่อเริ่มรับราชการครู
จนมีชื่อเสียงในเรื่องภาษาไทย ดังนั้นเมื่ออาจารย์เปลื้องเป็นครูสอนภาษาไทยจึงท�าให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเกร็ดภาษาไทยต่างๆ ที่อาจารย์เปลื้องได้อ่านและน�ามาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน
พ.ศ.2483 กระทรวงธรรมการได้ จั ด ตั้ ง กองการศึ ก ษาผู ้ ใ หญ่ ขึ้ น อาจารย์ เ ปลื้ อ งจึ ง โอนมาอยู ่
กองการศึกษาผูใ้ หญ่ และ พ.ศ.2484 ก็ได้รบั แต่งตัง้ เป็นหัวหน้าแผนก พ.ศ. 2589 อาจารย์เปลือ้ งลาออก
จากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง 3 เดือนต่อมา
จึงขอกลับเข้ารับราชการอีก ท�างานต่อมาอีกระยะหนึง่ ก็เกิดความรูส้ กึ เบือ่ หน่ายจึงลาออกจากราชการ
อีกเมื่อ พ.ศ. 2490
พ.ศ. 2491 รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท�าหนังสืออ่าน ประกอบการศึกษาของเด็กและ
ผู้ใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบเรื่องนี้ให้คุรุสภาเป็นผู้ด�าเนินการ คุรุสภาจึงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นชุดหนึ่ง อาจารย์เปลื้องได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยเพราะแม้จะลาออกจากราชการแล้ว
แต่ความทีเ่ ป็นผูม้ ชี อื่ เสียงโด่งดังด้านความรูค้ วามสามารถในการเขียนหนังสือจนเป็นทีย่ อมรับอยูแ่ ล้ว
แต่การท�างานของคณะอนุกรรมการชุดนี้ไม่ค่อยจะราบรื่น เพราะประธานกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการ
ประจ�าติดราชการบ่อย อาจารย์เปลือ้ งจึงเสนอให้จดั ตัง้ ส�านักงานวรรณกรรมการศึกษาขึน้ (ส�านักงานนี้
อยู่ชั้น ๒ ของตึกสามัคยาจารย์ในบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว)
โดยให้รวมอยู่ในส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อจัดท�าหนังสือที่มีคุณค่าส�าหรับเด็ก อาจารย์เปลื้อง
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นผูจ้ ดั การส�านักวรรณกรรมการศึกษาตามโครงการนี้ หลังจากจัดท�าหนังสือส�าหรับเด็ก
ชุดคลังนิยายแล้ว คณะกรรมการจึงได้คดิ ท�าหนังสือส�าหรับครูขนึ้ เป็นหนังสือรายปักษ์ชอื่ ประชาศึกษา
อาจารย์เปลื้องท�าหน้าที่เป็นบรรณาธิการคนแรก จนถึง พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2495 กระทรวงศึกษาธิการได้ตงั้ กรมวิชาการขึน้ มีกองเผยแพร่การศึกษาเป็นผูด้ �าเนินงานสถานี
วิทยุศกึ ษา อาจารย์เปลือ้ งจึงกลับเข้ารับราชการอีกทีก่ องเผยแพร่การศึกษา เพือ่ ท�างานด้านวิทยุศกึ ษา
และจัดท�าวารสารวิทยุศกึ ษาในต�าแหน่งผูช้ า� นาญการ เมือ่ พ.ศ. 2496 และใน พ.ศ. 2500 ได้รบั แต่งตัง้
ให้ดา� รงต�าแหน่งวิทยากรเอก ซึง่ เป็นต�าแหน่งแรกในกระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ แรกทีม่ าอยูก่ องเผยแพร่
การศึกษานัน้ ส�านักวัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้จดั ท�าหนังสือส�าหรับเด็ก
ชี่ อ ชั ย พฤกษ์ อาจารย์ เ ปลื้ อ งได้ รั บ หน้ า ที่ เ ป็ น บรรณาธิ ก าร เมื่ อ กระทรวงวั ฒ นธรรมยุ บ แล้ ว
บริษัทไทยวัฒนาพานิชได้รับช่วงมาท�าต่อ และอาจารย์เปลื้องก็ยังท�าหน้าที่เป็นบรรณาธิการอยู่
พ.ศ. 2499 อาจารย์เปลือ้ งได้รบั ทุนขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ไปดูงานวิทยุศกึ ษาในต่างประเทศ
เป็นเวลา 7 เดือน ที่ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เมื่อกลับมาก็ได้ด�าเนินงานวิทยุ
โรงเรียน (School Broadcast) โดยส่งกระจายเสียงวิชาต่างๆ ไปยังห้องเรียน เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนเป็นอันมาก

12 วิทยาจารย์

พ.ศ. 2501 กองเผยแพร่การศึกษาได้โอนมากับส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์เปลื้อง
ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก จึงได้รับแต่งตั้งเป็นศึกษานิเทศก์เอก เมื่อ พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2503 อาจารย์เปลื้องลาออกจากราชการ ขณะนั้นข้าราชการชั้นเอกรับเงินเดือน 3,000 บาท
เมือ่ ลาออกจากราชการแล้ว ได้เข้ารับงานบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ วิทยาสาร ของบริษทั ไทยวัฒนาพานิช
และยังคงเป็นบรรณาธิการหนังสือชัยพฤกษ์ อยู่ตามเดิม
พ.ศ. 2507 อาจารย์เปลื้องได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนวิชาวรรณคดีและภาษาไทย ที่คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ก่อตั้งสโมสรสุนทรภู่ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508
พ.ศ. 2518 อาจารย์เปลือ้ งลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็นผูแ้ ทนราษฎรอีกครัง้ หนึง่ ในนามของพรรคประชาธิปตั ย์
ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร เขต 7 (ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ) และได้รับเลือกเป็น
ประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมและสังคม แต่ไม่ทันได้ด�าเนินงานรัฐบาลก็ประกาศยุบสภา เมื่อมี
การเลือกตั้งใหม่ อาจารย์เปลื้องก็ปฏิเสธที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งอีก
พ.ศ. 2522 หนังสือพิมพ์ ชัยพฤกษ์ และวิทยาสาร ยุบกิจการ อาจารย์เปลื้องจึงลาออกจากบริษัทไทย
วัฒนาพานิช เมื่ออายุได้ ๗๐ ปี
ชีวิตครอบครัวอาจารย์เปลื้องสมรสกับนางสาวเสณี ณ มหาชัย มีบุตร 6 คน คือ นายศิธร นายภัทรวิทย์
นายพิรีย์ นายสุรพงศ์ นางสุรีนาฏ วิริยสิริ และนางสาวสุพรรณิกา ณ นคร
นามของอาจารย์เปลือ้ ง ณ นคร หรือ นามปากกา นายต�ารา ณ เมืองใต้ นัน้ โด่งดังมากในวงการภาษาไทย
ของเมืองไทย อาจารย์เปลื้องเริ่มงานเขียนครั้งแรกเมื่อเรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มีผลงานเป็นที่ยกย่องของอาจารย์ที่สอน อาจารย์เปลื้องจึงได้รับมอบหมายจากสโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้เป็นบรรณาธิการหนังสือของมหาวิทยาลัย และได้เริ่มใช้นามปากกาว่า นายต�ารา ณ เมืองใต้ เป็นครั้งแรก
ในการเขียนเรือ่ งหลายเรือ่ ง เช่น นางงามแผนโบราณ ตาของเจ้าหล่อน คัณฑี ฯลฯ และใช้นาม ป. ณ นคร ในการเขียน
อีกหลายเรือ่ ง เช่น ประทารกรรม (มาจากเรือ่ ง The Rape Of Lucreece ของเชกสเปียร์) ขูภ่ รรยา เป็นต้น เมือ่ เป็นครู
ทีโ่ รงเรียนยมัธยมวัดสุทธิวรารามได้เขียนเรือ่ งลงในวารสารวิทยาจารย์ ใช้นาม ร.อ.ต.เปลือ้ ง ณ นคร (ร.อ.ต.ย่อมาจาก
รองอ�ามาตย์ตรี) เช่น เรือ่ งการเล่นของเด็ก เครือ่ งว่างของนักเรียน ภาษิตครู เป็นต้น และยังมีเรือ่ งลงในหนังสือต่างๆ
อีกมากมาย
หนังสือทีท่ า� ให้อาจารย์เปลือ้ งมีชอื่ เสียงมาก คือ ปริทรรศน์แห่งวรรณคดีไทย ซึง่ ได้เขียนอุทศิ เพือ่ สนองพระคุณ
พลเอก เจ้าพระยาบดินเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) และท่านผู้หญิงบดินเดชานุชิต (เลียบ ณ นคร) ผู้ปลูกฝังความรัก
ความสนใจภาษาไทยให้ ต่อมาอาจารย์เปลื้องได้แต่งต�าราที่มีคุณค่าต่อการศึกษาภาษาไทยอีกหลายเล่ม เช่น
ประวัตวิ รรณคดีไทยฉบับนักศึกษา ซึง่ ได้รบั รางวัลในฐานะเป็นวรรณกรรมชัน้ ดีจากส�านักวัฒนธรรมทางวรรณกรรม
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ หนังสือวรรณคดีไทยปัจจุบัน วิชาการประพันธ์ และการหนังสือพิมพ์ ฯลฯ หนังสือว่าด้วย
การเขียนเรียงความ 6 เล่ม ซึ่งมีประโยชน์ยิ่งส�าหรับครูสอนภาษาไทย ด้วยว่าก่อนนี้ยังไม่มีต�าราว่าด้วยการเขียน
เรียงความมาก่อน นอกจากนี้ยังเขียนคู่มือครูอีกหลายเล่ม เช่น คู่มือลิลิตตะเลงพ่าย คู่มือวาสิฏฐี คู่มือพุทธประวัติ
อิลราชค�าฉันท์ เป็นต้น เขียนหนังสือการใช้ภาษาของนักเรียน เช่น ปทานุกรมนักเรียน พจ-นะ- สารานุกรม เป็นต้น
เขียนบทความเกี่ยวกับภาษาไทยลงในบัญชรภาษาของหนังสือพิมพ์ต่างๆ หลายเล่ม เช่น หนังสือพิมพ์เอกชน
วิทยาจารย์ 13

สวนอักษร รุง่ อรุณ เป็นต้น เขียนเรือ่ งสัน้ และนิยายอีกหลายเล่ม
เช่น ชุดนายเลากะงังฆ์ มโหสถบัณฑิต เป็นต้น เขียนประกอบ
ภาพชุดร่วมกับนายเหม เวชกร เช่น ภาพสุนทรภู่ ราชาธิราช
กากี กามนิต เป็นต้น มีงานแปลอีกหลายเล่ม เช่น ราชาปารีส
(แปลจากเรื่อง King of Paris ของ กีย์ อังดอร์) หญิงกรุงโรม
(จากเรือ่ ง Women of Rome ของ อัลแบร์โต โมราเวีย) แด่คณ
ุ ครู
ด้วยดวงใจ (จากเรือ่ ง To Sir, with Love ของ อี อาร์ เบรตเกต)
และแปลเรือ่ งส�าหรับเด็กอีกหลายเรือ่ ง เช่น อัศวินแห่งกษัตริย์
อาร์เธอร์ เดวี คร็อกเก็ต เป็นต้น

อักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ให้เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม
พ.ศ. 2524

นอกจากจะมีความสามารถในการเขียนหนังสือแล้ว
อาจารย์เปลื้องยังเป็นนักแสดงทีมีความสามารถยอดเยี่ยม
อีกด้วย ได้แสดงละครเป็นตัวเอกจากบทประพันธ์ของ
หม่อมหลวงปิน่ มาลากุล หลายเรือ่ ง เช่น การเมืองเรือ่ งรัก เป็นต้น

อาจารย์เปลื้องลาออกจากวัฒนาพานิชแล้ว ก็ได้
รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นกรรมการในงานเกี่ยวกับภาษาไทย
หลายงาน เช่น งานปรับปรุงหนังสือภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ งานผลิตเอกสารการสอนภาษาไทย
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น และได้พกั ผ่อน
ท่องเทีย่ ว เขียนหนังสือ แปลหนังสืออีกหลายเรือ่ ง หลายเล่ม
เช่น หนังสือภาษาวรรณา และยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังมิได้
รวมเป็นเล่ม อาจารย์เปลือ้ งมีสขุ ภาพแข็งแรงดี ไม่มโี รคร้ายแรง
มีแต่ความชราอย่างเดียว เมือ่ อายุยา่ งเข้าปีที่ 90 เริม่ รับประทาน
อาหารน้อยลง และได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
พ.ศ. 2541 สิริอายุได้ 89 ปี 1 เดือน 21 วัน

ด้วยอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของอาจารย์เปลือ้ ง
ดังได้กล่าวมาแล้ว ในโอกาสฉลองครบ 50 ปี แห่งการสถาปนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงได้ขอ
พระราชทานปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ให้แก่อาจารย์เปลื้องเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2510 ต่อมา
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขอพระราชทานปริญญา
14 วิทยาจารย์

พ.ศ. 2529 ได้รบั พระราชทานพระเกีย้ วทองค�าจาก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในฐานะผูท้ า� นุบา� รุง
และเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยดีเด่น
พ.ศ. 2539 ได้รบั ยกย่องเป็นปูชณียบุคคลทางภาษา
และวรรณคดีไทยจากกระทรวงศึกษาธิการ

“

...เมืองไทยนี้อยู่ได้ด้วยความสามัคคี ด้วยความเข้มแข็ง
ด้วยความเสียสละ อาศัยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และ
ถ้ารักษาความเห็นอกเห็นใจนี้แล้ว ประเทศชาติของเราก็จะ
เป็นที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์และน่าสบายต่อไปชั่วกาลนาน...

”

ความตอนหนึ่ง ในพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจ�ารุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดขอนแก่น
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519
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โรงเรียนดี โครงการเด่น

“โครงการภาคีสังคมศึกษา”
ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดี โครงการเด่น ฉบับนี้ เสนอ “โครงการภาคีสังคมศึกษา”
จากการที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
ทางรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีที่นักเรียนจาก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ช่วยกันระดมสมองโดยตกลงร่วมกันที่จะสร้างโปรเจคทางวิชาการ
ที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า “ภาคีสังคมศึกษา”

16 วิทยาจารย์

โดยนักเรียนที่ร่วมกันก่อตั้งในแต่ละโรงเรียนได้น�า
เรือ่ งราวทีป่ ระชุมร่วมกันน�าเสนอคณะครูกลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ ของแต่ละโรงเรียนให้ช่วยกันผลักดันและ
ขับเคลื่อนให้ภาคีสังคมฯ เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้น
โดยมีการประชุมครัง้ แรกทีโ่ รงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยมีการหมุนเวียนการเป็น
ประธานภาคีสังคมฯ วาระละหนึ่งปี โดยใช้ล�าดับตัวอักษร
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ โดยมีนกั เรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย เป็นประธานภาคีสงั คมฯ คนแรก ต่อจากนัน้ มีพธิ เี ปิด
และงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2558
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมี ฯพณฯ พลเรือเอก
ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรีเป็นประธานในพิธเี ปิด ปัจจุบนั
มีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกภาคีสังคมฯ จ�านวน 6 โรงเรียน คือ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีวิทยา
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กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับสังคมศึกษาของภาคีสังคม มีดังนี้

1. ค่ายภาคีสังคมศึกษา ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2558
2. กิ จ กรรมภาพถ่ายสื่อความหมายชุมชน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลป์กรุงเทพฯ)
วันที่ 24 - 29 มกราคม 2559
3. เสวนาแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยรุน่ พีท่ ศี่ กึ ษาอยูใ่ นคณะต่างๆ หลายมหาวิทยาลัย
เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
4. โครงการปลูกป่าชายเลน ณ ส�านกงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559
5. กิจกรรม Walk Rally เกาะรัตนโกสินทร์ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา วันที่ 26 สิงหาคม 2560
จากข้อมูลข้างต้น เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสามัคคีที่เกิดจากการร่วมมือของเยาวชน กลุ่มเล็กๆ ที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือน�าไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ หากรักษาความสามัคคี การร่วมมือที่เข็มแข้งนี้ไว้ และส่งต่อโดยรุ่นต่อรุ่น เชื่อเหลือ
เกินว่า “ประเทศชาติของเราก็จะเป็นที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์” ดังในพระราชด�ารัสฯ ได้อย่างแน่นอน // สวัสดีครับ //
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เรียนรอบตัว
ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ

กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

“STARs 5H Model”
ของโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
(ตอนที่ 1)

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้นอ
้ มน�าพระราชด�ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และนโยบายของรัฐบาลเกีย
่ วกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิม
่ เวลารู”้ มาสูก
่ ารปฏิบต
ั ใิ นโรงเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้
ด้วยตนเองมากขึน
้ นักเรียนได้รบ
ั การพัฒนาให้มค
ี ณ
ุ ภาพและมีความสุขในการเรียนรูอ
้ ย่างแท้จริง โดยสถานศึกษา
ตระหนักในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อันจะน�า
ไปสู่การพัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมการเรียน โดยให้ ผู้เรียนปฏิบัติจริง (Learning by Doing) โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการปฏิบต
ั ิ (Action Learning) โดยผสมผสานวิถก
ี ารด�าเนินชีวต
ิ หรือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา การจัดประสบการณ์จากปัญหาจริง
(Real Problem) การจัดการปัญหาด้วยโครงงาน (Project - Based Learning) เป็นต้น นอกจากนี้ครูเป็น
ผูอ
้ าำ นวยความสะดวก (Facilitator) ทีช
่ ว่ ยส่งเสริมและสนับสนุน สร้างบรรยากาศการเรียนรูอ
้ ย่างมีความสุข
สร้างความรักความศรัทธาให้กบ
ั ผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพจัดการเรียนรูใ้ ห้มี
ความสมดุล บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ให้ผเู้ รียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์
ที่สร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีความสุขจากการช่วยเหลือ เอื้ออาทรและร่วมมือร่วมใจกัน การเรียนรู้อย่างมีความสุข
นับเป็นรากฐานส�าคัญของการท�าให้ผเู้ รียนคิดเป็น พึงพอใจในการเรียนรู้ และสามารถน�าไปสูก
่ ารประยุกต์ใช้ในชีวต
ิ
ประจ�าวัน ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ต้องปรับเปลี่ยนความเชื่อทั้งของ
ตนเอง บุคลากร และผูเ้ รียนไปสูก
่ ารเจริญงอกงามทางความคิด (Growth Mindset) โดยทัง
้ ครูและนักเรียน
เป็นผู้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ครูเรียนรู้วิธี “ลดเวลาเรียน” ของผู้เรียนในฐานะผู้รับความรู้ และหาวิธี “เพิ่มเวลารู้”
ให้นักเรียนลงมือคิด ลงมือท�า เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม จากการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ลุ่มลึกและยืดหยุ่นทั้งวิธีการเรียน การใช้แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน และการท�าให้การเรียนรู้มีความหมายต่อการด�าเนินชีวิต
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ส่งเสริมนักเรียนให้ใช้ความสามารถที่แตกต่างในการท�างาน สร้างโอกาสพัฒนาต่อยอดความสามารถให้
ประสบความส�าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ รับรู้คุณค่าของตนเอง และสร้างแรงจูงใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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“

การจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศเพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ
และมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป การน�าองค์ 4 แห่งการศึกษา
คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ
หมายถึง การฟัง การคิด การถาม และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของนักปราชญ์
และบัณฑิตอีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนเก่งมาก…”

”

พระราชดำารัสในเรื่องการศึกษาของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้จากพระราชด�ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดังกล่าวโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ได้น้อมน�าหลักแห่งองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา
หัตถศึกษา และพลศึกษา หรือเรียกอีกอย่างว่า การพัฒนาทักษะด้วย 4H คือ Head Heart
Hands และ Health เข้ามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิม่ เวลารู”้ ทีท่ างโรงเรียนได้จดั ขึน้ ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 อย่างมีคณ
ุ ภาพ
โดยงานบริหารวิชาการของโรงเรียนได้สร้างนวัตกรรมในรูปแบบของกระบวนทัศน์
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คือ “STARs 5H Model” ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าว
จัดเป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และแปลกใหม่ในวงการศึกษาของประเทศไทย เพราะ
เกิ ด จากการความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียนทุกขั้นตอน
โดยกระบวนการในการด�าเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
ได้ใช้กระบวนการ “การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research – PAR)” ในการด�าเนินการ โดยมีรายละเอียดของการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้
20 วิทยาจารย์
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1) ขั้นการศึกษาบริบท
ในขัน้ ตอนนี้ คณะครู ผูบ้ ริหาร และนักเรียนจะท�าการส�ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ
ในการเลือกกิจกรรมของนักเรียน โดยใช้เทคนิคการสอบถามและสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบถึง
บริบทของโรงเรียน และทราบถึงแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบของกระบวนทัศน์
ต่อไป

2) ขั้นกำาหนดปัญหา
ในขั้นตอนนี้ คณะครู ผู้บริหาร และ
นักเรียนร่วมกันสรุปค�าถามหรือปัญหา
รวมทั้ ง อธิ บ ายเป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพและ
เกิดความเข้าใจตรงกัน รวมถึงการสร้าง
ความตระหนักในบทบาทและความส�าคัญ
ของการมีสว่ นร่วมในกระบวนด�าเนิน
กิจกรรมทุกขั้นตอน
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3) ขั้นการวางแผนและปฏิบัติงาน

STARs 5H Model

ในขั้ น ตอนนี้ คณะครู แ ละผู ้ บ ริ ห ารจั ด ท�า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
ให้ชัดเจนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รวมทั้งระบุด้วยว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แต่ละฝ่ายจะมีส่วนร่วม
อะไร และอย่างไร เมือ่ ใดบ้าง พร้อมทัง้ แผนการปรับปรุงหรือปรับเปลีย่ น
วิธีการด�าเนินกิจกรรม และร่วมกันออกแบบนวัตกรรมในรูปแบบของ
กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คือ “STARs 5H
Model” ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้วย 4H และบริบท
ของโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดียเ์ ป็นส�าคัญ จากนัน้ น�ากระบวนทัศน์
ดังกล่าวไปใช้เพือ่ จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้ ให้กบั นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

S – SYSTEM

คือ การจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ

T – THINK

คือ การผสมผสานทักษะการคิดขั้นสูง

A – ACTIVE

คือ การลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้ด้วยตนเอง

R – REFECT

คือ การสะท้อนผลตามสภาพจริง

S – SHARE

คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4H – HEAD HEART

HAND HEALTH

คือ พัฒนาทักษะ 4 ด้าน

H – HAPPY

คือ เรียนสนุกและมีความสุข
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4) ขั้นการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุง
ในขัน้ ตอนนี้ คณะครู ผูบ้ ริหาร และนักเรียนจะเข้าร่วมปฏิบตั กิ ารโดยติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกขั้นตอน และคอยตรวจสอบผลของการด�าเนินงานว่ามีสิ่งใดที่ผิดพลาด หรือไม่เป็นไป
ตามแผนหรือเป้าหมาย หรือมีสงิ่ ใดทีเ่ กิดแทรกซ้อนขึน้ มาหรือไม่ โดยคณะครูและนักเรียนนัน้
จะเข้ามีส่วนร่วมลงมือในการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนกิจกรรม และตรวจสอบผลว่าพึงพอใจ
หรือไม่ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) ทีแ่ สดงถึงความพึงพอใจและความส�าเร็จของ
การด�าเนินกิจกรรม โดยมีการใช้กระบวนการแบบการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action
Review: AAR) ระหว่างครู นักเรียน และผู้บริหาร

5) ขั้นการสรุปผลการจัดกิจกรรม
ในขั้นตอนนี้ คณะครูจะท�าการสรุปผลการจัดกิจกรรม ส่วนผูบ้ ริหารมีส่วนร่วมด้วยการรับทราบและ
ตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรมว่าประสบความส�าเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไรบ้าง โดยนักเรียนและผูป้ กครองมีสว่ นร่วมด้วยการให้ขอ้ มูลย้อนกลับผลของการจัดกิจกรรม
ว่าพึงพอใจและได้ผลตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และแสดงความคิดเห็นอื่นประกอบข้อมูลด้วยว่า
เพราะเหตุใด
( อ่านต่อฉบับหน้า )
24 วิทยาจารย์

เรื่องสั้น
ประทุม เรืองฤทธิ์

ผู้พลัดหลงไป
กับกาลเวลา
๑
“ฟาอีฟถูกจับ” เสียงลือ ลามทั่วหมู่บ้านเล็กๆ
อย่างรวดเร็ว ฟาอีฟเด็กชายร่างผอมแกร็นสูง
ไม่มากนัก จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่เกินสองปี
ทางบ้านส่งเรียนต่อทีโ่ รงเรียนปอเหนาะยังไม่ทน
ั จบ
ก็ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน แล้วเข้าท�างาน
ในโรงงานที่อ�าเภอหาดใหญ่ที่แม่ (มะ) ท�างานอยู่
ก่อนแล้ว ท�างานอยู่ไม่ถึงปีก็ถูกจับ ข่าวแว่วว่า
เป็นคดียาเสพติด

“อับดลวานี” ชายวัยต้นสี่สิบผิวเข้มผอมสันทัด
ไว้เครายาว เพือ่ นรุน่ ราวคราวเดียวกันว่า “ไอ้เครา” หรือ “พีเ่ ครา”
อันเป็นลักษณะเฉพาะตัว เสียงเล่ากันว่า สมัยยังเด็ก เด็กชาย
อับดุลวานี วาฮับ คือความหวังของครอบครัว เขาสืบเชือ้ สาย
มาจากครอบครัวที่เป็นตระกูลแรกๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ในหมู่บ้านนี้ ซึ่งย้ายมากจากชุมชนเก่าแก่อีกฟากของทุ่งนา
ไปทางด้านตะวันตกเยื้องไปเหนือ
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ในอดีตพืน้ ทีน่ ี้ ต้นตระกูลของอับดลวานี เป็นกลุม่ คนแรกๆ ทีอ่ พยพย้ายมาอยูห่ กั ร้างถางพง
ข้างๆ ล�าคลองแนวตะวันตกไปด้านตะวันออก เป็นผืนดินแปลงใหญ่ และเลือกจะตั้งบ้านเรือน
ริมฝั่งคลองซึ่งมีอยู่ประมาณ ห้าหกหลังคาเรือนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหมู่ญาติใกล้ชิดตามกันมา
อยู่ร่วมกัน ในไม่ช้ามัสยิดสร้างขึ้นใกล้ๆ ท่าน�้าริมฝั่งคลองเสมือนเป็นการปักหมุดหมาย เริ่มต้นใหม่
ของชุมชนแห่งนี้
ล�าคลองสายนีเ้ สมือนเส้นเลือดใหญ่ของผูค้ นแถบนัน้ เพราะเป็นล�าคลองทีไ่ หลมาจากต้นน�า้
เทือกเขาผ่านย่านชุมชนทัง้ ชุมชนเก่าแก่และชุมชนใหม่ ผ่านตัวตลาดชุมชนเมือง แล้วไหลออกสูท่ ะเล
ชื่อของล�าคลองจะเรียกชื่อต่างกันไปตามหย่อมบ้านและลักษณะของพื้นที่ที่ไหลผ่าน ในอดีต
เป็นทั้งเส้นทางคมนาคม ค้าขาย มีหน้าท่าเป็นท่าเรือเล็กๆ ตามชุมชนและในบางวันก็มีตลาดนัด
ทางน�า้ ทีค่ รึกครืน้ จอแจด้วยเรือพาย เรือถ่อ ทีน่ า� ผลผลิตมาค้าขายแลกเปลีย่ นสินค้าระหว่างหมูเ่ หนือ
เช่น น�้ามันยาง ผลไม้ สะตอ ลูกเหรียง ข้าวสาร เกลือ กะปิ เปลือกเสม็ด หรือเครื่องมือเครื่องใช้
ที่จ�าเป็น และมักจะเห็นไม้ซุง ไม้ท่อนจากเทือกเขาต้นน�้า ผูกเป็นแพลากจูงล่องไปตามล�าน�้า
ในฤดูนา�้ หลากง่ายต่อการลากจูงไหลไปตามน�า้ ไว้ใช้ท�าบ้านที่อยู่อาศัย
แนวฝั่งคลองที่ดินเป็นเนินลาดสวยงามและอุดมสมบูรณ์ผืนใหญ่ จึงตกเป็นของกลุ่มคนที่
ย้ายมาอยู่ช่วงแรกๆ ซึ่งต่อมาที่ดินได้ถูกแบ่งซอยให้ลูกหลานรุ่นต่อไป ส่วนที่ดินที่ห่างออกไปที่ลุ่ม
พวกที่อพยพมาอยู่ภายหลังก็จับจอง ทุกวันนี้ที่ดังกล่าวได้กลายเป็นสวนยางพารา และที่นามีบ้าง
เล็กน้อย
หลังจากทางราชการประกาศให้พื้นที่บางส่วนทางทิศเหนือฝั่งคลองของหมู่บ้านเป็น
ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์มีอาณาเขตกว้างใหญ่ครอบคลุมหลายหมู่บ้านท�าให้ชาวบ้านที่เคยมีบ้านบุกเบิก
ในพื้นที่เริ่มขาดความมั่นใจในความเป็นเจ้าของ บางครัวครอบต้องอพยพอีกครั้ง ครั้งนี้ไปไกลข้าม
จังหวัดอีกฟากของเทือกเขาบรรทัดไปตั้งหมู่บ้านใหม่บนพื้นที่ยากผู้คนจะเข้าไปถึงในระยะเริ่มแรก
อับดลวานี พีเ่ ครา หรือไอ้เครา ตอนยังเล็กเป็นเด็กทีฉ่ ลาดใครๆ ต่างชืน่ ชม แม้กระทัง่ ครูเก่าๆ
ทีส่ อนมาก็เชือ่ ว่าเด็กชายคนนีไ้ ปได้หากได้เรียนมีความพร้อมเกือบทุกอย่างทัง้ ฐานะ และความฉลาด
รวมทัง้ สามารถเรียนทางศาสนาท่องคัมภีรไ์ ด้อย่างคล่องแคล่วมาตัง้ แต่เล็กๆ เมือ่ จบชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ครอบครัวจึงเลือกส่งไปต่อทีโ่ รงเรียนปอเหนาะไกลออกไปในพืน้ ทีส่ ามจังหวัด ตามความเชือ่ และ
ความต้องการ เชื่อว่าเมื่อเรียนจบทางศาสนามาใช้ชีวิตในหมู่บ้าน สามารถเป็นผู้น�าทางศาสนา
แบบอย่างการใช้ชวี ติ และส่งเสริมวงศ์ตระกูลให้ได้รบั ความเชือ่ ถือ ทัง้ ทางโลกทีส่ บื เชือ้ สายจากตระกูลใหญ่
และทางศาสนา ด้วยความคาดหวังอันเปี่ยมล้น
น�า้ ในล�าคลองไหลเอือ่ ยลดลงตามความเจริญของชุมชนต่างๆ ริมฝัง่ คลอง ตัง้ แต่ตน้ น�า้ ชุมชน
ขยายใหญ่ขนึ้ พืน้ ทีถ่ กู จับจอง เป็นไร่นา สวน และทีอ่ ยูอ่ าศัย พรากเอาความสมบูรณ์ของผืนป่าทีเ่ คย
มีมาครั้งอดีตลดลงตามไปด้วย พื้นที่กลางน�้าก็เช่นเดียวย่อมได้รับผลเช่นเดียวกัน
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เมื่อทางพลีที่ถูกกันไว้ให้เป็นทางส่วนรวมกลายเป็นถนนลูกรังคดเลื้อยเลี้ยวขนานไปกับ
ล�าคลองด้วยแรงงานของคนในชุมชน ถนนถูกตัดผ่านหมู่บ้าน ล�าคลองลดความจ�าเป็นลง บ้านเรือน
ที่เรียงรายอยู่ริมคลองเริ่มโยกย้ายมาอยู่แนวถนน บ้านของอับดลวานีก็เช่นเดียวกัน
หลังจากหายหน้าหายตาจากบ้านหลายปี เนิ่นนานนัก อับดลวานี กลับมายังบ้านเกิด
แต่มิใช่มาคนเดียวกลับพาหญิงสาวร่างสูงโปร่งผิวด�าแดง พูดจาส�าเนียงเปล่งแปลกไปจากท้องถิ่น
และท้องอุย้ อ้ายเต็มที แม้วา่ ความหวังของครอบครัวหลุดหายไปแต่จา� ใจยอมรับครอบครัวใหม่ทกี่ า� ลัง
จะเกิดขึน้ ทีด่ นิ ริมฝัง่ คลองแปลงหนึง่ ยาวถึงล�าคลองกลายเป็นทีอ่ ยูข่ องครอบครัวใหม่ บ้านหลังใหม่
ถูกสร้างขึ้นเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงเล็กน้อยหลังเล็กๆ
การกลับมาของอับดลวานีเปลีย่ นไปจากเดิมอย่างสิน้ เชิง จากเด็กชายมาเป็นหนุม่ ใหญ่ และ
จากความคาดหวังการร�่าเรียนทางศาสนาด้วยความมุ่งมั่น มาเป็นชายหนุ่มกร้านด�า แต่อย่างน้อย
ความอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาสุภาพ ทักทายทุกคนในหมู่บ้าน ยังมีให้เห็นอยู่เป็นประจ�า
เมื่อความมืดมาเยือนหมู่บ้าน ดกดึกรถจักรยายนต์คันเก่าคร�่าคร่าส่งเสียงดังครางได้ยินมา
แต่ไกล รถแล่นฝ่าความมืดด้วยความเร็วแม้จะไร้แสงไฟหน้ารถสาดส่องให้เห็นทาง อาการโซไปเซมา
คล้ายจะล้มคว�า่ แต่ความช�านาญบนเส้นทางสามารถรอดปลอดภัยทุกครั้ง ตลอดระยะสิบกว่าปีมา
นีย้ ามมืดค�า่ อับดลวานีจะมุง่ หน้าไปยังบ้านขาประจ�าอยูท่ างตะวันออกของหมูบ่ า้ นซึง่ หย่อมบ้านของ
คนพุทธอยู่หลายครัวเรือน เขานั่งดื่มจนดึกแล้วค่อยกลับบ้าน นอนไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องลุกขึ้นตัดยาง
ความเป็นคนต่างถิน่ และไม่คอ่ ยเป็นทีย่ อมรับมากนักในหมูญ
่ าติ ภรรยาอับดลวานีตดั สินใจ
ท�างานโรงงานในตัวเมืองที่ไกลออกไปกว่าร้อยกิโลเมตรบ่ายแก่ๆ จะเดินทางไปท�างานพร้อมกับรถ
ในหมู่บ้านที่เป็นรถประจ�าบรรทุกผู้โดยสารอัดแน่นเต็มและกลับมาถึงบ้านเกือบรุ่งเช้า จากนั้นก็
หลับเป็นตายด้วยความเหนือ่ ยอ่อน จนเป็นทีร่ กู้ นั ว่าช่วงกลางวันห้ามปลุกรบกวนเวลานอน จะตืน่ อีกครัง้
ก็จวนบ่ายโมง
๒.

