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 วารสารวชิาการวทิยาลยัแสงธรรมฉบบันี้	ขอน�าเสนอบทความด้านปรชัญา	ศาสนา	เทววทิยาและ

การศกึษา	ซึ่งประกอบไปด้วย	

	 บทความวิชาการจ�านวน	2	เรื่อง	ได้แก่	บทความเรื่อง	จากความขัดแย้งในครอบครัว	สู่กระบวน 

การคนืด:ี	กรณศีกึษาครอบครวัยาโคบ	จากพระครสิต์ธรรมคมัภร์ี	โดย	ครศูาสนาวรีะเดช	กนัธพินัธิ	์และ

เรือ่ง	Experiencing	God	in	Laboratory	according	to	Francis	Collins	โดย	บาทหลวง	วรีศักดิ	์ยงศรปีณธิาน 

บทความวจัิยจากบคุคลภายนอกจ�านวน	6	เรือ่ง	ได้แก่	งานวจิยัเรือ่ง	กระบวนการเรยีนรูก้ารจัดการทรพัยากร 

น�้าของชุมชนหนองพันจันทร์	อ�าเภอบ้านคา	จังหวัดราชบุรี	โดย	ปริชัย	ดาวอุดม	เรื่อง	การวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงส�ารวจของคุณลักษณะของนักศึกษา	ในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 

ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ	โดย	ผศ.รตต.หญงิ	ดร.เรวดทีรรศน์	รอบคอบ	และคณะ	เรือ่ง	แนวทาง

การพฒันาภาวะผูน้�าแบบผูร้บัใช้ของผูบ้รหิารโรงเรยีน	ในสงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ	โดย	บาทหลวง 

เชษฐ์ดนัย	ไชยเผือก	เรื่อง	มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาฯ	โดย 

ภาณุวัฒน์	กาศแก้ว	เรื่อง	องค์ประกอบการสร้างทีมงานในโรงเรียนเอกชน	ประเภทสามัญศึกษา	โดย 

หทัยทิพย์	สิขัณฑกสมิต	เรื่อง	องค์ประกอบและการเปรียบเทียบความสุขในตนเองของประชาชนใน

กรงุเทพมหานคร	โดย	ดร.จติรา	ดษุฎเีมธา	และบทความวจิยัจากภายในจ�านวน	3	เรือ่งได้แก	่เรือ่ง	การ

พฒันาคณุภาพการศกึษาในโรงเรยีนคาทอลกิ	ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ	โดย	บาทหลวงธวชั	สงิห์สา 

เรื่อง	ชีวิตบุญลาภ:	ฐานรากคุณธรรมในชีวิตพระศาสนจักร	โดย	กฤษฎา	ลิ้มเฉลิม	เรื่อง	หลักสูตรการ

พัฒนาภาวะผู้น�าการศึกษาคาทอลิก	ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย	โดย	ศรัญญู 

พงศ์ประเสรฐิสนิ	และคณะ

	 กองบรรณาธกิาร	วารสารวชิาการวทิยาลยัแสงธรรม	ขอขอบพระคุณผูท้รงคณุวฒุทิกุท่านทีก่รณุา

ให้ความอนเุคราะห์ประเมนิบทความต่างๆ	ท�าให้วารสารของเราเป็นเวทเีผยแพร่ผลงานทีไ่ด้คณุภาพ	และ

หวังว่าบทความต่างๆ	ภายในเล่มนี้จะก่อเกดิประโยชน์ส�าหรับผู้อ่านทุกท่าน
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จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์

From Conflict to Reconciliation: 

A Case Study of Jacob’s Family from the Bible.

ครูศาสนาวีระเดช กันธิพันธิ์

*	ศิษยาภิบาลหมวดคริสเตียนสหายเลิศ	สังกัด	ภาคที่	2	สภาคริสตจักรในประเทศไทย

*	อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพระคริสต์ธรมแมคกิลวารี	มหาวิทยาลัยพายัพ

Pastor Weeradach Kantiphan
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บทคัดย่อ 	 พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้น�ำเสนอเรื่องรำวควำมขัดแย้งและกำร

คืนดีไว้มำกมำย	เรื่องกำรคืนดีเป็นหัวใจของข่ำวประเสริฐของพระเยซู

คริสต์	บทควำมฉบับนี้จะน�ำเสนอแผนกำรดั้งเดิมของพระเจ้ำ	พระ

ประสงค์ของพระองค์ที่สร้ำงมนุษย์เป็นพระฉำยำของพระเจ้ำ	เพ่ือให้มี

ควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับพระเจ้ำ	เพื่อนมนุษย์และสิ่งทรงสร้ำงอื่นๆ	โดยที่

บำปและกำรไม่เชื่อฟังน�ำมำซ่ึงควำมขัดแย้ง	ควำมขัดขัดแย้งโดยทั่วไป

มักเกิดจำกกำรท่ีบุคคล	หรือกลุ่มคนมีควำมแตกต่ำงกันในเป้ำหมำย

ทศันคต	ิกำรแย่งชงิทรพัยำกรทีจ่�ำกดัและกำรสือ่สำรทีไ่ม่มปีระสทิธภิำพ

ควำมขัดแย้งเหล่ำนี้มักเกิดขึ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมขัดแย้งใน

ครอบครัว	ของสังคมไทย	ในปี	พ.ศ.2559	มีสถิติกำรหย่ำร้ำงในสังคม

ไทยเพิ่มข้ึนถึง	39%	ซ่ึงควำมขัดแย้งที่เกิดในปัจจุบันก็มีปรำกฏใน 

พระคริสตธรรมคัมภีร์	ในบทควำมนี้ได้ศึกษำวิเครำะห์จำกกรณีศึกษำ

ครอบครัวของยำโคบ	เร่ืองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโยเซฟกับพวกพี่ชำย 

ในแง่ควำมสัมพันธ์ท่ีขัดแย้งและน�ำมำสู่กำรคืนดี	จำกหนังสือปฐมกำล

บทท่ี	42-45	โดยใช้หลักกำรของผู้สร้ำงสันติ	4	G	(4	จ.)	ของ	เคน 

แซนดี้	จำกหนังสือ	“ผู้สร้ำงสันติ”	ได้แก่	1.	จงถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ 

(Glorify	 God)	2.	จงชักไม้ท้ังท่อนออกจำกตำ	(Get	the	log	out	of 

your	own	eye)	3.	จงฟื้นฟูควำมสัมพันธ์ขึ้นใหม่อย่ำงอ่อนสุภำพ 

(Gently	restore	relationships)	4.	จงไปและคืนดี	(Go,	and	be 

reconciled)	โดยได้ศกึษำวเิครำะห์ถงึหลกักำร	2	ประกำรแรกทีส่�ำคญั 

และกระบวนกำรคืนดีของโยเซฟกับพวกพี่น้อง	โดยสรุปผู้เขียนได้เสนอ

แนวทำงจดักำรควำมขดัแย้ง	กำรคนืดขีองคนในครอบครวัของสงัคมไทย

จำกหลักกำรของ	เคน	แซนดี้	และหลักคริสต์ศำสนศำสตร์

ค�ำส�ำคัญ:	 1)	พระฉำยำของพระเจ้ำ

	 	 	 2)	ควำมขัดแย้ง	

	 	 	 3)	กำรคืนดี	

	 	 	 4)	ครอบครัว
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Abstract 	 The	Bible	has	many	stories	of	conflict	and	reconcilia-

tion;	and	reconciliation	is	at	the	heart	of	the	Gospel	of 

Jesus	Christ.	This	paper	is	about	God’s	original	plan	and 

purpose	in	creating	humankind	after	His	own	image:	that 

we	might	have	good	relationship	with	God,	our	neighbors, 

and	the	rest	of	creation;	in	spite	of	the	fact	that	our	sin 

and	disobedience	often	lead	to	conflict.	Conflict	between 

individuals	and	groups	usually	results	from	differences	in 

objectives	and	attitudes,	quarrels	over	limited	resources, 

or	poor	communication,	especially	 in	families	of	Thai 

society.	For	instance,	research	has	shown	that	the	incidence 

of	divorce	rose	to	39	%	in	2016.	Present	day	conflict	is 

also	reflected	in	the	Bible.	A	good	case	study	is	that	of 

Jacob’s	family	where	the	conflict	between	Joseph	and	his 

brothers	eventually	led	to	reconciliation.	(Genesis,	chapters

42-45).	The	study	also	uses	the	book	about	peace-building

by	Kenneth	Sande,	entitled	“Peace-maker”.	This	book	suggests 

four	steps	toward	reconciliation	beginning	with	the	letter 

“4G”:	1.	Glorify	God.	2.	Get	the	log	out	of	your	own	eye. 

3.	Gently	restore	relationships.	4.	Go,	and	be	reconciled. 

The	study	deals	with	the	first	two	of	the	four	essential 

steps	suggested	by	Kenneth	Sande	and	the	reconciliation

process	between	Joseph	and	his	brothers.	As	conclusion, 

the	author	presents	a	guideline	for	conflict	and	reconcilia-

tion	management	for	the	Thai	society	based	on	Sande’	s 

steps	and	Christian	theology.

Key Words:	 1)	Image	of	God	 2)	Conflict

	 	 	 3)	Reconciliation	 4)	Family
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1. บทน�ำ

	 ข่ำวสำร	ละคร	สื่อต่ำงๆ	ได้น�ำเสนอ

อย่ำงแพร ่หลำยเกี่ยวกับควำมขัดแย ้งใน

ครอบครัวของสงัคมไทย	สิง่นีช้ี้ให้เหน็ถงึปัญหำ

ควำมขัดแย้งที่เกิดข้ึนในครอบครัวของสังคม

ไทยในปัจจุบัน	คนไทยและผู้เช่ือในฐำนะพระ

ฉำยำของพระเจ้ำ	ควรจะตอบสนองต่อควำม

ขดัแย้งอย่ำงไร	โดยบทควำมนีจ้ะได้น�ำแผนกำร

ดั้งเดิมของพระเจ้ำ	และพระประสงค์ของ

พระองค์ที่สร้ำงมนุษย์ขึ้นเพื่อมีควำมสัมพันธ์ดี

กบัพระเจ้ำ	เพือ่นมนษุย์	และสิง่ทรงสร้ำงอืน่ๆ

มนุษย์จึงเป็นพระฉำยำของพระเจ้ำ	 เพรำะ

พระเจ้ำเป็นพระเจ้ำท่ีมีควำมสัมพันธ์	แต่บำป

กำรไม่เช่ือฟังพระเจ้ำน�ำมำซึ่งควำมสัมพันธ ์

ที่ขำดสะบั้นลง	 เกิดควำมขัดแย้งไปทั่วจน

ปัจจุบัน	โดยเฉพำะควำมขัดแย้งของคนใน

ครอบครัว	ของสังคมไทยที่มี เพิ่มมำกขึ้น 

ซึ่งเกิดจำกสำเหตุหลำยประกำร	ควำมขัดแย้ง

ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันนั้นไม่ต่ำงจำกอดีต	ไม่ต่ำง

จำกเรือ่งรำวในพระครสิตธรรมคมัภร์ี	ทีป่รำกฏ

ในหนังสือปฐมกำล	หรือในพันธสัญญำใหม่ 

โดยเรื่องรำวควำมขัดแย้งของโยเซฟกับพวก 

พีช่ำยนัน้ได้น�ำมำสูก่ระบวนกำรคนืด	ีกำรน�ำมำ

วิเครำะห์ร่วมกับหลักกำรของผู้สร้ำงสันติ	4G 

(4	จ.)	ของ	เคน	แซนดี	้หนังสอื	“ผูส้ร้ำงสนัต”ิ 

น�ำมำซึ่งกำรน�ำเสนอแนวทำงจัดกำรกับควำม

ขัดแย้ง	กำรคืนดีโดยใช้หลักกำรทำงคริสต์-

ศำสนศำสตร์	กำรจดักำรควำมขดัแย้งและกำร

คืนดีในครอบครัวของสังคมไทย

2. แผนกำรดั้งเดิมของพระเจ้ำ

	 หนังสือปฐมกำล	เป็นหนังสือแรกใน 

พระคริสตธรรมคัมภีร์	ได้เร่ิมต้นด้วยเร่ืองของ

พระเจ้ำสร้ำงสรรพสิง่ทัง้ปวงขึน้	ได้แก่	จกัรวำล

โลก	สิง่มชีวีติทัง้ปวง	รวมถงึมนุษย์	พระครสิต-

ธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำมนุษย์เป็นพระฉำยำของ

พระเจ้ำ	พระเจ้ำตรัสว่ำ	“ให้เรำสร้ำงมนุษย์

ตำมฉำยำของเรำ	ตำมอย่ำงของเรำ...”	(ปฐม

กำล	1:26)	ซ่ึงในบทควำมของ	เดเร็ค	ทอมสัน

ได้สรุปแนวคดิของนกัวชิำกำร	ควำมหมำยของ

พระฉำยำของพระเจ้ำ	ออกเป็น	4	ทัศนะ 

1.	มนษุย์มคีวำมส�ำคญัทีส่ดุหรอืเหนอืกว่ำ	เม่ือ

เทียบกับสิ่งทรงสร้ำงอื่นๆ	2.	มนุษย์มีหน้ำที ่

ในกำรครอบครองสิ่งทรงสร ้ำง	3.	ควำม

สัมพันธ์พระเจ้ำสร้ำงมนุษย์ให้มีควำมสัมพันธ ์

4.	เป็นกำรรวมควำมหมำยทั้งสำมก่อนหน้ำนี้

โดยพระฉำยำสำมำรถปรับเปล่ียนได้ตำมบริบท

คำร์ล	บำร์ธ	สนับสนุนทัศนะที่	3	โดยได้ให้

ควำมหมำย	มนุษย์เป็นพระฉำยำของพระเจ้ำ

ในแง่ของควำมสมัพนัธ์	เพรำะพระเจ้ำทรงเป็น 

ตรีเอกภำพ	(Trinity)	กำรทีม่นษุย์มคีวำมสมัพนัธ์ 

กับพระเจ้ำ	และกำรที่มนุษย์มีควำมสัมพันธ์ 

กับมนุษย์ด้วยกันนั้นได้สะท้อนถึงควำมเป็น

พระฉำยำของพระเจ้ำ	(Derek	Thompson, 
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2014,	P.6)	พระเจ้ำตรัสว่ำ	“กำรที่ชำยผู้นี้ 

จะอยู่แต่ล�ำพังนั้นไม่ดี	เรำจะสร้ำงคู่อุปถัมภ์ 

ที่ เหมำะสมกับเขำขึ้น”	 (ปฐมกำล	2:18) 

แผนกำรดั้งเดิมของพระเจ้ำในกำรสร้ำงมนุษย์

เพ่ือให้มีควำมสัมพันธ์ที่ดี	 เมื่อพระเจ้ำทรง 

สรำ้งมนษุย์ทัง้ชำยและหญงิเปน็พระฉำยำของ

พระเจ้ำ	ให้อำศัยอยู่ในสวนเอเดน	พระเจ้ำ 

กับมนุษย ์มีควำมสัมพันธ ์ที่ ดีต ่อ กันมำก 

โดยพระเจ้ำด�ำเนินมำหำมนุษย์ถึงในสวนเอเดน

พูดคุยกับมนุษย์	 (ปฐมกำล	3:8-9)	ควำม

สัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์	อำดัมและเอวำ

ต่ำงก็เปลือยกำยอยูแ่ละไม่ปิดบังกนั	(ปฐมกำล 

3:7)	ธรรมชำต	ิสตัว์	สิง่มชีวีติ	และสิง่ทีพ่ระเจ้ำ

ทรงสร้ำงทุกสิ่งนั้นมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

และสมบูรณ์แบบ	นี่คือสวนเอเดน	สวนที่

จ�ำลองโลกที่เต็มไปด้วยสันติสุข	ควำมบริบูรณ์

โลกที่ไม่มีควำมขัดแย้ง	 ในพระคริสตธรรม

คัมภีร์หนังสือปฐมกำลคือพระประสงค์ของ

พระเจ้ำในกำรให้มนุษย์มีควำมสัมพันธ์ท่ีดี 

กับพระผู้สร้ำง	กับมนุษย์	และสรรพสิ่งที่ทรง 

สร้ำงอ่ืนๆ	แม้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมำก 

ไม่เหมือนกำรสร้ำงดั้งเดิมของพระเจ้ำแล้ว 

แต่เพรำะเจ้ำไม่เคยเปลี่ยนแปลง	พระเจ้ำทรง

จัดเตรียมและมีแผนในกำรท�ำให้แผนกำร 

อันดั้งเดิมของพระเจ้ำคือควำมสัมพันธ์ที่ด ี

ดงัเดิม	โดยแผนกำรนีป้รำกฏอกีครัง้ในพระเยซู

คริสต์	โดยพระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ำมำในโลก

เมือ่	2,000	กว่ำปีทีแ่ล้ว	เพ่ือน�ำแผนกำรด้ังเดิม

ของพระเจ้ำมำถึงมนุษย์ทุกคน	เพื่อน�ำมนุษย์

คืนดีกับพระเจ้ำพระผู้สร้ำง	คืนดีกับเพ่ือน 

มนุษย์	และคนืดีกบัส่ิงทรงสร้ำงอืน่ๆ	ในธรรมชำติ 

โดยกำรส้ินพระชนม์บนไม้กำงเขน	เพ่ือเป็น 

ค่ำไถ่บำป	และเป็นสะพำนในกำรเชื่อมควำม

สัมพันธ์ที่ขำดสะบั้นให้กลับมีควำมสัมพันธ์ที่ดี

ดังเดิม	แผนกำรด้ังเดิมของพระเจ้ำนั้นยังคง

ด�ำเนินอยู ่จนถึงทุกวันนี้	 โดยพระเยซูคริสต์ 

ซึ่งในบทควำมนี้จะกล่ำวในรำยละเอียดต่อไป

3. ควำมสัมพันธ์ที่แตกร้ำว 

  3 .1   ควำม ขัดแย ้ ง โดยทั่ ว ไป ใน

ครอบครัวของสั งคมไทย 	 ควำมหมำย 

ของควำมขัดแย ้ง	 ตำมพจนำนุกรมฉบับ

รำชบัณฑิ ตยสถำน 	 (พจนำนุ ก รมฉบับ

รำชบัณฑิตยสถำน,	2556,	น.183)	หมำยถึง 

ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน	ต้ำนไว้	ทำนไว้ 

ในหนงัสือ	Dictionary	of	Feminist	Theology 

ให้ควำมหมำยว่ำ	ควำมขัดแย้งคู ่กำรต่อสู ้ 

โจมตี	ควำมขัดแย้งระหว่ำงอ�ำนำจที่ตรงข้ำม

กัน	ควำมเชื่อ	หลักกำรที่ตรงข้ำมกัน	และ

ต้องกำรเอำชนะกัน	(Latty	M.	Russell	and 

J.	Shannon	Clarkson,	1996,	P.52)	เคน 

แซนด้ี	กล่ำวคือ	“ควำมแตกต่ำงในทำงควำม

เห็นหรือจุดประสงค์ซึ่งท�ำให้เป้ำหมำยหรือ

ควำมต้องกำรของอกีคนตกไป”	(2014,	น.32) 
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พระมหำหรรษำ	ธมฺมหำโส	 (นิธิบุณยำกร) 

กล่ำวว่ำ	ควำมขัดแย้งคือ	กำรที่บุคคลสองคน

หรือกลุ่มบุคคล	มีควำมเห็น	ควำมเชื่อ	หรือ

ควำมต้องกำรไม่เหมือนกัน	(2554,	น.19-22)

ควำมขัดแย้งคือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจำกกำรติดต่อกัน

ระหว่ำงสองสิง่	หรอืมำกกว่ำนัน้	ระหว่ำงคนต่อ

คน	กลุ่มต่อกลุ่มเกิดจำกควำมผิดหวัง	และ

เก่ียวข้องกับกฎเกณฑ์ของสงัคม	(บุญทนั	ดอก

ไธสง,	2520,	น.33)	จำกค�ำจ�ำกัดควำมต่ำงๆ

ข้ำงต้น	จงึพอกล่ำวสรปุได้ว่ำ	ควำมขัดแย้ง	คอื

กำรที่บุคคลหรือกลุ ่มคนมีควำมแตกต่ำงใน

ควำมต้องกำร	ควำมคิดเห็น	เป้ำหมำย	และ 

ค่ำนิยม	กำรแย่งชิงทรัพยำกร	ไม่สำมำรถลง

รอยเดียวกัน	เข้ำกันไม่ได้	และต่อต้ำนกัน 

เป็นปรปักษ์ต่อกัน	ต่อสู้กัน	รุกล�้ำ	ขัดขวำง 

สิ่งเหล่ำนี้รวมไปถึงควำมรู้สึกนึกคิดหรือกริยำ 

ที่แสดงออกมำของบุคคล	หรือกลุ่มคนนั้นๆ 

ควำมขัดแย้งนี้อำจจะออกมำในรูปแบบควำม

รุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ได้	 โดย	พรรณทิพย์ 

ศิริวรรณบุศย์	ได้กล่ำว	ถึงสำเหตุควำมขัดแย้ง

โดยสรุปว ่ำเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำง

เศรษฐกิจ	สังคม	กำรเมือง	ในยุคสำรสนเทศ 

อีกประกำรหนึ่งที่เป็นสำเหตุใหญ่คือขำดกำร

สื่อสำรที่ดีไม่เข้ำใจกัน	(2556,	น.205)

	 ข้อมูลกระทรวงมหำดไทย	ระบุว่ำ	ในปี 

2559	คนไทยจดทะเบียนสมรสรวม	307,746 

คู ่	และมีคู่สมรสจดทะเบียนหย่ำ	118,539 

คู	่คดิเป็น	35%	ทัง้นี	้ในรอบ	10	ปี	อตัรำกำร

หย่ำมีแนวโน้มสูง	จำกอัตรำ	27%	ในปี	2549 

เพิ่มเป็น	39	%	ในปี	2559	(https://today.

line.me/th/pc/article/ปี+59+คนไทย+หย่ำ

ร้ำงกว่ำแสนคู่-DEjpkm	สืบค้นวันที่	23/09/ 

2561)	จำกสถิติกำรหย่ำร้ำงสะท้อนให้เห็นถึง

ปัญหำควำมขัดแย้งในครอบครัวที่เพิ่มมำกข้ึน

ซ่ึงแน่นอนสิง่นีส่้งผลกระทบต่อสงัคม	เช่น	เด็ก

ท่ีได้รับผลกระทบในครอบครัวท่ีขัดแย้งกันนั้น

ย่อมท�ำให้ครอบครวัไม่อบอุน่	และอำจจะส่งผล

ให้เด็กมีพฤติกรรมก้ำวร้ำว	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ควำมขัดแย้งส่วนใหญ่มักจะตำมมำด้วยควำม

รุนแรงต่อเด็กและสตรี	อีกท้ังปัจจุบันอิทธิพล

ของสื่อละครโทรทัศน์ของไทยมักจะน�ำเสนอ

เรื่องควำมขัดแย้งของคนในครอบครัว	เช่น

ละครเรื่องเมีย	2018,	ละครเรื่องเลือดข้นคน

จำง	ทีอ่อกอำกำศทำงช่อง	One	ทีเ่ป็นกระแส

และมีผู้คนติดตำมเป็นจ�ำนวนมำก	สะท้อนให้

เห็นถึงเรื่องควำมขัดแย้งในครอบครัวที่เกิดขึ้น

จรงิของสงัคมไทยปัจจบุนั	ข่ำวสำรทีโ่ด่งดงัและ

มคีนติดตำมเป็นอย่ำงมำก	ในหวัเร่ืองของควำม

ขดัแย้งของคนในครอบครัว	เช่น	ทกุส�ำนกัข่ำว

ได้น�ำเสนอเร่ือง	“เส่ียเกำะเต่ำ”	ควำมว่ำ	เส่ีย

เกำะเต่ำได้ฆ่ำตัวตำยโดยกำรถ่ำยทอดสดผ่ำน

สือ่ออนไลน์	เพรำะคดิว่ำภรรยำนอกใจ	ไม่เห็น

คุณค่ำ	เพรำะถูกภรรยำขับไล่ออกจำกบ้ำน 

สูญเสียงำน	ทรัพย์สมบัติที่สะสมมำทั้งชีวิต 
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ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่ำงเรื่องของควำมขัดแย้งที่

เกิดขึ้นในครอบครัวของสังคมไทย	(https://

morning-news.bectero.com/social- 

crime/14-Sep-2018/129839	สืบค้นวันที ่

23/09/2561)	ซึง่ลกัษณะควำมเป็นคนไทยนัน้

มีผลอย่ำงมำกต่อควำมขัดแย้งในครอบครัว

ชุมชน	สังคมและประเทศชำติ	เพรำะคนไทย

ส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรี

ศจ.ผศ.ดร.	สำธนัญ	บุณยเกียรติ	ได้กล่ำวอ้ำง

ถึงสุนทรี 	 โคมิน	คุณลักษณะของคนไทย

ประกำรแรก	คือให้ควำมส�ำคัญกับตัวตน

(อัตตำ)	และศักดิ์ศรี	คนไทยแม้ดูเหมือนจะ

สุภำพอ่อนน้อม	แต่จะไม่ยอมเมื่อมีคนมำท�ำ 

ให้ตนเองและผู้ที่ตนเองเคำรพนับถือสูญเสีย

เกียรติยศและศักดิ์ศรี	แม้สังคมไทยจะเป็น

สังคมแบบพึ่งพำอำศัยกัน	มีใจกตัญญูรู ้คุณ 

และมักจะรักษำไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์ที่รำบรื่น

(2008,	น.142-143)	แต่บำงครัง้คณุลักษณะนี้

ก็เป็นอุปสรรคในกำรที่จะเกิดกำรคืนดีอย่ำง

แท้จริงได้	 เพรำะเลือกที่จะเดินจำกไม่กล้ำ

เผชิญหน้ำที่จะพูดควำมจริงต่อกันด้วยใจรัก 

อันเป็นจุดเริ่มต้นในกำรรื้อฟื้นควำมสัมพันธ์

ทีแ่ท้จรงิ	(ออ็กเบร์ิกเกอร์	เดวดิ,	1992,	น.3-5) 

และจำกกำรยึดถือตัวตน	(อัตตำ)	และศักดิ์ศรี

มำกจนเกนิไปนัน้	เป็นเหตปัุจจยัหลกัของควำม

ขัดแย้งของสังคมไทยเลยก็ว ่ำได้	จำกกำร

พิจำรณำถึงสำเหตุของควำมขัดแย้งของคนใน

ครอบครัวของสังคมไทย	ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง

ของตัวตน	ศกัด์ิศร	ีเรือ่งของเป้ำหมำย	ค่ำนยิม

ทรัพย์สมบัติ	ผลประโยชน์	ต�ำแหน่ง	อำชีพ

เป็นต้น	ซึ่งควำมขัดแย้งส่วนใหญ่มักจะไม่ได ้

รับกำรแก้ไข	ไม่คืนดีกัน	หรือไม่มีกำรฟื ้น

สัมพันธภำพ	เนื่องจำกคนไทยมักจะเลือกท่ีจะ

เดินหนีปัญหำควำมขัดแย้ง	ไม่ต้องกำรเผชิญ

หน้ำในกำรพูดควำมจริงต่อกันด้วยใจรัก

 3.2 ควำมขัดแย้งในพระคริสตธรรม

คมัภร์ีจำกหนงัสอืปฐมกำล	เรือ่งรำวในหนงัสอื

ปฐมกำล	ซึ่งเป็นเล่มแรกในพระคริสตธรรม

คัมภีร์	มนุษย์คู่แรกท่ีพระเจ้ำทรงสร้ำงให้เป็น

พระฉำยำของพระเจ้ำ	แรกเร่ิมเดิมทีพวกเขำได้

มีควำมสัมพันธ์ที่ ดีกับพระเจ้ำและมีควำม

สมัพนัธ์ทีดี่ต่อกนั	แต่เมือ่เขำได้ล้มลงในบำปไม่

เชื่อฟังพระเจ้ำ	ท�ำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

พระเจ้ำกับมนุษย์ขำดสะบั้นลง	และผลของ

บำป	คือกำรที่ไม่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำนั้น 

ยังส่งผลให้ควำมสัมพันธ์อื่นๆ	ของมนุษย์ขำด

สะบั้นลงเช่นกัน	ทั้งควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

มนษุย์ด้วยกนัเอง	ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมนษุย์

กบัสิง่ทรงสร้ำงอืน่ๆ	ปัญหำควำมสมัพนัธ์ทีข่ำด

สะบั้นนั้นรุนแรงถึงขั้นมีกำรเข่นฆ่ำกันในหมู่ 

พี่น้องในครอบครัว	ในพระคริสตธรรมคัมภีร์

หนังสือปฐมกำล	พระเจ้ำส�ำแดงให้เห็นผลของ

บำปคอืกำรไม่เชือ่และพระประสงค์ของพระเจ้ำ

ให้มนษุย์เข้ำใจและเรยีนรูโ้ดยเฉพำะเรือ่งควำม
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สัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับพระเจ้ำ	และมนุษย์

ต่อเพื่อนมนุษย์	โดยผ่ำนเรื่องรำวของควำม

สัมพันธ์และควำมขัดแย้ง	โดยเฉพำะควำมขัด

แย้งของคนในครอบครัว	ยกตัวอย่ำง	 เช่น 

คำอิน-อำแบล	(ปฐมกำล	4:1-16)	คำอินและ

อำแบล	คู่พ่ีน้องคู่นี้ได้ขัดแย้งกัน	สำเหตุของ

ควำมขัดแย้งอันเนื่องมำจำกควำมโกรธ	ควำม

อิจฉำของคำอินท่ีไม่พอใจอำแบลเนื่องด้วย

พระเจ้ำสนพระทัยในเครื่องถวำยบูชำของ 

อำแบลมำกกว่ำของคำอิน	คำอินได้ตอบสนอง

ต่อควำมขัดแย้งของตนเองโดยกำรลงมือ 

ฆ่ำน้องชำย	ผลคือคำอินต้องเผชิญควำมทุกข์

มำกขึ้น	และต้องพเนจรออกไปจำกพระพักตร์

พระเจ้ำ

	 ซำรำห์-ฮำกำร์	 (ปฐมกำล	21:8-21) 

ซำรำห์ผู ้ เป ็นนำยและฮำกำร์ผู ้ เป ็นสำวใช้ 

ซำรำห์คิดว่ำตนเองเป็นหญิงหมันจึงยกสำวใช้

ให้แก่อับรำฮัมผู้เป็นสำมี	ฮำกำร์จึงคลอดบุตร

ชื่ออิชมำเอล	ต่อมำซำรำห์ก็คลอดบุตรชำยชื่อ

อิสอัค	ซำรำห์กลัวว่ำบุตรชำยของทำสหญิงจะ

เป็นผู้รับมรดกส่วนแบ่งร่วมกับอิสอัค	ท�ำให้ 

ซำรำห์ขอให้อบัรำฮมัขบัไล่ฮำกำร์และอชิมำเอล 

ออกไปจำกบ้ำน	ท�ำให้ฮำกำร์	ทกุข์เสยีใจ	และ

พเนจรไปในถิ่นทุรกันดำร

	 เอซำว-ยำโคบ	(ปฐมกำล	25:27-34)

กรณคีวำมขดัแย้งของพีน้่องฝำแฝด	สำเหตขุอง

ควำมขัดแย้งของพีน้่องคูน่ีม้ำจำกควำมต้องกำร

สทิธบิตุรหวัปี	หรอืพรจำกบดิำ	เอซำวขำยสทิธิ

บุตรหัวปีให้ยำโคบด้วยอำหำรเพียงม้ือเดียว

และยำโคบได้ปลอมตัวเป็นเอซำวเพ่ือรับพร

จำกบดิำ	เมือ่ยำโคบได้รับพรสทิธบิตุรหวัปีแล้ว

(ปฐมกำล	27:1-30)	ท�ำให้เอซำวโกรธเกลียด

ยำโคบขูจ่ะฆ่ำเสยี	ยำโคบจงึต้องหนไีปอำศยัอยู่

กบัลำบนั	และหลงัจำกยำโคบออกมำจำกบ้ำน

ลำบนั	เขำได้เผชญิหน้ำกบัพ่ีชำยของเขำอกีคร้ัง

(ปฐมกำล	33:1-20)	ในกำรเผชญิหน้ำครัง้นีไ้ด้

เกิดกำรสมำนฉันท์ขึ้น	แต่อย่ำงไรก็ตำมเวลำ 

ต่อมำ	เรำพบว่ำตลอดประวัติศำสตร์อิสรำเอล

ลูกหลำนของยำโคบ	มักจะเป็นศัตรูกับเอโดม 

ผู้เป็นลูกหลำนเอซำวอยู่เรื่อยๆ

	 ยำโคบ-ลำบัน	กำรท่ียำโคบมีควำม 

ขัดแย้งกับลำบันผู ้เป็นพ่อตำ	เพรำะลำบัน 

เป็นคนที่โกหกหลอกลวงไม่รักษำค�ำพูด	และ

อิจฉำในควำมมั่งมีของยำโคบ	(ปฐมกำล	29: 

1-30)	บิดพลิ้วเปลี่ยนค่ำจ้ำง	ขี้โกง	(ปฐมกำล 

31:7)	ในกำรตอบสนองของยำโคบในควำม 

ขดัแย้งคอืยำโคบได้เลอืกทีจ่ะหนอีอกจำกควำม

ขัดแย้ง	(ออกจำกบ้ำนของพ่อตำไป)

	 ครอบครัวยำโคบ	โยเซฟ-บรรดำพี่ชำย

ควำมขัดแย้งของคนในครอบครัวของยำโคบ 

ในบรรดำลูกๆ	ของเขำ	สำเหตุเกิดจำกควำม

เกลียดชังกันในหมู ่พ่ีชำยเนื่องจำกยำโคบที่

แสดงออกถึงกำรรักบุตรไม่เท่ำกัน	และควำม

ฝันของโยเซฟผูเ้ป็นน้องเองทีบ่อกว่ำพวกพีช่ำย
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จะกรำบไหว้ตน	(ปฐมกำล	37:1-36)	ผลของ

กำรเกลยีดชงัท�ำให้พีช่ำยคดิจะฆ่ำโยเซฟ	แต่ใน

ที่สุดแล้วพวกเขำได้ขำยโยเซฟไปเป็นทำสยัง

อียิปต์	แต่โยเซฟมีควำมซื่อสัตย์	และถวำย

เกียรติแด่พระเจ้ำ	เขำไม่ท�ำบำปเชือ่ฟังพระเจ้ำ

เสมอ	ในเวลำต่อมำท�ำให้เขำได้รับแต่งตั้งให้

ดูแลรำชส�ำนักของฟำร์โรห์	และในเวลำนั้นได้

เกิดกำรกันดำรอำหำรทั่วโลก	พวกพี่ชำยของ 

โยเซฟได้เดินทำงมำอียิปต์เพ่ือแสวงหำอำหำร

ไปเลี้ยงครอบครัว	ท�ำให้โยเซฟได้พบกับพี่ชำย

อีกครั้ง	โดยในกำรพบกันครั้งนี้เรำพบว่ำน่ีเป็น 

กระบวนกำรคืนดีท่ีพระเจ้ำทรงมีส่วนร่วมใน

ชีวิตของโยเซฟและพวกพี่ชำย	โดยชีวิตโยเซฟ

ที่ได ้ถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ	และพระเจ้ำ

กระท�ำให้พวกพี่ชำยได้ส�ำนึกในบำปผิดของ

พวกเขำ	เกดิกำรสำรภำพ	กลบัใจ	น�ำมำซึง่กำร

ให้อภัยกัน	เกิดกำรคืนดีของคนในครอบครัว 

ต่อมำครอบครวัของยำโคบ	มลีกูหลำนมำกมำย

กลำยเป็นชนชำติอิสรำเอลทั้ง	12	เผ่ำ	 ใน 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ถือว่ำชนชำติอิสรำเอล

เป็นชนชำติที่ได้รับพระพรจำกพระเจ้ำ	และ

พระเยซูคริสต์พระผู ้ช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้น 

จำกบำป	ผู้ซึ่งน�ำแผนกำรดั้งเดิมของพระเจ้ำ

มำยังโลกมนุษย ์	 คือน�ำกำรคืนดีระหว ่ำง

พระเจ้ำกับมนุษย์	และมนุษย์กับมนุษย์	ก็ได้ 

มำบังเกิดในชนชำติอิสรำเอลอีกด้วย

	 เมื่อพิจำรณำถึงเรื่องรำวควำมขัดแย้งที่

เกิดข้ึนในพระคริสตธรรมคัมภีร์	เรำพบสำเหตุ

มำจำก	ควำมอิจฉำ	กำรต้องกำรกำรยอมรับ

เรื่องของกำรแย่งชิงในทรัพย์สมบัติ	กำรไม่

รักษำค�ำพูด	กำรส่ือสำรท่ีไม่ดี	กำรยึดถือ 

ในเกียรติศักดิ์ศรี	ซึ่ง	 เคน	แซนดี้ 	 ได ้ระบ ุ

ถึงสำเหตุของควำมขัดแย้งหลักเกิดจำกสำเหตุ

พื้นฐำน	4	ประกำร	ดังนี้	(2014,	น.	30-31)

	 1.	ควำมขัดแย้งเป็นผลมำจำกกำรขำด

กำรสื่อสำรที่ดี	(ดู	โยชูวำ	22:10-34)	

	 2.	ควำมแตกต่ำงในค่ำนิยมเป้ำหมำย 

ควำมสำมำรถ	บทบำทหน้ำที่	ควำมคำดหวัง

ควำมสนใจ	ควำมคิดเห็น	 (ดู	กิจกำรของ 

อัครทูต	15:39;	1	โครินธ์	12:12-31)

	 3.	กำรแย่งชิงในทรัพยำกรท่ีมีจ�ำกัด 

เช่น	เวลำ	เงินทอง	ซึ่งสำเหตุนี้มักเป็นต้นตอ

ของควำมขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนของคนในครอบครัว

(ดู	ปฐมกำล	13:1-12)

	 4.	นิสัยหรือท่ำทีซ่ึงน�ำไปสู่กำรกระท�ำ

หรือมีถ้อยค�ำที่มำจำกบำป	(ดู	ยำกอบ	4:1-2)

	 จำกแนวคดิสำเหตุของควำมขดัแย้งข้ำง

ต้น	และจำกเรื่องรำวในพระคริสตธรรมคัมภีร์

หนังสือปฐมกำล	รวมถึงจำกเร่ืองควำมขัดแย้ง

ทั่วไปที่เกิดขึ้น	พอสรุปได้ว ่ำ	พื้นฐำนของ

สำเหตุควำมขัดแย้งเริ่มต้นที่ตนเอง	ใจ	ควำม

คิด	ควำมแตกต่ำงของทัศนคติ	 เป้ำหมำย 

กำรสือ่สำรทีไ่ม่ด	ีกำรแย่งชิงทรพัยำกรทีจ่�ำกัด
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จากความขัดแย้งในครอบครัวสู่กระบวนการคืนดี: กรณีศึกษาครอบครัวยาโคบจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์

กำร เปลี่ ยนแปลงทำง เศรษฐกิ จ 	 สั งคม 

กำรเมือง	และนิสัยท่ำทีที่มำจำกบำปกำร 

ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ	สิ่งเหล่ำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ 

ในปัจจุบันแต่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของอำดัม 

เอวำ	มนุษย์คู่แรกที่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้นแล้ว

และสำเหตุของควำมขัดแย้งในอดีตจำกเรื่อง 

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ในหนังสือปฐมกำล 

ทีไ่ด้ยกตวัอย่ำงไปนัน้	สำเหตเุหล่ำนัน้ยงัคงเป็น

สำเหตุที่ท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งในครอบครัว

ของสังคมไทยในปัจจุบัน	แต่ในพระเยซูคริสต์

เรำยังคงมีควำมหวังว่ำพระองค์จะน�ำกำรคืนดี

ควำมสัมพันธ์ที่ดีมำสู่ชีวิต	ครอบครัว	ชุมชน

สังคม	และในประเทศไทย	ดังท่ีพระเจ้ำทรง

กระท�ำกำรของพระองค์ผ ่ำนทำงชีวิตของ 

โยเซฟและครอบครัวมำแล้ว

4. กำรฟื้นฟูควำมสัมพันธ์

	 ค�ำสอนในศำสนำเสริมสร ้ำงมนุษย ์

สมัพนัธ์ศำสนำหลกัของโลกทีอ่ยูร่อดจนทกุวนั

นี้เนื่องด้วยค�ำสอนของพระศำสดำมุ ่งเน้น

มนุษย์สัมพันธ์	 (บุญทัน	ดอกไธสง,	2520, 

น.76-79)	หลักกำรคืนดีของโยเซฟกับบรรดำ 

พี่ชำย	เป็นหลักกำรท่ีพบในพระคริสตธรรม

คัมภีร์	หลักค�ำสอนของคริสต์ศำสนำท่ีได้รับ

อิทธิพลมำจำกศำสนำยิว	เป็นบทเรียนท่ีดีใน

กำรจัดกำรกับควำมขัดแย้ง	และเกิดกำรคืนดี

น�ำมำซึ่งสันติ	และพระพรจำกพระเจ้ำ	และ

หลักกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง	ของ	เคน	แซนด้ี 

4	จ.	ซึ่งเป็นหลักกำรพ้ืนฐำน	เป็นค�ำปฏิญำณ

ของผู้สร้ำงสันติ	เมื่อมนุษย์ผู ้เป็นคนบำปได้

คืนดีกับพระเจ้ำโดยกำรสิ้นพระชนม์บนไม้

กำงเขนของพระเยซูคริสต์	พระเจ้ำทรงเรียก 

ให้ผู้เช่ือตอบสนองต่อควำมขัดแย้งท่ีแตกต่ำง

อย่ำงสิ้นเชิงกับวิถีทำงของโลกหรือแบบในวิถี

ของคนไทย	ที่มักจะตอบสนองควำมขัดแย้ง

ด้วยกำรเดนิหนพียำยำมหลกีเลีย่งควำมขดัแย้ง

หรือจู่โจมต่อสู้เพื่อเอำชนะในควำมขัดแย้งเพื่อ

แสดงถึงเกียรติศักดิ์ศรี	อำจจะเป็นเรื่องที่เป็น

ไปได้ยำกที่ในชีวิตเรำจะไม่พบกับควำมขัดแย้ง

เช่นเดียวกบักำรทีเ่ป็นไปไม่ได้ทีม่นษุย์จะไม่พบ

เจอกับควำมทุกข์ในโลกน้ี	บำงคร้ังเรำมอง

ควำมขัดแย้งเป็นเร่ืองลบๆ	และไม่ต้องกำรให้

เกิดขึ้น	อันที่จริงแล้วควำมขัดแย้งอำจเป็น

ประโยชน์ก็ได้	 (Latty	M.	Russell	and	J. 

Shannon	Clarkson,	1996,	P.	2)	ในค�ำ 

ปฏิญำณของผู้สร้ำงสันติกล่ำวโดยควำมเชื่อว่ำ

ควำมขัดแย้งจัดเตรียมโอกำสในกำรถวำย

เกียรติแด่พระเจ้ำ	รับใช้ผู้อื่น	และเติบโตขึ้น

เป็นเหมือนพระคริสต์	โดยอุทิศตนในกำรตอบ

สนองต่อควำมขัดแย้ง	4G	(4	จ.)	ซ่ึงไม่จ�ำเป็น

ต ้องท�ำตำมขั้นตอนและครบทั้งหมดก็ได  ้

โดยหลักกำรนี้ได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำใช้ได้ 

จรงิในกระบวนกำรสร้ำงสนัต	ิจงึขอน�ำหลกักำร 

2	ประกำรแรกที่ส�ำคัญ	ในกำรวิเครำะห์กับ
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กระบวนกำรคืนดีของโยเซฟกับพวกพี่น้อง

ควบคู่กันไป	ดังนี้

	 1.	จงถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ	(Glorify 

God.)	“เพรำะฉะนัน้เมือ่พวกท่ำนจะรบัประทำน 

จะดื่ม	หรือจะท�ำอะไรก็ตำม	จงท�ำเพื่อถวำย

พระเกียรติแด่พระเจ้ำ”	(1	โครินธ์	10:31)	ใน

กำรสร้ำงสนัตติำมแบบพระคมัภีร์ได้ขบัเคลือ่น

ให้ผู้เชื่อปรำรถนำที่จะถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ

แทนที่จะจดจ่ออยู ่กับควำมปรำรถนำของ

ตนเองหรอืยึดตดิกบัสิง่ทีผู่อ้ืน่ได้กระท�ำ	ชืน่ชม

ยินดีในพระเจ้ำ	และน�ำกำรสรรเสริญมำสู ่

พระองค์	 โดยพึ่งพำกำรยกโทษ	สติปัญญำ

ควำมรักเมตตำของพระเยซูคริสต์ท่ีปรำกฎที่

บนไม้กำงเขน	ในกำรที่พระองค์ได้ทรงช�ำระ

บำป	และไถ่มนษุย์จำกบำป	พระองค์น�ำมนษุย์

กลับมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ำ	คืนดีกับ

เพื่อนมนุษย์	รับชีวิตนิรันดร์	คริสเตียนเรียก

ว่ำ	“พระคุณพระเจ้ำ”	คือ	เป็นสิ่งที่มนุษย์ 

ผู ้เป็นคนบำปไม่สมควรได้รับแต่ได้รับชีวิต 

นิรันดร์	และควำมสัมพันธ์ท่ีดี	กำรได้รับสิ่ง

เหล่ำนี้ไม่ใช่โดยกำรกระท�ำของมนุษย์เอง 

แต่โดยกำรกระท�ำ	แผนกำรดัง้เดมิของพระองค์

โดยควำมรักเมตตำของพระเจ้ำท่ีมีต่อมนุษย ์

ทุกครั้งที่เผชิญกับควำมขัดแย้ง	ชีวิตของผู้เช่ือ

ต้องส�ำแดงออกถึงกำรรักพระเจ้ำด้วยสุดใจ

สดุจติ	เป็นกำรถวำยเกยีรตแิด่พระเจ้ำโดยกำร

วำงใจ	เชื่อฟัง	เลียนแบบ	และรับรู้พระองค์

(เคน	แซนดี,้	2014,	น.	12-13,	319-320,	34- 

36)	สิ่งเหล่ำนี้ท�ำให้หลุดพ้นจำกกำรตัดสินใจ 

ที่วู่วำมและกำรเอำตนเองเป็นศูนย์กลำงอำจ 

น�ำมำซ่ึงควำมขัดแย้งมำกขึ้นและแย่ลงๆ 

พระคริสต์ธรรมคัมภีร์	ในหนังสือ	1	โครินธ ์

10:31-11:1	ชีใ้ห้เหน็มมุมองพ้ืนฐำนของควำม

ขัดแย้งน�ำไปสู่กำรตอบสนองต่อควำมขัดแย้ง

โดยกำรสร้ำงสันติ	3	ประกำรท่ี	คือ	1.	ถวำย

เกยีรติแด่พระเจ้ำ	2.	ปรนนบิติัผู้อืน่	3.	เติบโต

ขึ้นเป็นเหมือนพระคริสต์	หลักกำรคืนดีในกำร

ถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ	ได้พิสูจน์แล้วในชีวิต

ของโยเซฟ	โดยกำรเชื่อวำงใจในพระเจ้ำ	ในค�ำ

พดูทีโ่ยเซฟได้พดูกับพีช่ำย	“แต่บดันีอ้ย่ำเสยีใจ

ไปเลย	อย่ำโกรธตวัเองทีข่ำยเรำมำทีน่ี	่เพระว่ำ

พระเจ้ำทรงใช้เรำให้มำก่อนหน้ำพี่	เพื่อจะได้

ช่วยชีวิต”	(ปฐมกำล	45:5)	หลักกำรถวำย

เกียรติแด ่พระเจ ้ำ	 เป ็นกำรที่ผู ้ เช่ือวำงใจ 

ในพระเจ้ำแม้เผชิญกับควำมทุกข์	ถูกกระท�ำ 

ถกูเอำเปรียบ	เป็นกำรยอมรับต่อพระประสงค์

และแผนกำรของพระเจ้ำ	เพรำะไม่มีสิ่งใดท่ี 

อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของพระเจ้ำ	พระเจ้ำ

ทรงมีพระประสงค์	แผนกำรที่ดี	และทรงใช้

เหตุกำรณ์ที่ เกิดขึ้นท�ำให ้พระรำชกิจของ

พระองค์ส�ำเร็จ	 เมื่อผู ้เชื่อวำงใจในพระเจ้ำ 

เดินในวิถีทำงที่ขัดกับวิถีทำงโลก	ผู ้คนจะมี

โอกำสได้เห็นว่ำพระเจ้ำมีอยู่จริงและยกย่อง

พระเจ้ำในชวีติของผู้เชือ่	(ดู	กจิกำรของอคัรทตู 
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16:22-31)	(เคน	แซนดี้,	2014,	น.35)	โยเซฟ 

ไม่ท�ำบำป	แม้จะถูกกลั่นแกล้ง	ถูกใส่ร้ำยจำก

ภรรยำของโปทฟิำร์	จนต้องตดิคกุ	โยเซฟยงัคง

ใช้ชีวิตที่ถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ	และเขำยังคง

ปรนนิบัติรับใช้ผู้อื่นด้วย	โยเซฟได้เป็นพระพร

ส�ำหรบัครอบครวั	แม้ตนเองจะเผชญิกับกำรถกู

ขำยมำยงัอยีปิต์เขำถือว่ำน่ีเป็นโอกำสท่ีพระเจ้ำ

จัดเตรียมเพื่อกำรปรนนิบัติผู้อื่น	ยิ่งไปกว่ำนั้น

ในกระบวนกำรคนืดขีองโยเซฟกบัพีช่ำย	โยเซฟ

ได้มีโอกำสช่วยเหลือให้บรรดำพ่ีชำยได้เรียนรู้

ว่ำควำมผิดพลำดของเขำอยู่ตรงไหน	พี่ชำยได้

ส�ำนึกในบำป	และกลับใจใหม่	และชีวิตของ 

โยเซฟได้เล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์อย่ำงแท้จริง 

(John	Hargreaves,	1995,	P.239)	 โดย 

พระเยซูคริสต์	ได้เสด็จมำบังเกิดในโลก	ทรง

กระท�ำพระรำชกิจสั่งสอน	และช่วยเหลือคนที่

ประสบกับปัญหำ	วิกฤติต่ำงๆ	เป็นแบบอย่ำง

ในกำรด�ำเนินชีวิต	จนพระเยซูถูกจับกุมเพรำะ

ควำมไม่พอใจของพวกผู้น�ำศำสนำยิวในเวลำ

นั้น	และพระเยซูถูกตัดสินโดยถูกตรึงบนไม้

กำงเขนทกุข์ทรมำนจนตำยแม้กระนัน้พระองค์

ไม่เคยอำฆำตแค้นพวกผูน้�ำศำสนำยวิ	และพวก

ทหำรโรมันเลย	แต่ทรงอธิษฐำนต่อพระบิดำ

เพื่อให้อภัยพวกเขำ	(ดู	ลูกำ	23:34)	พระเยซู

สิ้นพระชนม์บนไม้กำงเขน	เพื่อแบกรับควำม

ทุกขล์�ำบำก	แบกรบับำปโทษแทนมนุษย์	และ

ทรงช�ำระบำปของมนุษย์ทั้งโลก	มนุษย์คนใด

ก็ตำมที่เชื่อวำงใจในพระเยซูคริสต์ได้รับกำร

อภัยโทษบำปจำกพระเจ้ำ	ได้กลับคืนดีกับ

พระองค์	น�ำไปสู่กำรคืนดีกับพี่น้อง	เพื่อนบ้ำน

และคนอืน่ๆ	แม้กระท้ังรักศตัรูของตนเอง	ชวีติ

ของโยเซฟได้ตอบสนองต่อควำมขัดแย้งท่ี

ท้ำทำยนีด้้วยกำรถวำยเกยีรตแิด่พระเจ้ำในกำร

ให้อภัยกับบรรดำพี่ชำยที่ท�ำร้ำยเขำ

	 2.	จงชกัไม้ทัง้ท่อนออกจำกตำของท่ำน 

(Get	the	log	out	of	your	own	eye.) 

“คนหน้ำซื่อใจคด	จงชักไม้ทั้งท่อนออกจำก 

ตำของท่ำนก่อน	แล้วท่ำนจะเห็นได้ถนัด 

จึงจะเขี่ยผงออกจำกตำพี่น้องของท่ำนได้” 

(มัทธิว	7:5)	กำรโจมตีเป็นกำรเช้ือเชิญให  ้

เกิดกำรตอบโต้กลับมำ	พระเยซูคริสต์สอนให้

เผชญิหน้ำยอมรับกบัควำมขดัแย้งไม่ใช่เดินหนี

ออกจำกปัญหำ	โดยเร่ิมจำกตัวเรำเอง	ส�ำรวจ

ตนเองก่อนที่จะมองส่ิงที่ผู้อ่ืนกระท�ำ	และให้

เรำมองข้ำมควำมผิดเล็กๆ	น้อยๆ	ของผู้อื่น 

และยอมรับควำมผิดของเรำอย่ำงสัตย์ซื่อ 

ในขั้นตอนนี้	 เรำจะต้องเริ่มต้นโดยกำรระบุ

ปัญหำให้ได้	ตรวจสอบทัศนคติของเรำและ

เปลี่ยนทัศนคติตำมค�ำสอนในพระคริสตธรรม

คัมภีร์	จดหมำยที่อัครทูตเปำโลเขียนไปถึง 

ครสิตจกัรทีเ่มอืงฟีลิปปี	เพือ่เตอืนให้นำงยโูอเดยี 

แลนำงสินทิเคที่ขัดแย้งกัน	(ดู	ฟีลิปปี	4:2-7)

กล่ำวคือ	ชื่นชมยินดีในองค์พระผู ้เป็นเจ้ำ 

ทกุเวลำ	จติใจอ่อนสภุำพประจกัษ์แก่คนทัง้ปวง
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แทนควำมวติกกงัวลด้วยกำรอธษิฐำน	และมอง

สิ่งท่ีเกิดข้ึนอย่ำงท่ีเป ็นจริงๆ	กำรเปลี่ยน

ทัศนคติอำจจะไม่ช่วยให้เรำมองข้ำมควำมผิด

ทัง้หมดแต่บ่อยครัง้มนัช่วยเรำให้คดิถงึและมอง

ส่วนดีของผู้อื่น	ซึ่งท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่งดงำม

มำกกว่ำกำรมองด้ำนลบ	สดุท้ำยนอกจำกตรวจ

สอบทศันคตแิล้ว	เรำต้องฝึกฝนในสิง่ทีไ่ด้เรยีน

รู้จำกบทเรียน	และค�ำสอนในพระคริสตธรรม

คัมภีร์	เรียนรู้เรื่องของสิทธิ	และควำมรับผิด

ชอบ	(เคน	แซนดี้,	2014,	น.94-107)	มีควำม

ขดัแย้งมำกมำยทีต้่องอำศยัควำมพยำยำมและ

เวลำ	แต่ก็มีควำมขดัแย้งอกีมำกมำยทีส่ำมำรถ

แก้ไขได้อย่ำงง่ำยดำย	โดยกำรมองข้ำมควำม

ผิดเล็กๆ	น้อยๆ	ก่อนท่ีจะเข่ียผงจำกตำของ 

คนอื่น	จงชักไม้ทั้งท่อนจำกตำของท่ำนก่อน

เมื่อพระเจ้ำทรงเปิดตำให้เห็นว่ำเรำเองได้

กระท�ำบำปต่อผู ้อื่นอย่ำงไร	 เวลำเดียวกัน

พระเจ ้ำทรงเสนอวิธีที่จะพบเสรีภำพจำก 

ชีวิตของเรำ	โดยเรำเรียกว่ำ	“กำรสำรภำพ

บำป”	ประโยคท่ีพูดเป็นพิธีไม่ได้ชักน�ำให้เกิด

กำรคืนดีและกำรยกโทษอย่ำงแท้จริง	หำก

ต้องกำรสันติ	และกำรคืนดี ท่ีแท ้จริง	ขอ

พระเจ้ำช่วยเรำส่งต่อพระคุณของพระเจ้ำ 

ด้วยใจถ่อมและยอมรับควำมผิดของตนเอง

อย่ำงหมดสิ้น	โดยกำรท�ำสิ่งที่เรียกว่ำ	กำร

สำรภำพ	7	ประกำร	ดงันี	้(เคน	แซนดี,้	2014, 

น.155-164)	(1)	สำรภำพต่อทุกคนท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้อง	(2)	หลีกเลี่ยงค�ำว่ำ	“ถ้ำ”	“แต่” 

และ	“อำจจะ”	 (3)	สำรภำพอย่ำงเฉพำะ

เจำะจง	(4)	รับรู ้ถึงควำมเจ็บปวดของผู ้อื่น 

(5)	 ยอมรับผลที่ เ กิดขึ้น	 (6)	 เปลี่ยนนิสัย

พฤติกรรมของเรำ	(7)	ขอกำรยกโทษ	(และให้

เวลำ)	“กำรคนืด”ี	เป็นกำร	“เปลีย่น”	ทศันคติ

จำกศตัรมูำเป็นมติร	แนวคดินีม้พ้ืีนฐำนมำจำก

กำรไถ่บำป	ตำมหลักคริสต์ศำสนศำสตร์คือ 

เกดิกำรส�ำนกึในบำป	สำรภำพ	กลับใจ	ขอกำร

อภยั	กำรอภยัและกำรคนืดีเป็นส่ิงส�ำคญัเพรำะ

เป็นศูนย์กลำงของค�ำสอนของพระเยซูคริสต์

พระเจ้ำทรงให้อภัยมนุษย์	และให้มนุษย์คืนดี

กบัพีน้่อง	คนืดกีบัคนท่ีอยูต่รงข้ำมเรำ	คนืดกีบั

ศัตรูกับคนที่ท�ำให้เรำโกรธ	(ดู	มัทธิว	5:22-

24)	(John	and	Childress,	James	Mac-

quarrie,	1986,	P.528)

	 จำกเรื่องควำมขัดแย้งของโยเซฟกับ 

พ่ีชำย	 เรำพบว่ำก่อนท่ีจะเกิดกำรคืนดีน้ัน 

โยเซฟพบกับบรรดำพีช่ำย	โดยทกุอย่ำงเริม่ต้น

ท่ีโยเซฟเองท่ีตอบสนองต่อควำมขัดแย้งด้วย

กำรถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ	แต่กำรคืนดีที่แท้

จริงระหว่ำงบุคคลจะไม่เกิดขึ้นได้หำกไม่มีกำร

เผชิญหน้ำ	กำรกลับใจ	ส�ำนึกในบำป	และ

สำรภำพบำปที่บรรดำพี่ชำยได้กระท�ำ	ในส่วน

นี้พระเจ้ำทรงกระท�ำกำรของพระองค์ผ่ำน

ควำมคิด	ค�ำพูดของโยเซฟ	เพื่อน�ำให้บรรดำ 

พ่ีชำยได้กลับใจ	ส�ำนึกในบำป	และสำรภำพ
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บำป	พวกพีช่ำยจงึพดูกันว่ำ	“ทีจ่รงิเรำมคีวำม

ผิดเรื่องน้องเรำ	เพรำะเรำได้เห็นควำมทุกข์ใจ

ของน้องเม่ือเขำอ้อนวอนเรำ	แต่แล้วมิได้ฟัง

เพรำะฉะนัน้ควำมทุกข์ใจท้ังน้ีจึงบังเกิดแก่เรำ” 

(ปฐมกำล	42:21-22)	(ดูเพิ่มเติม	ในปฐมกำล 

42:28;	43:33;	44:13,	32-34;	45:3,5)	จำก

ข้อพระคัมภีร์ดังกล่ำวชี้ให้เห็นถึงข้ันตอนของ

กำรน�ำมำซึ่งเสรีภำพ	สันติ	และกำรคืนดีอย่ำง

แท้จริง	คือกำร	สำรภำพ	7	ประกำรข้ำงต้น.

	 3.	จงฟื้นฟูควำมสัมพันธ์ขึ้นใหม่อย่ำง

อ่อนสภุำพ	(Gently	restore	relationships.) 

“พีน้่องทัง้หลำย	แม้จบัใครท่ีละเมดิประกำรใด

ได้	พวกท่ำนซึ่งอยู่ฝ่ำยพระวิญญำณ	จงช่วย 

คนน้ันด้วยใจสุภำพอ่อนโยนให้เขำกลับตั้งตัว

ใหม่	โดยคิดถงึตวัเองเกรงว่ำท่ำนจะถกูทดลอง

ด้วย”	(กำลำเทีย	6:1)

	 เมื่อผู้อื่นล้มเหลวในกำรยอมรับควำม 

ขัดแย้งในตัวเขำเอง	บำงครั้งต้องแสดงให้เขำ

เห็นควำมผิดของเขำอย่ำงอ่อนสุภำพ	หำกเขำ

ปฏิเสธทีจ่ะตอบสนอง	พระคมัภร์ีสอนว่ำให้น�ำ

คนที่มีควำมเป็นกลำง	ผู้น�ำคริสตจักร	เข้ำมำมี

ส่วนเพื่อช่วยหนุนใจท�ำให้เกิดกำรกลับใจและ

น�ำสันติสุข	กำรคืนดีกลับมำดังเดิม

	 4.	จงไปและคืนดี	(Go,	and	be	rec-

onciled.)	“จงวำงเครื่องบูชำไว้ท่ีหน้ำแท่น 

บูชำ	และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน

แล้วจึงค่อยมำถวำยเครื่องบูชำของท่ำน” 

(มทัธวิ	5:24)	กำรสร้ำงสันติ	กำรคนืด	ีกำรฟ้ืน

สัมพันธภำพที่พังทลำยลง	และเจรจำให้เกิด 

ข้อตกลงที่เป็นธรรม	เมื่อเรำยกโทษให้ผู ้อื่น

เหมอืนดงัทีพ่ระเยซคูรสิต์ยกโทษแก่เรำ	มองหำ

ทำงออกทีพ่งึพอใจของผูอ่ื้นและของเรำเองแล้ว

ซำกแห่งควำมขัดแย้งจะได้ถูกก�ำจัดไปสิ้น 

ประตูสันติสุข	สัมพันธภำพ	กำรคืนดีได้เปิด

ออก	กำรคืนดีที่แท้จริงต้องมีพระเยซูคริสต ์

เป็นศนูย์กลำง	เพรำะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ำ

ผู้ซ่ึงน�ำกำรอภัย	กำรคืนดีมำสู่โลกมนุษย์อย่ำง

แท้จริง

5. บทสรุป และข้อเสนอแนะ กระบวนกำร

จัดกำรควำมขัดแย ้ ง   และกำรคืนดี ใน

ครอบครัวในสังคมไทย

	 สังคมไทย	ครอบครัวของคนไทยหลำย

ครอบครัวเผชิญกับป ัญหำควำมขัดแย ้ง 

จำกควำมแตกต่ำงในเป ้ำหมำย	ทัศนคติ 

อันเป็นผลมำจำกกำรทรงสร้ำงของพระเจ้ำ 

และเมื่อมีควำมขัดแย้งเกิดขึ้นมักจะเป็นเร่ือง

ยำกที่จะเกิดกำรคืนดีอย่ำงแท้จริง	เนื่องด้วย

คุณลักษณะของคนไทยที่มีควำมเป็นตัวตน 

“อัตตำ”	ค่อนข้ำงสูง	มีทิฐิถือเกียรติศักดิ์ศรี 

ที่ใครจะมำหมิ่นไม่ได้	ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม

ไทยมักจะตอบสนองต่อควำมขัดแย้งโดยกำร

เอำชนะทุกรูปแบบ	กำรกดขี่	ใช้ควำมรุนแรง

หรือเลือกวิธีท่ีง่ำยๆ	ไม่ต้องกำรเผชิญหน้ำโดย
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เดินหนีจำกควำมขัดแย้ง	จึงมีกำรหย่ำร้ำง 

กำรฆ่ำตัวตำย	เกิดข้ึนบ่อยๆ	ซึ่งสะท้อนจำก

ละครหรอืข่ำวสำรทีน่�ำเสนอในปัจจบุนั	อนัเป็น

ผลมำจำกควำมขัดแย้งในครอบครัวโดยส่วน

มำก	หรือไม่อีกประกำรคือกำรเก็บควำมขัด

แย้งไว้ภำยในหรอืพยำยำมหลกีเลีย่ง	ท�ำเป็นว่ำ

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น	ไม่โกรธ	ไม่เกียด	ยิ้มให้ได ้

แต่ภำยในใจเต็มไปด้วยควำมเจ็บปวด	และ

ควำมอำฆำต	ประหน่ึงว่ำเห็นหน้ำแล้วเกิด

ควำมทุกข์ขึ้นมำทัน	(สุนทรี	โคมิน,	2533,	น. 

689)	แต่ส�ำหรับผู้ท่ีพระเจ้ำทรงเรียกให้เป็น 

ผู้สร้ำงสันติ	ควรด�ำเนินในวิถีทำงท่ีต่ำงออกไป

จำกวิถีธรรมชำติหรือวิถีของโลก	จำกหลักกำร

คืนดีของ	เคน	แซนดี้	และกระบวนกำรคืนดี

ของโยเซฟกับบรรดำพี่ชำย	ที่ปรำกฎในพระ 

คริสตธรรมคัมภีร์นั้น	จึงได้น�ำเสนอแนวทำง

คริสต์ศำสนศำสตร์กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 

และกำรคืนด	ีในครอบครวัของสงัคมไทย	ดงันี้

	 1)	ใช้หลักกำรถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ

(Glorify	God.)	ผู้เชื่อชำวไทยต้องเชื่อวำงใน 

พระเยซูคริสต์อย่ำงแท้จริง	เพรำะพระเยซู

คริสต์เป็นผู้น�ำมำซึ่งสันติและกำรคืนดีอย่ำง

แท้จริง	ผู้เชื่อต้องตระหนักอยู่เสมอว่ำควำม 

ขัดแย้งนั้นเกิดจำกควำมแตกต่ำงของกำรทรง

สร้ำงของพระเจ้ำ	และเชื่อว่ำควำมขัดแย้ง 

ทกุอย่ำง	ปัญหำทกุอย่ำงอยู่ในกำรควบคุมของ

พระเจ้ำ	ชีวิตท่ีถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำจะไม่

ตอบสนองควำมขัดแย้งด้วยกำรกระท�ำบำป 

ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมขัดแย้งท่ีเพิ่มขึ้น	และมี

ทศันคติต่อควำมขดัแย้งว่ำจะน�ำมำซ่ึงกำรถวำย

เกยีรติแด่พระเจ้ำผ่ำนทำงชีวิตของผูเ้ชือ่ในกำร

ปรนนบิตัผิูอ้ืน่	น�ำผูอ้ืน่ให้ส�ำนกึในบำป	กลบัใจ

และส�ำแดงพระเยซูคริสต์ในชีวิตของตนเอง

ชีวิตถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำจะไม่จดจ่อกับ

ควำมต้องกำรของตนเอง	แต่จะให้พระเยซู

คริสต์เป็นศูนย์กลำง	ดังนั้น	ตัวตน	“อัตตำ” 

“ทิฐิ”	เกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งส�ำคัญ

อีกต่อไป	จงสวมหัวใจของพระเยซูพระคริสต์

เพ่ือประกำศถึงพระรำชกิจของพระเจ้ำในชีวิต

เป็นโอกำสในกำรปรนนบิติัผูอ้ืน่	และเติบโตขึน้

ในพระเยซูคริสต์สมกับเป็นพระฉำยำของ

พระเจ้ำในกำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ำ

และกับเพื่อนมนุษย์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำม

สัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว

	 2)	ชักไม้ท้ังท่อนออกจำกตำของท่ำน 

(Get	the	log	out	of	your	own	eye.) 

กำรเลอืกเป็นฝ่ำยเดินหนอีอกจำกควำมขดัแย้ง

หรือกำรเก็บควำมขัดแย้งไว้ภำยใน	โดยไม่

จัดกำรกับควำมขัดแย้งตำมหลักค�ำสอนใน 

พระครสิตธรรมพระคมัภร์ี	หรอืแม้แต่กำรคนืดี

แค่เป็นพิธีเท่ำนั้นไม่ได้ท�ำให้เกิดสันติ	หรือกำร

คืนดีอย่ำงแท้จริง	กำรเผชิญหน้ำในกำรแก้ไข

ปัญหำ	กำรสำรภำพบำปจะน�ำเรำในกำรส�ำรวจ

ควำมผิดของตนเอง	ส�ำนึก	กลับใจ	มองส่วนดี
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จากความขัดแย้งในครอบครัวสู่กระบวนการคืนดี: กรณีศึกษาครอบครัวยาโคบจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์

ของคนอื่นๆ	มำกข้ึน	มองข้ำมควำมผิดเล็กๆ 

น้อยๆ	ของคนอื่นและพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ

ยิ่งกว่ำนั้นกำรสำรภำพบำปน�ำมำซ่ึงกำรยอม

ชดใช้ในสิ่งที่ได้กระท�ำต่อผู้อื่นหำกเรำเป็นฝ่ำย

ผิด	หรือยอมรับผลที่ตำมมำ	ขอพระเจ้ำช่วย 

ที่จะให้ผู้เชื่อส่งต่อพระคุณพระเจ้ำด้วยควำม

ถ่อมใจ	ยอมรบัควำมผิดของตนเองอย่ำงแท้จรงิ

เปลีย่นนสิยัพฤตกิรรมบำปอนัจะน�ำมำซึง่ควำม

ขัดแย้ง	ผู้เชื่อวำงใจในพระเยซูคริสต์ต้องให้

อภัยแก่ผู้อื่นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข	ตำมแบบท่ีพระ

เยซูคริสต์ทรงอภัยและยกบำปผิดทั้งสิ้นของ 

แก่ผู้เชื่อ	กำรให้อภัยบำงอย่ำงจ�ำเป็นต้องใช้

เวลำในกำรพิสูจน์ถึงควำมจริงใจของกำร

สำรภำพและกำรพูดควำมจริงด้วยใจรัก	เรำ 

ไม่ควรที่จะหมดหวังในกำรที่จะท�ำให้เกิดกำร

คืนดี	ส�ำคัญที่สุดจ�ำเป็นต้องพึ่งพำฤทธิ์เดช 

ข่ำวประเสริฐของพระเยซูคริสต์	พระคุณของ

พระเจ้ำ	ในกำรเป็นผู้สร้ำงสันติ	เพ่ือน�ำกำร

คืนดี	สันติสุข	มำสู่คนในครอบครัวและสังคม

ไทยอย่ำงแท้จริง
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บทคัดย่อ 	 บทควำมนีเ้ป็นบทควำมทีเ่รยีบเรยีงมำจำกหนงัสอื	“ภำษำของ

พระเจ้ำ”	เขียนโดย	ฟรังซิส	คอลลินส์	เขำได้ถ่ำยทอดกำรเดินทำงจำก 

ผู้ไม่มีควำมเชื่อไปสู่ผู้มีควำมเช่ือในพระเจ้ำ	เขำได้พิสูจน์ให้เห็นว่ำควำม

เชือ่ในพระเจ้ำนัน้เป็นเร่ืองทีส่มเหตุสมผลเช่นกนัส�ำหรับผู้ท่ีท�ำงำนในห้อง

ทดลอง	 น่ีเป็นสมัยปัจจุบันที่ทุกคนเชื่อว่ำควำมจริงต้องพิสูจน์ด้วย

วิทยำศำสตร์เท่ำน้ัน	แต่คอลลินส์ยืนยันว่ำควำมจริงจะต้องไม่ถูกจ�ำกัด

ด้วยห้องทดลองเท่ำนัน้	แม้เรำจะไม่มเีคร่ืองมอืใดทีพิ่สูจน์ได้ว่ำ	พระเจ้ำ

หรอืจติมอียูจ่รงิ	แต่ถ้ำว่ำเรำก�ำลังมปีระสบกำรณ์กบัส่ิงเหล่ำนีต้ลอดเวลำ 

ผู้เขียนได้แบ่งหัวข้อไว้	7	ประเด็น	คือ

	 1.บทน�ำ

	 2.	ประวัติย่อของฟรังซิส	คอลลินส์

	 3.	ควำมคิดเรื่องพระเจ้ำ

	 4.	พิสูจน์จำกเรื่องห่ำงไกล

	 5.	พิสูจน์จำกเรื่องใกล้ตัว

	 6.	ควำมสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่ำงวิทยำศำสตร์และศำสนำ

	 7.	บทสรุป

ค�ำส�ำคัญ:	 ภำษำของพระเจ้ำ

	 	 ควำมจริง

	 	 วิทยำศำสตร์และศำสนำ
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Abstract 	 This	article	is	based	on	the	book	the	Language	of 

God	by	a	prominent	American	scientist,	Francis	Collins. 

He	writes	of	his	journey	from	atheist	to	Christian	faith. 

He	argues	that	belief	in	God	is	perfectly	acceptable	to 

those	who	work	in	advanced	science	laboratories.	In	this 

present	age,	when	scientific	methods	are	taken	to	be	the 

only	way	to	measure	truth	Collins	argues	for	other	sources 

of	truth	that	cannot	be	accommodated	in	the	scientific 

‘box.’	We	may	not	be	able	to	provide	empirical	proof	of 

God	or	a	Holy	Spirit,	but	they	are	realities	we	experience 

all	the	time.	I	divide	the	article	into	seven	subtitles;

	 1.	An	introduction

	 2.	A	brief	account	of	the	life	of	Francis	Collins

	 3.	The	idea	of	God

	 4.	Distant	proofs

	 5.	Proofs	from	a	nearer	home

	 6.	The	harmonious	relationship	between	science 

	 and	religion

	 7.	conclusion

Keyword:  The	language	of	God

	 	 truth

	 	 science	and	religion
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1. Introduction

	 It	 is	easy	 to	see	how	many 

believers	might	have	some	worries 

about	 the	 future	 of	 Chr ist ian i ty 

because	 of	 how	widespread	 the 

anti-Christian	voices	have	become.	The 

“There	is	no	God’	position	is	not	of 

course	a	new	one.	St	Anselm	with	his 

ontological	argument	was	trying	to 

offer	an	answer	to	that	the	very	state-

ment	which	in	the	Psalms	is	put	 in 

the	mouth	of	a	fool.	It	is	important	for 

people	of	Christian	faith	to	be	able	to 

offer	the	best	reasons	they	can	for 

their	faith	that	there	is	a	God.	In	this 

article	we	will	look	at	one	man’s	road 

from	atheism	to	Christian	faith	and	his 

strong	defense	of	 this	option.	His 

name	is	Francis	Collins.

2. A brief life of Francis Collins

	 Francis	Sellers	Collins	was	born 

in	the	USA	in	1950	and	grew	up	with 

a	simple	 life	on	a	ninety-five-acre 

farm.	He	describes	himself	as	being 

an	agnostic	in	his	college	years.	How-

ever,	he	always	was	a	searcher	 for 

some	elusive	truth.	He	writes:

“In	my	early	 teens	 I	had	had 

occasional	moments	of	 the 

experience	of	longing	for	some-

thing	outs ide	myself , 	 often 

associated	with	the	beauty	of 

nature	or	a	particularly	profound 

musical	experience.	Neverthe-

less,	my	sense	of	the	spiritual 

was	 very	 undeveloped	 and 

easily	challenged	by	the	one	or 

two	aggressive	atheists	one	finds 

in	almost	every	college	dormitory. 

By	a	few	months	into	my	college 

career,	I	became	convinced	that 

while	many	religious	faiths	had 

inspired	interesting	traditions	of 

art	and	culture,	they	held	no 

foundation	truth”1

1	Francis	Collins,	the	Language	of	God,	CPI	Group	(UK),	Britain,	1988,	p.15.
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	 By	the	end	of	his	college	years, 

during	which	time	he	obtained	a	Ph.D. 

i n 	 chemis t ry 	 he	 had	 become	 a 

committed	atheist.	Who	influenced 

his	life	at	that	time?	He	writes:

“My	heroes	were	the	giants	of 

physics—Albert	Einstein,	Niels 

Bohr,	Werner	Heisenberg,	and 

Paul	Dirac.	 I	gradually	became 

convinced	that	everything	in	the 

universe	could	be	explained	on

the	 bas is 	 of	 equat ions	 and 

physical	principles.	Reading	the 

biography	of	Albert	Einstein,	and

discovering	 that	despite	his 

strong	Zionist	position	after	World 

War	 II,	he	did	not	believe	 in 

Yahweh,	the	God	of	the	Jewish 

people,	only	reinforced	my	con-

clusion	that	no	thinking	scientist 

could	seriously	entertain	 the 

possibility	of	God	without	com-

mitting	some	sort	of	intellectual 

suicide”.2

	 Some	years	after	his	studies	in 

chemistry	Collins	studied	medicine 

and	went	on	to	become	a	famous	and 

high-profile	medical	scientist.	As	a 

medical	geneticist	at	the	University	of 

Michigan,	he	helped	discover	 the 

genetic	misspellings	that	cause	cystic 

fibrosis,	neurofibromatosis,	and	Hun-

tington’s	disease.	As	head	of	the	highly 

successful	Human	Genome	Project,	he 

coordinated	the	work	of	thousands	of 

geneticists	in	six	countries.	His	internet 

biography	tells	us	that	 in	his	spare 

time,	he	plays	guitar,	rides	a	motorcy-

cle,	and	writes	new	lyrics	to	familiar 

tunes	to	entertain	his	colleagues.	For 

several	years	he	was	director	of	the 

Human	Genome	Project.	Today	he	is 

director	of	the	National	Institutes	of 

Health	(NIH)	 in	Bethesda,	Maryland, 

United	States.	Before	joining	NHGRI, 

he	earned	a	 reputation	as	a	gene 

hunter	at	the	University	of	Michigan. 

He	has	been	elected	to	the	Institute 

2	Ibid.,	p.16.
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of	Medicine	and	the	National	Academy 

of	Sciences,	and	has	 received	the 

Presidential	Medal	of	Freedom	and 

the	National	Medal	of	Science.

	 Collins	also	has	written	a	number 

of	books	on	science,	medicine,	and 

religion,	including	the	New	York	Times 

bestseller,	The	Language	of	God:	A 

Scientist	Presents	Evidence	for	Belief. 

After	leaving	the	directorship	of	NHGRI 

and	before	becoming	director	of	the 

NIH,	he	founded	and	served	as	presi-

dent	of	The	BioLogos	Foundation, 

which	promotes	discourse	on	the	rela-

tionship	between	science	and	religion 

and	advocates	the	perspective	that 

belief	in	Christianity	can	be	reconciled 

with	acceptance	of	evolution	and 

science,	especially	through	the	ad-

vancement	of	evolutionary	creation. 

In	2009,	Pope	Benedict	XVI	appointed 

Collins	to	the	Pontifical	Academy	of 

Sciences.

3. The idea of God

	 God	 is	not	one	more	 thing 

in	the	universe	subject	to	scientific 

examination.	Prayer	and	meditation 

are	other	roads	to	the	discovery	of 

God	but	absolute	certainty	 is	not 

always	to	be	found.	Does	doubt	mean 

a	lack	of	faith?	He	writes:	“Doubt	isn't 

the	opposite	of	faith;	it	is	an	element 

of	faith”.3	He	refers	to	Paul	Tillich’s 

description	of	faith	 in	his	book	The 

Dynamics	of	Faith.	“An	unsatisfied 

desire	which	is	itself	more	desirable 

than	any	other	satisfaction”.4	Collins 

looks	at	doubt	 in	a	positive	way. 

Faith	also	is	a	journey	of	the	heart. 

Times	of	trouble	may	test	faith	but 

can	also	be	a	challenge	to	deepen	it. 

As	rational	beings	humans	is	search 

for	the	truth.	C.S.	Lewis,	in	his	book 

Surprised	by	Joy	writes	“I	find	at	once 

both	 a	 sense	of	 satisfaction	 and 

a	longing	to	understand	some	even 

3	P.	Tillich,	the	Dynamics	of	Faith	(New	York:	Harper	&	Row,	1957),	20.
4	C.	S.	Lewis,	Surprised	by	Joy	(New	York:	Harcourt	Brace,	1955),	17.
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greater	Truth.	 In	 such	a	moment, 

science	becomes	more	than	a	process 

of	discovery.	It	transports	the	scientist 

into	an	experience	that	defies	a	com-

pletely	naturalistic	explanation”.5

	 Since	the	time	of	Karl	Marx	and 

Sigmund	Freud	there	has	been	no 

shortage	of	philosophers	etc.	who	set 

out	to	show	that	God	does	not	exist. 

Marx,	who	recognized	that	religion 

serves	a	function	in	society	described 

it	in	his	much-remembered	phrase	as 

‘the	opium	of	the	people”.	Sigmund 

Freud	affirmed	that	“Psychoanalysis 

of	individual	human	beings	teaches 

us	with	quite	special	insistence	that 

the	God	of	each	of	them	is	formed	in 

the	 likeness	of	his	 father,	 that	his 

personal	relationship	to	God	depends 

on	the	relation	to	his	father	 in	the 

flesh,	and	oscillates	and	changes 

along	with	that	relation,	and	that	at 

bottom	God	is	nothing	other	than	an 

exalted	father”.6	This	god/father	then 

is	purely	a	human	creation	which 

responds	to	some	human	psychological 

needs.	The	 idea	of	God	 is	nothing 

more	than	the	 fruit	of	 the	human 

mind.

	 In	theistic	writers	like	C.S.	Lewis 

we	find	a	different	evaluation	of	this 

experience.	Humans	have	a	desire 

for	something	that	goes	beyond	the 

passing	satisfactions	of	every	day.	He 

writes:	“Creatures	are	not	born	with 

desires	unless	satisfaction	for	those 

desires	exists.	A	baby	feels	hunger: 

well,	there	 is	such	a	thing	as	food. 

A	duckling	wants	to	swim:	well,	there 

is	 such	a	 thing	as	water.	Men	 feel 

sexual	desire:	well,	there	 is	such	a 

thing	as	sex.	If	I	find	in	myself	a	desire 

which	no	experience	in	this	world	can 

satisfy,	the	most	probable	explanation 

is	that	I	was	made	for	another	world”.7 

The	desire	is	deepened	by	experiencing 

5	Francis	Collins,	the	Language	of	God,	CPI	Group	(UK),	Britain,	1988,	p.36.
6	S.	Freud,	Totem	and	Taboo	(New	York:	W.	W.	Norton,	1962).
7	C.	S.	Lewis,	Mere	Christianity	(Westwood:	Barbour	and	Company,	1952),	115.
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a	reality	which	is	beyond	the	bounds 

of	human	limitations;	that	is	the	expe-

rience	of	God.

4. Proofs from the distant universe

	 In	The	Language	of	God,	Collins 

develops	the	theme	that	there	is	no 

fundamental	conflict	between	the 

truths	of	science	and	those	of	Chris-

tian	faith.	In	fact	science	can	help	us 

get	closer	to	God.	He	quotes	Immanuel 

Kant:	“Two	things	fill	me	with	con-

stantly	increasing	admiration	and	awe,

the	longer	and	more	earnestly	I	reflect 

on	them:	the	starry	heavens	without 

and	the	Moral	Law	within”.8

	 Collins	pinpoints	the	beginning 

of	the	confusion.	“In	the	sixteenth	and

seventeenth	centuries,	Copernicus, 

Kepler,	and	Galileo	(all	strong	believers 

in	God)	built	an	increasingly	compelling 

case	that	the	movement	of	the	planets 

could	be	properly	understood	only	if 

the	earth	revolved	around	the	sun, 

rather	than	the	other	way	around”.9 

In	the	1200’s	in	the	University	of	Paris 

one	of	 the	big	debates	was	about 

what	was	called	‘double	truth.’	Could 

reason/philosophy	tell	one	truth	about 

some	reality	and	the	Bible	tell	a	con-

tradictory	truth	about	the	same	reality? 

St.Thomas	Aquinas	firmly	opposed 

the	 idea.	He	declared	that	there	 is 

only	one	truth.	If	something	is	clearly 

true	 in	philosophy/science	then	 it 

must	also	be	accepted	as	 true	by 

people	of	faith.	Truth	could	not	be 

imprisoned	by	some	system	–	the 

t rue	 findings	 of	 reason	must	 be 

accepted	even	 if	 they	appear	 to 

conflict	with	faith.	Stephen	Hawking 

‘A	Brief	History	of	Time’	concludes 

that	“Then	we	shall	all,	philosophers, 

scientists,	and	just	ordinary	people,	be 

able	to	take	part	in	the	discussion	of 

the	question	of	why	it	is	that	we	and 

8	Francis	Collins,	the	Language	of	God,	CPI	Group	(UK),	Britain,	1988,	p.57.
9	Ibid.,	p.	59.
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the	universe	exist.	 If	we	find	 the 

answer	 to	 that , 	 i t 	would	be	 the 

ultimate	triumph	of	human	reason-

for	then	we	would	know	the	mind 

of	God”10

 4.1 The Big Bang

	 Collins	looks	at	the	question	of 

the	origin	of	 the	universe	and	the 

apparent	contradiction	between	the 

accounts	of	the	Book	of	Genesis	and 

present-day	science	–	the	Big	Bang 

theory.	Although	 the	first	man	 to 

suggest	 this	 theory	was	a	Catholic 

priest,	Georges	Lemaitre	of	the	Univer-

sity	of	Louvain	the	credit	 is	usually 

given	to	an	American	Edwin	Hubble. 

“Hubble	found	that	everywhere	he 

looked,	the	light	in	the	galaxies	sug-

gested	that	they	were	receding	from 

ours.	The	farther	away	they	were,	the 

faster	the	galaxies	were	receding”.11 

Collins	continues	“The	vast	majority 

of	physicists	and	cosmologists	believe 

that	the	universe	began	at	a	single 

moment,	commonly	now	referred	to 

as	the	Big	Bang.	Calculations	suggest 

it	happened	approximately	14	billion 

years	ago”.12	Stephen	Hawking	explains 

how	incredible	that	event	must	have 

been.

“Why	did	the	universe	start	out 

with	so	nearly	the	critical	rate	of 

expansion	that	separates	models 

that	recollapse	from	those	that 

go	on	expanding	forever,	that 

even	now,	10	thousand	million 

years	later,	it	is	still	expanding 

at	nearly	the	critical	rate?	If	the 

rate	of	expansion	one	second 

after	 the	Big	Bang	had	been 

smaller	by	even	one	part	in	100 

thousand	million	millions,	the 

universe	would	have	recollapsed 

before	it	ever	reached	its	present 

size”13

10	S.	Hawking,	A	Brief	History	of	Time	(New	York:	Bantam	Press,	1998),	210.
11	Francis	Collins,	the	language	of	God,	CPI	Group	(UK),	Britain,	1988,	p.64.
12	Ibid.,	p.64.
13	Hawking,	Brief	History,	(New	York;	Bantam	press,	U.S.A.,	1998,	p.138.



27ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2019/2562

วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน

	 The	original	theory	had	to	be 

corrected.	Collins	again	says:

“Additional	compelling	evidence 

for	the	correctness	of	the	Big 

Bang	theory	has	been	provided 

by	the	ratio	of	certain	elements 

throughout	the	universe,	particu-

larly	hydrogen,	deuterium,	and 

helium	…	That	finding	is	consis-

tent	with	all	of	the	universe's 

deuterium	having	been	formed 

at	unbelievably	high	tempera-

tures	in	a	single	event	during	the 

Big	Bang”.14

	 As	time	passes	the	Big	Bang 

theory	becomes	more	rather	than	less 

credible.	“Based	on	these	and	other 

observations,	physicists	are	in	agree-

ment	that	the	universe	began	as	an 

infinitely	dense,	dimensionless	point 

of	pure	energy”.15	This	dimension	of 

pure	energy	is	still	expanding	into	the 

horizon.

 4.2 What existed before the 

Big Bang?

	 People	who	accept	 the	Big 

Bang	as	a	credible	theory	to	explain 

the	origin	of	the	universe	are	left	with 

another	question:	what	existed	before 

the	Big	Bang?	Many	scientists	live	with 

the	belief	that	they	will	be	able	to 

explain	it	all	someday.	R.	Jastrow,	in 

his	book	‘God	and	the	Astronomers’ 

writes	that

“At	 this	moment	 it	 seems	as 

though	science	will	never	be 

able	to	raise	the	curtain	on	the 

mystery	of	creation.	For	 the 

scientist	who	has	lived	by	his 

faith	in	the	power	of	reason,	the 

story	ends	like	a	bad	dream.	He 

has	scaled	 the	mountains	of 

ignorance;	he	is	about	to	conquer 

the	highest	peak;	as	he	pulls 

himself	over	the	final	rock,	he	is 

greeted	by	a	band	of	theologians 

who	have	been	sitting	there	for 

centuries”16

14	Francis	Collins,	The	Language	of	God;	CPI	Group	(UK),	Britain,	1988,	p.64-65.
15	Francis	Collins,	The	Language	of	God;	CPI	Group	(UK),	Britain,	1988,	65.
16	R.	Jastrow,	God	and	the	Astronomers	(New	York:	W.	W.	Norton,	1992),	107.
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	 Jastrow	does	not	see	a	neces-

sary	conflict	between	the	scientific 

and	Biblical	accounts.	“Now	we	see 

how	the	astronomical	evidence	leads 

to	a	biblical	view	of	the	origin	of	the 

world.	The	details	differ,	but	 the 

essential	elements	and	the	astronomi-

cal	and	biblical	accounts	of	Genesis 

are	the	same;	 the	chain	of	events 

leading	to	man	commenced	suddenly 

and	sharply	at	a	definite	moment	in	 

time,	in	a	flash	of	light	and	energy”.17

	 Biblical	and	astronomical	argu-

ments	give	dimensions	of	the	truth. 

The	how	and	the	why	of	universe’s 

beginning	still	leaves	many	questions. 

Collins	says:

“I	have	to	agree.	The	Big	Bang 

cries	out	for	a	divine	explanation. 

It	 forces	 the	conclusion	 that 

nature	had	a	defined	beginning. 

I	cannot	see	how	nature	could 

have	created	itself.	Only	a	super-

natural	force	that	is	outside	of 

space	and	time	could	have	done 

that”18

 4.3 Formation of our Solar 

system and planet Earth

	 We	may	not	know	what	hap-

pened	before	the	Big	Bang	but	scien-

tists	are	gradually	discovering	what 

happened	after	it.

“For	the	first	million	years	after 

the	 B ig 	 Bang , 	 the	 un iverse 

expanded,	 the	 temperature 

dropped,	and	nuclei	and	atoms 

began	to	form.	Matter	began	to 

coalesce	into	galaxies	under	the 

force	of	gravity.	It	acquired	rota-

tional	motion	as	it	did	so,	ulti-

mately	 resulting	 in	 the	spiral 

shape	of	galaxies	such	as	our 

own.	Within	those	galaxies	local 

collections	of	hydrogen	and 

helium	were	drawn	together, 

and	their	density	and	tempera-

ture	 rose.	Ultimately	nuclear 

fusion	commenced”19

17	Ibid.,	p.	14.	
18	Francis	Collins,	the	Language	of	God,	CPI	Group	(UK),	Britain,	1988,	p.67.
19	Francis	Collins,	the	Language	of	God,	CPI	Group	(UK),	Britain,	1988,	p.67.
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	 Scientists	are	still	 trying	 to 

establish	with	more	accuracy	when 

and	how	life	appeared	on	earth.	For 

the	existence	of	life	certain	elements 

were	necessary.	“Early	in	the	universe 

(within	the	first	few	hundred	million 

years)	such	elements	appeared	only 

in	the	core	collapsing	stars,	but	some 

of	these	stars	then	went	through	mas-

sive	explosions	known	as	supernovae, 

flinging	heavier	elements	back	into	the 

gas	 in	the	galaxy”.20	Gradually	 the 

planets	were	formed.	For	us	who	live 

on	earth	the	formation	of	the	Sun	was 

a	vitally	important	event.	“Scientists 

believe	our	own	sun	did	not	form	in 

the	early	days	of	the	universe;	our	sun 

is	instead	a	second-	or	third-generation 

star,	formed	about	5	billion	years	ago 

by	a	local	re-coalescence.	As	that	was 

occurring,	a	small	proportion	of	heavier 

elements	in	the	vicinity	escaped	incor- 

poration	into	the	new	star,	and	instead 

collected	into	the	planets	that	now 

rotate	around	our	sun”21

	 The	more	you	search,	the	more 

you	understand	and	the	more	you 

understand,	the	more	you	believe. 

A	 long	 time	ago	St.Augustine	said 

I	believe	in	order	to	understand	and 

later	on	St.Anselm	took	up	this	theme. 

Collins	says	“All	of	these	steps	in	the	 

ormation	of	our	solar	system	are	now 

well	described	and	unlikely	 to	be 

revised	on	the	basis	of	additional 

future	information.	Nearly	all	of	the 

atoms	in	your	body	were	once	cooked 

in	the	nuclear	furnace	of	an	ancient 

supernova—you	are	truly	made	of 

Stardust”.22

	 How	did	 life	come	to	be	 in 

this	universe?	I	like	the	way	Collins’s 

describes	it.	He	pushes	us	to	reflect 

more	on	the	origin	of	life	in	this	uni-

verse	and	how	we	might	reconcile	the 

scientific	view	with	the	Biblical	one:

20	Ibid.,	p.68.
21	Ibid.,	p.68.
22	Ibid.,	p.68.
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“The	origin	of	complex	life	forms 

in	this	universe	could	not	have 

happened	in	less	than	about	5- 

10	billion	years	after	 the	Big 

Bang,	since	the	first	generation 

of	stars	would	not	have	con- 

tained	the	heavier	elements	like 

carbon	 and	oxygen	 that	we 

believe	are	necessary	for	life, 

at	least	as	we	know	it.	Only	a 

second-	or	third-generation	star, 

and	its	accompanying	planetary 

system,	would	carry	that	poten- 

tial.	Even	then,	a	great	deal	of 

time	would	be	necessary	for	life 

to	reach	sentience	and	intelli- 

gence.	While	other	life	forms	not 

dependent	on	heavy	elements 

might	potentially	exist	elsewhere 

in	the	universe,	the	nature	of 

such	organisms	 is	extremely 

difficult	to	contemplate	from	our 

current	knowledge	of	chemistry 

and	physics”23

	 If	a	divine	being,	God,	exists 

it	seems	unlikely	he	can	somehow 

communicate	with	all	the	individuals 

on	Earth	–	and	much	less	with	humans 

on	other	planets	if	such	people	exist? 

Frank	Drake	responds:

“In	my	view,	such	conclusions 

do	not	really	seem	warranted. 

If	God	exists,	and	seeks	to	have 

fellowship	with	sentient	beings 

like	ourselves,	and	can	handle 

the	challenge	of	interacting	with 

six	billion	of	us	currently	on	this 

planet	and	countless	others 

who	have	gone	before,	it	is	not 

clear	why	it	would	be	beyond 

His	 abil it ies	 to	 interact	with 

similar	creatures	on	a	few	other 

planets	or,	for	that	matter,	a	few 

million	other	planets.	It	would, 

of	course,	be	of	great	 interest 

to	discover	whether	such	crea- 

tures	in	other	parts	of	the	uni- 

verse	also	possess	 the	Moral 

23	Ibid.,	p.68-69.	
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Law,	given	its	importance	in	our 

own	perception	of	the	nature	of 

God.	Realistically,	however,	it	is 

unlikely	that	any	of	us	will	have 

the	opportunity	 to	 learn	 the 

answers	 to	 those	questions 

during	our	lifetime”24

5. Proofs from nearer home

	 I	am	not	trying	to	give	some	 

proofs	that	God	exists	but	I	am	trying 

to	indicate	what	kind	of	reasons	for 

our	belief	we	might	give	to	someone 

who	asks	‘Why	do	you	believe?’	We 

should	be	able	to	give	a	response. 

What	 is	 it	 in	my	experience	 that 

makes	me	continue	to	believe?

	 Most	people	have	a	desire	for 

truth	and	understanding	but	 they 

often	either	fail	to	find	or	go	down 

wrong	roads.	Sometimes	they	search 

too	far	away.	A	better	understanding 

of	our	own	bodies	might	offer	us 

reasons	to	believe	in	a	creator.	Collins 

writes:

“All	evidence	currently	available 

suggests	that	the	earth	was	a 

very	 inhospitable	place	for	 its 

first	 500	mil l ion	 years . 	 The 

planet	was	under	constant	and 

devastating	attack	 from	giant 

asteroids	and	meteorites,	one	of 

which	actually	tore	the	moon 

loose	from	Earth.	Not	surprisingly, 

therefore,	 rocks	dating	back	4 

bil l ion	 years	 or	more	 show 

absolutely	no	evidence	of	any 

life	forms.	Just	150	million	years 

later,	however,	multiple	differ- 

ent	types	of	microbial	life	are 

found.	Presumably,	these	single 

celled	organisms	were	capable 

of	information	storage,	probably 

using	DNA,	and	were	self-repli- 

cating	and	capable	of	evolving 

into	multiple	different	types”25

	 Man	can	get	knowledge	about 

the	distant	universe	or	he	can	measure 

even	the	deepest	point	of	the	sea 

but	somehow	he	doesn’t	know	much 

24	Francis	Collins,	the	Language	of	God,	CPI	Group	(UK),	Britain,	1988,	p.71.
25	Ibid.,	p.89.
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about	the	closest	things	to	him	such	as 

eyelids	or	the	moving	of	organs	in	the 

body.	Collins	talks	about	some	of	the 

possible	biological	arguments	 for 

creation.

“Fifty	years	ago,	famous	experi-

ments	by	Stanley	Miller	and 

Harold	Urey	 reconstructed	a 

mixture	of	water	and	organic 

compounds	 that	might	have 

represented	primeval	circum-

stances	on	Earth.	By	applying 

an	electrical	discharge,	 these 

researchers	were	able	to	form 

small	quantities	of	 important 

biological	building	blocks,	such 

as	amino	acids.	The	finding	of 

small	amounts	of	similar	com- 

pounds 	 w i th in 	meteo r i t e s 

arriving	 from	outer	space	has 

also	been	put	 forward	as	an 

argument	 that	such	complex 

organic	molecules	 can	arise 

from	natural	processes	 in	the 

universe”26

	 Collins	is	an	expert	in	genetics 

and	DNA.	He	explains:

“DNA27	 seems	 to	possess	no 

intrinsic	means	of	copying	itself. 

More	recently,	many	investiga-

tors	have	pointed	 instead	to 

RNA28	as	the	potential	first	life 

26	Ibid.,	p.	90.
27	“The	DNA	molecule	has	a	number	of	remarkable	features.	The	outside	backbone	is	made	

up	of	a	monotonous	ribbon	of	phosphates	and	sugars,	but	the	interesting	stuff	lies	on	the	inside.	

The	rungs	of	the	ladder	are	made	up	of	combinations	of	four	chemical	components,	called	

"bases."	Let's	call	them	(from	the	actual	chemical	names	of	these	DNA	bases)	A,	C,	G,	and	T.	

Each	of	these	chemical	bases	has	a	particular	shape.	(Francis	Collins,	the	language	of	God,	p.	

102	at	Figure	4.1).
28	The	main	job	of	RNA	is	to	transfer	the	genetic	code	need	for	the	creation	of	proteins	from	

the	nucleus	to	the	ribosome.	this	process	prevents	the	DNA	from	having	to	leave	the	nucleus,	

so	it	stays	safe.	Without	RNA,	proteins	could	never	be	made.	(https://www.saylor.org/site/wp-

content/uploads/2010/11/BIO101-DNA-vs-RNA.pdf)
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form,	since	RNA	can	carry	infor-

mation	and	in	some	instances 

it	can	also	catalyze	chemical 

react ions	 in	ways	 that	 DNA 

cannot.	DNA	is	something	like 

the	hard	drive	on	your	computer: 

it	 is	supposed	to	be	a	stable 

medium	in	which	to	store	infor-

mation	 (though,	as	with	your 

computer,	bugs	and	snafus	are 

always	possible).	RNA,	by	con-

trast,	is	more	like	a	Zip	disk	or 

a	flash	drive—it	travels	around 

with	 its	programming,	 and	 is 

capable	of	making	things	happen 

on	its	own”29

	 Aspects	of	 life	 that	were	a 

total	mystery	to	scientists	in	the	past 

are	gradually	being	explained	as	the 

complex	nature	of	DNA	 is	better 

understood.

“DNA	provides	another	wonderful 

example	of	possibility	spaces. 

DNA	molecules	are	strings	of 

ust	 four	kinds	of	nucleobase 

molecules	(typically	labeled	C, 

G,	A,	or	T).	But	they	can	be	com- 

bined	in	almost	any	order	into 

long	strings.	The	DNA	in	mamma- 

lian	cells	has	about	a	billion 

nucleobases	strung	together. 

This	means	that	there	are	about 

10500,000,000	different	possible 

ways	 to	put	 together	 a	DNA 

string	that	long.	When	God	desig- 

ned	the	DNA	molecule,	he	also 

created	 the	 vast	 possibil i ty 

space	of	creatures	which	could 

be	generated	by	all	those	combi- 

nations.	The	natural	 laws	of 

biochemistry	describe	the	muta- 

tions	by	which	a	cell	can	move 

29	Francis	Collins,	the	language	of	God;	A	scientist	presents	evidence	for	Belief,	CPI	Group	(UK),	

Britain,	1988,	p.91.
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from	one	location	in	the	combi- 

natoric	possibility	space	of	DNA 

to	another.	Living	organisms	over 

the	long	history	of	life	on	earth 

have	only	explored	an	extremely 

tiny	portion	of	that	enormous 

possibility	space”30

	 All	of	the	foregoing	is	complex	

but	it	does	underline	the	fact	that	we	

are	part	of	a	web	of	life.	DNA	studies	

show	that	a	surprising	amount	of	what	

we	 think	 is	unique	 to	humans	 is	 also	

shared	 by	 other	 living	 things.	 For 

example	 over	 90%	 of	 our	 genes	 are	

similar	 to	 those	 of	 the	 chimpanzee. 

Darwin	was	right	when	he	said,	“When	

the	 views	 advanced	 by	 me	 in	 this 

volume,	and	by	Mr.	Wallace,	or	when 

analogous	views	on	the	origin	of	species 

are	generally	admitted,	we	can	dimly 

foresee	that	there	will	be	a	considerable 

revolution	in	natural	history”31	What,	for 

example,	can	we	say	about	the	follow- 

ing?	“Some	theists	have	identified	the 

appearance	of	RNA	and	DNA	as	a	pos- 

sible	 opportunity	 for	 divine	 creative 

action”.32	 Or	 another	 statement:	 “A 

theory	 of	 the	method	 of	 the	 divine 

providence”.33	Collins	does	not	accept 

the	 idea	 of	 ‘special	 creation’	 that	 is, 

the	idea	that	God	intervenes	at	certain 

points	along	 the	 journey	of	evolution 

to	‘fill	a	gap.’	He	doesn’t	accept	intel- 

ligent	 design	 arguments	 either.	 This 

type	 of	 argument	 uses	 examples	 of 

what	they	call	‘irreducible	complexity’ 

to	demonstrate	God’s	existence.	With- 

out	 invoking	 any	 of	 these	 arguments 

Collins	says:	“There	are	good	reasons 

to	 believe	 in	God,	 including	 the	 exis- 

tence	of	mathematical	principles	and 

order	 in	 creation.	 They	 are	 positive 

30	https://biologos.org/blogs/guest/creating-information-naturally-part-1-snowflakes-chess-and-

dna.
31	C.	R.	Darwin,	the	Origin	of	Species	(New	York:	Penguin,	1958),	456.
32	Ibid.,	p.	92.
33	B.	B.	Warfield,	"On	the	Antiquity	and	the	Unity	of	the	Human	Race,"	Princeton	Theological'Review'9	

(1911):	1-25.	Darwin,	Origin,	452.
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reasons,	 based	 on	 knowledge,	 rather 

than	 default	 assumptions	 based	 on 

(a	temporary)	lack	of	knowledge”.34

	 Although	 Darwin,	 as	 a	middle 

aged	man	 allowed	 for	 the	 existence 

of	a	Creator,	 in	later	life	he	appeared 

to	drift	into	agnosticism	or	atheism.	For 

Collins	his	scientific	reflections	led	him 

in	a	different	direction:

“I	had	to	admit	that	the	science 

I	 loved	so	much	was	powerless 

to	answer	questions	such	as	"What 

is	the	meaning	of	life?"	"Why	am 

I	here?"	"Why	does	mathematics 

work,	 anyway?"	 "If	 the	 universe 

had	a	beginning,	who	created	it?" 

"Why	are	the	physical	constants 

in	the	universe	so	finely	tuned	to 

allow	the	possibility	of	complex 

life	forms?"	"Why	do	humans	have 

a	moral	 sense?"	 "What	 happens 

after	we	die?”.35

	 These	were	the	questions	that 

forced	Collins	 to	 continue	his	 search. 

He	gradually	came	to	see	that	 if	God 

exists,	 then	 He	must	 be	 outside	 the 

natural	world,	and	therefore	the	tools 

of	science	are	not	the	right	ones	to	learn 

about	Him.36	As	human	being	we	cannot 

stop	searching	because	by	our	nature 

we	are	questioners.

6. Science and faith in harmony

	 The	 21st	 century	 has	 already 

seen	several	brutal	wars	such	as	the	one 

(largely)	 between	 the	 great	 powers 

fought	on	Syrian	soil	which	caused	such 

immense	suffering	and	destruction.	This 

and	other	wars	show	how	little	has	been 

learned	with	 the	passing	of	 time	and 

the	 advance	 of	 science.	 I	 remember 

an	 Italian	 saying	 ‘quando	 la	 guerra	è, 

l'umanità	usa	la	pala	ma	quando	non 

c'è	guerra,	usando	la	zappa’	In	simple 

34	Ibid.,	p.	93.
35	http://edition.cnn.com/2007/US/04/03/collins.commentary/index.html.
36	Francis	Collins,	the	Language	of	God,	CPI	Group	(UK),	Britain,	1988,	p.30.
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words	it	means	that	when	there	is	no 

war	humanity	progresses;	when	 there 

is	war	it	slides	backwards.

	 In	previous	pages	we	wrote	of 

a	conflict	between	religious	authorities 

and	 a	 scientist,	 Galileo,	 in	 the	 seven- 

teenth	century.	That	however	was	not	

the	normal	state	of	affairs.	This	article		

is	principally	written	to	offer	some	ideas	

on	the	relationship	today.	Collins	is	very	

aware	 of	 the	 conflict	 between	many	

promoters	of	the	technological	society	

and	belief	in	God	at	the	present	time.	

“In	 the	 twenty-first	 century,	 in	 an	 in-

creasingly	technological	society,	a	battle	

is	 raging	 for	 the	 hearts	 and	minds	 of	

humanity.	 Many	materialists,	 noting	

triumphantly	 the	advances	of	science	

in	filling	the	gaps	of	our	understanding	

of	nature,	announce	that	belief	in	God	

is	an	outmoded	superstition”.37	Media	

often	present	a	scenario	of	the	relation-

ship	 between	 science	 and	 religion	 as 

a	battleground.	There	are	extremists	on	

both	sides	and	it	 is	unlikely	that	they	

will	 come	 to	 harmonious	 agreement 

at	any	time	in	the	near	future.	Francis	

Collins	the	scientist	who	loves	his	dis-

cipline	and	 research	sees	science	not	

as	a	threat	but	as	the	language	of	God.	

He	warns	against	the	dangers	of	insisting	

that	it	involves	an	either/or	choice.

“Will	we	turn	our	backs	on	science	

because	it	is	perceived	as	a	threat	

to	 God,	 abandoning	 all	 of	 the	

promise	of	advancing	our	under-

standing	of	nature	and	applying	

that	to	the	alleviation	of	suffering	

and	 the	 betterment	 of	 human-

kind?	 Alternatively,	will	we	 turn	

our	 backs	 on	 faith,	 concluding 

that	 science	 has	 rendered	 the	

spiritual	life	no	longer	necessary,	

and	 that	 traditional	 religious 

symbols	 can	 now	 be	 replaced 

by	engravings	of	the	double	helix	

on	our	altars?”38

37	Ibid.,	p.210.
38	Ibid.,	p.211.
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	 On	 the	 extremes	 there	 is	 one	

side	 that	 insists	 on	 a	 fundamentalist	

religious	interpretation	of	the	universe	

and	on	the	other	there	are	the	disciples	

of	 scientism,	 the	 belief	 that	 science 

can	answer	all	the	most	important	ques-

tions.	Collins	warns:

“Both	of	 these	choices	are	pro-

foundly	 dangerous.	 Both	 deny	

truth.	Both	will	diminish	the	nobil-

ity	 of	 humankind.	 Both	will	 be	

devastating	 to	 our	 future.	 And	

both	 are	 unnecessary.	 The	 God 

of	 the	 Bible	 is	 also	 the	 God	 of 

the	genome.	He	can	be	worshiped	

in	the	cathedral	or	in	the	labora-

tory.	His	creation	is	majestic,	awe-

some,	intricate,	and	beautiful-and	

it	 cannot	 be	 at	 war	with	 itself.	

Only	we	 imperfect	 humans	 can	

start	 such	battles.	 And	only	we	

can	end	them”39

	 His	reminder	needs	to	be	taken	

seriously.	An	exaggerated	emphasis	on	

one	side	leads	to	a	denial	of	the	truth	

of	the	other.	Reality	is	complex,	no	one-

dimensional.	God	can	be	venerated	in	

the	Church	or	in	the	laboratory.	While	

we	understand	one	aspect	of	reality	we	

have	 to	 be	 sensitive	 to	 the	 fact	 that	

there	are	other	aspects	which	can	be	

studied	by	other	disciplines,	or	are	seen	

in	other	cultures.		Collins	says	that	the	

questions	are	many.

“Some	have	asked,	doesn't	your	

brain	 explode?	 Can	 you	 both	

pursue	an	understanding	of	how	

life	works	using	the	tools	of	genet-

ics	 and	molecular	 biology,	 and	

worship	 a	 creator	 God?	 Aren't	

evolution	and	faith	in	God	incom-

patible?	 Can	 a	 scientist	 believe 

in	miracles	like	the	resurrection?	

Actually,	 I	 find	no	conflict	here,	

39	Francis	Collins,	the	Language	of	God,	CPI	Group	(UK),	Britain,	1988,	p.211.
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and	 neither	 apparently	 do	 the 

40	 percent	 of	working	 scientists	

who	 claim	 to	be	believers.	 Yes,	

evolution	 by	 descent	 from	 a 

common	ancestor	is	clearly	true.	

If	 there	was	any	 lingering	doubt	

about	 the	 evidence	 from	 the 

fossil	 record,	 the	 study	 of	 DNA	

provides	 the	 strongest	 possible	

proof	 of	 our	 relatedness	 to	 all	

other	living	things”40

	 In	The	Language	of	God	Collins	

gives	the	reasons	why	faith	and	reason	

or	science	and	religion	can	be	compat-

ible.	He	provides	the	resources	for	those	

who	doubt	this	is	possible.	One	of	the	

objectives	 of	 this	 article	 has	 been	 to	

present	some	of	his	main	ideas	in	order	

to	help	those	who	may	be	beginning	to	

think	there	are	 irreconcilable	conflicts	

between	them.	At	the	end	of	his	book	

The	 Language	 God	 he	 summarizes: 

“I	have	found	there	is	a	wonderful	har-

mony	 in	 the	 complementary	 truths 

of	 science	 and	 faith.	 The	 God	 of	 the	

Bible	 is	also	 the	God	of	 the	genome.	

God	can	be	found	in	the	cathedral	or	

in	the	laboratory.	By	investigating	God's	

majestic	and	awesome	creation,	science	

can	actually	be	a	means	of	worship.41

7. Conclusion

	 In	 the	 conclusion	 of	 his	 book	

‘The	Language	of	God’	Francis	Collins	

says	that	before	a	non-believer	makes	

any	 judgments	 about	 the	 faith	 of 

another	 person,	 they	 are	 obliged	 to 

take	time	to	study	the	real	meaning	of	

that	 expression	 of	 faith.	 People	who	

don’t	do	that	are	in	danger	of	relying	

on	their	own	prejudice	or	may	simply	

set	up	a	‘straw	man’	and	then	proceed	

to	knock	it	down	with	their	arguments.	

Believers	too	must	be	careful:

40	http://edition.cnn.com/2007/US/04/03/collins.commentary/index.html.
41	http://edition.cnn.com/2007/US/04/03/collins.commentary/index.html.
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“In	matters	 that	are	 so	obscure	

and	far	beyond	our	vision,	we	find	

in	Holy	Scripture	passages	which	

can	be	interpreted	in	very	differ-

ent	 ways	 without	 prejudice	 to 

the	 faith	 we	 have	 received.	 In 

such	cases,	we	 should	not	 rush 

in	 headlong	 and	 so	 firmly	 take 

our	 stand	 on	 one	 side	 that,	 if	

further	progress	in	the	search	for	

truth	justly	undermines	this	posi-

tion,	we	too	fall	with	it”42

	 We	 see	 that	 Collins	 doesn’t	

waste	much	time	on	historical	or	con-

temporary	debates	about	the	conflict	

between	 science	 and	 religion	 but	 he	

goes	straight	to	the	heart	of	his	theme:	

evidence	of	 the	existence	of	God.	He	

writes:

“I	confess	that	I	didn't	pay	much	

more	attention	 to	 the	potential	

for	conflict	between	science	and	

faith	for	several	years	it	just	didn't	

seem	that	important.	There	was	

too	much	to	discover	in	scientific	

research	about	human	genetics,	

and	too	much	to	discover	about	

the	nature	of	God	 from	 reading	

and	 discussing	 faith	 with	 other	

believers”.43

	 At	the	end	of	his	book	he	affirms	

that	it	is	up	to	the	reader	to	decide	the	

persuasiveness	of	the	evidence	and	if	

he/she	 accepts	 it	 to	 become	 a	 pro-

moter	of	peace	and	happiness	 in	 the	

world.	 For	 Collins	 the	 evidence	 was	

convincing:

42	Saint	Augustine,	The	Literal	Meaning	of	Genesis,	translated	and	annotated	by	John	Hammond	

Taylor,	S.J.	(New	York:	Newman	Press,	1982),	1:41.
43	Francis	Collins,	the	language	of	God;	A	scientist	presents	evidence	for	Belief,	CPI	Group	(UK),	

Britain,	1988,	p.198.
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“I	 found	 this	 elegant	 evidence 

of	 the	 relatedness	 of	 all	 living	

things	 an	 occasion	 of	 awe,	 and	

came	 to	 see	 this	 as	 the	master	

plan	of	 the	same	Almighty	who	

caused	 the	 universe	 to	 come 

into	 being	 and	 set	 its	 physical	

parameters	 just	 precisely	 right 

to	 allow	 the	 creation	 of	 stars,	

planets,	 heavy	 elements,	 and 

life	 itself.	 Without	 knowing	 its	

name	at	the	time,	I	settled	com-

fortably	into	a	synthesis	generally	

referred	to	as	"theistic	evolution,"	

a	 position	 I	 find	 enormously 

satisfying	to	this	day”.44

	 I	 hope	 this	 paper	 may	 help 

others	towards	a	position	that	is	both	

credible	and	satisfying.

44	Ibid.,	p.199.
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บทคัดย่อ 	 กำรวจิยันีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษำกระบวนกำรเรียนรู้กำรจัดกำร

ทรัพยำกรน�้ำของชุมชนหนองพันจันทร์	อ�ำเภอบ้ำนคำ	จังหวัดรำชบุรี

และสังเครำะห์ตัวแบบกำรเรียนรู้กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำของชุมชน

หนองพันจันทร์	อ�ำเภอบ้ำนคำ	จังหวัดรำชบุรี	วิธีวิทยำที่ใช้ในกำรวิจัย

เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ	โดยใช้วิธีวิทยำของทฤษฎีฐำนรำก	เก็บข้อมูล

โดยกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึกและกำรสนทนำกลุ่ม

	 กระบวนกำรเรียนรู้กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำของชุมชนหนอง 

พันจันทร์	ประกอบไปด้วยขั้นตอนกำรเรียนรู้	3	ขั้นตอนได้แก่	1)	กำร

รับรู้เงื่อนไขของโลกทำงวัตถุที่แวดล้อมอยู่ภำยใต้บริบทชุมชน	2)	กำร

แก้ไขดัดแปลงสภำพแวดล้อมทำงวัตถุให้เป็นไปในทิศทำงที่ชุมชน

ต้องกำร	3)	ควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำของชุมชน	ผลกำร

สังเครำะห์ตัวแบบกำรเรียนรู้กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำของชุมชน	พบว่ำ

ภำยใต้ควำมเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น	คนในชุมชนจะน�ำเอำควำมรู ้

ภูมปัิญญำและบทเรยีนจำกประวติัศำสตร์ชมุชน	มำสร้ำงกำรรบัรูใ้นกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกร	น�ำไปสู่กำรปรับทิศทำงหรือกำรหำวิธีกำร

แก้ปัญหำ	เพื่อสนองควำมต้องกำรของตนเองและคนในชุมชนสั่งสม

กลำยเป็นควำมรูใ้หม่ในกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้ของชุมชนหนอง

พันจันทร์

ค�ำส�ำคัญ:	 กระบวนกำรเรียนรู้

	 	 	 พลังแห่งกำรสร้ำงสรรค์

	 	 	 กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ
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Abstract 	 This	research	aimed	to	study	the	learning	process	of 

water	resource	management	of	Nong	Phan	Chan	commu-

nity,	Ban	Kha	district,	Ratchaburi	province.	And	synthesize 

the	learning	model	for	water	resource	management	of 

Nong	Phan	Chan	community,	Ban	Kha	district,	Ratchaburi 

province	The	methodology	used	in	the	research	is	qualita- 

tive	research	by	using	the	methodology	of	grounded	theory. 

Data	were	collected	by	in-depth	interviews	and	group 

discussions.

	 Learning	process	of	water	resource	management	of 

Nong	Phan	Chan	community	Consists	of	3	learning	steps: 

1)	Recognizing	the	conditions	of	the	material	world	under 

the	context	of	the	community	2)	Modifying	the	material 

environment	in	the	direction	that	the	community	needs 

3)	Success	 In	 the	management	of	community	water 

resources.	The	results	of	the	synthesis	of	learning	models 

for	community	water	resource	management	found	that 

under	the	changes	that	occurred	people	in	the	community 

will	bring	knowledge,	wisdom	and	lessons	from	community 

history	to	create	awareness	in	the	change	of	resources 

leading	to	direction	adjustment	or	finding	solutions. 

To	meet	the	needs	of	themselves	and	the	people	in	the 

community	became	a	new	knowledge	in	water	resource 

management	of	Nong	Phan	Chan	community.

Keyword:	 learning	process

	 	 	 creative	power

	 	 	 water	resource	management
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

	 ต�ำบลหนองพันจันทร์	อ�ำเภอบ้ำนคำ

จังหวัดรำชบุรี	เป็นชุมชนที่พึ่งพำอำศัยน�้ำเพื่อ

กำรเกษตรมำโดยตลอด	มีกำรปรับตัวต่อกำร

เปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์น�้ำอย่ำงเป็น

พลวัต	จำกอดีตที่ต้องพึ่งพำน�้ำจำกฝนตำม

ฤดูกำล	ปัจจุบันชุมชนได้มีกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำห้วยมะหำดอย่ำง

มีประสทิธภิำพ	โดยในปี	2558	ซึง่ประเทศไทย

ทั่วทุกภำคประสบปัญหำภัยแล้งข้ันวิกฤติ1 

แต่ด้วยกำรบริหำรจัดกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วย

มะหำดที่ยึดกำรมีส่วนร่วมและอ�ำนำจกำร

ตัดสินใจจำกประชำชนในพื้นที่เป็นหลัก	ท�ำให้

อ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยมะหำดสำมำรถเกบ็น�ำ้ส�ำรองไว้

ได้ถึง	1	แสนลูกบำศก์เมตร	อันเกิดจำกกำร

ร่วมกนัก�ำหนดกฎเกณฑ์กตกิำ	และควบคมุกำร

ปฏิบัติตำมกฎอย่ำงเคร่งครัดของคนในชุมชน

สะท้อนให้เห็นเงื่อนไขกำรตื่นรู ้ของชุมชนที ่

ลุกขึ้นมำจัดกำรทรัพยำกรน�้ำเพื่อแก้ไขปัญหำ

และตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง

	 ควำมส�ำเร็จที่ เกิดขึ้นในกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรน�้ำของชุมชนหนองพันจันทร์

นัน้	เป็นกระบวนกำรทีเ่กดิขึน้อย่ำงสร้ำงสรรค์

ผ่ำนกำรต่อสู้	ต่อรอง	กำรสร้ำงควำมร่วมมอืกบั

คนในและนอกชมุชน	รวมถงึกำรมีส่วนร่วมจำก

หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนน�ำไปสู ่ควำม

ส�ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำอย่ำง

มีประสิทธิภำพ	ภำยใต้กระบวนกำรดังกล่ำว

คนในชุมชนได้เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ

จริง	(learning	by	doing)	เป็นกำรเรียนรู ้

ของชุมชนที่ใช้กำรร่วมเผชิญ	ต่อสู้และต่อรอง

กับปัญหำท่ีส�ำคัญอันเป็นกำรเรียนรู้โดยใช้

ปัญหำเป็นฐำน	(problem	based)	อย่ำงหนึง่ 

ซ่ึงคนในชุมชนร่วมกันเสำะแสวงหำค�ำตอบ 

ค�ำอธบิำยและวธิแีก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้

ซ่ึงเป็นปัญหำที่มีควำมหมำยส�ำคัญต่อคนใน

ชุมชน2	ร่วมดัดแปลงแก้ไข	น�ำไปสู่กำรสนอง

ตอบควำมต้องกำรอย่ำงเข้มแข็ง	กำรเรียนรู ้

ดังกล่ำวกลำยเป็นควำมรู้แฝงฝัง	(tacit	know-

ledge)	ที่ปรำกฏอยู่ในตัวบุคคลทั่วทั้งชุมชน3

	 ดังนั้นบทควำมนี้จึงมุ ่งที่จะอธิบำยให้

เห็นว่ำกระบวนกำรเรียนรู ้ของชุมชนที่เกิด 

ขึ้นจำกกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำของชุมชนใน

ต�ำบลหนองพันจันทร์นัน้มกีระบวนกำรอย่ำงไร

1	สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน�้ำและกำรเกษตร.	2559.
2	Barrows,	H.S.	2000.
3	ส�ำนักกำรจัดกำรควำมรู้.	2558.
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ซึง่เป็นพืน้ฐำนส�ำคญัของกำรจดักำรทรพัยำกร

น�ำ้ของชมุชน	สะท้อนให้เห็นกำรบรหิำรจดักำร

ที่ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงเท่ำเทียม

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองควำม

ต้องกำรของชุมชนได้อย่ำงแท้จรงิ	และสงัเครำะห์ 

น�ำเสนอตวัแบบกำรเรยีนรูก้ำรจดักำรทรพัยำกร 

น�้ำของชุมชนหนองพันจันทร์

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษำกระบวนกำรเรียนรู้ในกำร

จดักำรทรพัยำกรน�ำ้	ของชมุชนหนองพนัจนัทร์

อ�ำเภอบ้ำนคำ	จังหวัดรำชบุรี

	 2.	เพ่ือสังเครำะห์ตัวแบบกำรเรียนรู้ใน

กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ	ของชุมชนหนอง 

พันจันทร์	อ�ำเภอบ้ำนคำ	จังหวัดรำชบุรี

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

กระบวนกำรเรียนรู้ 

กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ

ควำมส�ำเร็จ 

ในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

ตัวแบบกำรเรียนรู้ 

ในกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ

ของชุมชนหนองพันจันทร์

วิธีกำรวิจัย

	 กำรวิจัยนี้ เป ็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

(Qualitative	research)	ภำยใต้ฐำนคิดแบบ 

สร้ำงสรรค์สังคม	(Social	Constructivism) 

ทีเ่ชือ่ว่ำควำมรูค้วำมจรงิเป็นสิง่ท่ีมนษุย์ร่วมกนั

สร้ำงขึ้น	เป้ำหมำยในกำรศึกษำจึงมุ่งท่ีจะเข้ำ

ถึงควำมหมำยของประสบกำรณ์ชีวิตบุคคลใน

ชุมชนทีผ่่ำนกำรเรียนรูใ้นกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้

ในชุมชนหนองพันจันทร์	เลือกใช้วิธีกำรศึกษำ

ตำมแนวทำงของกำรสร้ำงทฤษฎีฐำนรำก

(Grounded	theory	approach)	เนื่องจำก 

เป็นวิธีในกำรศึกษำปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมที ่

 

เกิดข้ึน	เพื่อน�ำไปสู ่กำรสร้ำง	 (construct) 

ทฤษฎีบนฐำนของปรำกฏกำรณ์	และได้รับ 

กำรตรวจสอบ	(verify)	โดยกำรเกบ็และวเิครำะห์ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม

อย่ำงเป็นระบบ4	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 1.	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกำรศึกษำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหนองพันจันทร์

ตลอดจนนโยบำยของภำครัฐในกำรขับเคลื่อน

กำรพัฒนำสู่พื้นที่ชุมชนในด้ำนต่ำงๆ	อันแสดง

ให้เห็นถึงพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่

อันเป็นผลมำจำกนโยบำยของภำครัฐ

4	Charmaz,	K.	2014.
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	 2.	กำรสัมภำษณ์เชิงลึก	(in-dept	in-

terview)	โดยใช้ค�ำถำมแบบกึง่โครงสร้ำงทีเ่ป็น 

ค�ำถำมปลำยเปิด	เน้นกำรสนทนำและสร้ำง

ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงผู ้สัมภำษณ์กับผู ้ถูก

สัมภำษณ์เป็นรำยบุคคล

	 3.	กำรเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูภำยใต้กำรยดึจดุ

มุ่งหมำยของกำรวิจัยเป็นหลัก	(purposeful 

sampling)	กล่ำวคอืเป็นบคุคลทีม่เีรือ่งรำวและ 

ประสบกำรณ์ชีวิตที่สอดคล้องกับเรื่องที่ท�ำ 

กำรวิจัย	รวม	18	คน	ประกอบด้วย

	 3.1	คณะกรรมกำรกลุ่มผู้ใช้น�้ำทุกกลุ่ม

ในต�ำบลหนองพันจันทร์

	 3.2	ผูน้�ำชมุชนทัง้ผูน้�ำโดยต�ำแหน่งและ

ผู้น�ำตำมธรรมชำติ

	 3.3	สมำชิกผู้ใช้น�้ำในชุมชนและผู้เกี่ยว 

ข้องจำกหน่วยงำนต่ำงๆ	ท้ังภำครฐัและเอกชน	

	 4.กำรวิเครำะห์ข้อมูลด�ำเนินกำรไป

พร้อมกบักำรเกบ็ข้อมูล	เนือ่งจำกกำรใช้ทฤษฎี

ฐำนรำกซึ่งเป็นวิธีวิทยำหลักนั้น	ไม่สำมำรถรอ

ให้มีกำรเก็บข้อมูลจนเสร็จสิ้น	โดยสำมำรถท�ำ

วิเครำะห์ไปพร้อมกับกำรเก็บข้อมูล	ดังนี้

	 4.1	เมือ่ได้ข้อมลูชดุแรกผู้วจิยัได้ด�ำเนนิ

กำรก�ำหนดรหัสเพื่อจ�ำแนกข้อมูล	 (open 

coding)

	 4.2	เชื่อมโยงข้อมูลที่จ�ำแนกตำมรหัสที่

สัมพันธ์กัน	เพื่อสร้ำงมโนทัศน์ของข้อมูลเป็น

กลุ่มๆ

	 4.3	เมือ่ได้มโนทัศน์ท่ีสัมพันธ์เป็นกลุ่มๆ

แล้วจึงน�ำมโนทัศน์เหล่ำนั้นมำเรียบเรียงสร้ำง

เป็นข้อเสนอเชิงทฤษฎี

	 4.4	พฒันำข้อเสนอเชงิทฤษฎ	ี(propo-

sition)	และสร้ำงโครงร่ำงตวัแบบเชงิมโนทศัน์ 

(conceptual	model)

	 4.5	ด�ำเนนิกำรเกบ็ข้อมลูต่อไปและย้อน

กลับไปท�ำกำรก�ำหนดรหัสข้อมูลแบบเดิม 

ซ่ึงในข้ันตอนเหล่ำนี้จะมีกำรปรับข้อเสนอเชิง

ทฤษฎีไปตำมข้อมูลและมโนทัศน์ที่ค้นพบเพิ่ม

ขึ้น	จนกว่ำข้อมูลจะอิ่มตัว5

	 5.จัดให้มีกำรสนทนำกลุ่มเพ่ือน�ำเสนอ

ข้อเสนอเชิงทฤษฎี	และโครงร่ำงตัวแบบเชิง

มโนทัศน ์ 	 กับกลุ ่มผู ้น�ำชุมชน	กลุ ่มคณะ

กรรมกำรผู ้ใช้น�้ำ	กลุ ่มสมำชิกผู ้ใช้น�้ำ	กลุ ่ม

หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง	เพื่อที่จะตรวจ

สอบควำมถูกต ้อง 	 อัน เป ็นกำรอธิบำย

ปรำกฏกำรณ์ทีศ่กึษำจำกมมุมองทีห่ลำกหลำย

ซ่ึงช่วยให้ผู้วจัิยสำมำรถสร้ำงข้อสรุปเชงิทฤษฎี

และตัวแบบเชิงมนโนทัศน์ได้อย่ำงสมบูรณ ์

ยิ่งขึ้น

5	นภำภรณ์	หะวำนนท์และคณะ.	2550.
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กระบวนการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน้ำาของชุมชนหนองพันจันทร์ อำาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

	 6.	น�ำข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ ่มมำ

ตรวจสอบยืนยันควำมถูกต้องของข้อเสนอเชิง

ทฤษฎีและตัวแบบโครงร่ำงมโนทัศน์	และสร้ำง

เป็นข้อสรุปเชิงทฤษฎีและตัวแบบเชิงมโนทัศน์

กระบวนกำรเรียนรู้ประชำธิปไตยแบบปรึกษำ

หำรือบนฐำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ

ผลกำรวิจัย

	 ผลกำรศึกษำพบว่ำกระบวนกำรเรียนรู้

กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำของชุมชนหนอง 

พันจันทร์	ประกอบไปด้วยข้ันตอนกำรเรียนรู ้

3	ขั้นตอนดังนี้

 1.1 กำรรับรู้เงื่อนไขของโลกทำงวัตถุ

ท่ีแวดล้อมอยูภ่ำยใต้บริบทชมุชน	กำรท่ีคนใน

ชุมชนที่ยังมีชีวิตอยู ่มีทั้งกลุ ่มคนที่เริ่มย้ำย

ถิ่นฐำนเข้ำมำในชุมชนในยุคสมัยที่ยังเป็นป่ำ

ต้องเร่ิมตัง้ถิน่ฐำนด้วยกำรหกัร้ำงถำงพง	ท�ำให้

คนในชุมชนมีกำรรับรู้เง่ือนไขของโลกทำงวัตถุ

ที่แวดล้อมอยู่ภำยใต้บริบทชุมชนดังนี้

	 1.1.1	ประวัติศำสตร์ชุมชนกับกำรรับรู้

กำรเปลี่ยนแปลงของบริบทด้ำนทรัพยำกร

ชุมชนหนองพันจันทร์มีประวัติที่สำมำรถย้อน

ไปได้ในรำวปีพ.ศ.2500	เป็นยคุทีค่นรุน่แรกเริม่

อพยพโยกย้ำยเข้ำสู่พื้นที่ด้วยกำรเข้ำมำขอซื้อ

ทีด่นิจำกชนเผ่ำกะเหรีย่งทีเ่คยตัง้ถิน่ฐำนอยูม่ำ

ก่อน	รำคำค่ำงวดทีด่นิไม่ได้มรีำคำแพงมำกนกั

และปริมำณที่ ดินก็มีมำกพอที่จะให้แต่ละ

ครอบครัวเข้ำมำท�ำมำหำกินได้อย่ำงเหลือเฟือ

ทรัพยำกรทำงธรรมชำติท่ีอุดมสมบูรณ์เพรำะ

ยังคงสภำพควำมเป ็นป ่ำเขำ	มี ดินที่อุดม

สมบรูณ์	มนี�ำ้จำกน�ำ้ฝน	ท�ำให้ผู้คนเร่ิมหล่ังไหล

เข้ำสู่ชุมชนมำกขึ้นจำกหลำยจังหวัดในพื้นรำบ

กำรก่อตัวของชุมชนก็เริ่มจำกกลุ่มเครือญำติ 

ไปจนถึงเพ่ือนบ้ำนที่ไม่รู ้จักกันมำก่อนเลย

เป็นกำรอยู ่อำศัยร่วมกันอย่ำงมีกฎกติกำที่

ค่อยๆ	ร่วมกันสร้ำงขึ้นเพื่อกำรแบ่งปันและ 

กำรใช้ทรัพยำกร	กำรหำอยู่หำกินในพื้นที่เป็น

เวลำนำนท�ำให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และรู้จัก

ทรพัยำกร	ภมูปิระเทศ	สภำพทำงลมฟ้ำอำกำศ

รวมไปถงึกำรส่ังสมภูมปัิญญำทีใ่ช้ในกำรจัดกำร

กับพื้นที่ท้องถิ่นชุมชนของตนเอง	แต่เมื่อวัน

เวลำผ่ำนไปเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรและ

กจิกรรมกำรเกษตรแบบเชงิกำรค้ำได้แพร่เข้ำสู่

ชมุชนพร้อมๆ	กบัควำมเจรญิก้ำวหน้ำของถนน

หนทำง	กำรท�ำกำรเกษตรง่ำยขึ้นเนื่องจำกมี

เครื่องทุ่นแรง	กำรพึ่งพำโลกภำยนอกก็มีมำก

ยิง่ขึน้	ทัง้กำรขำยผลผลติและกำรซือ้เมลด็พนัธุ์

ปุ๋ยและยำ	กำรขยำยที่ดินเพื่อกำรเพำะปลูก 

กเ็ริม่ขยำยออกไปมำกขึน้ขณะทีดิ่นเริม่เสือ่มลง

และฝนเริ่มไม่ตกต้องตำมฤดูกำล	คนในชุมชน

รับรู้ถงึควำมเปล่ียนแปลงทีเ่ข้ำข้ันวกิฤติมำกข้ึน

เรือ่ยๆ	คนในชมุชนกไ็ม่ได้คดิจะทิง้ถ่ิน	หำกแต่

หันหน้ำเข้ำสู้โดยกำรรับรู้สภำพควำมเปลี่ยน 

แปลงอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป	โดยสำมำรถที่จะ
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เทียบเคียงกับสภำพกำรณ์ท่ีพวกเขำได้เผชิญ 