ผมสอดสายตาแต่เช้า นักเรียนจ�านวนไม่มากนักสามารถเห็นได้จ�าได้แทบทุกคน เช้าๆ
ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นกิจกรรมเวรท�าความสะอาดกลุ่มสีรับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ ของโรงเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวหลักในการท�างานพร้อมกับน้องๆ
“ฟาอีฟไปไหน ไม่เห็นมาท�าเวรเลย” ผมถามนักเรียนในกลุม่ สีที่กา� ลังกวาดหน้าอาคารเรียน
“ยังไม่มาครับครู” นักเรียนตอบขึ้นแทบจะพร้อมกัน
ผมชักจะเอะใจเพราะช่วงนีฟ้ าอีฟมักจะขาดโรงเรียนบ่อยมากหลายวันมานีข้ าดประจ�ามากขึน้
จนครูประจ�าวิชาบ่นกันพอสมควร ก็เลยจับรถจักรยานยนต์บึ่งไปบ้านฟาอีฟทันที ทันทีที่ถึงเห็น
บ้านเงียบเชียบประตูปิด เรียกฟาอีฟดังๆ หลายครั้ง เสียงเงียบไม่มีค�าตอบรับจากข้างใน
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“ไปอาบน�า้ แต่เช้าแล้วครู เห็นเดินไปทีค่ ลองหายไปเลย ไม่เห็นขึน้ มาเลย” เพือ่ นบ้านผูเ้ ป็นญาติ
ตะโกนบอก
ผมบึง่ รถไปตามเส้นทางระหว่างร่องสวนยางพาราลงไปยังริมล�าคลองจอดรถเดินลงไปยังล�าคลอง
ลงไปยังริมน�้าในคลองซึ่งเป็นแนวพื้นทรายทอดยาว
“ท�าอะไรครู” เสียงทักดังขึ้นจากน�้าในคลอง
“ตามหาเด็ก ฟาอีฟ หายไปหลายวันแล้ว” ผมตอบ
“อ๋อ ! เห็นมันอยู่ริมคลองเช้าๆ ทุกวัน แถวดงราโพ (เลา) ริมคลองด้านโน้น” ชาวบ้านบอกพร้อม
ชี้ไปยังทิศตะวันตกกลุ่มต้นราโพที่ขึ้นเต็มริมฝั่งคลอง
ผมเดิ น ลั ด เลาะตามทางที่ ชี้ บ อก ริ ม ฝั ่ ง คลองที่ มี พ้ื น ทรายมุ ่ ง เดิ น เข้ า ดงราโพขึ้ น อั ด แน่ น
มือคอยแหวกแยกราโพเดินไปเรือ่ ยๆ จนถึงตรงกลาง มีทวี่ า่ ง บนผืนทรายเห็นรอยเท้าเล็กๆ อยูเ่ ต็ม มีกองฟืน
ร่องรอยปิ้งย่างอะไรสักอย่างทิ้งรอยเอาไว้ท่อนไม้ฟืนยังกองสุมอยู่มอดดับไปนานแล้ว รอยเท้าเล็กๆ
ทางเดินลงวังน�า้ และอีกฝัง่ มีทางขึน้ เตียนราบ เป็นร่องทางน�า้ กัดเซาะขึน้ ไปยังอีกฝัง่ ..ผมมัน่ ใจว่าเด็กน่าจะ
มาแอบหลบที่นี่แล้วรีบหนีไปขึ้นอีกฝั่งเป็นแน่ ผมรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งขึ้นจากฝั่งคลองพร้อมกับสตาร์ทเครื่อง
รถกลับไปยังถนนใหญ่ขขี่ า้ มสะพานไปดูอกี ด้านของฝัง่ คลอง วนเวียนลัดเลาะทางเหมืองน�า้ และร่องสวน
ยางพาราและเลียบฝั่งคลองอยู่นาน ก่อนต้องพ่ายท้อใจตนเองรีบกลับมายังโรงเรียนเพราะชั่วโมงแรก
ต้องเข้าสอนรออยู่
แน่นอนว่าเย็นวันนี้เป็นไงเป็นกัน ผมตั้งใจกลับบ้านค�่าหรือดึกต้องพบกับผู้เป็นพ่อของเด็กชาย
ฟาอีฟให้ได้ ท�าความเข้าใจเรื่องเรียนของลูกเขา ให้พามาโรงเรียนให้ได้ แต่ทว่าผมเฝ้าอยู่บ้านใกล้ๆ
จนค�่าไม่มีวี่แววทั้งฟาอีฟและอับดลวานีผู้เป็นพ่อ ส่วนแม่นั้นไปท�างานตั้งแต่ช่วงบ่ายก่อนเลิกเรียนแล้ว
จึงต้องกลับบ้านด้วยความผิดหวังอันอัดแน่นอยู่ในอก
ผมตืน่ แต่เช้ารีบไปโรงเรียนตัง้ แต่ยงั มืดอยู่ สร้างความประหลาดใจให้กบั ผูค้ นสองข้างทางทีร่ จู้ กั กัน
รีบขับรถบึ่งมายังโรงเรียนจอดรถแล้วเดินมายังบ้านฟาอีฟ ตั้งใจว่าวันนี้จะต้องพบตัวให้ได้ อัลดลวานี
ผูเ้ ป็นพ่อน่าจะตืน่ ไปตัดยางพารานานแล้ว ผมไม่กล้าทีจ่ ะเรียก ถอยห่างจากประตูบา้ นวางระยะพอสมควร
ยกขอนไม้นั่งเฝ้ารอด้วยแน่ใจว่าเด็กชายฟาอีฟยังไม่ตื่นอย่างแน่นอน
ท่ามกลางความเงียบ เสียงกลอนดังคลิกเบาๆ ประตูค่อยๆ ถูกเปิดช้าๆ และแผ่วเบาที่สุดพร้อม
กับเด็กชายร่างผอมเล็กย่องลงจากบันไดบ้าน
“ฟาอีฟ” ผมเรียกด้วยเสียงดัง
ร่างนั้นหันขวับทันที ตื่นตกใจ เพียงอึดใจน�้าตาไหลพรากยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้เสียงดังขึ้น
สะอึกสะอื้นยืนสั่นเทาไม่พูดอะไร
“ไปโรงเรียน อาบน�า้ แล้วไปโรงเรียน” ผมเอามือแตะไหล่แล้วบอกว่า “ครูจะคอยเธออยูท่ โี่ รงเรียน”
ว่าแล้วเดินกลับโรงเรียน
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

แบบ ม........
คำ�
ข้อสอบ...........เติ

ได้เคยเขียนถึงข้อสอบแบบตอบสองทางเลือกและข้อสอบแบบจับคูม
่ าแล้ว คราวนีข
้ อเขียนถึง
ข้อสอบแบบเติมค�าบ้างเพือ
่ ให้เข้าชุดกัน ซึง
่ ข้อสอบแบบนีค
้ ด
ิ ว่าก�าลังเหมาะกับยุคกระดาษแพง
พอดี ถ้าผูอ
้ อกข้อสอบออกได้ดแี ล้วก็สามารถวัดผลได้ดเี ช่นกันและไม่เปลืองกระดาษส�าหรับ
พิมพ์ข้อสอบอีกด้วย ซึ่งผิดกับข้อสอบแบบเลือกตอบที่ใช้กระดาษมากอันเนื่องมาจาก
ตัวเลือกนั่นเอง เพื่อนครูบางคนอาจจะเห็นว่าน�าเอาเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินมาเขียน
การเขียนข้อสอบแบบนี้ ทุกคนต้องเคยผ่านและเคยออกข้อสอบมาแล้วทั้งสิ้น อาจจะเห็น
เป็นเรือ
่ งง่ายเกินไป ส�าหรับผูเ้ ขียนนัน
้ มีความคิดว่า ข้อสอบแบบนีม
้ ป
ี ญ
ั หาและข้อบกพร่อง
ในการออกอยู่มากเหมือนกัน ผู้ออกข้อสอบแบบนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้น
ข้อบกพร่องก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน
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เนื้อหาที่เหมาะส�าหรับข้อสอบแบบนี้ ได้แก่ แผนผังของสัตว์ แมลงหรือดอกไม้ โดยให้บอกชื่อ
ของส่วนต่างๆ ให้เติมค�าง่ายๆ หรือใช้กับโจทย์เลขคิดในใจสั้นๆ ทุกชนิด ลักษณะของค�าถามจะเป็นค�าถาม
ประโยคเดียวหรือหลายประโยคก็ได้ เพื่อเป็นสิ่งเร้าให้เติมค�าในช่องว่างที่เว้นไว้ ส�าหรับลักษณะการตอบก็
ตอบแบบสั้นๆ เพื่อเติมให้ประโยคสมบูรณ์ ส่วนใหญ่แล้วข้อสอบแบบเติมค�านี้จะวัดความจ�าและความคิด

ข้อแนะนำาสำาหรับการออกข้อสอบแบบเติมคำา

1. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค�าว่า “เช่น” เพราะค�านี้จะท�าให้ค�าตอบมีหลายอย่างเวลาให้คะแนน
จะเกิดปัญหาว่า ตอบกี่อย่าง จึงจะได้คะแนนเต็ม หรือตอบอย่างไหนจึงจะถูกที่สุด ตัวอย่าง เช่น
ไม่ดี : การท�าน�า้ ให้สะอาดอาจท�าได้หลายวิธี เช่น .....................................................................
ดีขึ้น : วิธีท�าน�้าให้สะอาดที่สุดคือ.............................................................................................
ไม่ดี : ยาเสพติดให้โทษมีหลายชนิด เช่น ..................................................................................
ดีขึ้น : ยาเสพติดที่ให้โทษมากที่สุด คือ ....................................................................................
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2. การเว้นที่ว่างส�าหรับเติมค�า ควรเว้นให้ยาวหรือสั้นสม�่าเสมอกันไม่สั้นบ้างยาวบ้าง เพราะอาจ
เป็นการแนะน�าค�าตอบให้ผู้ตอบก็ได้ว่าค�าตอบนั้นสั้นยาวเพียงใด
ไม่ดี : ผู้แต่งหนังสือพระอภัยมณี ค�ากลอน คือ ..............................................................
: ผู้แต่งหนังสือธรรมจริยา คือ ...............................................................................
ดีขึ้น : ผู้แต่งหนังสือพระอภัยมณี ค�ากลอน คือ ..............................................................
: ผู้แต่งหนังสือธรรมจริยา คือ ...............................................................................
ไม่ดี : อนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร อยู่ที่จังหวัด .................................................
: อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อยู่ที่จังหวัด ......................................................................
ดีขึ้น : อนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร อยู่ที่จังหวัด .................................................
: อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อยู่ที่จังหวัด ......................................................................
3. ไม่ควรลอกถ้อยค�าจากหนังสือโดยตรง เพราะจะเป็นการวัดความจ�าแต่เพียงด้านเดียว ควรให้
ผู้ตอบใช้ความคิดบ้าง
ไม่ดี : เกาะคือพื้นดินขนาดใหญ่ที่มี ...............................................................................
ดีขึ้น : พื้นดินขนาดใหญ่ที่มีน�้าล้อมรอบเราเรียกว่า .........................................................
ไม่ดี : ขุนแผนเป็นนามพระราชทานเดิมชื่อ ....................................................................
ดีขึ้น : ชื่อเดิมของขุนแผนคือ .........................................................................................
4. ควรเว้นช่องว่างให้เติมเฉพาะตอนท้ายเท่านั้น เพราะถ้าเว้นด้านหน้าจะท�าให้ไม่เป็นไปตามล�าดับ
ความคิดของผู้ตอบ
ไม่ดี : ........................................................... เป็นตัวน�าเชื้อไข้จับสั่น (มาลาเรีย) มาสู่คน
ดีขึ้น : สัตว์ที่น�าเชื้อไข้จับสั่น (มาลาเรีย) มาสู่คนคือ .......................................................
ไม่ดี : ................................................................................. เป็นประเทศที่มีดินขาวมาก
ดีขึ้น : ประเทศที่มีดินขาวมากคือ ..................................................................................
5. ในหนึ่งข้อควรให้เติมค�าเพียงแห่งเดียว เพราะถ้าเติมหลายแห่งจะไม่สะดวกในการให้คะแนนและ
มักเป็นค�าถามที่คลุมเครือตอบได้หลายแง่มุม
ไม่ดี : เมื่อเรารับประทาน ................................. จะท�าให้ร่างกาย ...................................
ดีขนึ้ : สิง่ ทีเ่ รารับประทานเข้าไปแล้วก่อให้เกิดประโยชน์แก่รา่ งกายเราเรียกสิง่ นัน้ ว่า ............
ไม่ดี : พืชจะ ............................................... เมื่อได้รับ .................................................
ดีขึ้น : สิ่งส�าคัญที่ทา� ให้พืชปรุงอาหารคือ .......................................................................
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6. เมือ่ ต้องการให้เติมค�าตอบเป็นตัวเลขควรแสดงหน่วยให้ชดั เจน เช่น บาท สตางค์ องศา ตารางวา
หรือ ตารางนิ้ว เป็นต้น
ไม่ดี : ที่สวนกว้าง 14 วา ยาว 16 วา คิดเป็นพื้นที่ .......................................................
ดีขึ้น : ที่สวนกว้าง 14 วา ยาว 16 วา คิดเป็นพื้นที่ .......................................... ตารางวา
ไม่ดี : ซื้อรถยนต์มา 57,035 บาท ต่อมาอีก 6 เดือน ขายไป 35,278 บาท
ขาดทุน .......................................
ดีขึ้น : ซื้อรถยนต์มา 57,035 บาท ต่อมาอีก 6 เดือน ขายไป 35,278 บาท
ขาดทุน ..................................... บาท
7. ข้อความทีเ่ ว้นไว้ให้ผตู้ อบเติมค�าถามต้องสามารถบังคับให้ผตู้ อบ ตอบให้อยูใ่ นแนวทีต่ อ้ งการได้
เช่น
ไม่ดี : เลือดออกตามไรฟันเพราะ ...............................................................................
ดีขึ้น : ถ้าขาดวิตามินซี จะท�าให้เกิดโรคซึ่งเรียกว่า .......................................................
ไม่ดี : ถ้าขุดลึกลงไปในดินจะพบ ...............................................................................
ดีขึ้น : ชั้นของโลกที่รองรับดินอยู่คือ ...........................................................................
8. ไม่ควรใช้ค�าว่า ราวๆ ประมาณ เพราะจะท�าให้ไม่ทราบว่า ตอบใกล้เคียงเพียงใดจึงจะถือว่าถูก
และได้คะแนน
ไม่ดี : กรุงศรีอยุธยามีกษัตริยป์ กครองรวมราวๆ ................................................... พระองค์
ดีขนึ้ : กรุงศรีอยุธยามีกษัตริยป์ กครองรวม ....................................................... พระองค์
ไม่ดี : กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยประมาณ ................................................... ปี
ดีขึ้น : กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย ................................................................ ปี
9. ควรหลีกเลี่ยงค�าถามที่แนะค�าตอบ เช่น
ไม่ดี : โคลงนิราศนรินทร์ ผู้แต่งคือ .............................................................................
(ค�าตอบคือนายนรินทร์ธิเบศร์ (อิน) ซึ่งข้อความในค�าถามเป็นการแนะค�าตอบอยู่แล้ว)
ไม่ดี : ลมที่พัดจากทะเลเข้าหาฝั่งเรียกว่า ..................................................................
(ค�าตอบคือ ลมทะเล ซึ่งข้อความในค�าถามเป็นการแนะค�าตอบอยู่แล้ว เช่นกัน)
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ข้อดีของข้อสอบแบบเติมค�าก็มีอยู่มาก การออกข้อสอบแบบนี้ใช้วัดความคิดความจ�าได้ดี
วัดหลักภาษาความถนัดและใช้วดั วันที่ ชือ่ ของบุคคลส�าคัญ สถานทีข่ องเหตุการณ์สา� คัญๆ เป็นต้น นับว่าข้อสอบ
แบบนี้สามารถออกคุมเนื้อหาได้มาก ส�าหรับข้อเสียก็มีเช่นกันคือเป็นข้อสอบแบบปรนัยที่มีความเป็นปรนัย
น้อยที่สุด คือ ค�าถามไม่แจ่มชัด ไม่มีมาตรฐานในการให้คะแนน การตีค่าคะแนนออกมาเป็นระดับของ
สมรรถภาพทางสมองไม่แน่นอน และที่ส�าคัญที่สุดคือเปลืองเวลาในการตรวจ บางครั้งเป็นการวัด
ด้านภาษาและลายมือ ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ไม่เกี่ยวกับการวัดความสามารถของผู้สอบในบางวิชา เช่น
ค�าถาม : เมืองหลวงของเวียดนามใต้ชื่อ ................................... ผู้ตอบเขียนค�าว่า “ไซ่ง่อน” ไม่ถูก
เพราะอ่อนด้านภาษาอาจจะเขียนเป็น “ไงซอน” ซึ่งท�าความล�าบากใจให้ผู้ตรวจมาก
คิดว่าข้อสอบแบบเติมค�าที่ได้ค้นคว้าน�ามาเสนอต่อเพื่อนครูคงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยและ
หวังเป็นอย่างมากว่าในการออกข้อสอบเติมค�าครั้งต่อไป ก็คงไม่มีข้อบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีก

เอกสารอ้างอิง
กมล สุดประเสริฐ, หลักและวิธีวัดผลการศึกษา, พระนคร : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, 2510
ชวาล แพรัตกุล, เทคนิคการวัดผล, พระนคร : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, 2509
ธีแนน, เดวิด เค, การประเมินผลการสอนในประเทศไทย, ส�านักงานวางแผนการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2509
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วิชาการอ่านง่าย
ประทุม เรืองฤทธิ์

ปฏิรูปการศึกษา :
ก้าวให้ถูกทาง
ปีนี้..ลมเหนือพัดหนาวมาเร็วมากตั้งแต่เริ่มเดือนตุลาคม
ภาคใต้ ฝ ั ่ ง ตะวั น ออกรอบลุ ่ ม ทะเลสาบสงขลา ฝนตก
ลงมาเรื่อยๆ ชนิดที่ว่า วันเว้นวัน ผู้คนมีอาชีพท�าสวน
ยางพาราบ่นอุบถึงรายได้ประจ�าวันหดหายไปพร้อมกับ
อั ต คั ด ขั ด สนของครอบครั ว ท่ า มกลางความฝื ด เคื อ ง
ของสภาวะทางเศรษฐกิจฐานรากในยุคนี้ บางคนถึงกับ
บ่นบอกว่า “ทีก
่ รีดยางมานีย
้ ง
ั ไม่คม
ุ้ กับค่าปุย
๋ ทีล
่ งไปเลย”
ด้วยความผันผวนของลักษณะภูมอ
ิ ากาศ และราคาดิง
่ ลง
ส่งผลให้รายได้ของคนภาคเกษตร
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ทีเ่ รียกกันว่า “รายย่อย” หรือ “รับจ้างกรีดยาง” ต่างประสบปัญหาการใช้จา่ ยซือ้ ของลดลงตามไปด้วย
แม้จะเป็นภาพเล็กๆ ในเชิงพืน้ ทีแ่ ต่กระจายอยูท่ วั่ ไปย่อมส่งให้ระบบใหญ่สนั่ คลอนท่ามกลางความฝืดเคือง
เหล่านี้
ด้วยสภาพผันผวนจากสภาพของอากาศย่อมส่งผลให้คนหนุ่มสาวเริ่มทยอยออกจากหมู่บ้าน
เข้าท�างานในโรงงานใกล้ๆ มากขึน้ ปล่อยทิง้ สวนยางให้เป็นหน้าทีข่ องคนแก่เฒ่า พร้อมกับลูกๆ การพลัดหลง
ในกับดักของรายได้และการบริโภคของครอบครัวเดีย่ วรุน่ ใหม่ยงั คงเป็นคลืน่ กระจายกระเพือ่ มไปทุกพืน้ ที่
ไม่เว้นแม้กระทั่งพื้นที่ชายขอบเล็กๆ
ในขณะที่การจัดการศึกษาต้องท�างานแข่งกับนโยบายเชิงซ้อนก่อทับกับภารกิจที่ควรจะเป็น
ด้วยคาดหวังเติมคนให้เป็นพลังของชาติตามนโยบายของยุคสมัยอันเป็น “เจตนารมณ์การเมือง” จึงเป็น
การท�างานเฉพาะหน้ามากกว่าการภารกิจของการศึกษาที่แท้จริง รวมทั้ง การจัดการและดึงหน้าที่ของ
ครอบครัวมาท�าแทนเสียส่วนใหญ่ โรงเรียนจึงเปรียบเสมือน “บ้านหลังทีส่ อง” ของนักเรียน ในเรียนเรียนรู้
สร้างรากฐานของชีวติ รวมทัง้ ฝึกทักษะชีวติ หากแต่พอออกจากรัว้ โรงเรียนต้องเผชิญกับวิถขี องความเป็นจริง
อีกด้านหนึ่งของสังคม และเป็นวิถีที่ทุกคนอยู่ในกับดักของทุนบริโภคที่กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่
ยิ่งกว่าลมมรสุมใดๆ และวิถีของการบริโภคมีความรุนแรงมากขึ้นเกินกว่าที่ระบบการผลิตในฐานราก
ของพื้นที่ชายขอบจะวิ่งไล่ทัน ความล่มสลายของครอบครัว ชุมชนของพื้นที่ชายขอบ น�าไปสู่การขยาย
ขอบเขตการบริโภคที่กว้างขึ้นจนยากฉุดรั้ง
ในมิตกิ าลเวลา...สภาพของชุมชนรอบรัว้ โรงเรียนก่อเป็นทางสายแพร่งของการแก่งแย่ง แข่งขัน..
และเอือ่ ยช้าบ้าง จึงเป็นแนวปะทะระหว่างวิถดี งั้ เดิมกับสมัยใหม่ทย่ี งั ขาดการเชือ่ มต่อให้ลงตัวอันเนือ่ งมาจาก
การก้าวของสังคมบริโภค เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้ผลผลิตคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนสภาพตนเองออก
จากชุมชนและความเป็นพื้นถิ่น ก้าวสู่ความเป็น “พลโลก” จาก “ชุดความคิดทันสมัย” ได้ก่อเป็นรูป
เป็นพฤติกรรมการบริโภคตามหลักตลาดนิยมได้อย่างทั่วถึง
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สถานศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมตามแนวอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์
สร้างการเรียนรู้ในอดีต ปัจจุบัน รวมทั้งการก้าวสู่อนาคต จึงเป็นแนวปะทะอีกด้านหนึ่งของพื้นที่
ตาม “ชุดความคิดทันสมัย” กระบวนการหล่อหลอมหรือกล่อมเกลามักไล่ไม่ทันต่อปรากฏการณ์
พลวัตรทางสังคม จนกลายเป็นต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เมื่อมีสถานการณ์ทางสังคม
และความต้องการของเส้นทางอ�านาจทีอ่ ยากให้เป็น จึงไม่แปลกใจเลยว่า ในระยะสามทศวรรษ
ที่ผ่านมาได้เกิดการปรับเปลี่ยนจนบางครั้งได้ก่อให้ค�าถามว่า เส้นทางการจัดการศึกษา
เป็นการส่งเสริมพัฒนา หรือฉุดรัง้ โดยเฉพาะในภาคส่วนของ “โครงสร้างทางการศึกษา” ทีอ่ อกแบบ
มาครั้งแล้วครั้งเล่าสามารถสนองตอบและรองรับต่อการพัฒนาบุคคลและสังคมจริงหรือไม่
และรวมทั้งการผลิตนโยบายที่เป็นการ “ผลิตซ�้า” อยู่ตลอดเวลา ก่อผลให้สถานการณ์ผู้ปฏิบัติ
สับสน “การผลิตซ�้า” จึงเป็นการสร้างภาระที่ซ�้าซ้อนท่ามกลางข้อจ�ากัดของงบประมาณ
บุคลากร เวลา และภารกิจหลักทางการศึกษา
จากโครงสร้างทางการศึกษา การออกแบบทุกยุคสมัยมิ ไ ด้ ต อบสนองต่ อ ภารกิ จ
หลักการจัดการศึกษาในระดับฐานราก เพราะการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาการศึกษา
ค�าตอบจะอยู่ที่ “โรงเรียน” ส�าคัญที่สุด แต่ทว่าผลของการออกแบบกลับท�าให้โรงเรียนเล็กลง
ทัง้ บุคลากรและงบประมาณ แต่ให้ภารกิจเพิม่ ขึน้ ในขณะทีห่ น่วยงานเหนือขึน้ ไปได้รบั การออกแบบ
ให้มคี วามพร้อมทัง้ ด้านเครือ่ งมือ งบประมาณและบุคลากร ด้วยลัทธิความเชือ่ ในการสร้างกลไก
การควบคุมการบังคับบัญชาในแนวดิง่ มากกว่าการ “ร่วมสร้างสรรค์ภารกิจ” การออกแบบดังกล่าว
หน่วยปฏิบตั กิ ารถูกบีบรัดให้เล็กด้วยข้อจ�ากัดย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ
ได้ตามความคาดหวังของสังคม แม้จะพยายามบอกว่า “วันนีไ้ ด้เพิม่ งบประมาณ และอัตราก�าลัง
ที่เหมาะสมกับองค์กรแต่ละหน่วย” แต่ทว่า การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและ
เติมศักยภาพทีเ่ ข้มแข็งให้กบั ฐานรากจะต้องให้ความส�าคัญต่อโรงเรียนในระดับแรก โดยให้โรงเรียน
เป็นนิติบุคคลและอัตรามาสนับสนุนในหน่วยปฏิบัติการให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จ�าได้ว่า...ในระยะเริ่มแรกของการก้าวสู่ความเป็นครูประกอบวิชาชีพนี้ด้วยความตั้งใจมั่น
เราต่างพูดถึงและให้ความส�าคัญต่อครูทสี่ นับสนุนการเรียนการสอน โดยคาดหวังให้ครูทา� หน้าทีจ่ ดั การเรียน
การสอนอย่างสมบูรณ์ ปลดภารกิจที่นอกเหนือจากงานการจัดการเรียนการสอนออกไป แต่เมื่อ
ผ่านถึงวัยใกล้เกษียณอายุราชการ เรื่องราวเหล่านี้กลับถูกเก็บใส่ลิ้นชักแห่งความคาดหวังมากว่า
สามทศวรรษ แม้จะปฏิรปู การศึกษากีค่ รัง้ ตัง้ แต่การเป็น “วาระแห่งชาติ” จนถึง การน�าพาประเทศไปสู่
“ไทยแลนด์ 4.0” หากหน่วยรบมีก�าลังอ่อนแอยากที่ชนะต่อข้าศึกกระทั่งชนะใจตนเอง
นาปรัง..บนพืน้ ทีเ่ ล็กๆ ด้านทิศใต้ของโรงเรียนค่อยๆ ถูกทยอยเก็บเกีย่ วอย่างรวดเร็วเมือ่ ฝนตัง้ เค้า
ว่าจะตกลงมาเพียงระยะเสาร์ – อาทิตย์ นาข้าวบนพืน้ ทีเ่ ล็กๆ ก็ถกู เก็บเกีย่ วด้วยรถเกีย่ วข้าวตีนตะขาบ
สัญชาติภาคกลางจนหมดสิ้น คงเหลือตอซังและร่องรอยตีนตะขาบเป็นร่องลึก ปีนี้ผลการเก็บเกี่ยว
ข้าวนาปรังแทบมองไม่เห็นเด็กเดินตามรถเกี่ยวข้าว แตกต่างไปจากหลายปีก่อนที่เด็กจะเดินตามหลัง
รถเก็บเกี่ยวสะพายไซ มือถือสุ่มหรือนาง ไล่จับปลายังคงตกค้างเหลืออยู่ในผืนนาตามที่ลุ่ม
น�้าขัง จากการเข้ามาของนกปากห่าง และ การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง แม้จะท�าให้หอยเชอรี่ ศัตรูสา� คัญของ
ต้นข้าวลดน้อยลง แต่ความสมบูรณ์ของท้องทุ่งแหล่งอาหารของคนในพื้นถิ่นหดหายไปเช่นเดียวกัน
ฝนแห่งฤดูค่อยๆ ตกลงมาเพียงไม่ถึงสัปดาห์ เมื่อน�้าเต็มนา เสียงของเครื่องยนต์ดังแต่เช้า
ครางกระหึม่ ทัง้ แบบรถไถนาชนิดเดินตาม หรือรถจักรไถนาขนาดเล็ก ดังประสานกัน นาปีกา� ลังเริม่ ขึน้
บนพืน้ ทีเ่ ล็กๆ ห้อมล้อมด้วยสวนยางพาราทัง้ สามด้าน การท�านายังคงเป็นอาชีพเสริมจากสวนยางพารา
แม้วนั นีพ้ นื้ ทีน่ าจะหดแคบลงเรื่อยๆ ด้วยการเปลี่ยนจากที่นาขุดยกร่องปลูกยางพาราล้อมกรอบเข้า
มาเรื่อยๆ จากพื้นที่นากว้างสุดตา คงเหลือไม่ถึงกึ่งของพื้นที่ที่มีอยู่เดิม
และวันนี้...เป็นวันแรกของการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา นักเรียนพากันตื่นเต้น พกพาความมั่นใจและความสามารถเข้าแข่งขันอย่างล้นเปี่ยม
“อ้าว ! ใครจะไปแข่งขันทักษะมาเร็ว ขึ้นรถครู นั่งดีๆ ระวังด้วยหล่ะ”
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พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

แด่คุณครู
ตอนที่ 43

วาทะพระบรมครู เรื่อง

ธรรมที่เราแสดงไว้ดีแล้ว
ราตรีนาน ส�าหรับบุคคลที่นอนไม่หลับ
ระยะทางหนึ่งโยชน์ไกล ส�าหรับผู้ล้าแล้ว
สังสารวัฏยาวนาน ส�าหรับแดนพาล
ผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม
(ตอนที่ 1)
พบกั น ฉบั บ นี้ ขึ้ น ต้ น หรื อ อารั ม ภบทด้ ว ยพุ ท ธภาษิ ต เรื่ อ งคนพาล
ซึ่ ง มาในหนั ง สื อ ธรรมดา แปลโดยศาสตราจารย์ พิ เ ศษเสฐี พ รพงษ์
วรรณปก ราชบัณฑิต เพื่อน� าไปสู่เรื่องธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว

เรื่องของธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วหรือสวากขาตธรรมนี้ เป็นเรื่องที่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโต้ตอบพระเจ้าปเสนทิโกศล มีมา
ในทุติยอัปปมาทสูตรที่ 8 วรรคที่ 2 แห่งโกศลสังยุตต์ มีใจความดังต่อไปนี้
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กาลครั้งหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศลทูลวงศ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
เมื่อหม่อมฉันอยู่ในที่สวดได้คิดว่าพระธรรมเป็นของที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง
ไว้ดแี ล้ว ก็พระธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดแี ล้วนัน้ ย่อมมีแก่ผมู้ กี ลั ยาณมิตร
ผูม้ กี ลั ยาณสหาย ผูน้ อ้ มใจไปในกัลยาณะ ไม่มแี ก่ผมู้ บี าปมิตร ผูม้ บี าปสหาย ผูน้ อ้ มใจ
ไปในปาปะ พระพุทธเจ้าข้า พระพุทธองค์ทรงตอบว่าอย่างนั้นมหาราชๆๆ ธรรม
ที่เราแสดงไว้ดีแล้วนี้ ย่อมมีแก่ผู้มีกัลยาณมิตร ผู้มีกัลยาณสหาย ผู้น้อมใจไปใน
กัลยาณะ ไม่มีแก่ผู้มีบาปมิตร ผู้มีบาปสหาย ผู้น้อมใจไปในปาปะ ดังนี้
ค�าทรงโต้ตอบนี้ เป็นค�าทรงโต้ตอบด้วยทรงเห็นชอบด้วยค�าที่ว่าธรรม
ซึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดแี ล้วนัน้ ในอรรถกถาอธิบายไว้วา่ ได้แก่ เทศนาธรรม
คือ การแสดงฯ ก็ธรรมเป็นอันชื่อว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว
แก่บคุ คลทัง้ ปวงก็จริง แต่ถงึ อย่างนัน้ ธรรมนัน้ ก็ยอ่ มส�าเร็จประโยชน์แก่ผมู้ กี ลั ยาณมิตร
ผู้ฟังดี ผู้เชื่อถือ เปรียบเหมือนยาซึ่งส�าเร็จประโยชน์แก่ผู้ใช้ ไม่ส�าเร็จประโยชน์
แก่ผู้อื่น ฉันนั้น
เมือ่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบอย่างนัน้ แล้วก็ได้ทรงเล่าเรือ่ ง
พระอานนท์กราบทูลให้ฟังว่า มหาราช ครั้งหนึ่งเราอยู่ที่นครกะนิคมของพวกศากยะ
ในสักกชนบท คราวนั้นพระอานนท์ทูลเราว่า ความมีกัลยาณมิตร มีกัลยาณสหาย
ความน้อมใจไปในกัลยาณะนีเ้ ป็นพรหมจรรย์ทงั้ สิน้ ภิกษุผมู้ กี ลั ยาณมิตรกัลยาณสหาย
ผู้น้อมใจไปในกัลยาณะ จะอบรมอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 ได้ จักกระท�า
ให้มาก ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 ได้
ข้อนี้คืออย่างไร คือ ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร กัลยาณสหาย ผู้น้อมใจไปใน
กัลยาณะ ย่อมอบรมอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 ได้ ย่อมกระท�าให้มาก
ซึง่ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 ได้ เพราะฉะนัน้ ความมีกลั ยาณมิตร มีกลั ยาณสหาย
ความน้อมใจไปในกัลยาณะนี้ จึงเป็นพรหมจรรย์ทงั้ สิน้ สัตว์โลกทัง้ หลายผูม้ คี วามเกิด
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความเศร้าใจ ความบ่นเพ้อ ความทุกข์ ความโทมนัส
ความคับแค้น เป็นธรรมดา ก็พน้ จากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้พน้ จากความเศร้าใจ
ความบ่นเพ้อ ความทุกข์โทมนัส ความคับแค้นทัง้ สิน้ ได้ เพราะอาศัยเราผูเ้ ป็นกัลยาณมิตร
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เพราะเหตุนแี้ หละมหาบพิตร พระองค์ควรศึกษาว่า เราจักเป็นผูม้ กี ลั ยาณมิตร
กัลยาณสหาย น้อมใจไปในกัลยาณะ เมือ่ พระองค์มกี ลั ยาณมิตร กัลยาณสหาย น้อมใจ
ไปในกัลยาณะ ก็จกั มีธรรมเอก คือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทัง้ หลาย ซึง่ จักเป็น
ตัวอย่างอันดีแก่พวกสนมหารี ราชบริวาร พลนิกาย ชาวนิคมเป็นล�าดับไป เมือ่ พระองค์
ไม่ประมาทก็เป็นอันชื่อว่า คุ้มครองรักษาพระองค์และสนมนารี ยังถึงสิ่งทุกประการ
ครั้นตรัสดังนี้แล้ว จึงตรัสเป็นพระคาถาต่อไปว่า

“

บั ณ ฑิ ต ทั้ ง หลายผู ้ ต ้ อ งการโภคทรั พ ย์ ยิ่ ง ๆ ต่ อ ไป ย่ อ มสรรเสริ ญ ความ
ไม่ประมาทในการกระท�าบุญทั้งหลาย บัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมได้ประโยชน์
2 คือ ประโยชน์ทันตาเห็นและต่อไป ผู้ที่ได้ประโยชน์ทั้ง 2 เรียกว่า บัณฑิต

”

ค�า ทรงโต้ตอบพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้น เป็นค� าทรงเห็นชอบด้ว ย ส่ว น
ค�าโต้ตอบพระอานนท์ ทีท่ รงน�ามาเล่าให้พระเจ้าปเสนทิโกศลฟังนัน้ เป็นค�าทรงโต้ตอบ
โดยไม่ทรงเห็นด้วย คือ พระอานนท์เถรเจ้าเห็นว่า พรหมจรรย์อันได้แก่ อริยมรรค
ซึง่ ประกอบด้วยองค์ 8 มีสมั มาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้นนัน้ เกิดจากกัลยาณมิตรกึง่ หนึง่
เกิดมาจากการกระท�าของบุคคลกึง่ หนึง่ ความเห็นอันนีเ้ ป็นความเห็นทีไ่ ม่ถกู เหมือน
เมือ่ มีคณ
ุ เป็นอันมาก ช่วยกันยกเสาศิลาขึน้ ย่อมแบ่งแยกไม่ได้วา่ คนโน้นยกขึน้ เท่านี้
คนนี้ยกขึ้นเท่านั้น หรือเหมือนกับเมื่อบุตรเกิดขึ้นก็อาศัยมารดาบิดาก็ย่อมแบ่งแยก
ไม่ได้ว่าเกิดจากมารดาเท่านี้ เกิดจากบิดาเท่านี้ ข้อนี้ฉันใด อริยมรรคทั้ง 8 นี้ ก็เป็น
ของที่แยกกันไม่ได้ฉันนั้น ใครๆ ไม่อาจพูดได้ว่าเกิดจากกัลยาณมิตรเท่านี้ เกิดจาก
กระท�าของบุคคลหนึ่งๆ เท่านี้
เพราะฉะนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงห้ามเสียว่าอย่าพูด
อย่างนัน้ แล้วทรงแสดงว่า ความมีกลั ยาณมิตร มีกลั ยาณสหาย น้อมใจไปในกัลยาณะนี้
เป็นพรหมจรรย์ทงั้ สิน้ คือ เป็นมูลรากแห่งพรหมจรรย์ทงั้ สิน้ ย่อมเกิดมาจากมูลราก คือ
กัลยาณมิตรเท่านั้น
จากกันฉบับนี้ จากกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

“

หากแสวงหาไม่พบเพื่อนที่ดีกว่าตน
หรือเพื่อนที่เสมอกับตนก็ถึงเที่ยวไปคนเดียว
เนื่องจากมิตรภาพ ไม่มีในหมู่คนพาล

”

/ อ่านต่อฉบับหน้า /
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บทความวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว

การเมือง
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ในสถานศึกษา
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ความนำา
สถานศึกษาเป็นองค์การทางสังคม ที่ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินภารกิจด้านการจัดการศึกษา มีอ�านาจ
หน้าทีแ่ ละมีวฒ
ั นธรรมในการประกอบกิจการเฉพาะเจาะจงทีต่ า่ งไปจากองค์การทางสังคมประเภทอืน่ แต่กม็ กั จะมี
ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่งและด�ารงอยู่คล้ายๆ กับองค์การทางสังคมอื่น คือมี “การเมืองในองค์การ”
(Organizational Politics) หรือ “การเมืองในสถานศึกษา” ซึ่งพฤติกรรมการเมืองในสถานศึกษา คือ กิจกรรมที่
สมาชิกกระท�าใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนให้ได้มาซึ่งอ�านาจ การใช้อา� นาจ และทรัพยากรหรือผลประโยชน์
อื่นใดเพื่อตนหรือกลุ่มตนภายใต้สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งและมีความไม่แน่นอนสูง พฤติกรรมทางการเมือง
ในสถานศึกษาอาจด�าเนินไปเป็นปกติวิสัยหรืออาจมีสภาพรุนแรงถึงขั้นมีการปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เป็นธรรม
หากสถานศึกษาใดมีเหตุการณ์ลักษณะนี้ด�ารงอยู่ในวิถีชีวิตการงานที่ยาวนาน ก็อาจจะส่งผลเสีย
ต่อบรรยากาศการท�างาน บุคลากรอาจมีความรูส้ กึ ไม่ดี เพราะมองว่าพฤติกรรมการเมืองในสถานศึกษา มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของงานและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความขัดแย้งจะบั่นทอนความรู้สึกของคน ท�าให้คุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาตกต�า่ ลง อย่างไรก็ตาม ถ้าหากผูเ้ กีย่ วข้องมีความเข้าใจและรูเ้ ท่าทัน
ก็อาจจะไม่มองการเมืองในสถานศึกษาแต่เพียงด้านลบ คือแทนที่ผู้บริหารจะปฏิเสธ หรือพยายามขจัดพฤติกรรม
การเมืองให้หมดสิ้นไป หากแต่ได้ท�าความเข้าใจ และศึกษาหาวิธีที่เหมาะสม ที่จะใช้พฤติกรรมดังกล่าว
ไปในทิศทางสร้างสรรค์ การเมืองในสถานศึกษาก็อาจมีคุณค่า เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อองค์การ

ความสำาคัญ
การเมืองเป็นกิจกรรมที่จะท�าให้ได้มาซึ่งอ�านาจโดยตรง อ�านาจคือความสามารถที่จะท�าให้บุคคลอื่น
กระท�าในสิ่งที่ตนเองต้องการ แม้ว่าอ�านาจจะเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ บางครั้งอ�านาจ (เชิงนิเสธ) อาจเป็นเหตุให้
บางคนกระท�าบางอย่างทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา น�าไปสูป่ ญ
ั หาทางสังคมและปัญหาลักษณะอืน่ ๆ ในหน่วยงาน แต่อา� นาจ
(เชิงสร้างสรรค์) จะเป็นพลังทีท่ า� ให้กลไกต่างๆ ขององค์การมีการขับเคลือ่ น เมือ่ บุคคลต้องก้าวเข้าสูง่ านในสถานศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาระดับใด ก็ควรเข้าใจว่าการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบันเป็นระบบของความร่วมมือ
ลักษณะธรรมชาติขององค์การสมัยใหม่ตามนัยแห่งทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ (Organization BeHavioral Theory)
ได้อธิบายไว้ชัดเจนในเรื่องอ�านาจและการเมืองเพื่อควบคุมพฤติกรรมของระบบความร่วมมือในองค์การ
ด้วยเหตุทรี่ ะบบความร่วมมือในสถานศึกษาเป็นกิจกรรมทางการเมือง เป็นเรือ่ งของการต่อรองเพือ่ อ�านาจ
ของกันและกัน ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ขบวนการของกิจกรรมในสถานศึกษาก็เปรียบเสมือนขบวนการ
ทางการเมืองโดยโครงสร้างองค์การของสถานศึกษาก็เปรียบเสมือนผลของการแข่งขันอ�านาจระหว่าผู้ที่เข้าร่วม
อยู่ในสถานศึกษา ความรู้เรื่อง “การเมืองในสถานศึกษา” จึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจ
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ความหมาย
การเมืองในองค์การ หรือ การเมืองในสถานศึกษา คือ แนวคิด (Concept) ที่คนในสังคมองค์การและ
นักวิชาการสร้าง (Construct) ขึ้น เพื่อให้เป็นค�าที่เรียกแทนการอธิบาย (Explain) ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรม
ทางสังคมอย่างหนึ่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสถานศึกษา
การเมืองในสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีด่ า� เนินกิจกรรมเพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งอ�านาจและใช้อ�านาจในการจัดทรัพยากรและผลประโยชน์เพื่อตนหรือกลุ่มตน เป็นกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือ
ระบบอ�านาจที่ยอมรับกันตามปกติของกระบวนการด�าเนินงานในสถานศึกษา ลักษณะปรากฏการณ์ของกิจกรรม
อาจด�าเนินไปภายใต้ความขัดแย้งและอาจสะท้อนให้เห็นชัดเจนหรืออ�าพราง แต่จะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศ
หรือแบบแผนการปฏิบัติงานและความรู้สึกของบุคลากรในสถานศึกษาทั้งทางบวกและลบ

แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
ตามการรับรู้หรือความคิดเห็นของคนทัว่ ๆ ไป มองว่าการเมืองในสถานศึกษาเป็นเรือ่ งของการชิงดีชิงเด่น
การช่วงชิงความได้เปรียบซึ่งกันและกันของบุคคลซึ่งน�ามาซึ่งอ�านาจและผลประโยชน์ การท�างานเอาหน้า
การตัง้ ข้อกล่าวหาเพือ่ ท�าลายชือ่ เสียงและความเชือ่ ถือกัน การใช้เล่หเ์ หลีย่ มชัน้ เชิงเพือ่ เอาชนะคูแ่ ข่ง การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
การแสวงหาความนิยมชมชอบให้คนอืน่ เห็นดีเห็นงามในสิง่ ทีต่ นเองท�า การชักจูงหว่านล้อมหรือแสวงหาพรรคพวก
ด้วยวิธกี ารต่างๆ เพราะการมีพวกมากท�าให้มคี วามหมายและมีคณ
ุ ค่า การมีพวกมากท�าให้มนี า�้ หนักในการต่อรอง
มีคนเกรงใจ เกรงบารมี
ยิ่งไปกว่านั้น ในบรรยากาศของการเล่นเกมทางการเมือง ผู้เล่นอาจแสดงท่าทีบริสุทธิ์และจริงใจ
แบบมิตรแท้ต่อกัน แต่ถ้าเมื่อใดอีกฝ่ายเพลี่ยงพล�้าหรือมีจังหวะก็สามารถขจัดคู่แข่งให้ออกไปนอกเส้นทาง
เพื่อช่วงชิงอ�านาจและผลประโยชน์ที่ตนต้องการได้ทันที
แต่การมองการเมืองในสถานศึกษาตามแนวทางทัว่ ๆ ไปแบบนี้ ผูเ้ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์มกั ได้รบั ข้อแนะน�า
ให้เข้าใจว่า พฤติกรรมทางการเมืองที่เห็นและเป็นไปนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา เมื่อจะต้องอยู่ร่วมงานและ
เป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ก็ตอ้ งเรียนรูแ้ ละศึกษาสภาพวัฒนธรรมและสังคมของสถานศึกษาให้ถอ่ งแท้ เรียนรูท้ จี่ ะ
ปรับตัวและวางตนเองให้เหมาะสมกลมกลืน ใช้ความสุภาพอ่อนน้อม ท�าตนให้เข้ากับคนง่าย แต่ตลอดเวลา
ในการท�างานจะต้องรูจ้ ริง รูล้ กึ และยังต้องรูจ้ กั พัฒนาและปรับปรุงตนเองอยูเ่ สมอ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายต้องท�าให้
เต็มที่ ขยัน อดทน มุง่ มัน่ ซือ่ สัตย์สจุ ริต และรักษาผลประโยชน์ของสถานศึกษา เมือ่ ท�าเช่นนี้ การเมืองในสถานศึกษา
ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว
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ส่วนแนวคิดทางวิชาการเกีย่ วกับพลังทางการเมืองในองค์การ มีขอ้ สันนิษฐาน (Assumption) เป็นท�านองว่า
องค์ ก ารเป็นการรวมตัวของบุคคลหลายฝักหลายฝ่าย ซึ่งจะแข่งขันช่วงชิงอ� า นาจและอิทธิพลกันและกั น
กลุม่ ฝักฝ่ายหลากหลาย เหล่านัน้ จะแสวงหา ปกป้องผลประโยชน์ และรักษาสถานภาพทางการเมืองของตนไว้ หากมี
การจัดสรรแบ่งปันอ�านาจในองค์การไม่เท่าเทียมกันก็จะมีผลต่อการปฏิบตั ทิ ไี่ ร้มนุษยธรรมต่อกัน การใช้พลังทางการเมือง
เพื่อท�าลายฝ่ายตรงข้ามอาจมีความรุนแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเมืองในสังคมใหญ่ ข้อสันนิษฐานดังกล่าวจะ
สะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับการเมืองในองค์การสถานศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร เป็นเรื่องที่น่ารับรู้ไว้ไว้เพื่อเป็น
หัวข้อการศึกษากันต่อไป แต่การเมืองในสถานศึกษา มีประเด็นควรพิจารณาอยู่ 4 ประการ
ประการที่ ห นึ่ ง ที่ ว ่ า การเมื อ งเป็ น เรื่ อ งของการแสวงหาอ� า นาจ ฐานอ� า นาจในสถานศึ ก ษา
น่าจะมีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ
(1) อ�านาจหน้าที่ (Authority) เป็นอ�านาจทีเ่ กิดจากสิทธิของต�าแหน่ง เช่น อ�านาจของผูอ้ า� นวยการ คณบดี
อธิการบดี คณะกรรมการ อนุกรรมการ ซึ่งเป็นอ�านาจทางกฎหมาย เป็นอ�านาจที่มุ่งผลประโยชน์ร่วมของส่วนรวม
วิธีพื้นฐานของการใช้อ�านาจ คือ การยินยอม การยอมให้ หรือการเชื่อฟัง ผู้ใช้อา� นาจนี้ คือ ผู้บริหาร คณะกรรมการ
หรือองค์กรคณะบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กฎ กติกา หรือข้อบังคับของสถานศึกษาก�าหนด ผู้มีอ�านาจและ
หน้าที่ดังกล่าวจะใช้เป็นฐานเพื่อให้มีอ�านาจอื่นๆ ตามมา เช่น อ�านาจการให้รางวัลความดีความชอบ (Reward
Power) อ�านาจการบังคับให้มีการปฏิบัติตามโดยมีกฎหมายรองรับ (Legitimate Power) หรือใช้เพื่อการตัดสิน
หรือการสั่งการที่เป็นคุณหือเป็นโทษแก่บุคคลหรือหน่วยงานในสถานศึกษา เป็นต้น
(2) อ�านาจทีเ่ ป็นความสามารถเฉพาะของบุคคล (Power หรือ Charismatic Power) เป็นคุณลักษณะทีม่ อี ยู่
ในตัวผู้น�า โดยจุดหมายของการใช้อ�านาจการน�าในสถานศึกษา อาจเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือ
เพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นพื้นฐานพฤติกรรมแบบการพึ่งพา คือ ท�าให้มีผู้ตาม หรือมีพรรคพวก หรือมีบริวาร พฤติกรรม
การเมืองในสถานศึกษาเป็นการมุง่ แสวงหาและให้ได้มาซึง่ อ�านาจดังกล่าวด้วย ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้ตนเองหรือพรรคพวก
ให้มีโอกาส หรือมีบทบาทในการตัดสินเกี่ยวกับเป้าหมาย หรือทิศทางการด�าเนินภารกิจ หรือการจัดการทรัพยากร
ของสถานศึกษา
อย่างไรก็ตาม อ�านาจทัง้ สองลักษณะนีห้ ากมีการใช้ไปตามธรรมนองคลองธรรมและเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม
ก็จัดว่าเป็นระบบอ�านาจที่ยอมรับกันตามปกติ ส่วนอ�านาจลักษณะอื่น เช่น อ�านาจความเชี่ยวชาญ (Expert
Power) และอ�านาจที่ท�าให้ผู้อื่นน�าไปอ้างอิง (Reference Power) ของบุคลากรในสถานศึกษา ไม่น่าเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการเมืองในสถานศึกษา
ประการที่สอง ความต้องการทรัพยากรในทางเศรษฐกิจ ผลักดันให้บุคคลมีการแข่งขันเพื่อการมี
อ�านาจโครงสร้างองค์การแบบปิระมิดของสถานศึกษา ท�าให้ตา� แหน่งที่มีอ�านาจเหนือสุดอยู่ในรูปแบบของบุคคล
คนเดียว หรือในรูปองค์คณะบุคคล การไต่บนั ไดไปจนถึงระดับสูงย่อมเป็นไปได้ยากหากปราศจากอ�านาจ ในท�านอง
เดียวกัน ผู้บริหารหรือองค์คณะบุคคลระดับสูงที่ไร้อ�านาจ ย่อมไม่อาจได้มาซึ่งทรัพยากรที่จ�าเป็น ด้วยเหตุนี้
ระบบความร่วมมือทางการเมืองในกระบวนการใช้อ�านาจ มักเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่ายในสถานศึกษา
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ประการที่สาม มูลเหตุหลักของพฤติกรรมการเมือง นอกจากความต้องการมีอ�านาจของบุคคล ยังมี
เหตุปัจจัยอื่นๆ อีกมาก เช่น หากเกณฑ์การประเมินผลงานที่มีความเป็นอัตนัยสูง ย่อมจะเปิดช่องให้มีการวิ่งเต้น
เข้าหากลไกของอ�านาจ หรือกรณีบุคลากรในสถานศึกษามีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แล้วน�าไปสู่ความขัดแย้ง
เพราะมุง่ เอาชนะอีกฝ่ายด้วยการเข้าถึงเพือ่ โน้มน้าวผูม้ อี า� นาจให้สนับสนุนแนวคิดและตัดสินใจตามทีต่ นต้องการ
หรือในกรณีที่สถานศึกษาตกอยู่ในภาวะผันผวน เพราะมีแรงกดดันจากอ�านาจภายนอกที่จ�าเป็นต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด ก็อาจส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเมืองขึ้นได้ เนื่องจากบุคลากรเห็นว่า
ผลการเปลี่ยนแปลงอาจกระทบความมั่นคงของงาน ท�าให้ขาดความมั่นใจในงาน จึงหันมาแสดงพฤติกรรม
เอาอกเอาใจผู้มีอ�านาจ แต่พฤติกรรมการเมืองในสถานศึกษาบางกรณีอาจเกิดขึน้ เพราะบุคลากรเพียงต้องการ
แสดงอ�านาจเหนือคนอืน่ ด้วยวิธกี ารต่างๆ เพือ่ บีบบังคับ (Coercive Power) ให้คนท�าตามความต้องการ หรือเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของตน โดยไม่ค�านึงในสิ่งที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยส่งเสริมให้มีการใช้อ�านาจทางการเมืองในสถานศึกษาอยู่อีกหลายประการ เช่น
การเกิดวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากร เมือ่ สถานศึกษาได้รบั การจัดสรรมา แต่ไม่ชดั เจนว่าหน่วยงานใดคือผูม้ สี ทิ ธิ
ในทรัพยากรนั้นอาจส่งเสริมให้มีการใช้อ�านาจทางการเมืองเพื่อช่วงชิงกันเองระหว่างหน่วยงาน หรือในกรณี
สถานศึกษาต้องตัดสินเกีย่ วกับกลยุทธ์ในการพัฒนาระยะยาวภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง ผู้บริหาร
อาจใช้อ�านาจทางการเมืองเพื่อให้การตัดสินใจลุล่วงไปให้ได้ ในท�านองเดียวกัน ภายใต้ความคลุมเครือซับซ้อน
ของเทคโนโลยีทางการบริหารสถานศึกษากับสภาพทีม่ คี วามสับสนวุน่ วายของปัจจัยแวดล้อมภายนอก อาจส่งเสริม
ให้พฤติกรรมการเมืองเกิดขึ้นได้หลายลักษณะภายในสถานศึกษา
ประการที่สี่ กิจกรรมการเพิ่มพลังอ�านาจในการแข่งขันเพื่อให้ได้อ�านาจในบางลักษณะ ไม่จัดว่าเป็น
เรือ่ งของการเมือง เช่น ผูบ้ ริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนของครู การจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลัง
อ�านาจการท�างานของบุคลากร (Empowerment) การเพิม่ พูนทักษะการวิจยั ชัน้ เรียนเพือ่ ให้บคุ ลากรมีความเชีย่ วชาญ
ทางการวิจัย (Expert power) แต่เงื่อนไขทางการเมืองอาจก่อตัวขึ้น เมื่อมีกรณีผู้บริหารมอบรางวัลแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีจ่ งรักภักดีตอ่ ตน เช่น ให้ทนุ เรียนต่อโดยมิได้พจิ ารณาถึงผลการปฏิบตั งิ าน เพราะเห็นว่าสถานศึกษา
มิได้ก�าหนดโครงสร้าง หรือ แนวปฏิบัติที่เป็นข้อตกลงในเรื่องนี้ไว้ เป็นต้น

การประยุกต์ใช้
การประยุกต์ใช้ จะเน้นไปที่การบริหารการเมืองในสถานศึกษา ซึ่งมีแนวปฏิบัติกันอยู่ 2 แบบ คือ
แบบมีจริยธรรมกับแบบไร้จริยธรรม
ก. ยุทธวิธีแบบมีจริยธรรม เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งอ�านาจ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น
ประกอบด้วย
(1) แนวทางการแสวงหาอ�านาจโดยตรง เช่น การผูกมิตรกับผูม้ อี า� นาจ ด้วยการให้ความช่วยเหลือ
งานต่างๆ เพือ่ สร้างความคุน้ เคยสนิทสนม เชือ้ เชิญผูม้ อี า� นาจเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ า� คัญของสถานศึกษา เป็นผูไ้ วต่อ
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้ ความเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานระดับนโยบายหรือต้นสังกัด เพราะการมีข้อมูลข่าวสารส�าคัญท�าให้มีอ�านาจ
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การสร้างสัมพันธ์เป็นเครือข่ายและเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระวัตทิ ดี่ เี ป็นทีย่ อมรับของฝ่ายต่างๆ จากภายนอกมาร่วมงาน
ด้วยวิธีการที่แยบยล จะช่วยเสริมบารมีท�าให้งานส�าเร็จและทุกฝ่ายพอใจ การด�ารงตนในการด�าเนินชีวิต
ที่ถกู ต้อง เป็นนักสร้างอุดมคติ สร้างบรรทัดฐานทางสังคม ดูแลเรือ่ งบุคลิกภาพ มีความกระตือรือร้น ซือ่ สัตย์สจุ ริต
มีเมตตา มีคุณลักษณะที่ประทับใจของสมาชิก จะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการยอมรับ และเมื่อมีเหตุการณ์หรือ
ปัญหาส�าคัญที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา จะต้องปรากฏตัวให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือสาธารณชนเห็นได้ทันที เพื่อแสดงว่า
เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงและเอาใจใส่งาน
(2) แนวทางการสร้างสัมพันธภาพกับบุคลและเครือข่ายเพือ่ หวังผลด้านความร่วมมือช่วยเหลือ
ในปัจจุบันและอนาคต เชื่อการแสดงความจงรักภักดีที่พอเหมาะพอควรต่อสถานศึกษา การน�าเสนอแนวคิด
แนวปฏิบัติที่น่าประทับใจเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตนเอง การใช้ความสุภาพอ่อนน้อม ความน่าคบหาและ
คุณลักษณะทางบวกที่มีอยู่ในตน การขอค�าแนะน�าจากเพื่อนร่วมงาน การท�าให้ผู้ปกครองและผู้เรียนประทับใจ
ในผลงาน และการส่งบัตรถึงบุคคลในโอกาสส�าคัญ เป็นต้น
(3) แนวทางการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดง่ายๆ ในการท�างาน เช่น การวิจารณ์ผู้มีอ�านาจหรือ
ผูบ้ งั คับบัญชาต่อสาธารณะ การปฏิบตั งิ านข้ามหน้าผูบ้ งั คับบัญชาเบือ้ งต้น การปฏิเสธข้อเสนอฝ่ายบริหารระดับสูง
ซึง่ ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดทางการเมืองทีส่ า� คัญ เพราะการปฏิเสธจะเป็นสาเหตุให้ไม่ได้รบั ความไว้วางใจอีกต่อไป
การต�าหนิผบู้ งั คับบัญชาคนเก่าทีพ่ น้ ต�าแหน่งหรือหมดอ�านาจไปแล้ว โดยความจริงเขาอาจจะเป็นสะพานเชือ่ มโยง
กับผูบ้ งั คับบัญชาคนใหม่ทยี่ งั มีประโยชน์ตอ่ ตน และการกระท�าดังกล่าวอาจมองว่าเป็นคนไม่นา่ ไว้วางใจอีกด้วย
ข. ยุทธวิธแี บบไร้จริยธรรม เป็นการกระท�าทีไ่ ด้มาและใช้อา� นาจไปในทางทีไ่ ม่สจุ ริต เพือ่ ให้ได้ผลประโยชน์
ส่วนตน เช่น การสร้างอาณาจักรโดยพยายามขยายอ�านาจและหน้าที่เพิ่มให้แก่ตนเองมากยิ่งขึ้น และพยายาม
ให้ตนมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เหล่านั้น การโจมตีและใส่ร้ายผู้อื่น การหลีกหนีสถานการณ์
ที่ ไม่ต้องการผลลัพธ์ที่เลวร้าย การขัดขวางมิให้คู่แข่งประสบผลส�าเร็จ การแสดงออกต่อสาธารณะว่าตนเอง
มีความปรารถนาดี ด้วยการปฏิบัติตนให้ผู้บังคับบัญชาตายใจจนยอมมอบความไว้วางใจและอ�านาจให้ สุดท้าย
แอบบ่อนท�าลายความน่าเชื่อถือของผู้บังคับบัญชา แล้วฉวยโอกาสเข้าไปมีอ�านาจแทน การกดดันข่มขู่ผู้อื่น
ให้อยูใ่ นภาวะจ�ายอม หากปฏิเสธจะถูกกลัน่ แกล้ง การสนับสนุนให้รบั งานหรือรับต�าแหน่งในระดับสูงขึน้ ทีบ่ คุ คลผูน้ นั้
ไม่ถนัดและไม่มีความสามารถ เพือ่ ให้พบกับความล้มเหลวหลุดจากวงจรอ�านาจ การยุให้แตกเป็นกลุม่ ไม่ไว้วางใจ
และระแวงต่อกัน คอยจ้องทะเลาะและท�าลายกันเอง เพื่อให้ตนเองอยู่ในต�าแหน่งได้ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยุทธวิธบี ริหารการเมืองทีไ่ ม่เป็นคุณในสถานศึกษายังมีอกี มาก เช่น การรับข้อมูลหรือข้อเสนอ
เอาไว้และให้ความหวัง การยักย้ายถ่ายเทข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน การเลือกที่จะ
ดึงเอาคู่กรณีเข้ามาเป็นพวกหรือควรจะท�าลายเสีย เป็นต้น ยุทธวิธีบริหารการเมือง หรือพฤติกรรมเมือง
แบบไร้จริยธรรมเป็นสิ่งที่ไม่สมควรส่งเสริมให้มีในสถานศึกษา

ที่มา : สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2555. 125 – 130
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องค์ประกอบการบริหารจัดการงาน กอบรมแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล
ของโครงการเข้าวัดป ิบัติธรรมวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพุทธ าสนิกชน
พระมหาเฉลิม ปิยทสสี (สงเอียด)
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา
การบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมีสว่ นร่วม ทีม่ ปี ระสิทธิผลของโครงการ
เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน
2) ก�าหนดองค์ประกอบการบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการเข้ า วั ด ปฏิ บั ติ ธ รรมวั น อาทิ ต ย์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุณภาพชีวติ ของพุทธศาสนิกชนและ 3) ประเมินการน�าองค์ประกอบการบริหาร
จัดการงานฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของโครงการเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน
มาปฏิบตั ิ ประชากรทีใ่ ช้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารจัดการโครงการฯ จ�านวนวัดละ 4 คน
ประธานศูนย์ประสานงานการเรียนรูว้ ดั วิถพี ทุ ธเฉลิมพระเกียรติวดั วันอาทิตย์
ประจ�าภูมิภาค (ศปอ.ภ.) จ�านวนวัดละ 4 คน วิทยากรจ�านวนวัดละ 2 คน
และตัวแทนภาคประชาชนในชุมชนจ�านวนวัดละ 7 คน จ�านวน 60 วัด
รวมจ�านวน 1,020 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบส�ารวจความคิดเห็น
เกีย่ วกับสภาพปัญหาการบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมีสว่ นร่วมทีม่ ปี ระสิทธิผล
ของโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
พุทธศาสนิกชน แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
งานฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลของโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน และแบบประเมินการน�า
องค์ประกอบ การบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมีสว่ นร่วมทีม่ ปี ระสิทธิผล
ของโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของพุทธศาสนิกชน มาปฏิบัติ
ผลการวิจัย พบว่า
1. การบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล
ของโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
พุทธศาสนิกชน ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบตั ิ ด้านการรับผลทีเ่ กิดขึน้ และ
ด้านการประเมินผล ทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับมาก และข้อมูลมีการ
กระจายตัวน้อย
2. สามารถก�าหนดองค์ประกอบการบริหารจัดการงานฝึกอบรม
แบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของพุทธศาสนิกชน ได้ทงั้ หมด 4 องค์ประกอบหลัก
32 องค์ประกอบย่อย ซึ่งน�ามาก�าหนดเป็นการบริหารจัดการงานฝึกอบรม
แบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลได้ต่อไป
3. การน�าองค์ประกอบการบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมี
ส่วนร่วมทีม่ ปี ระสิทธิผลของโครงการเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรมวันอาทิตย์เพือ่ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน มาปฏิบัติ โดยการก�าหนดเป็นเนื้อหา
วัตถุประสงค์ กระบวนการ วิธีการ และการประเมินผล เพื่อวางแผน