มำนับแต่เริ่มเข้ำมำตั้งถิ่นฐำน	นับเป็นควำมรู ้

ที่ค่อยๆ	สั่งสมจำกประสบกำรณ์แบบปีต่อปี

และรุ่นสู่รุ่น

	 1.1.2	ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของทรัพยำกร

กำรทีค่นในชมุชนส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นคนทีเ่ข้ำ

มำในชมุชนต้ังแต่ยคุต้นๆ	บำงคนตำมพ่อแม่มำ

ตัง้แต่วยัเดก็	บำงคนมำเกดิในชุมชนท�ำให้พวก

เขำมีควำมผูกพันกับชุมชนอย่ำงมำก	กำรใช้

ชวีติในชมุชนท่ีอยูห่่ำงไกลจำกควำมเจรญิท�ำให้

คนในชุมชนส่วนใหญ่ได้ใช้เวลำในกำรสังเกต

ส�ำรวจและเรยีนรูทุ้กสิง่ทีอ่ยูร่อบตัวในชมุชนจน

สำมำรถเก็บเป็นสถิติคร่ำวๆ	ในกำรท�ำนำย

สภำพทำงสิง่แวดล้อม	เช่น	ฝนตก	น�ำ้แล้ง	กำร

เกิดพำยุ	กำรเกิดน�้ำป่ำไหลหลำก	เส้นทำงน�้ำ

ควำมสูงต�ำ่ของพืน้ที	่ฯลฯ	ท�ำให้คนในชมุชนมี

ฐำนควำมรู้ร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยำกรของตน

และมีควำมหวงแหนในฐำนะที่เป็นเจ้ำของ

ทรัพยำกรนั้นร่วมกัน	ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของนี้

ท�ำให้คนในชุมชนไม่รู้สึกแปลกแยกจำกชุมชน

มคีวำมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกบัพืน้ที	่ทรพัยำกร

และผู ้คนในชุมชน	กำรท่ีพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลท่ี	9	ท่ีได้พระรำชทำน 

อ่ำงเก็บน�ำ้ตำมโครงกำรพระรำชด�ำรข้ึินบรเิวณ

ห้วยมะหำดในพื้นท่ีของชุมชนหนองพันจันทร์

คนในชุมชนจงึรูส้กึส�ำนกึในพระมหำกรณุำธคิณุ 

พร้อมไปกับกำรรับรู้ว่ำจะต้องใช้อ่ำงเก็บน�้ำ

ห้วยมะหำดให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	คนในชมุชน

จึงตระหนักดีว่ำอ่ำงเก็บน�้ำท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

กเ็ป็นของชมุชน	ทีจ่ะต้องหวงแหนพิทกัษ์รกัษำ

และใช้ให้เกดิกำรต่อยอดอย่ำงยัง่ยนื	แต่ปัญหำ

ของกำรใช้น�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำในระยะแรกก็คือ

น�้ำในอ่ำงถูกปล่อยลงล�ำห้วยเพียงอย่ำงเดียว

ประกอบกบัควำมสูงต�ำ่ของพ้ืนที	่ท�ำให้หมูบ้่ำน

ที่อยู่สูงกว่ำตัวอ่ำงเก็บน�้ำหมดโอกำสที่จะได ้

ใช้น�้ำ	ส่วนหมู่บ้ำนที่อยู่ในสภำพภูมิประเทศ 

ที่ต�่ำกว่ำอ่ำงเก็บน�้ำก็ไม่มีช่องทำงอื่นในกำรน�ำ

น�้ำมำใช้

	 1.1.3	โครงสร้ำงทำงสังคมและองค์กร

ในชุมชน	คนในชมุชนมวีถิขีองกำรจัดต้ังองค์กร

ในชุมชนของตนเองเพื่อเผชิญกับสภำวกำรณ์

ต่ำงๆ	ในชุมชน	ตำมลักษณะโครงสร้ำงองค์กร

แบบหลวม	กล่ำวคือองค์กรดังกล่ำวอำจไม่ใช่

องค์กรทีเ่ป็นทำงกำรซึง่จดัตัง้โดยภำครฐั	โดยที่

ชำวบ้ำนสำมำรถจดัตัง้กนัขึน้มำเองเพือ่บรหิำร

จัดกำร	และควบคุมกฎกติกำต่ำงๆ	ในพื้นที่

ชุมชน	ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะควำมห่ำงไกลจำก

อ�ำนำจรัฐในอดีตท�ำให้ชำวบ้ำนมีพื้นฐำนของ

กำรพึ่งพำตนเองอยู่แล้ว	เมื่อบริบททรัพยำกร

เปล่ียนแปลงอย่ำงรุนแรงเร่ิมส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตควำมเป็นอยู่และกำรประกอบสัมมำชีพ

กำรจัดต้ังองค์กรของชุมชนก็ค่อยๆ	ก่อตัวขึ้น

เพือ่รบัรูปั้ญหำดงักล่ำวอย่ำงเป็นระบบ	และตวั

องค์กรทีจั่ดตัง้ขึน้นีไ้ด้น�ำไปสูก่ำรแก้ไขดดัแปลง
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โลกทำงกำยภำพเพื่อแก้ปัญหำ	ที่สำนต่อ

แนวคิดกลุม่แกนน�ำชมุชนทีจ่ะคดิหำทำงน�ำน�ำ้

ในอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยมะหำดมำใช้ให้เกดิประโยชน์

สูงสุดที่เริ่มขึ้นเมื่อเกือบ	20	ปีที่แล้ว

 1.2 กำรดดัแปลงแก้ไขสภำพแวดล้อม

ทำงวัตถุให้เป็นไปในทิศทำงที่ชุมชนต้องกำร

คนในชุมชนหนองพันจันทร์มีลักษณะเด่นคือ

ไม่มแีนวคดิทีจ่ะทิง้ถิน่ฐำนแม้ว่ำกำรออกไปหำ

งำนท�ำในเมืองและภำคอตุสำหกรรมจะเกดิขึน้

กับคนรุ่นใหม่มำกขึ้น	แต่คนรุ่นใหม่เหล่ำนั้น 

ก็จะใช้เวลำเพยีง	5-10	ปีกจ็ะกลบัมำท�ำอำชพี

ทำงกำรเกษตรของปู ่ย่ำตำยำย	รับช่วงสืบ 

ทอดต่อจำกพ่อแม่	ท�ำให้คนในชุมชนมีควำม

สำมำรถที่จะดัดแปลงสภำพแวดล้อมทำงวัตถุ

ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมให้สำมำรถสนอง 

ตอบต่อคนในชุมชนได้	หำกกล่ำวเฉพำะใน

กระบวนกำรเรียนรู้กำรจัดกำรน�้ำ	ก็จะพบว่ำ

ชำวหนองพนัจันทร์ได้สร้ำงแบบแผนของควำม

ร่วมมือ	กำรสร้ำงควำมตระหนักในสิทธิชุมชน

กำรต่อสู ้/ต่อรอง	รวมถึงกำรตั้งองค์กรของ

ชุมชนขึ้นมำจัดกำรทรัพยำกรน�้ำได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

	 1.2.1	แบบแผนของควำมร่วมมือ	กำร

อยู่ร่วมกันของชำวหนองพันจันทร์ได้ก่อให้เกิด

แบบแผนควำมร่วมมอืในหลำยลกัษณะ	ซึง่เกดิ

ขึน้ภำยใต้เงือ่นไขท่ีแตกต่ำง	ท้ังแบบแผนท่ีเกดิ

ขึ้นจำกควำมสัมพันธ์ของคนภำยในชุมชน

ตลอดจนแบบแผนควำมร่วมมือที่เกิดขึ้นจำก

กำรมปีฏสิมัพนัธ์กบัโครงสร้ำงภำยนอก	ซึง่เป็น

เงื่อนไขส�ำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ

ชำวบ้ำนต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรรวมถึงกำรท�ำ

กจิกรรมอืน่ๆ	ภำยในชมุชนหลำยรูปแบบได้แก่

ประกำรแรก	แบบแผนควำมร่วมมือแบบเครือ

ญำติ	เกิดจำกควำมเป็นมำของชุมชนของกำร

อพยพย้ำยถิ่นเข้ำมำอยู่อำศัยในพื้นที่ของผู้คน

จำกหลำกหลำยถ่ิน	หลำยครอบครัวเป็นกลุ่ม

เครือญำติตำมสำยโลหิตท่ีชักชวนกันเข้ำมำอยู่

อำศยั	ขณะทีบ่ำงครอบครวัเมือ่เข้ำมำอยูอ่ำศยั

ในพืน้ทีก่ไ็ด้มกีำรแต่งงำนข้ำมครอบครวั	ท�ำให้

เกิดควำมสัมพันธ์แบบเครือญำติที่ขยำยกว้ำง

ออกไป	ท้ังนี้แบบควำมสัมพันธ์แบบเครือญำติ

นั้นยังมีพื้นฐำนส�ำคัญมำจำกกำรอยู่ร่วมกัน

แบบพึง่พำอำศยัของผูค้น	กำรได้ร่วมทกุข์	ร่วม

สุขร่วมกันมำในอดีตของผู้คนในชุมชน	จึงท�ำ 

ให้ทุกคนในชุมชนมีควำมรู้สึกเป็นเหมือนญำติ

พี่น้อง	ซึ่งส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำ

กิจกรรมและร่วมจัดกำรทรัพยำกรภำยใน

ชุมชนร่วมกัน	ประกำรท่ีสอง	แบบแผนควำม

ร่วมมือแบบกลุ่ม	ซ่ึงเป็นแบบควำมร่วมมือท่ี

ปรำกฏชัดในลักษณะของกำรร่วมกลุ่มอย่ำง

เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	ส�ำหรับกำร

รวมกลุ่มแบบเป็นทำงกำรนั้นจะพบในกลุ่มท่ีมี

กำรส่งเสรมิและสนบัสนนุจำกหน่วยงำนภำครฐั

ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มแปรรูปสัปปะรด	กลุ่มจักสำน
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กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน	กลุ่มแม่บ้ำน	กลุ่มสตรี

เป็นต้น	ควำมสัมพันธ์แบบกลุ่มท�ำให้ชำวบ้ำน

ได้เรียนรู้กำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมปรึกษำ

หำรือกับชำวบ้ำนด้วยกันเองตลอดจนร่วมกับ

หน่วยงำนภำยนอก	ประกำรท่ีสำม	แบบแผน

ควำมร่วมมือแบบองค์กร	กำรที่ชุมชนหนอง 

พันจันทร์ในอดีตที่อยู ่ในพื้นที่ห ่ำงไกลจำก

หน่วยงำนภำครฐั	ท�ำให้ชำวบ้ำนท่ีอยูอ่ำศัยต่ำง

พึ่งพำอำศัย	ให้ควำมเคำรพซึ่งกันและกันใน 

รูปแบบที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีผู ้น�ำที่เป็นทำงกำร 

ที่ถูกก�ำหนดด้วยบทบำทและอ�ำนำจหน้ำที ่

ตำมกฎหมำย	หำกแต่เมื่อสภำพสังคมและ 

กำรปกครองได้เข้ำมำมีบทบำทต่อกำรก�ำหนด

ทิศทำงกำรพัฒนำและกำรปกครองพื้นที ่

ชมุชนจึงได้มีกำรปรบัตวั	บุคคลท่ีเข้ำมำท�ำงำน

และมีบทบำทตำมโครงสร้ำงกำรปกครองใน 

รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่ว่ำ

จะเป็นนำยก	อบต.	ก�ำนัน	ผู้ใหญ่บ้ำน	เหล่ำนี้

จึ งล ้วนเป ็นบุคคลที่ มีควำมสนิทคุ ้นเคย

แบบแผนควำมร ่วมมือแบบองค ์กร	จึงมี

ลักษณะของกำรเอื้ออ�ำนวยมำกกว่ำที่จะเหมำ

ท�ำแทน	โดยเฉพำะในประเด็นที่เกี่ยวกับกำร

จัดกำรทรัพยำกรท่ีชำวบ้ำนและผู้น�ำชุมชนที ่

อยู่ในต�ำแหน่งและมบีทบำทในองค์กรเหล่ำนัน้

ต่ำงร่วมมือกัน	ช่วยกันพัฒนำและแก้ปัญหำ

ชุมชนมำกกว่ำท่ีจะกระท�ำในลักษณะของกำร

รอค�ำสั่งกำรหรือกำรก�ำหนดนโยบำยมำจำก

หน่วยงำน	องค์กรภำครัฐเพียงอย่ำงเดียว

ประกำรสุดท้ำย	แบบแผนควำมร่วมมือแบบ

เครือข่ำย	อันเป็นผลมำจำกกำรสร้ำงควำม

สัมพันธ์ของคนในชุมชนกับชุมชนข้ำงเคียง

หน่วยงำนรำชกำร	องค์กรเอกชน	สถำบันกำร

ศึกษำที่ได้มีกำรติดต่อสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ	ทั้งนี้

ควำมร่วมมือแบบเครือข่ำยนั้นยังเป็นส่วน

ส�ำคัญทีช่่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ในกำรท�ำงำนด้วย

จำกแบบแผนควำมร่วมมือดังกล่ำวท�ำให้คน 

ในชุมชน	เกิดแนวควำมคิดในกำรที่จะเอำ 

ชนะอุปสรรคปัญหำ	โดยมีโจทย์ส�ำคัญคือ 

ท�ำอย่ำงไรให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกน�้ำใน 

อ่ำงเก็บน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ซึ่งควำม 

ร่วมมือต่ำงๆ	ข้ำงต้นได้ท�ำให้เกิดข้อเสนอแนะ

จำกทั้งคนในชุมชนเองและกลุ ่มคนที่ เป ็น 

เครือข่ำยจำกภำยนอกในอันที่จะผสมผสำน

เทคโนโลยเีข้ำมำเพือ่ใช้ประโยชน์จำกน�ำ้ในอ่ำง

เก็บน�้ำได้ตำมควำมต้องกำรของคนในชุมชน

	 1.2.2	กำรสร้ำงควำมตระหนักและใช้

สิทธิชุมชน	กำรเรียนรู้อีกประกำรหน่ึงของ

คนในชุมชนหนองพันจันทร์ก็คือกำรตระหนัก

ในสิทธิชุมชน	แม้ว่ำสิทธิดังกล่ำวเป็นสิทธิ 

ตำมกฎหมำยที่ให้กำรรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทย	แต่คนในชุมชนกลับ 

ไม่ได้อ้ำงสิทธินั้นตำมกฎหมำย	หำกแต่กำร 

อ้ำงสิทธิดังกล่ำวเกิดขึ้นภำยใต้ลักษณะสิทธิ 
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กระบวนการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน้ำาของชุมชนหนองพันจันทร์ อำาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

โดยธรรมชำติ	ในฐำนะเป็นเจ้ำของชุมชนย่อม

ไม่มีใครหรือหน่วยงำนใดจะรัก	หวงแหนและ

เข้ำใจคนในชุมชนและวิถีกำรจัดกำรสิ่งต่ำงๆ 

ในชุมชนไปได้ดีกว่ำคนในชุมชนด้วยกันเอง 

ชำวหนองพนัจนัทร์จงึเผชญิกับเงือ่นไขเชิงวตัถุ

ในชุมชนในฐำนะผู้อำศัย	ได้ประโยชน์	และ

เกื้อกูลต่อพื้นที่ชุมชนของตนเอง	เจ้ำหน้ำท่ี

รำชกำรหน่วยงำนภำครัฐในมุมมองของคนใน

ชุมชนเป็นเพียงผู้มีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย

ทีค่วรจะต้องร่วมคดิร่วมตดัสนิใจกบัประชำชน

กำรตระหนักและเกิดแนวทำงกำรปฏิบัติเช่นนี้

ท�ำให ้คนในชุมชนหนองพันจันทร์มีควำม

กระตอืรอืร้นและสนใจท่ีจะเข้ำมำมส่ีวนร่วมคดิ 

ร่วมตัดสินใจในประเด็นสำธำรณะของชุมชน

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

	 1.2.3	กำรต่อสู/้ต่อรอง	ชำวชมุชนหนอง

พันจันทร์	มิได้สยบยอมต่อสภำพควำมเปลี่ยน 

แปลงที่ เกิดขึ้น กับทรัพยำกรโดยเฉพำะ

ทรัพยำกรน�้ำ	โดยมีควำมพยำยำมในกำรที ่

จะใช้ทรพัยำกรให้เกดิคณุค่ำอย่ำงมำกท่ีสดุเท่ำ

ที่จะเป็นไปได้	นั่นคือกำรน�ำเอำน�้ำจำกอ่ำง 

เก็บน�้ำห้วยมะหำดมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งแกนน�ำชุมชนและคนในชุมชนได้คิดหำวิธี

กำรที่จะใช้น�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำ	โดยอำศัยควำม

ร่วมมือท่ีมีต่อหน่วยงำนต่ำงๆ	เริ่มตั้งแต่กำร

ออกแบบ	คิดหำวิธีกำรทำงเลือกต่ำงๆ	และ 

ขับเคลื่อนกำรต่อสู้	ต่อรองด้วยวิธีกำรต่ำงๆ

อำทิกำรผลักดันงบประมำณจำกหน่วยงำน 

ภำครัฐ	กำรหำแนวร่วมจำกภำคส่วนเอกชน

โดยเฉพำะจำกกลุ่มทุนโรงงำนน�้ำตำล	โรงงำน

สับปะรด	น�ำไปสู ่กำรได้มำซ่ึงงบประมำณ 

คร้ังแรกเพ่ือกำรจัดท�ำระบบเครื่องสูบก�ำลังส่ง

สูงในพื้นท่ี	แม้ว่ำยังไม่ครอบคลุมทั้งต�ำบลแต ่

ก็นับเป็นนิมิตรหมำยที่ดี	น�ำไปสู ่กำรท�ำให้

หน่วยรำชกำรเหน็ว่ำชมุชนสำมำรถดูแลบริหำร

จัดกำรกำรใช้น�้ำได้อย่ำงเป็นระบบและขับ

เคลื่อนเพื่อหำงบประมำณสนับสนุนเพิ่มเติม 

อีกหลำยส่วนจนสำมำรถให้บริกำรครอบคลุม

พื้นที่ได้ดังปรำกฏในปัจจุบัน

	 1.2.4	กำรตั้งองค์กรชุมชนเพื่อจัดกำร

ทรพัยำกร	ภำพปรำกฏของกระบวนกำรจดักำร

ทรัพยำกรน�้ำของชุมชนหนองพันจันทร์ได้

สะท้อนให้เหน็อ�ำนำจในกำรบรหิำรจดักำรเป็น

ของประชำชนอย่ำงสมบรูณ์และมผีลประโยชน์

ตกสู่ประชำชนและชุมชนโดยตรง	อันเป็นผล 

มำจำกควำมตระหนักในสิทธิชุมชน	ซ่ึงเป็น

ควำมรูส้กึร่วมในฐำนะเจ้ำของทรัพยำกร	(sense 

of	belonging)	เนื่องจำกคนในชุมชนมีควำม 

ผูกพันกับพื้นที่มำเป็นระยะเวลำนำน	ผ่ำน

ประวัติศำสตร์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภำย 

ในชุมชนมำอย่ำงต่อเนื่อง	จึงเกิดกำรเรียนรู้

และปรับตัวเข้ำกับสภำพบริบทแวดล้อมและ

กำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรภำยในพ้ืนที่ได้

เม่ือเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของทรัพยำกรร่วม
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ชำวบ้ำนจึงได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนด

กติกำ	ผ่ำนกำรเรียนรู้	ลองถูก	ลองผิดร่วมกัน

ดังน้ันกติกำหรือข้อตกลงเกี่ยวกับกำรใช้และ

จัดกำรน�้ำจึงเป็นสิ่งที่ถูกก�ำหนดร่วมกัน	มีกำร

เคำรพและปฏิบัติร่วมกัน	เนื่องจำกเป็นสิ่งที่ 

ทกุคนร่วมคดิร่วมท�ำด้วยกันมำ	นอกจำกนีก้ำร

เรียนรู้ประชำธิปไตยชุมชนยังเกิดขึ้นจำกกำร

ร่วมบริหำร/ตรวจสอบกำรบรหิำร	แม้จะมีกำร

จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำขึ้นมำ

เป็นตัวแทน	หำกแต่ชำวบ้ำนทุกคนได้เข้ำมำมี

ส่วนร่วมผ่ำนกำรสื่อสำรที่ทันสมัย	เช่น	กำร

โทรศัพท์	กำรใช้ระบบไลน์	รวมถึงกำรเสนอ

แนะควำมคิดเห็นผ่ำนประธำนหรือกรรมกำร 

น�้ำได้ทุกคน	ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรจัดประชุม

ในรูปแบบที่เป็นทำงกำร	ทั้งนี้แม้จะมีกำร

ก�ำหนดกตกิำข้อบงัคบัขึน้ในกำรบรหิำรจดักำร

น�ำ้แล้ว	สิง่ส�ำคัญคอืกำรร่วมบังคบัใช้กตกิำของ

ชำวบ้ำนผู ้ใช ้น�้ำ	 เนื่องจำกกำรรอให้คณะ

กรรมกำรมำสอดส่องหรือบังคับใช้กติกำย่อม 

ไม่ทั่วถึง	ชำวบ้ำนผู้ใช้น�้ำจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ 

ในกำรบังคับใช้กติกำผ่ำนกำรสอดส่องดูแล

เพื่อนบ้ำนที่ไม่ท�ำตำมข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้

  1.3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำที่

ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน

	 1.3.1	กระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำร

น�้ำที่สร้ำงขึ้นโดยคนในชุมชน	ควำมเปลี่ยน 

แปลงด้ำนทรัพยำกรน�้ำ	อันเป็นทั้งปัจจัย 

พื้นฐำนหล่อเลี้ยงกิจกรรมทำงกำรเกษตรใน

ชุมชน	น�ำมำสู่กำรสร้ำงกระบวนกำรบริหำร

จัดกำรน�้ำของชุมชนขึ้นกล่ำวคือ	ประกำรแรก

กำรจ� ำแนกประ เภทของกำร ใช ้น�้ ำ 	 ใน

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรน�้ ำที่ เกิด ขึ้น 

ชำวหนองพันจันทร์จะแบ่งประเภทของกำร 

ใช้น�้ำออกเป็น	กำรใช้น�้ำเพ่ือท�ำน�้ำประปำ 

กำรปล่อยน�้ำเพ่ือหล่อเล้ียงล�ำห้วยมะหำด 

ซึ่งเป็นล�ำห้วยตำมธรรมชำติ	กำรใช้น�้ำเพื่อ

กำรเกษตรและอุปโภคบริโภคของประชำชน

ท้ำยอ่ำงเกบ็น�ำ้	กำรใช้น�ำ้โดยเครือ่งส่งน�ำ้ก�ำลงั

สูง	กำรใช้น�้ำโดยระบบแรงโน้มถ่วงของโลก 

ในพื้นที่ต�่ำกว่ำอ่ำง	และกำรใช้น�้ำเพื่อกำร 

พักผ่อนหย่อนใจและสันทนำกำร	ประกำรที่

สอง	กำรก�ำหนดปริมำณต�่ำสุดของน�้ำที่ม ี

ในอ่ำงเพ่ือยุติกิจกรรมทำงกำรเกษตร	จำก

ประสบกำรณ์ของชำวหนองพันจันทร์พบว่ำ

ระยะฝนท้ิงช่วงระหว่ำงเดือนมกรำคมถึง

เมษำยนจะเป็นช่วงที่เกิดวิกฤติน�้ำในชุมชน 

และพื้นที่ข้ำงเคียงเสมอมำจึงมีกำรก�ำหนด

ปริมำณน�้ำต�่ำสุดร่วมกันไว้ว่ำ	จำกปริมำตร

สูงสุดของอ่ำงเก็บน�้ำที่ควำมจุประมำณสี่ล้ำน

ลูกบำศก์เมตรเศษนั้น	จะต้องส�ำรองน�้ำไว  ้

ติดก้นอ่ำง	1	แสนลูกบำศก์เมตร	เพื่อป้อน 

ให้กับระบบประปำและส�ำรองยำมฉุกเฉิน 

กติกำนี้ถือเป็นกติกำเด็ดขำดที่ชำวบ้ำนทุกคน

ต้องยอมสละผลผลติเพือ่รกัษำกำรมนี�ำ้ส�ำหรบั
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กำรอุปโภคและบริโภค	ประกำรที่สำมกำร

ก�ำหนดกำรเก็บค่ำบ�ำรุงน�้ำจำกสมำชิกที่ใช ้

น�้ำเพื่อกำรเกษตรและกำรมีก�ำหนดระยะเวลำ

ในกำรปล่อยน�้ำไปตำมเส้นทำงต่ำงๆ	อย่ำง

เสมอภำคเท่ำเทียม	ประกำรท่ีสี่	กำรบริหำร

จัดกำร	ก�ำกับติดตำมและควบคุมให้ผู ้ใช้น�้ำ

ปฏิบัติตำมกฎกติกำโดยอำศัยกำรมอบหมำย

หน้ำที่แก่ผู ้น�ำและกำรสอดส่องดูแลซึ่งกัน 

และกันในชุมชน	โดยมีกำรแบ่งกลุ่มย่อยและ

เลือกตัวแทนคอยสอดส่องดูแลให้มีกำรใช้น�้ำ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ในชุมชนจึงจะไม่มี 

ใครใช้น�้ำอย่ำงฟุ่มเฟือยหรือปล่อยให้น�้ำไหล 

ทิ้งเปล่ำ	ประกำรที่ห้ำมีระบบกำรบริหำรงบ

ประมำณเพ่ือกำรซ่อมบ�ำรุงที่ไม่ต้องพึ่งพำ 

งบประมำณของรัฐ	 แม ้ว ่ ำระบบน�้ ำ เพื่อ

กำรเกษตรทั้งหมด	จะเป็นภำระหน้ำท่ีของ

กรมชลประทำน	แต่เนื่องด้วยควำมเข้มแข็ง 

ของชุมชนท�ำให้เมื่อมีควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้อง

ซ่อมแซมระบบสำมำรถใช้เงินจำกกองทุนของ

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำของชุมชนมำ

จ่ำยแทนงบประมำณแผ่นดนิหำกอำศยัแต่เพียง

เครื่องไม้เครื่องมือของทำงรำชกำรเท่ำนั้น

ประกำรสุดท้ำยคือ	ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน�้ำต่อไปอย่ำง

ไม่หยุดนิ่ง	ชุมชนมีแนวคิดท่ีจะพัฒนำทั้งด้ำน

กำรสร้ำงหอกักเก็บน�้ำในที่สูงเพ่ือประหยัด 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสบูน�ำ้ด้วยไฟฟ้ำ	มกีำรก�ำหนด

และตัดสินใจร่วมกับเจ้ำหน้ำที่รัฐอย่ำงเป็น

กัลยำณมิตร	ท�ำให้รัฐลดภำระในกำรที่จะต้อง

ส่งทั้งคน	เงิน	และวัสดุอุปกรณ์เข้ำไปในชุมชน

	 1.3.2	ควำมส�ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำร

น�ำ้	ส�ำหรับควำมส�ำเร็จทีเ่กดิข้ึนสำมำรถแยกได้

เป็นสองประกำร	ประกำรแรกคือควำมส�ำเร็จ

ในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	ท่ีผ่ำนมำชุมชนหนอง

พันจันทร์เป็นชุมชนเดียวที่สำมำรถบริหำรน�้ำ

จนสำมำรถผ่ำนวิกฤติฝนแล้งในปี	2558	ได้

โดยท่ีไม่กระทบต่อชีวิตควำมเป็นอยู ่และ

ผลผลิต	สำมำรถช่วยชุมชนอื่นด้วยกำรส่งน�้ำ

ผ่ำนล�ำห้วยเข้ำไปสู ่ตัวเมืองกำญจนบุรีตำม

ล�ำน�ำ้สำขำต่ำงๆ	และทีส่�ำคญัทีส่ดุคอืสำมำรถ

น�ำปริมำณน�้ำส�ำรองส่วนหนึ่งส่งไปหล่อเลี้ยง

โรงพยำบำลสวนผ้ึงตลอดฤดูแล้งปี2558	ได้ 

อกีด้วย	ผลจำกควำมส�ำเร็จดงักล่ำวท�ำให้พืน้ที่

ต�ำบลหนองพันจันทร์สำมำรถท�ำไร่สับปะรด

และไร่อ้อยได้ผลด	ีบำงหมูบ้่ำนมนี�ำ้ตลอดเวลำ

ก็สำมำรถเปลี่ยนอำชีพมำปลูกผักสวนครัว 

เพื่อกำรค้ำได้	กำรท�ำนำก็ได้ผลดีขึ้นชำวบ้ำน

บอกว่ำเริ่มลืมตำอ้ำปำกได้	ลูกหลำนคนหนุ่ม

สำวเริ่มถูกเรียกตัวกลับมำเพรำะกำรเกษตรที่

หนองพันจันทร์ได้ผลดีกว่ำกำรท�ำงำนเป็น

มนุษย์เงินเดือน	ประกำรท่ีสองคือควำมส�ำเร็จ

ทีไ่ด้จำกกำรเรยีนรูก้ำรบรหิำรจดักำรน�ำ้	ท�ำให้

คนในชมุชนทีม่ส่ีวนร่วมมีควำมรู้ในกำรบริหำร

จัดกำรน�้ำไปพร้อม	ๆ	กันกระทั่งสำมำรถที่จะ
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ยืนยันได้ว่ำไม่ว่ำใครมำเป็นกรรมกำรบริหำร

จัดกำรน�้ำ	ก็จะสำมำรถบริหำรจัดกำรน�้ำใน 

อ่ำงเก็บน�้ำห้วยมะหำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และมีควำมยั่งยืนอย่ำงแน่นอน

2. ตัวแบบกระบวนกำรเรียนรู ้กำรจัดกำร

ทรัพยำกรน�้ำ

	 จำกกำรศึกษำท�ำให้พบว่ำกำรบริหำร

จัดกำรน�้ำของชุมชนหนองพันจันทร์น้ันด�ำเนิน

ไปอย่ำงเป็นพลวัต	เป็นกำรเรียนรู้ที่ก่อตัวมำ

จำกแบบแผนควำมร่วมมือของชุมชน	และ

จติส�ำนึกร่วม	อำศยัระบบกำรสือ่สำรท่ีทนัสมยั

ยึดหลักควำมเป็นธรรม	ควำมมีเหตุผล	ควำม 

ไว้เนื้อเชื่อใจและกำรพูดคุยกันอย่ำงเป็นมิตร 

แบบสุนทรียสนทนำ	นอกจำกนี้ได้สร้ำงควำม

ตระหนักในสิทธิชุมชนในฐำนะเจ ้ ำของ

ทรัพยำกร	ควำมตระหนักในสิทธิชุมชนจึง 

เป็นเงื่อนไขส�ำคัญในกำรท�ำให้เกิดพลวัตของ

กำรจัดกำรทรัพยำกรน�ำ้	ในขณะทีก่ระบวนกำร

มีส่วนร่วมของประชำชน	ดังปรำกฏดังแผน 

ภำพต่อไปนี้

	 ภำยใต ้ควำมเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น 

คนในชุมชน	ผู ้น�ำชุมชน	จะน�ำเอำควำมรู ้

ภูมิปัญญำและบทเรียนจำกประวัติศำสตร์

ชุมชน	มำสร้ำงกำรรับรับรู้ในกำรเปลี่ยนแปลง

ด้ำนทรัพยำกร	น�ำไปสู่กำรปรับทิศทำงหรือ 

กำรหำวิธีกำรแก้ป ัญหำ	 เพื่อสนองควำม 

ต้องกำรของตนเองและคนในชุมชน	เมื่อ 

 

แก้ปัญหำได้ก็สั่งสมกลำยเป็นควำมรู้ใหม่ใน 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ	และเมื่อเกิด

ควำมเปล่ียนแปลงและต้องเผชิญวิกฤติใน 

กำรบริหำรจัดกำรอีก	ก็จะเข้ำสู่กระบวนกำร

ปรบัทศิทำงเพือ่แก้ปัญหำอกี	ท�ำให้ควำมรูแ้ละ

กระบวนกำรจัดกำรน�้ำไม่หยุดนิ่งตำยตัว

-	ทรัพยำกร

-	ประวัติศำสตร์ชุมชน

-	คนในชุมชน

-	ผู้น�ำชุมชน

-	ควำมรู้/ภูมิปัญญำ

กำรรับรู้/	

กำรเรียนรู้

กำรปรับตัว/

ทิศทำง

แบบแผน

ควำมร่วมมือ

กำรตอบสนอง

ควำมต้องกำร

ควำมตระหนัก

ในสิทธิชุมชน

ควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำร

ทรัพยำกรน�้ำของชุมชน

ควำมเปลี่ยนแปลง

ด้ำนทรัพยำกรน�้ำ
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อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ

	 กำรศึกษำนี้เป็นกำรศึกษำกระบวนกำร

เรยีนรู	้ซึง่เป็นกำรเรยีนรูท่ี้ผูว้จิยัมองว่ำเป็นกำร

เรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชำติ	ควำมส�ำเร็จ

ในกำรกำรจัดกำรน�้ำของชำวชุมชนหนอง 

พนัจนัทร์เกดิขึน้ได้เนือ่งจำกคนในชมุชนได้เกิด

กำรเรียนรูก้ล่ำวคอืหำกเรำเชือ่ว่ำกำรเรยีนรูค้อื

กำรเปลีย่นแปลงของบุคคลจำกควำมไม่รูสู่้กำร

มีควำมรู ้	 เรำจะเห็นได้ว ่ำชำวชุมชนหนอง 

พันจันทร์ได้เรียนรู้วิธีกำรน�ำเอำน�้ำในอ่ำงเก็บ

น�้ำมำใช้ประโยชน์	 ได้เรียนรู ้วิธีกำรบริหำร

จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเรียนรู้วิธีกำร

และเทคโนโลยใีหม่ๆ	ทีส่ำมำรถน�ำมำใช้ในกำร

บริหำรจัดกำรน�้ำของชุมชนได้	รวมถึงชุมชน 

ได้เรียนรู้วิธีกำรสร้ำงควำมร่วมมือทั้งภำยใน

และภำยนอกชุมชนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

ดังกล่ำว	ซึ่งก่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำง

มำกต่อชุมชนทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	อำชีพ	และ

ควำมอบอุ ่นของครอบครัวที่เริ่มกลับคืนมำ 

ทั้งนี้กำรเรียนรู ้ของชำวหนองพันจันทร์เกิด 

ขึ้นก็เพรำะคนในชุมชนอยู ่ในฐำนะเจ้ำของ

ทรัพยำกรและผลผลิต	พวกเขำรับรู ้ว ่ำกำร

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นจำกกำรลงแรง

ดดัแปลงเง่ือนไขทำงวตัถรุอบตวัและกำรเผชญิ

ปัญหำต่ำงๆ	จะก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวพวก

เขำและชุมชนอย่ำงเต็มที่	กำรใช้พลังแห่งกำร

สร้ำงสรรค์จงึเกดิอย่ำงเต็มทีแ่ละก่อให้เกดิกำร

เรียนรู้โดยที่ชำวบ้ำนเองก็ไม่รู ้ตัวว่ำเป็นกำร

เรียนรู้ที่เกิดขึ้นแล้ว

 

	 กำรเรียนรู้ดังกล่ำวสอดคล้องกบัแนวคดิ

ของคำร์ล	มำร์กซ์	(Karl	Marx)	ที่ได้กล่ำวถึง 

พลังแห่งกำรสร้ำงสรรค์	(creative	power) 

ซึ่งเป็นศักยภำพที่มีอยู ่ในมนุษย์ทุกคน	เป็น 

พลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภำยในหัวใจของพลังแห่ง 

กำรสร้ำงสรรค์นั้นประกอบด้วยเงื่อนไขสำม

ประกำรกล่ำวคือ	ประกำรแรกกำรรับรู ้ของ

มนุษย์ว่ำโลกทำงวัตถุที่แวดล้อมตัวเรำนั้นมี

อะไรอยู ่	ประกำรที่สองคือมนุษย์จะท�ำกำร 

ปรับทศิทำง	หรอืแปลงรปูร่ำงของวตัถเุหล่ำนัน้

เพ่ือให้รู ้ว ่ำเรำจะสำมำรถจัดกำรกับมันได้

อย่ำงไร	ประกำรสุดท้ำยคือกำรท�ำให้วัตถุ

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ได้

ภำยใต้แนวคิดพลังแห่งกำรสร้ำงสรรค์นี้เชื่อว่ำ

พลังแห่งกำรสร้ำงสรรค์ดังกล่ำวจะไม่ปรำกฏ

หำกบุคคลมีจิตส�ำนึกที่ผิดพลำดหรือไม่ได้อยู ่

ในภำวะที่จะได้รับผลประโยชน์อย่ำงแท้จริง

จำกกำรใช้พลังแห่งกำรสร้ำงสรรค์น้ัน	จิตส�ำนกึ

ที่ผิดพลำดดังกล่ำวมักเกิดขึ้นในกระบวนกำร

ท�ำงำนที่แบ่งงำนกันท�ำภำยใต้กำรขำยชั่วโมง

แรงงำนเพื่อรับค ่ำจ ้ำง	 ซึ่ งผู ้รับจ ้ำงไม ่ได ้

ประโยชน์อะไรจำกกำรสร้ำงสรรค์นอกจำก

ค ่ ำแรงงำน	 สภำพที่ ปรำกฏในโรงงำน

อตุสำหกรรมจึงเป็นภำพทีผู้่ใช้แรงงำนไม่จ�ำเป็น

ต้องเรยีนรูส้ิง่ใหม่	และไม่ต้องใช้พลงัสร้ำงสรรค์

ใดๆ	ซ่ึงคำร์ล	มำร์กซ์	(Karl	Marx)	มองว่ำเป็น

กำรลดทอนศักยภำพของมนุษย์
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ปริชัย ดาวอุดม

ข้อเสนอแนะของกำรวิจัย

	 กำรศึกษำครั้งนี้น�ำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบำยดังนี้

	 1.	หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร

จัดกำรทรพัยำกรต่ำงๆ	อนัต้องสมัพนัธ์กบัพืน้ที่

ท้องถิ่นชุมชนว่ำ	กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

ที่ อยู ่ ในสภำพเปลี่ ยนแปลง	 เสื่ อมโทรม

ขำดแคลน	จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องอำศัยกำรมี

ส่วนร่วมจำกชุมชน

	 2.	หน่วยงำนภำครัฐกำรต้องลดบทบำท 

กำรท�ำงำนแบบอำสำท�ำแทน	ไม่เปิดโอกำสให้

ชำวบ้ำนได้รับรู้และเรียนรู้กำรเผชิญกับปัญหำ

ซึ่งท�ำให้เกิดภำวะที่ชำวบ้ำน/ชุมชนต้องพ่ึงพิง 

หน่วยงำนภำครัฐเสมอและตลอดไปน�ำมำซึ่ง

ภำระงบประมำณ	ก�ำลังคน	และในหลำยกรณี

เกิดควำมขัดแย้งกับชุมชน

	 3.	 กระบวนกำรของพลังแห ่งกำร

สร้ำงสรรค์จะก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ท่ียั่งยืนต่อ

กำรเผชิญกับปัญหำของตนเองได้อย่ำงแท้จริง

หน่วยงำนภำครัฐท�ำหน้ำที่ของตนอย่ำงเหมำะ

สมในฐำนะหน่วยงำนทีค่อยดแูลและสนบัสนนุ

ให้ชุมชนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้จำกศักยภำพ

ท่ีซ่อนอยู่ภำยในของคนในชุมชน	จะท�ำให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรจัดกำรทรัพยำกร 

ในอนำคต
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บทคัดย่อ 	 กำรวิจัยครั้งนี้มีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษำ	(1)	องค์ประกอบกำร

ศึกษำโรงเรียนตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	(2)	แนวทำงพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิกตำมลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก 

กลุ่มตัวอย่ำงคือ	โรงเรียนคำทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย

จ�ำนวน	103	โรง	ผูใ้ห้ข้อมลูคอื	ผูบ้รหิำรโรงเรยีน	ตวัแทนคณะกรรมกำร

วิชำกำร	หัวหน้ำกลุ่มงำนจิตตำภิบำล	ตัวแทนคณะกรรมกรรมกำร

บริหำรกำรศึกษำนิติบุคคล	รวมจ�ำนวน	412	คน	เคร่ืองมือที่ใช้ในกำร

วจัิย	คอื	แบบสอบถำม	สถิติท่ีใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค่ำควำมถ่ี

ค่ำร้อยละ	ค่ำมัชฌิมเลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	กำรวิเครำะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยัน	และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ

	 ผลกำรวิจัยพบว่ำ

	 1.	องค์ประกอบกำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิกตำมอัตลักษณ ์

กำรศึกษำคำทอลิกมี	4	องค์ประกอบหลัก	15	องค์ประกอบย่อย	ดังนี ้

1)	องค์ประกอบหลักด้ำนผู้เรียน	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบย่อย 

2)	องค์ประกอบหลักด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	ประกอบด้วย	6	องค์

ประกอบย่อย	3)	องค์ประกอบหลักด้ำนกำรจัดเรียนกำรสอน	ประกอบ

ด้วย	3	องค์ประกอบย่อย	และ	4)	องค์ประกอบหลักด้ำนคุณลักษณะ

เฉพำะ	ประกอบด้วย	2	องค์ประกอบย่อย

	 2.	แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิกตำม

อตัลกัษณ์กำรศกึษำคำทอลิก	ม	ี130	แนวทำง	ดังนี	้1)	แนวทำงพัฒนำ

ผูเ้รยีน	ประกอบด้วย	29	แนวทำง	2)	แนวทำงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร

ประกอบด้วย	62	แนวทำง	3)	แนวทำงพัฒนำกำรจัดเรียนกำรสอน

ประกอบด้วย	21	แนวทำง	และ4)	แนวทำงพัฒนำคุณลักษณะเฉพำะ

ประกอบด้วย	18	แนวทำง	แนวทำงเหล่ำนี้	ผู้ทรงคุณวุฒิมีควำมเห็น

สอดคล้องกันว่ำมีควำมเหมำะสม	เป็นประโยชน์	และสำมำรถใช้ได้จริง

สอดคล้องกับกรอบทฤษฎขีองกำรวิจยัและเกดิผลต่อกำรพฒันำคณุภำพ

กำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิก
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Abstract

ค�ำส�ำคัญ:	 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิก

	 	 	 อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก

	 The	purposes	of	this	research	were	to	find	1)	the 

components	of	Education	 in	 the	Catholic	 school	 in 

accordance	with	Catholic	identity,	and	2)	the	guidelines 

for	the	development	of	education	in	Catholic	school	in 

accordance	with	Catholic	identity.	The	populations	of	this 

research	were	136	Catholic	schools.	The	samples	were	103 

Catholic	schools.	The	respondents	were	administrators, 

member	of	academic	departments,	member	of	spiritual 

departments,	and	school	management	committees	with	the 

total	of	412	respondents.	The	data	was	collected	by 

using	an	opinionnaire.	The	data	was	analyzed	by	frequency, 

percentage,	arithmetic	mean,	standard	deviation,	confirma-

tory	factor	analysis,	and	content	analysis.

	 The	findings	of	this	research	were	as	follows:

	 1.	Education	in	Catholic	school	in	accordance	with 

Catholic	identity	had	4	components	and	15	sub-compo-

nents	namely:	1)	the	component	of	student	had	4	compo-

nents	2)	the	component	of	system	Management	had	6	sub-

components	3)	the	component	of	instructional	manage-

ment	had	3	sub-components	and	4)	the	component	of 

Catholic	identities	had	2	sub-components.
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	 2.	The	guidelines	for	development	the	education	in 

Catholic	school	in	accordance	with	Catholic	identity	had 

130	guidelines:	1)	the	guidelines	for	development	the 

student	had	29	guidelines	2)	the	guidelines	for	development 

the	system	management	had	62	guidelines	3)	the	guidelines 

for	development	instructional	management	had	21	guidelines 

and	4)	the	guidelines	for	development	the	proper	identity 

had	18	guidelines.	The	experts	confirmed	that	these	guide-

lines	were	accuracy,	propriety,	feasibility,	and	utility	for 

developing	the	Catholic	school	in	accordance	with	Catholic 

identity

Keyword:	 The	Developement	Of	Educationl	Quality.

	 	 	 Identity	Of	Catholic	Education.
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

	 พระศำสนจกัรคำทอลกิจัดกำรศกึษำใน

สังคมไทยมำเป็นเวลำ	350	ปี	จนท�ำให้ใน

ปัจจุบันมีสถำบันกำรศึกษำคำทอลิกกระจำย

อยูท่ัว่ประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมำก	พนัธกจิด้ำน

กำรศึกษำของโรงเรยีนคำทอลกิยงัคงด�ำเนนิไป

อย่ำงต่อเนื่อง	แม้จะต้องเจอกับปัญหำและ

อุปสรรคต่ำงๆ	มำย	ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำร

ศึกษำของโรงเรียนคำทอลิกยังคงมุ่งมั่นท่ีจะ

ต้องท�ำพันธกิจนี้ต่อไป	โดยจัดกำรศึกษำตำม

แนวทำงของพระศำสนจักรคำทอลิก	ซึ่งถือ

เป็น	“อัตลักษณ์ของกำรศึกษำคำทอลิก”

ปัญหำของกำรวิจัย

	 กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิกที่

ผ่ำนมำต้องพบกับอุปสรรคต่ำงๆ	มำกมำย 

สมณสำส์น	“กำรศึกษำในปัจจุบันและใน

อนำคต:	ฟ้ืนฟคูวำมกระตอืรอืร้นขึน้ใหม่	(Edu-

cating	Today	and	Tomorrow.	A	Renew-

ing	Passion)	ปี	2557	ได้ก�ำหนดประเด็น 

ปัญหำที่เกิดขึ้นในโรงเรียนคำทอลิก	อันเป็น

ควำมท้ำทำยต่อโรงเรยีนคำทอลกิในยคุปัจจบุนั

ว ่ำ	มีป ัญหำทำงด้ำนอัตลักษณ์กำรศึกษำ

คำทอลิกท่ีเปลี่ยนไป	ต้นเหตุของปัญหำเกิด

จำกวิกฤติ คุณค ่ำที่ เกิดขึ้นในสังคมทั่วไป

เน่ืองจำกกระแสบริโภคนิยม	วัตถุนิยม	และ 

สขุนิยม	ก่อให้เกดิค่ำนยิมผดิๆ	มติิด้ำนศลีธรรม

ถกูลดคณุค่ำ	ส่งผลต่อโรงเรยีนคำทอลกิหลำยๆ

แห่งไหลตำมกระแสของสังคม	ผู ้บริหำร

โรงเรียนคำทอลิกหลำยแห่งไม่ได้มอบคุณค่ำ

พระวรสำร(Gospel)	ให้แก่นักเรียนแต่มอบ 

สิ่งอ่ืนแทน	 เป็นผู ้ที่จะถูกจูงใจได้ง ่ำยด้วย 

ผลประโยชน์เฉพำะหน้ำ	หรือจำกส่ิงท่ีขำยได้

ง่ำยๆ	ทำงวัตถุ	เน้นกำรแข่งขันด้ำนวิชำกำร

เพื่อชื่อเสียง	โรงเรียนถูกสังคมมองว่ำจ�ำกัด

โอกำสในกำรให้กำรศึกษำด้วยปัจจยัทำงสงัคม

และเศรษฐกิจ	โรงเรียนคอืธรุกิจกำรศกึษำ	เน้น

ด้ำนวิชำกำรมำกกว่ำกำรอบรมด้ำนศีลธรรม

จริยธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของตนเอง

จนภำพของโรงเรียนคำทอลิกถูกมองว่ำเป็น

โรงเรียนของคนรวยหรือโรงเรียนของชนชั้นสูง

สิง่เหล่ำนีย้นืยนัได้จำกเอกสำร	ก้ำวไปข้ำงหน้ำ

ด้วยอัตลักษณ์คำทอลิก	และตอกย�้ำอีกครั้ง 

ด้วยงำนวิจัยต่ำงๆ	ในเอกสำรก้ำวต่อไปด้วย 

อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	ของสภำกำร

ศึกษำคำทอลิกแห่งประเทศไทย

	 ด้วยเหตุนี้	จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้อง

ฟื้นฟูอัตลักษณ์ของกำรศึกษำคำทอลิกขึ้นใหม่

แสวงหำแนวทำงของกำรจดักำรศกึษำคำทอลกิ

ที่เหมำะสมกับบริบทสังคมในศตวรรษที่	21 

และสังคมไทยท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง	 เ พ่ือ

พัฒนำกำรศึกษำที่เหมำะสมกับครู	บุคลำกร

นักเรียน	 ผู ้ปกครอง	ตลอดจนวัฒนธรรม 

และประเพณีของประเทศไทย	สิ่งเหล่ำนี้เป็น 

กระบวนกำรในกำรพฒันำทีท่กุภำคส่วนจะต้อง

ร่วมมอืกนัท�ำให้เกดิข้ึนอย่ำงต่อเนือ่งไม่มวีนัจบ

เพื่อท�ำให้โรงเรียนคำทอลิกเป็นสถำนที่ในกำร

สร้ำงคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภำพ	เพรำะได้รับกำร
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พัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นในกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอ

เพียงกับยุคสมัย	 เป็นคนดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมควบคู ่กับควำมรู ้สมัยใหม่	 เ พ่ือ

สำมำรถใช้ชีวติอยูร่่วมกบัผูอ้ีน่ในสงัคมได้อย่ำง

มีควำมสูข

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษำองค์ประกอบกำรศึกษำ

โรงเรียนคำทอลิกตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำ

คำทอลิก

	 2.	เพื่อศึกษำแนวทำงพัฒนำคุณภำพ

กำรศกึษำโรงเรยีนคำทอลกิ	ตำมอตัลกัษณ์กำร

ศึกษำคำทอลิก

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

	 ผูวิ้จยัก�ำหนดกรอบแนวคดิกำรวจิยั	จำก

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร

ศกึษำคำทอลกิของพระศำสนจกัรคำทอลิกและ

ของสภำกำรศึกษำคำทอลิกแห่งประเทศไทย

แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำร

ศึกษำไทย	ตลอดจนแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ

ในศตวรรษที่	21ซึ่งสำมำรถน�ำมำเขียนเป็น

แผนภูมิได้ดังนี้	(แผนภำพที่	 1	 กรอบแนวคิด 

ในกำรวิจัย	หน้ำที่	65)

นิยำมศัพท์เฉพำะ

	 เพื่อให้เข้ำใจควำมหมำยเฉพำะของค�ำ 

ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ี	จึงนิยำมควำมหมำยของ

ค�ำต่ำงๆ	ในงำนวิจัยไว้ได้ดังนี้

	 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	หมำยถึง

ภำรกจิทีท่�ำให้กำรจัดกำรศกึษำมคีณุภำพ	ตำม

วัตถุประสงค์ของพระศำสนจักรคำทอลิก	คือ

กำรพัฒนำมนุษย์ทั้งครบเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

	 โรงเรยีนคำทอลกิ	หมำยถงึ	สถำนศกึษำ

เอกชนท่ีจัดกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำข้ัน 

พื้นฐำน	ตำมเอกลักษณ์และปรัชญำกำรศึกษำ

คำทอลิก	ซึ่งบริหำรจัดกำรโดยสังฆมณฑล 

หรือคณะนักบวช	หรือฆรำวำสในนิกำย

โรมันคำทอลิก	ที่มีที่ตั้งอยู ่ในประเทศไทย 

ในงำนวจิยันีโ้รงเรยีนคำทอลกิ	หมำยถงึ	สถำน

ศึกษำเอกชนที่จัดกำรศึกษในระดับกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนตำมเอกลักษณ์และปรัชญำกำร

ศกึษำคำทอลกิซึง่บรหิำรจดักำรโดยสงัฆมณฑล

ที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

	 อัตลักษณ์กำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิก

หมำยถึง	ลักษณะอันแสดงถึงกำรด�ำเนินงำน

ของโรงเรียนตำมหลักกำรศึกษำของพระ

ศำสนจักรคำทอลิก	และเหมำะสมกับบริบท

ของกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิกใน

ประเทศไทย	ซ่ึงมีเป้ำหมำย	จัดกำรศึกษำตำม

ปรัชญำ	วิสัยทัศน์	และพันธกิจของกำรศึกษำ

คำทอลกิ	เพ่ือพฒันำนักเรยีนสูค่วำมเป็นมนษุย์

ทีส่มบรูณ์ท้ังครบด้วยคุณค่ำแห่งพระวรสำรเพือ่

เป็นฐำนแห่งกำรประกำศข่ำวดีแห่งควำมรัก

ของพระเป็นเจ้ำ	และเป็นสนำมเผยแผ่ธรรม

ด้วยกระบวนกำรศึกษำที่สร้ำงนักเรียนให้เป็น 

ผูม้จีติอำสำ	ตลอดจนสร้ำงผูน้�ำกำรเปลีย่นแปลง 

ในสังคม
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กำร 
พัฒนำ 
คุณภำพ 
กำรศึกษำ
โรงเรียน
คำทอลิก 

ตำม 
อัตลักษณ์ 
กำรศึกษำ

คำทอลิก 

แนวคิดด้ำนกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 
21 และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

(คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

แนวคิดด้ำนกำรศึกษำคำทอลิกของ
นักวิชำกำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
-		ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 

แนวคิดด้ำนกำรศึกษำของ 
พระศำสนจักรคำทอลิก 

(สมณกระทรวงเพื่อกำรศึกษำคำทอลิก) 

1. แนวคิดของพระศำสนจัคำทอลิก
สำกล 

-	ค�ำแถลงฯ	เร่ือง	กำรศึกษำแบบคริสต์ 

-	สมณสำสน์ฯ	เร่ือง	โรงเรียนคำทอลิก,	

ฆรำวำสคำทอลิกในโรงเรียน,	มิติด้ำน
ศำสนำของกำรศึกษำในโรงเรียน
คำทอลิก,	โรงเรียนคำทอลิกสู่สหัสวรรษ
ที่สำม,	นักบวชและพันธกิจในโรงเรียน,	
กำรให้กำรศึกษำร่วมกันในโรงเรียน
คำทอลิก,	กำรศึกษำสู่กำรเสวนำ
ระหว่ำงวัฒนธรรมในโรงเรียนคำทอลิก 
 

2. กำรจัดกำรศึกษำของสภำกำรศึกษำ
คำทอลิกแห่งประเทศไทย  
        (สภำกำรศึกษำคำทอลิกฯ) 
-	กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
แผนงำนของสภำกำรศึกษำคำทอลิก
แห่งประเทศไทย 

-	เอกสำรก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยอัตลักษณ์
กำรศึกษำคำทอลิก 

-	เอกสำรก้ำวต่อไปด้วยอัตลักษณ์
กำรศึกษำคำทอลิก	
 

แนวคิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำไทย   
           (กระทรวงศึกษำธิกำร) 
-	รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พุทธศักรำช	2550 
-	พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหงชำติ	
พ.ศ.2542 
-	แผนกำรศึกษำแห่งชำติ	ฉบับ
ปรับปรุง	(พ.ศ.2552-2559) 
-	แผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ	ฉบับที่
สิบเอ็ด	พ.ศ.2555-2559	
  

กกำกำงำนวิจัยเรื่อง 

กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิก 

ในประเทศไทยตำมอัตลักษณ์

กำรศึกษำคำทอลิก 

(สุรินทร์	จำรย์อุปกำระ) 

-		กำรจัดกำรศึกษำฯ	ประกอบด้วย	9	

องค์ประกอบ	คือ	กำรเงินและ

งบประมำณ	กำรจัดกำรเรียนกำรสอน	

กำรบริหำรจัดกำร	กำรอภิบำล	กำรจัด

กิจกรรม	งำนจิตตำภิบำล	กำรก�ำหนด

หลักสูตร	กำรก�ำหนดเน้ือหำ	กำร

วำงแผน	

แผนภำพที ่1	กรอบแนวคดิในกำรวจิยั
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กำรด�ำเนินกำรวิจัย

	 กำรด�ำเนินกำรวิจัย	มี	3	ข้ันตอน	คือ 

1)	กำรศึกษำวิเครำะห์ตัวแปรเกี่ยวกับกำร

ศึกษำโรงเรียนคำทอลิกตำมอัตลักษณ์กำร

ศึกษำคำทอลกิ	โดยกำรประชมุกลุม่ผูเ้ชีย่วชำญ

(Connoisseurship)	2)	กำรพัฒนำเครื่องมือ 

และ	กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

(Confirmatory	Factor	Analysis)	และ 

3)	กำรยืนยันแนวทำงกำรพัฒนำฯ	โดยกลุ่ม

ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 โดยแบบสอบถำมและกำร

สนทนำกลุ่ม	(Focus	Group	Discussion) 

แล้วผู้วิจัยท�ำกำรสรุปรำยงำนผลกำรวิจัย

แผนแบบกำรวิจัย

	 กำรวิจัยครั้งนี้	ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ

ผสมผสำน	(mixed	methodology)	โดยเป็น 

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ	(qualitative	research) 

และกำรวิจัยเชิงปริมำณ	 (quantitative 

research)	มีแผนแบบกำรวิจัยแบบกลุ ่ม 

ตัวอย่ำงเดียว	ศึกษำสภำวกำรณ์ไม่มีกำร 

ทดลอง	(the	one	shot,	non-experimental 

case	study	design)

ประชำกร

	 ประชำกร	คือ	โรงเรียนคำทอลิกสังกัด

สังฆมณฑลในประเทศไทย	จ�ำนวน	136	โรง

กลุ่มตัวอย่ำง

	 กลุ ่มตัวอย่ำง	คือ	โรงเรียนคำทอลิก

สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย	จ�ำนวน	103 

โรง

ผู้ให้ข้อมูล

	 ผู ้ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนมี	4	คน

ประกอบด้วย	1)	ผู้บริหำร	(ต�ำแหน่งผู้รับใบ

อนุญำต	หรือผู ้จัดกำร	หรือผู ้อ�ำนวยกำร

โรงเรียน	ท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรโรงเรียน

โดยตรง)	จ�ำนวน	1	คน	2)	ตัวแทนคณะ

กรรมกำรวิชำกำร	(ท่ีเกี่ยวข้องด้ำนอัตลักษณ์

กำรศึกษำคำทอลิก)	จ�ำนวน	1	คน	หัวหน้ำ

กลุ ่มงำน	จิตตำภิบำล	จ�ำนวน	1	คน	และ 

4)	ตัวแทนคณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ

นิติบุคคล	จ�ำนวน	1	คน	รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 

412	คน

	 ผู ้ วิ จัยก� ำหนดขนำดกลุ ่ม ตัวอย ่ำง 

จำกตำรำงประมำณกำรขนำดตัวอย่ำงของ 

เครจซ่ีและมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan, 

1970:	608-609)	ได้ขนำดตัวอย่ำงจ�ำนวน 

103	โรง	โดยวิธีกำรสุ่มแบบ	แบ่งประเภท

(stratified	random	sampling)	ในแต่ละ 

สังฆมณฑลตำมสัดส่วน
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ตัวแปรที่ศึกษำ

	 1.	ตวัแปรพืน้ฐำน	คอื	ตวัแปรท่ีเกีย่วกบั

สถำนภำพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล

	 2 . 	 ตั วแปร ท่ีศึกษำ	 คือ 	 ตั วแปรที่

เกีย่วข้องกบักำรจัดกำรศกึษำโรงเรยีนคำทอลกิ

ในประเทศไทยตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำ

คำทอลิก	ที่ได ้จำก	กำรวิเครำะห์เอกสำร

(documentary	analysis)	และจำกกำร 

ประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชำญ	(Connoisseursip) 

และกำรสนทนำกลุ่มผู ้ทรงคุณวุฒิ	 (Forcus 

Group	Discussion)	

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 แบบสอบถำมควำมคดิเห็น	(opionion-

nire)	เร่ืองแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำร 

ศึกษำโรงเรียนคำทอลิกตำมอัตลักษณ์กำร

ศึกษำคำทอลกิ	จ�ำนวน	1	ฉบับ	ส�ำหรับใช้เกบ็

ข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง

กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือกำรวิจัย

	 1.	สังเครำะห์	แนวคิด	ทฤษฎี	จำก

เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อสร้ำง

แบบสอบถำม

	 2.	สร้ำงแบบสอบถำม	จ�ำนวน	1	ฉบับ

น�ำเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญ	5	คน	เพื่อตรวจสอบ

ควำมเทีย่งตรงเชงิเนือ้หำ	(content	validity) 

ด้วยวิธีกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง	(Index 

of	 Item	Objective	Congruence:	 IOC) 

ได้ค่ำ	IOC	ระหว่ำง	0.40-1.00	แล้วคัดเลือก 

ข้อค�ำถำมท่ีมค่ีำ	IOC	มำกกว่ำ	0.6	ตำมเกณฑ์ 

กำรพจิำรณำทีก่�ำหนดไว้	ได้ข้อค�ำถำม	130	ข้อ 

	 3.	น�ำเครือ่งมอืไปทดลองใช้กบัโรงเรยีน

คำทอลิกจ�ำนวน	8	โรง	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง

เพื่อน�ำมำวิเครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมั่น	(reli-

ability)	ของแบบสอบถำมด้วยกำรค�ำนวณค่ำ

สัมประสิทธิ์แอลฟำ	(α-coefficient)	ของ 

ครอนบำค	(Cronbach,	Lee	J.,	1984:	126) 

ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น	0.980	 ซ่ึงมีค่ำมำกกว่ำ

เกณฑ์ทีต่ง้ัไว้	0.7	จงึสำมำรถน�ำไปใช้เกบ็ข้อมลู

จำกกลุ่มตัวอย่ำงได้

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 ค่ำควำมถี่	 (Frequencies)	 ค่ำร้อยละ	

(percentage	:	%)		ค่ำมชัฌมิเลขคณติ	(Arith-

metic	mean	:	x̅)	และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน	

(Standard	 Deviation:	 S.D.)	 กำรวิเครำะห ์

องค์ประกอบเชงิยนืยนั(Confirmatory	factor	

analysis)	 ส่วนกำรยืนยันแนวทำงพัฒนำกำร

ศึกษำฯใช้แบบประเมินและกำรสนทนำกลุ่ม

ของผู้ทรงคุณวุฒิ
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สรุปผลกำรวิจัย

 1. กำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิกตำม 

อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก

	 กำร ศึกษำโรง เรี ยนคำทอลิกตำม 

อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	ประกอบด้วย 

4	องค์ประกอบหลัก	15	องค์ประกอบย่อย 

ดั งนี้ 	 1 ) 	 องค ์ประกอบหลักด ้ ำนผู ้ เรี ยน 

ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบย่อย	2)	องค์

ประกอบหลักด้ำนกำรบรหิำรจดักำร	ประกอบ

ด้วย	6	องค์ประกอบย่อย	3)	องค์ประกอบ

หลักด้ำนกำรจัดเรียนกำรสอน	ประกอบด้วย 

3	องค์ประกอบย่อย	และ4)	องค์ประกอบหลกั

ด้ำนอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	ประกอบ

ด้วย	2	องค์ประกอบย่อย	ด้วยเหตุนี้	องค์

ประกอบกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิก 

 

ตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	จึงเป็นพหุ

องค์ประกอบตำมสมมติฐำนกำรวิจัย	และจำก

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(Confir-

matory	factor	analysis)

  2. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำร

ศึกษำโรงเรียนคำทอลิกตำมอัตลักษณ์กำร

ศึกษำคำทอลิก

	 ผลกำรวิเครำะห์โมเดลแนวทำงกำร

พฒันำคณุภำพกำรศกึษำโรงเรยีนคำทอลกิตำม

อตัลกัษณ์กำรศกึษำคำทอลิก	โดยกำรวเิครำะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(Confirmatory	fac-

tor	analysis)	ปรำกฏดังแผนภำพที่	2	และ 

กำรประเมินควำมสอดคล้อง	รำยละเอียดสรุป

ดังตำรำงที่	1

แผนภำพที่ 2

โมเดลแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิกตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก
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ตำรำงที่ 1 	กำรประเมินควำมสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ

															กำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิกตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก

ดัชนีวัด

ควำมสอดคล้อง

เกณฑ์ ก่อนกำรปรับโมเดล หลังกำรปรับโมเดล

ค่ำสถิติ ผลกำร

พิจำรณำ

ค่ำสถิติ ผลกำร

พิจำรณำ

χ2/df	 <	3.00 626.62/87=

7.20

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 59.37/54=	

1.09	

ผ่ำนเกณฑ์

p-value	of	χ2 >	0.05 0.00 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 0.28 ผ่ำนเกณฑ์

GFI >	0.90 0.81 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 0.98 ผ่ำนเกณฑ์

AGFI >	0.90 0.74 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 0.95 ผ่ำนเกณฑ์

CFI >	0.90 0.97 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 1.00 ผ่ำนเกณฑ์

Standardized

RMR

<	0.08 0.01 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 0.0045 ผ่ำนเกณฑ์

RMSEA <	0.06 0.131 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 0.017 ผ่ำนเกณฑ์

	 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของ

โมเดล	 พบดัชนีวัดระดับควำมกลมกลืน	 ดังนี้ 

ค่ำสถิติ	 ไค-สแควร์เท่ำกับ	 59.37	 p-value	

เท่ำกับ	 0.28	 ค่ำไค-สแควร์สัมพัทธ์	 (Chi-

square/df)	 เท่ำกับ	 1.09	 ดัชนี	 GFI	 เท่ำกับ	

0.98		ดชันี	AGFI	เท่ำกบั	0.95	ดชัน	ีCFI	เท่ำกบั	

1.00	ค่ำ	Standardized	RMR	เท่ำกับ	0.00 

และค่ำ	RMSEA	เท่ำกับ	0.01	ซึ่งเป็นไปตำม 

เงื่อนไขของกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของ

โมเดล	แสดงว่ำโมเดลมีควำมสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์

	 และจำกกำรศึกษำสำมำรถสรุปได้ว่ำ	

แนวทำงกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำโรงเรยีน

คำทอลิกตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก 

มี	4	องค์ประกอบใหญ่	130	แนวทำง	ดังนี ้

1)	แนวทำงพัฒนำผู้เรียน	ประกอบด้วย	29 

แนวทำง	2)	แนวทำงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร

ประกอบด้วย	62	แนวทำง	3)	แนวทำง

พัฒนำกำรจัดเรียนกำรสอน	ประกอบด้วย	21 

แนวทำง	และ	4)	แนวทำงพัฒนำคุณลักษณะ

เฉพำะ	ประกอบด้วย	18	แนวทำง	ดังนั้น 

แนวทำงกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำโรงเรยีน

คำทอลิกตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก 

จึงเป็นเป็นพหุองค์แนวทำงตำมสมมติฐำน
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อภิปรำยผล

	 1.	องค์ประกอบด้ำนผู ้เรียน	ผู ้เรียน

ถอืว่ำเป็นส่วนส�ำคญัท่ีสดุ	เพรำะเป้ำหมำยของ

กำรศึกษำคำทอลิกมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้ได้รับ 

กำรพัฒนำท้ังครบจนกลำยเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์

โดยใช ้ กำรศึ กษำ เพื่ อพัฒนำก ่อ ให ้ เกิ ด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	ดังนี้	มีคุณธรรม

จรยิธรรมควบคูก่บัควำมรู/้กำรแสวงหำควำมรู้

และทกัษะอำชพี	มคีวำมสขุทำงกำยและมนีสิยั

รักงำนทำงด้ำนสุนทรียภำพ(ผลงำนด้ำนศิลปะ

ดนตรนีำฏศลิป์)	ทีเ่ป็นสิง่ทีส่ะท้อนควำมดงีำม

ของพระเป็นเจ้ำ	จึงสำมำรถสรุปได้เป็นกำร

พัฒนำ	 4	 ส ่วน ท่ีส� ำคัญ	 คือ 	 กำรพัฒนำ

คุณธรรมจริยธรรมตำมคุณค่ำพระวรสำร	กำร

พัฒนำควำมรู้/กำรแสวงหำควำมรู้และทักษะ

อำชีพ	กำรพัฒนำสุขภำวะ	และกำรพัฒนำ

สุนทรียภำพ	สอดคล้องกับสมณสำส์นเรื่อง 

“โรงรียนคำทอลิก”	(Catholic	School)	ใน 

ข้อที่	35	ที่กล่ำวถึงว่ำ	โรงเรียนคำทอลิกมี

พั นธะผู ก พันที่ จ ะพัฒนำมนุษย ์ ท้ั งครบ 

ตำมแบบอย่ำงองค์พระเยซูครสิตเจ้ำท่ีพระองค์

ทรงเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	และในข้อที	่27	ยงัได้

กล่ำวเช่นเดียวกันอีกว่ำ	ภำรกิจของโรงเรียน

คำทอลิกคือกำรดึงมิติทำงด้ำนจริยธรรมใน 

ตัวนักเรียนให้ปรำกฎออกมำ	อันเป็นพลังทำง

ด้ำนศีลธรรมทีม่อียูภ่ำยในจติวญิำณของมนษุย์

	 2.	องค์ประกอบด้ำนบริหำรจัดกำร

โรงเรียนคำทอลิกในฐำนะเป็นองค์กรหนึ่ง 

มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำร

โรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดยกำรพัฒนำ 

ผู้บริหำรให้มีทักษะกำรบริหำรและภำวะผู้น�ำ

เพื่อท�ำให้พันธกิจของโรงเรียนส�ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์	พัฒนำให้ครูสำมำรถใช้เทคนิค 

วิธีกำรสอนที่หลำกหลำย	ควบคู ่กับกำรใช้

ปัจจยัพืน้ฐำนต่ำงๆ	ทีม่คีณุภำพ	เช่น	ห้องเรยีน

ห้องประกอบกำรต่ำงๆ	ฯลฯ	มีระบบบริหำร

จัดกำรเชิงคุณภำพ	นอกจำกนี้	ยังมีกำรวิจัย

และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อหำวิธีพัฒนำ

นักเรียนให้เต็มศักยภำพ	จึงสำมำรถสรุป 

ได้เป็นกำรพัฒนำ	6	ส่วนที่ส�ำคัญ	คือ	กำร

พฒันำผูบ้รหิำร	คร	ูระบบบรหิำรจดักำร	ปัจจยั 

พืน้ฐำน	เครือ่ข่ำยร่วมพฒันำ	และกำรวจิยัและ

พัฒนำสอดรับกับแนวคิดของสมณสำส์นเรื่อง 

“มิติด้ำนศำสนำของกำรศึกษำในโรงเรียน

คำทอลิก”	(The	religious	dimention	of 

education	in	a	catholic	school)	ได้กล่ำว 

ไว้ในข้อที่100	 เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำร

โรงเรียนคำทอลิกว่ำ	จ�ำเป็นจะต้องมีกำร

บริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ	เพื่อท�ำให้พันธกิจ

ของโรงเรียนประสบควำมส�ำเร็จ	เช่น	ต้อง

ก�ำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนให ้ชัดเจน 

ต้องก�ำหนดเป้ำหมำยของกำรเรียนกำรสอน
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ก�ำหนดเนือ้หำรำยวชิำ	พร้อมทัง้ก�ำหนดคณุค่ำ

(value)	ที่จะถ่ำยทอดให้แก่นักเรียนโดยผ่ำน 

ทำงวิชำนั้นๆ	และก�ำหนดกำรจัดองค์กรและ

กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ

	 3.	องค์ประกอบด้ำนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน	หมำยถึง	โรงเรียนคำทอลิกมีกำร

จั ด ก ำ ร เรี ยนกำ รสอนอย ่ ำ งมี คุณภำพ 

กำรจดักำรเรยีนกำรสอนมคีวำมส�ำคญัในฐำนะ

เป็นเครื่องมือในกำรท�ำให้พันธกิจกำรพัฒนำ 

ผู้เรียนส�ำเร็จ	โรงเรียนจะต้องพัฒนำหลักสูตร

ให้เหมำะสมกับผู้เรียน	พัฒนำครูให้สำมำรถ 

ใช้วิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและน�ำนวัตกรรม

กำรสอนที่เหมำะสมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ตลอดจนใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่ง

เรียนรู้เพื่อช่วยสนับสนุนควำมเข้ำใจให้กับ 

ผู้เรียนและท�ำให้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

มีควำมน่ำสนใจมำกข้ึน	จึงสำมำรถสรุปได้

เป็นกำรพัฒนำ	3	ส่วนท่ีส�ำคัญคือ	กำรพัฒนำ

หลักสูตร	กำรจัดกำรเรียนกำรสอน	และกำร

พัฒนำสื่ อและแหล ่ ง เรี ยนรู ้ 	 เหมำะสม 

สอดคล้องกับเอกสำรเตรียมกำรประชุมใหญ่

กำรศึกษำของพระศำสนจักรคำทอลิกสำกล

เรื่องกำรศึกษำในปัจจุบันและในอนำคต	– 

ฟื้นฟูควำมกระตือรือร้นขึ้นใหม่	(Educating 

today	and	tomorrow	-	A	renewing	pas-

sion)	ปี	2015	ในตอนท่ี	2	ข้อท่ี	3	ได้เน้น 

ให้เห็นควำมส�ำคัญของกำรสอนว่ำ	ปัจจุบัน 

ดูเหมอืน	“วธิกีำรสอน”	ส�ำคญักว่ำ	“เนือ้หำ” 

ที่สอน	 เพรำะเนื้อหำมีกำรเปลี่ยนแปลง 

อยู่เสมอ	แต่วิธีกำรสอนที่เน้นกำรไตร่ตรอง 

จะช ่วยพัฒนำกระบวนกำรคิดและควำม

สำมำรถทำงสติปัญญำ	ท�ำให้ผู ้เรียนได้รับ

มำกกว่ำข้อมูลที่ตำยตัวแต่ยังได้รับกำรกระตุ้น

ให ้รู ้ จักกำรท�ำงำนร ่วมกันเพื่ อแสวงหำ 

องค์ควำมรู้ที่สูงกว่ำ

	 4.	องค์ประกอบด้ำนคณุลกัษณะเฉพำะ

เป็นลักษณะเฉพำะของกำรเป ็นโรงเรียน

คำทอลิก	ที่ผู ้เรียนจะได้รับกำรพัฒนำทำง 

ด ้ำนคุณธรรมและจริยธรรมตำมคุณค ่ำ 

พระวรสำร	และโรงเรียนมีเอกลักษณ์พิเศษ 

ที่จะน�ำคุณค่ำพระวรสำรมำเป็นฐำนในกำร

ด�ำเนินงำนทำงด้ำนกำรศึกษำของโรงเรียน 

เช่น	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	แผนงำน	ตลอดจน 

กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน	ฯลฯ 

จึงสำมำรถสรุปได้เป็นกำรพัฒนำ	2	ส่วน 

ที่ส�ำคัญ	คือ	กำรพัฒนำอัตลักษณ์ผู้เรียนและ

กำรพัฒนำเอกลักษณ์สถำนศึกษำ	สอดคล้อง

กับแนวคิดของพระอัครสังฆรำช	เจ	ไมเคิ้ล 

มิลเลอร์	 (J.	Michael	Miller)	ที่ระบุว ่ำ 

มีเครื่องหมำยส�ำคัญที่แสดงให้เห็นถึงกำรเป็น

อัตลักษณ์ของกำรศึกษำคำทอลิก	คือกำรได ้

รับแรงบนัดำลใจจำกวสัิยทศัน์ทีเ่หนอืธรรมชำติ

จนกลำยเป็นควำมเชื่อ	ท�ำให้บุคคลร่วมกันท�ำ

พันธกิจ	(Teamwork)	ท่ีมีกำรปฏิสัมพันธ์กัน 
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ระหว่ำงนักเรียนและครู	โดยมีสภำพแวดล้อม 

ที่ เ อ้ือต ่อกำรอบรมบ ่ม เพำะเพื่ อพัฒนำ 

นักเรียนในมิติต ่ำงๆ	คือ	พัฒนำสติปัญญำ 

ร่ำงกำย	จิตใจ	ศีลธรรม	และศำสนำ	โดย 

มีแนวทำงใน

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 1.	ควรบรรจุเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิกตำมอัตลักษณ ์

กำรศึกษำคำทอลิกลงในนโยบำยและแผนฯ

อภิบำลของสภำพระสังฆรำชคำทอลิกแห่ง

ประเทศไทย	 ท้ัง น้ี 	 เป ็นสิ่ ง ท่ีสอดรับกับ 

“กฤษฎีกำของสภำพระสังฆรำชคำทอลิก 

แห่งประเทศไทย	ค.ศ.	2015/	พ.ศ.	2558” 

ข้อค้นพบของกำรวิจัยเร่ืองกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิกตำมอัตลักษณ ์

กำรศกึษำคำทอลกิ	จะเป็นประโยชน์อย่ำงมำก

ต่อกำรก�ำหนดนโยบำยและแผนฯในด้ำนกำร

จดักำรศกึษำโรงเรยีนคำทอลกิหรอืกำรก�ำหนด

รปูแบบโรงเรยีนมำตรฐำนคำทอลกิ	(Catholic 

Standard	School)	ทีม่มีำตรฐำนและตวับ่งชี้ 

พร้อมทั้งมีระบบประเมินและกำรประกัน

คุณภำพภำยใน	ซึ่งจะก่อให้เกิดผลที่เป็นรูป

ธรรม	ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยต่ำงๆ	ในสังคม

ปัจจุบันและในอนำคตที่จะเกิดขึ้น

	 2 . 	 สภำกำรศึ กษำคำทอลิ กแห ่ ง

ประเทศไทยในฐำนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

กับงำนด้ำนกำรศึกษำคำทอลิก	ควรมีกำร 

รับนโยบำยและท�ำให้นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนคำทอลิกตำม 

อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิกเกิดผลอย่ำงเป็น

รูปธรรมโดยท�ำควำมเข ้ำใจกับโรงเรียนที่

กระจำยอยู่ตำมสังฆมณฑลต่ำงๆ	ท่ัวประเทศ

ให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของอัตลักษณ  ์

กำรศึกษำคำทอลิก	 จัดท�ำแผนกำรสอน

กิจกรรมกำรเรียนรู้	และกำรนิเทศ	เกณฑ์กำร

ประเมินวัดผลและประเมินผล	ตลอดจนกำร

วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือช่วยให้โรงเรียนคำทอลิก 

ได ้มีกำรพัฒนำงำนทำงด้ำนกำรศึกษำได้ 

อย่ำงมีมำตรฐำนและตรงตำมแนวทำงของ 

พระศำสนจักรคำทอลิก

	 3.	 สังฆมณฑลต่ำงๆ	ควรได ้บรรจุ

นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียน

คำทอลิกตำมอัตลักษณ์คำทอลิกไว้ในแผน

อภิบำลของแต่ละสังฆมณฑล	ซึ่งจะสำมำรถ 

ลงสู่กำรปฏิบัติได้	ผ่ำนทำงฝ่ำยกำรศึกษำของ

แต่ละสังฆมณฑล	อันจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำ

อย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน	สิ่งเหล่ำนี้ เป ็น

วัตถุประสงค์ทีเ่กิดจำกกำรประชุมสมัชชำใหญ่

ของสภำพระสังฆรำชคำทอลิกแห่งประเทศไทย

ค.ศ	2015/พ.ศ.2558	ที่มีเป้ำหมำยเพื่อฟื้นฟู

ชีวิตและพันธกิจของพระศำสนจักรคำทอลิก

แห่งประเทศไทย	ในหัวข้อ	“ศิษย์พระคริสต์

เจริญชีวิตประกำศข่ำวดีใหม่”	และประเด็น
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กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำก็เป็นประเด็น

ใหญ่ที่ที่ประชุมให้ควำมส�ำคัญและควรมีกำร

ด�ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน

	 4 . 	 ควรมีระบบกำรพัฒนำครูและ 

ผู ้บริหำรอย่ำงเป็นระบบ	เช่น	กำรสรรหำ 

กำรเข้ำสู่ต�ำแหน่ง	กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรสร้ำงขวัญและก�ำลังใจ	ฯลฯ	แม้ว่ำกำร

จัดกำรในเรื่องนี้ค่อนข้ำงยำกด้วยบริบทของ

แต่ละโรงเรียนที่มีควำมแตกต่ำงกัน	ท�ำให้กำร

ด�ำเนินกำรในเรื่องนี้ยังขำดเอกภำพและแนว

ปฏิบัติที่ชัดเจน	อย่ำงไรก็ตำมพระสังฆรำช

แต่ละสังฆมณฑลในฐำนะผู้บริหำรสูงสุดและ

สภำกำรศึกษำคำทอลิกในฐำนะผู้รับผิดชอบ

ด้ำนกำรศึกษำคำทอลิกฯลฯ	ควรต้องมีกำร

ก�ำหนดนโยบำยในเร่ืองนี้และด�ำเนินกำรอย่ำง

เป็นรูปธรรม	เพื่อสร้ำงบุคลำกรทำงด้ำนกำร

ศึกษำให้มีคุณภำพและเหมำะสมกับกำรศึกษำ

อบรมในด้ำนอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก 

เช่น	ควรมีสถำบันเฉพำะทำงที่ผลิตบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำคำทอลกิทัง้ครแูละผูบ้รหิำรตำม

แนวอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	ควรมี

หลกัสตูรอบรมต่อเนือ่งส�ำหรบัผู้บรหิำรในด้ำน

กำรศึกษำต่อควำมท้ำทำยในยุคปัจจุบัน	และ 

มีกำรเตรยีมบคุคลทีจ่ะท�ำงำนในด้ำนกำรศกึษำ

คำทอลิกอย่ำงเป็นระบบ	ตลอดจนพยำยำม

เน้นบทบำทของฆรำวำสให้เข้ำมำมส่ีวนร่วมใน

กำรบริหำรกำรศึกษำให้มำกข้ึน	 เพรำะใน

ปัจจุบันอัตรำกำรเข้ำสู ่กระแสเรียกกำรเป็น 

พระสงฆ ์นักบวชลดลงอย ่ำงมำก	ดังนั้น 

ฆรำวำสที่ผ่ำนกระบวนกำรอบรมฯ	จะเป็น

ทำงออกที่ดีส�ำหรับกำรท�ำงำนด้ำนกำรศึกษำ

คำทอลิกในอนำคต

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรศึกษำเรื่องกำรบริหำรโรงเรียน

เพ่ือพัฒนำนกัเรียนไปสู่ลักษณะอนัพึงประสงค์

ตำมคุณค่ำพระวรสำร	เพื่อสำมำรถน�ำคุณค่ำ

พระวรสำรน�ำมำปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำร 

ในโรงเรียนคำทอลิก	อนัจะก่อให้เกดิผลในทำง

รูปธรรม

	 2.	ควรศึกษำเร่ือง	กำรบริหำรโรงเรียน

เพื่อก่อให้เกิดทักษะกำรคิดไตร่ตรอง	ตำม 

อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	เพื่อน�ำแนวทำง

กำรศึกษำแบบพัฒนำทักษะกำรคิดไตร่ตรอง 

มำใช้ในกระบวนศึกษำ

	 3.	ควรศึกษำเรื่องกำรพัฒนำผู้บริหำร

โรง เรี ยนคำทอลิก 	 สู ่ ก ำร เป ็นผู ้ น� ำกำร

เปล่ียนแปลงตำมแนวทำงอัตลักษณ์กำรศึกษำ

คำทอลิก	เพ่ือเตรียมผู้บริหำรโรงเรียนคำทอลิก

ให้มีควำมรุ้ควำมเข้ำใจและมีทักษะกำรบริหำร

ตำมอัตลักษณ์คำทอลิก
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บทคัดย่อ 	 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์องค์ประกอบของ

คณุลกัษณะของนกัศกึษำ	ในสถำบนัอดุมศกึษำคำทอลกิในประเทศไทย

ตำมอตัลกัษณ์กำรศกึษำคำทอลกิ	กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยั	นกัศกึษำ

ระดับปริญญำตรี	ในสถำบันอุดมศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	ซึ่งเป็น

สถำบันอุดมศึกษำเอกชนในก�ำกับดูแลของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอุดมศึกษำ	กระทรวงศึกษำธิกำร	จ�ำนวน	5	สถำบัน	รวมท้ังส้ิน 

1,111	คน	ได้มำโดยวิธีกำรสุ ่มแบบหลำยขั้นตอน	เครื่องมือที่ใช  ้

เป็นแบบสอบถำมคุณลักษณะของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำในสถำบัน

อุดมศึกษำคำทอลิกประเทศไทย	ตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก 

แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ	10	ระดับ	มีควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ	0.97 

วิเครำะห์องค์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก	กำรหมุนองค์ประกอบ

แบบมุมฉำกด้วยวิธีวำริแมกซ์

	 ผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปได้ดังนี้คือ	วิเครำะห์องค์ประกอบของ

คณุลกัษณะของนกัศกึษำ	ในสถำบนัอดุมศกึษำคำทอลกิในประเทศไทย

ตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	มี	21	องค์ประกอบย่อย	สำมำรถ

ก�ำหนดเป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะของนักศึกษำ	ในสถำบัน

อุดมศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	ตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก 

6	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	ควำมเชือ่และศรัทธำในกำรสร้ำงสันติภำพด้วย

ข้อเท็จจริง	(Faith)	2)	มโนธรรมและควำมมุ่งมั่น	(Conscience	and 

Commitment)	3)	พฤติกรรมที่พึงประสงค์	(Desirable	Behavior) 

4)	ผลที่ได้จำกพฤติกรรม	(Behavioral	Outcome)	5)	ควำมยุติธรรม 

ต่อบคุคล	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และสันติภำพ	(Justice	and	Peace)	และ 

6)	ควำมหวัง	(Hope)

ค�ำส�ำคัญ:	 คุณลักษณะของนักศึกษำ

	 	 	 สถำบันอุดมศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย

	 	 	 อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก

	 	 	 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ
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Abstract 	 This	research	aims	to	analyze	the	components	of	the	

characteristics	of	students	in	Catholic	higher	education	insti-

tutions	 in	 Thailand	 according	 to	 the	 identities	 of	 Catholic	

education.	The	sample	group	used	in	this	study	is	the	1,111	

undergraduate	students	in	Catholic	higher	education	institu-

tions	in	Thailand.	These	institutes	are	five	public	institutes	

supervised	by	the	Higher	Education	Commission,	The	Ministry	

of	Education.	The	sample	was	collected	using	multi-stage	

sampling	method	while	 the	 tool	 used	 for	 identifying	 the	

characteristics	of	students	in	Catholic	higher	education	insti-

tutions	 in	 Thailand	 according	 to	 the	 identities	 of	 Catholic	

education	 is	10-levels	 rating	scale	questionnaire	with	0.97	

reliability.	Data	analysis	was	done	using	principal	component	

analysis	with	varimax	method.	

	 The	summary	of	the	research’s	result	is	the	analyzed	

characteristic	of	students	in	Catholic	higher	education	institu-

tions	in	Thailand	according	to	the	identities	of	Catholic	edu-

cation.	There	are	21	minor	components	which	can	be	defined	

into	6components	of	the	students’	characteristic	in	Catholic	

higher	 education	 institutions	 in	 Thailand	 according	 to	 the	

identities	of	Catholic	education	in	Thailand	which	are	1)	Faith	

from	 fact	 2)	 Conscience	 and	 commitment	 3)	 Desirable 

behaviors	 4)	 Behavioral	 outcome	 5)	 Personal,	 social,	 and	

environmental	justice	and	peace	and	6)	hope.

Keywords:	 The	characteristics	of	students

	 	 	 Catholic	higher	education	institutions	in	Thailand

	 	 	 The	identities	of	Catholic	education

	 	 	 Analytical	studies,	exploratory	factor	analysis
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

	 กระทรวงศกึษำธกิำรได้ออกประกำศลง

วนัที	่7	สงิหำคม	2549	ซึง่ได้ก�ำหนดมำตรฐำน 

ด้ำนคณุภำพบณัฑิตว่ำ“	บัณฑิตระดบัอดุมศกึษำ 

เป็นผู้มีควำมรู้	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีควำม

สำมำรถในกำรเรียนรู ้และพัฒนำตนเอง 

สำมำรถประยกุต์ใช้ควำมรูเ้พือ่กำรด�ำรงชวีติใน

สังคมได้อย่ำงมีควำมสุขท้ังทำงร่ำงกำยและ

จิตใจ	มีควำมส�ำนึกและควำมรับผิดชอบใน

ฐำนะพลเมืองและพลโลก”	ซึ่งสถำนศึกษำ 

ส่วนใหญ่ได้ปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิตที ่

พึงประสงค์ของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ

ประกำศดังกล่ำว	โดยเน้นท้ังควำมรู้	คุณธรรม

จริยธรรม	และคุณสมบัติอ่ืนๆ	ตำมประกำศ 

ดังกล่ำว	แต่มีควำมแตกต่ำงกันตรงที่สถำน

ศึกษำบำงแห่งเน้นคุณธรรมน�ำควำมรู้	สถำบัน

ศึกษำบำงแห่งเน้นควำมรู้มำกกว่ำคุณธรรม

(ชูชำติ	อำรีจิตรำนุสรณ์,	2552)

	 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ	มหำวิทยำลัย

เซนต์จอห์น	วิทยำลัยเซนต์หลุยส์	วิทยำลัย 

แสงธรรม	และวทิยำลยันำนำชำตเิซนต์เทเรซำ

เป็นสถำบนัอดุมศกึษำคำทอลกิในประเทศไทย

ที่มีพันธกิจหลักที่จะต้อง	ด�ำเนินกำรตำมแบบ

ฉบับของพระเยซูเจ้ำในกำรรักและรับใช้เพื่อน

มนุษย์	 เพื่อกำรพัฒนำมนุษย์ในทุกมิติด้วย

ควำมรู ้ควำมช�ำนำญในศำสตร์เฉพำะทำง 

เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 

อันเป็นกำรสร้ำงสรรค์ควำมผำสุกและสันติสุข

แก่สังคมแล้ว	และในฐำนะเป็นสถำบันอุดม 

ศึกษำเอกชนในก�ำกับดูแลของส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรกำรอดุมศกึษำ	กระทรวงศึกษำธกิำร

จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรให้นักศึกษำ

และบัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เพ่ือให้สอดคล้องกับประกำศดังกล่ำว	อีกท้ัง

ต้องปฏบัิตติำมพนัธกิจอดุมศกึษำ	อนัประกอบ

ด้วย	1)	ในกำรผลิตบณัฑติ	มุง่ผลติบณัฑติตำม

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับชำติ	มีคุณลักษณะ

ของบณัฑติพงึประสงค์	และสำมำรถปฏบิตังิำน

ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ	2)	กำรวิจัย	มุ่งศึกษำ

ค้นคว้ำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้เก่ียวกับผู้สูงอำย ุ

ผูป้ว่ยระยะสดุท้ำย	ผู้พิกำร	รวมทัง้คณุค่ำและ

ศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย์	แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ

ประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำงสันติสุขแก่สังคม	3)	กำร

บริกำรวิชำกำรแก่สังคม	 ใช้ศักยภำพของ

สถำบัน	ในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

โดยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำร

วิจัย	4)	กำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

ศำสนำ	สร้ำงควำมเข้ำใจ	ชื่นชม	สืบสำน	ท�ำนุ

บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม	ศำสนำ	และภูมิปัญญำ

ไทย	รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนำนำชำติ

อย่ำงสร้ำงสรรค์	และ	5)	กำรบริหำรจัดกำร

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและ

สิง่แวดล้อมด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	และ

หลักธรรมำภิบำล
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	 ดังน้ัน	ด้วยลักษณะเฉพำะของสถำบัน

อุดมศึกษำคำทอลิกในประเทศไทยดังกล่ำว 

ข้ำงต้น	ยังไม่ได้มีกำรด�ำเนินกำรศึกษำวิจัย 

ให้เห็นชัดถึงคุณลักษณะของนักศึกษำ	ตำม 

อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	คณะผู้วิจัยจึง

ด�ำเนนิกำรวิจยันีข้ึน้	เพือ่ให้ได้ทรำบคุณลกัษณะ 

ของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ	ตำมอัตลักษณ์

กำรศึกษำคำทอลิกในแต่ละสถำบันอันจะน�ำ 

ผลไปเป็นข้อมลูในกำรก�ำหนดเป็นคณุลกัษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถำนศึกษำนั้นๆ 

ให้ชัดเจนขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 เพื่อวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ

ของคุณลักษณะของนักศึกษำ	 ในสถำบัน

อุดมศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	ตำม 

อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่ำพระวรสำร 

21 ประกำร ส�ำหรบัอัตลกัษณ์กำรศกึษำคำทอลกิ 

 คุณค่ำพระวรสำร	21	ประกำร	ส�ำหรับ

อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	(สภำกำรศึกษำ

คำทอลิกแห่งประเทศไทย,	2556)

	 คุณค่ำพระวรสำร	คือ	คุณค่ำท่ีพระเยซู

สัง่สอน	และเจรญิชีวิตเป็นแบบอย่ำงแก่บรรดำ

สำนุศิษย ์และประชำชน	ดังที่มีบันทึกใน 

พระคัมภีร์	ตอนท่ีมีช่ือเรียกว่ำ	“พระวรสำร” 

ซ่ึงแปลว่ำ	“ข่ำวดี”	ค�ำว่ำ	“ข่ำวดี”	หมำยถึง

ข่ำวดีแห่งควำมรอดพ้น	ของมนุษย์จำกทุกข์

(อิสยำห์	61:1)	(ลูกำ	4:16-18)	(อิสยำห์	35: 

4-6)	(ลูกำ	7:22)	และข่ำวดีแห่งควำมรักของ

พระเจ้ำผู ้รักมนุษย์	จนกระทั่งประทำนพระ

บุตรของพระองค์มำบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อ 

ไขแสดงพระองค์	และแสดงพระธรรมแก่มนษุย์

และท�ำกำรกอบกู ้มนุษย ์ให ้พ ้นจำกทุกข ์

อัศจรรย์ต่ำงๆ	พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บน 

ไม้กำงเขนเพื่อไถ่กู้มนุษย์ให้รอดพ้นจำกบำป

และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อบันดำลให้

มนุษย์ได้รับ	ชีวิตนิรันดร	(ยอห์น	3:16)	องค์

ประกอบของคุณลักษณะของนักศึกษำระดับ

อุดมศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำคำทอลิก

ประเทศไทย	ตำมอตัลกัษณ์กำรศกึษำคำทอลกิ

ก�ำหนดขอบเขตของคุณลักษณะของนักศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ	ตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำ

คำทอลิกมี	21	คุณค่ำ	ได้แก่

	 1)	ควำมเชื่อศรัทธำ	(Faith)	ควำมเชื่อ 

ศรัทธำหมำยถึง	ควำมเชื่อศรัทธำในพระเจ้ำ

(มำระโก	11:22)	ควำมเชื่อในควำมเป็นจริงที่

อยู่เหนือสิ่งที่เรำจับต้องมองเห็น	ควำมเชื่อใน

ควำมเป็นจริงของจิตวิญญำณและในมิติทำง

ศำสนำของชีวิต	พระเยซูสอนว่ำ	หำกเรำมี

ควำมเชือ่ศรทัธำ	อศัจรรย์จะเกดิขึน้ในชวีติของ

เรำ	(ลูกำ	17:19)	(มัทธิว	11:23)	หำกเรำมี
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจของคุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก 

ในประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ควำมเชื่อศรัทธำ	เรำจะได้รับควำมรอดพ้น 

จำกบำป	(มำระโก	2:5)	และทกุข์	(ลกูำ	7:50)

เรำต้อง	มีควำมเช่ือศรัทธำเมื่อเรำภำวนำ 

(มำระโก	11:24)	และเมื่อเรำอยู ่ในวิกฤต 

(มำระโก	4:39-40)	ควำมเช่ือศรัทธำเป็นพื้น

ฐำนของคุณค่ำพระวรสำรอื่นๆ	ทั้งหมด

	 2)	ควำมจริง	(Truth)	พระเยซูตรัสว่ำ 

พระองค์คือ	“หนทำง	ควำมจริง	และชีวิต

(ยอห์น	14:6)	ชีวิตของเรำเป็นกำรแสวงหำ

ควำมจริง	ควำมจริงของโลก	ของชีวิต	และ 

ของมนษุย์	พระองค์สอนเรำว่ำ	ควำมจรงิท�ำให้

เรำเป็นไท	(ยอห์น	8:32)	บุคคลที่ไม่ซื่อตรง 

คือบุตรแห่งปีศำจผู ้มีแต่ควำมเท็จ	 (ยอห์น 

8:44)

	 3)	กำรไตร่ตรอง/ภำวนำ	(Reflection	

/Prayer)	พระเยซสูอนให้เรำไตร่ตรองอยูเ่สมอ 

พระองค์สอนให้เรำรู ้คุณค่ำของควำมสงบ 

(ลูกำ	4:42)	และกำรไตร่ตรองเพื่อหำควำม

หมำยท่ีลกึซึง้ของปรำกฎกำรณ์ต่ำงๆ	ทีเ่กดิขึน้

ในชีวติ	(ลกูำ	12:27;	2:51)	กำรไตร่ตรองน�ำไป

สูก่ำรเข้ำใจ	(มทัธวิ	13:23)	ยอมรบั	และปฏบัิติ

คุณค่ำจนเกิดผลมำกมำย	 (มำระโก	4:20) 

พระเยซูภำวนำอยู่เสมอ	(ลูกำ	6:12;	22:39)

พระองค์ภำวนำเป็นพเิศษ	เมือ่ประกอบภำรกจิ

ส�ำคัญ	(ลูกำ	5:16)	เมื่อมีกำรประจญ	(มัทธิว 

4:1)	(ลูกำ	22:46)	และเมื่อมีวิกฤติของชีวิต

(มัทธิว	26:36)	พระองค์สอนเรำ	ให้ภำวนำอยู่

เสมอ	(ลูกำ	18:1-7)

	 4)	มโนธรรม/วิจำรณญำณ/ควำมกล้ำ 

หำญเชงิศลีธรรม	(Conscience/Discernment 

/Moral	Courage)	พระเยซูสอนให้เรำมีควำม

กล้ำหำญเด็ดเด่ียวในกำรรักษำศลีธรรม	(มทัธวิ 

5:30;	18:8)	มมีโนธรรมเท่ียงตรง	วจิำรณญำณ

แยกแยะชั่วดี	 รู ้จักตัดสินใจเลือกทำงแห่ง 

ควำมดงีำม	และยดึมัน่ในทำงแห่งควำมด	ี(ลกูำ 

18:8)	แม้ในสถำนกำรณ์ทีเ่รำถกูคกุคำม	(มทัธิว 

5:10;	24:10,	12-13)

	 5)	อิสรภำพ	 (Freedom)	พระเยซู 

สอนว่ำ	“ควำมจรงิท�ำให้เรำเป็นอิสระ”	(ยอห์น 

8:32)	ซ่ึงหมำยถึงควำมเป็นอิสระจำกกำรเป็น

ทำสของบำป	เรำปฏิบัติหน้ำท่ีของเรำด้วย

ควำมเชื่อมั่น	ด้วยควำมรัก	มิใช่ด้วยควำมกลัว

(ยอห์น	14:	27)	(ลูกำ	5:10)

	 6)	ควำมยินดี	 (Joy)	ควำมยินดีเป็น 

ผลของประสบกำรณ์กำรสัมผัสควำมรักของ

พระเจ้ำ	(ยอห์น	16:22)	พระเยซูสอนให้เรำ 

มใีจเบิกบำนอยูเ่สมอ	เพรำะชือ่ของเรำถกูจำรึก

ไว้ในสวรรค์แล้ว	 (ลูกำ	10:20)	 ไม่มีสิ่งใด 

ท�ำให้เรำหวั่นไหว	หรือหวำดกลัว	(ยอห์น	14: 

1)	เพรำะพระเจ้ำรักเรำ	(ลูกำ	12:7)	(ยอห์น 

17:13)

	 7)	ควำมเคำรพ	/	ศักดิ์ศรี	(Respect 

/Dignity)	มนุษย ์ถูกสร ้ำงตำมพระฉำยำ 

ลักษณ์ของพระเจ้ำ	มนุษย์เป็นลูกของพระเจ้ำ 

(ลูกำ	20:36)	ดังนั้น	ชีวิตมนุษย์จึงมีควำม

ศักดิ์สิทธิ์	พระเยซูสอนให้เรำเคำรพศักดิ์ศรี 
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ของตนเอง	และของกันและกัน	เรำแต่ละคน 

มีค่ำมำกในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ	(มัทธิว 

10:29-31;	18:10)

	 8)	ควำมสุภำพถ่อมตน	(Humility) 

พระเยซูเช้ือเชิญให้เรำเลียนแบบพระองค์ 

“เรียนจำกเรำ	เพรำะเรำมีใจอ่อนโยนและ

สภุำพ”	(มัทธวิ	11:29)	ค�ำสอนหลกัทีพ่ระเยซู

เน้นย�้ำบ่อยครั้งคือ	ผู้ใดถ่อมตัวลง	ผู้นั้นจะได้

รับกำรยกย่องให้สูงขึ้น	(ลูกำ	14:11)	ผู้ใดมีใจ

สุภำพอ่อนโยนผู้นั้นย่อมเป็นสุข	(มัทธิว	5:5) 

ผู้ใดมีใจสุภำพเหมือนเด็กเล็กๆ	ผู้นั้นจะเป็น 

ผูย้ิง่ใหญ่ทีสุ่ด	ในพระอำณำจกัรสวรรค์	(มทัธวิ 

18:4)

	 9)	ควำมซ่ือตรง	(Honesty)	พระเยซู 

คำดหวังให้เรำเป็น	“มนุษย์ใหม่”	(ยอห์น	1: 

13)	มนุษย์ที่ซ่ือตรง	(มัทธิว	5:37)	ชอบธรรม

(ยอห์น	1:47)	ประพฤติชอบในสำยพระเนตร

ของพระเจ้ำ	 (ลูกำ	16:15)	ด�ำรงตนอยู ่ใน 

ศีลธรรม	ไม่หน้ำซ่ือใจคด	(มัทธิว	23:13-15) 

ไม่คดโกงหรือเบียดเบียนผู้อื่น	(มัทธิว	15:8; 

23:13-15)	ผู้ซ่ือตรงต้องเริ่มจำกกำรซื่อสัตย์ 

ในสิ่งเล็กน้อย	(ลูกำ	16:10)	ผู้ซื่อตรงจะเกิด 

ผลมำกมำย	(ลูกำ	8:15)

	 10)	ควำมเรียบง่ำย/ควำมพอเพียง 

(Simplicity/Sufficiency)	พระเยซูเจริญชีวิต 

ที่เรียบง่ำย	คลุกคลีกับประชำชนคนสำมัญ 

ทุกคนเข้ำหำพระองค์ได้แม้แต่เด็กๆ	(ลูกำ 

18:16)	พระองค ์สอนเรำมิให ้กังวลใจใน 

เคร่ืองแต่งกำย	ในอำหำรกำรกนิ	เพรำะพระเจ้ำ 

ดูแลชีวิตของเรำทุกคน	 (ลูกำ	12:24-27) 

(มัทธิว	6:32)	สุนัขจ้ิงจอกยังมีโพรง	และนก 

ในอำกำศยังมีรัง	แต่พระองค์ไม่มีท่ีท่ีจะวำง

ศีรษะ	(มัทธิว	8:20)

	 11)	ควำมรัก	(Love)	พระเยซูสอนให้ 

เรำมีควำมรักแท้	ควำมรักที่สูงส่งกว่ำควำม 

รักใคร่	 เป็นควำมรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว	ไม่หวัง 

ส่ิงตอบแทน	ควำมรักท่ีมอบแก่ทกุคน	ควำมรัก

ที่เอำชนะอำรมณ์ควำมรู้สึกของตน	จนกระทั่ง

สำมำรถ	รักแม้แต่คนที่เป็นอริกับเรำ	(มัทธิว 

5:43-45)	หลักปฏิบัติพื้นฐำนของกำรแสดง

ควำมรัก	คือ	“ปฏิบัติต่อผู้อื่น	ดังที่เรำอยำก 

ให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรำ”	(มัทธิว	22:39)	หลัก

ปฏบิตัขิัน้สงูของกำรแสดงควำมรกั	คอื	“รกักนั

และกันเหมือนท่ีพระเจ้ำทรงรักเรำ”	(ยอห์น 

15:12)	ควำมรักเป็นคุณค่ำที่ส�ำคัญที่สุด	เป็น

จุดมุ่งหมำยที่คุณค่ำพระวรสำรอื่นๆ	ทั้งหมด 

น�ำไปสู่

	 12)	เมตตำ	(Compassion)	พระเยซู 

เจริญชีวิตท่ีเป็นแบบอย่ำงของควำมเมตตำ

พระองค์เมตตำต่อทุกคน	คนเจ็บป่วย	(มัทธิว 

20:	34)	คนตกทุกข์ได้ยำก	(ลูกำ	7:13)	และ

คนด้อยโอกำส	(มทัธวิ	9:36)	พระองค์ร่วมทกุข์

กบัคนทีม่คีวำมทกุข์	เข้ำถงึควำมรู้สึกและควำม

ต้องกำรของผู้อื่น	(ยอห์น	11:33)	พระองค์

สอนเรำให้รูจั้กพระเจ้ำผูเ้ป็น	พระบดิำผูเ้มตตำ

(ลูกำ	15:20)	และสอนให้เรำเป็นผู ้เมตตำ
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ในประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

เหมือนพระบิดำทรงเป็นผู้เมตตำ	(ลูกำ	6:36)

พระองค์เล่ำนทิำนเปรยีบเทยีบทีน่่ำฟังเรือ่งชำว

สะมำเรียผู้ใจเมตตำ	(ลูกำ	10:33)

	 13)	ควำมกตัญญูรู ้คุณ	(Gratitude) 

พระเยซูตรัสชมเชยผู ้ท่ีได้รับกำรรักษำจำก 

โรคภัย	ที่กลับมำขอบคุณพระองค์	(ลูกำ	17: 

16-17)	พระเยซูขอบคุณพระเจ้ำในทุกขณะ 

(มัทธิว	15:36)	(ลูกำ	22:19)	(ยอห์น	11:41)

และสอนให้เรำรู ้จักกตัญญูรู ้คุณต่อพระเจ้ำ 

และต่อทุกคนที่มีบุญคุณต่อเรำ	(ลูกำ	2:51)

	 14)	กำรงำน/หน้ำที่	 (Work/Duty) 

พระเยซูสอนให้เรำเห็นคุณค่ำของกำรท�ำงำน 

ผู้ที่ท�ำงำนก็สมควรได้รับค่ำตอบแทน	(ลูกำ 

10:7)	พระองค์จะประทำนรำงวัลแก่ทุกคน 

ตำมกำรท�ำงำนของแต่ละคน	(มัทธิว	16:27)

พระองค์ท�ำงำนอยู ่	 เสมอเหมือนพระบิดำ

ท�ำงำนอยูเ่สมอ	(ยอห์น	5:17)	พระองค์ยงัสอน

ว่ำกำรท�ำงำนเป็นกำรถวำยเกียรติ	แด่พระเจ้ำ

(มทัธวิ	5:16)	(ยอห์น	15:8;	17:4)	เรำพึงระลกึ

อยู่เสมอว่ำ	เรำต้องท�ำงำนเพื่ออำหำรที่คงอยู่

เป็นชีวิตนิรันดร์	(ยอห์น	6:27)	“จงท�ำงำน

หนักเพื่อเข้ำประตูแคบสู่พระรำชัยสวรรค์” 

(ลูกำ	13:24)

	 15)	กำรรับใช้	 (Service)	พระเยซู 

เสดจ็มำในโลกเพือ่มำรบัใช้มใิช่มำเพือ่ได้รบักำร

รับใช้	พระองค์สอนสำนุศิษย์ว่ำพระองค์ผู้เป็น

พระเจ้ำยงัรับใช้พวกเขำ	(ยอห์น	13:14)	ดงัน้ัน

พวกเขำต้องรับใช้ผู้อื่นเช่นเดียวกัน	ผู้ใหญ่กว่ำ

จะต้องรับใช้ผู้น้อยกว่ำ	(ลูกำ	22:26)

	 16)	ควำมยุติธรรม	(Justice)	พระเยซู

สอนให้เรำแสวงหำควำมยุติธรรมให้กับผู้อื่น

ก่อนให้กับตนเอง	(ยอห์น	8:7)	ควำมยุติธรรม

เรียกร้องให้เรำเปิดใจกว้ำงต่อควำมต้องกำร

ของผู้อื่น	(ลูกำ	18:3)	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่

ด้อยกว่ำเรำ	(ลูกำ	16:19-21)

	 17)	สันติ/กำรคืนดี	(Peace/Recon- 

ciliation)	พระเยซูตรัสว่ำ	พระองค์มอบสันต ิ

ของพระองค์แก่เรำ	(ยอห์น	14:27)	สันติเป็น

ผลมำจำกควำมยุติธรรม	เรำสำมำรถน�ำสันต ิ

สู่สังคมที่เรำอยู่โดยมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

และกัน	(ลูกำ	10:6)	(มัทธิว	5:9)	มีใจท่ีปล่อย

วำง	หลดุพ้นจำกควำมว้ำวุน่ใจ	หลกีเลีย่งควำม

รุนแรงทุกชนดิ	และเมือ่มคีวำมขัดแย้ง	เรำต้อง

พร้อมท่ีจะคืนดีเสมอ	(มัทธิว	5:24)	กำรคืนดี

เป็นผลจำกกำรเคำรพซ่ึงกนัและกนั	และใจเปิด

ต่อกำรเสวนำ

	 18)	อภยั	(Forgiveness)	พระเยซูสอน

ศิษย์ให้ภำวนำต่อพระบิดำเสมอๆ	ว่ำ	“โปรด

อภัยแก่ข้ำพเจ้ำ	เหมือนที่ข้ำพเจ้ำอภัยให้ผู้อื่น

ที่ท�ำผิดต่อข้ำพเจ้ำ”	(ลูกำ	11:3-4)	พระเยซู

เล่ำนิทำนของบิดำผู้ใจดีที่ให้อภัยแก่ลูกที่ล้ำง

ผลำญทรัพย์สมบัติของบิดำ	(ลูกำ	15:11-24)

พระเยซูให้อภัยแก่ผู้ที่ตรึงพระองค์บนกำงเขน

(ลูกำ	23:34)	กำรรู้จักให้อภัยผู้อื่นเกิดข้ึนได้

เม่ือเรำรู้จักเอำชนะควำมโกรธเคือง	ควำม

อำฆำตมำดร้ำยทกุชนดิ	(มทัธวิ	5:	22)	กำรให้

อภัยของเรำต้องไม่มีขอบเขตเหมือนที่พระเจ้ำ

ให้อภัยแก่เรำอย่ำงไม่มีขอบเขต	(ลูกำ	17:4)
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เรวดีทรรศน์ รอบคอบ, อัชฌา ชื่นบุญ, ชุติมา แสงดารารัตน์, อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ, ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน 

และ จิตร สิทธีอมร

	 19)	ควำมเป็นหน่ึง/ควำมเป็นชุมชน 

(Unity/Community)	พระเยซูสอนว ่ำ 

มนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกัน	ทุกคนมีพระเจ้ำ 

เป็นพระบดิำองค์เดยีวกนั	(มทัธวิ	6:9)	(ยอห์น 

10:30)	ดังนั้น	มนุษย์จึงต้องสร้ำงสังคมมนุษย์

ให้น่ำอยู่	มีควำมเป็นพี่เป็นน้องกัน	(มำระโก 

3:35)	มีสำยใยยดึเหนีย่วกนัอย่ำงมัน่คง	(ยอห์น 

15:12)	ไม่ว่ำเรำจะอยู่ในหน่วยใดของสังคม 

ทั้งบ้ำน	โรงเรียน	และท้องถ่ิน	เรำต้องแสดง

ควำมเป็นเจ้ำของ	กำรมีส่วนร่วมในชีวิตของ 

ชุมชนนั้นๆ	(ยอห์น	13:35)

	 20)	กำรพิศเพ่งสิ่งสร้ำง/รักษ์ธรรมชำติ

(Wonder/Conservation)	พระเยซูสอนให ้

เรำมองดูควำมสวยงำมของธรรมชำติ	ดวงดำว

บนท้องฟ้ำ	(ลูกำ	10:20)	นกที่บินในอำกำศ 

(ลูกำ	12:24)	ดอกไม้ในทุ่งหญ้ำ	(ลูกำ	12:27)

แล้วมองเห็นควำมยิ่งใหญ่ของพระผู ้สร้ำง

ธรรมชำต	ิมองเหน็ควำมน่ำพศิวงของธรรมชำติ

ทีถ่กูสร้ำงมำเพ่ือให้มนุษย์เอำใจใส่ดแูล	(มทัธวิ 

11:27)	เรำจึงต้องหวงแหนธรรมชำติ	อนุรักษ์ 

ส่ิงแวดล ้อม	พิทักษ ์โลกของเรำให ้อนุชน 

รุ่นหลัง

	 21)	ควำมหวัง	 (Hope)	ควำมหวังมี 

พื้นฐำนอยู ่บนค�ำสัญญำของพระเยซูว ่ ำ 

พระองค์มำเพื่อกอบกู้มนุษย์ทุกคน	ให้ได้ 

ควำมรอดพ้นจำกบำป	และมีชีวิตนิรันดร์

(ยอห์น	3:15;	6:40)	ควำมหวังท�ำให้เรำมี 

ควำมอดทน	พำกเพียร	และมั่นคงในควำมดี

ควำมหวังยังท�ำให้เรำคิดบวก	มองโลกในแง่ดี

เรำหวังในพระเจ้ำมิใช่ในวัตถุ	 (ลูกำ	6:35)

(มัทธิว	12:21)	ควำมหวังเป็นแรงบันดำลใจ 

ให้เรำยึดมั่นในคุณค่ำพระวรสำรอื่นๆ	ทั้งหมด

 2. แนวคิดเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์องค์

ประกอบ

	 นงลักษณ์	วิรัชชัย	 (2555:	36-39)

อธิบำยกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ	(Factor 

Analysis)	ว่ำเป็นเทคนิคด้ำนควำมสัมพันธ์ 

ระหว่ำงกัน	(Interdependent	technique) 

หมำยถึง	กลุ่มสถิติวิเครำะห์ส�ำหรับข้อมูลท่ี

ประกอบด้วยตัวแปรชุดหนึ่งท่ีวัดคุณลักษณะ

(Attribute)	หรือตัวแปรแฝง	(Latent	vari-

able)	 โดยที่ชุดตัวแปรนั้นมีควำมสัมพันธ  ์

ระหว่ำงตัวแปรกนัเอง	และไม่มกีำรระบตัุวแปร

ต้นหรือตัวแปรตำม	สถิติวิเครำะห์ประเภทน้ี

เป็นประโยชน์ในกำรวิเครำะห์โมเดลกำร 

วัดตัวแปร	หรือตัวบ่งชี้	มี	2	แบบ	ได้แก่	กำร

วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ	(Explor-

atory	Factor	Analysis:	EFA)	และกำร 

วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(Confirma-

tory	Factor	Analysis)

	 ในบทควำมนี้ ใช ้กำรวิ เครำะห ์องค ์

ประกอบเชิงส�ำรวจ	สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ	เป็น

สถติท่ีิวเิครำะห์ทีใ่ช้ในกำรส�ำรวจควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงชุดของตัวแปรหลำยตัว	จุดมุ่งหมำย 

ในกำรวเิครำะห์คือ	1)	กำรส�ำรวจโมเดลกำรวดั 

2)	กำรยนืยนัว่ำโมเดลกำรวดัองค์ประกอบตำม
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ในประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

กรอบควำมคิดในกำรวิจัยนั้น	สอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์	และ	3)	ควรลดจ�ำนวน

ตัวแปรโดยสร้ำงเป็นองค์ประกอบ	(Factors) 

เพื่อน�ำไช้ในกำรวิเครำะห์หรือตีควำมต่อไป

โมเดลกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจเป็น

โมเดลสมกำรโครงสร้ำง	(Structural	equa-

tion	model:	 SEM)	ชนิดหนึ่งในโมเดล 

ประกอบด้วยตวัแปรแฝง	(Latent	Variables) 

และตัวแปรสังเกตได้	(Observed	Variables)

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

	 ประชำกรที่ใช ้ในกำรวิจัย	นักศึกษำ

ระดับปริญญำตรี 	 ในสถำบันอุดมศึกษำ

คำทอลิกในประเทศไทย	ซึ่ ง เป ็นสถำบัน

อุดมศึกษำเอกชนในก�ำกับดูแลของส�ำนัก 

งำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	กระทรวง 

ศึกษำธกิำร	จ�ำนวน	5	สถำบัน	ได้แก่	มหำวทิยำลัย 

อัสสัมชัญ	มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น	วิทยำลัย

เซนต์หลุยส์	วิทยำลัย	แสงธรรม	และวิทยำลัย

นำนำชำตเิซนต์เทเรซำ	รวมทัง้สิน้	19,534	คน

	 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย	นักศึกษำ

ระดับปริญญำตรี 	 ในสถำบันอุดมศึกษำ

คำทอลิกในประเทศไทย	ซึ่ ง เป ็นสถำบัน

อุดมศึกษำเอกชนในก�ำกับดูแลของส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	กระทรวง

ศึกษำธิกำร	จ�ำนวน	5	สถำบัน	รวมทั้งสิ้น 

1,111	คน	ก�ำหนดขนำดกลุ ่มตัวอย่ำงโดย 

ใช้ตำรำงก�ำหนดขนำดกลุม่ตวัอย่ำงของยำมำเน่ 

(Yamane,	1967)	แล้วใช้วิธีกำรสุ่มแบบหลำย 

ขั้นตอน	(Multi-stages	random	sampling)

	 กำรพิทักษ ์ สิทธิของกลุ ่ม ตัวอย ่ำง 

โครงกำรวิจัยนี้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะ

กรรมกำรจริยธรรมเก่ียวกับกำรวิจัยในมนุษย์

วิทยำลัยเซนต์หลุยส์

	 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย	เครื่องมือที่ใช้

ในกำรวิจัย	ประกอบด้วย	2	ตอน	ประกอบ

ด้วยตอนที่	 1	 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถำม	เป็นแบบตรวจสอบรำยกำร

จ�ำนวน	6	ข้อ	และตอนที	่2	เป็นแบบสอบถำม

คุณลักษณะของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

ในสถำบันอุดมศึกษำคำทอลิกประเทศไทย 

ตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	แบบ 

มำตรำส่วนประมำณค่ำ	10	ระดบั	จ�ำนวน	65	ข้อ 

ที่ผู ้วิจัยได้สร้ำงขึ้น	 โดยศึกษำจำกแนวคิด

ทฤษฎีและผลงำนวิจัยต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง	กำร

ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ	ดังนี้

	 1.	ตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำของ

มำตรวดั	(Content	Validity)	ผ่ำนกำรพจิำรณำ 

จำกข้อค�ำถำมผู ้เชี่ยวชำญ	3	คน	มีค่ำดัชนี

ควำมสอดคล้อง	(Index	of	Item–Objective 

Congruence:	IOC)	ระหว่ำง	0.67	–	1.00

	 2.	น�ำแบบวัดไปทดลองใช้	(Try	out) 

กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง	จ�ำนวน	30	คน 

เพื่อตรวจสอบ	ควำมเที่ยง	(Reliability)	ได ้

ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ำด้วยสูตรของครอนบำค

(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	เท่ำกับ 

0.97
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เรวดีทรรศน์ รอบคอบ, อัชฌา ชื่นบุญ, ชุติมา แสงดารารัตน์, อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ, ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน 

และ จิตร สิทธีอมร

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 กำรน�ำแบบวัดไปสอบถำมกับกลุ ่ม

ตัวอย่ำง	ดังนี้

	 1.	วำงแผนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

ประสำนไปยงัผูป้ระสำนงำนของสถำบันทีก่ลุ่ม

ตัวอย่ำงสังกัดเพื่อขอเข้ำไปเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยก�ำหนดวัน	เวลำที่แน่นอน

	 2.	จัดเตรียมแบบวัดเพื่อน�ำไปเก็บ

รวบรวมข้อมูล	จ�ำนวน	1,200	ชุด

	 3.	ด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน

มีนำคม	–	เมษำยน	2560	โดยผูว้จิยัได้รับกำร

พิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์จำก

วิทยำลัยเซนต์หลุยส์	ก่อนให้กลุ ่มตัวอย่ำง 

ตอบแบบวัด	ผู้วิจัยชี้แจงรำยละเอียดกำรวิจัย

และวตัถปุระสงค์กำรวจิยัให้กลุ่มตวัอย่ำงทรำบ

ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงที่สมัครใจเข้ำร่วมวิจัยทุกคน

สำมำรถออกจำกกำรวิจัยได้ทุกเมื่อที่ต้องกำร

โดยไม่มีผลกระทบต่อกำรเรยีนหรอืผลกำรเรยีน

ใดๆ	ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นควำมลับ 

ผลกำรวิจัยจะน�ำเสนอในภำพรวมโดยไม่ระบุ

นำมหรือรหัสนักศึกษำ

	 4.	คัดเลือกแบบวัดที่กลุ่มตัวอย่ำงตอบ

ครบทุกข้อหรือมีควำมสมบูรณ์ให้ได้	จ�ำนวน 

1,111	ชดุ	ตำมจ�ำนวนกลุม่ตวัอย่ำงทีต่ัง้ไว้ก่อน

น�ำไปวิเครำะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคกำร

วเิครำะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ	(Exploration 

Factor	Analysis:	EFA)

สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล

	 1.	กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มำกที่สุด	ร้อยละ	67.68	อำยุเฉลี่ย	21.8	ปี

นับถือศำสนำพุทธมำกที่สุด	ร้อยละ	81.13 

ก�ำลังศึกษำอยู่ที่มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ	มำก

ที่สุด	ร้อยละ	28.5	รองลงมำ	วิทยำลัยนำนำ 

ชำตเิซนต์เทเรซำ	ร้อยละ	27.60	มหำวทิยำลยั 

เซนต์จอห์น	ร้อยละ	18.97	วทิยำลัยเซนต์หลุยส์ 

ร้อยละ	16.74	และวทิยำลยัแสงธรรม	ร้อยละ 

8.19	ตำมล�ำดับ	กลุ่มสำขำวิชำท่ีเรียนเป็น

มนุษยศำสตร ์และสังคมศำสตร ์มำกที่สุด 

ร้อยละ	56.81	และก�ำลังศึกษำอยู่	ชั้นปีที่	2 

มำกที่สุด	ร้อยละ	28.05

	 2.	จำกกำรน�ำแบบสอบถำมของกลุ่ม

ตัวอย่ำงมำทดสอบควำมเหมำะสม	ในกำร

วิเครำะห์ปัจจัย	(Factor	Analysis)	พบว่ำค่ำ 

Kaiser-Myer-Olkin	Measure	(KMO)	เท่ำกบั 

0.983	และผลกำรทดสอบ	Bartlett’s	Test 

of	Sphericity	P-value	น้อยกว่ำ	0.05	แสดง 

ว่ำองค์ประกอบทั้ง	21	ด้ำนสำมำรถเป็น 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจของคุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก 

ในประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

องค์ประกอบของคุณลักษณะของนักศึกษำ 

ในสถำบันอุดมศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย

ตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	ได้อย่ำง 

มปีระสทิธภิำพ	โดยกำรวเิครำะห์องค์ประกอบ

หลัก	(Principal	Component	Analysis: 

PCA)	และหมุนแกนด้วยเทคนิค	Varimax 

ซึ่งเป็นเทคนิคที่ท�ำให้มีจ�ำนวนตัวแปรที่น้อย

ทีส่ดุ	และมค่ีำ	Factor	loading	มำกในแต่ละ 

ปัจจัย	ผลกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิส�ำรวจ

ของคุณลักษณะของนักศึกษำ	 ในสถำบัน

อุดมศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	ตำม 

อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	พบว่ำ	ประกอบ

ด้วย	6	องค์ประกอบ	รวม	64	ข้อ	ดังตำรำง

แสดงในแต่ละองค์ประกอบต่อไปนี้

ล�ำดับที่    ตัวแปรที่     ข้อควำม       น�ำ้หนกัองค์ประกอบ

				1	 	 	 VAR17	 	 นักศึกษำยินดีในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 	 	 .718

				2	 	 	 VAR16	 	 นักศึกษำยินดีต่อควำมส�ำเร็จของตนเองและผู้อื่น	 	 .716

				3	 	 	 VAR22	 	 นักศึกษำให้เกียรติผู้อื่น	 	 	 	 .703

				4	 	 	 VAR20	 	 นักศึกษำยอมรับควำมแตกต่ำงของบุคคลในสังคม		 .683

				5	 	 	 VAR21	 	 นักศึกษำเคำรพในสิทธิ/เสรีภำพของผู้อื่น

	 	 	 	 	 โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น	 	 	 .677

				6	 	 	 VAR19	 	 นักศึกษำเข้ำใจ	และเคำรพในศักดิ์ศรีของตนเอง	 	 .676

				7	 	 	 VAR15	 	 นักศึกษำเคำรพเสรีภำพทำงควำมคิดต่อตนเองและผู้อื่น		 .670

				8	 	 	 VAR14	 	 นักศึกษำมีอิสระทำงควำมคิด

	 	 	 	 	 ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันด้วยควำมเชื่อมั่น	 	 	 .619

				9	 	 	 VAR24	 	 นักศึกษำมีมำรยำท	มีควำมเคำรพ	และอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่	 .572

				10	 	 	 VAR23	 	 นักศึกษำรู้จักกำลเทศะ	ไม่ก้ำวร้ำว	ไม่ใช้ควำมรุนแรง	 .570

				11	 	 	 VAR13	 	 นักศึกษำมีอิสระที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงำม	 	 .566

				12	 	 	 VAR25	 	 นักศึกษำซื่อสัตย์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน	 	 .552

				13	 	 	 VAR27	 	 นักศึกษำไม่ลักขโมย	ไม่คดโกง	และไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 .537

				14	 	 	 VAR18	 	 นักศึกษำไม่หวั่นไหว

	 	 	 	 	 ไม่หวำดกลัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของชีวิต	 	 .466

				15	 	 	 VAR26	 	 นักศึกษำไม่พูดปดและกล้ำพูดควำมจริง		 	 .414

ค่ำ	Eigenvalue	=	34.857	ค่ำควำมแปรปรวน	53.626

ตำรำงท่ี 1	องค์ประกอบที	่1	ด้ำนควำมเชือ่และศรัทธำในกำรสร้ำงสนัตภิำพด้วยข้อเทจ็จรงิ	(Faith) 
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เรวดีทรรศน์ รอบคอบ, อัชฌา ชื่นบุญ, ชุติมา แสงดารารัตน์, อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ, ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน 

และ จิตร สิทธีอมร

ล�ำดับที่    ตัวแปรที่     ข้อควำม       น�ำ้หนกัองค์ประกอบ

				1	 	 	 VAR39	 	 นักศึกษำแสดงออกซึ่งควำมกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่

	 	 	 	 	 ครูอำจำรย์	และผู้มีพระคุณทุกครั้งที่มีโอกำส	 	 .697

				2	 	 	 VAR38	 	 นักศึกษำตอบแทนพระคุณของครู

	 	 	 	 	 อำจำรย์หรือผู้มีพระคุณโดยพูดดีและปฏิบัติดีต่อท่ำน	 .692

				3	 	 	 VAR37	 	 นักศึกษำตอบแทนพระคุณของบิดำ

	 	 	 	 	 มำรดำโดยพูดดีและปฏิบัติดีต่อท่ำน	 	 	 .675

				4	 	 	 VAR34	 	 นักศึกษำปฏิบัติกิจกำรดีต่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	 .656

				5	 	 	 VAR35	 	 นักศึกษำแบ่งปันสิ่งของที่ตนมีแก่ผู้ที่ต้องกำร		 	 .651

				6	 	 	 VAR33	 	 นักศึกษำรู้จักเสียสละตนเอง	และมีจิตอำสำ	 	 .637

				7	 	 	 VAR36	 	 นักศึกษำช่วยเหลือผู้ยำกไร้	ผู้ด้อยโอกำสในสังคม	 	 .627

				8	 	 	 VAR40	 	 นักศึกษำเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชำติ	 .602

				9	 	 	 VAR41	 	 นักศึกษำแสวงหำควำมรู้	เพื่อพัฒนำตนเอง	 	 .589

				10	 	 	 VAR32	 	 นักศึกษำมีควำมรัก	ไม่เห็นแก่ตัว

	 	 	 	 	 และควำมรักที่มอบแก่ทุกคนในสังคม	 	 	 .586

				11	 	 	 VAR42	 	 นักศึกษำมีนิสัยเอำกำรเอำงำน	และควำมรับผิดชอบ

	 	 	 	 	 ในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย	 	 	 	 .585

				12	 	 	 VAR31	 	 นักศึกษำมีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ	 	 	 .519

				13	 	 	 VAR29	 	 นักศึกษำมีกำรปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนในสังคม	 .503

				14	 	 	 VAR30	 	 นักศึกษำใช้สิ่งของต่ำงๆ	อย่ำงสมดุล

	 	 	 	 	 ตำมสถำนภำพของตนเอง		 	 	 	 .467

ค่ำ	Eigenvalue	=	2.735	ค่ำควำมแปรปรวน	57.833

ตำรำงที่ 2	องค์ประกอบที่	2	ด้ำนมโนธรรมและควำมมุ่งมั่น	(Conscience	and	Commitment)

	 จำกตำรำงที	่1	เป็นองค์ประกอบด้ำนควำมเชือ่และศรทัธำในกำรสร้ำงสนัตภิำพด้วยข้อเทจ็ 

สำมำรถบรรยำยได้ด้วยตัวแปร	15	ตัว	มีค่ำน�้ำหนักต้ังแต่	.414	-	.718	ตัวแปรที่ส�ำคัญ	3	ล�ำดับ

แรก	คือ	1)	นักศึกษำยินดีในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	2)	นักศึกษำยินดีต่อควำมส�ำเร็จของตนเองและ 

ผู้อื่น	และ	3)	นักศึกษำให้เกียรติผู ้อื่น	มีค่ำ	Eigenvalue	เท่ำกับ	34.857	สำมำรถอธิบำย 

องค์ประกอบ	ได้เท่ำกับ	53.626%
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจของคุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก 

ในประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

	 จำกตำรำงที่	2	เป็นองค์ประกอบด้ำนมโนธรรมและควำมมุ่งมั่น	(Conscience	and 

Commitment)	สำมำรถบรรยำยได้ด้วยตวัแปร	14	ตวั	มค่ีำน�ำ้หนกัต้ังแต่	.467	-	.697	ตวัแปรที ่

ส�ำคญั	3	ล�ำดบัแรก	คอื	1)	นกัศกึษำแสดงออกซ่ึงควำมกตัญญรูู้คณุต่อพ่อแม่	ครูอำจำรย์	และผูม้ี

พระคุณทุกครั้งที่มีโอกำส	2)	นักศึกษำตอบแทนพระคุณของครู	อำจำรย์หรือผู้มีพระคุณโดยพูดดี

และปฏิบัติดีต่อท่ำน	และ	3)	นักศึกษำตอบแทนพระคุณของบิดำ	มำรดำโดยพูดดีและปฏิบัติดีต่อ

ท่ำน	มีค่ำ	Eigenvalue	เท่ำกับ	2.735	สำมำรถอธิบำยองค์ประกอบได้	เท่ำกับ	57.833%

ล�ำดับที่    ตัวแปรที่     ข้อควำม       น�ำ้หนกัองค์ประกอบ

				1	 	 	 VAR53	 	 นักศึกษำให้อภัยผู้อื่นที่ท�ำผิดต่อตนเองด้วยใจสงบ		 .651

				2	 	 	 VAR56	 	 นักศึกษำช่วยดูแลรักษำสำธำรณะสมบัติ		 	 .649

				3	 	 	 VAR54	 	 นักศึกษำมีควำมอดทนต่อข้อบกพร่องของตนเอง	 	 .644

				4	 	 	 VAR50	 	 นักศึกษำสำมำรถปฏิบัติตนในกำรอยู่ร่วมกัน

	 	 	 	 	 ในสังคมอย่ำงเสมอภำค	 	 	 	 .631

				5	 	 	 VAR55	 	 นักศึกษำให้อภัยต่อควำมผิดของตนเอง			 	 .628

				6	 	 	 VAR49	 	 นักศึกษำสำมำรถตัดสินปัญหำที่เกิดขึ้น

	 	 	 	 	 ด้วยควำมพึงพอใจของแต่ละฝ่ำย		 	 	 .623

				7	 	 	 VAR48	 	 นักศึกษำใช้ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยุติธรรม

	 	 	 	 	 และไม่ฟุ่มเฟือย	 	 	 	 	 .600

				8	 	 	 VAR57	 	 นักศึกษำสำมำรถท�ำงำนร่วมกับสมำชิกของสถำบัน		 .592

				9	 	 	 VAR52	 	 นักศึกษำน�ำแนวปฏิบัติกำรขจัดควำมขัดแย้งมำใช้

	 	 	 	 	 ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน	 	 	 	 .588

				10	 	 	 VAR51	 	 นักศึกษำปฏิบัติต่อเพื่อนเพื่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดี

	 	 	 	 	 และสันติ		 	 	 	 	 .588

				11	 	 	 VAR46	 	 นักศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ของสถำบัน		.546

				12	 	 	 VAR47	 	 นักศึกษำได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำมยุติธรรม	 	 .537

				13	 	 	 VAR45	 	 นักศึกษำช่วยเหลือกำรด�ำเนินกิจกรรมในสถำบันกำรศึกษำ

	 	 	 	 	 และชุมชน		 	 	 	 	 .493

				14	 	 	 VAR44	 	 นักศึกษำมีจิตตำรมณ์แห่งกำรรับใช้ผู้อื่น	ช่วยเหลือผู้อื่น

	 	 	 	 	 โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน		 	 	 	 .442

				15	 	 	 VAR43	 	 นักศึกษำรับผิดชอบและเห็นคุณค่ำในหน้ำที่

	 	 	 	 	 ที่ได้รับมอบหมำย	 	 	 	 	 .407

ค่ำ	Eigenvalue	=	2.663	ค่ำควำมแปรปรวน	61.930

ตำรำงที่ 3	องค์ประกอบที่	3	ด้ำนพฤติกรรมที่พึงประสงค์	(Desirable	Behavior)
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และ จิตร สิทธีอมร