ปฏิบตั ิ ก�ากับ และตรวจประเมิน ในภาพรวมมีความถูกต้อง ความเป็นไปได้
และความเป็นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และข้อมูลมีการกระจายตัวน้อย
ค�าส�าคัญ : การบริหารจัดการงานฝึกอบรม, การมีส่วนร่วม,
ประสิทธิผล
Abstract
The purposes of this research were: (1) to study the current
problem state of effective participatory training management through
Sunday Temple - Attendance and Dharma Practicing Project for
Buddhist’s uality of Life (ST – ADPP - PB L) (2) to construct the
factors affecting the effective participatory training management
through ST – ADPP – PB L and (3) to assess and verify the usable
factors affecting the effective participatory training management
through ST – ADPP – PB L
The research was divided into 3 steps : the 1st step was to
study the current problem state of the effective training management
through ST - ADPP – PB L the 2nd step was to construct the factors
affecting the effective participatory training management through
ST – ADPP – PB L, the 3rd step was to assess the factors affecting
the effective participatory training management through ST – ADPP
– PB L.
Population of the study were Project Directors of ST – ADPP
– PB L, project’s resource persons and regional presidents of ST
– ADPP – PB L coordinating units. The research instruments used
were opinionnaire, in - dept interview, and questionnaire. The data
were analyzed by using statistical methods including mean, standard
deviation, factor analysis, and content analysis.
The findings were as follows :
1. Overall, there were problems of effective participatory
training management through Sunday Temple - Attendance and
Dharma Practicing Project (ST – ADPP – PB L) at high level. The
research results also revealed that the problems in each aspect
were found at high level with small standard deviation.
2. It was found that essential factors affecting the effective
participatory training management through ST – ADPP – PB L
consisted of 4 main factors and 32 minor factors in which all could
be used to specify the curriculum essences of effective participatory
training management.
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3. The implications derived from the specified research
results as shown at all of the above were verified by the connoisseurs
and found that all affecting usable factors were correct, practical
and useful at very high level.
Key words : training management, effective participatory
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมี
ส่ ว นร่ ว มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโครงการเข้ า วั ด ปฏิ บั ติ ธ รรมวั น อาทิ ต ย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน
2. เพื่อก�าหนดองค์ประกอบการบริหารจัดการงานฝึกอบรม
แบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของโครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน
3. เพือ่ ประเมินการน�าองค์ประกอบการบริหารจัดการงานฝึกอบรม
แบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน มาปฏิบัติ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

องค์ประกอบการบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิผลของโครงการเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรมวันอาทิตย์เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ของพุทธศาสนิกชน ประกอบด้วยเนือ้ หาของการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิผล
ในลักษณะของการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ
การมีสว่ นร่วมในการรับผลทีเ่ กิดขึน้ และการมีสว่ นร่วมในการประเมินผล
(ธีระ รุญเจริญ, 2550) (จันทรานี สงวนนาม, 2553) (เมตต์ เมตต์การุณจ์ ติ , 2553)
(Pearse and Stiefel, 1979) (Shaded Prins and Nas, 1982) (Davis and
Newstrom, 1985) (Putti, 1987) (Cohen and Uphoff, 1997)

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจยั นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหา
การบริหารจัดการและก�าหนดองค์ประกอบในเชิงปริมาณ ( uantitative
Research) ตลอดจนใช้สมั ภาษณ์เชิงลึกเพือ่ ให้ได้ขอ้ สนุบสนุนองค์ประกอบ
การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการในเชิงคุณภาพ ( ualitative Research)
ภายใต้การตรวจ ความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurs)
ขอบเขต นการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงประสม (Mixed Method Research)
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ( uantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ ( ualitative Research)

ตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ สภาพปัญหา
การบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ องค์ประกอบ
การบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล

ประชากร

ประชากรทีใ่ ช้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารจัดการโครงการฯ จ�านวนวัดละ 4 คน
ประธานศูนย์ประสานงาน การเรียนรูว้ ดั วิถพี ทุ ธเฉลิมพระเกียรติวดั วันอาทิตย์
ประจ�าภูมิภาค (ศปอ.ภ.) จ�านวนวัดละ 4 คน วิทยากร จ�านวนวัดละ 2 คน
และตัวแทนภาคประชาชนในชุมชนจ�านวนวัดละ 7 คน จ�านวน 60 วัด
รวมจ�านวน 1,020 คน
50 วิทยาจารย์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบส�ารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปัญหาการบริหารจัดการ
งานฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
งานฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล
3. แบบประเมินการน�าองค์ประกอบการบริหารจัดการงาน
ฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลมาปฏิบัติ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. จัดส่งแบบสํารวจความคิดเห็น พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์
เพือ่ ส่งกลับมายังผูว้ จิ ยั ไปยังวัดวันอาทิตย์ ซึง่ มูลนิธวิ ดั ปัญญานันทารามได้
พิจารณาคัดเลือก
2. สัมภาษณ์เชิงลึกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงาน
ฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล
3. สั ม มนาอิ ง ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Connoisseurs) เพื่ อ ก� า หนด
องค์ประกอบ
4. จัดสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurs) เพื่อประเมินการ
น�าองค์ประกอบมาปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงส�ารวจ ดวยสถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นน�าเสนอ
ในรูปของตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธี Principal
Component Analysis (PC) และใช้วธิ หี มุนแกนออโธกอนอลแบบวาริแมกซ์
(Varimax Orthogonal) ด้วยเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตัวแปรที่ส�าคัญ
จากองค์ ป ระกอบ ต่ า งๆ ที่ มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค ะแนนองค์ ป ระกอบ
(Factor Score Coefficients) ตัง้ แต่ 0.30 ขึน้ ไป จากนัน้ น�าเสนอในรูปของ
ตารางประกอบความเรียง
3. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากนั้นน�าเสนอในรูปของ
ความเรียง
4. สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบการบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบ
มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของโครงการฯ
5. วิเคราะห์ข้อมูลความถูกต้อง ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ขององค์ประกอบการบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม
ที่มีประสิทธิผลของโครงการฯ มาปฏิบัติ โดยการก�าหนดเป็นเนื้อหา
วัตถุประสงค์ กระบวนการ วิธีการ และการประเมินผล เพื่อวางแผน
ปฏิบตั ิ ก�ากับ และตรวจประเมิน ดวยสถิติ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จากนัน้ น�าเสนอในรูปของตารางประกอบ
ความเรียง
ผลการวิจัย
1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม
ทีม่ ปี ระสิทธิผลของโครงการเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรมวันอาทิตย์เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ ของพุทธศาสนิกชน ในภาพรวมมีปญ
ั หาอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีปญ
ั หาอยูใ่ นระดับมาก โดยสามารถเรียงล�าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ
ด้านการรับผลที่เกิดขึ้น และด้านการประเมินผล

2. องค์ประกอบการบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมที่
มีประสิทธิผลของโครงการเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรมวันอาทิตย์เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของพุทธศาสนิกชน มี 4 องค์ประกอบหลัก 32 องค์ประกอบย่อย
โดยสามารถน�าไปใช้ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลของ
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนดังนี้
2.1 การวางแผน
2.1.1 เนือ้ หา ได้แก่ กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรม
การอ่านพระไตรปิฎก กิจกรรมการสังวัธยายพระไตรปิฎก กิจกรรมเพิม่ โอกาส
บวชเนกขั ม มะบารมี และกิ จ กรรมพุ ท ธอาสาท� า บุ ญ โดยไม่ ผ ่ า นเงิ น
ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2.1.2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ ก�าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อก�าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการถ่ายโยงความรู้การฝึกอบรมสู่
การปฏิบัติ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของการคัดเลือก อภิปราย
เพื่อเสนอแนะปรับปรุง และน�าเสนอเนื้อหา วัตถุประสงค์ กระบวนการ
วิธีการ และการประเมินผลกิจกรรมการฝึกอบรม
2.1.3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการประชุมกลุม่ (Focus
Group Discussion) เพือ่ ก�าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพผูเ้ ข้ารับการฝึก
อบรม กระบวนการประชุมกลุ่ม เพื่อก�าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
การถ่ายโยงความรู้การฝึกอบรมสู่การปฏิบัติ กระบวนการประชุมกลุ่ม
เพือ่ ก�าหนดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของการคัดเลือกการอภิปราย
เพื่อเสนอแนะปรับปรุง และการน�าเสนอเนื้อหา วัตถุประสงค์ กระบวนการ
วิธีการ และการประเมินผลกิจกรรม การฝึกอบรม
2.1.4 วิธกี าร ได้แก่ คัดเลือก อภิปรายเพือ่ เสนอแนะปรับปรุง
และน�าเสนอทิศทางการพัฒนาคุณภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม คัดเลือก
อภิปรายเพื่อเสนอแนะปรับปรุง และน�าเสนอมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
การถ่ายโยงความรูก้ ารฝึกอบรมสูก่ ารปฏิบตั ิ คัดเลือก อภิปรายเพือ่ เสนอแนะ
ปรับปรุง และน�าเสนอการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของเนื้อหา
วัตถุประสงค์ กระบวนการ วิธกี าร และการประเมินผลกิจกรรมการฝึกอบรม
2.1.5 การประเมินผล ได้แก่ ประเมินความถูกต้อง และ
ความเชือ่ มัน่ ของทิศทางการพัฒนาคุณภาพผูเ้ ข้ารับ การฝึกอบรม ประเมิน
ความถูกต้อง และความเชื่อมั่นของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการถ่ายโยง
ความรู้การฝึกอบรมสู่การปฏิบัติ ประเมินความถูกต้อง และความเชื่อมั่น
ของเนื้อหา วัตถุประสงค์ กระบวนการ วิธีการและการประเมินผลกิจกรรม
การฝึกอบรม
2.2 การปฏิบัติ
2.2.1 เนือ้ หา ได้แก่ กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรม
การอ่านพระไตรปิฎก กิจกรรมการสังวัธยายพระไตรปิฎก กิจกรรมเพิ่ม
โอกาสบวชเนกขัมมะบารมี และกิจกรรมพุทธอาสาท�าบุญโดยไม่ผ่านเงิน
ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2.2.2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ ก�าหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์
กระบวนการ วิธีการ และการประเมินผลในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม
ก�าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการถ่ายโยงความรู้การฝึกอบรมสู่การ
ปฏิบตั ใิ นแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม ระบุแนวทางการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
ในระหว่างการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรม
2.2.3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการประชุมกลุม่ เพือ่ ก�าหนด
เนื้อหา วัตถุประสงค์ กระบวนการ วิธีการ และการประเมินผลในแต่ละ
กิจกรรมการฝึกอบรม กระบวนการประชุมกลุ่ม เพื่อก�าหนดมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ของ การถ่ายโยงความรู้การฝึกอบรมสู่การปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม
การฝึกอบรม กระบวนการประชุมกลุ่ม เพื่อระบุแนวทาง การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรม

ด้วยตนเอง

2.2.4 วิธกี าร ได้แก่ การฝึก อบรม การใช้พเี่ ลีย้ ง และการเรียนรู้

2.2.5 การประเมินผล ได้แก่ประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม
ในแต่ละกิจกรรม ประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม
2.3 การก�ากับ
2.3.1 เนือ้ หา ได้แก่ กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรม
การอ่านพระไตรปิฎก กิจกรรมการสังวัธยายพระไตรปิฎก กิจกรรมเพิม่ โอกาส
บวชเนกขัมมะบารมี และกิจกรรมพุทธอาสาท�าบุญโดยไม่ผ่านเงิน
ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2.3.2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ ก�ากับ ติดตาม การปฏิบัติให้ได้
ตามเนือ้ หา วัตถุประสงค์ กระบวนการ และวิธกี ารในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม
วางแผนปรับปรุงพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละ
กิจกรรมการฝึกอบรม
2.3.3 กระบวนการ ได้แก่ ก�ากับ ติดตาม การปฏิบัติให้ได้
อย่างสอดคล้องกันตามเนื้อหา วัตถุประสงค์ กระบวนการ และวิธีการใน
แต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม กระบวนการประชุมกลุม่ เพือ่ วางแผนปรับปรุง
พัฒนาความก้าวหน้าของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม
2.3.4 วิธีการ ได้แก่ การก�ากับ ติดตามการปฏิบัติให้ได้
ตามเนือ้ หา วัตถุประสงค์ กระบวนการ และวิธกี ารในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม
โดยการสังเกต และการสัมภาษณ์
2.3.5 การประเมินผล ได้แก่ สังเกต การปฏิบัติให้ได้ตาม
เนื้อหาในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรมในระหว่างการฝึกอบรม โดยใช้แบบ
สังเกต สัมภาษณ์เพือ่ ศึกษาความก้าวหน้าของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละ
กิจกรรม การฝึกอบรม ในระหว่างการฝึกอบรม โดยใช้แบบสัมภาษณ์อย่าง
มีโครงสร้าง
2.4 การตรวจประเมิน
2.4.1 เนือ้ หา ได้แก่ กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรม
การอ่านพระไตรปิฎก กิจกรรมการสังวัธยายพระไตรปิฎก กิจกรรมเพิม่ โอกาส
บวชเนกขัมมะบารมี และกิจกรรมพุทธอาสาท�าบุญโดยไม่ผ่านเงิน
ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2.4.2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ วางแผนในการนิเทศติดตาม
และประเมินผลหลังการฝึกอบรมตามตัวบ่งชีใ้ นแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม
ปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลหลังการฝึกอบรมตามตัวบ่งชี้
ในแต่ละกิจกรรม การฝึกอบรม
2.4.3 กระบวนการ ได้แก่ การนิเทศติดตามและประเมินผล
หลังการฝึกอบรมตามตัวบ่งชี้ในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม
2.4.4 วิธีการ ได้แก่ การนิเทศติดตามและประเมินผลหลัง
การฝึกอบรมตามตัวบ่งชีใ้ นแต่ละกิจกรรม การฝึกอบรม ในระหว่างการฝึกอบรม
และหลังการฝึกอบรม โดยการสัมภาษณ์
2.4.5 การประเมินผล ได้แก่ สัมภาษณ์ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
หลังการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม โดยใช้แบบสัมภาษณ์
อย่างมีโครงสร้าง
3. การน�าองค์ประกอบการบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมี
ส่วนร่วมทีม่ ปี ระสิทธิผลของโครงการเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรมวันอาทิตย์เพือ่ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของพุทธศาสนิกชน มาปฏิบัติ โดยการก�าหนดเป็นเนื้อหา
วัตถุประสงค์ กระบวนการ วิธีการ และการประเมินผล เพื่อวางแผน ปฏิบัติ
ก�ากับ และตรวจประเมิน ในภาพรวมมีความถูกต้อง ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อมูลมี การกระจายตัวน้อย
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า สภาพปัญหาการบริหารจัดการงานฝึกอบรม
แบบมีสว่ นร่วมทีม่ ปี ระสิทธิผลของโครงการฯในภาพรวมมีปญ
ั หาอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับมาก
คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับผลที่เกิดขึ้น และ
ด้านการประเมินผล ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งอาศัยความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องของหลักธรรมทางพุทธศาสนาค่อนข้างมาก ส่งผลให้ในทางปฏิบัติ
จริงเมือ่ ทางวัดวางแผนงานเรียบร้อย จึงจะน�าเสนอเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ได้รบั ทราบเท่านัน้ ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริงยังมีประชาชนจ�านวนมากทีม่ คี วามรู้
เรื่องหลักธรรมและหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาเป็นจ�านวนมาก ดังเช่น
จากผลการศึกษาวิจัยของวัดปัญญานันทาราม (2558) ที่ได้น�าเสนอ
ผลการด�าเนินงานโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา ที่ให้
ข้อเสนอแนะไว้วา่ ควรให้ความส�าคัญกับศักยภาพและขีดความสามารถทางด้าน
วิชาการของบุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมในคณะท�างาน และให้ความส�าคัญ
กับการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของวัดในการบริหารจัดการ
ผ่านกระบวนการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้รวมถึง
ระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ การสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และภารกิจของวัด พระสงฆ์และพุทธบริษัทในการเผยแผ่พุทธศาสนา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรก�าหนดนโยบายในการคัดเลือกฆราวาส และพระสงฆ์
เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ โดยควรก�าหนด
เป็นบทบาท และหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ควรมีนโยบายในการคัดกรองระดับความรูท้ างพุทธศาสนาของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถออกแบบหลักสูตร
การฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
1. ควรเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง และผู ้ ที่ เ คยผ่ า นเข้ า รั บ
การฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการด�าเนินงานองค์ประกอบ
การบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมีสว่ นร่วมทีม่ ปี ระสิทธิผลของโครงการฯ
อย่างเต็มที่ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
2. สามารถน�าองค์ประกอบการบริหารจัดการงานฝึกอบรมแบบมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของโครงการฯ ไปเขียนหลักสูตรในการฝึกอบรมให้
ได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนือ่ ง และมีรปู แบบการด�าเนินกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
ตามความต้องการของประชาชนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมว่ามีความต้องการไป
ในทิศทางใด
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ความคาดหวังและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นการจัดกิจกรรมการออกกำาลังกาย
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบุยาว สำานักงานเขตพื้นที่การ ึกษา ประถม ึกษา รีสะเกษ เขต 2
Parents Expectation and Participation toward Students Exercise Activities Management
2

ก้องกิตติ ดวงตา
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคาดหวังและ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ จัดกิจกรรมการออกก�าลังกายของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านบุยาว ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 และ (2) เปรียบเทียบความความคาดหวังและ การมีสว่ นร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียนโรงเรียน
บ้านบุยาว ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครอง
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่
ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จ�านวน 192 คน
การเลือกกลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวนัน้ จะอิงตามหลักความสะดวก (Convenient
Sampling) เนือ่ งจากเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ตรงจุดและสะดวกต่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม มีคา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 0.849 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
โดยก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)

ผลการวิจยั พบว่า (1) ความคาดหวังของผูป้ กครองในการจัดกิจกรรม
การออกก�าลังกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านบุยาว ส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และ
การมีสว่ นรวมของผูป้ กครองในการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียน
โรงเรียนบ้านบุยาว ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และ (2) การเปรียบเทียบความคาดหวัง
ของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียนโรงเรียน
บ้านบุยาว ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
พบว่าแตกต่างกันตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ของผู้ปกครอง
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 อาชีพของผูป้ กครองนักเรียนต่างกัน
มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผูป้ กครองในการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านบุยาว
ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบว่า แตกต่าง
กันตามอายุและรายได้ของผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เพศและอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนต่างกันแต่การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองไม่แตกต่างกัน
สรุ ป ได้ ว ่ า ความคาดหวั ง และการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครอง
ในการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านบุยาว ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีความคาดหวังมาก
ได้แก่ ด้านชนิดของกิจกรรม ด้านสิง่ อ�านวยความสะดวก และการเปรียบเทียบ
ความคาดหวั ง และการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครองในการจั ด กิ จ กรรม
การออกก�าลังกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านบุยาว ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ของกลุม่ ตัวอย่างตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ของผู้ปกครอง และการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกาย
มี ค วามคาดหวั ง และมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครองในการจั ด กิ จ กรรม
การออกก�าลังกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านบุยาว ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 แตกต่างกัน
Abstract
The purposes of this research were to: (1) study expectations
and participations of parents toward exercise activities management
for students at Banbuyao School under Sisaket Primary Educational
Service Area Office 2 and (2) compare expectations and participations
of parents toward exercise activities management for students at
Banbuyao School under Sisaket Primary Educational Service Area
Office 2 according to gender, age, education level, occupation and
income of parents.
The samples of this research were 192 parents of students
who were studying in elementary and junior high school levels.
Random sampling method was convenient sampling. The research
tool was questionnaire with 0.849 reliability coefficient. Statistics for
analyzing data were percentages, means, standard deviations and
one way analysis of variance at 0.05 significance level. Then do
paired comparisons by Scheffe when there was significance.
The results of the research were: (1) parents expectations
toward students exercise activities management of Banbuyao school
under Sisaket Primary Educational Service Area Office 2, were in
high level in every area. Participations of parents toward exercise
activities management for students at Banbuyao School under
Sisaket Educational Service Area Office 2 were in high level. (2) The
comparisons of parents expectations toward students exercise
activities for students at Banbuyao School under Sisaket Primary

Educational Service Area Office 2 were different in accordance with
age and income of parents at a 0.05 level of statistical significance,
whereas gender, occupation did not significantly lead to different
parents expectation levels. Summary, expectations and participations
of parents toward exercise activities management for students at
Banbuyao School under Sisaket Primary Educational Service Area
Office 2 were high in type of activity and facility. There were significance
in expectations and participations of parents toward exercise activities
management for students at Banbuyao School under Sisaket Primary
Educational Service Area Office 2.
บทนำา
โรงเรียนบ้านบุยาว ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต�าบล กล้วยกว้าง อ�าเภอห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ เปิดสอนในชัน้ อนุบาลปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวนนักเรียน
ทัง้ หมด 368 คน จากผลรายงานการตรวจสุขภาพประจ�าปี ของนักเรียนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกล้วยกว้าง ตรวจพบปัญหาสุขภาพและ
ปัญหาเรื่องสุขภาวะโภชนาการ พบว่าปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนบ้านบุยาว
มีปัญหาสุขภาพ คือ โรคอ้วน โรคภูมิแพ้อาหารทะเล ฟันผุ ไข้หวัด
โรคขาดสารอาหาร ท�าให้การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามวัย (หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบุยาว พ.ศ. 2553 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
การทีค่ นเราจะมีสขุ ภาพร่างกายและจิตใจทีส่ มบูรณ์แข็งแรงได้นนั้
จ�าเป็นต้องได้รบั การดูแลเอาใจใส่ทะนุบา� รุงอย่างสม�า่ เสมอ การออกก�าลังกาย
ด้วยการร่วมกิจกรรมพลศึกษาก็เปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทางที่ดีขึ้น
(อวย เกตุสงิ ห์. 2518 : 5) การเคลือ่ นไหวและออกก�าลังกายจ�าเป็นอย่างยิง่
ส� า หรั บ คนทุ ก เพศทุ ก วั ย การเคลื่ อ นไหวร่ า งกายจึ ง มี ค วามจ� า เป็ น
และพัฒนาให้มีการเก็บไขมันเป็นพลังงานส�ารองไว้ใช้ในช่วงขาดแคลน
การใช้เทคโนโลยีชีวิตประจ�าวันท�าให้ลดการเคลื่อนไหว จึงไม่มีเวลา
ออกก�าลังกาย ดังนัน้ การสร้างนิสยั ให้รกั การออกก�าลังกายจึงเป็นสิง่ จ�าเป็น
ที่ต้องให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และคนในครอบครัว
ทีต่ อ้ งดูแลในการสร้างนิสยั เมือ่ เด็กเข้าโรงเรียนจึงเป็นโอกาสดีทคี่ รูได้สง่ เสริม
การออกก�าลังกายในโรงเรียน ซึง่ ได้ผลในวัยเด็กขณะทีเ่ ด็กเชือ่ ฟังและท�าตาม
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ (กัลยา กิจบุญชู. 2546 : 1 - 2) การออกก�าลังกาย
และการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่างๆ เป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เป็นสิ่งให้ครูผู้สอนวิชา
พลศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องคาดหวังถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายของ
นักเรียนว่ามีภาวะทางด้านร่างกายเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางใด และสามารถ
น�าข้อมูลของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) ได้ด�าเนินการ
โดยค�านึงถึงการเปลีย่ นแปลงในสังคมไทย การก้าวเข้าสูย่ คุ สมัย “โลกาภิวตั น์”
ที่ท�าให้ขอบข่ายของการสืบเสาะ ค้นคว้า แสวงหาถ่ายทอดความรู้และ
การเรียนรูเ้ ป็นไปอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว พร้อมกับการขยายอย่างกว้างขวาง
ของความรู ้ แ ละการเรี ย นรู ้ แ ห่ ง ศาสตร์ ต ่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการศึกษาเป็นแนวทางในการ
ด�าเนินชีวิตของคนไทย เพื่อมุ่งให้เกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมี
สุขของคนไทย” (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 2 - 3)
เด็กทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรงในปัจจุบนั คือ ผูใ้ หญ่ทสี่ ขุ ภาพดีในอนาคต
การส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะต้องค�านึง
ถึงการส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตอย่างสมวัยมีพลานามัยทีส่ มบูรณ์แข็งแรง
ผูเ้ กีย่ วข้อง ควรต้องดูแลเอาใจใส่ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เพือ่ ให้เด็ก
สามารถด�ารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ดรุณี อ้นขวัญเมือง. 2548 : 3)
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จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงความความคาดหวัง
และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกาย
เพือ่ ให้ทราบถึงความคาดหวัง การมีสว่ นร่วม และข้อเสนอแนะของผูป้ กครอง
ในการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกาย
2. เพือ่ เปรียบเทียบความคาดหวังและการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง
ในการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกาย จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครอง
ขอบเขตการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูป้ กครองของนักเรียน
ทีก่ า� ลังเรียนอยูใ่ นระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
โรงเรียนบ้านบุยาว ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 จ�านวน 368 คน (ฝ่ายทะเบียนโรงเรียน บ้านบุยาว. 2556)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนที่ก�าลังศึกษาเรียนอยู่
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 การเลือก
กลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวนัน้ จะอิงตามหลักความสะดวก (Convenient Sampling)
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (บุญธรรม
กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2542 : 14) ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างส�าหรับงานวิจัยในครั้งนี้
คือ กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 192 คน โดยน�าวิธกี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวนัน้
จะอิงตามหลักความสะดวก (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2543 : 139)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น
4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของผู้ปกครอง เป็นแบบสอบถาม
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ปกครอง
6 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์ในการ จัดกิจกรรม ด้านชนิดของกิจกรรม
ด้านครูผสู้ อน (ครูพลศึกษา) ด้านการบริหารจัดการ ด้านสิง่ อ�านวยความสะดวก
และด้านความปลอดภัย แต่ละด้านประกอบด้วย 5 - 6 ข้อค�าถาม เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถาม เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกาย ประกอบด้วย 11 ข้อค�าถาม เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท
(Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 107 - 108)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะส่วนบทสัมภาษณ์จะเน้นความคิดเห็นที่มี
ต่อปัจจัยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม
การออกก�าลังกาย พบว่า ผูป้ กครองมีระดับความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
การออกก�าลังกายของนักเรียน ด้านต่างๆ มีคา่ เฉลีย่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน
54 วิทยาจารย์

การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกาย
พบว่า ผูป้ กครองมีสว่ นร่วมต่อกิจกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียน มีคา่
เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จากการเปรียบเทียบความความคาดหวังของผู้ปกครอง เกี่ยว
กับการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกายระหว่างกลุ่ม สรุปได้ว่า ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังแตกต่างกัน
จากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียนระหว่างกลุ่ม สรุปได้ว่า ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผูป้ กครองนักเรียนมีระดับความคาดหวังและมีสว่ นร่วมต่อกิจกรรม
การออกก�าลังกายของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของเสมา มิง่ ขวัญ (2550) ศึกษาเรือ่ งองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความต้องการการออกก�าลังกายของนักเรียน โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
จังหวัดแพร่ ผลการศึกษา พบว่าความต้องการการออกก�าลังกายของนักเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่ามีความต้องการอยู่ในระดับมาก
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการด้านวิชาการ ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ�านวย
ความสะดวก ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้านงบประมาณและ
ด้านการจัดกิจกรรม
ความคาดหวังของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ กิจกรรมการออกก�าลังกายของ
นักเรียน แตกต่างกันตามอายุเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากอายุ
มีอทิ ธิพลต่อความคาดหวังในการท�ากิจกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียน
ผลวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุ 41 ขึ้นไป มีความคาดหวังต่อกิจกรรม
การออกก�าลังกาย มากกว่าผู้ปกครองที่มีอายุ 20 ปี - 30 ปี และมากกว่า
ผูป้ กครองทีม่ อี ายุ 31 ปี - 40 ปีทงั้ นีเ้ พราะความคาดหวังของผูป้ กครองมีอายุ
41 ขึน้ ไป จะพบกับการเปลีย่ นแปลงในช่วงอายุคอ่ นข้างมากกว่าผูป้ กครอง
ที่มีอายุ 20 ปี - 30 ปี และมากกว่าผู้ปกครองที่มีอายุ 31 ปี - 40 ปี ทั้งด้าน
การท�างานและการใช้ชวี ติ ทีผ่ า่ นมา รวมถึงประสบการณ์ในอดีต พาราสุมาน,
ไซแธมอล (1990) กล่าวว่า ความคาดหวังคือความรู้สึกความต้องการที่มี
ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ไปจนถึงอนาคตข้างหน้าเป็นการคาดคะเน
ถึงสิ่งที่จะมากระทบต่อ การรับรู้ของคนเราโดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้
เป็นตัวบ่งบอก สอดคล้องกับแนวความคิด Vroom (1964) ที่ชี้ให้เห็นว่า
ความคาดหวังเป็นปัจจัยที่ส�าคัญประการหนึ่งอันเป็นผลมาจากการได้รับ
การตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการที่มีผลต่อความส�าเร็จ
ระดับการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ กิจกรรม
การออกก�าลังกายของนักเรียน แตกต่างกันตามระดับการศึกษา เป็นไปตาม
สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ แ สดงว่ า การศึ ก ษา มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคาดหวั ง
ในกิจกรรมการออกกก�าลังกายของนักเรียน ผู้ปกครองที่มรี ะดับการศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาจะมีความคาดหวังต่อกิจกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียน
มากกว่าผูป้ กครองกลุม่ อืน่ ๆ ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่ การศึกษาท�าให้คนมีความรู้
ทักษะ มีความคิดก้าวหน้า มีเหตุผล ทราบถึงความส�าคัญของกิจกรรม
การออกก�าลังกาย สอดคล้องกับการศึกษาของ เทเวศร์ พิรยิ ะพฤนท์ และคณะ
(2543) กล่าวว่า ทางการแพทย์การออกก�าลังกายอาจเปรียบได้กบั ยาสารพัด
ประโยชน์ เพราะใช้เป็น ยาบ�ารุงยาป้องกันและเป็นยาบ�าบัดรักษาหรือฟืน้ ฟู
สภาพร่างกายก็ได้แต่ขนึ้ กับความสนใจ ความถนัด และทักษะของแต่ละคน
โดยค�านึงถึงระยะเวลาและความเหมาะสม
รายได้ของผู้ปกครองนักเรียนพบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครอง
ที่มีต่อกิจกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียน แตกต่างกันตามรายได้ของ
ผู้ปกครองนักเรียนเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนกลุ่ม
ที่มีรายได้มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป มีความคาดหวังมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ทัง้ นีเ้ พราะแสดงว่ารายได้ของผูป้ กครองนักเรียนมีสว่ นส�าคัญต่อความคาดหวัง

ในกิจกรรมการออกกก�าลังกายของนักเรียนรายได้ของผู้ปกครองมีอิทธิพล
จะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กที่มาจากผู้ปกครองที่มีรายได้สูง มีการอบรมเลี้ยงดู
ทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน ดีกว่ากลุม่ เด็กทีม่ าจากผูป้ กครองทีม่ รี ายได้นอ้ ย
และผู้ปกครองที่มีรายได้ระดับ ปานกลาง มีการจัดสภาพการอบรมเลี้ยงดู
ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายแก่นักเรียน แตกต่างจากผู้ปกครอง
ทีม่ รี ายได้นอ้ ย ซึง่ ผูป้ กครองทีอ่ ยูใ่ นสังคมระดับสูง คือมีรายได้สงู จะให้โอกาส
และสนับสนุนให้แก่นกั เรียนในการท�ากิจกรรมการออกก�าลังกายมากกว่า
ผูป้ กครองทีม่ รี ายได้นอ้ ยดังนัน้ อาชีพของผูป้ กครอง จึงมีผลต่อเด็กทีผ่ ปู้ กครอง
ไม่ได้ทา� งานนอกบ้าน นักเรียน จะมีพฒ
ั นาการเร็วกว่านักเรียนทีผ่ ปู้ กครองท�างาน
นอกบ้าน และพบว่านักเรียนทีพ่ อ่ แม่มอี าชีพรับราชการและค้าขาย มีพฒ
ั นาการ
ด้านร่างกายดีกว่าเด็กทีม่ ผี ปู้ กครองมีอาชีพอืน่

เอกสารอ้างอิง

ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนบ้านบุยาว ควรเปิดโอกาสให้ผปู้ กครองเข้ามามีสว่ นรวม
ในกิจกรรมการออกก�าลังกายกับนักเรียนมากขึ้น ตามโอกาสต่างๆ
2. โรงเรียนบ้านบุยาว ควรศึกษาความต้องการด้านกิจกรรมของ
ของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ นการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความต้องการด้านกิจกรรมของผูป้ กครองของนักเรียน
โรงเรียนบ้านบุยาว
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครอง
ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน บุยาว
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ปกครองที่มี
ต่อคุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านบุยาว
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การวิจัยและพั นารูปแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบสะเตม ึกษา
ร่วมกับแบบโ ร์แมท ีสเตม เพื่อส่งเสริมความสามารถ นการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา าสตร์ ชั้นประถม ึกษาปที่
โรงเรียนนครนนท์วิทยา วัดบางแพรกเหนือ
นางสุมาลี เจริญรอย
บทคัดย่อ
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับ
แบบโฟร์แมทซีสเต็ม เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครนนท์
วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพือ่ สร้างและ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วม

กับแบบโฟร์แมทซีส ให้มปี ระสิทธิภาพ 2) เพือ่ สร้างและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีส
เต็ม ให้มีประสิทธิผล 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับ
แบบโฟร์แมทซีสเต็ม 4) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ รูปแบบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม และ 5)
เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
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โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ ส�านักการศึกษาเทศบาล
นครนนทบุรี ปีการศึกษา 2558 – 2559 รวมทัง้ สิน้ จ�านวน 128 คน เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
ความคิดเห็น คู่มือส�าหรับครู ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสงน่ารู้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบแบบ
4 ตัวเลือก คือ ก. ข. ค. และ ง. จ�านวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง
0.46 – 0.75 ค่าอ�านาจจ�าแนก (B) อยูร่ ะหว่าง 0.50 – 0.98 และมีคา่ ความเชือ่ มัน่
(KR -20) ทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.647 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีคา่ ความเทีย่ ง ( )
เท่ากับ 0.74 และแบบวัดเจตคติ มีคา่ ความเทีย่ ง ( ) เท่ากับ 0.74 ซึง่ เครือ่ งมือ
ในการวิจัยทั้งหมดนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญ
เรียบร้อยแล้ว และมีสถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟแมทซีสเต็ม
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.63/81.46 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ
0.6942 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.42 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X )
เท่ากับ 4.48และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.59 เจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มี ค ่ า เฉลี่ ย ( X ) เท่ า กั บ 4.50 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D)
เท่ากับ 0.59
บทนำา
สังคมไทยในปัจจุบนั เป็นยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งทางด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาการและเทคโนโลยี
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคน
ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และการเชิงวิเคราะห์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ที่เน้น
การปฏิรปู ระบบการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างเร่งด่วน เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ของสังคมไทยยุคใหม่ ให้สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสือ่ สาร คิดวิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา มีทกั ษะ
ความรูพ้ นื้ ฐานทีจ่ า� เป็น โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดการประเมินผล
อย่างมีคุณภาพ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา (ส�านักการเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552 : 10 - 15) จากการ
สังเกตการเรียนการสอนในชัน้ เรียนและผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4
วัดบางแพรกเหนือ ปีการศึกษา 2557 พบว่า กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 47.03 (สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.
2558) การประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดนนทบุรี นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เฉลีย่ 47.35 และจากการประเมิน
ตนเอง(Self Assessment Report) ของปีการศึกษา 2557 ผลการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 55 ซึ่ง
ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ร้อยละ 60 สาเหตุอาจเป็นเพราะ
การจัดการเรียนการสอนภายในชัน้ เรียน มุง่ เน้นการถ่ายทอดเนือ้ หาวิชามากกว่า
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งยังไม่ได้น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ประกอบการเรียนการสอน (ส�านักการศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี.
2558 : 25) ส่งผลให้นกั เรียนขาดความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การคิดวิเคราะห์ ท�าให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต�า่ กว่าเกณฑ์ จากสภาพปัญหา
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ามีความจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการพัฒนาการเรียน
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การสอนวิทยาศาสตร์ โดยเน้นให้นกั เรียนมีการคิดวิเคราะห์ ได้ฝกึ ฝนเรียนรู้
ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและมีทกั ษะการเรียนรูใ้ น
การพัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยพัฒนาการคิด
เข้ามาช่วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบ
โฟร์แมทซีสเต็ม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นรูปแบบ
ทีผ่ วู้ จิ ยั สังเคราะห์ขนึ้ ระหว่างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสะเต็ม
ศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโฟร์แมทซีสเต็มรวมเข้าด้วยกัน
โดยทีผ่ เู้ รียนจะได้เรียนรูผ้ า่ นวิทยาการการจัดการเรียนรูท้ อี่ อกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดองค์ความรู้ใน
การน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยครูผู้สอนท�าหน้าที่ในการเตรียมแหล่ง
ข้อมูลและคอยให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้อ�านวยความสะดวกหรือผู้ให้ค�า
แนะน�า ท�าหน้าทีอ่ อกแบบกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนท�างานเป็นทีม กระตุน้
แนะน�าและให้ค�าปรึกษา ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดการคิดวิเคราะห์และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิด ให้มีประสิทธิผล
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับ
แบบโฟร์แมทซีสเต็ม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม เพือ่ ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
5. เพือ่ วัดเจตคติของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนการสอน กลุม่ สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
1.1 โรงเรียนนนท์วทิ ยา 4 วัดบางแพรกเหนือ ส�านักการศึกษา
เทศบาลนครนนทบุรี ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 65 คน
1.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6/2
1.3 โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 4 วัดบางแพรกเหนือ ส�านักการศึกษา
เทศบาลนครนนทบุรี ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 32 คน โดยการสุม่ คัดเลือก
แบบกลุม่ (Clustur Random Sampling) ด้วยการจับฉลากเป็นหน่วยวิเคราะห์
(Unit of Analysis)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ เรื่องแสงน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอน การจัด
การเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิด
วิเคราะห์ 2) ความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ รูปแบบการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม และ 3) เจตคติของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการเรียน
การสอน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม
มีประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ 80.63/81.46
2. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของรูปแบบการเรียน
การสอน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม
มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6942 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.42
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน การจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.48และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) เท่ากับ 0.59
5. ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.59
อภิปราย
การศึกษาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรูแ้ บบ สะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม มีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เท่ากับ 80.63/81.46 หมายความว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพน�าไปใช้กับนักเรียนท�าให้
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น เนื่องจากกระบวนการและ
ขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องแสงน่ารู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีกระบวนการสร้างโดยใช้หลักการและพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา และ
หลักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้ด�าเนินการ
อย่างมีขนั้ ตอนด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม จึงส่งผลสัมฤทธิท์ างการเรียนความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวัฒน์
ทรัพย์เกิด (2559 : 81 - 82) ทีไ่ ด้ทา� การวิจยั และค้นพบว่าการจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา ช่วยเสริมสร้างการคิดประมวลผลของนักเรียน เพราะ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บนพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐาน โดยการจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็ม
ศึกษาจะก�าหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อท้าทายการคิดของนักเรียน
เพือ่ ให้เกิดความสนใจและค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเน้นให้ผเู้ รียนท�างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อน�าความรู้ที่ได้มาหาแนวทางในการสร้างชิ้นงาน ผ่านกระบวนการ
ทางวิศวกรรมส�าหรับน�าไปใช้แก้ปัญหา
1. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) รูปแบบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม มีดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6942 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.42 หมายความว่า

นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอน มี ค วามสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนการจัด
การเรียนรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีการบูรณาการมาจากรูปแบบ 2 รูปแบบ คือรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และแบบโฟร์แมทซีสเต็ม มีการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรูท้ มี่ ลี า� ดับขัน้ ตอนการสอน ไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ผสมผสาน ดังเช่นที่สถาบันพัฒนา
ความก้าวหน้า (2545 : 70) ได้สรุปว่า แผนการจัดการเรียนรูเ้ ป็นเครือ่ งมือ
ทีช่ ว่ ยให้ผสู้ อนเลือกเทคนิควิธสี อนทีด่ ี สือ่ การวัดผลประเมินผลตรงจุดประสงค์
การเรี ย นรู ้ ที่ ไ ด้ ก� า หนดไว้ แ ละสอดคล้ อ งกั บ จุ ด หมายของหลั ก สู ต ร
มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนได้น�าความรู้มาเสนอ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ในกลุม่ ย่อยและกลุม่ ใหญ่ เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น เพื่อร่วมตรวจสอบท�าให้ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการท�ากิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมต่อไป
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องมาจาก
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและแบบโฟแมทซีสเต็มที่ผู้วิจัยได้
ออกแบบ มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ และการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน แล้วใช้กระบวนการ
ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการใช้แก้ปญ
ั หาภายใต้สถานการณ์
และเงื่อนไขที่ก�าหนดให้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลศักดิ์ แสงพวงศรี
และคณะ (2558 : 411) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ สูงและเจตคติตอ่ การเรียนเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับแบบปกติ
ผลการวิจัยนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และ
เจตคติต่อการเรียนเคมี หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม เพือ่ ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ ( ) เท่ากับ
4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.59 เนื่องมาจาก รูปแบบ
การเรียนการสอน การจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษาร่วมกับแบบโฟร์แมท
ซีสเต็ม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ กิจกรรม
ทีห่ ลากหลายได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ท�าให้นักเรียนไม่เกิด
ความเบื่อหน่าย เมื่อสมองมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ นักเรียนจึงจดจ�าสิ่งที่
เรียนรู้ได้ดีและมีความหมายโดยตรงกับนักเรียน
4. ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนทีม่ ตี อ่ รูปแบบการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครนนท์
วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ ส�านักการศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.59 เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา ร่วมกับแบบโฟร์แมทซีสเต็ม ช่วยฝึก
ให้นกั เรียนเป็นคนกล้าแสดงออก และพัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด
ให้กับนักเรียน จนสามารถน�าความรู้ ความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต เพื่อการศึกษาและพัฒนา
การประกอบอาชีพในอนาคตได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลศักดิ์
แสงพวงศรีและคณะ (2558 : 411) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและเจตคติต่อการเรียนเคมี
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
กับแบบปกติ ผลการวิจัยนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ สูง
และเจตคติตอ่ การเรียนเคมี หลังเรียนสูงกว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียน
รู้แบบปกติ

เอกสารอ้างอิง

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน
ในระดับชัน้ อืน่ ๆ ด้วย โดยให้มเี นือ้ หาสาระทีห่ ลากหลายตรงกับความสนใจ
และความต้องการของนักเรียน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาและพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์
การคิดสังเคราะห์ และการคิดแก้ไขปัญหา ตลอดจนการคิดสร้างสรรค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่หลากหลายและ
เป็นระบบในเรื่องอื่นๆ ต่อไป
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทาง ิลปะ
ของนักเรียนชั้นมัธยม ึกษาปที่ 3 จังหวัดระยอง
(THE CAUSAL MODEL OF ART’S CREATIVE THINKING OF MATTAYOMSUEKSA THREE STUDENTS IN RAYONG)

ฉัตรติยา ลังการัตน์
บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (2) วิเคราะห์องค์ประกอบความคิด
สร้างสรรค์ทางศิลปะ และ (3) พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัย
ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 500 คน
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ประกอบด้วย แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ และ
แบบสอบถามการวิจยั ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ วิเคราะห์
ค่าสถิตพิ นื้ ฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ และวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุดว้ ยโปรแกรม LISREL 8.72 ผลการวิจยั พบว่า (1) ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ประกอบด้วย ปัจจัยคุณลักษณะภายใน
และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก โดยตัวแปรทีม่ นี า�้ หนักองค์ประกอบสูง
ที่สุดของปัจจัยคุณลักษณะภายในคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าน�้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.80 ส่วนตัวแปรทีม่ นี า�้ หนักองค์ประกอบสูงทีส่ ดุ ของปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกคือ การสอนของครู มีคา่ น�า้ หนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.83 (2) ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ประกอบด้วย ด้านความคิดคล่อง
ด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิดยืดหยุ่น และด้านความคิดละเอียดลออ
ด้านที่มีน�้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดคือ ด้านความคิดคล่อง มีค่าน�้าหนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.26-0.98 และ (3) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเรียน ทีป่ รับเป็นโมเดล
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ประหยัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการทดสอบ X2 เท่ากับ
35.50 ค่า P-value เท่ากับ 0.49 ที่องศาอิสระ เท่ากับ 36 ค่า X2/df เท่ากับ
0.99 ค่า GFI เท่ากับ 0.99 ค่า AGFI เท่ากับ 0.98 ค่า CFI เท่ากับ 1.00
ค่า RMSEA เท่ากับ 0.000 ปัจจัยที่อิทธิพลทางตรงต่อความคิดสร้างสรรค์
ทางศิลปะ คือ ปัจจัยคุณลักษณะภายใน และปัจจัยที่อิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ผ่านปัจจัย
คุณลักษณะภายใน
Abstract
This study aimed to (1) analyze the factors those affected
art-creative thinking of Matthayomsueksa three in Rayong province,
(2) analyze the factors of art-creative thinking of those students, and
(3) develop a causal relationship model that effects on art-creative
thinking of those students. Participants were 500 students selected
by multi-stage random sampling from Matthayomsueksa three
students in 2016. Two types of instruments were used to collect data
they were Art-creative thinking test and the questionnaires on factors
affecting art-creative thinking. Data were analyzed for descriptive
statistics, correlation coefficients between observed variables and
the analysis of the causal relationship model was done through

LISREL 8.72. Results revealed that (1) the factors affecting artcreative thinking consisted of intrinsic variables and environmental
factors. The highest factor loading of intrinsic factors was achievement
at motivation (0.80) and the highest factor loading of environmental
factors was teacher’s pedagogy (0.83), (2) Art-creative thinking
consisted of uency of thinking, originality of thinking, exibility of
thinking, and elaboration of thinking. The highest factor loading value
was uency of thinking (0.26 - 0.98), and (3) the adjusted model was
consistent with empirical data (c 2 = 35.50, p-value = 0.49, df = 36,
c 2/df = 0.99, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, CFI = 1.00, RMSEA = 0.00).
The direct factor affecting art-creative thinking was intrinsic factor
and the indirect factor was environmental factor which was affected
through the intrinsic factor.

มีลักษณะทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคม
อุตสาหกรรมมากขึ้น 5 จึงเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์มีความส�าคัญต่อ
การพัฒนาระบบการศึกษา ประเทศชาติ และสังคมโลก ดังนั้นการศึกษา
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นการวางรากฐานเพื่อใช้
ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความคิดสร้างสรรค์
ทางศิลปะ
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
3. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ

บทนำา

ขอบเขตการวิจัย

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีหลักการส�าคัญที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” มุง่ สร้างคุณภาพชีวติ และสุขภาวะทีด่ สี า� หรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มคี วามเป็นคนทีส่ มบูรณ์มวี นิ ยั ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทกั ษะ มีความคิดสร้างสรรค์
มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม 1 สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึง่ มุง่ พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ เกิดสมรรถนะส�าคัญด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2 จากสภาพปัญหาการเรียนรู้
ของไทยในปัจจุบัน พบว่า การเรียนการสอนเป็นลักษณะการบรรยายและ
การท่องจ�า ท�าให้ขาดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ไม่สามารถหา
แนวทางแก้ไขปัญหา หรือน�าองค์ความรู้ไปใช้อย่างเหมาะสม 3 ส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์คอ่ นข้างต�า่ 4 ผูว้ จิ ยั จึงเห็น
ถึงความส�าคัญของสภาพปัญหาดังกล่าวและสนใจศึกษาปัจจัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในบริบทของนักเรียนทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นจังหวัด
ระยอง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแรงงานหลั่งไหลเข้ามาเป็นจ�านวนมาก

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัด
ระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 7,748 คน แบ่งเป็นห้องเรียน
ได้ 217 ห้องเรียน จากทั้งหมด 66 โรงเรียน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นจังหวัด
ระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 500 คน โดยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
ประกอบด้วย การวาดภาพต่อเติมจากภาพพิมพ์มือให้เป็นรูปสัตว์
การวาดภาพต่อเติมจากรูปสามเหลี่ยม และการวาดภาพต่อเติมภาพ
ให้สมบูรณ์ ซึง่ มีคา่ ความตรงเชิงเนือ้ หา ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าความเชือ่ มัน่
ระหว่าง 0.67 - 0.80 ค่าอ�านาจจ�าแนก ระหว่าง 0.25 - 0.65 และค่าความยาก
ง่าย ระหว่าง 0.21 - 0.61
2.2 แบบสอบถามการวิจยั ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความคิดสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ซึง่ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ระหว่าง 0.84 - 0.91 และ
ค่าอ�านาจจ�าแนก ระหว่าง 0.20 - 0.77

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะภายใน
องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
คุณลักษณะภายใน

สัญลักษณ์

นำ้าหนักองค์
ประกอบ

SE

t

R2

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

GPA

0.35

0.03

6.47

0.12

ความฉลาดทางอารมณ์

EM

0.55

0.69

11.20

0.30

เจตคติต่อการเรียน

ATT

0.57

0.48

10.98

0.33

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

MOT

0.80

0.51

14.95

0.64

X2 0.17, df 1, P-value 0.68, 2/df 0.25, GFI 1.00 AGFI 1.00, CFI 1.00, RMSEA 0.00
*P<.05
จากตารางที่ 1 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า X2 เท่ากับ 0.17 ค่า P-value เท่ากับ 0.68 ทีอ่ งศาอิสระ เท่ากับ 1
ค่า X2/df เท่ากับ 0.25 ค่า GFI เท่ากับ 1.00 ค่า AGF เท่ากับ 1.00 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 เมือ่ พิจารณาน�า้ หนักองค์ประกอบ พบว่า
คุณลักษณะภายใน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความฉลาดทางอารมณ์ เจตคติตอ่ การเรียน และแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ โดยมีคา่ น�า้ หนักองค์ประกอบ
ระหว่าง 0.35-0.80 X
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์ประกอบเชิงยืนยันของสภาพแวดล้อมภายนอก

สัญลักษณ์

นำ้าหนักองค์ประกอบ

SE

t

R2

การสอนของครู
TEACH
0.83
0.48
17.98
0.69
บรรยากาศในการเรียน
CLASS
0.79
0.32
17.07
0.62
การสนับสนุนการเรียนจากผู้ปกครอง
SUP
0.57
0.42
12.62
0.33
X2 0.00, df 0, P-value 1.00, X2/df 0, RMSEA 0.00
*P<.05
จากตารางที่ 2 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า X2 เท่ากับ 0.00 ค่า P-value เท่ากับ 1.00 ที่องศาอิสระ
เท่ากับ 0 ค่า X2/df เท่ากับ 0 และค่า RMSEAเท่ากับ 0.00 เมื่อพิจารณาน�้าหนักองค์ประกอบ พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย การสอนของครู
บรรยากาศในการเรียน และการสนับสนุนการเรียนจากผู้ปกครอง โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.57-0.83
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความคิดสร้างสรรค์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของความคิดสร้างสรรค์
ความคิดคล่อง
ความคิดริเริ่ม
ความคิดยืดหยุ่น
ความคิดละเอียดลออ

สัญลักษณ์
FLUE
ORIG
FLE
ELAB

นำ้าหนักองค์ประกอบ
0.98
0.31
0.70
0.26

SE
0.17
0.22
0.09
0.30

t
30.47
5.26
17.77
5.78

R2
0.96
0.10
0.49
0.07

X2 1.24, df 2, P-value 0.54, 2/df 0.62, GFI 1.00, AGFI 0.99, CFI 1.00, RMSEA 0.00
*P<.05
จากตารางที่ 3 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า 2 เท่ากับ 1.24 ค่า P-value เท่ากับ 0.54 ที่องศาอิสระ
เท่ากับ 2 ค่า 2/df เท่ากับ 0.62 ค่า GFI เท่ากับ 1.00 ค่า AGFI เท่ากับ 0.99 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 เมือ่ พิจารณาน�า้ หนักองค์ประกอบ พบว่า
ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดคล่อง ความคิดริเริม่ ความคิดยืดหยุน่ และความคิดละเอียดลออ โดยมีคา่ น�า้ หนักองค์ประกอบระหว่าง 0.26-0.98
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ปรับเป็นโมเดลประหยัด
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ปรับเป็นโมเดลประหยัด
ตัวแปรสาเหตุ
คุณลักษณะภายใน ( RT)
สภาพแวดล้อมภายนอก (EN )
ตัวแปรผล
TE
TE
IE
DE
IE
DE
ความคิดสร้างสรรค์ (CREATE)
0.17
0.17
0.12
0.12
คุณลักษณะภายใน (CRT)
0.68
0.68
X2 35.50 df 36 P-value 0.49 2/df 0.99 GFI 0.99 AGFI 0.98 CFI 1.00 RMSEA 0.00
P .05
จากตารางที่ 4 และภาพที่ 1 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่า 2 เท่ากับ 35.50 ค่า P-value เท่ากับ 0.49
ที่องศาอิสระเท่ากับ 36 ค่า X2/df เท่ากับ 0.99 ค่า GFI เท่ากับ 0.99 ค่า AGFI เท่ากับ 0.98 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 เมื่อพิจารณา
เส้นทางอิทธิพล พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลทางตรงจากคุณลักษณะภายใน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.17 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยคุณลักษณะภายในสูงจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงด้วย เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลทางอ้อม พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ได้
รับอิทธิพลทางอ้อมจากสภาพแวดล้อมภายนอกผ่านคุณลักษณะภายใน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.68 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกสูงมีปัจจัยคุณลักษณะภายในและความคิดสร้างสรรค์สูงด้วย

ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ปรับเป็นโมเดลประหยัด
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อภิปรายผล
1. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความฉลาดทางอารมณ์
เจคติตอ่ การเรียน และแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู ต้องผ่านการเรียนรูจ้ ากกิจกรรม
การสอนของครูทมี่ คี วามน่าสนใจ ตอบสนองตามความต้องการ เปิดโอกาส
ให้นักเรียนสร้างสรรค์งานตามแนวคิด จินตนาการ และแรงบันดาลใจ
อย่างอิสระ ภายใต้สภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดี และได้รับการสนับสนุน
การเรียนจากผู้ปกครองในทุกด้าน สอดคล้องกับ ปิติภรณ์ ตุลาพิทักษ์
2. ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นความคิดที่เกิดจากการรับรู้
(Perception) จินตนาการ (Imagination) และประสบการณ์ (Experience)
ซึ่ ง นั ก เรี ย นพบเห็ น และการสั ม ผั ส จนเกิ ด ความคิ ด จิ น ตนาการเป็ น
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้าน
ความคิดคล่อง ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ
สอดคล้องกับ Guilford และพัชราวลัย มีทรัพย์
3. นักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความฉลาดทางอารมณ์ เจตคติต่อการเรียน และแรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิส์ งู ประกอบกับการได้รบั การสอนจากครูทมี่ ปี ระสิทธิภาพ ภายใต้
บรรยากาศในการเรียนและการสนับสนุนการเรียนจากผูป้ กครองทีด่ ี เนือ่ งจาก
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่มาพร้อมกับการรับรู้ประสบการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ Hossein Sanchez-Ruiz Leaila วิษา
ส�าราญใจ ปิยะนุช สิงห์สถิตย์ ณัฐพงศ์ วงศ์สุ่ย ปิติภรณ์ ตุลาพิทักษ์ มนัสวี
ธนะปัด และชาติ วรภู
4. เพศไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
อาจเนือ่ งมาจากในปัจจุบนั นักเรียนชายและนักเรียนหญิงได้รบั การส่งเสริม
ให้แสดงออกทางด้านการเรียนศิลปะอย่างอิสระผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ
Hossein และธิตยา คาควร

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนและสร้างบรรยากาศ
ที่ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
1.2 ผูป้ กครองควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความฉลาดทางอารมณ์ เจตคติต่อการเรียน และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์สูง เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สูงด้วย
1.3 โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดสภาพแวดล้อม
ให้เอือ้ ต่อการเรียนรูอ้ ย่างอิสระ นเพือ่ น�าไปสูก่ ารพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการทำาการวิจัยครั้งต่อไป
2.1แบบทดสอบเน้นการวาดภาพ อาจมีนกั เรียนบางส่วนไม่ถนัด
ในการถ่ายทอดความคิดด้วยการวาดภาพ จึงควรมีการสร้างแบบทดสอบ
ที่มีความหลากหลาย
2.2 ควรมีการขยายขอบเขตของการศึกษาในจังหวัดหรือภูมภิ าค
อื่นๆ ในประเทศไทย
2.3 ควรมีการท�าวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปกับวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก
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ผลกระทบของการป ิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพบั ชีที่มีต่อการป ิบัติงานที่ดี
ของผู้ป ิบัติงานทางการเงินและบั ชี นสถาบันการอาชีว ึกษาเกษตร นประเท ไทย
The Impact of Operating under the Code of Ethics to the Best Practice for Financial
and Accounting Practitioner in Vocational Institute of Agriculture in Thailand

นางสุกานดา อาจหาญ
บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาการปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของผูป้ ฏิบตั งิ านทางการเงินและบัญชีในสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรในประเทศไทย 2) ศึกษาผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี องผูป้ ฏิบตั งิ านทางการเงิน
และบัญชีในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทย 3) ศึกษาผลกระ
ทบของการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีทมี่ ตี อ่ ผลการปฏิบตั งิ านที่ดี
ของผู้ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรใน
ประเทศไทย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือผู้ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีของ
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทยจ�านวน 149 คน
ใช้วิธีการแบ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแบบชั้นภูมิ และใช้การสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับสลาก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูป้ ฏิบตั งิ านทางการเงินและบัญชี ในสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทย มีระดับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส
ด้านความเป็นอิสระ ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ด้านความรูค้ วามสามารถ ด้านมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน ด้านการรักษา
ความลับ และด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ 2) ผูป้ ฏิบตั งิ านทางการเงิน
และบัญชีในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทย มีผลการปฏิบตั งิ าน
ทีด่ โี ดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการ
ทีด่ ี ด้านการสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชีดา้ นการยึดมัน่ ในความถูกต้อง
ชอบธรรม และด้านการท�างานเป็นทีม
จากการวิเคราะห์ผลกระทบพบว่า 1) การปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี ด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการ มีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน
ทีด่ ดี า้ นการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ อย่างมีนยั ส�าคัญทีร่ ะดับ 0.01 2) การปฏิบตั งิ าน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีดา้ นความซือ่ สัตย์ มีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน
ทีด่ ดี า้ นการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม อย่างมีนยั ส�าคัญ
ที่ระดับ 0.05 และ 3) การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ด้านความโปร่งใสมีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านทีด่ ดี า้ นการท�างานเป็นทีม
อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05
Abstract
This research’s aims were firstly, to study the operating
code of financial ethics and accounting practitioners in Vocational
Institutes of Agriculture in Thailand. Secondly, to study the best
practice for finances and accounting practitioners in Vocational
Institute of Agriculture in Thailand. Thirdly, to study the impact of
operating under the code of ethics to the best practice for finances
and accounting practitioners in Vocational Institute of Agriculture in Thailand.
62 วิทยาจารย์

The research’s tool was questionnaires. The samples
consisted of 149 finances and
accounting practitioners in Vocational Institutes of Agriculture
in Thailand. The sampling was used stratified random sampling
method. The statistics used to analyze the data were percentages,
means, standard deviation and multiple regression analysis.
The research results found:
1) The operating code of financial ethics and accounting
practitioners in Vocational Institutes of Agriculture in Thailand overall
are in the highest level. There are transparency, independence,
equity, honesty, capability, performance standard, confidentiality
and responsibility.
2) The best practice for finances and accounting
practitioners in Vocational Institutes of Agriculture in Thailand overall
are in high level. There are achievement motivation, service mind,
expertise, integrity, and teamwork.
3) The impact of operating under the code of ethics to best
practice for finances and accounting practitioners in Vocational
Institutes of Agriculture in Thailand found that:
1. The responsibility impacted on the best practice in
achievement motivation significantly at 0.01 levels.
2. An honesty impacted on the best practice in integrity
significantly at 0.05 levels.
3. The transparency is impacted on the best practice
in teamwork significantly at 0.05 levels.
บทนำา
การด�าเนินธุรกิจหรือการประกอบอาชีพใดก็ตามปัจจัยส�าคัญ
ที่ทุกวิชาชีพต้องตระหนักยึดมั่นและถือปฏิบัติเพื่อให้การด�าเนินงานเป็น
ไปในทิศทางทีถ่ กู ต้องและมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและ
ส่งผลให้เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้ คือการค�านึงถึงจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดท�าจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีขนึ้ ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง ประกอบด้วย
1) ความโปร่งใส 2) ความเป็นอิสระ 3) ความเที่ยงธรรม 4) ความซื่อสัตย์
สุจริต 5) ความรูค้ วามสามารถ 6) มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน 7) การรักษา
ความลับ และ 8) ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552, น.5-7) กล่าวถึง
กระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระบบราชการซึง่ จะท�าให้บคุ คล
แสดงผลงานได้ดี ตามองค์ประกอบของสมรรถนะหลัก 5 ด้าน คือ
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และ
5) การท�างานเป็นทีม หากผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะน�าไปสู่ประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงานและประชาชนผูร้ บั บริการ สามารถใช้เป็นตัวชีว้ ดั ในการประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการและการเลือ่ นเงินเดือนของผูป้ ฏิบตั งิ านทางการเงินและ
บัญชีได้ ผู้วิจัยจึงศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีที่มีต่อการปฏิบัติงานที่ดีของผู้ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีใน
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย
สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ทางการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาการปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทางการเงินและบัญชีในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทย
2. เพือ่ ศึกษาผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี องผูป้ ฏิบตั งิ านทางการเงินและ
บัญชีในสถาบันการ อาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทย
3. เพือ่ ศึกษาผลกระทบของการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านทีด่ ขี องผูป้ ฏิบตั งิ านทางการเงินและบัญชีในสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีของ
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทยใน 4 ภาค
จ�านวน 44 แห่ง รวม 176 คน
2. กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูป้ ฏิบตั งิ านทางการเงินและบัญชีสถานศึกษา
ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทยใน 4 ภาค ผูว้ จิ ยั ได้
ท�าการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
2.1 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
โดยใช้ภาคเป็นเกณฑ์ในการสุ่ม
2.2 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง Krejcie และ
Morgan แล้วสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เพื่อให้ได้สถานศึกษาตามสัดส่วน
จ�าแนกตามภาค จ�านวน 40 แห่ง แต่ละแห่งก�าหนดผู้ตอบแบบสอบถาม
แห่งละ 4 คน คือ หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานบัญชี ผู้ปฏิบัติหน้าที่
งานการเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบัญชี ยกเว้นภาคใต้จัดเก็บแห่งละ
3 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 149 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม จัดท�าโดยอาศัย
แนวคิดหลักส�าหรับการวิจยั แล้วน�าไปทดลองกับประชากรทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
เพื่อวิเคราะห์หาค่าเชื่อถือได้ ของแบบสอบถามแต่ละข้อ วิเคราะห์
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องในการหา
ความเชื่อถือได้โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค
แล้วน�าไปจัดเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการวิจัย
1. ผู้ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีในสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรในประเทศไทย มีระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
โดยรวม และเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผู้ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีในสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรในประเทศไทย มีผลการปฏิบัติที่ดี โดยรวมและเป็นรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

3. ผลกระทบของการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ต่อการปฏิบัติงานที่ดีของผู้ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ในสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทยดังนี้
3.1 การปฏิ บั ติ ง านตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ดี
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01
3.2 การปฏิ บั ติ ง านตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ด้านความซื่อสัตย์ มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานที่ดีด้านการยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05
3.3 การปฏิ บั ติ ง านตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ด้านความโปร่งใสมีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านทีด่ ดี า้ นการท�างานเป็นทีม
อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. ผู้ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีในสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรในประเทศไทย มีระดับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
โดยรวมและเป็นรายด้าน ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ แสดงว่าผูป้ ฏิบตั งิ าน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างดี มีการด�าเนินงานตาม
ระเบียบส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะให้ความส�าคัญกับ
การรักษากฎระเบียบในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการในการตรวจสอบ
ความถูกต้องในทุกขั้นตอน ครอบคลุมทุกภารกิจส�าคัญของสถานศึกษา
เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านทางการเงินและบัญชี สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ชนิดาภา ดีสุข และคณะ (2555, น.1-29) พบว่า
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรมซือ่ ตรงต่อ
วิชาชีพ ใช้ดลุ ยพินจิ บนหลักฐานทีเ่ ชือ่ ถือได้โดยปราศจากความมีอคติ และ
ความล�าเอียง ปฏิบัติงานด้วยความตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงต่อวิชาชีพ
ใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความ
ช�านาญและประกอบวิชาชีพด้วยความมีสติ เอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ
และระมัดระวัง รอบคอบ
2. ผู้ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีในสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรในประเทศไทยมีผลการปฏิบตั ทิ ดี่ ี โดยรวมและเป็นรายด้าน ทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมาก แสดงว่าผูป้ ฏิบตั งิ านมีผลการปฏิบตั ทิ ดี่ ี โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการพัฒนางานให้มมี าตรฐานการท�างานทีส่ งู ขึน้ สามารถ
ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�ากับบุคคลอื่น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
สถานศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดจนการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์
ในการท�างานทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ ยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม ตามกฎระเบียบ
วินยั ของทางราชการ และ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ท�าให้การท�างาน
ร่ ว มกั น มี ค วามราบรื่ น สร้ างบรรยากาศที่ ดี ใ นการท� า งาน ผู ้ บ ริ ห าร
สามารถสอดส่องดูแล การปฏิบัติงานได้ทั่วถึง สนับสนุน ส่งเสริม และ
พิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ท�าให้องค์การประสบความส�าเร็จจากความสามารถในการใช้จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ มาส่งเสริมคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน (วิลาสินี นามศรี,
2550, น.1-18) และ (Masoud Bakhtiari and Mahbube Azimifar, 2013,
p.2862-2866)
3. ผลการศึกษาผลกระทบระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีกับการปฏิบัติงานที่ดีของผู้ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี
ในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทย รายด้านพบว่า
3.1 การปฏิ บั ติ ง านตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ดี
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากผู้รับบริการรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบ
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มีการควบคุมก�ากับดูแล ตลอดจนมีระบบตรวจสอบและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ให้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามที่ก�าหนดไว้ และเมื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
ทางการเงิ น และบั ญ ชี มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� า หนดข้ า งต้ น จึ ง ถื อ ว่ า
เป็นการปฏิบตั งิ านทีด่ ี มีผลสัมฤทธิส์ งู สอดคล้องกับประวิตร นิลสุวรรณากูล
(2557, น.60-63) ว่า ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการจะท�าให้เกิด
ความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
3.2 การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีบัญชี
ด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ดีด้านการยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม เนื่องจาก มีการปฏิบัติงาน
อย่างตรงไปตรงมา ตามแนวทางปฏิบตั ขิ องสถานศึกษา ผ่านการตรวจสอบ
ตามล�าดับชัน้ โดยตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน เข้าใจได้จนสามารถเชือ่ มัน่ ในความซือ่ สัตย์
สุจริตของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับอมรรัตน์ เทพก�าปนาถ
(2556, น.1) ว่า ความซือ่ สัตย์สจุ ริตจะท�าให้ได้รบั ความเชือ่ ถือ มีความสง่างาม
มีเกียรติ และการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมจ�าเป็น
อย่างยิ่งส�าหรับข้าราชการ (วนิดา เขียวงามดี, 2555, น.7-22)
3.3 การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีด้านความ
โปร่งใส มีผลกระทบต่อผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ดี า้ นการท�างานเป็นทีม เนือ่ งจาก
ผู้ร่วมงานมีการปฏิบัติต่อกันอย่างบริสุทธิ์ใจ เปิดใจคุยกันได้ในทุกเรื่อง
ทุกปัญหา ไม่กล้าทีจ่ ะปฏิบตั ผิ ดิ ไปจากระเบียบแบบแผนหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ท�าให้เกิดความโปร่งใสในทุกขัน้ ตอน สามารถรับการตรวจสอบจาก
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกระดับ เพราะการท�างานในทีมงานทีม่ คี วามโปร่งใส จะท�างาน
ได้ง่าย เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน สอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (2558, น.1) ว่าการท�างานเป็นทีม
เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�าคัญในทุกองค์กรเพือ่ การเพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการบริหารงาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศไทย ควรให้ความส�าคัญ
กับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในด้านความเป็นอิสระ
และการรักษาความลับ โดยการให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ
บัญชี
2. ผู้บริหารควรหามาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ทันเวลาที่
ก�าหนด การป้องกันการน�าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ในด้านการควบคุม ก�ากับดูแล
ระบบตรวจสอบ ตลอดจนสร้างเกณฑ์ หรือตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
งานที่ชัดเจน มีการปลูกฝังเจตคติด้านความซื่อสัตย์ สุจริต การปฏิบัติงาน
อย่างตรงไปตรงมา การประเมินผลการปฏิบตั งิ านเชิงประจักษ์ ทีใ่ ห้นา�้ หนัก
กับผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ในการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยแทรกอื่นที่อาจมีผลต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี เช่น เจตคติของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อวิชาชีพของตน สภาพแวดล้อม
ในการท�างาน และความรูเ้ รือ่ งจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในการปฏิบตั งิ าน
2. ควรศึกษาถึงปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านทีด่ ี นอกจาก
จรรยาบรรณ วิชาชีพบัญชี เช่น ความมั่นคงในการท�างาน ความก้าวหน้า
ในการท�างาน หรือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล การสัมภาษณ์
กลุ่มจากผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึกใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่ดีต่อไป
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บันทึกถึงดวงดาว 86
พบกันฉบับนี้พี่มีพลังความคิดของนักเรียนมาให้น้องดาวอ่าน เกิดจากค�าถามหนึ่ง
ของพี่ที่มีมานานแล้วว่า “คำาขวัญ” ที่เราได้เห็นได้ยินตามสื่อต่างๆ ทั้งภาพและเสียง
จ�ากัดวงให้แคบลงก็โรงเรียนทุกโรงเรียนนั่นเองจะมีค�าขวัญหรือคติพจน์หรือเนื้อหา
สาระใกล้ เ คี ย งกั บ 2 ค� า นี้ ประกาศให้ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นและสาธารณชนรั บ รู ้
แสดงให้ เ ห็ น ทั้ ง ที่ เ ป็ น เอกสารหรื อ ป้ า ยประกาศใหญ่ โ ตติ ด ตั้ ง ภายในและภายนอก
โรงเรียน แท้จริงแล้วเราประกาศไว้ “โก้ๆ” หรือเราท�าได้มากกว่าการประกาศเท่านั้น

จ�ากัดบริบทให้แคบลงอีกนิดก็ “คำาขวัญเกี่ยวกับยาเสพติด” ที่รณรงค์กันแทบทุกวัน โรงเรียน
หรือในห้องเรียนครูได้น�าไปต่อยอดให้นักเรียนซึ่งมีความเสี่ยงมากที่สุดอย่างไร เพียงไร
พี่คิดว่าเราไม่ควรประกาศเฉยๆ หรือท่องจ�ากันติดปากว่าจะป้องกันจะต่อต้านยาเสพติด
ทุกรูปแบบ เพราะเรื่องนี้จะประมาทไม่ได้เลย เผลอแว้บเดียว อาจเลี้ยวเข้าโรงเรียนจนกลายเป็นปัญหา
ลุกลามใหญ่โตได้ ในปีการศึกษานี้พี่จึงแทรกกิจกรรมตามค�าขวัญ “ทำาดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายา
เสพติด” (Do Good Deeds for DAD Against Drugs) พี่ตีความค�าขวัญ “เราจะสานต่ออย่างไร” โดย
ให้นกั เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึง่ แท้จริงแล้วจุดประสงค์กค็ อื “จะได้มโี อกาสสร้างภูมคิ มุ้ กันเรือ่ งภัย
และการป้องกันยาเสพติด” แล้วได้ประเด็นความคิดของนักเรียนอย่างหลากหลายจากขัน้ ตอนทีส่ รุป ดังนี้
1. ครูเตรียมบทร้อยแก้วและร้อยกรองเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแต่ละประเภท
2. แบ่งกลุ่มนักเรียน ครบตามจ�านวนประเภทยาเสพติด
3. นักเรียนแต่ละกลุม่ รับบทร้อยแก้วร้อยกรองตามประเภทยาเสพติด แล้วอ่านพร้อมกันทีละกลุม่
4. นักเรียนรับใบกิจกรรมระดมความคิดเห็น
5. จับฉลากให้ตัวแทนกลุ่ม 1 - 2 คน อ่านบทประพันธ์ที่ได้รับและผลงานของกลุ่มพร้อมแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
6. มอบรางวัลกลุ่มที่มีผลงานดีเด่น
7. ครูและนักเรียนร่วมสรุปกิจกรรม
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ใบกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
ประเภทยาเสพติด...................................กลุ่มที่......................
ชื่อ - นามสกุล - ห้อง

ชื่อ - นามสกุล - ห้อง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

คำาชี้แจง แต่ละกลุ่มระดมความคิดแล้วน�าเสนอ
1. วิธีหรือแนวทางสานต่อตามค�าขวัญ “ท�าดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
(Do Good Deeds for DAD Against Drugs)” จ�านวน 4 ข้อ หรือมากกว่า
1.1...........................................................................................................................................................
1.2...........................................................................................................................................................
1.3...........................................................................................................................................................
1.4...........................................................................................................................................................
2. เขียนค�าขวัญหรือข้อความสั้นๆ รณรงค์ถึงโทษหรือเตือนใจเพื่อนๆ
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามประเภทยาเสพติดของกลุ่ม
....................................................................................................................................................................
3. แนวการน�าเสนอ
3.1 ผู้น�าเสนอแนะน�าตนเองและประเภทยาเสพติดประจ�ากลุ่ม
3.2 อ่านบทประพันธ์โทษของยาเสพติด
3.3 อ่านผลการระดมความคิดวิธีหรือแนวทางสานต่อตามค�าขวัญฯ และค�าขวัญของกลุ่ม
3.4 เปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นๆ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
3.5 ครูสรุป
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จากกิจกรรมพี่ได้พลังความคิดของนักเรียน ดังตัวอย่าง

1. วิธีหรือแนวทางสานต่อคำาขวัญ
1.1 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด เพราะมีโทษต่อร่างกาย ครอบครัว และสังคม
หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
1.2 ไม่สนับสนุนให้มีการค้าสารเสพติดทุกชนิด
1.3 ไม่ริไม่ลองสิ่งเสพติดทุกประเภท แม้กระทั่งเหล้าหรือบุหรี่ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การติดสิ่งเสพติดทั้งหลาย
1.4 รณรงค์หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดและการบ�าบัดผู้ติดสารเสพติด
2. คำาขวัญ (กลุ่มยาอี)
“ยาอีท�าลายชีวิต สังคมมืดมิด ถ้าติดยาอี”
นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆ แต่พี่คิดว่ายิ่งใหญ่นัก เพราะพี่เชื่อมั่นว่านักเรียนได้รับ “ภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดเพิ่มขึ้น” และจะมากยิ่งขึ้นถ้าพี่มีโอกาสน�าความคิดเหล่านี้ไปสร้างให้เป็นรูปธรรม เช่น
น�าวิธกี ารหรือค�าขวัญของแต่ละกลุม่ ไปประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนหรือสร้างกิจกรรมใหม่ๆ
อาจได้ชิ้นงานหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดอีกก็เป็นได้ และที่ส�าคัญพี่คิดว่า
ได้มีโอกาส “สานต่อค�าขวัญ” ที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ท้ายบันทึกนี้ ขอถามน้องดาวว่า “นักเรียนของพี่ได้รับภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้นหรือไม่ และ
ถ้านักเรียนไม่มภี มู คิ มุ้ กันเลยจะมีสภาพเหมือนภาพกล้วยไม้ทกี่ า� ลังพลีรา่ งลาโลกเพราะทีพ่ งึ่ พาอาศัย
หล่อเลี้ยงชีวิตจากลาไปก่อนหน้าแล้ว....จริงหรือไม่ ?”
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อยู่บนโลกใบเก่าเศร้าหรือสุข
ล้มแล้วลุกกี่ครั้งพังหรือผ่าน
เรื่องอดีตหรือปัจจุบันกาล
เราสร้างภูมิต้านทานประมาณใด
มองโลกด้านเดียวหรือรอบด้าน
ท่ามทุกข์เราสะท้านสะเทือนไหม
เสพสุขเราก�าเริบอิ่มเอิบใจ
ฤๅเรานิ่งเฉยไว้...ไม่หนาวร้อน
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

จากโรงเรียนประชาบาลถึง
การศึกษาไทย 4.0
(ตอนที่ 2)

การปรับรื้อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาประชาบาลครั้งใหญ่ เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการจัดโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการแบบใหม่ มีการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา จึงก่อให้เกิดการจัดตั้ง
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สพฐ. มีเลขาธิการ เป็นผู้ดูแลแบ่งระบบบริหารเป็น
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ผู ้ อ� า นวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา : ผอ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ผู ้ ดู แ ลซึ่ ง
ผอ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ม าจาก ผอ. ปจ. และ ผอ. ปอ. ต่ อ มามี ก ารแยกเป็ น เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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ในส่วนของการบริหารงานบุคคล มีสภาวิชาชีพครูและบุคคลทางการศึกษา
ทีเ่ รียกว่า คุรุสภา ก�ากับดูแลการพัฒนาวิชาชีพครู ยกฐานะวิชาชีพทางการศึกษา
เป็นวิชาชีพชั้นสูงก�าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพ มีสกสค.
ดูแลเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษา มีคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา : กคศ. ดูแลข้าราชการครูในเรื่องต�าแหน่งและ
วิทยฐานะ เป็นต้น
ลุล่วงมาถึงปี พ.ศ. 2560 การศึกษาไทยก้าวสู่ยุค 4.0 ซึ่งบทบาทหน้าที่ส�าคัญ
ของการศึกษาในยุคนี้ คือ การพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ของการศึกษาในยุคนี้
คือ การพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ และเป็นทุนมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ เป็นปัจจัย
ส�าคัญในการขับเคลือ่ นประเทศไทย 4.0 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการศึกษา
ทีส่ า� คัญ จึงเกิดขึน้ คือ การเกิดของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด : กศจ. ซึง่ มีผวู้ า่ ราชการ
จังหวัดเป็นประธาน คณะกรรมการมาจากองค์กรต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ มี อ.กศจ. ไม่นอ้ ยกว่า
3 อนุ คือ อ.กศจ. บุคคล อ.กศจ. บริหารยุทธศาสตร์ และ อ.กศจ. คุณภาพการศึกษา
มีสา� นักงานระดับภาคการศึกษาทีม่ ศี กึ ษาธิการภาค : ศธ.ภ. ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากข้าราชการ
สามัญระดับสูง จากส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดูแล ศธ.ภ. จะท�าหน้าที่
รองประธานใน กศจ. ด้วย การบริหารจัดการของ กศจ. และ ศธ.ภ. ขึ้นกับปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ส่วนการบริหารจัดการดูแลการศึกษาในระดับจังหวัดจะมีสา� นักงานศึกษาธิการ
จังหวัด มีต�าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด : ศจ. เป็นผู้รับผิดชอบ ศจ. จะสรรหามาจาก
ข้าราชการหลายฝ่ายทั้งข้าราชการครูและข้าราชการสามัญ ด�ารงต�าแหน่งสายบริหาร
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รับค่าตอบแทนประเภทเงินเดือนไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ไม่ต้องมีวิทยฐานะ
ศจ. ส่วนใหญ่มาจากบทบาทหน้าทีส่ า� คัญของ ศจ. คือ ส่งเสริมแนะน�าพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด ส่วนในระดับอ�าเภอ จะมีผู้ตรวจการศึกษาอ�าเภอ ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
ศึกษานิเทศก์เดิม และยังคงไว้ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด
ส�าหรับในระดับสถานศึกษา การเข้าสูต่ า� แหน่งผูบ้ ริหารจะเป็นการคัดเลือกและ
สรรหาบุคลากรที่หลากหลาย ด�ารงต�าแหน่งสายบริหาร รับเงินเดือนผู้บริหาร มีวาระ
ในการด�ารงต�าแหน่งลดความส�าคัญของใบประกอบวิชาชีพ ส�าหรับสายผูส้ อน มีนโยบาย
เปิดกว้าง ลดความส�าคัญของใบประกอบวิชาชีพ ปรับเปลี่ยนวิธีการขอมีวิทยาฐานะ
เป็นต้น
แนวคิดส�าคัญที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในระบบการบริหารจัดการการศึกษาไทย
ยุค 4.0 คือ การมีสภาการศึกษา สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี และการมาถึงของสภาการศึกษา
จังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นหัวหน้าส�านักงาน
เพือ่ ท�าหน้าทีส่ ง่ เสริมแนะน�าพัฒนาการศึกษาของจังหวัด บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ
จะเน้นงานด้านวิชาการ
การปรับเปลีย่ นระบบบริหารจัดการการศึกษาดังกล่าวก็เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาการศึกษา
ของไทยให้มคี ณ
ุ ภาพ โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาทัง้ ด้านบุคลากรทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน การบริหารการจัดการศึกษา และที่ส�าคัญ คือ การยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ
อันจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ต่อไป
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ห้องเรียนวิชาการ
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

T h ailand

4.0
โ มเดล

พิมพ์เขียวขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
(ตอนที่ 2)
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จากประเด็นท้าทายดังกล่าวในฉบับที่แล้ว
“การปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้” ของไทยทั้งระบบ

1. ปรั บ เปลี่ ย นระบบนิ เ วศน์ ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุง่ มัน่ เพือ่ ให้มชี วี ติ อยูอ่ ย่าง
มีพลังและมีความหมาย (Purposeful Learning)
• ปรับเปลีย่ นจาการเรียนแบบเฉือ่ ยชา (Passive
Learning) เป็นการเรียนด้วยความกระตือรือร้น
(Active Learning)
• ปรั บ เปลี่ ย นจากการเรี ย นตามภาคบั ง คั บ
(Duty - Driven) เป็นการเรียนทีเ่ กิดจากความรู้
อยากท�าและอยากเป็น (Passion - Driven)
• ปรั บ เปลี่ ย นจากการเรี ย นตามมาตรฐาน
(Standardized) เป็นการเรียนเพื่อตอบโจทย์
เฉพาะบุคคล (Personalized) โดยพัฒนา
จากศั ก ยภาพ โอกาสและข้ อ จ� า กั ด ของ
แต่ละบุคคล
2. ปรับเปลีย่ นระบบนิเวศน์การเรียนรูเ้ พือ่ บ่มเพาะ
ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ (Generative Learning)
• ปรั บ เปลี่ ย นจากการเรี ย นรู ้ ใ นห้ อ งเรี ย น
ในโรงเรี ย น และในระบบเป็ น การเรี ย นรู ้
นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ
• ปรับเปลีย่ นจากการคิดในกรอบ ทีเ่ น้น “ท่องจ�า”
“เชือ่ ฟัง” และ “ท�าตาม” เป็นการคิดนอกกรอบ
ที่เน้น “กล้าคิดต่าง” “ท�าต่าง” แต่ “เคารพ
ความคิดเห็นของผู้อื่น”
• ปรับเปลีย่ นจากการเรียนแบบถ่ายทอดข้อเท็จจริง
เป็นการเรียนแบบชี้แนะให้ใช้ความคิด
3. ปรั บ เปลี่ ย นระบบนิ เ วศน์ ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
ปลูกฝังจิตสาธารณะยึดประโยชน์สว่ นรวมเป็นทีต่ งั้ มีความเกือ้ กูล
และแบ่งปัน (Mindful Learning)
• ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัว เน้นฝึกเด็ก
ให้รู้จักการพึ่งตนเองมีความซื่อสัตย์ มีวินัย
มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ในรูปแบบของกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน

• ก�าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง
ให้สามารถดูแลสมาชิกได้อย่างเข้มแข็ง
• ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียนทีส่ อดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะการท�างาน
เป็นทีม
• ปรับเปลี่ยนจากการเน้นผลประโยชน์ร่วม
(Common Interest) เป็นการเน้นสร้างคุณค่าร่วม
(Sharing Value)
• ปรับเปลีย่ นจากการมุง่ เน้นความคิดสร้างสรรค์
ในรายบุคคล (Individual Creating) เป็นการ
มุง่ เน้นการระดมความคิดสร้างสรรค์แบบกลุม่
(Common Creating)
• ปรับเปลี่ยนจากการให้รางวัลจากการแข่งขัน
(Competing Incentive) เป็นการให้รางวัลจาก
การท�างานร่วมกัน (Sharing Incentive)
เตรียมการเพื่อสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active
Citizen) เป็นฐานรากทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
ดังนั้น วิชาหน้าที่พลเมือง (Civic Education)
และกิจกรรมลูกเสือจะต้องถูกฟื้นฟูเพื่อบ่มเพาะให้เยาวชน
เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ในที่สุด
• ปรับวิธีการเผยศาสนาที่มุ่งชี้แนะแนวทาง
การด�ารงชีวติ ตามหลักธรรมค�าสอนทีเ่ ข้าใจง่าย
สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง
> เร่ ง ฟื ้ น ฟู ศ รั ท ธาให้ ส ถาบั น ศาสนา
กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจและทีย่ ดึ เหนีย่ ว
ของคนในสังคม
> ฟืน้ ฟูโครงการ “ บวร” บ้าน วัด โรงเรียน
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• ส่งเสริมชุมชนให้จดั กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
จัดระเบียบทางสังคม และก�าหนดบทลงโทษทางสังคม
> สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผ่าน
กิจกรรมที่ตอบโจทย์ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดี
มีสขุ การรักษาสิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
• จั ด สรรเวลาและพื้ น ที่ อ อกอากาศให้ กั บ
สือ่ สร้างสรรค์ทสี่ ง่ เสริมการปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมทีด่ ี
> ให้สื่อมวลชนน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นข้อเท็จจริงและสร้างกระแสเชิงบวก
4. ปรั บ เปลี่ ย นระบบนิ เ วศน์ ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
มุ่งการท�างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result - Based Learning)
• ปรั บ เปลี่ ย นจากการเรี ย นโดยเน้ น ทฤษฎี
เป็นการเรียนที่เน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

• ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบฟังบรรยาย
เป็นการท�าโครงงานและแก้ปัญหาโจทย์ในรูปแบบต่างๆ
• ปรับเปลี่ยนจากการวัดความส�าเร็จจากระบบ
การนับหน่วยกิตเป็นการวัดความส�าเร็จจากการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์
• ปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้เพื่อวุฒิการศึกษา
เป็นการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ
• ผลักดันให้มีการน�าวัฒนธรรมการท�างาน
ที่พึงประสงค์ไ ปปฏิ บั ติ จ นให้ เ ป็ น คุ ณ ลั ก ษณ์ ที่ ส� า คั ญ
ของคนในสังคมไทย
การพั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์
ในศตวรรษที่ 21 และการตระเตรียมคนไทย 4.0 สูโ่ ลกทีห่ นึง่
ผ่านระบบนิเวศน์ การเรียนรู้ดังกล่าว จะเป็นหัวใจส�าคัญ
ในการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยไปสู่ “สังคมไทย 4.0” นั่นคือ
สังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) ในที่สุด

การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเตรียมคนไทยสู่โลกที่หนึ่ง

เป้าหมายการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 และการตระเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลก
ที่หนึ่งผ่าน 4 ระบบนิเวศน์ การเรียนรู้ดังกล่าวจะต้องน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนใน 3 เรื่องส�าคัญ ประกอบด้วย
1) การปรับเปลี่ยนเป้าหมายและระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ทั้งระบบ
2) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และทักษะครู
3) การปรับเปลี่ยนหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน
หน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่ขับเคลื่อน : กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงวัฒนธรรม
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การพัฒนาสู่ “แรงงาน 4.0” ที่มีความรู้และทักษะสูง
พร้อมๆ กับเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาทักษะและอาชีพ เป็นประเด็นที่สา� คัญเพื่อรองรับ
พลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21
ประเด็นปัญหาของแรงงานไทย

• แรงงานไทยมีผลิตภาพแรงงานต�่า โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 56 จากทั้งหมด 61 ประเทศ
• ทักษะแรงงานอยู่ในระดับต�่ากว่าความต้องการของผู้ประกอบการทั้งทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
การใช้คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ / การค�านวณ ทักษะการสือ่ สาร การบริหารจัดการ ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ ฯลฯ
• มองทอดออกไปในอนาคตอันใกล้ ทักษะที่มีความส�าคัญมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย
Cognitive Abilities, Systems Skill, Complex Problem Solving, Content Skills และ Process Skills ในขณะที่
ทักษะที่จะมีความส�าคัญน้อยลงในศตวรรษที่ 21 จะประกอบด้วย Social Skills, Resource Management Skills,
Technical Skill และ Physical Abilities ดังนั้น หากไม่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาทักษะอาชีพ แรงงานไทยที่มี
ทักษะสูงและปานกลางที่มีอยู่ในปัจจุบันจะถูกผลกระทบอย่างแน่นอน
• พร้อมๆ กันนั้น การปรับเปลี่ยนไปสู่ Industry 4.0 จะท�าให้งานต่าง ๆ ที่เป็น Routine / Repetitive Jobs
ซึ่งส่วนใหญ่จะท�าโดยแรงที่มีทักษะต�่าถึงปานกลางนั้น จะค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ และ Automation
หนึ่งในยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 4.0 คือ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม และปรับเปลี่ยนแรงงาน
ให้สอดคล้องกับ Industry 4.0 ดังนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด�าเนินการ Reskilling Upskilling และ Multiskilling
ในแรงงานปัจจุบัน โดยเน้นการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับงานที่ Non - Repetitive / Task Specific / Project – Based
Jobs มากขึ้น
รัฐบาลจะวางระบบเพือ่ บูรณาการการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลง
และก�าหนดเส้นทางชีวิตสู่อนาคต โดยก�าหนดเป้าหมายไว้ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1) ช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพ
2) พัฒนาระบบการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
3) ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางวิชาชีพบนพื้นฐานทักษะและความเชี่ยวชาญ
4) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยการสร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพใน 3 ระดับ
โปรแกรม “ในสถานศึกษา”

โปรแกรม “ช่วงเริ่มต้นการทำางาน”

โปรแกรม “เสริมสร้างการเติบโตในอาชีพ”

อาทิ Education & Career Guidance,
Enhanced Internship, Individual
Learning Portfolio และ Young Talent
Program

อาทิ Education & Career Guidance,
Earn & Learning Program, Skill
Development Credit และ Individual
Learning Portfolio

อาทิ Education & Career Guidance,
Sectoral Manpower Plan, Leadership
Development Program, Skill Development
Credit และ Individual Learning Portfolio

หน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่ขับเคลื่อน : กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม
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กรอบยุทธศาสตร์กำาลังคนของประเทศ
เพือ่ ให้ Thailand 4.0 บรรลุผลสัมฤทธิ์ จ�าเป็นอย่างยิง่
ที่ จ ะต้ อ งมี ก รอบยุ ท ธศาสตร์ ก� า ลั ง คนของประเทศ
(Manpower) โดยเฉพาะอย่างยิง่ “Brain Power Development”
เพื่อพัฒนาและยกระดับแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง
ทีช่ ดั เจน โดยเน้นการบริหารจัดการ Stock & Flow ของแรงงาน
ทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะสูงผ่านกลไกของ Talent Development
และ Talent Mobility เพื่อตอบโจทย์ความต้องการก�าลังคน
ของประเทศในแต่ละช่วงขณะอาจจ�าเป็นต้องใช้เครือข่าย
ต่างประเทศมาช่วยในเรือ่ ง Talent Development พร้อมๆ กับ
เปิดกว้างให้เกิด Free Flow ของ Talent Mobility ในทิศทาง
ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
มิเพียงเท่านัน้ จะต้องท�าให้ตลาดแรงงานทีม่ คี วามรู้
และทักษะสูงเป็นตลาดแรงงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความยืดหยุน่
เน้นการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับการมี
ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เป้าหมาย
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เพื่อยกระดับผลิตภาพของแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง
ซึง่ จะเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการยกระดับผลิตภาพของ
ประเทศ อันจะส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในที่สุด
แรงงานคนไทยก�าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อ
ให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 จ�าเป็นที่จะต้องมี
การทบทวนการใช้แรงงานทักษะต�่าจากเพื่อนบ้าน เพื่อ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ใช้
เทคโนโลยีและแรงงานที่มีความรู้ทักษะสูงมากขึ้น
สรุป การเตรียมคนไทย 4.0 จึงเป็นการปรับเปลี่ยน
กรอบความคิด (Mindset) ทักษะ (Skill-Set) และพฤติกรรม
(Behavior Set) ของคนไทยทั้งระบบ เพื่อให้คนไทย 4.0
มีความมั่นคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างแท้จริง
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ดรรชนีกีฬา
เมฆา

‘โปรเม’ มือ1โลก

สมศักดิ์ศรี ผงาดคว้าแชมป์
สร้างชื่อกระหึ่มโลกสมราคา โปรเม เอรียา จุฑานุกาล
สร้างประวัตศ
ิ าสตร์วงการกีฬาและกอล์ฟของไทย คว้าแชมป์
แมนูไลฟ์ แอลพีจเี อ คลาสสิก ทีอ
่ อนตาริโอประเทศแคนาดา
หลังเพลย์อ๊อฟชนะ 2 คู่แข่ง จากสหรัฐและเกาหลีใต้
ด้วยการพัดเบอร์รี่สุดสวยระยะ 25 ฟุต ก้าวขึ้นเป็น
นั ก กอล์ ฟ หญิ ง อั น ดั บ 1 ของโลกอย่ า งสมศั ก ดิ์ศ รี
รับเงินรางวัล 8.9 ล้านบาท ด้านแม่โปรโม และพีส
่ าวรูข
้ า่ ว
ร้องไห้กอดกันกลมดีใจที่โปรเมถึงฝั่งฝัน ขณะที่นายก
รัฐมนตรีบอกให้ดูเป็นตัวอย่างการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค
ฝากข้อคิดเชียร์ได้แต่อย่าไปกดดัน

หลังจากทีต่ อ้ งคาดหวังการขึน้ เป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึง่ ของโลก เนือ่ งจากความผิดพลาดในการค�านวณ
คะแนนของ แอลพีจีเอ ในที่สุดความพยายามก็ถึงฝั่งฝัน โดยเมื่อเช้าตรู่ ของวันที่ 12 มิถุนายนตามเวลา
ในประเทศไทย บรรดาสื่อไทยและต่างชาติพร้อมใจกันรายงานข่าว โปรเม เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟหญิง
ชาวไทยวัย 21 ปี อันดับ 2 ของโลก สร้างประวัตศิ าสตร์วงการกีฬาและกอล์ฟของไทยด้วยการก้าวขึน้ เป็นมือ 1 ของโลก
ได้อย่างสมความภาคภูมดิ ว้ ยการคว้าแชมป์แมนูไลฟ์ แอลพีจเี อ คลาสสิก ที่ Whistle Bay Golf Club เมืองเคมบริดจ์
รัฐออนทารีโอ ประเทศแคนาดา ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 60 ล้านบาท และใน 3 วันแรก
ของการแข่งขัน เอรียาท�าผลงานไม่กล้าให้แฟนคลับชาวไทยคาดหวังว่าจะคว้าแชมป์ได้ ในรอบแรกจบระดับ 9 ร่วม
ตามผู้น�าอยู่ 3 Stroke ในวันที่ 3 ก่อนจะมาอยู่อันดับ 20 ร่วม ตามผู้น�าอยู่ 5 Stoke ในวันที่ 2 อยู่อันดับ 4
ยังตามหลังผูน้ า� 3 Stoke ก่อนทีอ่ อฟวันสุดท้ายเมือ่ วันอาทิตย์ที่ 11 มิถนุ ายน ตามเวลาในแคนาดา ตรงกับวันจันทร์ที่
12 มิถุนายน ตามเวลาในประเทศไทย โปรเม อยู่ในก๊วนรองสุดท้าย ท�าได้ 4 เบอร์ดี้ เสีย 1 โบกี้ จบด้วยสกอร์รวม
17 Under เท่ากับศูนย์ ซุน อิน กี มืออันดับ 5 ของโลกจากเกาหลีใต้ ขณะทีผ่ นู้ า� คือ Lexi Thompson มืออันดับ 4 ของโลก
ทีน่ งั่ อยูด่ ว้ ยสกอร์รวม 17 Under ท�าได้ 3 Under ใน 9 หลุมแรกจะมีทที า่ จะคว้าแชมป์รายการนีไ้ ปแล้วใน 9 หลุม
หลัง Lexi Thompson เสีย 2 โบกี้ติดกัน ที่หลุม 12 และ 13 แต่ท�าเบอร์ดี้คืนได้สนุก 15 มีคะแนนน�าโปรเม กับ
ซุนอิน กี อยู่ 2 Stroke จนเข้าสู่ 2 หลุมสุดท้าย Lexi Thompson กับพัตต์พาร์ระยะใกล้ไม่ลงทั้ง 2 หลุม เสียโบกี้
จนท�าให้ Score เหลือ 17 Under เท่ากับโรเมโอและ Uniquely ต้อง Play Off หาผู้ชนะกัน 3 คน
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มีการ Play Off ที่หลุม18 พาร์ 4 แม้โปรเมจะมีออฟไปตกในลาฟ
และท�าให้ตกเป็นรองคู่แข่งขันทั้งสองแต่สามารถแก้ไขสวิงช้อต 2 ขึ้นไป
ออนกรีนในระยะที่ใกล้กว่า ในขณะที่ Lexi Thompson กับ ซุน อิน กี
ต่างพัตต์เบอร์ดี้พลาด โปรเมทีพ่ ตั ต์เป็นคนสุดท้ายจากระยะประมาณ 25 ฟุต
สามารถพัตต์เบอร์ดลี้ งไปด้วยความตกตะลึงแบบไม่ใช่ผลงานตัวเอง เหมือนกับ
คนดูทงั้ สนาม ท�าให้คว้าแชมป์แรกในปีนสี้ า� เร็จ จัดการลงแข่งรายการที่ 13 LPGA
Tour 2017 จากการลงแข่งรายการที่ 13 LPGA Tour 2017 นับเป็นแชมป์
แอลพีจีเอทัวร์และรายการที่ 6 ของเจ้าตัวส่งให้ก้าวขึ้นเป็นมือ 1 ของโลก
อย่างสมศักดิศ์ รีอกี ด้วย โปรเม เอรียา จุฑานุกาล รับเงินรางวัลจากการคว้าแชมป์
ครั้งนี้ 255,000 หรือราว 8.9 ล้านบาท ท�าให้โปรเมกลับมาเป็นผู้ได้รางวัล
สะสมปี 2017 สูงสุดในขณะนี้ด้วยยอดเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อย
เจ็ดสิบเก้าเหรียญ หรือราว 34 ล้านบาท และมีคะแนนเป็นอันดับ 1 ใน Race
to CME Globe ซึ่งเป็นการชิงอันดับ 1 ประจ�าปีของแอลพีจีเอทัวร์ โดยมี
2,128 คะแนนตามมาด้วยอันดับ 2 Lexi Thompson 1,786 คะแนนและ
อันดับ 3 ริวโซยอน จากเกาหลีใต้ 1,695 คะแนน
ด้านการประกาศผลการจัดอันดับ Woman World Golf Ranking
ประจ�าวันที่ 12 มิถุนายน 2017 ปรากฏว่าอันดับ 1 ได้แก่ โปรเม เอรียา
จุฑานุกาล มีคะแนนเฉลี่ย 8.78 คะแนน อันดับ 2 ลิเดียโค 8.34 คะแนน
อันดับ 3 ริว โซ ยอน เกาหลีใต้ 8.17 คะแนน อันดับ 4 Lexi Thompson
สหรัฐอเมริกา 7.47 คะแนน อันดับ 5 ซุน อินกี เกาหลีใต้ 7.13 คะแนน ท�าให้
โปรเม ก้าวขึ้นสู่การเป็นดับ 1 ของโลกอย่างเป็นทางการ ก่อนหน้านี้ก็ไม่ขยับ
จากอันดับ 6 ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2016 จากการ
ทีไ่ ด้แชมป์เมเจอร์วเิ คราะห์ Woman BTS Open ก่อนจะตกไปอยูใ่ นอันดับ 3
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2017 และกลับขึ้นเป็นมืออันดับ 2 อีกครั้ง เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2017 อีก 14 วันต่อมาก็ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลกอย่างเป็น
ทางการ หลังเกิดความผิดพลาดในการค�านวณคะแนนของ LPG A ทีป่ ระกาศว่า
เอรียาจะได้เป็นมือ 1 ของโลก จนสื่อมวลชนทั่วโลกพากันประโคมข่าวนี้
ซึง่ ในความเป็นจริงลิเดียโค ยังคงมีคะแนนเฉลีย่ มากกว่าเอรียาอยู่ 0.01 คะแนน
ท�าให้ LPG ต้องออกแถลงการณ์ชี้แจงความผิดพลาด และในที่สุดโปรเม
ก็ก้าวขึ้นสู่ความเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยการสร้างผลงานคว้าแชมป์แรก
ในปีนี้ได้ส�าเร็จ