ล�ำดับที่    ตัวแปรที่     ข้อควำม       น�ำ้หนกัองค์ประกอบ

				1	 	 	 VAR6	 	 นักศึกษำยอมรับ	และกล้ำที่จะยืนยันควำมจริงที่เกิดขึ้น	 .670

				2	 	 	 VAR4	 	 นักศึกษำยอมรับควำมจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตได้	 	 .658

				3	 	 	 VAR5	 	 นักศึกษำด�ำเนินชีวิตไปตำมควำมจริงที่เกิดขึ้นแม้จะล�ำบำก	 .657

				4	 	 	 VAR11	 	 นักศึกษำสำมำรถตัดสินใจเลือกทำงปฏิบัติที่ดี

	 	 	 	 	 ถูกต้องในเรื่องต่ำงๆ		 	 	 	 .636

				5	 	 	 VAR9	 	 นักศึกษำมีกำรไตร่ตรองกำรกระท�ำของตน

	 	 	 	 	 เพื่อให้เกิดกำรตัดสินใจที่ถูกต้อง	 	 	 .609

				6	 	 	 VAR10	 	 นักศึกษำสำมำรถใช้วิจำรณญำณแยกแยะควำมชั่ว

	 	 	 	 	 ควำมดี	ควำมเหมำะสมได้	 	 	 	 .602

				7	 	 	 VAR12	 	 นักศึกษำมีควำมกล้ำหำญ	ยึดมั่นในกำรรักษำศีลธรรม

	 	 	 	 	 และคุณงำมควำมดี		 	 	 	 .579

ค่ำ	Eigenvalue	=	1.713	ค่ำควำมแปรปรวน	64.565

ตำรำงที่ 4	องค์ประกอบที่	4	ด้ำนผลที่ได้จำกพฤติกรรม	(Behavioral	Outcome)

	 จำกตำรำงที่	3	เป็นองค์ประกอบด้ำนพฤติกรรมที่พึงประสงค์	(Desirable	Behavior) 

สำมำรถบรรยำยได้ด้วยตัวแปร	15	ตัว	มีค่ำน�้ำหนักต้ังแต่	.407	-	.651	ตัวแปรที่ส�ำคัญ	3	ล�ำดับ

แรก	คือ	1)	นักศกึษำให้อภยัผู้อืน่ท่ีท�ำผดิต่อตนเองด้วยใจสงบ	2)	นกัศกึษำช่วยดแูลรกัษำสำธำรณะ

สมบัติ	และ	3)	นักศึกษำมีควำมอดทนต่อข้อบกพร่องของตนเอง	มีค่ำ	Eigenvalue	เท่ำกับ 

2.663	สำมำรถอธิบำยองค์ประกอบได้	เท่ำกับ	61.630%

	 จำกตำรำงที่	4	เป็นองค์ประกอบด้ำนผลท่ีได้จำกพฤติกรรม	(Behavioral	Outcome) 

สำมำรถบรรยำยได้ด้วยตวัแปร	7	ตวั	มค่ีำน�ำ้หนกัตัง้แต่	.579	-	.670	ตวัแปรทีส่�ำคญั	3	ล�ำดบัแรก

คือ	1)	นักศึกษำยอมรับ	และกล้ำท่ีจะยืนยันควำมจริงที่เกิดขึ้น	2)	นักศึกษำยอมรับควำมจริงที่ 

เกิดขึน้ในชีวติได้	และ	3)	นกัศกึษำด�ำเนนิชวีติไปตำมควำมจริงทีเ่กดิขึน้แม้จะล�ำบำก	มค่ีำ	Eigen-

value	1.713	สำมำรถอธิบำยองค์ประกอบได้	เท่ำกับ	64.565%
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจของคุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก 

ในประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ล�ำดับที่    ตัวแปรที่     ข้อควำม       น�ำ้หนกัองค์ประกอบ

				1	 	 	 VAR61	 	 นักศึกษำรู้คุณค่ำของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม		 	 .687

				2	 	 	 VAR60	 	 นักศึกษำเรียนรู้	ท�ำควำมเข้ำใจ	และซำบซึ้งในควำมสวยงำม

	 	 	 	 	 ของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม		 	 	 .673

				3	 	 	 VAR62	 	 นักศึกษำดูแลรักษำธรรมชำติ	และสิ่งแวดล้อม	 	 .643

				4	 	 	 VAR59	 	 นักศึกษำสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนและบุคคลรอบข้ำง	.588

				5	 	 	 VAR64	 	 นักศึกษำมีควำมคิดเชิงบวกและมั่นคงในควำมดี	 	 .579

				6	 	 	 VAR65	 	 นักศึกษำมีควำมอดทน	พำกเพียร	และมองโลกในแง่ดี		 .574

				7	 	 	 VAR63	 	 นักศึกษำตั้งเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินชีวิตที่ดี

	 	 	 	 	 ตำมแนวปฏิบัติศำสนำที่ตนเองนับถือ	 	 	 .571

				8	 	 	 VAR58	 	 นักศึกษำสำมำรถท�ำงำนร่วมกับชุมชน	 	 	 .537

ค่ำ	Eigenvalue	=	1.189	ค่ำควำมแปรปรวน	66.394

ล�ำดับที่    ตัวแปรที่     ข้อควำม       น�ำ้หนกัองค์ประกอบ

				1	 	 	 VAR3	 	 นักศึกษำด�ำเนินชีวิตตำมควำมเชื่อและ

	 	 	 	 	 ควำมศรัทธำของของศำสนำ	 	 	 	 .815

				2	 	 	 VAR2	 	 นักศึกษำน�ำหลักปฏิบัติทำงศำสนำมำประยุกต์ใช้

	 	 	 	 	 ในชีวิตประจ�ำวัน	 	 	 	 	 .813

				3	 	 	 VAR1	 	 ควำมเชื่อหรือควำมศรัทธำของนักศึกษำเป็นไป

	 	 	 	 	 ตำมค�ำสอนของศำสนำที่ตนเองนับถือ	 	 	 .792

				4	 	 	 VAR7	 	 นักศึกษำสวดภำวนำ	นั่งสมำธิ	เพื่อให้เกิดควำมสงบในจิตใจ	 .718

				5	 	 	 VAR8	 	 นักศึกษำน�ำกระบวนกำรคิด	กำรไตร่ตรองมำใช้ในกำรเรียน	 .558

ค่ำ	Eigenvalue	=	1.150	ค่ำควำมแปรปรวน	68.163

ตำรำงที่ 5	องค์ประกอบที่	5	ด้ำนควำมยุติธรรมต่อบุคคล	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และสันติภำพ

														(Justice	and	Peace)

ตำรำงที่ 6	องค์ประกอบที่	6	ด้ำนควำมหวัง	(Hope)

	 จำกตำรำงท่ี	5	เป็นองค์ประกอบด้ำนด้ำนควำมยุติธรรมต่อบุคคล	สังคม	สิ่งแวดล้อม 

และสันติภำพ	(Justice	 and	 Peace)	สำมำรถบรรยำยได้ด้วยตัวแปร	8	ตัว	มีค่ำน�้ำหนักตั้งแต ่

.537	-	.687	ตัวแปรที่ส�ำคัญ	3	ล�ำดับแรก	คือ	1)	นักศึกษำรู้คุณค่ำของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

2)	นักศึกษำเรยีนรู	้ท�ำควำมเข้ำใจ	และซำบซึง้ในควำมสวยงำมของธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	และ 

3)	นักศึกษำดูแลรักษำธรรมชำติ	และสิ่งแวดล้อม	มีค่ำ	Eigenvalue	เท่ำกับ	1.189	สำมำรถ 

อธิบำยองค์ประกอบได้	เท่ำกับ	66.394%
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เรวดีทรรศน์ รอบคอบ, อัชฌา ชื่นบุญ, ชุติมา แสงดารารัตน์, อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ, ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน 

และ จิตร สิทธีอมร

	 จำกตำรำงท่ี	6	เป็นองค์ประกอบด้ำนควำมหวัง	(Hope)	สำมำรถบรรยำยได้ด้วยตัวแปร 

5	ตัว	มีค่ำน�้ำหนักตั้งแต่	.558	-	.815	ตัวแปรที่ส�ำคัญ	3	ล�ำดับแรก	คือ	1)	นักศึกษำด�ำเนินชีวิต

ตำมควำมเชื่อและควำมศรัทธำของของศำสนำ	2)	นักศึกษำน�ำหลักปฏิบัติทำงศำสนำมำประยุกต์

ใช้ในชวีติประจ�ำวนั	และ	3)	ควำมเชือ่หรอืควำมศรัทธำของนกัศกึษำเป็นไปตำมค�ำสอนของศำสนำ

ที่ตนเองนับถือ	มีค่ำ	Eigenvalue	1.150	สำมำรถอธิบำยองค์ประกอบได้	เท่ำกับ	68.163%

 

	 ค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบในตำรำงที่	1	–	6	สำมำรถก�ำหนดเป็นภำพรวมของค่ำน�้ำหนัก 

องค์ประกอบดังภำพที่	1	ต่อไปนี้

ภำพที	่1	กรำฟทีพ่ลอ็ตค่ำ	Eigenvalues	ของแต่ละตัวแปรทีเ่ก่ียวข้องกบัองค์ประกอบคณุลักษณะ 

	 		ของนักศึกษำ	ในสถำบันอุดมศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	ตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำ 

	 		คำทอลิก
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจของคุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก 

ในประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ภำพที	่2	องค์ประกอบของคณุลกัษณะของนกัศกึษำ	ในสถำบนัอดุมศกึษำคำทอลกิในประเทศไทย

										ตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก

	 ดังนั้น	จึงได้องค์ประกอบของคุณลักษณะของนักศึกษำ	ในสถำบันอุดมศึกษำคำทอลิกใน

ประเทศไทย	ตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิกได้ดังภำพที่	2	ต่อไปนี้

องค์ประกอบของ 
คุณลักษณะของนักศึกษำ 

ในสถำบันอุดมศึกษำ 
คำทอลิก
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อภิปรำยผล

	 จำกผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของ

คุณลักษณะของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำใน

สถำบันอุดมศึกษำคำทอลิกประเทศไทย	ตำม

อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	ที่ก� ำหนด

ขอบเขตของคุณลักษณะของนักศึกษำระดับ

อุดมศึกษำ	ได้	6	องค์ประกอบ	ดังนี้	1)	ควำม

เชื่อและศรัทธำในกำรสร้ำงสันติภำพด้วย 

ข้อเท็จจริง	(Faith)	2)	มโนธรรมและควำม 

มุ่งมั่น	(Conscience	and	Commitment) 

3)	พฤติกรรมที่พึงประสงค ์	 (Desirable 

Behavior)	4)	ผลท่ีได้จำกพฤตกิรรม	(Behav- 

ioral	Outcome)	5)	ควำมยุติธรรมต่อบุคคล 

สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และสันติภำพ	 (Justice 

and	 Peace)	 และ	 6)	 ควำมหวัง	 (Hope) 

สำมำรถอภิปรำยแต่ละองค์ประกอบดังใน 

พระคมัภร์ีคำทอลกิ	ฉบับสมบรูณ์	(2557)	ดงันี้

	 องค์ประกอบที	่1	ควำมเชือ่และศรทัธำ

ในกำรสร้ำงสันติภำพด้วยข้อเท็จจริง	(Faith)

ควำมเชื่อศรัทธำในพระเจ้ำ	ควำมเป็นจริงของ

โลก	ของชีวิต	และของมนุษย์	ดังพระเยซู 

สอนว่ำ	ให้ท่ำนท้ังหลำย	มีควำมเชื่อศรัทธำ 

ในพระเจ้ำ	(มำระโก	11:	22)	แล้วจงรับใช้กัน

และกันด้วยควำมรัก	(กำละเทีย	5:13)	และ

ร่วมยินดีในควำมถูกต้อง	(โคลิน	13:6)	ดังเช่น

ควำมเชื่อ	ศรัทธำในควำมจริง	กำรยอมรับ

ควำมแตกต่ำง	ยินดีในควำมส�ำเร็จ	 เคำรพ

เสรีภำพทำงควำมคิด	ด้วยควำมจริงย่อมยังให้

เกิดสันติภำพ

	 องค์ประกอบที่	2	มโนธรรมและควำม

มุ่งมั่น	(Conscience	and	Commitment) 

พระเยซูสอนให้เรำมีควำมกล้ำหำญเด็ดเดี่ยว 

ในกำรรักษำศีลธรรม	 (มัทธิว	5:30,18:8) 

มุ่งมั่นและยึดมั่นในทำงแห่งควำมดี	(ลูกำ	18: 

8)	แม้ในสถำนกำรณ์ทีถ่กูคกุคำม	(มทัธวิ	5:10, 

24:10,12:13)	ดังเช่น	กำรกตัญญูรู้คุณ	กำร

ปฏบิติักจิกำรท่ีดต่ีอผูอ่ื้นโดยไม่หวังสิง่ตอบแทน

	 องค ์ประกอบท่ี	 3	พฤติกรรมที่พึง

ประสงค์	 (Desirable	Behavior)	พระเยซู 

สอนศิษย์ให้ภำวนำต่อพระบิดำเสมอๆ	ว่ำ 

“โปรดอภัยแก่ข้ำพเจ้ำ	เหมือนที่ข้ำพเจ้ำอภัย

ให้ผู ้อื่นที่ท�ำผิดต่อข้ำพเจ้ำ”	 (ลูกำ	11:3-4)

ควำมยุติธรรมเรียกร้องให้เรำเปิดใจกว้ำงต่อ

ควำมต้องกำรของผู้อื่น	(ลูกำ	18:3)	ดังเช่น 

กำรให้อภัยผู ้อื่นที่ท�ำผิดต่อตนเอง	มีควำม

อดทนต่อข้อบกพร่อง	มพีฤติกรรมทีด่แูลรกัษำ

สำธำรณะสมบัติ	ปฏิบัติตนในกำรอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมอย่ำงเสมอภำค

	 องค์ประกอบที	่4	ผลท่ีได้จำกพฤตกิรรม

(Behavioral	Outcome)	พระเยซูตรัสว่ำ 

ชีวิตของเรำเป็นกำรแสวงหำควำมจริง	ควำม

จริงของโลก	ของชวีติ	และของมนษุย์	พระองค์

สอนเรำว่ำ	ควำมจริงท�ำให้เรำเป็นไท	(ยอห์น 

8:32)	มีมโนธรรมเที่ยงตรง	มีวิจำรณญำณ

แยกแยะช่ัวด	ีรูจ้กัตดัสนิใจเลอืกทำงแห่งควำม

ดีงำม	และยึดมั่นในทำงแห่งควำมดี	(ลูกำ	18: 

8)	ดังเช่น	กำรยอมรับควำมจริงที่เกิดขึ้นใน 
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ชีวิตแม้ยำกล�ำบำก	แยกแยะควำมชั่ว	ควำมดี

ควำมเหมำะสมได้

	 องค์ประกอบท่ี	5	ควำมยุติธรรมต่อ

บุคคล	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และสันติภำพ 

(Justice	 and	 Peace)	พระเยซูตรัสว ่ำ 

พระองค์มอบสันติของพระองค์แก่เรำ	(ยอห์น 

14:27)	สันติเป็นผลมำจำกควำมยุติธรรม 

เรำสำมำรถน�ำสันติสู่สังคมที่เรำอยู่โดยมีควำม

สัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน	(ลูกำ	10:6)	(มัทธิว 

5:9)	และมองเหน็ควำมยิง่ใหญ่ของพระผูส้ร้ำง

ธรรมชำติ	เห็นควำมน่ำพิศวงของธรรมชำต ิ

ที่สร้ำงมำเพื่อให้มนุษย์เอำใจใส่ดูแล	(มัทธิว 

11:	27)	ดังเช่น	กำรรู้คุณค่ำ	ดูแลรักษำ	เรียน

รู ้ท�ำควำมเข้ำใจ	ต่อบุคคล	ธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม

	 องค์ประกอบที่	6	ควำมหวัง	(Hope) 

ควำมหวังท�ำให้เรำมีควำมอดทน	พำกเพียร

และมั่นคงในควำมดี	 (ลูกำ	6:	35,	มัทธิว 

12:21)	อันควำมเชื่อ	ควำมหวัง	และควำมรัก

ทั้งสำมประกำร	แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่ำสิ่งใดทั้งหมด

คือ	ควำมรัก	(โครินธ์	13:	13)	ดังเช่น	ควำม

หวงัท�ำให้ด�ำเนนิชวิีตได้ตำมควำมเชือ่และควำม

ศรัทธำ

	 จะเห็นได้ว่ำจำกองค์ประกอบที่พบทั้ง 

6	ประกำรนั้นสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 

สุรินทร์	จำรย์อุปกำระ	(2558:	38)	ได้ศึกษำ

วจิยัเกีย่วกบักำรจดักำรศกึษำโรงเรยีนคำทอลกิ

ในประเทศไทย	ตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำ

คำทอลกิ	พบว่ำ	องค์ประกอบกำรจดักำรศกึษำ

โรงเรยีนคำทอลกิในประเทศไทยตำมอตัลกัษณ์

กำรศึกษำคำทอลิก	เป็นพหุองค์ประกอบม ี

9	องค์ประกอบ	ซึ่งใน	9	องค์ประกอบ	ม ี

4	องค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับผลงำนวิจัย 

ครั้งนี้	 ได้แก่	องค์ประกอบที่	2	กำรจัดกำร

เรยีนกำรสอนแบบบรูณำกำรคุณค่ำพระวรสำร

ที่ระบุว ่ำ	หำกสถำนกำรศึกษำได ้น�ำองค ์

ประกอบคุณลักษณะดังกล่ำวมำจัดกำรเรียน

กำรสอนที่ส ่งเสริมให้ผู ้ เรียนมีมโนธรรมท่ี 

ถูกต้อง	องค์ประกอบที่	5	กำรจัดกิจกรรม 

ตำมหลักอภิบำล	ที่ระบุว่ำ	มีกำรจัดกิจกรรม 

ที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนท�ำประโยชน์เพื่อสังคม 

มีจิตอำสำ	จิตสำธำรณะ	องค์ประกอบท่ี	7 

กำรก�ำหนดหลักสูตรบนพื้นฐำนคุณค่ำพระ 

วรสำร	ด้วยมิติของควำมเชื่อในศำสนำ	มีกำร

ก�ำหนดหลักสูตรที่สอดคล้องกำรจัดกำรศึกษำ

คำทอลิกบนพ้ืนฐำนคุณค่ำพระวรสำร	และ 

องค์ประกอบที่	8	กำรก�ำหนดเนื้อหำรำยวิชำ

ตำมแนวคิดของพระศำสนจักรคำทอลิก 

ในประเด็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องสื่อ

ศึกษำ	สิทธิมนุษยชน	สันติศึกษำ	เพศศึกษำ

และนเิวศวทิยำ	ตำมแนวคดิของพระศำสนจักร

คำทอลิก	ประกอบกับมีกำรก�ำหนดหลักสูตร

บนพื้นฐำนคุณค่ำพระวำรสำร	และเนื้อหำ

รำยวิชำ	ตำมแนวคิดของพระศำสนำจักร

คำทอลิก
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ข้อเสนอแนะ

  ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย

	 องค ์ประกอบของคุณลักษณะของ

นกัศกึษำระดบัอดุมศกึษำในสถำบนัอดุมศกึษำ

คำทอลิกประเทศไทย	ตำมอตัลกัษณ์กำรศกึษำ

คำทอลิก	ที่ก�ำหนดขอบเขตของคุณลักษณะ

ของนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ	ตำมอัตลักษณ์

กำรศึกษำคำทอลิกมี	21	คุณค่ำ	นักวิจัยได้ 

ค้นพบองค์ประกอบของคุณลักษณะของ

นักศึกษำ	ในสถำบันอุดมศึกษำคำทอลิกใน

ประเทศไทย	ตำมอตัลกัษณ์กำรศกึษำคำทอลกิ

ประกอบด้วย	1)	ควำมเชื่อและศรัทธำใน 

กำรสร้ำงสันติภำพด้วยข้อเท็จจริง	 (Faith) 

2)	มโนธรรมและควำมมุ่งมั่น	(Conscience 

and	Commitment)	3)	พฤติกรรมที่พึง 

ประสงค์	(Desirable	Behavior)	4)	ผลที่ได้ 

จำกพฤติกรรม	(Behavioral	Outcome) 

5)	ควำมยุติธรรมต่อบุคคล	สังคม	สิ่งแวดล้อม 

และสันติภำพ	(Justice	and	Peace)	และ 

 

6)	 ควำมหวัง	 (Hope)	 เพื่อให ้ผู ้บริหำร 

คณำจำรย์น�ำไปใช้ในกำรพัฒนำนักศึกษำ 

อย่ำงเป็นระบบ	เช่น	บูรณำกำรในหลักสูตร 

หรือรำยวิชำ	กำรจัดกำรเรียนกำรสอน	และ

กำรประเมนิผล	โดยเฉพำะตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ	และกำรท�ำ 

Rubrics	กำรวัดและประเมินผล	เป็นต้น	เพื่อ 

ให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และ 

อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิกแก่นักศึกษำ

 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรน�ำผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ

ของคุณลักษณะของนักศึกษำ	 ในสถำบัน

อุดมศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	ตำม 

อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก	และน�ำองค์

ประกอบของคุณลักษณะของนักศึกษำ 

ในสถำบันอุดมศึกษำคำทอลิกใน	ประเทศไทย

ตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิกไปจัดท�ำ

สนทนำกลุม่	(Focus	group)	ก่อนน�ำไปใช้จริง
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บทคัดย่อ 	 กำรวจิยันีเ้ป็นงำนวจิยัเอกสำร	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำ	1)	ชวีติ

พระศำสนจักรคำทอลิกที่มีชีวิตบุญลำภเป็นดังฐำนรำกคุณธรรม	และ 

2)	บทบำทควำมเป็นพระศำสนจักรคำทอลกิท่ีมชีวีติบุญลำภเป็นฐำนรำก

คุณธรรมท่ำมกลำงสังคมไทย

	 ผลกำรวิจัยพบว่ำ

	 1.	ชีวิตพระศำสนจักรคำทอลิกมีชีวิตบุญลำภเป็นฐำนรำก

คุณธรรม	พระคริสตเจ้ำผู ้ทรงเป็น	ควำมสมบูรณ์แห่งบุญลำภทรง

สถำปนำพระศำสนจักร	ชีวิตพระศำสจักรจึงมีพระองค์เป็นศูนย์กลำง 

บญุลำภยงัเป็นหวัใจของบทเทศนำของพระเยซูเจ้ำ	และเป็นวถิแีห่งกำร 

เป็นศษิย์พระครสิตเจ้ำ	อย่ำงแท้จรงิ	บญุลำภเป็นคลงัคุณธรรมของครสิตชน 

แสดงออกซึ่งควำมเชื่อ	ควำมหวังและควำมรัก	เป็นคริสตจริยศำสตร์ 

อนัเป็นแนวทำงในด�ำเนนิชวีติของคริสตชนต่อพระเจ้ำ	ต่อตนเองและต่อ

ผู้อื่น	พระศำสนจักรได้เผยแสดงถึงควำมสุขแท้จริงแห่งพระอำณำจักร

สวรรค์ท่ีเริ่มต้นแล้วแก่โลกในพระเยซูเจ้ำและจะสมบูรณ์เมื่อพระองค์

เสดจ็มำอกีครัง้หนึง่พระศำสนจกัรจงึมลีกัษณะเป็น	“บ้ำน”	ทีม่อีงค์พระ

เยซคูรสิตเจ้ำเป็นศลิำหวัมมุเอก	บญุลำภเป็นฐำนรำกและโครงสร้ำงท่ีจะ

ท�ำให้บ้ำนนี้ตั้งมั่นคง	เป็นพยำนแห่งควำมรอดพ้นในปัจจุบัน

	 2.	บทบำทควำมเป็นพระศำสนจักรคำทอลิกท่ีมีชีวิตบุญลำภ 

เป็นฐำนรำกคุณธรรมท่ำมกลำงสังคมไทยเริ่มต้นจำกควำมเข้ำใจที่ว่ำ 

พระศำสนจักรคำทอลิกในประเทศไทยเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งบุญลำภท่ี 

ก�ำลังเจริญเติบโต	พระเยซูเจ้ำผู้ทรงเป็นควำมสมบูรณ์ของบุญลำภเป็น 

ผู้หว่ำน	ทรงเป็นผู้เริ่มต้นและผู้ผลักดันให้พระศำสนจักรด�ำเนินไปเพื่อ

เป็นพยำนท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำยของสังคมไทย

กฤษฎีกำสมัชชำใหญ่ของพระศำสนจักรคำทอลิกในประเทศไทย	ค.ศ.

2015	มีแนวทำงในกำรขับเคลื่อนพระศำสนจักรไทยที่ว่ำ	“ศิษย์พระ

คริสต์เจริญชีวิตประกำศข่ำวดีใหม่”	ซึ่งก็คือชีวิตบุญลำภนั่นเอง	พระ

ศำสนจักรในประเทศไทยภำยใต้แนวทำงกฤษฎีกำฯ	จึงมีลักษณะ
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Abstract

เป็น	“บ้ำน”	ท่ีมีองค์พระเยซูคริสตเจ้ำเป็นศิลำหัวมุมเอก	บุญลำภเป็น

ฐำนรำกและโครงสร้ำงทีจ่ะท�ำให้บ้ำนนีต้ั้งมัน่คง	คริสตชนทุกคนร่วมชวีติ

กันเป็น	“วิถีชุมชนวัด”	และเป็นพยำนท่ำมกลำงสังคมไทยในปัจจุบัน

ค�ำส�ำคัญ:	 บุญลำภ

	 	 	 ฐำนรำกคุณธรรม

	 	 	 พระศำสนจักร

	 The	purposes	of	this	documentary	research	were	to:	

1)	Study	the	Life	of	the	Church;	living	the	Beatitudes	as	root	

virtues.	2)	Study	the	role	of	the	Catholic	Church	living	the	

Beatitudes	as	root	virtues	among	Thai	people.	

	 The	results	of	the	study:	

	 1.	The	Church	recognizes	the	Beatitudes	as	root	virtues.	

Christ	who	established	the	Church	has	the	perfection	of	the	

Beatitudes,	therefore	the	life	of	the	Church	has	to	be	Chris-

tocentric.	The	Beatitudes	are	also	the	core	of	Jesus’	sermons	

and	the	way	of	His	discipleship.	The	Beatitudes	are	sources	

of	Christian	virtues,	living	faith,	hope	and	love,	which	are	the	

foundation	stones	of	Christian	Ethic,	which	teach	Christians	

the	way	to	live	with	God,	with	him/herself	and	with	others.	

The	Church	proclaims	 to	 the	world	 the	Beatitudes	of	 the	

Kingdom	of	Heaven	which	was	announced	by	Christ	already,	

and	will	be	complete	when	He	come	again	 in	Glory.	The	

Church	is	the	“house,”	having	Jesus	Christ	as	the	cornerstone,	

living	the	Beatitudes	as	roots	and	structures	that	strengthen	

the	whole,	being	the	witness	of	salvation	in	the	present.
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	 2.	The	role	of	the	Catholic	Church	in	Thailand,	living	

Beatitudes	as	root	virtues,	is	to	be	understood	that	the	Church	

is	the	seed	of	the	Beatitudes	which	is	continually	growing.		 

Jesus,	perfection	of	the	Beatitudes,	is	the	sower,	the	founder 

and	the	pusher	of	the	Church	to	be	the	witness	of	the	Kingdom 

among	the	variety	and	diversity	of	Thai	society.	The	Decree	

of	the	Plenary	Counsel	of	the	Catholic	Church	in	Thailand,	

A.D.	2015,	has	given	the	proposal	to	develop	the	Church	in	

Thailand	“Christ‘s	Disciples	Living	the	New	Evangelization”	

that	 is	 the	 life	of	 the	Beatitudes.	The	Church	 in	Thailand,	

according	 to	 the	 Degree	 of	 the	 Plenary	 Counsel,	 is	 the	

“house,”	having	Jesus	Christ	as	the	cornerstone,	living	the	

Beatitudes	 as	 roots	 and	 structures	 that	 strengthen	 the 

whole.	All	Christians	together	are	called	to	live	“Basic	Eccle-

sial	Communities	(BECs)”	and	be	the	witnesses	among	Thai	

people.

Keyword:	 Makaria

	 	 	 Root	Virtues

	 	 	 The	Life	of	The	Church
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญ

	 “บุญลำภ”	เป็นพระวำจำแรกที่ออกมำ

จำกพระโอษฐ์ของพระเยซูเจ้ำในค�ำเทศน์บน

ภูเขำซ่ึงนักบุญมัทธิวได้ร้อยเรียงไว้อย่ำงน่ำ

ประทบัใจ	พระศำสนจกัรเลอืกพระวรสำรตำม

ค�ำบอกเล่ำของนักบุญมัทธิวเล่มนี้อำศัยกำร

ดลใจของพระจติเจ้ำให้เป็นพระวรสำรเล่มแรก

ของสำรบบพระคัมภีร์ภำคพันธสัญญำใหม่ 

บำทหลวงอันเดร	เชลีนำส	(Andre	Gelinas, 

SJ.,	2009:	8)	ได้ชีใ้ห้เหน็เหตผุลของกำรเลอืก

พระวรสำรตำมค�ำบอกเล่ำของนักบุญมัทธิว

เป็นเล่มแรกโดยอธิบำยว่ำ	พระวรสำรตำม 

ค�ำบอกเล่ำของนกับุญมทัธวิเหมำะทีจ่ะเป็นเล่ม

แรกของสำรบบพระคัมภร์ีพนัธสญัญำใหม่ด้วย

เหตุผลที่ว่ำนักบุญมัทธิวได้แสดงให้เห็นอย่ำง

ชัดเจนว่ำ	“พระเยซูเจ้ำทรงเป็นสะพำนเชื่อม

ระหว่ำงพันธสัญญำทั้งสอง”

	 ตำมพระคมัภร์ีพนัธสัญญำเดมิ	พระเจ้ำ

ทรงกระท�ำพันธสัญญำกับประชำชนกลุ่มหนึ่ง

จำกพันธสัญญำนั้น	พวกเขำจึงเจริญชีวิตหล่อ

หลอมตนเองด้วยพระบัญญัติ	10	ประกำรท่ี

โมเสสรับมำจำกพระเยห์เวห์บนภูเขำซีนำย

(เทยีบ	อพย	20:	1-17)	พวกเขำภมูใิจและเรยีก

ตนเองว่ำ	“ประชำกรเลือกสรร”	(เทียบ	ฉธบ 

7:	6,	อสย	42:	1)	พระยำห์เวห์ทรงสัญญำจะ

ประทำนพระผู้ช่วยให้รอดพ้น	ในสมัยกษัตริย์

ดำวิด	ควำมรุ่งเรืองของพระเจ้ำปรำกฏเด่นชัด

ในพระองค์	พระสัญญำถึงพระผู้ช่วยให้รอดพ้น

ด�ำรงสืบต่อมำผ่ำนทำงเชื้อสำยของพระองค์

(เทียบ	ซมอ	7:	12-16)	ผู้ทรงเป่ียมด้วยอ�ำนำจ

แห่งกษัตริย์	พระเยซูเจ้ำทรงเป็นผู้ท�ำให้พันธ-

สัญญำเดิมเป็นจริง	ทรงเติมเต็มค�ำพยำกรณ์

ของบรรดำประกำศกก่อนหน้ำนี	้(เทียบ	มธ	5: 

12) 	 ทั้ งยั งทรงมอบพันธสัญญำใหม ่แก ่

ประชำชนใหม่	พระเยซูเจ้ำทรงกระท�ำเช่นเดียว

กับโมเสสคือทรงเสด็จข้ึนบนภูเขำ	แต่มิได้ทรง

รับพระบัญญัติจำกพระยำห์เวห์เฉกเช่นโมเสส

ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งบัญญัติใหม่ในพระองค์เอง

เพรำะทรงประทบับนบลัลังก์เยีย่งกษตัริย์ดำวดิ

ประกำศด้วยอ�ำนำจสูงสุด	บัญญัติใหม่นี้คือ 

บุญลำภ	8	ประกำร	(มธ	5:	1-13)	บัญญัตินี้

มใิช่ข้อบงัคบัอกีต่อไปแต่เป็น	“ใจ”	ทีจ่ะสมัผสั

พระเจ้ำและแสดงออกมำสู่ชีวิตด้วยกำรปฏิบัติ

ควำมรักต่อเพื่อนพี่น้อง	จำกพันธสัญญำนี ้

ผู้ที่เจริญชีวิตหล่อหลอมตนเองด้วยบุญลำภ 

จะได้ชื่อว่ำเป็น	“ประชำกรเลือกสรรใหม่” 

นั่นคือ	“พระศำสนจักร”	และพระวรสำร 

ตำมค� ำบอก เล ่ ำ ของนั กบุญมั ทธิ ว เป ็ น 

พระวรสำรเล่มเดียวที่ใช้ค�ำว่ำ	พระศำสนจักร 

(ἐκκλησίᾳ )	 (18:	 17)	 ในกำรสร ้ำง 

พระศำสนจักรนี้	ยอห์น	พี	เมเยอร์	(John	P. 

Meier,	1979:	42-51)	ยงัได้เน้นว่ำ	พระวรสำร 

นักบุญมัทธิวเป็นหนังสือท่ีมีค�ำสอนพิเศษ 

ด้ำนศีลธรรมส�ำหรับคริสตชน
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เมื่อพิจำรณำเช่นนี้	จะเห็นได้ว่ำ	บุญลำภมี

ควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นอย่ำงมำกต่อชีวิต

พระศำสนจักร	แต่ในควำมเป็นจริง	พระ

ศำสนจักรปัจจุบันต้องเผชิญกับควำมท้ำทำย 

ทั้งภำยในและภำยนอก	คริสตชนส่วนใหญ่

เข้ำใจบทเทศน์บนภูเขำเรื่องบุญลำภอย่ำง 

ผวิเผนิ	บำงคนมองว่ำเป็นยำขม	เป็นวิมำนเมฆ

ทีไ่ม่อำจเป็นจรงิได้ในโลกนี	้หรอือำจมองเพยีง

ในแง่ควำมสุขในเชิงจิตวิทยำ	เช่น	กำรมอง

ควำมยำกจนในแง่ดี	กำรมองควำมทุกข์ใน 

มุมมองที่เข้ำใจได้	พิจำรณำกำรถูกเบียดเบียน

แล้วหำแรงบันดำลใจ	ก�ำลังใจหรือแรงกระตุ้น

ให้ตนเอง	 เป็นต้น	บำงคนมองเพียงในแง่

สังคมศำสตร์	เช่น	คนยำกจนก็มีควำมสุขได ้

ในควำมพอเพียง	ท่ำมกลำงสังคม	มนุษย์ต้อง

เป็นผู้ชอบธรรมเพื่อสร้ำงสังคมที่ดี	เป็นต้น

	 นกัจรยิศำสตร์บำงคนถือว่ำบุญลำภเป็น

ค�ำสอนหรอืแนวทำงทีเ่ป็นไปไม่ได้	(Impossible) 

เป็นแนวคิดทำงจริยศำสตร์ที่ เป ็นอุดมคติ 

(Idealism)	ยำกที่จะท�ำได้	คำนท์	 (Kant) 

มองว่ำเป็นจรยิศำสตร์แบบควำมรูส้กึ	(Morality 

of	Sentiment)	ตอลสตอย	(Tolstoy)	ใช ้

ควำมรู ้ในแง่สังคมและกำรเมืองอธิบำยว่ำ 

บุญลำภเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมใหม่ที่สมบูรณ์

เป็นสังคมท่ีมีแต่ควำมรักและควำมยินดีแห่ง

สันติ	ปรำศจำกควำมรุนแรง	(no	violence) 

สังคมนั้นจะมำถึงถ ้ำทุกคนปฏิบัติตำมวิ ถี 

บุญลำภ	มำร์ติน	ลูเธอร์	(Martine	Luther) 

อธิบำยบุญลำภโดยใช้บทจดหมำยของนักบุญ

เปำโลถงึชำวโรมเป็นคูม่อือธบิำย	พระคริสตเจ้ำ

เท ่ำนั้นที่สำมำรถปฏิบัติบุญลำภได ้อย ่ำง

สมบูรณ์และผู้ที่จะได้รับควำมรอดพ้นก็โดย

อำศัยควำมเชื่อเท่ำนั้น	ผู ้ที่มีควำมเชื่อก็จะ

ด�ำเนนิชวีติให้สอดคล้องกับควำมเชือ่	(Servais 

Pinckaers,	1995:	134-139)

	 นกับญุเอำกสุตินสอนว่ำ	พระคมัภร์ีเป็น

แหล่งค�ำสอนของพระศำสนจักร	เป็นบทเทศน์

เป็นบ่อเกิดของเทววิทยำ	 เป็นเตำไฟที่ให  ้

ก�ำเนิดแสงและชีวิตแก่คริสตชน	และยังเน้น

ว่ำ	“คริสตจริยศำสตร์อยู่บนพื้นฐำนของบท

เทศน์บนภูเขำ	(แก่นอยู่ที่บุญลำภ)”	(Servais 

Pinckaers,	1995:	142)	นกับญุพระสันตะปำปำ 

เปำโล	ที่	6	(1968:	433-445)	ทรงตรัสใน 

Acta	Apostolicae	Sedis,	60	(cited	in 

Germain	Grisez,	2017:	Online)	ถึงควำม 

ส�ำคัญของบุญลำภ	ทรงถือว่ำบุญลำภเป็น 

บทสรุปค�ำสอนของพระเยซูเจ้ำ	พระเยซูเจ้ำ

ทรงประทำนบญัญตัแิห่งควำมรกัและทรงสอน

วถิแีห่งบุญลำภแห่งพระวรสำร	บญุลำภจงึเป็น

สรุปค�ำสอนเร่ืองศีลธรรมของพระเยซูเจ้ำ 

(Jesus’	Moral	Teaching)	ซึ่งคริสตชนจะ 

ต้องปฏิบัติตำม	ปอล	เฮนเนบัค	(Paul	Hin-

nebusch	O.P.,	1972:	707-717)	ยงัเสริมว่ำ 

บุญลำภเป็นกฎเกณฑ์ศีลธรรมของคริสตชนท่ี

พระเยซูเจ้ำทรงประทำนให้ดังนั้น	คริสตชน 

พึงด�ำรงตนตำมบุญลำภด้วยควำมรับผิดชอบ
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บำทหลวงมีคำเอล	เอช	ครอสบี	(Michael	H. 

Crosby,	2005:	144-145)	ถือว่ำ	บุญลำภ 

เป็นมำตรฐำนทำงควำมประพฤติ	(Code	of 

Conduct)	 เป ็นกฎเกณฑ์มำตรฐำนของ 

พฤติกรรม	และควำมประพฤติของคริสตชน 

ซึ่งเป็นมำตรฐำนท่ีท�ำให้คริสตชนทุกคนเป็น

ชุมนุม	(Community)	ประชำกรของพระเจ้ำ

ที่เปี่ยมด้วยควำมหลำกหลำยในวัฒนธรรมแต่

เป็นหนึ่งเดียวกัน	และท�ำให้พวกเขำคู่ควรเป็น

หมู่คณะหรือเป็นสมำชิกครอบครัว	(House- 

holds)	ในพระศำสนจกัรด้วย	พระสนัตะปำปำ 

เบเนดิกต์	ที่	16	ได้กล่ำวยืนยันว่ำ	“บุญลำภ

เหล่ำนี้เป็นต้นแบบส�ำหรับพระศำสนจักร 

ซึ่งรับรู้แบบอย่ำงในบุญลำภเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่

พระศำสนจักรเองควรจะเป็นด้วย”	(สือ่มวลชน

คำทอลิกประเทศไทย,	2553:	153)	“ผู ้ใด

ทุม่เทเจรญิชวีติบุญลำภกเ็จรญิชวิีตตำมวถีิชวีติ 

จติครสิตชนอย่ำงแท้จรงิ”	(Paul	Hinnebusch, 

2000:	15)	อำจกล่ำวได้ว่ำ	คริสตชนเข้ำใจ 

และเจริญชีวิตด้วยบุญลำภอย่ำงผิวเผินฉันใด

พระศำสนจักรก็มีชีวิตอย่ำงผิวเผินฉันนั้น

	 บำทหลวงเซอร์วำอสิ	พงิคำร์ส	(Servais 

Pinckaers,	1995:	135)	ได้วเิครำะห์ถงึต้นตอ

ของปัญหำและสรุปว่ำ	“ปัญหำท่ีแท้จริงอยู่ที่

ควำมเข้ำใจในภำษำของพระเยซูเจ้ำที่ยำกจะ

เข้ำใจหรือยำกที่จะถอดควำมหมำย”	บวกกับ

ควำมเข้ำใจถึงระบบทำงจริยศำสตร์ท่ีแตกต่ำง

กนั	ท�ำให้บญุลำภถกูมองในลกัษณะทีแ่ตกต่ำง

กันออกไป	หำกมองว่ำบุญลำภเป็นระบบ

จริยศำสตร์ที่ เน ้นกฏเกณฑ์	บุญลำภทั้ง	8 

ประกำรกถ็กูมองว่ำเป็นบญัญติั	เป็นกฎ	ควำม

เข้ำใจเช่นนั้นท�ำให้บุญลำภเป็นวิถีท่ีเป็นไป 

ไม่ได้อย่ำงแน่นอน	หำกมองว่ำบุญลำภเป็น

เพียงอุดมคติ	บุญลำภก็เป็นเพียงจิตนำกำร

เลื่อนลอย	นี่คือควำม	ท้ำทำยภำยใต้ค�ำถำม 

ที่ว่ำจะสำมำรถเข้ำใจบุญลำภอย่ำงไร

	 บำทหลวงมีคำ เอล	 เอช	 ครอสบี 

(Michael	H.	Crosby,	2004)	ยืนยันว่ำ 

บุญลำภเป็นวิถีจริยศำสตร์ของคริสตชนอย่ำง

แน่นอนเป็นแนวทำงที่ส�ำคัญส�ำหรับชีวิตพระ 

ศำสนจกัร	เป็นระบบจรยิศำสตร์ส�ำหรบัครสิตชน 

ทีอ่ยูใ่นระดบัผูใ้หญ่	โดยกล่ำวถงึกำรเตบิโตทำง

ศลีธรรมในลกัษณะทีค่ล้ำยคลงึทฤษฎจีติวทิยำ

สกุลมนัสนิยม	 (Cognitive	Theory)	ของ 

Lawrance	Kohlberg	แต่สรปุชีถ้งึพฒันำกำร

ทำงควำมเชื่อและระบบจริยศำสตร์ตำมแนว

ศำสนำมำกกว่ำ	โดยแบ่งพัฒนำกำรเป็นสำม

ช่วงได้แก่	1)	ระดับเด็ก	(Children	Level) 

เรียนรู้จักกำรอยู่ในสังคมโดยด�ำเนินตำมกฏ

เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ว่ำสิ่งใดท�ำได้และสิ่งใดห้ำม 

กระท�ำ	2)	ระดบัวยัรุน่	(Adolescence	Level) 

เป็นช่วงทีเ่ห็นแก่หมูค่ณะเป็นใหญ่	ยอมถอืตำม

ข้อปฏิบัติเพ่ือเห็นแก่ชุมชน	และ	3)	ระดับ

ผู้ใหญ่	(Adult	Level)	ปฏิบัติตนอย่ำงมีอิสระ

มุ่งสู่ควำมดีโดยเห็นแก่พระคริสตเจ้ำ	สำมำรถ

สรุปได้ดังตำรำงที่	1
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	 จำกทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น	สำมำรถพจิำรณำ

ได ้ว ่ำสิ่ งที่ส�ำคัญคือควำมเข ้ำใจ	 เริ่มจำก

ท�ำควำมเข้ำใจพระวำจำของพระคริสตเจ้ำ

เข้ำใจระบบจริยธรรม	ด้วยควำมเข้ำใจถึง

ธรรมชำติแท้จริงของคริสตชน	และธรรมชำติ

ของพระศำสนจักร	ผู้เขียนจึงตระหนักได้ว่ำ 

ถึงเวลำแล้วที่พระศำสนจักรจะต้องหันกลับมำ

มองตนเอง	ทั้งมิติด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจและ

มองธรรมชำติที่ก่อร่ำงสร้ำงชีวิตจำกบัญญัติ

ใหม่ที่พระเยซูเจ้ำทรงประทำนให้แก่บรรดำ

ศิษย์บนภูเขำ	นักบุญพระสันตะปำปำ	ยอห์น 

ที่	23	ทรงปลุกพระศำสนจักรว่ำถึงเวลำแล้ว 

ที่พระศำสนจักรคำทอลิกควรได้รับกำรฟื้นฟู 

ให้มีชีวติชีวำอกีครัง้หนึง่	สงัคำยนำวำตกินัที	่2 

จึงเกิดขึ้น	พระสันตะปำปำฟรังซิส	 (2015: 

ตำรำงที่ 1	พัฒนำกำรทำงควำมเชื่อและจริยศำสตร์ตำมแนวศำสนำ

ที่มำ:	Michael	H.	Crosby,	Spirituality	of	the	Beatitudes.	New	York,	Maryknoll:

							Orbis	Books,	2004:	14.

ระดับเด็ก ระดับวัยรุ่น ระดับผู้ใหญ่

ด�ำเนินชีวิตโดยเห็นแก่สังคม	

ถือตำมบัญญัติ	10	ประกำร

ด�ำเนินชีวิตโดยเห็นแก่หมู่

คณะ	ถือตำมกฏเกณฑ์	และ

ระเบียบของสถำบันศำสนำ

ด�ำเนินชีวิตโดยเห็นแก่

พระคริสตเจ้ำ	เลือกกระท�ำ

ควำมดีต่อคนยำกจน

ขอบเขตของกฎเกณฑ์ทำงศำสนำ

ระดับบังคับทำงศำสนำ

ขอบเขตของจิตตำรมณ์

แห่งบุญลำภ

218)	ตรสัในพระสมณสำสน์	ขอสรรเสรญิองค์

พระผูเ้ป็นเจ้ำ	(Laudato	Si’)	กระตุน้ครสิตชน 

ว่ำ	“เรำต้องตรวจสอบชีวิตของเรำ”

	 โดยเฉพำะอย ่ำงยิ่ งพระศำสนจักร

คำทอลิกในประเทศไทยท่ีได้รับถ่ำยทอดปลูก

ฝังถงึควำมเชือ่จำกบรรดำธรรมทตูทีไ่ด้เดนิทำง

มำประกำศข่ำวดีในแผ่นดินสยำมเมื่อ	350 

ปีก่อน	จำกควำมเชื่อน้ันที่เป็นดังเมล็ดพันธุ ์ 

ที่ค่อยๆ	เติบโตท่ำมกลำงสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ไป	เติบโตทำงด้ำนควำมสนิทสัมพันธ์	ควำมรู้

และควำมเข้ำใจในองค์พระคริสตเจ้ำ	ปัจจุบัน

พระศำสนจักรไทยได้หันกลับมำมองธรรมชำติ

ตนเองและเรยีกตนเองว่ำ	“ศษิย์พระคริสต์”	ที่

จะต้อง	“เจริญชีวิต”	โดยมีพันธกจิ	“ประกำศ

ข่ำวดีใหม่”	ตำมบทบำทฐำนะของตน	ใน
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กฤษฎีกำสมัชชำใหญ่ของพระศำสนจักร

คำทอลิกในประเทศไทย	ค.ศ.	2015	 ได ้

พิจำรณำถึงธรรมชำติพระศำสนจักรว ่ำ

เป็น	“พระศำสนจกัรท่ียำกจนเพือ่คนยำกจน” 

(ข ้อ	26)	ดังพระวำจำของพระเยซูเจ ้ำใน 

ค�ำสอนเร่ืองบุญลำภที่ว่ำ	“ผู้มีใจยำกจนย่อม

เป็นสุข	เพรำะพระอำณำจักรสวรรค์เป็นของ

เขำ”	(มธ	5:	3)

	 ในพระสมณกฤษฎีกำเรือ่งกำรอบรมเพือ่

เป็นพระสงฆ์	 (Optatam	totius)	ข้อ	16 

กล่ำวถึงควำมส�ำคัญและควำมสัมพันธ์ของ 

พระคัมภีร์กับเทววิทยำแขนงอื่นๆ	ว่ำ	“ต้อง

เอำใจใส่เป็นพิเศษต่อกำรศึกษำพระคัมภีร ์

ซึ่งต้องเป็นเสมือนวิญญำณของวิชำเทววิทยำ

ทั้งหมด”	และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่อง 

เกีย่วกับด้ำนจรยิธรรม	กล่ำวว่ำ	“ควรปรบัปรงุ

เทววิทยำแขนงอื่นๆ	ให้สัมพันธ์กับพระธรรม 

ล�้ำลึกของพระคริสตเจ้ำและประวัติศำสตร์

ควำมรอดพ้นอย่ำงมชีวีติชวีำ	ต้องเอำใจใส่เป็น

พิเศษปรับปรุง	เทววิทยำด้ำนจริยธรรมให้มี

ควำมสมบรูณ์ยิง่ขึน้	ให้เนือ้หำค�ำสอนได้รบักำร

หล่อเลี้ยงมำกขึ้นจำกพระคัมภีร์	ช่วยให้ผู ้มี

ควำมเช่ือในพระคริสตเจ้ำแลเห็นควำมสูงส่ง

ของกระแสเรียกที่ตนได้รับ	รวมทั้งพันธะที่จะ

ต้องท�ำให้ควำมเช่ือนั้นบังเกิดผลเป็นควำมรัก

ส�ำหรับชีวิตของโลก”

	 ด้วยแรงบนัดำลเช่นนี	้ผูเ้ขยีนจงึให้ควำม

ส�ำคญัเป็นพิเศษกบัพระคมัภร์ีซ่ึงเป็น	“วำจำที่

มชีวีติและบงัเกดิผล”	(ฮบ	4:	12)	และได้เลือก

ท่ีจะศึกษำชีวิตพระศำสนจักรซ่ึงเป็นชีวิตท่ีได้

รับกำรสถำปนำโดยพระคริสตเจ้ำ	ด้วยพระ

วำจำของพระองค์	“พระวำจำนั้นค�้ำจุนและ

เป็นพลังของพระศำสนจักร”	(Dei	Verbum 

ข้อ	21)	และบรรดำศิษย์ร่วมก่อร่ำงสร้ำงตน 

ยนืหยดัและมัน่คง	พระศำสนจักรเป็น	“บ้ำน” 

ทีม่พีระเยซูครสิตเจ้ำเป็นศลิำหวัมมุ	(เทยีบ	มธ 

21:	42)	 เป็นบ้ำนที่ ต้ังตระหง่ำนในสังคม

ปัจจุบัน	ซึ่งบ้ำนหลังนี้จะต้องมี	“ฐำนรำก” 

อันเป็นส่วนส�ำคัญที่ก่อให้เกิดโครงสร้ำงบ้ำน 

ทีแ่ข็งแรงทัง้หลงั	เป็นส่วนทีร่องรับน�ำ้หนกัของ

ตัวบ้ำนท้ังหลังเอำไว้	ส�ำหรับพระศำสนจักรนัน้

ฐำนรำกที่แท้จริงก็คือชีวิตบุญลำภ	8	ประกำร

นั่นเอง

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

	 1 . 	 เพื่ อศึกษำชี วิ ตพระศำสนจักร

คำทอลิกที่มีชีวิตบุญลำภเป ็นดังฐำนรำก

คุณธรรม

	 2 . 	 เพื่ อศึ กษำบทบำทควำม เป ็ น 

พระศำสนจักรคำทอลิกที่มีชีวิตบุญลำภเป็น

ฐำนรำกคุณธรรมท่ำมกลำงสังคมไทย
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ขอบเขตของกำรศึกษำ

	 งำนวิจัยฉบับนี้ 	 มุ ่ งศึกษำชี วิตพระ

ศำสนจักรคำทอลิกที่มีชีวิตบุญลำภเป ็น 

ดังฐำนรำกคุณธรรม	และบทบำทควำมเป็น

พระศำสนจักรคำทอลิกท่ีมีชีวิตบุญลำภเป็น

ฐำนรำกคุณธรรมท่ำมกลำงสังคมไทย	โดย

อำศัยกำรวิเครำะห์ตีควำมจำกเอกสำรและ 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 1.	ตวับทพระคมัภร์ีจำกพระวรสำรตำม

ค�ำบอกเล่ำของนักบุญมัทธิว	บทที่	5	ข้อท่ี 

1-12	บทเทศน์บนภูเขำในเรื่องบุญลำภ	8 

ประกำร

	 2.	อรรถำธิบำยเกี่ยวกับบุญลำภ	8 

ประกำรโดยบรรดำป ิตำจำรย ์ของพระ

ศำสนจักร	และพระสันตะปำปำเบเนดิกต์ 

ที่	16	

	 3.	ค�ำสอนพระศำสนจักรคำทอลิก 

และคุณธรรมพระศำสนจักร

	 4 . 	 พระศำสนจั ก รคำทอลิ กแห ่ ง

ประเทศไทย

	 5.	งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นิยำมศัพท์เฉพำะ

	 บญุลำภ	หรอื	ควำมสขุแท้จรงิ	หมำยถงึ

ควำมชื่นชมยินดีอย่ำงสมบูรณ์ที่บุคคลหน่ึงๆ 

จะได้รบัเมือ่ทุม่เทชวีติปฏิบตัติำมพระประสงค์

ของพระเจ้ำ	ซึง่ในภำษำอังกฤษใช้ค�ำว่ำ	Bless-

edness	ภำษำลำตินใช้ค�ำว่ำ	Beatitudo 

มำจำกภำษำกรีกว่ำ	Μακάριοα

	 ชวีติบญุลำภ	ในงำนวจิยันีห้มำยถงึ	ชวีติ

ทั้งครบที่ได ้ รับกำรหล่อหลอมจำกคุณค่ำ 

พระวรสำรเรื่องบุญลำภ	8	ประกำร	 ซ่ึง

ประกอบด้วยชีวิตภำยในที่เป็นจิตที่ผูกสัมพันธ์

กับพระเจ้ำ	ชีวิตภำยนอกที่ปฏิบัติตนทั้งต่อ

ตนเองและผู้อื่นอย่ำงมีจริยธรรม

	 ฐำนรำก	 (Footing)	 ในงำนวิจัยนี้ 

หมำยถึง	เทววทิยำเร่ิมแรกสุดซ่ึงหล่อหลอมกนั

เป็นชีวิตคุณธรรมท่ีก่อร่ำงสร้ำงพระศำสนจักร

เป็นส่วนทีร่องรบัน�ำ้หนกัของพระศำสนจกัรเอำ

ไว ้	 เป ็นส่วนส�ำคัญท่ีท�ำให้โครงสร้ำงพระ

ศำสนจกัรตัง้มัน่อยูไ่ด้อย่ำงมัน่คง	แขง็แรงและ

ถำวร

	 คณุธรรม	(Virtue)	หมำยถงึ	คณุลกัษณะ 

ที่ดีหรือคุณลักษณะที่ถูกต้อง	เป็นกำรท�ำงำน

ของพระเจ้ำในชวีติของมนษุย์	และมนุษย์มส่ีวน

ร่วมกับพระหรรษทำนของพระเจ้ำด้วย

	 พระศำสนจักรคำทอลิก	 (Church) 

หมำยถึง	ชุมชนแห่งพันธสัญญำใหม่ท่ีพระเยซู

เจ้ำได้	ทรงหลั่งพระโลหิตเพื่อไถ่กู ้มนุษย์ให้

รอดพ้น

	 ชีวติพระศำสนจักร	ในงำนวจิยันีห้มำยถงึ 

ชวีติชมุชนศษิย์พระครสิต์	ซึง่คริสตชนแต่ละคน

มุ ่งเจริญชีวิตเลียนแบบอย่ำงพระคริสตเจ้ำ

ปฏิบัติทั้งต่อตนเองและเพ่ือนพี่น้องโดยเห็น 

แก่ควำมรักอันอุดมที่พระเจ ้ำประทำนให  ้

เสริมสร้ำงชีวิตซึ่งกันในชุมชนแห่งพระกำย 

อันรุ่งโรจน์ของพระศำสนจักรซึ่งมีพระเยซูเจ้ำ

เป็นศีรษะ	(เทียบ	คส	1:	18)
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กฤษฎา ลิ้มเฉลิม, ลือชัย ธาตุวิสัย, สมเกียรติ ตรีนิกร และ ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 ได้ทรำบถึงชีวิตพระศำสนจักรคำทอลิก

ที่มีชีวิตบุญลำภเป็นฐำนรำกคุณธรรม	และ

บทบำทควำมเป็นพระศำสนจักรคำทอลิกที่มี

ชีวิตบุญลำภเป็นฐำนรำกคุณธรรมท่ำมกลำง

สังคมไทย	ซึ่งคริสตชนจะสำมำรถเข้ำใจและ

สำมำรถน�ำไปใช้เป็นหลักในกำรด�ำเนินชีวิตได้

อย่ำงดี	และ	พระศำสนจักรคำทอลิกจะได้มี 

มุมมองเกี่ ยวกับบทบำทควำมเป ็นพระ

ศำสนจักรคำทอลิกที่มีชีวิต	บุญลำภเป ็น

ฐำนรำกคุณธรรม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 งำนวิจัยนี้ใช้วิธีกำรศึกษำจำกเอกสำร

และงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง	มีรำยละเอียดกำร

ด�ำเนินกำรวิจัย	มี	3	ข้ันตอน	คือ	1)	กำรจัด

เตรยีมโครงร่ำงกำรวจิยั	2)	กำรด�ำเนนิกำรวจิยั

และ	3)	กำรรำยงำนผลกำรวิจัย	รำยละเอียด

ดังนี้

	 ขัน้ตอนท่ี	1	กำรจดัเตรยีมโครงร่ำงกำร

วิจัย	โดยผู้วิจัยท�ำกำรศึกษำ	ที่มำ	และควำม

ส�ำคัญของปัญหำ	ศึกษำ	วิเครำะห์	สังเครำะห์

หลักกำร	แนวคิดที่เก่ียวข้องจำกพระคัมภีร ์

พระวรสำร	ต�ำรำ	หนังสือ	เอกสำรวิชำกำร

ข้อมูลสำรสนเทศ	งำนวิจัยต่ำงๆ	เพื่อน�ำมำ

เป็นกรอบแนวคิดกำรวิจัย	จัดท�ำโครงร่ำงกำร

วิจัย	น�ำเสนออำจำรย์ท่ีปรึกษำ	ปรับแก้ไข

โครงกำรวิจัยตำมค�ำแนะน�ำของอำจำรย  ์

ที่ปรึกษำ	 และเสนอขออนุ มัติหัวข ้อกำร 

ค้นคว ้ำอิสระ	และด�ำเนินกำรต ่อไปตำม 

ขั้นตอนก�ำหนด

	 ข้ันตอนท่ี	2	กำรด�ำเนินกำรวิจัย	โดย 

1)	กำรศึกษำแปลและตีควำม	(Exegesis) 

ข้อมูลจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2)	 สังเครำะห์และสรุปข้อมูล	 เป็นผลจำก 

กำรศึกษำ	และข้อเสนอแนะ

	 ข้ันตอนที่	3	กำรรำยงำนผลกำรวิจัย 

โดยกำรน�ำผลกำรวิเครำะห์สังเครำะห์ที่ได ้

จำกขัน้ตอนที	่2	มำจดัท�ำเป็นรำยงำนกำรวจิยั

ฉบับร่ำงเสนอต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ	และคณะ

กรรมกำรตรวจสอบกำรค้นคว้ำอิสระ	ตรวจ

สอบควำมถูกต้อง	และปรับปรุงแก้ไขตำม 

ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ	กำรค้นคว้ำอิสระ

เสนอแนะให้เป็นรำยงำนกำรวิจัยที่สมบูรณ์

เสนอต่อส�ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ	วิทยำลัย 

แสงธรรม	เพ่ือขออนุมัติจบกำรศึกษำ	ตำม

ล�ำดับขั้นตอนที่ก�ำหนด

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	ชีวิตพระศำสนจักรคำทอลิกมีชีวิต

บุญลำภเป็นฐำนรำกคุณธรรม

	 พระคริสตเจ้ำผู้ทรงเป็นควำมสมบูรณ์

แห่งบุญลำภทรงสถำปนำพระศำสนจักร	ชีวิต

พระศำสจักรจึงมีพระองค์เป ็นศูนย ์กลำง 
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บญุลำภยงัเป็นแก่นค�ำสอนของพระอำจำรย์เจ้ำ

และเป็นวิถีแห่งกำรเป็นศิษย์พระคริสตเจ้ำ

อย่ำงแท้จริง	บุญลำภเป็นคลังคุณธรรมของ 

คริสตชน	แสดงออกซึ่งควำมเชื่อ	ควำมหวัง

และควำมรัก	เป็นคริสตจริยศำสตร์อันเป็น

แนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตของคริสตชนต่อ

พระเจ้ำ	ต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น	พระศำสนจกัร

ได ้ เผยแสดงถึงควำมสุขแท ้จริงแห ่งพระ

อำณำจักรสวรรค์ที่ เริ่มต ้นแล้วแก ่โลกใน 

พระเยซูเจ้ำซึ่งจะสมบูรณ์เมื่อพระองค์เสด็จ 

มำอีกครั้งหนึ่ง	พระศำสนจักรจึงมีลักษณะ

เป็น	“บ้ำน”	ท่ีมอีงค์พระเยซคูรสิตเจ้ำเป็นศลิำ

หวัมมุเอก	บญุลำภเป็น	ฐำนรำกและโครงสร้ำง

ทีจ่ะท�ำให้บ้ำนนีต้ัง้มัน่คง	เป็นพยำนแห่งควำม

รอดพ้นในปัจจุบัน

	 2.	บทบำทควำมเป็นพระศำสนจักร

คำทอลกิทีมี่ชีวติบุญลำภเป็นฐำนรำกคณุธรรม

ท่ำมกลำงสังคมไทย

	 พระศำสนจักรคำทอลิกในประเทศไทย

เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งบุญลำภที่ก�ำลังเจริญเติบโต

พระเยซูเจ ้ำผู ้ทรงเป ็นควำมสมบูรณ์ของ 

บุญลำภและเป็นผู้หว่ำน	จึงทรงเป็นผู้เริ่มต้น

และผู้ผลักดันให้	พระศำสนจักรด�ำเนินไปเพื่อ

เป็นพยำนท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงและหลำก

หลำยของสังคมไทย	กฤษฎีกำสมัชชำใหญ  ่

ของพระศำสนจักรคำทอลิกในประเทศไทย 

ค.ศ.2015	มีแนวทำงในกำรขับเคลื่อนพระ

ศำสนจักรไทยที่ว ่ำ	“ศิษย์พระคริสต์เจริญ 

ชีวิตประกำศข่ำวดีใหม่”	ซึ่งก็คือชีวิต	บุญลำภ

นั่นเอง	พระศำสนจักรในประเทศไทยภำยใต้

แนวทำงกฤษฎีกำฯ	จึงมีลักษณะเป็น	“บ้ำน” 

ที่มีองค์พระเยซูคริสตเจ้ำเป็นศิลำหัวมุมเอก 

บุญลำภเป็นฐำนรำกและโครงสร้ำงที่จะท�ำให้

บ้ำนนี้ตั้งมั่นคง	คริสตชนทุกคนร่วมชีวิตกัน

เป็น	“วถิชีมุชนวัด”	เป็นพยำนท่ำมกลำงสงัคม

ไทยในปัจจุบัน

อภิปรำยผล

1. ชวีติพระศำสนจกัรคำทอลิกมชีวีติบญุลำภ

เป็นฐำนรำกคุณธรรม

	 1.1	พระเยซูเจ ้ำองค์ควำมสมบูรณ์ 

แห่งบุญลำภเป็นศูนย์กลำงพระศำสนจักร 

พระคริสตเจ้ำผู ้ทรงเป็นควำมสมบูรณ์แห่ง 

บุญลำภทรงสถำปนำพระศำสนจักร	ชีวิตพระ

ศำสจักรจึงมีพระองค์เป็นศูนย์กลำง	คริสตชน

ผู้เรียกตนเองว่ำเป็นศิษย์พระคริสต์จะต้อง

ปฏิบัติตำมบุญลำภด้วยสิ้นสุดก�ำลังเพรำะ 

บุญลำภเป็นหัวใจของกำรเทศนำของพระเยซู

เจ้ำ	เป็นวถีิสู่ควำมศกัด์ิสิทธิแ์ห่งพระอำณำจักร

สวรรค์	เป็นแนวทำงพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ 

ให้สมบูรณ์และเป็นชีวิตคุณธรรมของศิษย ์

ในกำรปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อื่นตำมแบบ

อย่ำงของพระองค์
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	 1.2	บญุลำภคอืคลงัคณุธรรมของครสิตชน 

บุญลำภแต ่ละประกำรเป ี ่ยมด ้วยคุณค ่ำ 

และควำมงดงำม	เป็นควำมสุขแท้จริงท่ีเป็น 

เป้ำหมำยของคริสตชน	และเป็นแนวทำงแห่ง

คุณธรรมที่จะพำมนุษย์ก้ำวสู ่ควำมสมบูรณ์ 

มีใจยำกจนซ่ึงเปี ่ยมด้วยควำมเชื่อวำงใจใน

พระเจ้ำ	 เปี ่ยมด้วยควำมรักเช่นผู ้เป็นทุกข์ 

โศกเศร้ำ	เป็นผู้มีใจอ่อนโยนต่อกัน	กระตือ 

รือร้นดั่งผู้หิวกระหำยควำมชอบธรรม	ด�ำเนิน

ชีวิตด้วยควำมซื่อสัตย์ต่อควำมเชื่อ	ควำมหวัง

และควำมรักที่มีต ่อพระเจ้ำ	มีใจเมตตำดัง 

พระบิดำเจ้ำสวรรค์	มีใจบริสุทธิ์ซึ่งเป็นใจท่ีไม่

หันเหไปหำพระอ่ืนใด	ผู้สร้ำงสันติด�ำเนินชีวิต

เป็นหมู่คณะอย่ำงแท้จริง	เลียนแบบอย่ำงพระ

คริสตเจ้ำองค์แห่งสนัต	ิและประกำศข่ำวดด้ีวย

ชีวิตกระตือรือร ้นที่ เป ็นประจักษ ์พยำน

ท่ำมกลำงกำรเบียดเบียนข่มเหง	บุญลำภเป็น

วถิแีห่งกำรเป็นศษิย์พระครสิตเจ้ำอย่ำงแท้จรงิ

เป ็นศูนย ์รวมแห่งคุณธรรมของคริสตชน 

พระศำสนจกัรพฒันำสูค่วำมสมบรูณ์ในพระเจ้ำ

ได้ด้วยบุญลำภ

	 1.3	ชีวิตพระศำสนจักรมีบุญลำภเป็น

ฐำนรำกคุณธรรม	พระศำสนจักรได้เผยแสดง

ถึงควำมสุขแท้จริงแห่งพระอำณำจักรสวรรค์ที่

เริ่มต้นแล้วในโลกผ่ำนทำงพระเยซูเจ้ำซึ่งจะ

สมบูรณ์เม่ือพระองค์เสด็จมำอีกครั้งหนึ่ง 

พระคริสตเจ้ำทรงเป็นประจักษ์พยำนชีวิต 

บุญลำภ	ผ่ำนทำงแบบอย่ำงของพระองค์ 

พระศำสนจักรจึงมีชีวิตที่ก้ำวสู่ควำมศักดิ์สิทธิ์

พระศำสนจักรจึงมีลักษณะเป็น	“บ้ำน”	ที่มี

องค์พระเยซูคริสตเจ ้ำเป ็นศิลำหัวมุมเอก 

มบีญุลำภเป็นฐำนรำกและโครงสร้ำงท่ีจะท�ำให้

บ้ำนนี้ตั้งมั่นคง	เป็นพยำนท่ำมกลำงสังคม

ปัจจุบัน

2. บทบำทควำมเป็นพระศำสนจกัรคำทอลกิ

ที่มีชีวิตบุญลำภเป ็นฐำนรำกคุณธรรม

ท่ำมกลำงสังคมไทย

	 2.1	พระเยซูเจ้ำองค์ควำมสมบูรณ์แห่ง

บุญลำภทรงเป็นศูนย์กลำงพระศำสนจักร

คำทอลิกในประเทศไทย	พระศำสนจักร

คำทอลิกในประเทศไทยเป็นเมล็ดพันธุ ์แห่ง 

บุญลำภที่ก�ำลังเจริญเติบโต	พระเยซูเจ้ำผู้ทรง

เป็นควำมสมบูรณ์ของบุญลำภเป็นผู ้หว่ำน 

ผ่ำนทำงบรรดำธรรมทตูทีเ่ดนิทำงมำยงัแผ่นดิน

ไทย	ประชำชนชำวไทยจึงได้รู ้จักพระองค์

พระองค์ทรงเป็นศนูย์กลำง	ประชำชนชำวไทย

จึงได้เข้ำมำเป็นศิษย์พระองค์	เข้ำมำหำ	ดู	ฟัง

และสัมผัสพระองค์	เมล็ดพันธุ์แห่งบุญลำภได้

หว่ำนและก�ำลังเจริญเติบโตขึ้นบนผืนแผ่นดิน

ไทย	ตลอดระยะเวลำกว่ำ	350	ปีที่ควำมเชื่อ 

คริสตศำสนำได้ถกูประกำศในแผ่นดินไทยหรือ

สยำมประเทศในอดีต	พระศำสนจักรใน

ประเทศไทยมีพระเยซูเจ้ำเป็นจุดเร่ิมต้นและ

ก�ำลังด�ำเนินไปท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงและ

หลำกหลำยอำศัยพระหรรษทำนจำกพระองค์
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	 2.2	“ศษิย์พระครสิต์เจรญิชวีติประกำศ