90 วิทยาจารย์

วิทยาจารย์ 91

นอกจากนี้โปรเม เอรียา จุฑานุกาล ยังเป็นมือ 1
ของโลก คนที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มมีการจัดอันดับโลกครั้งแรก
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2006 โดย 9 คนก่อนหน้านี้ คือ
แอนนิกา ซอเรนสแตม ชาวสวีเดน ครองความเป็นมือ 1 อยูท่ ี่
60 สัปดาห์ Lorena Ochoa ชาวเม็กซิกนั 158 สัปดาห์ ชิน จี แอ
เกาหลีใต้ 25 สัปดาห์ ไอมิ ยา ซา โตะ ชาวญี่ปุ่น 11 สัปดาห์
คริสตี้ เคอร์ ชาวสหรัฐอเมริกา 5 สัปดาห์ เจิง้ หยาวหนี่ ชาวไต้หวัน
109 สัปดาห์ สเตซี้ ลู อิส ชาวสหรัฐอเมริกา 25 สัปดาห์
ปาร์คอิน บี เกาหลีใต้ 92 สัปดาห์ และลิเดีย โค ชาวนิวซีแลนด์
104 สั ป ดาห์ นอกจากนี้ ยั ง ท� า ให้ ไ ทยเป็ น ชาติ ที่ 8 ที่ มี
นักกอล์ฟหญิงขึ้นเป็นมือ 1 ของโลก และเป็นนักกอล์ฟหญิง
เอเชียคนที่ 5 ที่ขึ้นสู่อันดับสูงสุดนี้
โปรเม เอรียา จุฑานุกาล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
หลังจบการแข่งขันว่า ไม่ได้คาดหวังจะได้แชมป์รายการนี้
แต่บอกตัวเองว่าให้ออกไปเล่นให้สนุก ทัง้ 4 วันคิดเพียงต้อง
ตัง้ ใจ ทัง้ ยังกล่าวถึงผลงานก่อนหน้านีว้ า่ ฤดูกาลนีไ้ ด้รองแชมป์
มาหลายรายการ ไม่ได้หมายความว่าตัวเองเล่นได้ไม่ดี
แต่มคี นอืน่ ท�าได้ดกี ว่า ส่วนการขึน้ เป็นมือ 1 ของโลกคงต้อง
รอประกาศอย่างเป็นทางการ ส่วนตัวไม่ได้ค�านึงถึงเรื่องนี้
เท่าไหร่ ตั้งใจแค่อยากออกไปตีกอล์ฟให้สนุก
หลังมอบถ้วยรางวัลและให้สัมภาษณ์แล้ว โปรเม
เดินทางด้วยรถยนต์ขา้ มชายแดนประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา
มี เลส ลู อาร์ค แคนดีค้ ใู่ จ เป็นโชเฟอร์ขบั มุง่ หน้าไปทีร่ ฐั มิชแิ กน
ที่มีนางนฤมล ศรีวัฒนาสุข และโปรโม เอรียา จุฑานุกาล
พีส่ าวขึน้ เครือ่ งบินจากรัฐฟลอริดาไปรออยูเ่ พือ่ เตรียมลงแข่ง
ในรายการเมเจอร์แอลพีจเี อคลาสสิค ฟอร์ ซิมไพ กิฟ ทีเ่ มือง
แกรนด์แรฟิดส์ รัฐมิชิแกน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 18 มิถุนายน
โปรเมเดินทางมาถึงเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. เวลา
ในประเทศไทยพร้อมกับรับทราบข่าวการประกาศผลการจัด
อันดับโลกอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่นาทีต่อมา

ทีท่ า� เนียบรัฐบาล บ่ายวันเดียวกัน พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีโปรเม เอรียา
จุฑานุกาล นักกอล์ฟหญิงไทยคว้าแชมป์การแข่งขันในรายการ
LPGA Classic ที่ ป ระเทศแคนาดา มี ค ะแนนสะสม
เป็นอันดับ 1 ของโลก ว่ามีความยินดีกับโปรเม ที่ได้รับการ
ประกาศเป็นมือ 1 ของโลก เรื่องกอล์ฟ สิ่งส�าคัญไม่ใช่แค่
เรือ่ งชนะอยากให้ไปดูวา่ เขาสร้างตัวเองได้อย่างไร ครอบครัวเขา
ทุม่ เทเสียสละเท่าไหร่ พ่อแม่ตอ้ งยากล�าบากมาก่อน ต้องขอ
แสดงความยินดีกับโปรเม พ่อแม่และครอบครัวของเขา
ที่ประสบความส�าเร็จในการทุ่มเทเสียสละยากล�าบาก
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ทราบมาว่าตอนแรกถึงขนาดเอาบ้าน
ไปจ�านอง วันนีเ้ ขากลับมาแล้ว เราก็เป็นก�าลังใจให้ แต่อย่าไป
กดดัน เราดีใจเสมอ เพราะเป็นขวัญใจของไทยอยู่แล้ว
รวมถึงน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันของไทย
ต้องให้กา� ลังใจเขาว่าอย่างน้อย เขาก็ทา� ให้พวกเรามีความสุข
ประวัติ โปรเม เกิดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2538
เป็นคนกรุงเทพมหานคร เป็นลูกสาวคนเล็กของนายสมบูรณ์
และนางนฤมล จุฑานุกาล ส่วนพี่สาวชื่อ โมรียา จุฑานุกาล
หรือโปรโม จุดเริม่ ต้นของการเล่นกอล์ฟในวัยเด็กของ “โปรเม”
ขณะอายุ 5 ขวบครึง่ นายสมบูรณ์ผเู้ ป็นบิดา เปิดร้านโปรช็อป
ขายอุปกรณ์กอล์ฟ กลัวลูกสาวจะกวนเลยยื่นไม้กอล์ฟให้
หนึ่งอัน เพื่อให้เด็กหญิงทั้งคู่ไปเขี่ยลูกกอล์ฟเล่นที่สนาม
ท�าให้มีโปรกอล์ฟที่เดินไปเดินมาเห็น เอ็นดูเลยช่วยสอน
นับเป็นจุดเริ่มนักกอล์ฟมือ 1 ของโลกคนปัจจุบัน แต่กว่าจะ
ฟันฝ่าอุปสรรคทัง้ หลายได้ ครอบครัวต้องทุม่ เทเงิน ขายบ้าน
ขายรถ รวมกว่า 20 ล้านบาท เพือ่ ท�าตามความฝันของผูเ้ ป็นบิดา
ทีต่ อ้ งการเห็นบุตรสาวทัง้ คูข่ นึ้ เป็นนักกอล์ฟมือ 1 ของโลก
หรืออย่างน้อยต้องติด 1 ใน 10 สร้างความภาคภูมใิ จให้ คนไทย
ทั้งประเทศ สุดท้ายความฝันดังกล่าวก็กลายเป็นความจริง
สร้างประวัตศิ าสตร์ให้คนไทยชมในความส�าเร็จของครอบครัว
“จุฑานุกาล”
อ้างอิง https://www.thairath.co.th/content/970900
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พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไรให้เงินงอกเงย :
ออมในกองทุนให้งอกเงย
ฉบับปัจฉิมบทมนุษย์เงินเดือนลงทุน LTF

จากฉบั บ ที ่ แ ล้ ว เราได้ ร ู ้ จ ั ก กั บ LTF
ไปแล้วนะครับว่า LTF คืออะไร มีเงือ
่ นไข
ในการลงทุนเป็นอย่างไรบ้าง ส�าหรับ
ในครั ้ ง นี ้ เ ราจะมี ร ู ้ จ ั ก กองทุ น LTF
ให้มากขึ้น และวิธีเลือกกองทุน LTF
และการกระจายความเสีย
่ งในการลงทุน
LTF นะครับ

อย่างที่ได้ทราบไปแล้วว่า กองทุน LTF เป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ทีเ่ น้นลงทุนในหุน้ สามัญไม่นอ้ ยกว่า 65 % ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุน นั่นหมายความว่า เงินลงทุนส่วนใหญ่จะน�าไปลงทุน
ในหุ้นสามัญเป็นหลัก ดังนั้นความเสี่ยงจึงมีมากกว่ากองทุนประเภทที่
ลงทุนในหุน้ สามัญเป็นส่วนน้อย แต่ขอ้ ดีกค็ อื เรามีโอกาสได้ผลตอบแทน
ที่มากกว่านั่นเอง แต่ความเสี่ยงนี้ก็สามารถจ�ากัดความเสี่ยงได้ด้วย
การศึกษาหาข้อมูลของกองทุนที่เราจะลงทุนให้ละเอียดรอบคอบก่อน
การลงทุน ก็จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง
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ก่อนจะลงทุนใน LTF ต้องค�านึงถึงผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน มากกว่าผลตอบแทนที่ได้จาก
การลดหย่อนภาษี เพราะเป้าหมายทีแ่ ท้จริงของการลงทุนในกองทุน คือ การทีเ่ ราหวังว่าจะได้รบั ผลตอบแทน
ทีม่ ากกว่าการฝากเงินในธนาคาร และการลงทุนในกองทุน LTF ท�าให้เราได้ผลตอบแทนเพิม่ ขึน้ มาในรูปแบบ
ของเงินที่สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีเงินได้ หรือเงินที่ได้จากการขอคืนภาษี ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายจะลงทุน
ในกองทุน LTF เพียงเพราะอยากได้ผลตอบแทนจากเงินคืนภาษี เพราะถ้าตั้งเป้าหมายเพียงแค่อยากได้
เงินคืนภาษีแล้ว เราได้เงินภาษีคืน แต่ขายขาดทุน ก็จะท�าให้การลงทุนของเราไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป
ดังนัน้ ก่อนลงทุน เราควรเลือกกองทุน LTF โดยเบื้องต้นก่อนว่าลงทุนในกองทุนไหนแล้วได้ผลตอบแทน
คุ้มค่ากับการลงทุน
ส�าหรับวิธีการที่ง่ายที่สุดของผู้เขียน ในการไปดูผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนรวม ผู้เขียนจะ
เข้าไปในเว็บไซต์ ของ www.morningstarthailand.com และ www.wealthmagik.com ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล
ของกองทุนประเภทต่างไว้ๆ (ทั้งนี้ผู้เขียนไม่ได้มีส่วนได้เสียในการโฆษณาเว็บไซต์ดังกล่าว แต่อยากให้
เครดิตกับแหล่งข้อมูลที่เราศึกษามาเพียงเท่านั้น) ในครั้งนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
www.morningstarthailand.com ซึ่งเป็นตัวอย่างตารางผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนรวม LTF
3 Yr
Volatility

YTD
Return %

กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล

10.49

2.47

20.47

13.11

11.29

15.09

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

10.74

2.65

20.87

8.8

10.26

15.37

กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว

10.25

2.48

18.27

7.53

8.37

11.91

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว

9.38

3.10

18.45

8.97

10.21

12.99

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

9.31

2.79

23.37

10.33

8.52

12.24

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

9.67

3.11

24.06

10.78

9.66

14.61

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

8.88

2.68

23.02

6.09

5.60

12.99

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

10.55

1.25

30.86

12.57

10.13

11.17

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล

10.57

3.83

25.94

12.21

9.08

10.54

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

8.32

1.69

13.08

9.08

7.00

12.59

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

6.84

1.15

10.89

8.08

5.77

10.99

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว

8.56

2.31

21.46

8.07

9.43

12.9

Name

Morningstar
Rating Overall

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก http://www.morningstarthailand.com
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1 Yr
Anlsd %

3 Yr
Anlsd %

5 Yr
Anlsd %

10 Yr
Anlsd %

จากข้อมูลข้างต้น เป็นการน�าข้อมูลการจัดอันดับกองทุน LTF จากเว็บไซต์
ของบริษทั Morningstar ทีร่ วบรวมข้อมูลของกองทุนรวม LTF พร้อมกับมีการจัด
อันดับกองทุน LTF ที่น่าสนใจไว้ ในที่นี้ผู้เขียนเลือกให้เรียงล�าดับข้อมูล
ตาม Morningstar Rating Overall ซึ่งเป็นการให้ระดับดาว โดยระดับ 5 ดาว
และ 4 ดาว เป็นระดับที่น่าลงทุนมากที่สุด ส่วน 3 Yr Volatility เป็นค่า
ความผันผวนในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา ส่วนคอลัมน์ถดั ไปด้านขวามือเป็นผลตอบแทน
ย้อนหลัง (1 ปี, 3 ปี, 5 ปี, 10 ปี) โดยจะเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีทบต้น
จากตารางข้างต้น กองทุนเปิดภัทร หุน้ ระยะยาวปันผล เป็นกองทุนทีน่ า่ ลงทุน
มากที่สุด เมื่อได้ข้อมูลตรงนี้แล้ว เราก็ไปศึกษาในรายละเอียดของกองทุน
อีกก็ได้วา่ กองไหนลงทุนขัน้ ต�า่ เท่าไร มีปนั ผลหรือไม่มปี นั ผล ซึง่ กองทุนทีม่ ปี นั ผล
ส่วนใหญ่ก็จะมีค�าว่า ปันผล อยู่ด้วย แล้วจะซื้อแบบไหนหล่ะ ปันผลหรือ
ไม่ปนั ผลดี ในประเด็นนีก้ ม็ หี ลายๆ คนให้มมุ มองข้อดีขอ้ เสียไว้ตา่ งกันส�าหรับ
ผู้เขียนเองชอบกองทุนที่มีปันผลมากว่า เพราะมองว่าเราได้เงินสดกลับมา
ลงทุนเพิ่มหรือน�ามาใช้ได้ระหว่างที่รอครบก�าหนดขาย
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สรุปขั้นตอนง่ายๆ ในการลงทุนในกองทุน LTF ก็คือ

ค้นหาข้อมูลกองทุน LTF ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว คุ้มค่ากับการลงทุน โดยเข้าไป
ค้นหาที่ www.morningstarthailand.com หรือ www.wealthmagik.com ส�าหรับ
ความเห็นส่วนตัวผมเองนะครับ ผมก็จะเลือกกองทุนที่ Morningstar ให้ระดับดาวไว้
5 ดาว หรือ 4 ดาว แล้วมาดูว่าของบริษัทไหนสะดวกใกล้เรามากที่สุด ก็จะเลือกของ
บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ
เมื่อเราเลือกได้แล้วว่ากองทุนไหนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และเหมาะสมกับเรา ก็ไป
เปิดบัญชีซื้อขายกองทุน หรือง่ายที่สุด เราค้นหาเบอร์โทรจาก google เลยครับว่า
เราต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง หรือเดินทางไปทีธ่ นาคารทีเ่ ราต้องการซือ้ ขายกองทุน
ได้เลยครับ
วางแผนการลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน อย่าซื้อด้วยเงินก้อนครั้งเดียว เพื่อกระจาย
ความเสีย่ งในการลงทุน เช่น ในปี 2561 เราคิดว่าจะลงทุนในกองทุน LTF ทัง้ หมด 10,000 บาท
เราก็แบ่งซื้อเดือนละครั้ง หรือสองเดือนครั้ง เพื่อลดต้นทุนเฉลี่ยของเราให้ต�่าลง และ
กระจายความเสีย่ ง ทัง้ นีต้ อ้ งดูเงือ่ นไขของกองทุนนัน้ ๆ ด้วยว่าก�าหนดการซือ้ ขายขัน้ ต�า่
ไว้กี่บาท ส่วนใหญ่ก�าหนดไว้ที่ 500 – 2,000 บาท
ตอนต้นปีช่วงเดือนมกราคมของปีถัดไปจากที่เราซื้อกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนที่เราซื้อ จะส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน LTF ของเรา ก็ให้เก็บไว้ให้ดี
เพื่อน�าไปประกอบการยื่นภาษี เพื่อขอเงินคืนภาษี
ช่วงเวลาในการขายกองทุน ก็เป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญไม่ต่างกับเวลาที่ซื้อกองทุนเช่นกัน
ถ้าในปีทเี่ ราขายกองทุนเป็นปีทเี่ ศรษฐกิจไม่ดี ตลาดหุน้ ตกต�า่ แบบนัน้ ก็อย่าเพิง่ ขายครับ
ควรชะลอการขายออกไปก่อน เพือ่ ให้เราได้กา� ไรทีม่ ากขึน้ ในตอนขายเราก็ควรทยอยขาย
ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราขายได้เท่าไร จึงจะไม่ผดิ เงือ่ นไขทางภาษี ก็สามารถโทรไปสอบถาม
ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้

เป็นอย่างไรบ้างครับ การลงทุนในกองทุน LTF ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยนะครับ เพราะเราอยู่ในโลกยุคที่ข้อมูล
ข่าวสารไร้พรมแดน สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายจากโทรศัพท์มอื ถือของเรา ดังนัน้ การลงทุนก็ไม่ได้ยากเช่นกัน ขอเพียงแค่
เราสนใจและใส่ใจที่จะหาข้อมูล หาความรู้กับสิ่งที่เราจะลงทุน ผลตอบแทนหรือก�าไรที่เราหวังไว้ ก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะ
เอือ้ มถึง ส�าหรับในฉบับหน้า เราจะมาพูดถึงการลงทุนในกองทุนอีกประเภทหนึง่ ทีน่ า� มาลดหย่อนภาษีได้นะครับ ซึง่ เราสามารถ
เลือกรูปแบบการลงทุนได้หลายอย่าง ไม่ได้เน้นเฉพาะลงทุนในหุ้นเหมือนอย่าง LTF แต่จะเป็นกองทุนลดหย่อนภาษีที่มี
รูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย มีทั้งรูปแบบที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งคนที่ต้องการความเสี่ยงน้อย
ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนเหล่านีไ้ ด้ หรือคนทีช่ อบกองทุนแบบผสมผสานทีล่ งทุนในพันธบัตรรัฐบาลครึง่ หนึง่ ลงทุนในหุน้
อีกครึง่ หนึง่ ก็มใี ห้เลือกเช่นกัน แต่ถา้ ใครยังชอบกองทุนลงทุนในหุน้ เพือ่ หวังผลตอบแทนทีม่ ากขึน้ และสามารถน�ามาลดหย่อน
ภาษีได้ ก็มใี ห้เลือกด้วยเช่นกัน ครัง้ หน้าเราจะได้มารูจ้ กั กองทุนทีน่ า� ไปลดหย่อนภาษีได้อกี ประเภทหนึง่ นัน่ คือ กองทุน RMF ครับ
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IT Hero
Teacher COMP

E-Sports

อาชีพเทรนด์ใหม่
ในฝันเด็กไทย

เนื่องจากกระแสของวงการเกมเข้ามามีบทบาทต่อเยาวชนไทยมาหลายยุคหลายสมัย
จากอดีตถึงปัจจุบน
ั ท�าให้เกิดปัญหาเด็กติดเกม ซึง
่ การเล่นเกมมีมม
ุ มองหลายด้ายซึง
่ มีทง
้ั
ดีและไม่ดีปะปนกันไป บางเกมอาจจะมีเนื้อหารุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ท�าให้เกิดปัญหา
การเลียนแบบตัวละครในเกมท�าให้เกิดปัญหาในสังคมและเกิดกระแสด้านลบต่อการเล่นเกม
แต่กม
็ เี กมบางชนิดทีต
่ อ
้ งใช้การวางแผน การคิด การท�างานเป็นทีมเพือ
่ การปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจ
เพื่อให้ทีมชนะ ท�าให้ผู้เล่นได้ใช้ความคิดในการวางแผนและตัดสินใจให้ทันต่อสถานการณ์
และแก้ไขปัญหาได้ทัน และเนื่องจากเกมในปัจจุบันเป็นเกมที่สามารถเล่นได้ทั่วโลก ท�าให้
การสือ
่ สารภายในเกมต้องใช้ภาษาอังกฤษสือ
่ สารภายในเกม ท�าให้ผเู้ ล่นส่วนใหญ่ได้ฝก
ึ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ท�าให้ผู้เล่นได้ใช้ภาษาในการสื่อสารและเป็นการฝึกใช้ภาษา
ไปด้วยในตัว ท�าให้ผเู้ ล่นบางคนจากทีไ่ ม่เคยสือ
่ สารภาษาอังกฤษสามารถเรียนรูแ้ ละใช้ภาษา
ในการสื่อสารได้อย่างดี
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กระแสอีสปอร์ต (E-Sports) ในเมืองไทยเรียกได้วา่
อยูร่ ะหว่างขาขึน้ เพราะมีหลายกลุม่ เริม่ เดินหน้าเข้าสูร่ ะดับโลก
แม้แต่การแข่งขันในประเทศก็ยังถือได้ว่าร้อนแรงไม่แพ้กัน
แต่ละเกมก็เริ่มด้วยการจัดการแข่งขันชิงเงินรางวัลกัน
หลายเกม ซึง่ ผลดีตกมาอยูก่ บั บรรดาเกมเมอร์ทงั้ หลาย และ
ได้รับมุมมองไปในเชิงบวกต่อวงการอีสปอร์ตด้วย เรียกว่า
การแข่งขันมีขอ้ ดีทคี่ าดไม่ถงึ เลยทีเดียว “E-Sports เกม กีฬา
ธุรกิจ และเด็กไทย” เราก็ตอ้ งยอมรับว่า ในทุกวงการมันย่อมมี
ทั้งที่ดีและไม่ดีปะปนกันไป แต่จะท�าอย่างไรให้สิ่งที่ดีๆ
มีความเข้มแข็ง และสามารถมองเห็นประโยชน์ที่ได้รับ
มากกว่าโทษ การลบล้างอคติทมี่ ตี อ่ เกมให้หมดไปมันท�ายาก
เพราะฉะนัน้ การท�าดีเพือ่ ลบภาพไม่ดมี นั จะง่ายกว่า แน่นอนว่า
เราต้องหาอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาให้วงการเกมเดินไป
ในทางทีถ่ กู ต้อง ซึง่ ณ ตอนนีส้ งิ่ ทีเ่ ห็นภาพชัดทีส่ ดุ นัน่ คือ ค�าว่า
E-Sports ซึง่ เมือ่ ไม่นานมานีไ้ ด้มผี ลการประชุมคณะกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 7/2560
ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่า เห็นชอบประกาศ
ให้ อีสปอร์ต (E-Sports) เป็นชนิดกีฬาที่
สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้
ตามพระราชบัญญัตกิ ารกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558 เรียกได้วา่ เป็นอีกหนึง่ ความก้าวหน้า
ของประเทศไทยก็ว่าได้ เพราะจากนี้ไป
เราจะสามารถจัดตัง้ ทีม E-Sports เพือ่ เข้าไป
แข่งขันในระดับโลกได้อย่างเป็นทางการและ
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากทางภาครั ฐ
อย่างแน่นอน
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ส�าหรับเทรนด์อาชีพใหม่มาแรงที่เด็กไทยสนใจ
ได้แก่ เกมเมอร์ และนักแคสเกม นักกีฬา E-Sports เพราะ
อยากใช้ความชอบในการเล่นเกมมาประกอบอาชีพ สร้าง
รายได้แ ละสร้ า งชื่ อ เสี ย ง เป็ น อาชี พ ใหม่ ที่ เ ด็ ก ไทยฝั น
อยากจะเป็น เนือ่ งจากมีเกมเมอร์และนักแคสเกม ชือ่ ดังของไทย
หลายคนที่มียอดผู้ชมติดตามเป็นจ�านวนมาก และสามารถ
สร้างรายได้จากการใช้เวลาว่างในการเล่นเกม รวมไปถึง
เด็กบางกลุ่มที่อยากจะเป็นนักพัฒนาเกม อยากสร้างเกม
ในรูปแบบของตัวเองและเริ่มที่จะศึกษาการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นที่ใช้ในการสร้างเกม ท�าให้เด็กรุ่นใหม่ที่เล่นเกม
มีความฝันที่อยากประสบความส�าเร็จแบบเกมเมอร์ และ
นักแคสเกมเหล่านัน้ นัน่ เป็นเป้าหมายทีจ่ ะน�าไปสูก่ ารพัฒนา
และฝึกฝนเพือ่ นเป็นนักกีฬา E-Sports ได้ในอนาคต แต่เส้นทาง
ในการจะไปถึ ง นั ก กี ฬ า E-Sports นั้ น ไม่ ใ ช่ ว ่ า ทุ ก คน
จะท�าได้ เพราะขึน้ ชือ่ ว่าเป็นนักกีฬาแล้ว สิง่ ทีต่ ามมาคือการที่
เราต้องฝึกฝนตนเอง และมีวินัยในการฝึกซ้อมอยู่สม�่าเสมอ
E-Sports ไม่ใช่การติดเกมอย่างทีค่ นส่วนใหญ่คดิ โดยเฉพาะ
การแข่งขัน E-Sports ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่ใช้
การท�างานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ในแต่ละเกม
ต้องมีการประชุมและวางแผนต่างๆ การเตรียมตัว และ
การปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ตามสถานการณ์ โดยระหว่างการแข่งขัน
ผูเ้ ล่นในทีมจะได้สร้างความสัมพันธ์ภายในทีม ท�าให้การท�างาน
ในที ม ง่ า ยขึ้ น และระหว่ า งการแข่ ง ขั น จะได้ เ รี ย นรู ้
ทักษะ กลยุทธ์ และแนวทางการเล่นของทีมอื่นๆ เพื่อมา
ปรับใช้ในทีม เพื่อหาทางเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ และยังได้สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมอื่นๆ ได้ด้วย ซึ่งจะน�าไป
สู่ชัยชนะ และเป็นนักกีฬา E-Sports ได้อย่างสมภาคภูมิ

เด็กไทยเก่งมาก มีหวั ด้านครีเอทีฟ มีทกั ษะทางด้าน
วางแผนไม่ แ พ้ ต ่ า งประเทศเลย ในทั ก ษะของการคิ ด
กระบวนการ ให้เป็นระเบียบในการวางแผน ถือว่าเป็นทักษะ
ที่ดีมากในด้านการเล่นเกม ซึ่งเด็กไทยจะเก่งมากๆ จริงๆ
ในเกมประเภท MOBA เช่นเกม ROV เป็นการวางแผนช่วย
กันตีปอ้ มฝ่ายศัตรูให้หมดและช่วยกันในทีม หรือเกมประเภท
FPS อย่างเกม Overwatch ที่ใช้ลักษณะและความสามารถ
ต่างๆ ของตัวละครภายในเกมเพื่อท�างานร่วมกันเป็นทีม
เพือ่ ท�าภารกิจให้สา� เร็จ และสิง่ ส�าคัญทีเ่ ราจะช่วยพัฒนาเด็ก
ให้เป็นนักกีฬา E-Sports ที่ดีได้คือ การมีวินัย การฝึกซ้อม
และการแบ่งเวลาให้เป็น ซึง่ จะท�าให้ความเป็นนักกีฬา E-Sports
แตกต่างจากเด็กติดเกมทั่วไป สิ่งที่อยากจะบอกผู้ใหญ่ใน
สังคมและรัฐบาลคือ อยากให้มองว่า E-Sports ส�าคัญไม่ตา่ งจาก
กีฬาต่างๆ เลย เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่ที่อาจจะเห็น
ไม่ชดั เพราะการเล่นเกมจะต้องมองให้ลกึ ซึง้ ว่าสามารถเป็น
กีฬาได้ การที่ไปแข่งขันในรายการต่างๆ มาแล้ว หากได้รับ
การสนับสนุนทีด่ จี ากผูใ้ หญ่เลย อาจจะท�าให้วงการ E-Sports
ของไทยสามารถต่อยอดไปได้ไกล ท�าให้มกี า� ลังใจและสามารถ
ท�าชือ่ เสียงให้กบั ประเทศได้อกี ด้วย ค�าพูดทิง้ ท้ายทีน่ า่ สนใจ
จากเยาวชนที่ตอนนี้ก�าลังพาประเทศมุ่งไปข้างหน้า เราจะ
เป็นผู้ใหญ่ที่ฉุดรั้งหรือจะช่วยเด็กกลุ่มนี้น�าพาพวกเขาและ
ประเทศให้ไปถึงเป้าหมายหรือไม่ ขึน้ อยูท่ พี่ วกเราทุกคนแล้ว
ว่าจะตัดสินให้เกม เป็นผีร้ายหรือกลไกใหม่ในการพัฒนา
ประเทศกันแน่
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

เสริมแรง
ให้กับคุณครู

กว่าสิบปีมาแล้ว ผูเ้ ขียนได้พบกับผูใ้ หญ่ของ

คุรส
ุ ภาท่านหนึง
่ ท่านให้หนังสือมาเล่มหนึง
่
ชือ
่ ... “ข้อคิดเติมหัวใจให้ครู” ซึง
่ Charles

McGuire และ Diana Abitz เป็นผู้รวบรวม
มี พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี แปล จัดพิมพ์โดย
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
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หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมค� า แนะน�า ค�า พูดกินใจ ค� าคม คติ ปรัชญาการท� างาน
ที่ให้แง่คิดมุมมองที่มีค่ายิ่งแก่ครูทุกคน โดยแยกหมวดหมู่ตามสารบัญไว้ 13 หัวข้อ คือ
จิตวิญญาณของครู ภารกิจส่งต่อประทีปส่องทาง ครูคนโปรดของฉัน ผู้เปิดสวิตช์ไฟท�าลาย
ความมืด ความหลากหลายในโลกใบใหญ่ แง่คิดค� าคมส� า หรับครูและนักเรียน ข้อคิด
พึงใคร่ครวญส�าหรับครูอาจารย์ เติมเชื้อไฟให้ลุกโชน ส่งเสริมความเป็นเลิศและการท�างาน
เป็นทีม เคล็ดลับประจ�าวันในชั้นเรียน ยามเมื่อหนทางเต็มไปด้วยขวากหนาม จากใจครูถึง
เพื่อนครู และสังคมจักขาดครูเสียมิได้
เมื่ออ่านแล้วก็ชอบใจ ชอบใจทั้งผู้รวบรวม ผู้แปล และผู้พิมพ์ ที่มีความพยายามเก็บ
เอาค�าพูดของหลากหลายบุคคล ที่พูดให้ข้อคิดและก�าลังใจแก่ครูไว้ต่างกรรมต่างวาระ
มีทั้งบุคคลส�าคัญของโลก เช่น ขงจื้อ เพลโต จอห์น ดิวอี้ ลงมาถึงนักธุรกิจ นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
ตอนหนึ่ง จอห์น ดิวอี้ พูดไว้เมื่อ ค.ศ. 1933 ว่า

“

การสอนหนังสือเปรียบได้กบ
ั การขายสินค้า ไม่มใี ครขายสินค้าได้ หากไม่มี
คนซือ
้ ... ถึงกระนัน
้ ก็ยง
ั มีครูบางคนทีค
่ ด
ิ ว่าพวกเขาประสบผลเป็นอย่างดี
ในการสอน โดยไม่สนใจเลยว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง

”

ดร.สตีฟ เบาเออร์ เจ้าของและผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั ทีป่ รึกษาด้านสิง่ แวดล้อม Pocketwater Inc.
กล่าวถึงครูของเขาว่า

“

ดร.ดิ๊ก เมเยอร์ ศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาของผมที่คณะชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมิสซูรี แคนซัสซิตี้ สอนธรรมชาติวิทยาด้วยการท�าให้
พวกเรารู้สึกว่าได้ค้นพบสิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ตรง โดยการเข้าไป
จิ้มๆ เขี่ยๆ แล้วก็ย�า่ ส�ารวจป่า กิจกรรมหลากหลาย มีทั้งการชิมลูกเบอรี่
สารพัดชนิด การคล�าห่านเป็นๆ เพื่อส�ารวจว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย
การเดินท่องป่าสนโอชาร์กกลางดึก การเงี่ยหูฟังฝูงไก่ส่งเสียงกะต๊าก
ตามท้องทุ่งยามใกล้รุ่ง ตลอดจนการซอกซอนไปตามซอกหลืบวกวน
ของถ้�า เพื่อเข้าไปติดแถบข้อมูลที่ขาค้างคาว ซึ่งส่งเสียงร้องแสบ
แก้วหู กิจกรรมเหล่านี้ คือความเพลิดเพลินเจริญใจยิ่งนัก ส�าหรับ
ชาวกรุงเช่นผม

”

วิทยาจารย์ 101

หรืออย่างเช่นอีกตอนหนึง่ เป็นค�าพูดของ คุณครูทอมัส เพทรี ครูสอนวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวว่า