ข่ำวดีใหม่”	คือ	ชีวิตบุญลำภที่เป็นรูปธรรม 

กฤษฎีกำสมัชชำใหญ่ของพระศำสนจักร

คำทอลกิในประเทศไทย	ค.ศ.	2015	มแีนวทำง

ใน	กำรขับเคลื่อนพระศำสนจักรไทยท่ีว ่ำ 

“ศษิย์พระครสิต์เจรญิชวีติประกำศข่ำวดใีหม่” 

ซึ่งก็คือชีวิต	บุญลำภนั่นเอง	กำรเป็นศิษย์ 

พระครสิต์	คือมชีวีติบุญลำภตำมแบบอย่ำงของ

พระเยซูเจ้ำผู้เป็น	ควำมสมบูรณ์ของบุญลำภ

กำรเจริญชีวิต	คือกำรรับค�ำสอนบุญลำภและ

ปฏิบัติตำมด ้วยควำมกระตือรือร ้น	 กำร

ประกำศข่ำวดีเป็นท่ำทีและเป็นธรรมชำติของ

กำรเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้ำที่ด�ำรงตนใน 

บุญลำภ	และข่ำวดีท่ีประกำศก็คือพระเยซูเจ้ำ

องค์แห่งบุญลำภน่ันเอง	ควำมใหม่ท่ีกฤษฎีกำ

สมัชชำใหญ่ของพระศำสนจักรคำทอลิกใน 

ประเทศไทย	ค.ศ.	2015	กล่ำวถงึคอืชวีติครสิตชน 

ที่เด่นชัดด้วย	บุญลำภ	ควำมใหม่ในควำม

กระตือรือร้นคือชีวิตท่ีมีบุญลำภเป็นแรงผลัก

ดัน	ควำมใหม่ในวิธีกำรเกิดจำกใจท่ีมีบุญลำภ

อยู่เต็มเปี่ยม	เปิดให้พระเจ้ำทรงท�ำงำนอย่ำง

อิสระ	ทรงชี้ทำงอันเป็นวิธีกำรที่ควรจะเป็นไป

วธิกีำรทีส่อดคล้องกบัน�ำ้พระทัยพระเจ้ำ	ควำม

ใหม่ในวิธีแสดงออกเป็นกำรยึดพระเจ้ำเป็น 

เอกในกำรด�ำเนินชีวิต	เปี ่ยมด้วยควำมเชื่อ

ควำมหวังและควำมรัก	มีบุญลำภเป็นหลักใน

กำรด�ำเนินชีวิต	เป็นชีวิตของผู้ชอบธรรม

	 2 . 3 	 พระศำสนจั ก รค ำทอลิ ก ใน

ประเทศไทยมีชีวิตบุญลำภเป ็นฐำนรำก

คุณธรรมท่ำมกลำงสังคมไทย	พระศำสนจักร 

ในประเทศไทยภำยใต้แนวทำงกฤษฎกีำสมชัชำ

ใ หญ ่ ข อ ง พ ร ะ ศ ำ สน จั ก ร ค ำ ท อ ลิ ก ใ น

ประเทศไทย	ค.ศ.	 2015	มีลักษณะเป ็น 

“บ้ำน”	ที่มีองค์พระเยซูคริสตเจ้ำเป็นศิลำ 

หัวมุมเอก	เป็นศูนย์กลำงของพระศำสนจักร

บุญลำภเป็นฐำนรำกและโครงสร้ำงที่จะท�ำให้

บ้ำนนีต้ัง้มัน่คง	เป่ียมด้วยควำมเชือ่ทีห่ล่อเลีย้ง

ด ้วยพระวำจำ	ควำมรักที่แสดงออกด้วย

พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์	และควำมหวังใน

พระเจ้ำผ่ำนทำงกำรภำวนำ	ครสิตชนเจรญิชวีติ

ร่วมกันด้วยควำมกระตือรือร้นใน	“วิถีชุมชน

วัด”	ร่วมมือร่วมใจประสำนกันในทุกภำคส่วน

เอำใจใส่คนยำกจน	เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็น

มนุษย์	เข้ำใจปัญหำต่ำงๆ	ของแต่ละกลุ่มคน

ด�ำรงตนเป็นพยำนท่ำมกลำงสังคมไทยใน

ปัจจุบัน	กำรเป็นศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิต

ประกำศข่ำวดีใหม่ที่มีบุญลำภเป็นฐำนรำก

คุณธรรมจึงมีควำมมั่นคงและปลอดภัยภำยใต้

ชำยคำบ ้ำนบุญลำภแห ่งพระศำสนจักร

คำทอลิกในประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะ

  ข้อเสนอแนะส�ำหรบักำรน�ำผลวจิยัไปใช้

	 บุญลำภ	8	ประกำรจำกพระวรสำร 

นกับญุมทัธวิบทท่ี	5	ข้อ	1-12	เป็นพระโอวำท

แรกที่ออกจำกพระโอษฐ์ของพระเยซูเจ ้ำ

พระองค์ทรงประทำนให้แก่บรรดำศิษย์เป็น

พิ เศษ	 อำศัยควำมเข ้ำใจจำกกำรศึกษำ

วิเครำะห์สังเครำะห์ดังปรำกฏในผลงำนวิจัยนี้

พระศำสนจักรซึ่งหมำยถึงคริสตชนทุกคน 

โดยเฉพำะอย ่ำงยิ่ งคริสตชนไทยต ้องพึง

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ	เรียนรู้ถึงแก่นค�ำสอน

ของบุญลำภ	ยึดพระเยซูเจ้ำผู้ทรงเป็นควำม

สมบรูณ์ของบญุลำภเป็นแบบอย่ำง	ด�ำเนนิชวีติ

ตำมจิตตำรมย์แห่ง	บุญลำภ	ประกำศถึง 

บุญลำภด้วยควำมกระตือรือร้นตำมบทบำท

ของตนโดยเฉพำะบรรดำพระสงัฆรำช	พระสงฆ์

นักบวช	ครูค�ำสอน	และผู้แพร่ธรรมทุกคนจะ

ต้องหล่อเลี้ยงควำมเชื่อ	ควำมหวัง	และควำม

รกัของตนด้วยบุญลำภและเป็นประจกัษ์พยำน

ด้วยชีวิต	กำรเทศน์และกำรสอน	แสวงหำวิธี

กำรใหม่ๆ	ในกำรถ่ำยทอดข่ำวดีแห่งบุญลำภ

ท่ำมกลำงสังคมท่ีแตกต่ำงและหลำกหลำยใน

ประเทศไทย	นี่คือกำรเป็น	“ศิษย์พระคริสต์

เจริญชีวิตประกำศข่ำวดีใหม่”	อย่ำงแท้จริง

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรศึกษำแนวทำงกำรน�ำบุญลำภ

แต ่ละประกำรไปใช ้ ในองค ์กรต ่ำงๆ	 ใน 

พระศำสนจักร	 เช่น	บ้ำนเณร	บ้ำนอบรม

โรงเรียน	สถำบันคริสต์ศำสนำ	คณะนักบวช 

กลุ่มส่งเสริมควำมเชื่อ	ควำมศรัทธำต่ำงๆ

เป็นต้น

	 2.	ควรศึกษำรูปแบบกำรจัดกิจกรรม

หรือวิธีกำรอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม 

แห่งบุญลำภ	เชิงบูรณำกำรแก่เด็ก	เยำวชน

สำมเณร	และผู้ฝึกหัด	 ซ่ึงบุคคลเหล่ำนี้เป็น 

กลุ ่มเป้ำหมำยส�ำคัญและเป็นอนำคตของ 

พระศำสนจักร

	 3.	ควรศกึษำค�ำสอนบญุลำภ	8	ประกำร 

เชิงเปรียบเทียบกับหลักธรรมค�ำสอนของ

ศำสนำอื่นๆ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพุทธศำสนำ

และศำสนำอิสลำมซึ่งเป ็นสองศำสนำที่ มี

ประชำชนชำวไทยนับถือจ�ำนวนมำก	ทั้งนี ้

เพื่อคริสตชนจะได้เข้ำใจและมีแนวทำงใน 

กำรเสวนำศำสนสัมพันธ์และกำรแพร่ธรรม

ท่ำมกลำงสังคมวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพล

ทำงแนวคิดจำกสองศำสนำนี้
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บทคัดย่อ 	 กำรวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษำคุณลักษณะภำวะ 

ผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

2)	น�ำเสนอเงื่อนไขและแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของ 

ผูบ้รหิำรโรงเรยีนสงักดัอัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ	ประชำกรคอื	โรงเรียน

คำทอลิกในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	จ�ำนวน	34	โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูลคือ	ผู้บริหำรโรงเรียน	หัวหน้ำฝ่ำยงำนต่ำงๆ	และครูปฏิบัติ

หน้ำทีส่อน	จ�ำนวน	409	คน	เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั	คอื	แบบสอบถำม

เกี่ยวกับภำวะผู ้น�ำแบบผู ้รับใช้ของผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพและแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของ 

ผู้บริหำรโรงเรียน	และแบบประเมินควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ของ

แนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของบริหำรโรงเรียน

	 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล	ได้แก่	ควำมถี่	ร้อยละ	ค่ำเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ	ผลกำรวิจัยพบว่ำ

	 1.	คุณลักษณะภำวะผู ้น�ำแบบผู ้รับใช้ของผู ้บริหำรโรงเรียน 

ในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯในปัจจุบัน	โดยรวมอยู่ในระดับมำก

โดยคุณลักษณะย่อยของภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด	คือ 

ควำมสุภำพถ่อมตน	รองลงมำคือ	กำรยึดหลักคุณธรรม	กำรเห็น

ประโยชน์ของผู้อื่น	กำรสร้ำงทีม	กำรส่งเสริมกำรพัฒนำส่วนบุคคล 

กำรเห็นใจและกำรเยียวยำผู้อื่น	ควำมถูกต้องและควำมยุติธรรม	และ

กำรให้อ�ำนำจ	ตำมล�ำดับ	

	 2.	แนวทำงกำรพฒันำภำวะผูน้�ำแบบผูร้บัใช้ของผูบ้รหิำรโรงเรยีน

ในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	วิธีกำรพัฒนำท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงสุด	คือ

กำรศึกษำเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์	กำรพัฒนำเพื่อก�ำจัด

อุปสรรคในกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	กำรสร้ำงกลยุทธ์เพื่อกำร

เปลี่ยนแปลง	กำรเปล่ียนแปลงจิตส�ำนึก	และกำรสนับสนุนกำร

เปลี่ยนแปลงจิตส�ำนึก	ตำมล�ำดับ	ได้แนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำแบบ

ผู้รับใช้	20	แนวทำง

ค�ำส�ำคัญ:	 1)	ภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้	 2)	อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพ
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Abstract 	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	study	the 

characters	of	the	servant	Leadership	of	School	Administrators 

under	the	Bangkok	Diocese	2)	to	present	the	conditions 

and	guidelines	for	development	of	the	servant	leadership

for	school	administrators	in	Bangkok	Archdiocese.	There	are 

34	schools	under	this	scope.	Their	administrators,	heads	of 

department	and	teachers	totally	numbered	409	respondents. 

The	researcher	used	a	structured	questionnaire	for	the 

respondents	to	identify	the	condition	of	The	servant	leadership 

and	the	guidelines	for	development	of	the	school	adminis-

trators	in	Bangkok	Archdiocese.	The	data	were	analyzed	by 

using	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation	and 

content	analysis.	The	results	were	as	follows:

	 1)	The	scores	of	the	characters	of	The	servant	Leadership 

of	school	Administrators	under	the	Bangkok	Diocese	at 

present	in	general	are	high.	The	highest	ones	include:	Integrity, 

Altruism,	Humility,	Empathy	and	Healing,	Personal	growth,

Fairness	and	Justice	Empowerment	and	Team	Building.

	 2)	 The	 guidelines	of	development	of	 highest 

include:	Change	education,	Breakthrough	training,	Building 

change	strategy,	Conscious	process	design	and	Conscious 

process	facilitation.	There	are	altogether	20	guidelines	for

the	servant	leadership	development.

Keywords:	 1)	Servant	leadership

	 	 	 2)	Bangkok	Archdiocese
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

	 ภำวะผูน้�ำของผูบ้รหิำรเป็นปัจจยัส�ำคญั

ของกำรขับเคลื่อนองค์กรหรือสถำนศึกษำให้

บรรลุเป้ำหมำย	ภำวะผูน้�ำท่ีมปีระสทิธภิำพนัน้

มีควำมส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จขององค์กรในอัน

ที่จะด�ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด

ไว้เป็นอย่ำงมำก	ควำมล้มเหลวขององค์กร

ต่ำงๆที่ผ่ำนมำ	สืบเนื่องมำจำกกำรขำดภำวะ

ผู้น�ำของผู้บริหำรท่ีมีประสิทธิภำพแทบท้ังสิ้น

ภำวะผู้น�ำที่มีประสิทธิภำพจะเกิดขึ้นได้เมื่อ 

ผู้บริหำรใช้ภำวะผู้น�ำซึ่งมีหลำยรูปแบบแล้ว 

แต่ว ่ำจะเลือกใช ้แบบใดให ้เหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง	กำรเลือกแบบภำวะ

ผู ้น�ำควรค�ำนึงถึงหลำยองค์ประกอบ	ไม่ว่ำ 

จะเป็นผู ้ใต ้บังคับบัญชำ	สถำนกำรณ์และ

บุคลิกภำพของผู้น�ำเอง

	 ในศำสนำคริสต์ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับ 

รูปแบบภำวะผู้น�ำด้วยเช่นกัน	คือภำวะผู้น�ำ

แบบผู้รับใช้	พระเยซูเจ้ำผู้เป็นศำสดำได้แสดง

ค�ำสอนเกีย่วกบัคณุสมบติั	บทบำท	และอ�ำนำจ

ของผู้น�ำ	พระเยซูเจ้ำได้กล่ำวเกี่ยวกับภำวะ

ผู้น�ำแบบผู้รับใช้ไว้ว่ำ	“ในกลุ่มของท่ำน	ผู้ใด

เป็นใหญ่จะต้องรับใช้ผู้อื่น	ผู้ใดท่ียกตนข้ึนจะ

ถูกกดให้ต�่ำลง	ผู ้ใดถ่อมตนลงจะได้รับกำร

ยกย่องให้สูงข้ึน”	(มธ.23:11-12)	และในเวลำ

ที่บรรดำศิษย์ของพระองค์ก�ำลังแย่งกันเป็น

ใหญ่ในหมู่พวกเขำ	พระเยซูเจ้ำได้น�ำค�ำสอน

เรือ่งกำรเป็นผูร้บัใช้สอนพวกเขำ	“ถ้ำผูใ้ดอยำก

เป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู ้นั้นท�ำตนเป็นคนสุดท้ำย

และเป็นผู ้ รับใช ้ทุกคน”	 (มก.9:35)	และ

นอกจำกค�ำสอนของพระเยซูเจ้ำแล้วพระองค์

ทรงแสดงแบบอย่ำงของกำรเป ็นผู ้รับใช ้ 

“เมื่อพระเยซูเจ้ำทรงลุกขึ้นจำกโต๊ะ	ทรงถอด

เสือ้คลมุออกวำงไว้	ทรงใช้ผ้ำเชด็ตวัคำดสะเอว

แล้วทรงเทน�ำ้ลงในอ่ำง	เริม่ล้ำงเท้ำบรรดำศษิย์

และใช้ผ้ำที่คำดสะเอวเช็ดให้”	(ยน.13:4-15)

	 แนวคิดผู ้น�ำแบบของผู้รับใช้ของพระ 

เยซูเจ้ำ	จึงได้รับกำรถ่ำยทอดมำสู่บรรดำศิษย์

ของพระเยซูเจ้ำตั้งแต่สมัยบรรดำอัครสำวก 

และส่งต่อค�ำสอนและแนวคิดแบบผู้รับใช้นี้มำ

สู่ปัจจุบัน	ซึ่งบรรดำพระสงฆ์และนักบวชใน 

ยุคปัจจุบันต่ำงก็ต้องยึดถือค�ำสอนและแนวคิด

นีใ้นชวีติประจ�ำวนั	ในหน้ำทีก่ำรงำนทีพ่วกเขำ

ได้รับ	ในองค์กรที่พวกเขำได้อยู่	กำรเป็นผู้น�ำ

ของบรรดำศิษย์ของพระเยซูเจ้ำ	ต้องเป็นผู้น�ำ

ที่มีภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้	ตำมค�ำสั่งสอนของ

พระเยซูเจ้ำซ่ึงเป็นพระอำจำรย์และแบบอย่ำง

ของพวกเขำ	ผูบ้ริหำรโรงเรยีนคำทอลกิในฐำนะ

ที่เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้ำ	เป็นผู้สำนต่อพันธ-

กิจของพระองค์ในโลกยุคปัจจุบัน	จึงจ�ำเป็น

เหลือเกินท่ีบรรดำผู้บริหำรโรงเรียนคำทอลิก

ต้องแสดงแบบอย่ำงกำรรับใช้ของพระเยซูเจ้ำ

ให้บรรดำผูร่้วมงำนในโรงเรยีน	บรรดำนกัเรยีน

บรรดำผู้ปกครองเหน็ถงึควำมรักและกำรรับใช้

พระสันตะปำปำยอห์น	ปอล	ที่	2	กล่ำวแก่

บรรดำพระสงฆ์	นักบวชชำยหญิงในพระด�ำรัส



วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 118

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เตอืนสตผิูร้บัเจมิว่ำ	“พวกเขำได้รบักำรเรยีกให้

มำเป็นประจักษ์พยำนอย่ำงลึกซ้ึงในโลกแห่ง

กำรศกึษำ	ถงึคุณค่ำแห่งพระอำณำจกัรพระเจ้ำ

ซึ่งเสนอต่อทุกคน”	(สภำกำรศึกษำคำทอลิก,

2558:48)	ชีวิตท่ีเป็นประจักษ์แห่งกำรรับใช้

ของผู้บริหำรโรงเรียนคำทอลิกท่ีเป็นพระสงฆ์

และนักบวช	จึงเป็นเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญของ

โรงเรียนคำทอลิก

	 แต่จำกกระแสกำรเปล่ียนแปลงในโลก

ยุคโลกำภิวัตน์	 (Globalization)	ท�ำให้ส่ง 

ผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ในหลำย

ด้ำย	รวมไปถึงด้ำนกำรศึกษำด้วย	โดยเฉพำะ

อัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิกได้ถูกกระแสของ

สังคมท�ำให้ค่อยๆ	หำยไป	จนท�ำให้ผู ้คนใน

สังคมและผู้ปกครองมองว่ำโรงเรียนคำทอลิก

เป็นโรงเรยีนเอกชนทีเ่น้นกำรท�ำธรุกิจ	เน้นด้ำน

วิชำกำรมำกกว่ำกำรอบรมเรื่องศีลธรรม	เน้น

กำรแข่งขันด้ำนวิชำกำรเพื่อช่ือเสียง	จนขำด 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนคำทอลิก	(เอกสำรกำร

สมัมนำ	“มองไปข้ำงหน้ำ	อตัลกัษณ์กำรศกึษำ

คำทอลกิ,	2012)	แสดงให้เหน็ปัญหำด้ำนภำวะ

ผู้น�ำ	ภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ถูกละเลย	ท�ำให้

โรงเรียนคำทอลิกออกห่ำงจำกค�ำสั่งสอนของ

พระเยซูเจ้ำและแบบอย่ำงแห่งกำรรับใช้ของ

พระองค์	โรงเรียนคำทอลิกจึงไม่ได้เต็มไปด้วย

บรรยำกำศแห่งกำรรบัใช้ซึง่กนัและกนั	แต่เป็น

ไปเพื่อกำรแข่งขัน	กำรแบ่งชนชั้น	ซึ่งในควำม

เป็นจริงแล้ว	ควำมรักและกำรรับใช้ต้องเป็น

รำกฐำนที่ส�ำคัญของโรงเรียนคำทอลิก

	 ภำวะน�ำผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหำร

โรงเรยีนคำทอลกิต้องได้รบักำรพฒันำข้ึนมำอกี

ครั้งหนึ่ง	 เพรำะภำวะผู ้น�ำแบบผู ้รับใช้ของ 

ผู้บริหำรโรงเรียนจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำร 

น�ำพำโรงเรียนคำทอลิกกลับมำสู่เอกลักษณ ์

ของกำรศกึษำคำทอลกิอกีครัง้หนึง่	มส่ีวนส�ำคญั 

ในกำรปฏิรูปกำรศึกษำคำทอลิก	 เพรำะ

โรงเรียนคำทอลิกมีรำกฐำนส�ำคัญอยู่ที่พระ- 

เยซูเจ้ำ	กำรน�ำค�ำส่ังสอนและแบบอย่ำงของ

พระเยซูเจ้ำมำปฏิรูปกำรศึกษำคำทอลิกเป็น 

ส่ิงที่ควรท�ำที่สุด	เพรำะเรำจะสำมำรถกลับไป

หำเอกลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิกอย่ำงที่ควร 

จะเป็นได้	พระเยซูเจ้ำได้ตรัสไว้ว่ำ	“คนทั้ง

หลำยท่ีฟังพระวำจำของพระเจ้ำและปฏิบัติ

ตำมย่อมเป็นสุข”	(ลก.11:28)	พระวำจำของ

พระเยซูเจ้ำประโยคนี้น่ำจะเป็นก�ำลังใจให้ 

กบับรรดำผูบ้รหิำรสถำนศกึษำคำทอลกิ	ในกำร

ที่จะท�ำให้กำรศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย

กลับมำสู่เอกลักษณ์ที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่ง

	 สิ่ง ท่ีผู ้ วิ จัยจะท�ำคือ	“แนวทำงกำร

พัฒนำภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู ้บริหำร

โรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” 

เพือ่ฟ้ืนฟอัูตลกัษณ์กำรศึกษำคำทอลกิและเป็น

แนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำของผู้บริหำร

โรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

	 1.	ศกึษำคณุลกัษณะภำวะผูน้�ำแบบผูร้บั

ใช้ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

	 2.	น�ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำภำวะ

ผูน้�ำแบบผูร้บัใช้ของผูบ้รหิำรโรงเรยีนสงักดัอคัร

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ขอบเขตกำรวิจัย

 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ

	 กำรวจิยัในครัง้น้ีศกึษำคุณลกัษณะภำวะ

ผูน้�ำแบบผูร้บัใช้ของผูบ้รหิำรโรงเรยีนคำทอลกิ

สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 และหำ

แนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของ 

ผูบ้รหิำรโรงเรยีนคำทอลกิสังกดัอคัรสงัฆมณฑล

กรุงเทพฯ

	 โดยภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้	ใช้แนวคิด

ของ	Yukl	(2010)	ซึ่งได้ศึกษำค่ำนิยมท่ีส�ำคัญ

และผลกระทบของผู้น�ำแบบผู้รับใช้ต่อผู้ตำม

และองค์กร	และแนวคิดภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้

ของ	Gene	Wilkes	 (2011)	ซึ่งได ้ศึกษำ 

คุณลักษณะภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้จำกหนังสือ

พระวรสำรทัง้	4	และได้สรปุคณุลกัษณะภำวะ

ผู้น�ำแบบผู้รับใช้ออกมำ	8	คุณลักษณะ	คือ 

1)	กำรยึดหลักคุณธรรม	2)	กำรเห็นแก ่

ประโยชน์ของผู ้อื่น	3)	ควำมสุภำพถ่อมตน 

4)	กำรเอำใจเขำมำใส่ใจเรำและกำรเยียวยำ 

5)	กำรเติบโตของบุคคล	6)	ควำมถูกต้องและ

ควำมยุติธรรม	7)	กำรให้อ�ำนำจ	8)	กำรสร้ำง

ทีม

	 ส่วนกำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำ	 ใช้กรอบ

แนวคิดกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำของ	Anderson 

(2001)	ประกอบด้วย	5	วิธี	คือ	1)	วิธีกำร

พัฒนำเพ่ือก�ำจัดอุปสรรคในกำรเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม	2)	กำรศึกษำเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

กระบวนทัศน์	3)	กำรสร้ำงกลยุทธ์กำรเปลี่ยน

แปลง	4)	กำรเปล่ียนแปลงจิตส�ำนึก	5)	กำร

สนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงจิตส�ำนึก

 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้

ข้อมูล

	 2.1	ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ 

คือโรงเรียนคำทอลิกในสังกัดอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ	จ�ำนวน	34	โรงเรียน

	 2.2	ผูใ้ห้ข้อมลูในกำรวจิยั	คอื	ผูอ้�ำนวย

กำรโรงเรียน	จ�ำนวน	34	คน	กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู ้ช่วยผู ้อ�ำนวยกำรโรงเรียน	(หัวหน้ำฝ่ำย)

จ�ำนวน	34	คน	และกลุ่มตัวอย่ำงคณุครูผู้สอน

ในโรงเรียน	จ�ำนวน	353	คน	รวมทั้งสิน	421 

คน

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 1.	 ผู ้บริหำรโรงเรียนในสังกัดอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	และโรงเรียนของคณะ

นักบวช	มีคุณลักษณะภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช ้

ได้สืบสำนจิตตำรมณ์ของพระเยซู	เป็นแบบ

อย่ำงแห่งกำรรบัใช้ตำมแบบอย่ำงของพระองค์
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	 2.	 โรงเรียนคำทอลิกในสังกัดอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	มีเอกลักษณ์กำรศึกษำ

คำทอลิกที่แท้จริง

	 3.	อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	มีแนว 

ทำงกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้	ก�ำหนด

นโยบำยกำรพัฒนำภำวะน�ำของผู้บริหำร

นิยำมศัพท์

 ภำวะผู ้น� ำแบบผู ้รับใช ้ 	 หมำยถึง

คุณลักษณะของผู้น�ำให้ควำมส�ำคัญกับผู้ตำม

และตอบสนองผู้ตำมด้วยกำรรับใช้เพื่อเสริม

สร้ำงให้ผู้ตำมเกิดกำรพัฒนำ	เกิดสัมพันธภำพ

ที่ดีในองค์กร	และน�ำพำองค์กรไปสู่เป้ำหมำย 

ที่ได้วำงเอำไว้

 กำรยึดหลักคุณธรรม (Integrity) 

หมำยถึง	กำรสื่อสำรโดยวิธีกำรที่เปิดเผยและ

ซื่อสัตย์	รักษำสัญญำพันธะท่ีมีต่อผู้อื่น	มีกำร

ปฏิบัติที่สอดคล้องกับค่ำนิยมที่สนับสนุนอยู ่

รบัรูแ้ละยอมรบัข้อผดิพลำดของตนเอง	มคีวำม

รับผิดชอบต่อข้อผิดพลำด	ไม่พยำยำมที่จะ

ครอบง�ำหรือหลอกหลวงผู้อื่น

 กำรเหน็แก่ประโยชน์ของผูอ่ื้น (Altruism) 

หมำยถึง	กำรยินดีท่ีได้ช่วยผู้อื่น	เต็มใจท่ีจะ

เ ส่ียง	หรืออุทิศตัวเพื่อป ้องกัน	หรือเพื่อ

ประโยชน์ของผู้อื่น	ให้ควำมต้องกำรของผู้อื่น

อยูเ่หนอืควำมต้องกำรของตนเอง	สมัครใจทีจ่ะ

ท�ำงำนหรือให้บริกำรที่ต้องใช้เวลำมำกขึ้นเป็น

พิเศษ	และอำจจะไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งของงำนประจ�ำ

 ควำมสุภำพถ่อมตน (Humility) 

หมำยถึง	กำรปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยควำมเคำรพ

หลีกเลี่ยงกำรใช้เครื่องหมำยหรือสิ่งที่แสดง

สถำนภำพและสิทธิพิเศษต่ำงๆ	ยอมรับข้อ

จ�ำกัดและข้อผิดพลำด	สุภำพถ่อมตนต่อควำม

ส�ำเร็จ	ไม่โอ้อวดว่ำเป็นควำมส�ำเร็จของตนเอง

แต่เน้นว่ำเป็นควำมส�ำเร็จจำกกำรมีส่วนร่วม

ของผู้อื่น

 กำรเหน็ใจและกำรเยยีวยำผู้อืน่ (Em-

pathy and healing)	หมำยถึง	กำรช่วย 

ผู้อื่นในกำรรับมือกับควำมเครียดทำงอำรมณ ์

ส่งเสริมกำรยอมรับควำมแตกต่ำง	เป็นผู้ช่วย

ไกล่เกลี่ยหรือเป็นผู ้สร้ำงสันติ	ส่งเสริมกำร 

ให้อภัย	และกำรคืนดีกันหลังควำมขัดแย้งที่

ท�ำให้แตกแยกกัน

 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำส่วนบุคคล 

(Personal growth)	กำรส่งเสริมและช่วย 

เหลือในกำรพัฒนำควำมมั่นใจและควำม

สำมำรถของปัจเจกบุคคล	แม้ว่ำจะไม่มีควำม

ส�ำคัญต่องำนที่ท�ำอยู ่	ช่วยเอื้อให้มีโอกำส 

ในกำรเรียนรู้	แม้ว่ำจะมีควำมเสี่ยงต่อควำม 

ผิดพลำด	จัดให้มีกำรแนะน�ำ	ให้ค�ำปรึกษำ 

และให้กำรฝึกฝนเมือ่มคีวำมต้องกำร	และช่วย

ให้คนเรียนรู้จำกควำมผิดพลำด
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 ควำมถกูต้องและควำมยตุธิรรม (Fair-

ness and Justice)	หมำยถึง	กำรส่งเสริม 

และสนบัสนนุกำรปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่อย่ำงยตุธิรรม

พดูต่อต้ำนควำมไม่ถกูต้องและกำรกระท�ำหรอื

นโยบำยที่ขำดควำมยุติธรรม	ต่อต้ำนควำม

พยำยำมที่จะใช้ควำมไม่ถูกต้องครอบง�ำ	หรือ

หลอกลวงผูอ้ืน่	หรือ	กำรบ่อนท�ำลำย	หรอืกำร

ละเมิดสิทธิของพวกเขำ

 กำรให้อ�ำนำจ (Empowerment) 

หมำยถึง	กำรปรกึษำหำรอืกบัผูใ้ต้บังคบับัญชำ

ในเรื่องกำรตัดสินใจที่จะมีผลกระท�ำกับ 

ผู้ใต้บังคับบัญชำ	ให้อ�ำนำจและให้อิสระใน 

กำรตดัสนิใจอย่ำงเหมำะสมแก่ผูใ้ต้บังคบับัญชำ

มีกำรให้หรือแบ่งปันข้อมูลที่มีควำมละเอียด

อ่อนกับผู้ใต้บังคับบัญชำส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับ

บัญชำแสดงออกถึงควำมห่วงใยหรือมุมมองที่

แตกต่ำงโดยไม่มีกำรปกป้องตนเอง

 กำรสร้ำงทีม (Building a team) 

หมำยถึง	กำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่กำรสร้ำง

กลุ่มและทีม	ท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นมำกกว่ำกำร

แยกตัวออกจำกผู ้อื่น	รวมถึงกำรท่ีผู ้น�ำให้

คณุค่ำในควำมแตกต่ำงของผูค้น	ควำมแตกต่ำง

ในควำมสำมำรถ	วัฒนธรรมและมุมมอง

 กำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ	หมำยถึง	วิธีกำร

พฒันำท่ีประกอบไปด้วย	1)	วธิกีำรพฒันำเพือ่

ก�ำจัดอุปสรรคในกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

2)	วิธีกำรศึกษำเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงกระบวน

ทัศน์	3)	วิธีกำรสร้ำงกลยุทธ์กำรเปลี่ยนแปลง 

4)	วิธีกำรเปลี่ยนแปลงจิตส�ำนึก	5)	วิธีกำร

สนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงจิตส�ำนึก

 วิธีกำรพัฒนำเพื่อก�ำจัดอุปสรรคใน 

กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	หมำยถึง	กำร

พัฒนำที่มุ ่งเปลี่ยนหลักคิดของผู้บริหำรจำก 

โลกทัศน์เดิมมำสู่โลกทัศน์ใหม่	เน้นกำรเรียนรู้

จำกประสบกำรณ์ที่ เกี่ยวกับตัวตน	ควำม

สัมพันธ์	ทีม	และองค์กร

 กำรศกึษำเพ่ือกำรเปล่ียนแปลง	หมำยถึง 

กำรศึกษำที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหำรเข้ำใจถึงข้อมูล 

ทีจ่�ำเป็น	เพือ่น�ำไปสูก่ำรปฏริปูหรอืกำรเปลีย่น 

แปลงกระบวนทัศน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 กำรสร้ำงกลยุทธ์กำรเปลี่ยนแปลง

หมำยถึง	กำรวำงกลยุทธ์กำรเปลี่ยนแปลง 

โดยมุ ่งพัฒนำกลยุทธ์ในเวลำที่เกิดข้ึนจริง 

เน้นกำรแจกแจงองค์ประกอบด้ำนเน้ือหำ 

และบุคลำกรในกำรปฏิรูปองค์กรอย่ำงเป็น 

กระบวนกำร

 กำรเปลี่ยนแปลงจิตส�ำนึก	หมำยถึง 

กำรพัฒนำที่ เน ้นกำรพัฒนำทีมงำนของ 

ผู้บริหำร	เน้นออกแบบจ�ำลองของกระบวนกำร

เปลีย่นแปลงให้สอดคล้องกบัสภำพกำรท�ำงำน

จริง

  กำรสนับสนุนกำรเปล่ียนแปลงจติส�ำนึก 

หมำยถึง	วธิกีำรสนบัสนนุควำมร่วมมอืระหว่ำง

ผู ้ บ ริหำรกับทีมงำนและคณะที่ ปรึ กษำ 

มุ ่งส่งเสริมกำรเรียนรู ้และกำรแก้ไขเนื้อหำ

วิชำกำรออกแบบกระบวนกำรและกำรพัฒนำ

ตนเอง
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สรุปผลกำรวิจัย

1. คุณลักษณะภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของ 

ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

	 คุณลักษณะภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของ 

ผู ้บริหำรโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑล

กรงุเทพฯ	โดยภำพรวมมรีะดบัคณุลกัษณะของ

ผู้บริหำรอยู่ในระดับมำก	(x̅	=	4.01,	SD	= 

.906)	ควำมสุภำพถ่อมตนเป็นคุณลักษณะ 

ทีมี่ค่ำเฉลีย่มำกทีส่ดุ	(x̅	=	4.30,	SD	=	.780) 

รองลงมำเป็นกำรยดึหลกัคณุธรรม	(x̅	=	4.27, 
SD	=	.784)	กำรเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น 

(x̅	=	4.18,	SD	=	.846)	และกำรสร้ำงทีม 

(x̅	=	4.07,	SD	=	.824)

	 ส่วนคุณลักษณะภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้

ของผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯอยู่ในระดับมำก	แต่มีค่ำเฉลี่ยน้อย

กว่ำ	4.00	ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำ

เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงให้พัฒนำมำกยิ่งขึ้น 

ได้แก่	กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำบุคคล	(x̅	=
3.94,	SD	=	.905)	กำรให้เห็นใจและเยียวยำ 

ผู้อื่น	(x̅	=	3.80,	SD	=	1.051)	ควำมถูกต้อง

และควำมยุติธรรม	(x̅	=	3.79,	SD	=	1.049)

และที่ได้ค่ำเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ	กำรให้อ�ำนำจ

(x̅	=	3.75,	SD	=	1.023)

	 คุณลักษณะภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของ 

ผู ้บริหำรโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ	ในปัจจุบนั	เมือ่พิจำรณำรำยข้อย่อย

ทุกข้อมีระดับคุณลักษณะของผู้บริหำรอยู่ใน

ระดับมำก	โดย	3	อันดับแรกได้แก่	ผู้บริหำร

ปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่ำนิยมตำมค�ำสั่งสอน

ของพระเยซูเจ้ำ	 (x̅	=	4.37,	SD	=	 .757) 

ผู้บริหำรเป็นผู้ยินดีช่วยเหลือครูและนักเรียน

ด้วยควำมเต็มใจ	โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม 

(x̅	=	4.35,	SD	=	.783)	ผู้บริหำรไม่โอ้อวด 

ในควำมส�ำเร็จของตนเอง	แต่ยกย่องผู ้ช่วย 

ผู้บริหำรและครูในควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้น	(x̅	= 

4.33,	SD	=	.744)

	 และรำยข้อย่อยที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อย

ท่ีสุด	3	อันดับคือ	ผู้บริหำรให้อ�ำนำจและให้

อิสระในกำรตัดสินใจแก่ผู้ช่วยผู้บริหำรและครู

โดยผู ้บริหำรยอมรับกำรตัดสินใจของผู ้ช่วย 

ผู้บริหำรและครู	(x̅	=	3.53,	SD	=	1.109) 

ผู้บริหำรกล้ำตัดสินและมีบทลงโทษต่อครูและ

นักเรียน	ที่กระท�ำไม่ถูกต้อง	และผิดต่อควำม

ยุติธรรม	(x̅	=	3.57,	SD	=	1.000)	ผู้บริหำร 

สำมำรถควบคุมอำรมณ์	ไม่ฉุนเฉียว	ไม่แสดง

อำกำรไม่พอใจต่อครูในที่ประชุม	(x̅	=	3.68, 
SD	=	1.124)
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2. แนวทำงกำรพฒันำภำวะผูน้�ำแบบผูร้บัใช้

ของผูบ้รหิำรโรงเรยีนในสงักดัอคัรสงัฆมณฑล

กรุงเทพฯ

	 แนวทำงกำรพฒันำภำวะผูน้�ำแบบผูร้บัใช้ 

ของผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑล

กรงุเทพฯ	ในภำพรวม	วธิท่ีีมคีวำมคดิเห็นเฉลีย่

มำกที่สุด	คือ	กำรศึกษำเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง 

กระบวนทัศน์	(x̅	=	4.31,	SD	=	.663)	รอง 

ลงมำคือ	วิธีกำรพัฒนำเพื่อก�ำจัดอุปสรรคใน

กำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	(x̅	=	4.30,	SD	= 

.679)	กำรสร้ำงกลยุทธ์เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง 

กำรสร้ำงกลยุทธ์เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง	(x̅	= 

4.23,	SD	=	.677)	กำรเปลี่ยนแปลงจิตส�ำนึก 

(x̅	=	4.21,	SD	=	.711)	และกำรสนับสนุน 

กำรเปลี่ยนแปลงจิตส�ำนึก(x̅	=	4.16,	SD	= 

.712)

	 แนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำแบบ 

ผู ้รับใช้ของผู ้บริหำรโรงเรียนในสังกัดอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ในเรื่องกำรยึดหลัก

คุณธรรม	วิธีที่มีควำมคิดเห็นเฉลี่ยมำก	3 

อันดับแรก	คือ	วิธีพัฒนำที่เน้นให้ผู ้บริหำร

พฒันำทมีงำนของผูบ้รหิำรให้ยดึหลกัคณุธรรม 

(x̅	=	4.37,	SD	=	.711)	รองลงมำคอื	วธิพีฒันำ 

ที่ท�ำให ้ผู ้บริหำรเข ้ำใจกระบวนกำรกำร

เปลี่ยนแปลงวิธีคิด	วิธีปฏิบัติ	แบบยึดหลัก

คุณธรรม	 (x̅	=	4.32,	SD	=	 .656)	และ 

วธิพีฒันำทีค่อยสนับสนุนด้วยกำรปรึกษำหำรอื

ระหว่ำงผู้น�ำกับทีมที่ปรึกษำ	ในช่วงที่มีปัญหำ

ระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรยึดหลัก

คุณธรรม	(x̅	=	4.31,	SD	=	.707)

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำคุณลักษณะภำวะ

ผู้น�ำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	โดยรวมอยู่ในระดับ

มำก	เม่ือพิจำรณำรำยคุณลักษณะภำวะผู้น�ำ

แบบผู้รับใช้ของผู้บริหำรโรงเรียน	ซ่ึงสำมำรถ

ล�ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย	ดังต่อไปนี้

	 1)	ควำมสุภำพถ่อมตน	(Humility)

	 2)	กำรยึดหลักคุณธรรม	(Integrity)

	 3)	กำรเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น

												(Altruism)

	 4)	กำรสร้ำงทีม(Build	a	team)

	 5)	ส่งเสริมกำรพัฒนำส่วนบุคคล

												(Personal	growth)

	 6)	กำรเห็นใจผู้อื่น	และกำรเยียวยำ

												(Empathy	and	healing)

	 7)	ควำมถูกต้องและควำมยุติธรรม

												(Fairness	and	Justice)

	 8)	กำรให้อ�ำนำจ	(Empowerment)

	 1.	จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ	ควำมสุภำพ

ถ่อมตน	(Humility)	มีระดับคุณลักษณะของ 

ผู ้บริหำรในระดับมำก	และเม่ือพิจำรณำ

คะแนนเฉล่ีย	 (x̅	 =	 4.30,	 SD	=	 .780) 
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ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ทีม่ำกทีส่ดุ	ได้แสดงให้เห็น

ว่ำผู้บริหำรมีควำมสุภำพถ่อมตนอย่ำงโดดเด่น

อันเนื่องมำจำกผู้บริหำรในโรงเรียนสังกัดอัคร-

สงัฆมณฑลกรงุเทพฯทุกโรงเรียน	ผูบ้รหิำรเป็น

บำทหลวงและนักบวช	ซึ่งยึดหลักควำมสุภำพ

ถ่อมตนตำมแบบอย่ำงพระเยซเูจ้ำเป็นแนวทำง

ในกำรด�ำเนินชีวิต	และแสดงออกถึงควำม

สุภำพถ่อมตนในกำรท�ำงำนร่วมกับผู้ร่วมงำน 

ผูช่้วยผูบ้รหิำรและคณะครจูงึสำมำรถเห็นและ

สัมผัสถึงควำมสุภำพถ่อมตนของผู ้บริหำร

โรงเรียนได้อย่ำงชัดเจน	ซึ่งมีควำมสอดคล้อง

กับค�ำสอนหลักท่ีพระเยซูเน้นย�้ำบ่อยครั้งคือ 

ผู ้ใดถ่อมตัวลง	ผู ้นั้นจะได้รับกำรยกย่องให้ 

สงูขึน้	(ลกูำ	14:11)	และอกีตอนหนึง่ทีว่่ำ	ผูใ้ด

มีใจสุภำพเหมือนเด็กเล็กๆ	ผู้น้ันจะเป็นผู้ยิ่ง

ใหญ่ที่สุด	ในพระอำณำจักรสวรรค์	 (มัทธิว 

18:4)

	 2.	จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ	กำรยึดหลัก

คุณธรรม	(Integrity)	มีระดับคุณลักษณะของ

ผู ้บริหำรในระดับมำก	และเม่ือพิจำรณำ

คะแนนเฉลี่ย	(x̅	=	4.27,	SD	=	.784)	ซึ่ง 

เป็นคะแนนเฉลี่ยที่มำกเป็นอันดับ	2	ได้แสดง

ให้เหน็ว่ำบรรดำผูบ้รหิำรโรงเรยีนในสงักดัอคัร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ซึ่งเป็นบำทหลวงและ

นักบวช	ได้ท�ำงำนในโรงเรียนโดยกำรยึดหลัก

คุณธรรม	และถ้ำมองดูในรำยค�ำถำมข้อย่อย 

จะพบว่ำ	ในรำยข้อย่อยที่ว่ำ	“ผู้บริหำรปฏิบัติ

ตนสอดคล้องกับค่ำนิยมตำมค�ำสั่งสอนของ 

พระเยซูเจ้ำ”	เป็นรำยข้อย่อยท่ีได้คะแนนเฉล่ีย

สูงที่สุด	ซ่ึงแสดงออกว่ำผู้บริหำรในโรงเรียน

ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ได้มีกำรปฏิบัติ

ตนสอดคล้องกบัค�ำสัง่สอนของพระเยซ	ูในเรือ่ง

ควำมซื่อตรง	ที่ว่ำ	พระเยซูเจ้ำคำดหวังให้เรำ

เป็นมนุษย์ใหม่	มนุษย์ที่ซื่อตรง	ชอบธรรม

ประพฤติชอบตำมสำยพระเนตรของพระเจ้ำ

ด�ำรงตนอยู ่ ในศีลธรรม	 ไม ่หน ้ำซื่อใจคด 

ไม่คดโกงหรือเบยีดเบยีนผู้อืน่	ผู้ซ่ือตรงต้องเร่ิม

จำกกำรซ่ือสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย	ผู้ซ่ือตรงจะเกิด

ผลมำกมำย	(คุณค่ำพระวรสำรประกำรท่ี	9 

ส�ำหรับอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก)

	 3.	จำกผลกำรวจิยัพบว่ำ	กำรให้อ�ำนำจ

หรือกำรเพ่ิมพลังอ�ำนำจ	(Empowerment) 

มีระดับคุณลักษณะของผู้บริหำรในระดับมำก 

และเมื่อพิจำรณำคะแนนเฉลี่ย	(x̅	=	3.75,	SD 

=	 1.023)	ซึ่งเป ็นคะแนนเฉลี่ยที่ต�่ำที่สุด 

ได้แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ	ไม่ได้กระจำยอ�ำนำจ

ไปสู่ผู้ช่วยผู้บริหำรหรือคณะครูมำกเท่ำท่ีควร

อ�ำนำจกำรตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้บริหำร

เพียงคนเดียว	ซ่ึงท�ำให้หัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ	ไม่มี

อ�ำนำจหรือบทบำทในกำรท�ำงำนแต่อย่ำงใด

ท�ำให้หลำยคร้ังกำรท�ำงำนอำจล่ำช้ำเพรำะต้อง

รอกำรตัดสินใจของผู้บริหำรแต่เพียงผู้เดียว 

ดงันัน้ผู้บรหิำรจะต้องพฒันำเร่ืองกำรให้อ�ำนำจ
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ให้แก่บุคลำกรมำกขึ้น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 

ในกำรท�ำงำนในโรงเรียนให้มำกขึ้น	และสร้ำง

ควำมมัน่ใจแก่บุคลำกรในกำรท�ำงำนตำมหน้ำที่

ของพวกเขำ	ซึ่งสอดคล้องกับ	Yukl	(2010) 

ทีไ่ด้กล่ำวถึง	กำรให้อ�ำนำจ	(Empowerment) 

ไว้ว่ำ	มีกำรปรึกษำหำรือกับคนที่เกี่ยวข้องใน

เรื่องกำรตัดสินใจที่จะมีผลกระท�ำกับพวกเขำ 

ให้อ�ำนำจและให้อิสระในกำรตัดสินใจอย่ำง

เหมำะสมแก่บุคลำกร

	 ดังนั้นแนวทำงกำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำ 

แบบผู้รับใช้ของผู้บริหำรโรงเรียนในด้ำนกำร 

ให้อ�ำนำจ	(Empowerment)	มีด้วยกัน	7 

แนวทำง	ได้แก่	1)	ผู ้บริหำรจัดกำรประชุม

ปรึกษำหำรือกับหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ	เป็นประจ�ำ

ทุกสัปดำห์	เพื่อติดตำมงำนและรับฟังควำม 

คิดเห็นของหัวหน้ำฝ่ำย	2)	ผู้บริหำรให้เวลำใน

กำรประชุมวำงแผนบุคลำกรในฝ่ำยต่ำงๆ	อย่ำง

เหมำะสมก่อนเปิดปีกำรศึกษำ	3)	ผู้บริหำรจัด

ให้มีเวลำประชุมในฝ่ำยต่ำงๆ	เพื่อติดตำมงำน

ในฝ่ำยทุกเดือน	โดยให้หัวหน้ำแต่ละฝ่ำยเป็น

ผู้น�ำกำรประชุม	4)	จัดสัมมนำกลุ่มผู้อ�ำนวย

กำรโรงเรียน	เพื่อก่อให้เกิดกำรตระหนักถึง

ควำมส�ำคัญของหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ	ในโรงเรียน

ควำมจ�ำเป็น	และผลดีของกำรมอบอ�ำนำจ 

ให้กับหัวหน้ำฝ่ำย	โดยกำรใช้	กรณีตัวอย่ำง 

(case	study)	ของโรงเรียนต่ำงๆ	เพื่อให้เกิด 

ควำมเข้ำใจอย่ำงเด่นชัด	5)	ผู้บริหำรควรให้

ควำมส�ำคัญกับกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำเป็น

หวัหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ	ลดช่ัวโมงสอนเพือ่ให้เวลำใน

กำรท�ำงำนของฝ่ำยเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ

มำกข้ึน	6)	 ผู ้บริหำรจัดกำรอบรมพัฒนำ

หัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ	อย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย

เทอมละ	1	ครั้ง	โดยเฉพำะคนที่เข้ำมำเป็น

หัวหน้ำฝ่ำยคนใหม่	เพ่ือก่อให้เกิดควำมเข้ำใจ

ในบทบำทและหน้ำทีข่องหวัหน้ำฝ่ำย	และรูจ้กั

กำรสร้ำงทมีงำน	กำรวำงบุคลำกรในฝ่ำยงำนที่

ตนเองรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม	7)	ผู้บริหำร

ควรให้เงินค่ำต�ำแหน่งให้กับหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ

เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจในกำรท�ำงำนแก่หัวหน้ำ

ฝ่ำย

	 4.	จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ	ควำมถูกต้อง

และควำมยุติธรรม	(Fairness	and	Justice) 

มีระดับคุณลักษณะของผู้บริหำรในระดับมำก

แต่เมื่อพิจำรณำคะแนนเฉลี่ย	(x̅	=	3.79,	SD 

=	1.049)	ได้แสดงให้เห็นว่ำคุณลักษณะแบบ

ผู้รับใช้ของผู้บริหำรโรงเรียนด้ำนควำมถูกต้อง

และควำมยติุธรรมเริม่มปัีญหำ	และเมือ่ไปดใูน

รำยข้อย่อยพบว่ำในรำยข้อย่อยท่ีว่ำ	“ผู้บริหำร

กล้ำตัดสินและมีบทลงโทษต่อครูและนักเรียน

ที่กระท�ำไม่ถูกต้อง	และผิดต่อควำมยุติธรรม” 

เป็นข้อย่อยทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	เกอืบลง

ไปถึงระดับปำนกลำง	แสดงให้เห็นถึงปัญหำ

เร่ืองกำรตัดสินและกำรลงโทษครูและนักเรียน

ของผู ้บริหำร	 ซ่ึงจ�ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไข 
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แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องและควำมยุติธรรม 

ในโรงเรียน	Yukl	(2010)	ได้กล่ำวถึง	ควำม 

ถูกต้องและควำมยุติธรรมไว้ว่ำ	 เป็นกำรส่ง

เสริมกำรปฏิบัติต่อกันอย่ำงยุติธรรม	ต่อต้ำน

กำรกระท�ำที่ไม่ถูกต้องและขำดควำมยุติธรรม

	 ดงันัน้แนวทำงกำรพฒันำภำวะผูน้�ำแบบ

ผู ้รับใช้ของผู ้บริหำรโรงเรียนในด้ำนควำม 

ถูกต้องและควำมยุติธรรม	(Fairness	and 

Justice)	มี	4	แนวทำงด้วยกัน	1)	ผู้บริหำร 

ควรปรึกษำหำรอืกบัหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ	เวลำท่ีมี

ปัญหำที่ยำกกับกำรตัดสินใจ	เพื่อให้เกิดควำม

เป็นธรรมกับทุกฝ่ำย	และชี้แจงถึงปัญหำและ

กำรแก้ไขเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจแก่ทุกฝ่ำย 

2)	จัดกำรฟื ้นฟูจิตใจของกลุ ่มผู ้อ�ำนวยกำร 

ให้ตระหนักในเรื่องควำมถูกต้องและควำม

ยุติ ธรรมในโรงเรียน	 โดยไตร ่ตรองจำก

ประสบกำรณ์ของตนเองในเร่ืองของควำม 

ถูกต้องและควำมยุติธรรมท้ังด้ำนดีและไม่ดี 

3)	ผู้บริหำรจัดท�ำกฎระเบียบและบทลงโทษ

ส�ำหรับครูและนักเรียน	ให้ชัดเจนเป็นลำย

ลกัษณ์อกัษร	4)	ผูบ้รหิำรควรให้รำงวลัส�ำหรบั

บุคลำกรที่ท�ำควำมดี 	 ตั้ ง ใจท�ำงำนอย ่ำง

สม�่ำเสมอเพื่อสร้ำงขวัญก�ำลังใจในกำรท�ำ 

ควำมดีต่อไป

	 5.	จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ	กำรเห็นใจ 

ผูอ่ื้น	และกำรเยยีวยำ	(Empathy	and	heal-

ing)	มีระดับคุณลักษณะของผู้บริหำรในระดับ

มำก	แต่เม่ือพจิำรณำคะแนนเฉลีย่	(x̅	=	3.80, 
SD	=	1.051)	ได้แสดงให้เห็นว่ำคุณลักษณะ 

แบบผู้รับใช้ของผู้บริหำรโรงเรียนด้ำนกำร

เห็นใจผู้อื่นและกำรเยียวยำเร่ิมมีปัญหำ	โดย

เฉพำะในรำยข้อย่อยที่ว่ำ	“ผู้บริหำรสำมำรถ

ควบคุมอำรมณ์	ไม่ฉุนเฉียว	ไม่แสดงอำกำร 

ไม่พอใจต่อครูในที่ประชุม”	มีคะแนนเฉลี่ย

เกือบลงไปถึงระดับปำนกลำง	แสดงให้เห็นว่ำ

ผูบ้รหิำรในโรงเรยีนหลำยครัง้ไม่ได้เป็นผูเ้หน็ใจ

ผู้อื่น	แต่เป็นผู้ท�ำให้ผู้อื่นเสียใจ	แทนที่จะเป็น 

ผู ้ เยียวยำหัวใจแต่กลับเป็นผู ้ท�ำร ้ำยจิตใจ 

ซึ่งจ�ำเป็นต้องแก้ไขและพัฒนำกำรเห็นใจผู้อื่น

และกำรเยียวยำผู ้อื่นให้พัฒนำมำกยิ่งขึ้น 

พระเยซูเจ้ำตรัสว่ำ	“พระองค์มอบสันติของ

พระองค์แก่เรำ”	(ยอห์น	14:27)	สันติเป็นผล

มำจำกควำมยุติธรรม	 เรำสำมำรถน�ำสันต ิ

สู่สังคมที่เรำอยู่โดยมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

และกัน	มีใจที่ปล่อยวำง	หลุดพ้นจำกควำม

ว้ำวุ่นใจ	หลีกเลี่ยงควำมรุนแรงทุกชนิด	และ

เมื่อมีควำมขัดแย้ง	 เรำต้องพร้อมท่ีจะคืนดี

เสมอ	กำรคนืดเีป็นผลจำกกำรเคำรพซึง่กนัและ

กัน	และเปิดใจต่อกำรเสวนำ	และพระเยซูเจ้ำ

สอนศิษย์ของพระองค์ให้ภำวนำเสมอๆ	ว่ำ 

“โปรดอภัยแก่ข้ำพเจ้ำ	เหมือนที่ข้ำพเจ้ำอภัย

ให้ผู้อืน่ทีท่�ำผิดต่อข้ำพเจ้ำ”	(ลูกำ	11:3-4)	กำร

รู้จักให้อภัยผู้อื่นเกิดขึ้นได้เม่ือเรำรู้จักเอำชนะ

ควำมโกรธเคือง	ควำมอำฆำตมำดร้ำยทุกชนิด
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กำรให้อภัยของเรำต้องไม่มีขอบเขตเหมือน 

ที่พระเจ้ำให้อภัยแก่เรำอย่ำงไม่มีขอบเขต 

(คุณค่ำพระวรสำรประกำรที่	17	และ	18 

ส�ำหรับอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก)

	 ดงันัน้แนวทำงกำรพฒันำภำวะผูน้�ำแบบ

ผูร้บัใช้ของผูบ้ริหำรโรงเรยีนในด้ำนกำรเยยีวยำ

และกำรเห็นใจผูอ้ืน่	(Empathy	and	healing) 

มี	5	แนวทำงด้วยกัน	1)	ผู้บริหำรควรประชุม

ปรึกษำหำรือกับหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ	เม่ือเกิด

ปัญหำควำมแตกแยกในโรงเรียน	เพือ่ไกล่เกล่ีย

ให้ควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย	และหำทำงออก

ร่วมกัน	2)	ผู้บริหำรจัดกำรฟื้นฟูจิตใจหลังปิด 

ปีกำรศึกษำส�ำหรบัคณะคร	ูเพ่ือเสรมิสร้ำงกำร

คนืดแีละกำรให้อภยัแก่กนั	โดยเน้นควำมเข้ำใจ

และเห็นใจซึ่งกันและกัน	3)	ผู้บริหำรควรให้

ก�ำลงัใจแก่ครทูีป่ระสบควำมยำกล�ำบำกในชีวติ

และให้ควำมช่วยเหลอืเท่ำทีส่ำมำรถจะท�ำได้ให้

แก่บุคลำกร	4)	ผู้บริหำรควรจัดสวัสดิกำรท่ี

เหมำะสมให้แก่บุคลำกรเพื่อให้สำมำรถด�ำเนิน

ชีวติอย่ำงมีคุณภำพชวีติทีดี่พอสมควร	5)	ส่วน

กลำงที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ควรออกนโยบำยใน 

เรื่องสวัสดิกำรแก่ครูให้ชัดเจนและให้มีกำร

ปฏิบัติเหมือนกันในทุกโรงเรียน

	 6.	จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ	กำรส่งเสริม

กำรพัฒนำส่วนบุคคล	(Personal	growth) 

มีระดับคุณลักษณะของผู้บริหำรในระดับมำก 

แต่เมื่อพิจำรณำคะแนนเฉลี่ย	 (x̅	=	3.94, 

SD	=	 .905)	ได้แสดงให้เห็นว่ำสภำพกำร 

ส่งเสริมกำรพัฒนำส่วนบุคคลยังมีไม่มำกเท่ำท่ี

ควร	ท�ำให้บุคลำกรในโรงเรียนย�่ำอยู ่กับที่ 

ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำใน 

กำรท�ำงำนให้ดีขึ้น	ซึ่งกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

บคุลำกรจะส่งผลดต้ีองกำรพฒันำโรงเรยีนเป็น

อย่ำงมำก	เพรำะบคุลำกรจะพฒันำกำรท�ำงำน

ให้ดีข้ึนอยู่เสมอและสร้ำงควำมรักควำมผูกพัน

ในสถำบันมำกยิ่งขึ้น	Yukl	(2010)	ได้กล่ำวถึง

กำรส่งเสริมกำรพัฒนำส่วนบคุคลไว้ว่ำ	เป็นกำร

ส่งเสรมิและช่วยเหลอืในกำรพฒันำควำมมัน่ใจ

และควำมสำมำรถของปัจเจกบคุคล	เอือ้โอกำส

ในกำรเรียนรู ้เพ่ิมเติม	 จัดให้มีกำรแนะน�ำ 

ให้ค�ำปรึกษำ	และให้กำรฝึกฝนเมื่อมีควำม

ต้องกำร

	 ดงันัน้แนวทำงกำรพฒันำภำวะผูน้�ำแบบ

ผู้รับใช้ของผู้บริหำรโรงเรียนในด้ำนกำรส่งเสริม

กำรพัฒนำส่วนบุคคล	(Personal	growth) 

มีแนวทำงกำรพัฒนำดังนี้	 1)	 ผู ้บริหำรจัด

กิจกรรมส่งเสริม	 พัฒนำควำมมั่นใจ	และ

เ พ่ิมพูนควำมรู ้ ให ้แก ่ครูอย ่ำงสม�่ ำ เสมอ 

2)	ผู ้บริหำรควรให้ทุนกำรศึกษำส�ำหรับคร ู

มำกขึน้	เพ่ือศกึษำต่อในระดับทีสู่งขึน้	3)	ส่วน

กลำงที่ รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ควรออกนโยบำยและ

แนวทำงกำรส ่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร 
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ในโรงเรียนต่ำงๆ	เช่น	ให้ทุนส�ำหรับศึกษำต่อ 

4)	ส่วนกลำงที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ควรจัดกำรอบรม

สัมมนำ	เพื่อพัฒนำทักษะต่ำงๆ	ให้แก่ครูตำม

โรงเรียนต่ำงๆ	อย่ำงสม�่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

	 1)	ผู ้บริหำรโรงเรียนในสังกัดอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ควรให้ควำมส�ำคัญใน

เร่ืองกำรให้อ�ำนำจแก่บุคลำกร	มอบอ�ำนำจ

และอิสระในกำรตัดสินใจให้แก่บุคลำกรท่ี 

รับผิดชอบ	 เพ่ือท�ำให้ระบบกำรท�ำงำนใน

โรงเรียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	จำกผลกำร

วิจัยผลว่ำ	ด้ำนกำรให้อ�ำนำจ	(Empower-

ment)	มีคะแนนเฉลี่ยท่ีน้อยท่ีสุด	แนวทำง 

กำรพฒันำภำวะผูน้�ำด้ำนกำรให้อ�ำนำจส�ำหรบั

ผู้บริหำรมีดังนี้

	 	 1.1	ผู้บริหำรจัดกำรประชุมปรึกษำ

หำรือกับหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ	 เป็นประจ�ำทุก

สปัดำห์	เพือ่ตดิตำมงำนและรบัฟังควำมคดิเหน็

ของหัวหน้ำฝ่ำย

	 	 1.2	ผู ้บริหำรให้เวลำในกำรประชุม

วำงแผนบุคลำกรในฝ่ำยต่ำงๆ	อย่ำงเหมำะสม

ก่อนเปิดปีกำรศึกษำ

	 	 1.3	ผู้บริหำรควรให้ควำมส�ำคัญกับ

กำรสรรหำบคุลำกรเข้ำมำเป็นหวัหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ

และลดชั่วโมงสอนเพื่อให้เวลำในกำรท�ำงำน

ของฝ่ำยเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น

	 	 1.4	 ผู ้บริหำรจัดกำรอบรมพัฒนำ

หัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	อย่ำงน้อย

เทอมละ	1	ครั้ง	เพื่อก่อให้เกิดควำมเข้ำใจใน

บทบำทและหน้ำที่ของหัวหน้ำฝ่ำย	และรู้จัก

กำรสร้ำงทมีงำน	กำรวำงบุคลำกรในฝ่ำยงำนที่

ตนเองรับผิดชอบ

	 2)	ผู ้บริหำรโรงเรียนในสังกัดอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ควรสร้ำงควำมถูกต้อง

และควำมยุติธรรมให้เกิดข้ึนในโรงเรียน	จำก 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ	ควำมถูกต้องและควำม

ยติุธรรม	มคีะแนนเฉล่ียท่ีไม่ถึงเกณฑ์	แนวทำง

กำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำแบบผู้รับใช้ด้ำนควำม 

ถูกต้องและควำมยุติธรรมส�ำหรับผู ้บริหำร 

มีดังนี้

	 	 2.1	ผู ้บริหำรควรปรึกษำหำรือกับ

หัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆเวลำท่ีมีปัญหำที่ยำกกับกำร

ตัดสินใจ	เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย

และชี้แจงถึงปัญหำและกำรแก้ใขเพ่ือให้เกิด

ควำมเข้ำใจแก่ทุกฝ่ำย

	 	 2.2	ผูบ้รหิำรจดัท�ำกฎระเบยีบและบท

ลงโทษส�ำหรับครูและนักเรียนให้ชัดเจนเป็น

ลำยลักษณ์อักษร

	 	 2.3	ผู ้บริหำรควรให้รำงวัลส�ำหรับ

บุคลำกรที่ท�ำควำมดี 	 ตั้ ง ใจท�ำงำนอย ่ำง

สม�ำ่เสมอเพือ่สร้ำงขวญัก�ำลงัใจในกำรท�ำควำม

ดีต่อไป
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	 3)	 ผู ้บริหำรโรงเรียนในสังกัดอัคร

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ควรเป็นบุคคลแห่งกำร

เห็นใจและกำรเยยีวยำผูอ้ืน่	จำกผลกำรวจิยัพบ

ว่ำ	กำรเห็นใจและกำรเยียวยำผู้อื่น	มีคะแนน

เฉลี่ยที่ไม่ถึงเกณฑ์	แนวทำงกำรพัฒนำภำวะ

ผูน้�ำแบบผูร้บัใช้ด้ำนกำรเหน็ใจและกำรเยยีวยำ

ผู้อื่นส�ำหรับผู้บริหำรมีดังนี้

	 	 3.1	ผู้บริหำรควรจัดกำรฟื้นฟูจิตใจ

หลังปิดปีกำรศึกษำส�ำหรับคณะครู	เพื่อเสริม

สร้ำงกำรคืนดีและกำรให้อภัยแก่กัน	โดยเน้น

ควำมเข้ำใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน

	 	 3.2	ผู้บริหำรควรให้ก�ำลังใจแก่ครูที่

ประสบควำมยำกล�ำบำกในชีวิต	และให้ควำม

ช่วยเหลอืเท่ำทีส่ำมำรถจะท�ำได้ให้แก่บคุลำกร

	 	 3.3	ผูบ้รหิำรควรจดัสวสัดกิำรทีเ่หมำะ

สมให้แก่บุคลำกรเพื่อให้สำมำรถด�ำเนินชีวิต

อย่ำงมีคุณภำพชีวิตที่ดีพอสมควร

	 4)	 ผู ้บริหำรโรงเรียนในสังกัดอัคร

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ควรส่งเสริมกำรพัฒนำ

ส่วนบุคคลให้แก่บุคลำกรในโรงเรียน	จำกผล

กำรวิจัยพบว่ำ	กำรส่งเสริมกำรพัฒนำส่วน

บุคคล	มีคะแนนเฉลี่ยที่ไม่ถึงเกณฑ์	แนวทำง

กำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำแบบผู ้รับใช้ด ้ำนกำร

พัฒนำส่วนบุคคลส�ำหรับผู้บริหำรมีดังนี้

	 	 4.1	ผู ้บริหำรจัดกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนำควำมมั่นใจ	และเพิ่มพูนควำมรู้ให้แก่ 

ครูอย่ำงสม�่ำเสมอ

	 	 4.2	 ผู ้บริหำรควรให้ทุนกำรศึกษำ

ส�ำหรับครูมำกขึ้น	 เพื่อศึกษำต่อในระดับท่ี 

สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1)	ควรมกีำรศกึษำรปูแบบกจิกรรมทีใ่ช้

ในกำรสัมมนำเพ่ือพัฒนำคณุลักษณะภำวะผู้น�ำ

แบบผู ้รับใช ้ของผู ้บริหำรโรงเรียนเพ่ือให  ้

ผู้บริหำรเกิดกำรเปลี่ยนแปลง	มีคุณลักษณะ

ภำวะผู ้น�ำแบบผู ้รับใช้มำกยิ่งขึ้น	สืบเนื่อง 

มำจำกผลกำรวิจัยที่พบว่ำ	วิธีกำรศึกษำเพ่ือ

กำรเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์	มคีะแนนเฉล่ีย

สูงที่สุด

	 2)	ควรมีกำรศึกษำเรื่องประสิทธิภำพ

กำรท�ำงำนของหวัหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ	ว่ำ	วธิใีดบ้ำง

ที่จะท�ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของ

หัวหน้ำฝ่ำยเพิ่มมำกขึ้น	สืบเนื่องจำกผลกำร

วิจัยพบว่ำ	คุณลักษณะภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้

ของผู ้บริหำรโรงเรียนด ้ำนกำรให ้อ�ำนำจ 

มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำที่สุด
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บทคัดย่อ 	 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ	1)	มิติวิสัยทัศน์ของ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

นครปฐม	เขต2	2)	กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ	สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	 เขต	2	และ 

3)	มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรมีควำมสัมพันธ์กับกำรบริหำรงำนวิชำกำร

ในสถำนศกึษำ	สงักัดส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศกึษำนครปฐม

เขต	2	กลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย	สถำนศึกษำประถมศึกษำ	สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2	แล้วเลือก

ตวัอย่ำงตำมโอกำสทำงสถิติ	2	(Probability	sampling)	2	ด้วยเทคนคิ 

วิธีกำรสุ ่มแบบแบ่งประเภท	2	(stratified	random	sampling) 

2	ได้กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน	86	แห่ง	ผู้ให้ข้อมูลสถำนศึกษำละ	3	คน

ประกอบด้วยผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ	รองผูบ้รหิำร/หวัหน้ำฝ่ำยวชิำกำรและ

ครู	จ�ำนวนท้ังสิ้น	258	คน	เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมแนวคิด

ของบรอน	 (Braun)	และกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ 

ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครู	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

ศึกษำข้ันพื้นฐำน	กระทรวงศึกษำธิกำร	สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

คอื	ควำมถี	่ร้อยละ	ค่ำมชัฌมิเลขคณติ	ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน	และกำร

วิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

	 ผลกำรวิจัยพบว่ำ

	 1.	มติวิสิยัทศัน์ของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ	สงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศกึษำประถมศกึษำนครปฐม	เขต	2	โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยูใ่น

ระดับมำก

	 2.	กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขต

พืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำนครปฐม	เขต	2	โดยภำพรวมและรำยด้ำน

อยู่ในระดับมำก
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Abstract

	 3.	มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำน

ศกึษำ	สงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำนครปฐม	เขต	2 

โดยภำพรวมและรำยคู่	มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกันปำนกลำงอย่ำงมี 

นัยส�ำคัญทำงสถิติ	ที่ระดับ	0.01

ค�ำส�ำคัญ:		 1)	มิติวิสัยทัศน์

	 	 	 2)	กำรบริหำรงำนวิชำกำร

	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	1)	The 

dimensional	vision	of	school	administrators	under	Nakhon-

prathom	Primary	Educational	Service	Area	Office	2.	2)	the 

school	academic	affairs	management	under	Nakhonprathom 

Primary	Educational	Service	Area	Office	2.	And	3)	the 

relationship	between	the	dimensional	vision	of	school 

administrators	and	school	academic	affairs	management 

under	Nakhonprathom	Primary	Educational	Service	Area 

Office	2.	The	samples	were	86	basic	education	schools 

under	Nakhonprathom	Primary	Educational	Service	Area 

Office	2.	The	respondents	were	school	administrators	and 

deputy	administrators	or	chief	academic	affairs	and	teachers 

258	respondents	in	total.	The	research	instrument	was	a

questionnaire	regarding	dimensional	vision	of	school	admin-

istrators	based	on	the	Braun,	and	the	school	academic 

affairs	management	in	school	based	on	the	operations 

manual	for	teachers	office	of	the	basic	education,	ministry

of	education.	The	statistical	used	to	analtze	the	data	were 

frequency	(f),	percentage	(%),	arithmetic	mean	(x̅),	standard 
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deviation	(S.D.),	and	Perason’s	product	moment	correlation

coefficient.