“

เราต้องไม่ลืมความส�าคัญในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนมักเรียนได้ดี หากรู้ว่าพ่อแม่เป็นห่วงเป็นใย และเอาใจใส่
ในเรื่องความประพฤติและคะแนนของพวกเขา ดังนั้น ผมจึงส่ง
รายงานความก้าวหน้าของเด็กไปให้ผู้ปกครองทราบตอนช่วง
กลางเทอม ซึ่งผู้ปกครองต้องเซ็นรับทราบกลับมาด้วย นักเรียน
มี ห น้ า ที่ น� า รายงานที่ เ ซ็ น แล้ ว กลั บ มาให้ ผ ม ผมเปิ ด โอกาสให้
ผู้ปกครองถามค�าถาม หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดๆ ก็ได้
นอกจากนั้นทุกวันศุกร์ ผมยังจัดส่งรายงานประจ�าสัปดาห์แจ้ง
ความประพฤติ การส่งการบ้านตรงเวลาหรือส่งช้า รวมทั้งสรุป
เนื้อหาสาระที่สอน ฯลฯ ไปให้ผู้ปกครองทราบด้วย

”

หรือแม้แต่คา� พูดของนักเรียน เช่น ลอเรล เยฟ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
กล่าวถึงครูของเขาสั้นๆ ว่า

“

ใจเย็นๆ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนที่สอน
ในครั้งแรกขอให้ครูใจเย็นๆ

”

เราได้เห็นความเป็นไปในโลกกว้างของการจัดการเรียนการสอน ความรู้สึก
นึกคิดของผู้มีส่วนร่วมที่นับว่ามีความส�าคัญในการสร้างคนให้กับสังคม ที่นับวันจะมี
ความสลับซับซ้อนและลึกซึ้ง ถึงขั้นบางครั้งเราแทบจะไม่เข้าใจเอาเสียเลยว่า

“
”

อะไรกันนี่ เขาคิดกันได้ขนาดนี้เลยหรือ

เป็นต้น ขอขอบคุณผู้ใหญ่ท่านนั้นที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้ ท่านคงจะเห็นว่า
ผู้เขียนเป็นคนชอบอ่านหนังสือ และท่านก็คงจะทราบอีกว่า นอกจากชอบอ่านแล้วยัง
ชอบเขียนหนังสือด้วยอีกต่างหาก
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

ค้นตำานานทาร์ตไข่
เมืองมาเก๊า

ใครก็ตามที่มีโอกาสเดินทางไปเยือนมาเก๊า คงไม่พลาดที่จะลิ้มลองทาร์ตไข่
(Egg Tart) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจ�าถิ่น ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ทาร์ตไข่ของมาเก๊า แม้ได้รบั อิทธิพล

จากโปรตุเกส ซึ่งถือเป็นต้นต�ารับของขนม
ชนิดนี้ แต่กใ็ ช่วา่ ทาร์ตไข่ของมาเก๊าจะเหมือน
กับของโปรตุเกสโดยสิน้ เชิง เพราะคนทีค่ ดิ ท�า
ทาร์ตไข่ออกจ�าหน่ายเป็นเจ้าแรก ได้ผสม
ผสานต�ารับของโปรตุเกสกับอังกฤษเข้าด้วยกัน
จนได้สูตรทาร์ตไข่ที่มีลักษณะเฉพาะตัว
พูดง่ายๆ ก็คอื ทาร์ตไข่ของมาเก๊าเป็นลูกผสม
ระหว่างโปรตุเกสกับอังกฤษ

วิทยาจารย์ 103

ลักษณะส�าคัญของทาร์ตไข่มาเก๊านัน่ ก็คอื เปลือกกระทงทีซ่ อ้ นตัว
กันเป็นชั้นบางๆ แบบแป้งพัฟฟ์ (Puff Pastry) กับมีรอยไหม้สีนา�้ ตาลเข้ม
ฉาบอยูบ่ นสังขยา (Custard) ซึง่ ส่วนทีว่ า่ นีจ้ ะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับทาร์ต
ของโปรตุเกส ส่วนสังขยาซึง่ อยูด่ า้ นในกระทง จะใกล้เคียงกับทางอังกฤษ
คือ มีเนื้อครีมเข้มข้น แต่ไม่เหนียวหนืดแบบของโปรตุเกสที่แตกต่างจาก
ของโปรตุเกสต้นต�ารับอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ทาร์ตไข่ของโปรตุเกสจะมีอบเชย
เป็นส่วนประกอบ รวมทั้งโรยหน้าด้วยอบเชยบดผงและน�้าตาล
เชือ่ กันว่า ทาร์ตไข่คดิ ค้นขึน้ ครัง้ แรกในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 18
โดยแม่ชีแห่งอารามเจโรนิมอส (Jeronimos Monastery) ในเขตเบเล็ม
(Belem) ชานกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ต่อมาสูตรทาร์ตไข่ หรือทีช่ าว
โปรตุเกสเรียก “ปาสเตส เดอ นาตา” (Pasteis de Nata) ได้ตกทอดสู่
ร้านขนมอบข้างๆ อารามนัน้ เอง คือร้าน “ปาสเตส เดอ เบเล็ม” (Pasteis
de Belem) ซึ่งเปิดขายมาตั้งแต่ ค.ศ. 1837 นับจนถึงทุกวันนี้ทางร้าน
ได้สบื ทอดต�ารับปาสเตส เดอ นาตา สูตรดัง้ เดิมขนานแท้ ซึง่ เก็บเป็นความลับ
จากรุ่นสู่รุ่นมาเกือบ 200 ปีแล้ว
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ว่ากันว่าแม่ชีของโปรตุเกส เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการ
รังสรรค์ขนมอบหลายอย่างทีม่ ไี ข่แดงเป็นส่วนผสม เนือ่ งจาก
ในสมัยโบราณไข่แดงจะถูกทิง้ เป็นจ�านวนมาก จากการแยก
เอาเฉพาะไข่ขาวมาใช้ในการท�าเสือ้ ผ้าให้แข็งอยูท่ รง ด้วยเหตุนี้
แม่ชีจึงคิดหาทางน�าไข่แดงที่เหลือมาใช้ในเกิดประโยชน์
ส�าหรับคนที่คิดสูตรทาร์ตไข่ของมาเก๊าขึ้นมาเป็น
คนแรก ได้แก่ นายแอนดรู สโตว (Andrew Stow) เป็นคน
สัญชาติองั กฤษ ทีม่ พี นื้ เพอยูท่ แี่ ถบมณฑลเอสเซ็กซ์ (Essex)
แอนดรูจบการศึกษาด้านเภสัช และท�างานด้านยาระยะหนึง่
ก่อนจะย้ายไปท�างานในบริษทั ยาข้ามชาติแห่งหนึง่ ทีม่ าเก๊า
ในปี 1979 แต่แล้วบริษัทยาที่เขาท�างานด้วยก็ได้ปิดตัวลง
แต่แทนที่แอนดรูจะตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิด เขากลับ
เลือกที่จะท�างานในมาเก๊าต่อไป

แอนดรู สโตว
ผู้ก่อตั้งร้านลอร์ด สโตว

ที่มา: http://www.smartshanghai.com/articles/dining/
eat-it-kfcs-egg-tarts

ไอลีน น้องสาวของแอนดรู สโตว
ผู้สืบทอดกิจการร้านลอร์ด สโตว

http://says.com/my/lifestyle/macao-s-portuguese-eggtarts-are-to-die-for

หลังจากนัน้ แอนดรูได้ตงั้ บริษทั ของตัวเองขึน้ ร่วมกับ
แฟนสาว เป็นกิจการเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ แต่ก็ไม่
ประสบความส�าเร็จนัก ไอลีน (Eileen) น้องสาวของแอนดรู
เล่าว่า “ดูเหมือนแนวคิดของแอนดรูจะมาก่อนเวลาไป 20 ปี”
และในระหว่างทีเ่ ปิดบริษทั อาหารเพือ่ สุขภาพนัน้ แอนดรูยงั
ท�างานเป็นผู้จัดการร้านอาหารโปรตุเกสควบคู่ไปด้วย
เขาบริหารงานร้านอาหารแห่งนี้จนโด่งดัง และที่นี่เอง เป็นที่
ทีเ่ ขาได้รบั ฉายาจากเพือ่ นร่วมงานว่า “ลอร์ด สโตว” (Lord Stow)
เนื่องจากเขาเป็นคนอังกฤษเพียงไม่กี่คนในมาเก๊า แถมยัง
มีอา� นาจในการสั่งการภายในร้าน
ดูเหมือนว่าเขาจะชอบฉายาที่เพื่อนร่วมงานตั้งให้
ไม่น้อย เพราะเมื่อเขาเปิดร้านเบเกอรี่ในปี 1989 เขาก็ได้น�า
ฉายานี้มาตั้งเป็นชื่อร้าน ซึ่งยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ การเปิด
ร้านเบเกอรี่ของเขานับเป็นเวลาที่พอเหมาะพอเจาะ เพราะ
ในช่วงทศวรรษที่ 1980 เป็นช่วงที่ชาวโปรตุเกสเข้ามาเริ่ม
ธุรกิจในมาเก๊าขนาดใหญ่ เนื่องจากเศรษฐกิจก�าลังบูม
เขามุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เป็นชาวตะวันตก แต่ผิดคาดลูกค้า
กลุ่มใหญ่ที่ตอบรับสินค้าเขาเป็นอย่างดีกลับ ได้แก่ ชาวจีน
โดยมีทาร์ตไข่เป็นตัวชูโรง
วิทยาจารย์ 105

ก่อนหน้าที่ทาร์ตไข่ของแอนดรูจะเปิดตัวในมาเก๊า
ชาวมาเก๊ารูจ้ กั แต่ทาร์ตไข่แบบจีน (Chinese Egg Tart) หรือ
ต้านถาต (Dan Tat) ซึ่งน�าเข้าจากฮ่องกง และมักวางขาย
ในร้านขนมจันอับหรือร้านติ่มซ�า ทาร์ตไข่แบบที่ว่านี้จะมี
เปลือกกระทงเป็นแบบพายร่วน (Short Crust) แบบทาร์ต
ของอังกฤษ ในขณะที่ตัวสังขยาจะมีสีเหลืองอ่อนๆ มันเงา
และไม่มรี อยน�า้ ตาลไหม้ฉาบอยูด่ า้ นบน อันเป็นผลจากการอบ
ด้วยไฟอ่อน อีกทั้งเนื้อสังขยาก็เหลวกว่า ทว่า ทาร์ตไข่ที่
แอนดรูทา� ขึน้ เป็นแบบโปรตุเกส ทีม่ เี ปลือกเป็นแบบพายชัน้
หรือพัฟฟ์ ทั้งยังมีรอยน�า้ ตาลไหม้อยู่บนหน้าสังขยา
มีผู้กล่าวว่า ทาร์ตไข่แบบจีนหรือต้านถาต เข้ากัน
ได้ดีกับชาจีน ส่วนทาร์ตไข่โปรตุเกสเข้ากันได้ดีกับกาแฟด�า
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ร้านเบเกอรี่แห่งแรกของลอร์ด สโตว เป็นเพียงตึก
สองชัน้ เล็กๆ สีเหลืองครีม ขนาด 3 คูหา ตัง้ อยูบ่ นเกาะโคโลอาน
(Coloane) ซึ่งห่างจากคาบสมุทรร่วม 20 กิโลเมตร ปัจจุบัน
ก็ยังเปิดขายอยู่ แต่ตอนที่ผมไปเยือนนั้น ร้านอยู่ในระหว่าง
ปิดปรับปรุง ยังดีที่ร้านมีสาขาที่ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกัน
ซึ่งเดินไม่ก่ีก้าวก็ถึงร้านหนึ่งขายขนมแบบซื้อกลับ อีกร้าน
ท�าเป็นร้านอาหาร ซึ่งมีทั้งอาหารคาวหวานและเครื่องดื่ม
ให้บริการ ไหนๆ ผมก็ไปถึงที่แล้ว จะไม่ซื้อทาร์ตไข่มาชิม
ก็จะกระไรอยู่ เลยจัดไปเบาะๆ 3 ชิ้น

ส�าหรับแรงบันดาลใจในการผลิตทาร์ตไข่ออก
จ�าหน่ายนัน้ เกิดขึน้ ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 เมือ่ แอนดรู
ได้เดินทางไปเยือนเขตเบเล็ม (Belem) ชานกรุงลิสบอน
ของโปรตุเกส ซึ่งถือเป็นจุดต้นก�าเนิดทาร์ตไข่ของโปรตุเกส
เมื่อได้ลิ้มลองทาร์ตไข่ต้นต�ารับแล้วก็เกิดติดใจในรสชาติ
จึงปิง๊ ไอเดียทีจ่ ะท�าทาร์ตไข่ขายในมาเก๊าบ้าง เพราะมีชาวโปรตุเกส
โพ้นทะเลอาศัยอยู่จ�านวนไม่น้อย
แต่แอนดรูติดปัญหาตรงที่ไม่รู้สูตรการท�าทาร์ตไข่
โปรตุเกสแบบต้นต�ารับ ซึ่งก็ไม่เกินความสามารถในการแก้
ปัญหา เขาได้ขอให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยสอนการท�ากระทง
ขนมปังให้ ส่วนการท�าสังขยาเขาได้คิดค้นสูตรขึ้นมาเอง
โดยอาศัยทักษะเกี่ยวกับการผสมยาที่ติดตัวมา จนได้สูตร
ทาร์ตไข่ซึ่งเป็นแบบฉบับของเขาเอง
ไอลีน น้องสาวของแอนดรูเล่าว่า “ทาร์ตไข่ของ
แอนดรูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกับจินตนาการ” ซึง่ เป็น
คุณลักษณะเด่นอย่างหนึง่ ของเขา ทัง้ ยังเล่าว่าพีช่ ายของเธอ
เป็นคนชอบผจญภัยตั้งแต่วัยหนุ่ม แอนดรูเคยขี่จักรยาน
ข้ามประเทศไปถึงเยอรมัน เขาเป็นคนชอบท่องเทีย่ ว และรัก
การเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่นๆ ไอลีนเล่าเสริมเกี่ยวกับ
พี่ชายอีกว่า “แอนดรูเหมือนเด็ก 6 ขวบที่อยู่ในร่างผู้ใหญ่
นัน่ เป็นเหตุผลว่าท�าไมเขาจึงไม่กลัวทีจ่ ะเปลีย่ นต�ารับอาหาร
ที่รู้จักกันดีให้กลายเป็นต�ารับของเขาเอง”
แรกเริม่ เดิมทีแอนดรูตงั้ ใจจะผลิตขนมปังและขนมอบ
ส่งตามซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยมีทาร์ตไข่เป็นตัวเสริมเท่านั้น
ตอนทีแ่ อนดรูยนื่ เรือ่ งขอกูเ้ งินธนาคารเพือ่ น�าเงินมาท�าทุนนัน้
ขนมปังอยูใ่ นรายชือ่ อันดับหนึง่ ส่วนทาร์ตไข่อยูใ่ นล�าดับทีห่ า้
ตอนนั้นเขากะว่าจะขายทาร์ตไข่ได้แค่วันละ 200 ชิ้น
แต่ทุกวันนี้ทาร์ตไข่ขายได้มากถึงวันละ 14,000 ชิ้น
ในระยะแรกที่ ลอร์ด สโตว น�าทาร์ตไข่ออกสู่
ท้องตลาดนั้น พบว่า ไม่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าดี
เท่าที่ควร แม้กระทั่งชาวโปรตุเกส เนื่องจากรู้สึกว่าสูตร
ทีค่ ดิ ขึน้ ใหม่นนั้ ไม่เหมือนกับต�ารับทีต่ นคุน้ เคย ส่วนคนมาเก๊า
เองก็ไม่ค่อยกล้าซื้อกิน เพราะเกรงว่ารอยไหม้บนสังขยานั้น
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ แต่สา� หรับลอร์ด สโตว รอยไหม้
บนสังขยาคือลายเซ็นของร้าน
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จุดเปลี่ยนส�าคัญที่ท�าให้ทาร์ตไข่ของมาเก๊าเป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีชาวมาเก๊าซื้อทาร์ตไข่
จากร้านลอร์ด สโตว ไปฝากญาติที่ฮ่องกง หลังจากนั้นเมื่อ
นักท่องเทีย่ วฮ่องกงเดินทางมาเทีย่ วมาเก๊า ก็มกั หอบหิว้ ทาร์ตไข่
กลับบ้านไปด้วยเสมอๆ ทาร์ตไข่ของมาเก๊ายิง่ เป็นทีร่ จู้ กั ของ
ชาวฮ่ อ งกงมากขึ้ น ไปอี ก เมื่ อ สื่ อ มวลชนของฮ่ อ งกง
หลายส�านักได้ลงข่าวเกีย่ วกับขนมของร้าน หลังจากนัน้ ไม่นาน
ลอร์ด สโตว ก็ได้เข้าไปอยูใ่ นท�าเนียบรายชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ของรัฐบาลมาเก๊า
ความนิยมทาร์ตไข่ทขี่ ยายตัวต่อเนือ่ ง ท�าให้เกิดร้าน
ทาร์ตไข่ผดุ ขึน้ เป็นจ�านวนมากทัว่ ทัง้ มาเก๊า แต่รา้ นลอร์ด สโตว
ก็ยังเป็นหนึ่งในร้านที่ได้รับนิยมสูงสุด ทั้งนี้ ลอร์ด สโตว
ได้ขยายแฟรนไชส์ไปยังประเทศใกล้เคียงตั้งแต่ปี 1997
ไม่วา่ จะเป็นฮ่องกง ไต้หวัน ฟิลปิ ปินส์ หรือญีป่ นุ่ และในปี 2006
แอนดรูก็ได้รับรางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
(Special Medal for Services to Tourism) จากรัฐบาลมาเก๊า
เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ในปีเดียวกัน แอนดรูได้จากไป
อย่างกระทันหันด้วยโรคหอบหืดด้วยวัยเพียง 51 ปี แต่ตา� นาน
ความอร่อยของทาร์ตไข่ที่เขาคิดค้นขึ้น ก็ได้รับการสืบทอด
โดยน้องสาวและบุตรสาวของเขา คือ ไอลีน และ ออเดรย์
สโตว (Audrey Stow) จนกระทัง่ สามารถขยายกิจการเพิม่ ขึน้
อีกหลายสาขา
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ส�าหรับอดีตภรรยาของแอนดรู คือ มาร์กาเร็ต หว่อง
(Margaret Wong) หลังจากทีไ่ ด้เลิกรากันไป ก็ได้แยกตัวไป
เปิดร้านเบเกอรีข่ องตัวเอง ใช้ชอื่ ว่า “Margaret’s Café e Nata”
ซึ่งเป็นร้านทาร์ตไข่ยอดนิยมอีกร้านหนึ่ง
ทาร์ตไข่ในมาเก๊ามีให้เลือกซือ้ หาแทบจะทุกหัวถนน
ยิง่ ตามแหล่งท่องเทีย่ วไม่ตอ้ งพูดถึง โดยเฉพาะย่านซากโบสถ์
เซ็นต์พอล และหมูบ่ า้ นไทปา หากถามว่าร้านไหนอร่อยทีส่ ดุ
คงเป็นเรือ่ งทีต่ อบได้ยาก เพราะของแบบนีเ้ ข้าต�าราลางเนือ้
ชอบลางยา ฉะนั้น คงต้องให้ท่านเป็นผู้ตัดสินเองจะดีที่สุด
แต่ทแี่ น่ๆ ถ้าอยากจะกินทาร์ตไข่ให้อร่อย ขอแนะน�า
ให้กนิ ตอนก�าลังอุน่ ๆ แบบเพิง่ น�าออกจากเตาอบใหม่ๆ เพราะ
เปลือกจะกรอบ สังขยาจะนุม่ ละมุนลิน้ ถ้าเจอแบบนี้ รับรอง
มีกี่ชิ้นก็หมด!!

ส หรับเจ้าหน้าที่
ต่ออายุสมาชิก เลขที่ .............................................
สมัครสมาชิกใหม่ เลขที่ .........................................
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ..............................................

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิทยาจารย์

เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ...............

ชื่อหน่วยงาน .............................................................................................................................................................................................................................

เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เลขที่บัตรประชาชน

ต แหน่ง

ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด

สพฐ.
พละ

สพป.
พัฒนศิลป์

สพม.
สพศ.

ผู้บริหารการศึกษา
นิสิต/นักศึกษา
สอศ.
อปท.

สช.
กทม.

ศึกษานิเทศก์
อื่น ๆ .................................
กศน.
สกอ.
อื่นๆ ..............................

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เลขที่ ...................หมู่ที่ ..................... ซอย ........................... ถนน .....................................ต บล/แขวง .........................
อ เภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................................................
การสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาจารย์
ดังนี้

ชื่อผู้แนะน

ต่ออายุสมาชิกเลขที่ ......................................
ราย 1 ปี (ราคา 500 บาท)
ราย 2 ปี (ราคา 1,000 บาท)
(ถ้ามี) ..........................................................

สมัครสมาชิกใหม่
โดยรับฉบับเดือน ........................ถึง ..............................

การช ระค่าสมาชิก

เงินสด ........................................................... บาท
ธนาณัติ สัง่ จ่าย ปณ.ศึกษาธิการ ในนาม ผูอ้ นวยการส นักอ นวยการ ส นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา (ใช้ธนาณัตติ วั จริงเท่านัน้ )
สถานที่จัดส่งวารสารและใบเสร็จรับเงิน

ตามที่อยู่สมัครข้างต้น
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เลขที่ ...................หมู่ที่ ..................... ซอย ........................... ถนน .....................................ต บล/แขวง .........................
อ เภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................................................
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวารสารวิทยาจารย์
วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้คงอยู่คู่กับวิชาชีพทางการศึกษาสืบไป

สถานที่ติดต่อ ส นักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0 2282 1308
e-mail : withayajarn@gmail.com
วิทยาจารย์
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ยำาสามกรอบ
“ฅุรุชน” พฤศ ’60
เขียนที่ริมคลองเม่งเส็ง!

117 ปี

วิทยาจารย์ !
จะไปต่อ หรือ
รอเข้าพิพิธภัณฑ์

ก่อนเดือนพฤศจิกายน….. นี้นะครับ เมื่อปี 2543 ผมเป็นคนกระตุ้นเตือน “คุรุสภา” ว่า..... “วิทยาจารย์”
จะมีอายุครบ 100 ปีแล้วนะครับ... ในฐานะวารสารสื่อทางวิชาชีพ เราน่าจะท�าอะไรให้เพื่อนครูผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่กระจายกันอยู่ทั่วไทยร่วมล้านคน ได้รับทราบบ้างดีไหม ? .....
ในฐานะวารสารที่มีอายุยืนยาวมากที่สุด ผมคาดหวังว่า เราจะน�าเอาต�านานวิทยาจารย์มาวิเคราะห์
ให้เห็นการก่อเกิด ให้เห็นการดำารงอยู่แต่ละยุคสมัย ให้เห็นการวิวัฒน์ปรับตัวผ่านกาลเวลา
และให้เห็น การผงาดยืนเทียบชั้นกับสื่อยุค DIGITAL ได้เช่นไร
คิดถึงการจัด Event เฉลิมฉลอง 100th Anniversary มีของแจกแถมสมาชิกเก่า และสมาชิกใหม่ อย่างยิง่ ใหญ่
คิดถึงการขยายฐานสมาชิก ไม่ต้องมาก จากล้านคุณครู ผมขอแค่ “หนึ่งแสน” เท่ากับยอดค่าพิมพ์
กว่าแสน โดยมีกลไกหน่วยงานครูทกุ จังหวัด,อ�าเภอ และมีสงั กัดครูประถม มัธยม เอกชน เทศบาล กศน. อาชีวะ
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทีม่ คี ณะครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ เป็นฝ่ายประสาน - สนับสนุน อีกเพียบ.... ฮ่าาาาา
.... ผมฝันเฟื่อง
ช่วงนั้น ผมจ�าบรรยากาศในที่ประชุมคุรุสภาได้ทุกคน ตั้งแต่รัฐมนตรี อธิบดีทั้งหลาย พร้อมผู้แทน
ผู้ประกอบวิชาชีพทั้งมวล ทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
ทึ่งในข้อมูลที่ผมน�าเสนอ เห็นด้วยกับแนวคิด.....!!!
แต่… ไม่มีงบลงทุน ไม่มีทีมงานการจัดการ.....
สรุป.... จึงได้เพียงท�าฉบับพิเศษวาระพิเศษ 100 ปีวิทยาจารย์
เอ่ออออ.!!!!! ยอดพิมพ์ไม่ถึงหมื่น… ฮ่าาาาา !!!
ซึ่งผมเข้าใจ…และท�าใจได้ว่า….. การจะเป็นวารสารเก่าแก่ มีอายุครบ 100 ปี... อยู่ได้ ไม่ตายก็บุญมาก
พอแล้ว..... ละกระมัง?
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เมื่อมาถึงเดือนนี้ ปี 2560... ผ่านไปถึงสิบเจ็ดปี หากเป็นคนก็
นับว่าแก่เพิ่มขึ้นอักโขล่ะครับ
แต่สา� หรับวิทยาจารย์ ท่านเพิม่ อายุเป็น 117 ปี ตามภาษาวัยรุน่
ยุคนี้ก็เรียกว่า ชิล ชิล แหละครับ
ร้อยปีที่ผ่านมา อาการเป็นอย่างไร วัยร้อยสิบเจ็ดปี ก็ทรง
สภาพเดิม... คือ ออกช้า พิมพ์นอ้ ย เนือ้ หาไม่โลดโผนมาก แต่กย็ งั ทันยุค
ทันสมัยอยู่ นักเขียนในวิทยาจารย์ ผมแอบเมียงมอง อายุนา่ จะเกินกึง่ ศตวรรษ
กันแทบทุกคนล่ะมั้ง?
ทว่า... ในความเป็นจริงแล้ว เราทั้งหลาย คงเทียบกันไม่ได้เลย
กับการผ่านร้อน - หนาว กว่าร้อยปีของวิทยาจารย์ เพราะ วิทยาจารย์
คือ.....
• สื่อสิ่งพิมพ์ 5 แผ่นดินที่ยังมีชีวิต
• เป็นวารสารที่ผ่านสงครามโลกทั้งครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สอง
• เป็นหนังสือที่มีร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากที่สุด
• เป็นนิตยสารที่มีทั้งความเป็นวิชาชีพครู และสารคดีสังคม
ทุกยุคทุกสมัย
• สนองตอบทางการศึกษาแก่ประเทศสยามตัง้ แต่เริม่ มีครูไม่ถงึ
ร้อยคน กระทั่งปัจจุบันมีครูร่วมล้านคน ฯลฯ
วิทยาจารย์ ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่าง แม็กกาซีน ดัง เพียงแต่ยังผลิต
อยู่อย่างสม�่าเสมอในบรรณพิภพ ไม่ใช่สถิตอย่างสง่าในพิพิธภัณฑ์ !!!
ฉบับแรกของหนังสือพิมพ์วทิ ยาจารย์นนั้ มีนายชุม่ - นายเจริญ
เป็น Editor ซึ่งหมายถึง ผู้รวบรวมจัดการเพื่อการพิมพ์ เพราะสมัยนั้น
ไม่มีศัพท์ ค�าว่า บรรณาธิการ

ท่านได้เขียนค�ากล่าวน�าไว้ตอนหนึ่งว่า… “อนึ่ง ความหวัง
การข้างหน้าของหนังสือวิทยาจารย์นี้ จะมีอายุสั้น หรือยืด ยืนยาว
ก็ดังนั้นเหมือนกัน ผู้รวบรวมและเรียบเรียงทั้งหลาย ยังพยากรณ์
ไม่ได้ว่า จะมีอายุดำารงคงอยู่ยืนยาวนาน สักเพียงไร”......
อืม!.... ท่านคงคาดไม่ถงึ กระมังว่า วิทยาจารย์ จะมีอายุยาวนาน
ถึงป่านนี้....
และโดยตัวผมเองนัน้ ก็โดนเคีย่ วกร�า และตรากตร�า กับวิทยาจารย์
มาก็กว่ายี่สิบปีแล้ว
โดยกว่าสิบปีแรก ผมเขียนในนาม “ครูริมทะเลสาบ”... อิอิ!
และสิบปีกว่าต่อมา ผมเริ่ม “ยำา” ในนาม “ฅุรุชน”.... ฮ่าาาาา !
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ทุกปีที่ผ่านมา วัตถุดิบในการปรุง “ย�าสามกรอบ” ของ
ผมคือ เรือ่ งของครู ของเด็ก ของแง่คดิ ตามสถานการณ์ทางการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ
ด้วยลีลา สไตล์ ส่วนตัวที่สนุกแต่จริงจัง ง่ายๆ แต่มี
หลักวิชาการ ด้วยเหตุนี้ “ยำาสามกรอบ” จึงมีรสชาติ เผ็ด เปรีย้ ว
หวาน มัน เค็ม กลมกล่อม ครบรส และคุณค่าประมาณ “ส้มตำา”
ที่จัดจ้าน คงทนผ่านกาลเวลามามากกว่าใคร
ในห้วงทศวรรษหลัง เมื่อผมวิวัฒน์ตนเองสู่ภาวะ “ฅุรุชน” เต็มตัว ก็ได้ก้าวสู่โลก DIGITAL ปรับตัวสู่สังคม Social
Network โลกของ “Yumsamgrob” ก็ยิ่งสวิงไปสู่ภาวะสากลมากขึ้น มีลีลาเป็น International ไม่ปอนปอนอีกต่อไป.....
แต่รสชาติยังคงเดิม..... ฮ่าาาาา !
วิทยาจารย์ ฉบับนี้ นานๆ ที ผมจึงขอเขียนถึงเขา วารสารผู้เก๋ากึ๊ก เพื่อคารวะและร�าลึกถึง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีก
ยาวนานสักปานใด
เพราะคลื่นแห่ง DIGITAL ที่ซัดสาดอยู่ทุกวันนี้นั้นรุนแรงนัก ได้กวาดเอาบรรดา นิตยสาร สิ่งพิมพ์
แม็กกาซีน เข้าพิพิธภัณฑ์ กันเป็นทิวแถว ที่คนรุ่นผมคุ้นชิน ก็มี ขวัญเรือน สกุลไทย บ้านเมือง ฯลฯ.
ขณะที่ “โลก” ก�าลังเคลื่อนเปลี่ยนในอัตราเร่งทวีคูณ
ผมกลับมองเห็นสภาวะการศึกษาไทย ขยับตัวอย่างอุ้ยอ้าย
กว่าร้อยปีที่ผ่านมา เราจึงพบการขยายตัวเชิงปริมาณ แต่กลับหดตัวในคุณภาพ
เฮ้อ!....ในฐานะคนรุ่นเก่า ก็ได้แต่เพียงบ่นด้วยข้อเขียนแบบโบราณในหนังสือครั้งบรรพกาล
อย่างน้อยก็ได้จารึกไว้เป็นหลักฐาน ว่า การศึกษาไทยเป็นเช่นไร ในมุมมอง ของ “ฅุรชุ น” เท่านัน้ นะครับ จะผิดจะถูก
อย่างไร ผมก็รับผิดชอบกันในชาตินี้แหละครับ
แล้ว... พบกันเดือนหน้าธันวาคม ส่งท้ายปีด้วยความหวังใหม่ๆ ที่จะมีมานะครับ.

HOTLINE – สายตรง

“ม.44”
..อ�านาจอันสับสน..ในศธ.?
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ศึกษา..สิกขา..Education...ใครจะใช้คา� ไหนก็ตาม แต่ภาพ
รวมๆ แล้ว ก็คือ..กระบวนการในการถ่ายทอด องค์ความรู้ ให้
“คน” ได้พัฒนา เพื่อการสืบทอดเผ่าพันธุ์ จากรุ่น สู่ รุ่น..ต่อๆ ไป....
แต่..ผมรู้สึก ศัพท์ข้างต้นให้ความรู้สึกมีกรอบจ�ากัด โดยมี
ค�าว่า “หลักสูตร” มาเป็นเงือ่ นไขว่า..นีค่ อื ลูส่ าระ... ทีเ่ ราต้องเดิน.....
ผมจึงชอบค�าว่า..“การเรียนรู”้ มากกว่า..เพราะให้ความรูส้ กึ
ที่มีเสรีภาพแห่งการเรียนรู้ รอบกาย ตามความจ�าเป็นแห่งชีวิต
โดยแท้......
การ “ตระเวนการศึกษาไทย” ของ ฅุรชุ น ผมพบการเรียนรู้
เพื่อชีวิต ที่หลากหลายทั่วไทย ทั้งเหนือ กลาง อีสาน ใต้..กับ
องค์ความรู้ อันมีเสน่ห.์ .จาก ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ วิถธี รรมชาติ..
ที่ไม่ต้องแข่งขัน วัดมาตรฐานกลาง....เพราะ...
ในบรรยากาศ “อัตตโนศึกษา” นี้...ปลา ไม่ต้องวัดผล
การขึน้ ต้นไม้..ลิง ไม่ตอ้ งประเมินมาตรฐานการว่ายน�า้ กันอีกต่อไป
ในวาระที่ คสช. ยังครองอ�านาจในฐานะ “รัฐาธิปัตย์”
เราก็คาดว่าการปฏิรปู การศึกษา..จะขึน้ ถึงฝัง่ ฝัน กันสักครัง้ ได้มยั้ ...
ยังพอมองเห็นหลัง Finland อยู่ลิบ..พอกวดทันหรอกน่า.!!.
หาก “หมอ” ไม่เข้าใจผิด หลงทิศ ว่านี่คือ “กระทรวง
สาธารณสุขศึกษา”..๚๛
“ฅุรุชน”