	 The	findings	revealed	as	follows:

	 1.	The	dimensional	vision	of	school	administrators 

under	Nakhonprathom	Primary	Educational	Service	Area 

Office	2,	as	a	whole	and	each	aspect	were	rated	at	high 

level.

	 2.	The	school	academic	affairs	management	under 

Nakhonprathom	Primary	Educational	Service	Area	Office	2,

as	a	whole	and	each	aspect	were	rated	at	high	level.

	 3.	There	were	significance	relationship	between	the

dimensional	vision	of	school	administrators	and	school 

academic	affairs	management	under	Nakhonprathom 

Primary	Educational	Service	Area	Office	2	In	general	and 

pairs	of	positive	relationship	were	medium	as	a	whole	and 

each	aspect	at	0.01	level	of	significance.

Keywords:	 1)	The	Dimensional	Vision.

	 	 	 2)	The	School	Academic	Affairs	Management.
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

	 สังคมไทยมีกำรปรับตัว	เปลี่ยนแปลง

และพัฒนำตนเอง	เพื่อให้สำมำรถด�ำรงอยู่ได้

อย ่ำงม่ันคงย่ังยืน	มีสันติสุขและสำมำรถ

เอำชนะวิกฤตกำรณ์ทำงด้ำนต่ำงๆ	ได้	กำร

ศึกษำจึงเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำร

พัฒนำประเทศ	ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม

กำรเมอืง	และทกุๆด้ำนให้เจรญิก้ำวหน้ำทนักบั

สังคมโลกปัจจุบัน	สถำนศึกษำเป็นตัวจักร

ส�ำคัญของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของกำร

ปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองให้ก้ำวไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพดังน้ันกำรสร ้ำงฐำน

แนวคดิของกำรปฏิรปูกำรศกึษำคงเป็นรปูแบบ

ของกำรน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติในโรงเรียน

ให้เกิดมรรคเกิดผลส�ำคัญ	ดังนั้นผู ้บริหำร

โรงเรียนยุคใหม่ต้องเป็นบุคลำกรที่มีศักยภำพ

สงูในกำรเป็นผูน้�ำกำรเปลีย่นแปลง	มศีกัยภำพ

แห่งควำมเป็นผู้มีควำมรู้ที่สำมำรถ	(Knowl-

edge	Worker)	เป็นผู้บริหำรมืออำชีพ	(Pro-

fessionalism)	และถึงขั้นเป็นผู้น�ำทำงกำร 

ศึกษำ	(Educational	Leader)	ที่จะสำมำรถ 

น�ำเอำทั้งศำสตร์	(Science)	และศิลป์	(Art) 

มำปฏบิตัร่ิวมกนัได้อย่ำงสมดลุในเชิงบูรณำกำร

(Integrated)	น�ำองค์กรหรือสถำนศึกษำให้ 

ก้ำวไปสู ่ควำมส�ำเร็จได้ในที่สุด	กำรจัดกำร

ศึกษำให้เหมำะสมกับวัยโดยเฉพำะกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำนนั้น	มีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง 

เพรำะเป็นส่ิงส�ำคัญท่ีจะวำงรำกฐำนให้กับ 

เด็กและเยำวชน	เพื่อที่จะพัฒนำและส่งเสริม

ให้เด็กและเยำวชนเติบโตขึ้นมำเป็นผู้ใหญ่ที่มี

คุณภำพและเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน

ประเทศชำติในอนำคตให้มีควำมเจริญและ

มั่นคง	วิสัยทัศน์ของผู้บริหำรจึงมีควำมส�ำคัญ

ในกำรจะสร้ำงแนวคิด	เพื่อน�ำไปสู่กำรสร้ำง

นโยบำย	กระบวนกำรกำรพัฒนำระบบกำร

ศึกษำในสถำนศึกษำเพื่อให้สอดคล้องกับกำร

จัดกำรศึกษำ	โดยเฉพำะกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ดังจะเห็นได้จำกมำตรฐำนหรือคุณภำพทำง 

กำรศึกษำท่ีจะปรำกฏชัดเมื่อกำรบริหำรงำน

วิชำกำรประสบควำมส�ำเร็จ	 นอกจำกนี้ 

วิสัยทัศน์ของผู ้บริหำรจึงมีบทบำทส�ำคัญ 

ที่จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรที่เป็นรูปธรรม 

ที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริหำรงำนวิชำกำรใน

สถำนศกึษำเพือ่ขบัเคลือ่นสถำนศกึษำให้บรรลุ

ตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้	ประสิทธิภำพของ

กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้ นๆ 

จึ งดู ไ ด ้ จ ำกผลผลิ ตทำงกำรศึ กษำ 	 คื อ 

ตัวนักเรียนว่ำมีคุณภำพมำกน้อยเพียงใด 

(สมพงษ์	จิตระดับ	สุอังคะวำทิน,	2552)

	 จำกปัญหำท่ีกล่ำวมำน้ัน	จะเห็นได้ว่ำ 

ในระบบกำรบรหิำรโรงเรยีน	ผูบ้รหิำรคอืกลไก

ส�ำคัญที่จะท�ำให้กำรด�ำเนินงำนวิชำกำรของ

โรงเรียนมีประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพ

นักเรียนให้บรรลุเป้ำหมำยซึ่งสอดคล้องกับ
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สภำพปัญหำกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2 

ซึ่งปัญหำหลักคือกำรน�ำวิสัยทัศน์สู่กำรปฏิบัติ

มกัจะเกดิจำกกำรท่ีผูบ้รหิำรไม่สำมำรถสือ่สำร

และเผยแพร่วิสัยทัศน์ให้กับบุคลำกรได้อย่ำง 

ทั่วถึงและเข้ำใจ	ผู้บริหำรควรสร้ำงวิสัยทัศน์

ร่วมกันในองค์กร	วิสัยทัศน์จึงเป็นหลักหรือ

เป็นกรอบในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยของโรงเรยีน

และสร้ำงควำมคำดหวัง	และมั่นใจให้กับคณะ

ครู	นักเรียนและบุคคลอื่นๆ	รวมถึงกำรใช้เป็น 

กรอบในกำรก�ำกบัตดิตำมควำมก้ำวหน้ำในกำร

ด�ำเนนิงำนวชิำกำร	ซึง่เป็นหวัใจส�ำคญัของกำร

วำงแผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำโรงเรียน 

(ดลิกะ	ลทัธพพิฒัน์,	2554)	ดงันัน้ผู้บรหิำรต้อง

สร้ำงกระบวนกำรในกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

ให้เข้มแข็งเพ่ือผลักดันกำรศึกษำให้มีคุณภำพ

เพื่อให้ผู้เรียนมีกำรพัฒนำในทุกด้ำนอย่ำงเต็ม

ศักยภำพและเติบโตเป ็นก�ำลังส�ำคัญของ

ประเทศชำติสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 เพือ่ให้สอดคล้องกบัปัญหำของกำรวจิยั

ผูว้จิยัจงึได้ก�ำหนดวตัถปุระสงค์กำรวจิยัไว้ดงันี้

	 1.	เพื่อศึกษำมิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหำร

สถำนศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2

	 2.	เพื่อศึกษำกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

ในสถำนศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2

	 3.	เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมิติ

วิสัยทัศน์ของผู ้บริหำรกับกำรบริหำรงำน

วิชำกำรในสถำนศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 ในกำรวิจัยคร้ังนี้	ผู้วิจัยต้องกำรทรำบ 

ถงึมติิวสิยัทศัน์ของผู้บริหำรกับกำรบริหำรงำน

วิชำกำรในสถำนศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2 

จึงได้ก�ำหนดตัวแปรที่ศึกษำดังนี้	คือ	ตัวแปร 

ที่เก่ียวกับมิติวิสัยทัศน์ของผู ้บริหำร	ผู ้วิจัย 

ใช้แนวคิดของบรอน	(Braun)	ที่ได้ก�ำหนดมิติ 

ของวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็น	3 

มิติ	คือ	1)	กำรสร้ำงวิสัยทัศน์	(Formulated 

Vision)	2)	กำรเผยแพร่วสัิยทัศน์	(Articulated 

Vision)	และ	3)	กำรปฏิบัติตำมวิสัยทัศน์ 

(Operational	Vision)	ส่วนตัวแปรที่เกี่ยวกับ 

กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ	ผู้วิจัย 

ได ้ศึกษำข ้อมูลจำกคู ่มือกำรปฏิบั ติ งำน

ข้ำรำชกำรครู	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

ศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกระทรวงศึกษำธิกำรซึ่ง

ก�ำหนดขอบข่ำยงำนวิชำกำรดังนี้	1)	กำร

พัฒนำหรือกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให  ้
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ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น 

2)	กำรวำงแผนงำนด้ำนวชิำกำร	3)	กำรจดักำร

เรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ	4)	กำรพัฒนำ

หลักสูตรของสถำนศึกษำ	5)	กำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนรู้	6)	กำรวัดผล	ประเมินผล

และด�ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน	7)	กำร

วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำน

ศึกษำ	8)	กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่ง

เรียนรู ้ 	 9)	กำรนิเทศกำรศึกษำ	10)	กำร

แนะแนว	11)	กำรพัฒนำระบบกำรประกัน

คุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

12)	กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำง

วิชำกำร	13)	กำรประสำนควำมร่วมมือในกำร

พัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น 

14)	กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่

บุคคล	ครอบครัว	องค์กร	หน่วยงำน	สถำน

ประกอบกำรและสถำบันอื่นท่ีจัดกำรศึกษำ 

15)	กำรจดัท�ำทะเบยีนและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั

งำนวชิำกำรของสถำนศกึษำ	16)	กำรคดัเลือก

หนังสือ	แบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ	และ 

17)	กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำร

ศึกษำ

แผนภูมิ:	ขอบเขตของกำรวิจัย	

มิติวิสัยทัศน์ (X
tot

)

1.	กำรสร้ำงวิสัยทัศน์	(X
1
)

2.	กำรเผยแพร่วิสัยทัศน์	(X
2
)

3.	กำรปฏิบัติตำมวิสัยทัศน์	(X
3
)

กำรบริหำรงำนวิชำกำร (Y
tot

)

1.	กำรพัฒนำหรือกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็น	

			กำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น	(Y
1
)

2.	กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร	(Y
2
)

3.	กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษ	(Y
3
)

4.	กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ	(Y
4
)

5.	กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้	(Y
5
)

6.	กำรวัดผล	ประเมินผล	และด�ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน	(Y
6
)

7.	กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ(Y
7
)

8.	กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้	(Y
8
)

9.	กำรนิเทศกำรศึกษำ	(Y
9
)

10.	กำรแนะแนว	(Y
10
)

11.	กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำน

				กำรศึกษำ	(Y
11
)

12.	กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร	(Y
12
)

13.	กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำ

				และองค์กรอื่น	(Y
13
)

14.	กำรส่งเสรมิและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บคุคล		ครอบครวั	องค์กร

				หน่วยงำน	สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ	(Y
14
)

15.	กำรจัดท�ำทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของ

				สถำนศึกษำ	(Y
15
)

16.	กำรคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ	(Y
16
)

17.	กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ	(Y
17
)
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ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย

	 สถำนศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	 เขต	2 

จ�ำนวนทั้งสิ้น	122	แห่ง

	 ขั้นตอนท่ี	1	กำรก�ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง 

ผู ้วิจัยใช้ตำรำงประมำณขนำดตัวอย่ำงของ 

เครจซีและมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan, 

2540)	จำกสถำนศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2 

จ�ำนวนทั้งสิ้น	122	แห่งได้กลุ่มตัวอย่ำง	86 

แห่ง	แล้วเลือกตัวอย่ำงตำมโอกำสทำงสถิติ

(Probability	sampling)	ด้วยเทคนิควิธีกำร 

สุ่มแบบแบ่งประเภท	(stratified	random 

sampling)

	 ขัน้ตอนที	่2	ผูใ้ห้ข้อมลูของสถำนศึกษำ

ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่ำง	ได้แก่	ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 

1	คน	รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ/หัวหน้ำฝ่ำย 

วชิำกำร	1	คน	และคร	ู1	คน	รวมทัง้สิน้	258	คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับมิติวิสัยทัศน์

ของผู้บริหำร	และ	กำรบริหำรงำนวิชำกำรใน

สถำนศึกษำ	และน�ำข้อมูลท่ีได้จำกแบบสอบ 

ถำมน�ำมำวิเครำะห์	สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์

ข้อมูล	คือ	ค่ำควำมถ่ี	ค่ำร้อยละ	ใช้ค่ำเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	และกำรวิเครำะห์หำ

ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

	 ผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือเป็น

แบบสอบถำมโดยมีขั้นตอน	ดังนี้

 ขั้นที่ 1	ศึกษำจำกหลักกำร	แนวคิด

ทฤษฎี	และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง	โดยขอ 

ค�ำแนะน�ำจำกอำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์

แล้วน�ำผลกำรศึกษำมำปรับปรุงเคร่ืองมือเพ่ือ

สร้ำงข้อค�ำถำมแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น	3 

ตอน	ดังนี้

ตอนท่ี	1	สอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพ

ส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล	มีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรำยกำร (Check	list) 

จ�ำนวน	5	ข้อ	สอบถำมเกีย่วกบั	1) เพศ 

2) อำย ุ3) ระดับกำรศกึษำ	4) ต�ำแหน่ง

หน้ำที่	5) ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน

ตอนที	่2	สอบถำมเกีย่วกับมติวิสิยัทศัน์

ของผู ้บริหำรในสถำนศึกษำ	สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถม

ศึกษำนครปฐม	เขต	2	ซึ่งสร้ำงตำม

แนวคิดของบรอน	 (Braun,	1991) 

จ�ำนวน	17	ข้อ

ตอนที่ 	 3 	 สอบถำมเกี่ ย วกับแบบ 

สอบถำมเ ก่ียวกับกำรบริหำรงำน

วิชำกำรในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำนครปฐม	เขต	2 

สร้ำงขึ้นจำกขอบข่ำยกำรบริหำรงำน

วิชำกำร	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

กระทรวงศึกษำธิกำร	จ�ำนวน	103	ข้อ
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สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

 ขั้นที่   2	 ตรวจสอบควำมเที่ยงตรง 

เชงิเนือ้หำ	(content	validity)	ของแบบสอบ

ถำมโดยน�ำแบบสอบถำมให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ

จ�ำนวน	5	คน	พิจำรณำปรับแก้ไขตำมรำย

ละเอียดของตวัแปรโดยใช้เทคนคิ	IOC	(Index 

of	Item	Objective	Congruence)	มำกกว่ำ 

0.5	ขึ้นไป	ปรับปรุงแก้ไขส�ำนวนภำษำและ

เนื้อหำตำมข้อเสนอแนะ	โดยมีค่ำควำมตรง 

เชิงเนื้อหำอยู่ระหว่ำง	0.60-1.00

 ขั้นที่ 3	น�ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุง

แก้ไขแล้วไปทดลองใช้	 (try	out)	กับสถำน 

ศกึษำทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่ำงจ�ำนวน	10	แห่ง	รวม 

30	ฉบับ

 ขัน้ท่ี 4 หำค่ำควำมเชือ่มัน่	(reliability)

ของแบบสอบถำมที่ได้รับกลับคืนมำ	โดยใช้วิธี

ของครอนบำค	 (Cronbach,	1974)	 โดย 

พจิำรณำค่ำสมัประสทิธิแ์อลฟำ	(α-coefficient) 

ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ำกับ	0.935

 ขั้นที่ 5	จัดท�ำเครื่องมือฉบับสมบูรณ์

เพื่อน�ำไปเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงจริง

ผลกำรวิจัย

	 ผูว้จัิยได้ส่งแบบสอบถำมให้กลุม่ตวัอย่ำง

ได้แก่สถำนศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	 เขต	2 

จ�ำนวน	97	แห่ง	ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลคือ	ผู้บริหำร

สถำนศึกษำ	1	คน	รองผู้บริหำรสถำนศึกษำ/

หวัหน้ำฝ่ำยวชิำกำร	1	คน	และครผููส้อน	1	คน

รวมผู ้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น	291	คน	ได้รับแบบ 

สอบถำมกลบัคนืมำจ�ำนวน	86	แห่ง	รวม	258 

ฉบับ	คิดเป็นร ้อยละ	88.65	ผู ้วิจัยน�ำมำ

วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ตำรำงประกอบกำร

บรรยำยจ�ำแนกได้เป็น	4	ตอน	ดังนี้

 ตอนท่ี 1 กำรวเิครำะห์สถำนภำพส่วน

ตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม

	 ผู้ตอบแบบสอบถำม	จ�ำนวน	258	คน

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�ำนวน	162	คน	เป็น

เพศชำยจ�ำนวน	96	คน	ผู้ตอบแบบสอบถำม

ส่วนใหญ่อำยรุะหว่ำง	26-46	ปีขึน้ไป	โดยอำยุ

อยู่ระหว่ำง	26-35	ปี	จ�ำนวน	104	คน	อำยุ 

อยูร่ะหว่ำง	36-45	ปี	จ�ำนวน	48	คน	และอำยุ

มำกกว่ำ	46	ปี	จ�ำนวน	106	คน	ไม่มี	โดยมี 

ผู ้ตอบแบบสอบถำมจบกำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรี	จ�ำนวน	127	คน	จบกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโท	จ�ำนวน	115	คน	และจบกำร

ศึกษำระดับปริญญำเอก	จ�ำนวน	16	คน 

ส่วนต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรสถำนศกึษำมจี�ำนวน 

86	คน	ต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน/

หวัหน้ำฝ่ำยวชิำกำร	จ�ำนวน	86	และต�ำแหน่ง

คร	ูจ�ำนวน	86	คน	และส่วนของประสบกำรณ์

ในกำรท�ำงำนต�ำ่กว่ำ	10	ปี	มจี�ำนวน	114	คน 

มปีระสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน	11-20	ปี	จ�ำนวน 

59	คน	มปีระสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน	21-30	ปี

จ�ำนวน	36	คน	และผู้มีประสบกำรณ์ในกำร

ท�ำงำน	31	ปีขึ้นไปมีจ�ำนวน	49	คน
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 ตอนที ่2 ผลกำรวเิครำะห์มติวิสัิยทศัน์

ของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ สงักดัส�ำนกังำนเขต

พืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำนครปฐม เขต 2

	 ผลวิเครำะห์ระดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบั

มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ	สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

นครปฐม	เขต	2	โดยใช้ค่ำมัชฌิมเลขคณิต 

(arithmetic	mean:	x̅)	2	และส่วนเบี่ยงเบน 

มำตรฐำน	 (standard	deviation:	S.D.) 

จำกกลุ่มตัวอย่ำงสถำนศึกษำจ�ำนวน	86	แห่ง

แล้วน�ำไปเปรียบเทียบเกณฑ์ตำมแนวคิดของ

เบสท์	(Best)

ข้อที่ มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ x̅ S.D. ระดับ

1. กำรสร้ำงวิสัยทัศน์	(x1) 3.97 0.68 มำก

2. กำรเผยแพร่วิสัยทัศน์	(x2) 3.93 0.72 มำก

3. กำรปฏิบัติตำมวิสัยทัศน์	(x3) 4.08 0.67 มำก

รวม(x
tot

) 3.99 0.69 มำก

ตำรำงที ่1	ค่ำมชัฌมิเลขคณติ	ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนและระดบัควำมคดิเหน็ภำพรวมมติวิสิยัทศัน์

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2	โดย 

ภำพรวม	(x
tot
)

	 จำกตำรำงท่ี	1	มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2	ในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก	(x̅=	3.99,	S.D.	=	0.69)	เมือ่พจิำรณำ 

รำยด้ำนพบว่ำมติวิสิยัทศัน์ของผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ	อยูใ่นระดับมำกท้ัง	3	ด้ำน	โดยเรียงล�ำดับตำม

ค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย	คือ	กำรปฏิบัติตำมวิสัยทัศน์	(x̅=	4.07,	S.D.	=	0.67)	กำร 

สร้ำงวิสัยทัศน์	(x̅=	3.9,	S.D.	=	0.68)	และกำรเผยแพร่วิสัยทัศน์	(x̅=	3.93,	S.D.=	0.72)	และ 

เมื่อพิจำรณำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนพบว่ำ	อยู่ระหว่ำง	0.67-0.72	หมำยควำมว่ำ	ผู้ให้ข้อมูล 

ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นสอดคล้องกัน
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มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ข้อที่ กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ x̅ S.D. ระดับ

1. กำรพฒันำหรอืกำรด�ำเนนิกำรเก่ียวกับกำรให้ควำมเหน็กำรพัฒนำสำระหลกัสตูรท้องถ่ิน	(y
1
) 3.95 0.68 มำก

2. กำรวำงแผนด้ำนงำนวิชำกำร	(y
2
) 4.16 0.60 มำก

3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ	(y
3
) 4.03 0.63 มำก

4. กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ	(y
4
) 4.07 0.56 มำก

5. กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้	(y
5
) 4.12 0.57 มำก

6. กำรวัดผล	ประเมินผลและด�ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน	(y
6
) 4.05 0.52 มำก

7. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ	(y
7
) 4.09 0.63 มำก

8. กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้	(y
8
) 4.09 0.56 มำก

9. กำรนิเทศกำรศึกษำ	(y
9
) 4.10 0.59 มำก

10. กำรแนะแนว	(y
10
) 4.13 0.53 มำก

11. กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ	(y
11
) 4.20 0.51 มำก

12. กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร	(y
12
) 4.06 0.56 มำก

13. กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น	(y
13
) 4.16 0.52 มำก

14. กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำรแก่บุคคล	ครอบครัว	องค์กร	หน่วยงำน

ในสถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ	(y
14
)

4.16 0.56 มำก

15. กำรจัดท�ำทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ	(y
15
) 4.04 0.64 มำก

16. กำรคัดเลือกหนังสือ	แบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ	(y
16
) 4.09 0.53 มำก

17. กำรพัฒนำและกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ	(y
17
) 4.12 0.56 มำก

รวม(x
tot

) 4.09 0.57 มำก

ตำรำงที่ 2	ค่ำมัชฌิมเลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมคิดเห็นภำพรวมกำร	บริหำรงำนวิชำกำร

ในสถำนศกึษำประถมศกึษำ	สงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำนครปฐม	เขต	2	โดยภำพรวม	(y
tot
)

  ตอนท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำร

งำนวิชำกำรในสถำนศึกษำประถมศึกษำ

สังกัดส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำนครปฐม เขต 2

	 ผลวิเครำะห์ระดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบั

กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำประถม

ศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศกึษำนครปฐม	เขต	2	โดยใช้ค่ำมชัฌมิ 

เลขคณิต	(arithmetic	mean:	x̅)	และส่วน 

เบี่ยงเบนมำตรฐำน	(standard	deviation: 

S.D.)	จำกกลุ่มตัวอย่ำงสถำนศกึษำจ�ำนวน	86 

แห่ง	แล้วน�ำไปเปรียบเทียบเกณฑ์ตำมแนวคิด

ของเบสท์	(Best)
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	 จำกตำรำงที่	2	กำรบริหำรงำนวิชำกำร

ในสถำนศึกษำประถมศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต 

2	ในภำพรวมอยู ่ในระดับมำก	(x̅	=	4.09, 

S.D.	=	0.57)	เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ	พบว่ำ 

มีค่ำมัชฌิมเลขคณิตอยู ่ในระดับมำกทุกข้อ 

โดยเรียงค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย 

คือ	กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำย 

ในและมำตรฐำนกำรศกึษำ	(x̅	=	4.20,	S.D.	= 

0.51)	,กำรวำงแผนด้ำนงำนวชิำกำร	(x̅	=	4.16, 
S.D.	=	0.60)	กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้

ำนวิชำกำรแก ่บุคคล	ครอบครัว	 องค ์กร 

หน่วยงำน	สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น

ที่จัดกำรศึกษำ	(x̅	=	4.16,	S.D.	=	0.56) 

กำรประสำนควำมร่วมมอืในกำรพฒันำวชิำกำร

กับสถำนศึกษำและองค์กรอ่ืน	(x̅	=	4.16, 

S.D.	=	0.52)	กำรแนะแนว	(x̅	=	4.13,	S.D. 

=	0.53)	 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้ 

(x̅	=	4.12,S.D.	=	0.57)	กำรพัฒนำและ 

กำรใช้สือ่เทคโนโลยเีพือ่กำรศกึษำ	(x̅	=	4.12, 
S.D.	=	0.56)	กำรนิเทศกำรศกึษำ	(x̅	=	4.10, 
S.D.	=0.59),กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำร 

ศกึษำในสถำนศกึษำ	(x̅	=	4.09,	S.D.	=	0.63) 
กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้	(x̅	= 

4.09,	S.D.	=	0.56)	กำรคัดเลือกหนังสือ 

แบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ	(x̅	=	4.09, 

S.D.	 =	 0.53)	 กำรพัฒนำหลักสูตรของ 

สถำนศึกษำ	(x̅	=	4.07,	S.D.	=	0.56)	กำร 

ส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร

(x̅	=	4.06,S.D.	=	0.56)	กำรวัดผล	ประเมิน

ผลและด�ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน

(x̅	=	4.05,	S.D.	=	0.52)	กำรจัดท�ำทะเบียน

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของสถำน

ศึกษำ	(x̅	=	4.04,	S.D.	=	0.64)	กำรจัดกำร 

เรียนกำรสอนในสถำนศกึษำ	(x̅	=	4.03,	S.D.	= 

0.63)	และอันดับสุดท้ำย	คือ	กำรพัฒนำหรือ

กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำร

พฒันำสำระหลกัสตูรท้องถิน่	(x̅	=	3.95,	S.D. 

=	0.68)	และเมือ่พจิำรณำเฉพำะส่วนเบีย่งเบน

มำตรฐำนพบว่ำ	อยู ่ระหว่ำง	0.51-0.68 

หมำยควำมว่ำ	ผู ้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีควำม 

คิดเห็นสอดคล้องกัน

 ตอนที่ 4 ผลวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงมติิวสิยัทศัน์ของผูบ้ริหำรสถำนศกึษำ

กับกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำนครปฐม เขต 2

	 กำรวเิครำะห์ควำมสัมพันธ์	(r)	ระหว่ำง

มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ	(x
tot
) 

กั บกำรบ ริหำร ง ำนวิ ช ำกำร 	 ( y
to t

) 	 ใน 

สถำนศึกษำประถมศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2 

ใช ้สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ ์ของเพียร ์สัน 

(Perason’s	product	moment	correlation 

coefficient)	ผลกำรวิเครำะห์ปรำกฎดังรำย 

ละเอียดตำมตำรำงที่	3
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สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ตัวแปร
Y

1
Y

2
Y

3
Y

4
Y

5
Y

6
Y

7
Y

8
Y

9
Y

10
Y

11
Y

12
Y

13
Y

14
Y

15
Y

16
Y

17
Y

tot

X
1

.323 

**

.310

**

.302

**

.398

**

.463

**

.332

**

.268

**

.410

**

.271

**

.418

**

.319

**

.279

**

.224

**

.318

**

.240

**

.330

**

.365

**

.330

**

X
2

.394 

**

.406

**

.344

**

.382

**

.451

**

.165

**

.341

**

.408

**

.356

**

.317

**

.375

**

.296

**

.334

**

.353

**

.150*

.396

**

.453

**

.419

**

X
3

.568

**

.575

**

.470

**

.396

**

.512

**

.310

**

.360

**

.406

**

.412

**

.385

**

.397

**

.238

**

.307

**

.307

**

.249

**

.352

**

.455

**

.437

**

X
tot

.447

**

.480

**

.320

**

.394

**

.505

**

.212

**

.349

**

.422

**

.312

**

.332

**

.374

**

.291

**

.351

**

.376

**

.159*

.403

**

.435

**

.407

**

ตำรำงที ่3	ค่ำสัมประสิทธิส์หสมัพนัธ์ระหว่ำงมติวิสิยัทศัน์ของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำกบักำรบรหิำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำสังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2

**	มีนัยส�ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ	0.01

	*	มีนัยส�ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ	0.05
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สรุปผลกำรวิจัย

	 ผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิต ิ

มีข้อค้นพบสรุปได้ดังนี้

	 1. มิตวิสิยัทัศน์ของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำนครปฐม	เขต	2	โดยภำพรวมและรำย

ด้ำนอยู่ในระดับมำก	โดยเรียงล�ำดับตำมค่ำ

มัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย	คือ	ด้ำนกำร

ปฏิบัติตำมวิสัยทัศน์	ด้ำนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์

และด้ำนกำรเผยแพร่วิสัยทัศน์

	 2. กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำน

ศึกษำประถมศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2	โดย

ภำพรวมและรำยด้ำนอยูใ่นระดบัมำก	โดยเรยีง

ล�ำดับตำมค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย

คือ	ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ	ด้ำนกำร

วำงแผนด้ำนงำนวชิำกำร	ด้ำนกำรส่งเสรมิและ

สนบัสนนุงำนด้ำนวิชำกำรแก่บุคคล	ครอบครวั

องค์กร	หน่วยงำน	สถำนประกอบกำรและ

สถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ	ด้ำนกำรประสำน

ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำน

ศึกษำและองค์กรอื่น	ด้ำนกำรแนะแนว	ด้ำน

กำรพฒันำกระบวนกำรเรยีนรู	้ด้ำนกำรพฒันำ

และกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ	ด้ำน

กำรนิเทศกำรศึกษำ	ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ	ด้ำนกำร

พัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้	ด้ำนกำร

คัดเลือกหนังสือ	แบบเรียนเพื่อใช้ในสถำน

ศกึษำ	ด้ำนกำรพฒันำหลกัสตูรของสถำนศกึษำ

ด้ำนกำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำง

วชิำกำร	ด้ำนกำรวดัผล	ประเมนิผลและด�ำเนนิ

กำรเทียบโอนผลกำรเรียน	ด้ำนกำรจัดท�ำ

ทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำร

ของสถำนศึกษำ	ด้ำนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน

ในสถำนศึกษำ	และด้ำนกำรพัฒนำหรือกำร

ด�ำเนนิกำรเก่ียวกบักำรให้ควำมเหน็กำรพฒันำ

สำระหลักสูตรท้องถิ่น

	 3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมิติวิสัยทัศน์

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำกับกำรบริหำรงำน

วิชำกำรในสถำนศึกษำประถมศึกษำ	สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

นครปฐม	เขต	2	โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่

ในระดับมำก	โดยมค่ีำควำมสมัพนัธ์กนัทำงบวก

หรือมีค่ำควำมสัมพันธ์คล้อยตำมกันอย่ำงมี 

นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	0.01

กำรอภิปรำยผล

	 จำกผลกำรวิจัยสำมำรถอภิปรำยผล 

ได้ดังนี้

	 1.	มติวิสิยัทศัน์ของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ

สังกัดส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม

ศกึษำนครปฐม	เขต	2	พบว่ำ	ในภำพรวมอยูใ่น

ระดบัมำก	ซึง่ไม่เป็นไปตำมสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ว่ำ
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สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

อยูใ่นระดบัปำนกลำง	ทัง้นีเ้ป็นเพรำะผูบ้รหิำร

สถำนศึกษำส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้น

จึงสำมำรถมองเห็นวิธีกำรปฏิบัติที่มีทิศทำง

และขอบเขตที่จะน�ำองค์กำรไปสู ่เป้ำหมำย

สูงสุดที่องค์กรหรือสถำนศึกษำพึงปรำรถนำ 

ให้เป็น	ผู้บริหำรท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ีดีจะต้องได้รับ

กำรฝึกให้เป็นนกัจินตนำกำร	แต่สำมำรถน�ำมำ

สู่กำรปฏิบัติที่เป็นจริงได้	จึงต้องเป็นผู้สะสม

ประสบกำรณ์ด้วยตนเองจำกกำรศกึษำค้นคว้ำ

กำรดูงำนน�ำมำประมวลเป็นควำมรู ้เปรียบ

เทียบเหตุกำรณ์ขององค์กำรจำกอดีต	ปัจจุบัน

ทีจ่ะเชือ่มโยงไปสูอ่นำคต	ซึง่สอดคล้องกบังำน

วิจัยของสติลเลอร์แมน	(Stillerman,	1992) 

ซึง่ได้ศกึษำผูบ้รหิำรโรงเรยีนท่ีประสบผลส�ำเรจ็

ในกำรน�ำโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ของตน	พบว่ำ

วสิยัทศัน์เป็นกระบวนกำรต่อเนือ่ง	ซึง่ผูบ้รหิำร

โรงเรียนสร้ำงวิสัยทัศน์ขึ้นจำกค่ำนิยมและ

วัฒนธรรมของโรงเรียน	โดยมีควำมสอดคล้อง

กับกำรปฏิบัติของโรงเรียนและควำมคำดหวัง

ของชุมชน	ผู้บริหำรโรงเรียนเผยแพร่วิสัยทัศน์

ของตน	โดยผ่ำนสิ่งซึ่งเขำให้ควำมสนใจและ

สนบัสนนุส่งเสรมิอย่ำงจรงิจงั	ผูบ้รหิำรโรงเรยีน

น�ำวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติโดยผ่ำนควำมเป็นผู้น�ำ

ทำงวิชำกำร	กำรให้ครูมีส่วนร่วมในกำรตัดสิน

ใจ	และกำรให้อ�ำนำจแก่ครูเสมือนหนึ่งในกำร

เป็นผู้น�ำ	ในกำรเปลี่ยนแปลงนั้น

	 เม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ	ด้ำนกำร

ปฏิบัติตำมวิสัยทัศน์	ด้ำนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์

และด้ำนกำรเผยแพร่วิสัยทัศน์	โดยภำพรวม 

อยู่ในระดับมำก	ซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมติฐำน 

ที่ตั้งไว้ว่ำอยู่ในระดับปำนกลำง	ทั้งนี้อำจเป็น

เพรำะผูบ้รหิำรเปิดโอกำสให้บคุลำกรร่วมแสดง

ควำมคดิเหน็เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตังิำน

ต่ำงๆให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ 

มีกำรโน้มน้ำวให้บุคลำกรมุ่งมั่น	เสียสละเห็น

ประโยชน์ส่วนรวม	เพื่อปฏิบัติงำนต่ำงๆ	และ

ด�ำเนนิงำนให้ประสบควำมส�ำเรจ็ตำมวสิยัทศัน์

ที่สร้ำงขึ้น	รับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกร 

ทุกภำคส่วนเพื่อน�ำกระบวนกำรที่สร้ำงขึ้นไป 

สู่กำรปฏิบัติจริง	นอกจำกนี้	ด้วยคุณวุฒิและ 

วยัวฒุขิองผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ	ท�ำให้เกดิควำม

น่ำเชื่อถือ	และไว้วำงใจจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ 

ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถสื่อสำรจำกมวลควำม

คิด	ค�ำพูด	กำรกระท�ำให้บุคลำกรรับรู ้ภำพ

ลักษณ์ขององค์กรในอนำคตได้	ซึ่งสอดคล้อง

กับงำนวิจัยของบำทหลวงฉลองรัตน์	สังขรัตน์

(2549)	ได้ศึกษำเรื่องกำรมีส่วนร่วมในกำร

ก�ำหนดวสิยัทศันข์องโรงเรยีนคำทอลกิในเครอื

สังฆมณฑลเชียงใหม่	ผลของกำรวิจัยพบว่ำ 

โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก	โดยมีแนวทำงใน

กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์คือให้ผู้เข้ำร่วมสนทนำ

กลุ ่มได ้ เสนอแนะให ้ตัวแทนจำกองค ์กร

ภำยนอกท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องกบัโรงเรยีน	ได้เข้ำมำ
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มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	ซึ่งจะเป็น

แนวทำงในกำรก�ำหนดนโยบำยของโรงเรียน 

อันส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำ

และสอดคล้องกบังำนวจิยัของอเวอโซ่	(Averso, 

2004)	ซึง่ได้ศกึษำว่ำผูบ้รหิำรโรงเรยีนต้องกำร

ให้ทุกคนเข้ำใจ	ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรวำง

วิสัยทัศน์	(share	vision)	แต่พวกเขำไม่รู้กำร

พัฒนำและมีส่วนร่วมอย่ำงไรประกำรที่สอง 

ผู ้บริหำรต้องกำรพัฒนำกำรมีส ่วนร่วมใน 

วิสัยทัศน์	(share	vision)	ตำมแนวทำงของ 

ข้อเสนอของแต่ละคนที่มีส่วนในโรงเรียนของ

ตน	ประกำรท่ีสำม	วิสัยทัศน์ของโรงเรียนจะ

ท�ำให้ทุกคนมีส่วนร่วม	ด้วยควำมรู ้สึกเป็น

เจ้ำของ	และผู้น�ำท�ำให้เขำมีส่วนร่วมถึงท่ีสุด

ประกำรสุดท้ำย	ผู้น�ำโรงเรียนแสวงหำควำม

ท้ำทำยที่จะปรับโครงสร้ำง	เปลี่ยนวัฒนธรรม

โรงเรียน	เก็บรวบรวมสิ่งท่ีมีค่ำ	เพื่อมุ ่งไปสู ่ 

จุดหมำยเพื่อกำรปรับปรุงโรงเรียน

	 2.	กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำน

ศึกษำประถมศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2	โดย

ภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก	ซึ่งไม่

เป็นไปตำมสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ว่ำอยูใ่นระดบัปำน

กลำง	ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะครูในสถำนศึกษำ 

มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่หลำกหลำย	จึงมีทักษะ 

ในกำรปฏิบัติงำนที่แตกต่ำง	และเกิดควำม

หลำกหลำยในกำรปฏิบัติงำนวิชำกำรในสถำน

ศึกษำ	เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่สถำน

ศกึษำได้ก�ำหนดไว้	ปัจจบุนังำนด้ำนวชิำกำรได้

มีกำรกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ	กำรส่งเสริม

และสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำรแก ่บุคคล

ครอบครัว	องค์กร	หน่วยงำน	สถำนประกอบ

กำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ	พัฒนำ

กระบวนกำรเรยีนรู	้ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำมวีสิยั

ทศัน์และสร้ำงรปูแบบใหม่ๆ	ในกำรพฒันำงำน

วชิำกำรอย่ำงจรงิจงั	มกีำรก�ำหนดขอบข่ำยของ

กำรบรหิำรงำนวชิำกำรอย่ำงชดัเจน	เพือ่ให้กำร

บริหำรงำนวิชำกำรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 

ผู ้ เรียนและสถำนศึกษำ	ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของอังคณำ	มำศเมฆ	กล่ำวว่ำ	งำน

วิชำกำรเป็นงำนหลักของสถำนศึกษำที่มีควำม

ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำผู้เรียน	เป็นตัวก�ำหนด

ปรมิำณงำนของสถำนศกึษำ	จดัสรรทรัพยำกร

คุณภำพของสถำนศึกษำ	เป็นเครื่องชี้วัดควำม

ส�ำเร็จ	และควำมสำมำรถของผู้บริหำรสถำน

ศึกษำในฐำนะผู้น�ำองค์กร	ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของปรียำพร	วงศ์อนุตรโรจน์	(2553) 

ได ้กล ่ำวว ่ำงำนวิชำกำรเป ็นเครื่องตัดสิน

คณุภำพของสถำนศึกษำ	กำรพจิำรณำคณุภำพ

ของสถำนศกึษำต้องอำศยังำนด้ำนวชิำกำรของ

สถำนศึกษำ	โดยพิจำรณำวิธีกำรและผลผลิต

ของระบบงำนวิชำกำร	อันได้แก่	วิธีกำรสอน

ของครู	กำรบริหำรงำนวิชำกำร	ผลสัมฤทธิ์
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มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ทำงกำรเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

งำนวิชำกำรเป็นเครื่องชี้วัดควำมส�ำเร็จและ

ควำมสำมำรถของผู้บริหำรสถำนศึกษำ	และ

สอดคล้องกับงำนวิจัยของบีนำร์ด	(Beenard, 

1984)	ได้ศกึษำบทบำทของครใูหญ่ในโรงเรียน

มัธยมศึกษำในฐำนะผู ้น�ำทำงวิชำกำร	โดย

ต้องกำรเปรียบเทียบด้ำนกำรรับรู้ข้อมูล	และ

ควำมคำดหวังของผู้บริหำรระดับสูง	และครู 

ที่มีบทบำททำงวิชำกำรของครูใหญ่ในรัฐ 

แมสซำซูเซทส์	ผลกำรวิจัยพบว่ำ	1)	ควำม 

คำดหวงัของครใูหญ่	ผูบ้รหิำรระดบัสงู	และครู

เก่ียวกับบทบำทของครูใหญ่ในฐำนะผู้น�ำทำง

วชิำกำรไม่แตกต่ำงกนั	2)	กำรรบัรูข้องครใูหญ่

ผูบ้ริหำรระดบัสงู	และคร	ูเกีย่วกับบทบำทของ

ครูใหญ่ในฐำนะผู้น�ำทำงวิชำกำรแตกต่ำงกัน

และ	3)	กำรรับรู้และกำรคำดหวังของครูใหญ่

ในฐำนะผู้น�ำทำงวิชำกำรมีควำมแตกต่ำงกัน

และสอดคล้องกับงำนวิจัยของเฮค,	ลำร์เซน

และมำร์คูลิก	(Heck.Larsen	and	Marcou-

liders,	1990)	ได้ศกึษำวจิยัเกีย่วกบัผลสมัฤทธิ ์

ทำงกำรเรียน:	ควำมถูกต้องของรูปแบบเชิง

เหตผุล	โดยมคีวำมมุง่หมำยทีจ่ะทดสอบทฤษฎี

เก่ียวกับรูปแบบเชิงเหตุผลที่ว ่ำครูใหญ่ใน

โรงเรียนประถมศึกษำ	และมัธยมศึกษำที่ใช้

พฤติกรรมภำวะผู ้น�ำอย ่ำงสม�่ำเสมอ	 จะ

สำมำรถมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ของนกัเรยีน	ซึง่ผลกำรวจิยัยนืยนัว่ำพฤตกิรรม

ด้ำนภำวะผูน้�ำทำงวชิำกำรของครใูหญ่	มคีวำม

สมัพนัธ์โดยตรงกบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของ

นักเรียนจริง

	 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ	มีค่ำ

มชัฌมิเลขคณติอยูใ่นระดบัมำกทกุข้อ	โดยเรยีง

ค่ำมชัฌมิเลขคณติจำกมำกไปน้อย	ได้แก่	ด้ำน

กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน

และมำตรฐำนกำรศกึษำ	ด้ำนกำรวำงแผนด้ำน

งำนวิชำกำร	ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุน

งำนด้ำนวิชำกำรแก่บุคคล	ครอบครัว	องค์กร

หน่วยงำน	สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น

ที่จัดกำรศึกษำ	ด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือ

ในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและ

องค์กรอื่น	ด้ำนกำรแนะแนว	ด้ำนกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนรู้	ด้ำนกำรพฒันำและกำรใช้

สือ่เทคโนโลยเีพ่ือกำรศกึษำ	ด้ำนกำรนิเทศกำร

ศึกษำ	ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำร

ศึกษำในสถำนศึกษำ	ด้ำนกำรพัฒนำและ 

ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้	ด้ำนกำรคัดเลือก

หนังสือ	แบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ	ด้ำน

กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ	ด้ำนกำร

ส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร

ด้ำนกำรวัดผล	ประเมินผลและด�ำเนินกำร

เทียบโอนผลกำรเรียน	ด้ำนกำรจัดท�ำทะเบียน

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของสถำน

ศึกษำ	ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำน

ศึกษำ	และด้ำนกำรพัฒนำหรือกำรด�ำเนินกำร
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ภาณุวัฒน์ กาศแก้ว และ นุชนรา รัตนศิระประภา

เก่ียวกับกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระ

หลกัสตูรท้องถ่ิน	ท้ังน้ีเป็นเพรำะบุคลำกรครใูน

สถำนศึกษำ	และสถำนศึกษำส่งเสริมควำมรู้

ควำมเข้ำใจและพัฒนำบุคลำกรในท้องถิ่นเพื่อ

ให้เกดิควำมผกูพนัต่อท้องถิน่	มกีำรด�ำเนนิกำร

ในกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

สถำนศึกษำสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วม

มือในกำรพัฒนำวิชำกำร	และเปิดโอกำสให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลกัสตูรท้องถิน่

ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของธีระพร	อำยุวัฒน์

(2552)	ได้ท�ำกำรวิจัยเรื่อง	แนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ

ขัน้พืน้ฐำนขนำดเลก็	ผลวจิยัพบว่ำ	1.	โรงเรยีน

มีแนวปฏิบั ติที่ เป ็นเลิศในกำรบริหำรงำน

วชิำกำรของสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนทัง้	17	ด้ำน 

2.	 ได้ข ้อสรุปแนวปฏิบัติที่ เป ็นเลิศในกำร

บรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน

ขนำดเลก็ทัง้	17	ด้ำน	ซึง่ประกอบด้วย	3	ส่วน

คือ	1)	ส ่วนน�ำ	 2)	แนวปฏิบัติที่ เป ็นเลิศ

ประกอบด้วยแนวคดิและหลกักำร	ยทุธศำสตร์

และคุณลักษณะของสถำนศึกษำ	และ	3)

เงือ่นไขของกำรน�ำแนวปฏบิตั	ิ3.	ผลกำรตรวจ

สอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรบริหำรงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขนำดเล็ก 

มีประโยชน์	และน�ำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

	 3.	จำกผลกำรวจิยัท่ีพบว่ำ	มติวิสิยัทัศน์

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำกับกำรบริหำรงำน

วิชำกำรในสถำนศึกษำประถมศึกษำ	สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

นครปฐม	เขต	2	โดยภำพรวม	มีควำมสัมพันธ์

กนัในทำงบวกหรอืมคีวำมสมัพนัธ์กนัอย่ำงมนียั

ส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	0.01	ทั้งนี้อำจเนื่องมำ

จำกผู้บริหำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรร่วมแสดง

ควำมคิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงวิสัย

ทศัน์ตลอดจนเผยแพร่แนวทำงสู่กำรปฏบิติังำน

ต่ำงๆเพ่ือให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์ท่ีก�ำหนดไว้

โดยผู้บริหำรสำมำรถใช้ทั้งศำสตร์และศิลป์ใน

ควำมเป็นผู้น�ำและเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏบิติั

อย่ำงมีระบบและแบบแผนตำมกระบวนกำร

และขัน้ตอนทีเ่กดิจำกกำรตกผลกึทำงควำมคดิ

ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของบำทหลวงวิโรจน์

เสียงไพเรำะ	(2546)	ได้ศึกษำเร่ืองวิสัยทัศน์

ของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมควำมเป็น

ผู้น�ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัด

สังฆมณฑลรำชบุรี	พบว่ำ	1)	วิสัยทัศน์ของ 

ผู้บริหำรโดยภำพรวมและทุกรำยด้ำนอยู่ใน

ระดับสูง	2)	พฤติกรรมควำมเป็นผู ้น�ำทำง

วิชำกำรของผู้บริหำรโดยรวมและทุกรำยด้ำน

อยู่ในระดับมำก	3)	วิสัยทัศน์ของผู้บริหำรท่ี 

ส่งผลต่อพฤติกรรมควำมเป็นผู้น�ำทำงวิชำกำร

ของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลรำชบุรี

โดยภำพรวมและทกุรำยด้ำน	ได้แก่	กำรปฏบิตัิ

ตำมวิสัยทัศน์กับกำรเผยแพร่วิสัยทัศน์	และ

สอดคล้องกับงำนวิจัยของ	อเวอโซ่	(Averso, 
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มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

2004)	ศึกษำว่ำผู้บริหำรโรงเรียนต้องกำรให้ 

ทุกคนเข้ำใจ	ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรวำง 

วิสัยทัศน์	(share	vision)	แต่พวกเขำไม่รู้กำร

พัฒนำและมีส่วนร่วมอย่ำงไรประกำรที่สอง 

ผู ้บริหำรต้องกำรพัฒนำกำรมีส ่วนร่วมใน 

วิสัยทัศน์	ตำมแนวทำงของข้อเสนอของแต่ละ

คนที่มีส่วนในโรงเรียนของตน	ประกำรที่สำม

วสิยัทศัน์ของโรงเรยีนจะท�ำให้ทกุคนมส่ีวนร่วม

ด้วยควำมรูส้กึเป็นเจ้ำของ	และผูน้�ำท�ำให้เขำมี

ส่วนร่วมถงึทีส่ดุ	ประกำรสดุท้ำย	ผูน้�ำโรงเรยีน

แสวงหำควำมท้ำทำยที่จะปรับโครงสร้ำง

เปลี่ยนวัฒนธรรม	 โรงเรียน	 ละทิ้ งสิ่ ง ไร ้

ประโยชน์	เก็บรวบรวมสิ่งท่ีมีค่ำ	เพื่อมุ่งไปสู่ 

จุดหมำย	และบรอน	 (Braun,	1991)	 ได้ 

วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิสัยทัศน์ของ 

ผูบ้รหิำรโรงเรยีนกบับรรยำกำศโรงเรยีน	พบว่ำ

วิสัยทัศน์ของผู้บริหำรโรงเรียนและบรรยำกำศ

โรงเรยีนต่ำงก็ใช้เป็นตัวท�ำนำยซึง่กันและกนัได้

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

	 จำกกำรศึกษำเรื่องมิติวิสัยทัศน์ของ 

ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำกบักำรบรหิำรงำนวชิำกำร

ในสถำนศึกษำประถมศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต 

2	ผูวิ้จยัมข้ีอเสนอแนะ	เพือ่เป็นแนวทำงในกำร

ศึกษำครั้งต่อไป	ดังนี้

	 1.จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ	มิติวิสัยทัศน์

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2 

โดยภำพรวมอยูใ่นระดับมำก	จึงแสดงให้เหน็ว่ำ

ผู้บริหำรมีกำรศึกษำข้อมูลขององค์กรอย่ำง 

ลึกซ้ึงในทุกๆ	ด้ำนเพื่อน�ำมำสร้ำงภำพอนำคต

ให้เป็นรูปแบบ	กระบวนกำรและสำมำรถน�ำไป

ปฏิบัติได้จริง	มีกำรวิเครำะห์ถึงองค์ประกอบ

จุดเด่น	 จุดด้อยเพื่อเป็นแนวทำงในกำรน�ำ

องค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ	เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน

พบว่ำ	อยู ่ในระดับมำกทุกด้ำน	ด้ำนที่มีค่ำ

มัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ	ด้ำนกำรเผยแพร่

วิสัยทัศน์	ดังนั้นผู้บริหำรควรให้ควำมส�ำคัญ 

ในเรื่องกำรเผยแพร่	และมีกำรพัฒนำในเรื่อง

ของควำมชัดเจนในกำรขับเคลื่อนนโยบำย 

สูแ่ผนงำนและกิจวัตรกำรปฏบิติังำนส�ำหรบัครู

และบุคลำกรในกำรศึกษำ	ถ่ำยทอดข้อมูล

ข่ำวสำรตลอดจนนโยบำย	เป้ำหมำยในกำร

บริหำรสถำนศึกษำได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์	

เปิดโอกำสให้ครูมีส ่วนร่วมในกำรก�ำหนด

ระเบียบแนวปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำน

ศึกษำ

	 2.	จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ	กำรบริหำร

งำนวชิำกำรในสถำนศกึษำ	ส�ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2	โดย

ภำพรวมอยู่ในระดับมำก	จึงแสดงให้เห็นว่ำ 

กำรบรหิำรงำนวชิำกำรในสถำนศกึษำเป็นหวัใจ
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ภาณุวัฒน์ กาศแก้ว และ นุชนรา รัตนศิระประภา

ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมส�ำเร็จ 

มีกำรจัดกระบวนกำรและกำรประเมินผล

ติดตำมผลเพื่อตรวจสอบคุณภำพตรงตำม 

จุดมุ ่งหมำยของหลักสูตรกำรศึกษำ	สร้ำง 

ควำมมั่นใจให้แก่ผู้เรียน	มีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึน

สำมำรถบรรลุผลตำมมำตรฐำนท่ีสถำนศึกษำ

ก�ำหนดไว้	และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำน	พบว่ำ 

อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน	ด้ำนที่มีค่ำมัชฌิมเลข 

คณิตน้อยที่สุดคือด้ำนกำรพัฒนำหรือกำร

ด�ำเนินกำรเก่ียวกบักำรให้ควำมเหน็กำรพฒันำ

สำระหลักสูตรท้องถิ่น	อำจเนื่องมำจำกสถำน

ศึกษำยังขำดกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

ในกำรพัฒนำวิชำกำร	และกำรเปิดโอกำสให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลกัสตูรท้องถิน่

	 3.	มิตวิสิยัทศัน์ของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ

กับกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ

ประถมศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำร

ศึกษำประถมศึกษำนครปฐม	เขต	2	โดยภำพ

รวมอยู ่ในระดับมำกและมีควำมสัมพันธ์ใน

ลักษณะคล้อยตำมกัน	ดังนั้นผู้บริหำรควรเพิ่ม

เทคนิค	สร้ำงกลยุทธ์ทำงกำรเปลี่ยนแปลง

องค์กร	ก�ำหนดทิศทำง	รูปแบบกำรบริหำรที่

ชัดเจน	รวมทั้งวิธีกำรจูงใจหรือโน้มน้ำวให้ครู

เข้ำใจในรูปแบบ	แผนและนโยบำยต่ำงๆ	ของ

สถำนศกึษำ	แล้วสำมำรถน�ำไปปฏิบัต	ิเพือ่เป็น

ประโยชน์ในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรอย่ำงต่อ

เน่ือง	โดยเฉพำะด้ำนกำรพฒันำสำระหลกัสตูร

ท้องถ่ิน	ซ่ึงมีควำมส�ำคญัในกำรพฒันำคณุภำพ

สู่ควำมเป็นเลิศของสถำนศกึษำและผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรศึกษำของผู้เรียนดียิ่งขึ้น	ผู้บริหำรควร

เปิดโอกำสให้ครูและบคุลำกรในสถำนศกึษำได้

ร่วมแสดงควำมคดิเหน็	เสนอแนะแนวทำงเพือ่

พัฒนำกำรปฏิบัติงำนในองค์กร	เพื่อให้เป็นไป

ตำมวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้ำหมำยสูงสุดที่

ก�ำหนดไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรศึกษำเกี่ยวกับมิติวิสัยทัศน์ของ 

ผู้บริหำรกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำน

ศึกษำ	เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำอื่นๆ	เพ่ือจะได้ผล

กำรวิจัยที่หลำกหลำย	สำมำรถน�ำมำเปรียบ

เทียบและชัดเจนมำกขึ้น

	 	2.	ควรศึกษำปัจจัยที่ส ่งผลต่อมิติ 

วิสัยทัศน์ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ	สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

นครปฐม	เขต	2

	 	3.	ควรศกึษำวจิยัเก่ียวกบัแนวทำงกำร

พัฒนำขอบข่ำยงำนวิชำกำรเพื่อให้สอดคล้อง

กับกำรปฏิบัติงำนของครูในสถำนศึกษำ

	 	4.	ควรมีกำรศึกษำเชิงคุณภำพ	โดย 

ผู้วิจัยควรศึกษำสภำพปัญหำปัจจุบัน	สังเกต

สัมภำษณ์ผู ้ให้ข้อมูล	เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 

มำกขึ้นกว่ำเดิม	 เกิดควำมหลำกหลำยใน 

กำรศึกษำวิจัย
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บทคัดย่อ 	 กำรวจิยัครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์	1)	เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำ

ภำวะผู้น�ำกำรศึกษำคำทอลิก	ส�ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำคำทอลิกใน

ประเทศไทย	2)	เพ่ือทรำบผลกำรยืนยันหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ

กำรศกึษำคำทอลกิ	ส�ำหรบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำคำทอลกิในประเทศไทย

และ	3)	เพื่อทรำบผลกำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะ

ผู ้น�ำกำรศึกษำคำทอลิก	ส�ำหรับผู ้บริหำรสถำนศึกษำคำทอลิกใน

ประเทศไทย	เป็นงำนวิจัยแบบผสม	เครื่องมือที่ใช้	คือ	หลักสูตรกำร

พัฒนำภำวะผู ้น�ำกำรศึกษำคำทอลิก	ส�ำหรับผู ้บริหำรสถำนศึกษำ

คำทอลกิในประเทศไทย	ประเดน็กำรสมัมนำกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุ	ิและแบบ

ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร	ผู ้ประเมินยืนยันหลักสูตรได้แก่	กลุ ่มผู ้

ทรงคุณวุฒิ	คือ	คณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำคำทอลิกประเทศไทย 

และ	สภำพระสังฆรำชคำทอลิกแห่งประเทศไทย	ยืนยันโดยใช้วิธีกำร

อ้ำงอิงผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ผู ้ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร	ได้แก่	 ผู ้บริหำร 

สถำนศึกษำคำทอลิกในประเทศไทยที่เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร	จ�ำนวน 

117	คนสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่ำเฉลี่ย	และส่วน 

เบี่ยงเบนมำตรฐำน	และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ

	 ผลกำรวิจัย	พบว่ำ

	 1.	หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำกำรศึกษำคำทอลิก	ส�ำหรับ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	ประกอบด้วย	ปรัชญำ

วัตถุประสงค์	ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร	โครงสร้ำงหลักสูตร	เนื้อหำของ

หลักสูตร	กำรประเมินผลหลักสูตร

	 2.	กลุ่มผู ้ทรงคุณวุฒิมีควำมคิดเห็นสอดคล้องว่ำ	หลักสูตร 

กำรพัฒนำภำวะผู้น�ำกำรศึกษำคำทอลิก	ส�ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ

คำทอลิกในประเทศไทยมีควำมถูกต ้องครอบคลุม	 เหมำะสม 

เป็นไปได้	และเป็นประโยชน์	สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรอบรมผู้บริหำร

สถำนศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย
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Abstract

	 3.	กำรประเมนิผลกำรใช้หลกัสตูรกำรพฒันำภำวะผูน้�ำกำรศกึษำ

คำทอลิก	ส�ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	มีค่ำ

มัชฌิมเลขคณิต	4.51	อยู่ในระดับดีมำก	

ค�ำส�ำคัญ:	 หลักสูตร

	 	 	 ภำวะผู้น�ำ

	 	 	 สถำนศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย

	 The	purposes	of	this	research	were	to	1)	To	Develop 

the	curriculum	for	improving	the	Leadership	in	Catholic 

Education	Program	for	Catholic	School	Administrators	in 

Thailand	2)	To	know	the	confirmation	of	the	curriculum 

for	improving	the	Leadership	in	Catholic	Education	Program 

for	Catholic	School	Administrators	in	Thailand	and	3)	To 

know	the	evaluation	results	of	the	curriculum	for	improving 

the	Leadership	in	Catholic	Education	Program	for	Catholic 

School	Administrators	in	Thailand.	The	research	design	was 

mixed-method	methodology.	The	tool	used	is	Program, 

Seminars	on	qualified	groups	and	evaluation	form	for 

curriculum	implementation.	The	assessor	confirms	the 

course,	namely	Expert	group	is	the	Catholic	Education 

Council	of	Thailand	and	The	Catholic	Bishops'	Council	of 

Thailand.	Confirm	by	using	a	qualified	reference	method 

the	assessors	of	Program	use	were	Catholic	school	admin-

istrators	in	Thailand	who	attended	117	courses.	Statistics 

was	employed	to	analyze	data	were	mean,	standard	devia-

tion	and	content	analysis
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	 The	results	were	as	follows:

	 1.	The	curriculum	for	improving	the	Leadership	in 

Catholic	Education	Program	for	Catholic	School	Administra- 

tors	in	Thailand	by	the	researcher	is	comprised	of:	Philosophy, 

objectives,	achievement	of	the	curriculum	the	structure	of 

syllabus	Course	content	Course	evaluation

	 2.	A	group	of	experts	with	consistent	opinions	that 

the	curriculum	for	improving	the	Leadership	in	Catholic 

Education	Program	for	Catholic	School	Administrators	in 

Thailand	that	is	accuracy,	coverage,	appropriate,	possibilities 

and	utilities.	Can	be	used	to	train	Catholic	school	adminis-

trators	in	Thailand

	 3.	Evaluation	of	Program	found	that	the	effectiveness 

of	the	curriculum	had	an	average	of	4.51	at	a	highest	level.

Keywords:	 Program

	 	 	 Leadership

	 	 	 Catholic	School	in	Thailand
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บทน�ำ

	 สภำพระสงัฆรำชคำทอลกิแห่งประเทศ- 

ไทยได้เลง็เหน็ควำมส�ำคญัของกำรจดักำรศกึษำ 

คำทอลกิตำมพนัธกจิและเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้

ในแผนอภิบำลคริสตศักรำช	2010	–	2015 

ของพระศำสนจักรคำทอลิกแห่งประเทศไทย 

“สถำนศึกษำคำทอลิก	คือ	สนำมแห่งกำร

ศึกษำอบรมควำมเชื่อเพื่อกำรประกำศข่ำวดี

เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของกำรไถ่กู ้ของ 

พระศำสนจักร”	ทั้งนี้โดยได้ก�ำหนดจุดเน้นให้

สถำนศึกษำคำทอลิกได้รับกำรปฏิรูปอย่ำง

จริงจัง	และเปิดใจให้เป็นสนำมแห่งกำรอบรม

เป็นฐำนแห่งกำรประกำศข่ำวดีในบริบทของ

สงัคมไทยโดยกำรสร้ำงอตัลกัษณ์ของกำรศกึษำ

อบรมในสถำนศึกษำคำทอลิกให ้ เด ่นชัด 

มีเอกภำพตำมแนวทำงของพระศำสนจักร

คำทอลิก

	 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งทรัพยำกรบุคคลในระดับผู้บริหำรใน

โรงเรยีนคำทอลกิ	ปัจจบุนัมจี�ำนวนสถำบนักำร

ศึกษำคำทอลิกท้ังสิ้นจ�ำนวน	345	แห่ง	ซึ่งนับ

ว่ำสถำนศึกษำเหล่ำนี้เป็นสถำนท่ีของบ่มเพำะ

เยำวชน	ด้ำนควำมรู	้คณุธรรม	จรยิธรรม	และ

เป็นสนำมงำนแห่งกำรประกำศข่ำวดใีห้กบัเดก็

เยำวชนได้เป็นอย่ำงดี	และเป็นปัจจัยส�ำคัญ 

ที่จะขับเคลื่อนให้พันธกิจดังกล่ำวสำมำรถ

ด�ำเนินไปได้อย่ำงเป็นรูปธรรม	ทั้งนี้เพื่อตอบ

สนองทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนทีก่�ำหนดไว้ในแผน

อภิบำลดังกล่ำว	กำรให้กำรศึกษำอบรมแก ่

ผู้บริหำร	ครู	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้

เห็นคุณค่ำและควำมหมำยที่แท้จริงของกำร

เป็นสถำนศึกษำคำทอลิกจึงเป็นกระบวนกำร 

ทีส่�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นให้	“กำรจดักำรศึกษำ

คำทอลิกเป็นกำรจัดกำรศึกษำคำทอลิกที่ 

แท้จริง”	ท่ำมกลำงสังคมโลกและสังคมไทยที่

ก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	ท�ำให้กำร

จดักำรศึกษำอบรมดงักล่ำวเป็นเครือ่งมอืส�ำคญั

ที่จะน�ำไปสู่กำรผสมผสำนวัฒนธรรมกับควำม

เชื่อ	และควำมเชื่อกับชีวิตได้อย่ำงดี	ก้ำวไป 

สู่ควำมเข้มแข็ง	และยั่งยืนต่อไป	(เทียบ	แผน

อภิบำลคริสตศักรำช	2010	–	2015	ของ 

พระศำสนจักรคำทอลิกแห่งประเทศไทย:	หน้ำ 

39)	สอดคล้องกับกำรพัฒนำในระยะแผน

พัฒนำฯ	ฉบับท่ี	11	 (พ.ศ.	2555-2559)

ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสกำร

เปล่ียนแปลงท่ีส�ำคัญท้ังภำยนอกและภำยใน

ประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมำก 

ยิ่งข้ึนเป็นท้ังโอกำสและควำมเส่ียงต่อกำร

พัฒนำประเทศโดยเฉพำะข้อผูกพันที่จะเป็น

ประชำคมอำเซียนในปี	2558	จึงจ�ำเป็นต้อง 

น�ำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้ำงภูมิคุ้มกัน

ในประเทศให้เข้มแข็งข้ึนมำใช้ในกำรเตรียม

ควำมพร ้อมให ้แก ่คน	 สังคม	และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศให้สำมำรถปรับตัว

รองรบัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงได้อย่ำง

เหมำะสม	สำมำรถพัฒนำประเทศให้ก้ำวหน้ำ
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ต่อไปเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	มนุษย์เป็น

ทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำยิ่งส�ำหรับองค์กร	กำร

พัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์จึงมีควำมส�ำคัญ 

ต่อองค์กรหลำกหลำยประกำร	ซึ่งเป็นไปตำม

แนวคิดพื้นฐำนและปรัชญำของกำรพัฒนำ

ทรพัยำกรบคุคล	โดยเฉพำะกำรพฒันำคนหรือ

ทนุมนษุย์ให้เข้มแขง็พร้อมรบักำรเปลีย่นแปลง

โลกในยุคศตวรรษท่ี	21	และกำรเสริมสร้ำง

ปัจจยัแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรพฒันำคณุภำพของ

คนทัง้ในเชิงสถำบัน	ระบบโครงสร้ำงของสงัคม

ให้เข้มแข็ง	สำมำรถเป็นภูมิคุ้มกันกำรเปลี่ยน 

แปลงต่ำงๆ	ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต

	 ปัจจุบันศำสตร์ของกำรบริหำรมีควำม

หลำกหลำย	บรรดำผู้บริหำรได้ศึกษำเรียนรู้วิธี

กำรต่ำงๆ	จำกกำรเข้ำรับกำรอบรม	กำรรับฟัง

จำกวทิยำกร	แต่เนือ่งด้วยสถำนศึกษำคำทอลกิ

เป็นสถำนศึกษำที่มีควำมพิเศษ	กล่ำวคือ	เป็น

สถำนศึกษำที่มุ ่งพัฒนำบรรดำเยำวชนให  ้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	ดังนั้นบรรดำผู้บริหำร 

ทั้งหลำยมีควำมเข้ำใจ	และตระหนักถึงจุดนี้ 

จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรเรียนรู้ศำสตร์ของกำรเป็น

ผู้น�ำด้ำนกำรศึกษำคำทอลิก	โดยมีแบบอย่ำง

คือองค์พระเยซูคริสตเจ้ำ	มีควำมจ�ำเป็นต้อง 

บูรณำกำรศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร	ภำวะผู้น�ำ 

ศำสนำ	เพื่อให้บรรดำผู้บริหำรมีควำมรู้	ควำม

เข้ำใจในเรื่องที่จ�ำเป็นต่อกำรบริหำรจัดกำร

สถำนศึกษำคำทอลิก	และสำมำรถน�ำไป

ประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำที่ตนดูแลได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ	เดชำ	อำภรณ์รัตน์	เลขำธิกำร

สภำกำรศึกษำคำทอลิก	ได้เน้นย�้ำถึง	พันธกิจ

ของโรงเรียนคำทอลิก	ที่เขียนลงในหนังสือ 

ก้ำวไปข้ำงหน้ำด ้วยอัตลักษณ์กำรศึกษำ

คำทอลิก	ข้อที่	4	กล่ำวคือ	“จัดให้ผู้บริหำร 

ครู/บุคลำกร	ผู้ปกครอง	และชุมชนได้รับกำร

อบรมอย่ำงต่อเนื่องในเรื่องคุณค่ำกำรศึกษำ

คำทอลิก	รวมทั้งทักษะที่จ�ำเป็น	ในกำรเป็น

ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้”	ซึ่งเป็นจุดที่สภำกำร

ศึกษำคำทอลิกร่วมมือกับวิทยำลัยแสงธรรม 

ในกำรพัฒนำผู ้บริหำรให้มีทักษะ	ควำมรู  ้

ที่จ�ำเป็นต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำคำทอลิก

และ	สมหมำย	อ�ำ่ดอนกลอย	ได้เขียนบทควำม

เรื่อง	บทบำทผู้บริหำรในศตวรรษที่	21	ว่ำ

ปัจจุบันผู้บริหำรจ�ำเป็นต้องบริหำรบุคลำกร

เสมือนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท	และโดย

นิยำมของหุ้นส่วน	แล้วหุ้นส่วนทุกคนจะต้องมี

ควำมเท่ำเทียมกันและไม่มีใครสำมำรถสั่งงำน

หุ้นส่วนได้	หำกแต่ผู ้บริหำรจะต้องมีวิธีกำร

ชักจูงหุ ้นส่วนให้ด�ำเนินกิจกรรมในสิ่งที่ต้อง 

กำรด้วยค�ำถำมที่ว่ำ	กลุ ่มเป้ำหมำยของเรำ

ต้องกำรอะไร?	นิยมชมชอบในสิ่งใด?	ต้องกำร

ผลสุดท้ำยออกมำในรูปแบบใด?	เรำควรจะ 

ต้องหันมำก�ำหนดขอบเขตของงำนในองค์กร 

อีกครั้งหนึ่ง	มันอำจจะไม่ใช่	กำรบริหำรงำน
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บุคคล	อำจจะต้องเป็นกำรบริหำรเพื่อผลกำร

ปฏิบตังิำน	กำรน�ำกำรเปลีย่นแปลง	(Leading 

change)	 ผู ้บริหำรต้องมีทักษะและควำม 

สำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงให้ได้

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	ดงันัน้ผูบ้รหิำรจงึมกีำรใช้

ข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรก�ำหนด

ยุทธศำสตร์และกำรน�ำยุทธศำสตร์ไปสู ่กำร

ปฏิบัติ	ตระหนักถึงศักยภำพของสถำนศึกษำ

ต่อกำรเปลีย่นแปลง	กำรแก้ปัญหำ	(problem 

solving)	ผู ้บริหำรต้องน�ำยุทธศำสตร์กำรมี 

ส่วนร่วมและเหตกุำรณ์มำใช้เป็นฐำนในกำรแก้

ปัญหำต่ำงๆ	ในองค์กร	ผู ้บริหำรควรมีกำร

ศึกษำในรำยละเอียดของเหตุกำรณ์มีกำร

ทดสอบสมมติฐำน	กำรวิเครำะห์มีกำรแก้ไข

ปัญหำด้วยนวัตกรรมใหม่	โดยค�ำนึงถึงกำร

บรรลุผลในวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ของ

โรงเรียนเป็นหลัก	ด้ำนคุณภำพของผู้น�ำที่มี

ประสิทธผิล	ท่ีสนับสนุนต่อกำรพฒันำกำรสอน

และผลลัพธ์กำรเรียนรู ้ในโรงเรียน	คือ	ผู ้น�ำ 

ต้องน�ำโดยยึดหลักคุณธรรมในกำรบริหำร 

มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง	 เป็นผู ้เรียนรู ้และ

พฒันำตนเองอยูเ่สมอ	รวมท้ังต้องเป็นผู้น�ำทำง

และเป็นผู้สนับสนุน	ดังนั้น	กำรอบรม	และ

พัฒนำบุคลำกรในระบบสถำบันกำรศึกษำ

คำทอลิกเป็นกลไกส�ำคัญในกำรสร้ำงและ

พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมหลักปรัชญำและ

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำคำทอลิกท่ำมกลำง

สังคมท่ีก�ำลงัเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ	ดังนัน้

กำรพัฒนำหลักสูตรท่ีจัดข้ึนนีเ้ป็นองค์ประกอบ

ส�ำคัญในกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ	 จิตตำรมณ์ 

วิสัยทัศน์	องค์ควำมรู้	และทักษะกำรบริหำร

จัดกำรศึกษำในโรงเรียนคำทอลิกตำมหลัก

ปรัชญำและทิศทำงที่ก�ำหนดไว้จะสำมำรถ 

น�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำคำทอลิก

ของพระศำสนจักรในประเทศไทยบรรลุ

เป้ำประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในแผนอภิบำลของ 

พระศำสนจักรคำทอลิกในประเทศไทยได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ

	 กำรพัฒนำบคุลำกร	ให้มคีวำมพร้อมใน

ด้ำนควำมรู้	ประกอบด้วยคุณธรรม	จริยธรรม

นัน้	จ�ำเป็นจะต้องมีหลกัสตูรเพือ่พฒันำให้เป็น

บุคคลท่ีมีควำมพร้อมในด้ำนควำมรู้	คุณธรรม

จริยธรรม	และจ�ำเป็นจะต้องมีกำรพัฒนำ

หลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อที่จะมีกำรสร้ำง

โอกำสทำงกำรเรยีนรู	้พร้อมทัง้องค์ควำมรูใ้หม่

อย่ำงต่อเนือ่งให้เท่ำทนัสงัคมในปัจจุบนั	ดังนัน้

ผู้วิจัยได้พัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ

กำรศึกษำคำทอลิก	ส�ำหรับผู ้บริหำรสถำน

ศกึษำคำทอลกิในประเทศไทย	เพือ่ให้ผูบ้รหิำร

โรงเรยีนคำทอลกิสำมำรถน�ำองค์ควำมรูท่ี้ได้รบั

ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำใช้

ภำวะผู้น�ำเพ่ือน�ำไปสู่กำรพัฒนำประสิทธิภำพ

ด้ำนกำรบริหำรงำนต่อไป
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หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำาการศึกษาคาทอลิก สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพือ่พฒันำหลกัสตูรกำรพฒันำภำวะ

ผูน้�ำกำรศึกษำคำทอลกิ	ส�ำหรบัผูบ้รหิำรสถำน

ศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	

	 	2.	เพือ่ทรำบผลกำรยนืยนัหลกัสตูรกำร

พัฒนำภำวะผู้น�ำกำรศึกษำคำทอลิก	ส�ำหรับผู้

บริหำรสถำนศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	

	 3.	เพื่อทรำบผลกำรประเมินผลกำรใช้

หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำกำรศึกษำ

คำทอลิกส�ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำคำทอลิก

ในประเทศไทย

นิยำมศัพท์เฉพำะ

 ภำวะผู้น�ำ	หมำยถึง	ควำมสำมำรถใน 

กำรใช้อิทธพิล	(influence)	หรอืพลงั	(power) 

บริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำให้เกิดควำม

เรียบร้อย	สำมำรถด�ำเนินงำนในสถำนศึกษำ 

ให้บรรลุตำมแผน	เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 

ที่ได้ตั้งไว้	ตลอดจนสำมำรถบริหำรจัดกำร

ปัญหำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรบริหำรได้อย่ำง

ถูกต้อง	เหมำะสม

 กำรศกึษำคำทอลกิ	หมำยถึง	กำรสร้ำง 

คนให้มคีวำมรู	้มคีวำมสำมำรถ	มทัีกษะพืน้ฐำน 

ทีจ่�ำเป็นในกำรด�ำเนนิชีวิต	มลีกัษณะนสิยัจติใจ

ที่ดีงำม	มีควำมพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและ

สังคม	และสำมำรถน�ำควำมรู้นั้นไป	ประกอบ

กำรงำนอำชีพ	ตลอดจนหล่อหลอมเขำเหล่ำนัน้

ให้เป็นมนุษย์ทีค่รบครนั	เป็นผูเ้ข้มแขง็	มคีวำม

รับผิดชอบ	สำมำรถที่จะตัดสินใจเลือกอย่ำง

อิสระและถูกต้องในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน

 ผูบ้ริหำรสถำนศกึษำคำทอลิก	หมำยถงึ

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน	ผู้จัดกำรโรงเรียน	ผู้ช่วย

ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยต่ำงๆ	ในสถำนศกึษำคำทอลกิ

ในประเทศไทย

 หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผูน้�ำกำรศกึษำ 

คำทอลิก	หมำยถึง	หลักสูตรที่สร้ำงขึ้นเพื่อ 

พฒันำผูบ้ริหำรสถำนศกึษำได้รบักำรหล่อหลอม 

อบรมอย่ำงต่อเนื่อง	(ongoing	formation) 

สำมำรถน�ำผลกำรด�ำเนนิกำรตำมวตัถปุระสงค์

ของหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำร

ศึกษำคำทอลิก	มุ่งเน้นกำรพัฒนำจิตวิญญำณ

ของควำมเป็นผู้น�ำตำมอัตลักษณ์	เอกลักษณ์

กำรศึกษำคำทอลิกของบุคลำกรที่จะน�ำไปสู่

กำรเปลีย่นแปลง	(transform)	มทีกัษะในกำร 

บริหำรจัดกำร	สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ในสถำบันกำรศึกษำคำทอลิกท่ำมกลำงสังคม 

ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เกิดประสิทธิผล

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ผู้บริหำร	ผู้ช่วยผู้บริหำร	บุคลำกรคร ู

(Potential	Leaders)	ในสถำบันกำรศึกษำ 

คำทอลิก	ได้รับกำรหล่อหลอมอบรมอย่ำง 

ต่อเนื่อง	(Ongoing	Formation)	สำมำรถ 

น�ำผลกำรด�ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำ
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คำทอลิก	มุ่งเน้นกำรพัฒนำจิตวิญญำณของ

ควำมเป็นผู้น�ำตำมอัตลักษณ์	เอกลักษณ์กำร

ศึกษำคำทอลิกของบุคลำกรที่จะน�ำไปสู่กำร

เปลี่ยนแปลง	(Transform)	มีทักษะในกำร 

บริหำรจัดกำร	สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ในสถำบันกำรศึกษำคำทอลิกท่ำมกลำงสังคม 

ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เกิดประสิทธิผล

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

	 กำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำหลักสูตรภำวะ

ผูน้�ำกำรศึกษำคำทอลกิ	ส�ำหรบัผูบ้รหิำรสถำน

ศึกษำคำทอลิกในประเทศไทยในครั้งนี้	โดยมี

ขัน้ตอนกำรวจิยั	และกำรพฒันำหลกัสตูร	โดย

ด�ำเนินกำร	4	ขั้นตอน	ดังนี้

 ขั้นตอนกำรวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำและวิเครำะห์

ข้อมูลพื้นฐำน	เป็นกำรจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ

ก�ำหนดข้อมูลพ้ืนฐำนที่จ�ำเป็นและต้องกำรใน

กำรพัฒนำหลักสูตร	ดังนี้

	 1.	กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล	ผู ้วิจัย

ศึกษำและวิเครำะห์แนวคิด	ทฤษฎี	งำนวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ	ปรัชญำกำร

ศึกษำคำทอลิก	กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

คำทอลิก	และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำร

พัฒนำหลักสูตรจำกเอกสำร	และงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้อง

	 ขัน้ตอนที	่2	กำรตรวจสอบข้อมลู	ผูว้จิยั 

น�ำข้อมลูทีศึ่กษำวิเครำะห์	เสนอต่อผู้ทรงคณุวฒุ ิ

จ�ำนวน	3	คน	เพื่อตรวจทำนข้อมูลที่ศึกษำ

วิเครำะห์

 ขั้นตอนที่  2 กำรสร้ำงและพัฒนำ

หลักสูตร	ผู้วิจัยได้สร้ำงและพัฒนำหลักสูตร

ตำมขั้นตอนต่อไปนี้

	 1.	กำรสร้ำงหลักสูตร	ผู้วิจัยน�ำข้อมูล 

ทีไ่ด้จำกขัน้ตอนที	่1	มำจดัสร้ำงเป็น	หลกัสตูร

กำรพฒันำภำวะผูน้�ำกำรศกึษำคำทอลกิส�ำหรบั

ผู้บริหำรสถำนศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย

ฉบับร ่ำง	และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 

ฝ่ำยวิชำกำร	วิทยำลัยแสงธรรม	แล้วปรับปรุง

แก้ไขตำมค�ำแนะน�ำ

	 2.	กำรวิพำกษ์หลกัสตูร	ครัง้ที	่1	ผูว้จิยั

น�ำหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำกำรศึกษำ

คำทอลกิ	ส�ำหรบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำคำทอลกิ

ในประเทศไทย	ฉบับร่ำง	จำกข้อ	1	เสนอต่อ

คณะกรรมำธิกำรฝ่ำยธรรมทูตและกำรศึกษำ 

อบรม	สภำพระสังฆรำชคำทอลิกแห่งประเทศไทย 

แล้วด�ำเนินกำรแก้ไขตำมค�ำแนะน�ำ

	 3.	กำรวิพำกษ์หลกัสตูร	ครัง้ที	่2	ผูว้จิยั

น�ำหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำกำรศึกษำ

คำทอลกิ	ส�ำหรบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำคำทอลกิ

ในประเทศไทย	ฉบับร่ำง	จำกข้อ	2	เสนอต่อ

คณะกรรมำธกิำร	4	ฝ่ำย	ของสภำพระสังฆรำช

คำทอลิกแห่งประเทศไทย	แล้วด�ำเนนิกำรแก้ไข

ตำมค�ำแนะน�ำ
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	 4.	กำรน�ำเสนอหลักสูตร	ผู ้วิจัยน�ำ

หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำกำรศึกษำ

คำทอลกิ	ส�ำหรบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำคำทอลกิ

ในประเทศไทย	ฉบับร่ำง	จำกข้อ	3	เสนอต่อ

คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรสภำกำรศึกษำ

คำทอลิก	ประเทศไทย	แล้วด�ำเนินกำรแก้ไข

ตำมค�ำแนะน�ำ	และได้น�ำข้อมูลท่ีได้จำกกำร

ศึกษำวิเครำะห์เอกสำร	Draft	Proposal: 

Masters	in	Catholic	School	Leadership 

(MSC	in	Leadership)	และเอกสำร	Inter-

cultural	Interaction	in	Catholic	Schools: 

Proposals	for	an	In-service	for	Directors 

of	Catholic	Schools	มำปรับปรุงเพิ่มเติม

 ขั้นตอนที่ 3 กำรยืนยันหลักสูตร

	 1.	ผู้วิจัยน�ำหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะ

ผูน้�ำกำรศึกษำคำทอลกิ	ส�ำหรบัผูบ้รหิำรสถำน

ศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	เสนอต่อที ่

ประชมุสภำกำรศกึษำคำทอลกิแห่งประเทศไทย 

	 2.	ผู้วิจัยน�ำหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะ

ผูน้�ำกำรศึกษำคำทอลกิ	ส�ำหรบัผูบ้รหิำรสถำน

ศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	เสนอต่อที ่

ประชมุสภำกำรศกึษำคำทอลิกแห่งประเทศไทย 

เพ่ือพิจำรณำยืนยัน	ควำมถูกต้อง	ครอบคลุม

เหมำะสม	 เป ็นไปได ้	 และเป็นประโยชน์

สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรอบรมผู้บริหำรสถำน

ศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย

	 3.	ผู้วิจัยน�ำหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะ

ผูน้�ำกำรศกึษำคำทอลกิ	ส�ำหรบัผูบ้รหิำรสถำน

ศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	เสนอต่อที ่

ประชมุสภำพระสงัฆรำชคำทอลกิแห่งประเทศไทย 

เพ่ือพิจำรณำยืนยัน	ควำมถูกต้อง	ครอบคลุม

เหมำะสม	 เป ็นไปได ้	 และเป็นประโยชน์

สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรอบรมผู้บริหำรสถำน

ศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย

 ข้ันตอนที ่4 กำรน�ำหลักสูตรไปใช้และ

กำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตร	เป็นข้ันตอน

กำรประชำสมัพันธ์หลักสตูร	และกำรเปิดอบรม

หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำกำรศึกษำ

คำทอลกิ	ส�ำหรบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำคำทอลกิ

ในประเทศไทย	จ�ำนวน	4	รุ่น	มผู้ีสนใจเข้ำร่วม

อบรมรวม	117	คน	โดยมีกำรประเมินผลกำร

ใช้หลักสูตร	เป็น	2	ระยะ	ดังนี้

	 ระยะที่	1	ในช่วง	1	ปีแรกของกำรเปิด

อบรมหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำกำรศึกษำ

คำทอลิก	คือ	ปีกำรศึกษำ	2558	ซ่ึงมีกำรเปิด

อบรม	1	รุ่น	รวมจ�ำนวนผู้เข้ำอบรม	25	คน 

มีกำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรโดยผู้เข้ำร่วม

อบรม	25	คน

	 ระยะที่	2	ในช่วง	3	ปีต่อมำ	คือ	ปีกำร

ศึกษำ	2559-2561	ซ่ึงมีกำรเปิดอบรม	3	รุ่น

รวมจ�ำนวนผู้เข้ำอบรม	92	คน	มีกำรประเมิน

ผลกำรใช้หลักสูตรโดยผู้เข้ำร่วมอบรม	92	คน
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เครื่องมือและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

	 1.	เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตร

กำรพฒันำภำวะผูน้�ำกำรศกึษำคำทอลกิส�ำหรบั

ผู้บริหำรสถำนศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย

ได้แก่	หลกัสตูรกำรพฒันำภำวะผูน้�ำกำรศกึษำ

คำทอลกิ	ส�ำหรบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำคำทอลกิ

ในประเทศไทย	จ�ำนวน	1	หลักสูตร

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในกำรยืนยันหลักสูตร

กำรพฒันำภำวะผูน้�ำกำรศกึษำคำทอลกิส�ำหรบั

ผู้บริหำรสถำนศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย

ได้แก่	แบบสอบถำม	จ�ำนวน	1	ฉบับ	สถิติ 

ที่ใช้ได้แก่	ค่ำควำมถี่	ค่ำร้อยละ	และกำร

วิเครำะห์เนื้อหำ

	 3.	เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลกำร

ใช้หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำกำรศึกษำ

คำทอลกิ	ส�ำหรบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำคำทอลกิ

ในประเทศไทย	ได้แก่	แบบสอบถำม	ส�ำหรับ

ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร	จ�ำนวน	1	ฉบับ

สถติทิีใ่ช้ได้แก่	ค่ำควำมถี	่ค่ำร้อยละ	ค่ำมชัฌมิ

เลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	และกำร

วิเครำะห์เนื้อหำ

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำกำร

ศึกษำคำทอลิก	ส�ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ

คำทอลกิในประเทศไทย	ประกอบด้วย	ปรชัญำ

จุดประสงค์	ผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูร	โครงสร้ำง

หลกัสตูร	เนือ้หำของหลกัสตูร	กำรประเมนิผล

หลักสูตร	โดยสรุปดังนี้

  ปรัชญำ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    ปรัชญำ

	 บุคลำกรในระบบสถำบันกำรศึกษำ

คำทอลิกเป็นผู้มบีทบำทส�ำคญัในกำรสร้ำงและ

พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมหลักปรัชญำและ

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำคำทอลิกท่ำมกลำง

สังคมท่ีก�ำลงัเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ	ดังนัน้

หลักสูตรที่จัดขึ้นนี้มีควำมเชื่อว่ำกำรพัฒนำ

ภำวะผู้น�ำ	จิตตำรมณ์	วิสัยทัศน์	องค์ควำมรู้

และทักษะกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียน

คำทอลกิตำมหลกัปรัชญำและทศิทำงทีก่�ำหนด

ไว้จะสำมำรถน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำร 

ศกึษำคำทอลิกของพระศำสนจักรในประเทศไทย 

บรรลุเป้ำประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในแผนอภิบำล

ของพระศำสนจักรคำทอลิกในประเทศไทยได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	 1.	เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำ

คำทอลิกให้เป็นผู้มีจิตวิญญำณของควำมเป็น

ผู้น�ำตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก

	 2.	เพือ่บคุลำกรในสถำนศกึษำคำทอลกิ

มีควำมรู ้	ควำมเข้ำใจ	ปรัชญำและหลักกำร

จัดกำรศึกษำคำทอลิก	มีทักษะในกำรบริหำร

โรงเรียนคำทอลิกท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลง 

ในสังคมปัจจุบัน
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	 3.	เพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยและควำม

เป็นเอกภำพในกำรจัดกำรศึกษำคำทอลิกร่วม

กัน

 โครงสร้ำงของหลักสูตร

	 กำรศึกษำในหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะ

ผู้น�ำกับกำรบริหำรกำรศึกษำคำทอลิก	มุ่งเน้น

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะทั้ง	3	ด้ำน

ได้แก่	ด้ำนจิตวิญญำณของควำมเป็นผู้น�ำตำม

อัตลักษณ์	 เอกลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก 

ด้ำนกำรวำงแผนและกำรก�ำหนดนโยบำยกำร

บริหำรจัดกำรศึกษำคำทอลิก	และด้ำนกำร

พัฒนำจริยธรรมในโรงเรียนคำทอลิก	โดย

จ�ำแนกออกเป็น	3	ด้ำน	จ�ำนวน	5	รำยวิชำ

และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้/ฝึกทักษะ	จ�ำนวน 

180	ชั่วโมง

	 จ�ำนวนรำยวิชำตลอดหลักสูตร	จ�ำนวน 

5	รำยวิชำ	ดังนี้

	 1.	ด้ำนกำรพฒันำจติวญิญำณของควำม

เป็นผู้น�ำตำมอัตลักษณ์	เอกลักษณ์กำรศึกษำ

คำทอลิก

1.1	ภำวะผู ้น�ำแบบพระเยซูคริสต ์

(Christ:	Model	of	Leadership) 

จ�ำนวน	36	ชั่วโมง

1.2	สัมมนำจิตวิญญำณนักกำรศึกษำ

คำทอลกิ	(Seminar	in	Spirituality	of 

Catholic	Educators)	จ�ำนวน	36 

ชั่วโมง

	 	 2.	ด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรก�ำหนด

แผนและนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำคำทอลิก

2.1 ปรัชญำกำรศึกษำคำทอลิก	(Phi-

losophy	of	Catholic	Education) 

จ�ำนวน	36	ชั่วโมง

2.2	 ยุทธศำสตร ์กำรจัดกำรศึกษำ

คำทอลิก	 (Strategic	Planning	 in 

Catholic	Education)	จ�ำนวน	36 

ชั่วโมง

	 3.	ด้ำนกำรพัฒนำจริยธรรมในกำร

ศึกษำคำทอลิก

3.1 จริยธรรมกำรศกึษำคำทอลิก	(Ethics 

in	Catholic	Education)	จ�ำนวน	36 

ชั่วโมง

	 2.	กลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิมีควำมคิดเห็น

สอดคล้องว่ำ	หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ

กำรศึกษำคำทอลิก	ส�ำหรับผู ้บริหำรสถำน

ศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	มีควำมถูกต้อง

ครอบคลุม	 เหมำะสม	เป็นไปได้	และเป็น

ประโยชน์	 สำมำรถน�ำไปใช ้ในกำรอบรม 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย

	 3.	กำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรกำร

พัฒนำภำวะผู้น�ำกำรศึกษำคำทอลิก	ส�ำหรับ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย

พบว่ำ	มีค่ำมัชฌิมเลขคณิต	4.51	อยู่ในระดับ

ดีมำก	รำยละเอียดผลกำรประเมินดังนี้
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	 ระยะที่	1	ในช่วง	1	ปีแรกของกำรเปิด

อบรมหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำกำรศึกษำ

คำทอลิก	คือ	ปีกำรศึกษำ	2558	ซึ่งมีกำรเปิด

อบรม	1	รุ่น	รวมจ�ำนวนผู้เข้ำอบรม	25	คน 

ผลกำรประเมินพบว่ำ	มีค่ำมัชฌิมเลขคณิต 

4.40	อยู่ในระดับดี	

	 ระยะที่	2	ในช่วง	3	ปีต่อมำ	คือ	ปีกำร

ศึกษำ	2559-2561	ซึ่งมีกำรเปิดอบรม	3	รุ่น

รวมจ�ำนวนผูเ้ข้ำอบรม	92	คน	ผลกำรประเมิน

พบว่ำ	มีค่ำมัชฌิมเลขคณิต	4.62	อยู่ในระดับ

ดีมำก

อภิปรำยผล

	 1.	หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำกำร

ศึกษำคำทอลิก	ส�ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ

คำทอลกิในประเทศไทย	เป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้น

กำรพฒันำภำวะผูน้�ำด้ำนกำรศกึษำ	โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงด้ำนกำรศึกษำคำทอลิก	เพื่อเป็นกำร

พัฒนำองค์ควำมรู ้ด้ำนต่ำงๆ	ที่ส�ำคัญ	และ

จ�ำเป็นต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำคำทอลิก 

กำรพัฒนำทักษะสมรรถภำพของผู้บริหำรเป็น

ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรบริหำรจัดกำรงำน

ในสถำนศึกษำจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของ 

งำนในสถำนศึกษำ	สอดคล้องกับ	แบรนโก

(Branco,	2003)	ที่ได้ศึกษำกำรท�ำนำยศักย-

ภำพของสมำชกิในทมี	บทบำทของสมรรถภำพ

ทกัษะทำงพทุธพสิยัและบุคลกิภำพของสมำชิก

ในทีม	ผลกำรวิจัยพบว่ำทีมงำนในองค์กรที่จะ

ประสบควำมส�ำเรจ็ต้องมกีำรบรหิำรจดักำรโดย

ใช้สมรรถภำพเป็นฐำน	ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์

แบบสอบถำม	พบว่ำมีสมรรถภำพที่ส�ำคัญ 

3	ประกำรทีค่วรได้รบักำรพฒันำอย่ำงยิง่	ได้แก่

สมรรถภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรมุ ่งผล

สัมฤทธิ์	สมรรถภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร

พัฒนำตนเอง	สมรรถภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำน

กำรวเิครำะห์และสงัเครำะห์	ซึง่ทัง้	3	สมรรถนะ 

นี้มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตรกำรพัฒนำ

ภำวะผู้น�ำกำรศกึษำคำทอลิก	ส�ำหรับผู้บริหำร

สถำนศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย	ที่เน้น 

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะ	3	ด้ำน	คือ

สมรรถภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรมุ ่งผล

สัมฤทธิ์	สมรรถภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร

พัฒนำตนเอง	สมรรถภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำน

กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์

	 สมรรถภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 	 เป ็นกำรที่ ผู ้บริหำรมุ ่งเน ้นผล

สัมฤทธิข์องงำน	ผู้บริหำรจะมเีป้ำประสงค์เป็น

ตัวต้ัง	เป็นมำตรฐำน	และเป้ำประสงค์ในกำร

ปฏิบัติงำนเพ่ือให้งำนนั้นประสบควำมส�ำเร็จ 

ได้อย่ำงมปีระสทิธผิล	ซึง่ในหลกัสตูรกำรพัฒนำ

ภำวะผู้น�ำกำรศึกษำคำทอลิกนั้น	มีรำยวิชำ

ภำวะผูน้�ำแบบพระเยซูครสิต์	(Christ:	Model 

of	Leadership)	และปรชัญำกำรศกึษำคำทอลกิ 

(Philosophy	of	Catholic	Education)	ทั้ง 
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หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำาการศึกษาคาทอลิก สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย

2	รำยวิชำนี้	เป็นรำยวิชำที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหำร

กำรศึกษำเข้ำใจจุดประสงค์ของกำรบริหำร

สถำนศึกษำคำทอลิก	โดยมุ ่งเน้นให้พัฒนำ 

ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	สำมำรถเป็น

เยำวชนที่และ	และเติบโตเป็นผู ้ใหญ่ที่ดีใน

อนำคตได้	ซึ่งผู้บริหำรมิใช่เพียงมุ่งผลสัมฤทธิ ์

ที่เป็นภำพลักษณ์ภำยนอกแต่เพียงอย่ำงเดียว

เท่ำนั้น	แต่ต้องตั้งเป้ำประสงค์ในกำรพัฒนำ

ด้ำยจติวญิญำณของผูเ้รยีน	ให้มคีวำมส�ำนกึใน

คุณค่ำของตน	มีจิตสำธำรณะ	มีกำรปฏิบัติตน

และสำมำรถตัดสินใจเลือกส่ิงที่ต้องปฏิบัติให้ 

อยู่ในควำมถูกต้อง	อีกทั้งสำมำรถรับผิดชอบ

ต่อสิ่งที่ตนเองได้เลือก	รวมทั้งยอมรับฟังควำม

คิดเห็นของผู้อื่น	และยอมรับสิ่งที่ผู้อื่นได้เลือก

ด้วย	ผู้บริหำรต้องสำมำรถรู้จักแก้ปัญหำได้ 

ทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหำขึ้น	โดยใช้หลักกำร 

ของ	2	รำยวิชำนี้ในกำรบริหำรจัดกำร	ภำวะ

ผู้น�ำแบบพระเยซูคริสต์ถือเป็นแบบอย่ำงใน 

กำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำคำทอลิก 

ซึง่ผูบ้ริหำรสำมำรถน�ำมำใช้	และพฒันำตนเอง

ให้น�ำกำรเป็นแบบอย่ำงผู ้น�ำของพระเยซู 

มำเป็นแบบอย่ำงในกำรบรหิำรจดักำรในสถำน

ศึกษำ	สอดคล้องกับ	เฉลิมรัตน์	จันทรเดชำ 

น�ำชยั	ศภุฤกษ์ชยัสกลุ	รตัตกิรณ์	จงวศิำล	และ

ยุทธนำ	ไชยจูกุล	(เฉลิมรัตน์,	2557)	ได้เขียน

ลงในบทควำมวิจัยเรื่อง	ภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้

ในโรงพยำบำลเอกชน:	กำรนิยำมมโนทัศน์และ

พัฒนำเคร่ืองมือวัดว่ำคนแรกที่เสนอแนวคิด

ภำวะผูน้�ำแบบผูรั้บใช้คอื	พระเยซคูรสิต์ผูก่้อตัง้

ศำสนำคริสต์ท่ี	ภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้เป็นหวัใจ

ของผู้น�ำศำสนำคริสต์ผู ้น�ำแบบผู้รับใช้นั้นมี

ควำมแตกต่ำงกับผู้รับใช้ผู้ท่ีเป็นคริสเตียนท่ี

ไม่ใช่ผูน้�ำจะเรยีกว่ำผูรั้บใช้คอืกำรท�ำประโยชน์

ให้แก่ผู้อืน่	ผู้ท่ีเป็นผู้นบัถอืพระเจ้ำ	ตัวอย่ำงเช่น

กำรล้ำงเท้ำให้กับผู ้ที่เป็นสำวกของพระเจ้ำ

เป็นต้น	ภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้มิได้เป็นรูปแบบ

เฉพำะของภำวะผูน้�ำ	แตเ่กีย่วข้องกบัแรงจงูใจ

ที่อยู่เบื้องหลังควำมคิดค�ำพูดและกำรกระท�ำ

ของผู้น�ำ	ภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้ไม่ได้อยู่บน 

พืน้ฐำนของต�ำแหน่ง	หรอืบทบำทของกำรเป็น

ผู้น�ำ	แต่เป็นไปตำมบทบำท	อำชีพ	วิสัยทัศน์

และหลักกำรของแต่ละบุคคล	ควำมท้ำทำย

อย่ำงหนึ่งของภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้คือ	ต้อง

แน ่ใจว ่ำวิ สัยทัศน ์และหลักกำรนั้นอยู ่ ใน

แนวทำงปฏิบัติเดียวกับผู้อื่นในองค์กำร	ตลอด

จนปรัชญำกำรศึกษำคำทอลิกเป็นจุดก�ำหนด

เป้ำหมำยในกำรศึกษำคำทอลิกเพื่อพัฒนำ 

ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	สอดคล้องกับ

ฉลองรัตน์	สังขรัตน์	(ฉลองรัตน์,	2559)	ได้

เขียนไว้ในงำนวิจัย	เร่ืองอัตลักษณ์โรงเรียน

คำทอลิกในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ที่เป็น

พลวตัตำมนโยบำยของสภำกำรศึกษำคำทอลิก 

แห่งประเทศไทยว่ำ	ปรชัญำกำรศกึษำคำทอลกิ 

ที่ เป ็นลักษณะพิเศษ	ลักษณะเฉพำะ	ที่มี
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เป้ำประสงค์หล่อหลอมอบรมมนษุย์ทัง้ร่ำงกำย

และจติใจ	มุง่สร้ำงประชำสงัคมด้วยบรรยำกำศ

อนัเป็นกำรเสริมสร้ำงจำกเสรภีำพและควำมรกั

ในพระวรสำร	ด้วยภำพลักษณ์แบบครอบครัว

จึงต้องกำรแบบอย่ำงจำกครู	พ่อแม่	นักบวช 

ผู้บริหำรในโรงเรียน	และด้วยกำรหล่อหลอม

บรูณำกำรควำมรูก้บัควำมเชือ่	ดงันัน้	โรงเรยีน

เอกชนคำทอลิกของสังฆมณฑล	โรงเรียน

เอกชนคำทอลกิของคณะนกับวชชำยและหญงิ

โรงเรยีนเอกชนคำทอลกิของฆรำวำส	จงึมพีนัธ

กิจร ่วมกันภำยใต ้อัตลักษณ์ของโรงเรียน

คำทอลิกด้วยพันธกิจเดียวกัน	และ	พงษ์ศักด์ิ

บุญพรม	และ	ช่อเพชร	เบ้ำเงิน	ได้ด�ำเนินงำน

วิจัยเรื่อง	กำรพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ	ระดับประถมศึกษำ

สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น 

พืน้ฐำน	ว่ำหำกผลกำรปฏบัิตงิำนไม่น่ำพงึพอใจ

ผู้บริหำรมีโอกำสปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันที

เพรำะกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	ผู้บริหำร

จะมีเป้ำหมำยเป็นตัวตั้ง	และเป็นหลักในกำร

ด�ำเนินงำนต่ำงๆในสถำนศึกษำ

	 สมรรถภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร

พฒันำตนเอง	ในรำยวชิำจรยิธรรมในกำรศกึษำ

คำทอลิก	(Ethics	in	Catholic	Education) 

และ	สมัมนำจติวิญญำณนักกำรศกึษำคำทอลกิ

(Seminar	in	Spirituality	of	Catholic	Edu-

cator)	เป็นรำยวชิำทีม่กีำรวำงเนือ้หำของหลกั

สตูรทีห่ลำกหลำย	แต่มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนนัน้ได้รบั

องค์ควำมรูท้ีห่ลำกหลำย	เช่น	จติวทิยำส�ำหรบั

ผู้บริหำร	จิตวิทยำส�ำหรับเด็ก	จริยธรรมของ 

ผูบ้ริหำร	เอกสำรพระศำสนจกัรท่ีเกีย่วข้องกบั

ผู้บริหำร	สิทธิของนักเรียน	ครู	กำรบูรณำกำร

ควำมรู้ที่หลำกหลำยนั้น	สำมำรถน�ำมำพัฒนำ

ตนเองให้สำมำรถเรยีนรู	้เข้ำใจเนือ้หำทีน่�ำไปใช้

ในกำรบรหิำรจดักำรในสถำนศกึษำ	นอกจำกนี้

กำรพัฒนำตนเองยังคงหมำยถึง	กำรพัฒนำ

บุคลำกรที่ท�ำงำนร ่วมกันในสถำนศึกษำ 

ผู ้บริหำรต้องมีควำมตระหนักในกำรพัฒนำ

บคุลำกรให้มอีงค์ควำมรู้	ทกัษะ	และเสริมสร้ำง

ประสบกำรณ์ต่ำงๆ	ในกำรเรียนรู้ท่ีจ�ำเป็น 

ต่อกำรท�ำงำนในสถำนศึกษำ	สอดคล้องกับ 

รตัติกรณ์	จงวศิำล	(2556)	กระบวนกำรทีผู่น้�ำ

มีอิทธิพลต่อผู ้ร ่วมงำนและผู้ตำม	คือ	กำร

เปล่ียนแปลงควำมพยำยำมของผู ้ร ่วมงำน 

และผูต้ำมให้สงูขึน้กว่ำควำมพยำยำมทีค่ำดหวงั

พัฒนำควำมสำมำรถของผู้ร่วมงำนและผู้ตำม

ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภำพมำกขึ้น	ท�ำให้

เกิดกำรตระหนักรู ้ในภำรกิจและวิสัยทัศน์ 

ของกลุ่มและขององค์กำร	และสอดคล้องกับ

ของสมณกระทรวงกำรศึกษำคำทอลิก	เร่ือง 

ฆรำวำสคำทอลิกในโรงเรียน:	พยำนยืนยัน

ควำมเชื่อ	เมื่อวันที่	15	ตุลำคม	2525	ข้อ17 

ว่ำ	กำรหล่อหลอมอบรมมนุษย์ท่ีครบครัน 

ซึ่ ง เป ็นจัดมุ ่ งหมำยของกำรศึกษำอบรม
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ครอบคลุมถึงกำรพัฒนำศักยภำพในทุกด้ำน

ของนกัเรยีน	พร้อมกบัเตรยีมพวกเขำให้พร้อม

ส�ำหรับกำรประกอบสัมมำอำชีพ	หล่อหลอม

อบรมนักเรียนให้มีจิตส�ำนึกทำงจริยธรรมและ

ทำงสังคม	และเกิดควำมตระหนักรู ้ถึงกำร

ศึกษำฝ่ำยจิตและด้ำนศำสนำ	โรงเรียนทุก

โรงเรียน	และนักกำรศึกษำทุกคนในโรงเรียน

ควรมุ่งมั่นในกำร	“หล่อหลอมบุคคลให้เป็น 

ผู้เข้มแข็งและมีควำมรับผิดชอบ	สำมำรถที่จะ

ตัดสินใจเลือกอย่ำงอิสระและถูกต้อง”	ดังน้ัน

จึงเป็นกำรเตรียมเยำวชนให้ค่อยๆ	 เปิดรับ

ควำมเป็นจรงิ	และหล่อหลอมอบรมพวกเขำให้

มีควำมชัดเจนในควำมหมำยของชีวิต

	 สมรรถภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร

วิเครำะห์และสังเครำะห์	รำยวิชำยุทธศำสตร์

กำรจดักำรศกึษำคำทอลกิ	(Strategic	Planning 

in	Catholic	Education)	เป็นกำรที่ผู้บริหำร

ต้องเรียนรู ้จักแผนกลยุทธ์	สำมำรถเข้ำใจ

วิเครำะห์	สังเครำะห์แผนกลยุทธ ์ได ้ตำม

เป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำที่ได้วำงไว้	ในกำร

บริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำคำทอลิก	เมื่อถึง

ช่วงระยะเวลำหนึ่งระบบกำรบริหำรจะมีกำร

ปรับเปลี่ยนผู้บริหำร	ดังน้ันกำรวิเครำะห์และ

สังเครำะห์จะเป็นส่วนส�ำคัญประเด็นหนึ่งใน

กำรบริหำรจัดกำร	ผู้บริหำรต้องมีควำมรู้	และ

สำมำรถวิเครำะห์	สังเครำะห์แผนกำรด�ำเนิน

งำนของสถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง	เพื่อท่ีจะ

สำมำรถบริหำรจัดกำรให้ได้ตำมเป้ำประสงค์ที่

ได้ก�ำหนดไว้	สอดคล้องกับ	คเนเซวิค	(Kne-

zevick)	 (1984)	ได้ก�ำหนดบทบำทส�ำคัญ 

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำไว้ประกำรหนึ่ง	คือ 

ผู ้บริหำรควรมีควำมสำมำรถในกำรเป็นผู ้

วิเครำะห์และจัดระบบ	(System	Manager) 

เข ้ำใจรูปแบบของทฤษฎีกำรบริหำรและ

สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรงำน 

ได้อย่ำงชำญฉลำด

	 หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำกำรศกึษำ

คำทอลกิ	ได้มกีระบวนกำรในกำรสร้ำง	พฒันำ

หลักสูตร	และน�ำไปใช้ในปีกำรศึกษำ	2558 

ในระยะ	1	ปีแรก	โดยมผู้ีเข้ำร่วมในหลักสูตรฯ

จ�ำนวน	25	ท่ำน	โดยเป็นผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ

คำทอลิกในประเทศไทย	และสมัครใจเข้ำร่วม

ในหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำกำรศึกษำ

คำทอลิก	เมื่อกำรด�ำเนินกำรหลักสูตรเสร็จสิ้น

ได้มีกำรประเมินภำพรวมและประสิทธิผลของ

หลักสูตร	โดยมีค่ำเฉลี่ย	4.40	อยู่ในระดับดี 

ซึ่งคณะผู ้วิจัยได ้ด�ำเนินกำรเก็บข ้อมูลทั้ง 

เชงิปรมิำณและเชงิคณุภำพ	เพือ่น�ำมำปรบัปรงุ

ในหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำกำรศึกษำ

คำทอลิกต่อไป

	 2.	กำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรกำร

พัฒนำภำวะผู้น�ำกำรศึกษำคำทอลิก	ส�ำหรับ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำคำทอลิกในประเทศไทย

นั้น	ได้มีกำรด�ำเนินกำรหลักสูตรกำรพัฒนำ
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ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน, ชาติชาย พงษ์ศิริ, ธีรพล กอบวิทยากุล และ นันทพล สุขส�าราญ

ภำวะผู้น�ำกำรศึกษำคำทอลิกต่อมำในปีกำร

ศึกษำ	2559	–	2561	ซึ่งผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำร

ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร	ซึ่งเป็นกำร

ประเมนิกำรใช้หลกัสูตรระยะ	3	ปีต่อมำ	พบว่ำ

ประสทิธผิลของหลกัสตูรมค่ีำเฉลีย่	4.62	อยูใ่น

ระดับดีมำก	ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำรเก็บ

ข้อมูลทัง้เชิงปรมิำณ	และเชงิคณุภำพ	จำกกำร

ใช้หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู ้น�ำกำรศึกษำ

คำทอลิก	เห็นได้ว่ำ	ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมได้เรียน

รู้หลักกำร	เนื้อหำของภำวะผู้น�ำ	ภำวะผู้น�ำ

แบบพระเยซูคริสต์	กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้

ต่ำงๆ	ตลอดจนกำรน�ำเอำอตัลกัษณ์กำรศกึษำ

คำทอลิกลงไปในกำรบริหำรจัดกำรในสถำน

ศกึษำเพือ่ให้นกัเรยีน	ครู	และบคุลำกรทำงกำร

ศึกษำได้เข้ำใจ	และเรียนรู้จิตตำรมณ์คำทอลิก

นอกจำกนี้	ผู้บริหำรยังได้มีส่วนร่วมในกำรฝึก

ปฏิบัติ	กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	กำรสะท้อน

ควำมคิด	ผ่ำนกระบวนกำรเรียนในหลักสูตร

กำรน�ำเสนอ	กำรแบ่งปันประสบกำรณ์และ 

กำรรบัฟังประสบกำรณ์จำกเพือ่นร่วมหลกัสตูร

ซึ่งกระบวนกำรในหลักสูตรกำรพัฒนำภำวะ

ผู้น�ำกำรศึกษำคำทอลิก	จะช่วยให้ผู ้บริหำร 

นั้นมีควำมช�ำนำญ	มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

และสำมำรถน�ำไปใช้จริงในสถำนศึกษำได้

สอดคล้องกบั	สมัฤทธิ	์แสงทอง,	โยธนิ	ศรโีสภำ 

จิตติรัตน์	แสงเลิศอุทัย	และ	วรวุฒิ	จิรสุจริต-

ธรรม	 ได ้ด�ำเนินงำนวิจัยเรื่องกำรพัฒนำ

หลักสูตรฝึกอบรมภำวะผู้น�ำส�ำหรับผู้บริหำร

ระดับต้นในสถำนศึกษำ	 สังกัดมูลนิธิคณะ 

ซำเลเซียนแห่งประเทศไทย	พบว่ำ	ผู้บริหำร 

ระดับต้นยังได้มีส ่วนร่วมในกำรฝึกอบรม 

เพรำะเป็นกำรฝึกอบรมที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติ

ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้	ได้สะท้อนผลกำรเรียนรู้

และกำรปฏิบัติ	จริงท�ำให้ได้ผ่ำนกระบวนกำร

แก้ปัญหำท่ีเกิดจำกกำรฝึกปฏิบัติจำกกำร

ท�ำงำนจริง	ได้น�ำผลงำนทีเ่กดิจำกกำรฝึกอบรม

ไปปฏิบัติจริงในฝ ่ำยงำนและแผนกต่ำงๆ 

ซึ่งประสิทธิผลดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรใช้

แนวคิดและหลักกำรฝึกอบรมกำรเรียนรู้จำก

กำรปฏิบัติ	ซ่ึงเป็นกำรฝึกงำนในหน้ำท่ีของตน

ที่กระท�ำอยู ่ 	ปฏิบัติงำนตรงตำมต�ำแหน่ง

ปัจจุบันปฏิบัติตำมหน้ำที่หลักปัจจุบันให้มี

ควำมรู ้ควำมช�ำนำญมำกขึ้นในภำวะผู ้น�ำ

ส�ำหรับผู้บริหำรระดับต้น

	 กำรประเมินหลักสูตรระยะ	3	ปี	 ใน

ระหว่ำงปีกำรศกึษำ	2559	–	2561	คณะผูว้จิยั

ได ้ด�ำเนินกำรเก็บข ้อมูลจำกผู ้ เข ้ำร ่วมใน

หลักสูตร	และน�ำข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วม

หลักสูตรมำปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรอย่ำง 

ต่อเนื่อง	เช่น

	 1.	กำรเพ่ิมหน่วยกำรเรียนรู้ในเร่ือง

จิตวิทยำส�ำหรับผู้บริหำร	ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะ

จำกผู ้เรียนในหลักสูตร	ปีกำรศึกษำ	2558 

คณะกรรมกำรหลกัสตูรได้น�ำมำพจิำรณำ	และ

เสนอให้มกีำรเพ่ิมเติมในหลักสูตร	และน�ำมำใช้

ในปีกำรศึกษำ	2559	เป็นต้นไป
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	 2.	กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนด้ำนกำร

ศึกษำ	ซึ่งเป ็นข้อเสนอแนะจำกผู ้เรียนใน

หลักสูตร	ปีกำรศึกษำ	2558	คณะกรรมกำร

หลักสูตรได้น�ำมำพิจำรณำ	และเสนอให้มีกำร

เดินทำงไปศึกษำดูงำนด้ำนกำรศึกษำ	โดยน�ำ 

ผูเ้รยีนในหลกัสตูรไปศกึษำดงูำนด้ำนกำรศกึษำ

ตั้งแต่ในปีกำรศึกษำ	2559	เป็นต้นไป

	 3.	กำรเพิม่เตมิเนือ้หำของกฎหมำยกำร

ศึกษำ	กฎหมำยของพระศำสนจักรท่ีเกี่ยวข้อง

กับกำรศึกษำ	ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจำกผู้เรียน

ในหลกัสตูร	ปีกำรศกึษำ	2559	คณะกรรมกำร

หลักสูตรได้น�ำมำพิจำรณำ	และเสนอให้มีกำร

เพิม่เติมในหลกัสตูร	และน�ำมำใช้ในปีกำรศกึษำ 

2560	เป็นต้นไป

	 4.	กำรเพ่ิมเติม	กรณศีกึษำด้ำนจติวทิยำ

เดก็	เรือ่งท่ีเกดิข้ึนเกีย่วกบัเดก็	ซึง่เป็นข้อเสนอ

แนะจำกผูเ้รยีนในหลกัสตูร	ปีกำรศกึษำ	2560 

คณะกรรมกำรหลกัสตูรได้น�ำมำพจิำรณำ	และ

เสนอให้มกีำรเพิม่เตมิในหลกัสตูร	และน�ำมำใช้

ในปีกำรศึกษำ	2561	เป็นต้นไป

	 กำรประเมิน	และปรับปรุงหลักสูตร

เป็นกระบวนกำรทีม่คีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ในกำร

ด�ำเนนิกำรด้ำนหลักสตูร	เป็นกำรน�ำข้อมลูท่ีได้

รับจำกผู้เข้ำร่วมมำพัฒนำ	และปรับปรุงให้

หลักสูตรนั้นมีควำมเข้มแข็ง	ทันสมัย	กำร

ประเมินน้ันเป็นดงักระจกส่องเพือ่สะท้อนภำพ

ของหลักสูตรให ้มีควำมชัดเจนมำกยิ่ง ข้ึน 

ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำร

ประเมนิหลักสูตรโดยกำรวำงแผนกำรประเมนิ

สร้ำงแบบสอบถำมกำรเกบ็ข้อมลูจำกผูเ้ข้ำร่วม

หลกัสตูร	เกบ็ข้อมลู	วเิครำะห์	และสงัเครำะห์

ข้อมูล	และรำยงำนผลกำรประเมินต่อผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องต่อหลักสูตร	ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้ด�ำเนิน

กำรเก็บข้อมูลและน�ำเสนอต่อสภำกำรศึกษำ

คำทอลิก	และสภำพระสังฆรำชคำทอลิกแห่ง

ประเทศไทยตำมล�ำดับ	 ระเบียบขั้นตอน 

กำรประเมินนี้	สอดคล้องกับ	มำรุต	พัฒผล

(2561)	ระบบกำรประเมินหลักสูตร	หมำยถึง

กระบวนกำรวำงแผน	เก็บรวบรวมข้อมูล	และ

วเิครำะห์ข้อมลูน�ำไปสูก่ำรตดัสนิใจในเชงิคุณค่ำ

(Value	Judgments)	ของหลกัสตูรในมติต่ิำงๆ 

ทีต้ั่งอยูบ่นพ้ืนฐำนข้อมลูเชงิประจักษ์	(Empirical 

data)	กำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	และน�ำผลกำรประเมินมำ

ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงหลักสูตร	หรือ

ยกเลิกกำรใช้หลักสูตร
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บทคัดย่อ 	 กำรวจิยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ทรำบ	1)	องค์ประกอบกำรสร้ำง

ทีมงำนในโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ	2)	ผลกำรยืนยันองค์

ประกอบกำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ 

กลุ่มตัวอย่ำงคือ	โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ	จ�ำนวน	97	แห่ง

ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ	3	คน	ประกอบด้วยผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนหรือ 

รองผูอ้�ำนวยโรงเรยีน	หวัหน้ำกลุม่สำระกำรเรยีนรูแ้ละครผููส้อน	จ�ำนวน

ท้ังสิ้น	291	คน	เครื่องมือท่ีใช้้ในกำรวิจัย	ได้แก่	แบบสัมภำษณ์์แบบ 

กึ่งโครงสร้ำงและแบบสอบถำมควำมคิดเห็น	สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัยคือ 

ค่ำควำมถี่	ค่ำร้อยละ	ค่ำมัชฌิมเลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ	และกำรสังเครำะห์เนื้อหำ

	 ผลกำรวิจัยพบว่ำ

	 1.	องค์ประกอบกำรสร้ำงทมีงำนในโรงเรยีนเอกชนประเภทสำมญั

ศึกษำ	ประกอบด้วย	8	องค์ประกอบ	คือ	1)	บทบำทผู้น�ำและผู้ตำม 

2)	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล	3)	กระบวนกำรท�ำงำน	4)	กำรติดต่อ

สื่อสำร	5)	บรรยำกำศกำรท�ำงำน	6)	กำรบริหำรควำมขัดแย้ง	7)	กำร

ทบทวนกำรท�ำงำน	8)	กำรมีส่วนร่วม

	 2.	ผลกำรยนืยนัองค์ประกอบกำรสร้ำงทมีงำนในโรงเรียนเอกชน

ประเภทสำมญัศกึษำ	พบว่ำ	มคีวำมถกูต้องครอบคลมุ	มคีวำมเหมำะสม

มีควำมเป็นไปได้	และสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้

ค�ำส�ำคัญ:	 1)	กำรสร้ำงทีมงำน
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Abstract 	 The	purposes	of	this	research	were	to	identify	1)	the 

factors	of	team	building	 in	general	private	school	and 

2)	the	confirmation	factors	of	team	building	in	general 

private	school.	The	sample	for	this	study	were	97	schools 

in	the	general	private	school.	The	respondents	were	school 

director	or	assistant	director,	head	of	department	and 

teachers	totally	of	291	respondents.	The	instruments	for 

collecting	the	data	were	semi-structured	interview	and 

opinionnaire.	The	statistics	used	in	this	study	were	frequency, 

percentage,	arithmetic	mean,	standard	deviation,	explor-

atory	factor	analysis	and	content	analysis.

	 The	findings	of	this	study	were	as	follows.

	 1.	The	factors	of	team	building	in	general	private 

school	composed	of	eight	factors;	1)	the	roles	of	leaders 

and	followers	2)	cluster	relationship	3)	procedure	4)	com-

munication	5)	working	conditions	6)	conflict	management 

7)	after	action	review	8)	participation.

	 2.	The	confirmation	 factors	of	 team	building	 in 

general	private	school	were	accurate,	comprehensive 

appropriate,	possibility	and	can	be	utilized.

Keywords:	 1)	Team	Building
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

	 กำรพัฒนำองค์กรหรือสังคม	เรำต้อง

พัฒนำให้เป็นองค์กรหรือสังคมแห่งกำรเรียนรู้

เพรำะโลกสมัยใหม่ท่ีเรำต้องกำรพัฒนำไปนั้น

เรำต้องกำรโลกแห่งกำรเรียนรู ้และพัฒนำ

บคุคลให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรยีนรู	้ปัญหำทีเ่กดิ

ขึ้นทั่วโลกหรือในประเทศไทยปัจจุบันก็คือ 

กำรศึกษำไม่ตอบสนองต่อควำมจ�ำเป็นในกำร

พฒันำ	ไม่มอีงค์ประกอบในกำรพฒันำ	ไม่ตอบ

สนองต่อคณุภำพชวีติ	ซึง่กำรจัดกำรศกึษำของ

สถำนศึกษำเอกชนของไทยในป ัจจุ บันมี

คุณภำพมำตรฐำนกลำงสูงกว่ำกำรจัดกำร

ศึกษำของภำครัฐ	ดูได้จำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำร 

ศกึษำ	โดยเฉพำะผลตวัชีว้ดัด้ำนกำรสอบ	O-NET 

ช้ัน	ป.6	ปีกำรศึกษำ	2557	ทุกรำยวิชำมีค่ำ

เฉลี่ยสูงกว่ำมำก	โดยเฉพำะภำษำอังกฤษ 

	มีคะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนกลำง	46%	สูงกว่ำ

โรงเรียนของรัฐถึง	 10%,	 วิชำภำษำไทย 

มีคะแนนเฉล่ีย	44%	สูงกว่ำโรงเรียนของรัฐ 

3%,	วิชำคณิตศำสตร์	43%	สูงกว่ำโรงเรียน

ของรัฐ	5%	จึงแสดงควำมขอบคุณท่ีภำค

เอกชนมีส ่วนส�ำคัญที่ช ่วยภำครัฐพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำของประเทศ	(ดำว์พงษ  ์

รัตนสุวรรณ์,	2558)	ในช่วงปี	2556-2567 

ครูในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	(สพฐ.)	จ�ำนวนไม่น้อย

กว่ำ	1.9	แสนคน	หรือครึ่งหน่ึงของครูท้ังหมด

จะเกษียณอำยุรำชกำร	โรงเรียนจะต้องคัด

เลอืกครใูหม่ประมำณ	1.56	แสนคนซึง่คดิเป็น

ร้อยละ	47	ของจ�ำนวนครูท้ังหมดในปี	2568 

เพ่ือให้เพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียนในโรงเรียน

(ศุภณัฏฐ์	ศศิวุฒิวัฒน์,	2558)	ข้อมูลดังกล่ำว

ส่งผลกระทบกับโรงเรียนเอกชนโดยตรงใน

อนำคตท�ำให้ครูลำออกจำกโรงเรียนเอกชนไป

สอบเข้ำบรรจุเป็นครูของภำครัฐเป็นจ�ำนวน

มำกเนือ่งจำกครูโรงเรียนเอกชนมปีระสบกำรณ์

ควำมสำมำรถต้องกำรควำมมั่นคงก้ำวหน้ำ 

ในชีวิต	นอกจำกนี้สวัสดิกำรของครูเอกชน 

ยังไม่เทียบเท่ำกับข้ำรำชกำรครูหรือครูภำครัฐ 

(ทักดนัย	เพชรเภร,	2556)	จำกปัญหำที่กล่ำว

มำ	ท�ำให้ผู้วิจัยต้องท�ำกำรศึกษำรูปแบบกำร

สร้ำงทีมงำนในโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญ

ศกึษำ	เพือ่เป็นกำรแก้ไขปัญหำและพฒันำกลุม่

บุคคลรวมถึงปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร

ท�ำงำนโดยกำรสร้ำงทีมงำนท่ีเข้มแข็ง	พร้อม 

ที่จะเผชิญปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคต

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 จำกสภำพปัญหำและควำมส�ำคัญของ

กำรวจิยั	ผูว้จิยัจงึก�ำหนดวตัถปุระสงค์ของกำร

วิจัยไว้	ดังนี้

	 1.	เพื่อทรำบองค์ประกอบกำรสร้ำงทีม

งำนในโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ

	 2.	เพ่ือยนืยนัองค์ประกอบกำรสร้ำงทมี

งำนในโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ
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กรอบแนวคิดทฤษฎีของกำรวิจัย

	 สถำนศึกษำเป็นองค์กรหนึ่งในระบบ

สังคม	มีลักษณะเป็นองค์กรระบบเปิดที่มีกำร

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง	กำร

ด�ำเนินงำนต่ำงๆ	ตำมภำรกิจหลักของสถำน

ศึกษำสำมำรถจัดในรูปแบบเชิงระบบ	ซึ่ง

ประกอบด้วยปัจจัยน�ำเข้ำ	(input)	กระบวน 

กำร	(process)	และผลผลิต	(output)	ท่ีมี 

ปฏิสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและ

ภำยนอกสถำนศกึษำ	ปัจจยัน�ำเข้ำในระบบกำร

ศึกษำคือ	ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำได ้แก ่

บุคลำกร	วัสดุอุปกรณ์	 งบประมำณ	และ

นโยบำย	ซึ่งมีกำรด�ำเนินงำนโดยกระบวนกำร

หลักต ่ ำงๆ	 ได ้แก ่ 	 กระบวนกำรบริหำร

กระบวนกำรนิเทศ	และกระบวนกำรจัดกำร

เรยีนกำรสอน	และผลผลติซึง่หมำยถึงคุณภำพ

ตำมนโยบำยและจุดหมำยของหลักสูตร 

หรอืประสทิธผิลของสถำนศกึษำนัน่เอง	(Daniel 

Katz	and	Robert	L	Kahn,	1978)

	 กำรศึกษำวิจัย เพื่ อวิ เครำะห ์องค ์

ประกอบและน�ำเสนอรปูแบบกำรสร้ำงทมีงำน

ในโรงเรยีนเอกชนประเภทสำมญัศกึษำนี	้ผูว้จิยั

ได้ศึกษำวิเครำะห์	และสังเครำะห์แนวคิด 

กำรสร้ำงทีมงำนเพ่ือน�ำมำเป็นกรอบแนวคิด

ของกำรวิจัยดังนี้	ลลิดำ	ศรีสัมพันธ์	(2555) 

ได ้ เสนอแนวคิดคุณลักษณะของทีมงำน 

ที่มีประสิทธิภำพ	11	ประกำร	 ได ้แก ่	 1)

วัตถุประสงค์ ท่ีชัดเจนและเป ้ำหมำยเป ็น 

ท่ียอมรับ	2)	กำรเปิดเผยและกำรเผชิญหน้ำ 

3)กำรสนับสนุนและควำมไว ้วำงใจซึ่งกัน 

และกัน	4)	ควำมร่วมมือและควำมขัดแย้ง 

5)	กำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ	6)	ควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มที่ดี	7)	กำรติดต่อสื่อสำร 

ที่ดี	8)	กำรพัฒนำบุคคล	9)	บทบำทท่ีสมดุล 

10)	กำรด�ำเนนิกำรท่ีรำบร่ืน	11)	ผู้น�ำท่ีเหมำะ

สม	ส�ำหรับบุญฤทธิ์	สมบัติหลำย	 (2553) 

ได้เสนอแนวคิดในกำรสร้ำงทีมงำนไว้ดังนี ้

1)	หลกัส�ำคญัของกำรสร้ำงทมี	2)	ลกัษณะกำร

ท� ำ งำน เป ็นทีม 	 3 ) 	 ลั กษณะทีมงำนที่ มี

ประสทิธภิำพ	4)	คณุลกัษณะผูน้�ำทมีทีด่	ีมดิรูำ

และ	โกลเวอร์	(Midura	&	Glover,2005)	ได้

เสนอแนวคิดกระบวนกำรสร้ำงทีมประกอบ

ด้วย	1)	กระบวนกำรสร้ำงทีม	2)	กำรเตรียม

พร้อมสร้ำงทมี	3)	พฤติกรรมด้ำนลบทำงสงัคม 

4)	พฤติกรรมด้ำนบวกทำงสังคม	5)	กำรชมเชย

และให้ก�ำลังใจ	6)	แบบฝึกกำรชมเชยและ 

ให้ก�ำลังใจ	7)	กำรก่อต้ังทีม	8)	เลือกชื่อทีม 

9)	ก�ำหนดข้อตกลงของทมี	10)	กำรแบ่งหน้ำที่

ในทีม	11)	ผู ้จัดกำรโอกำสที่จะฝึกทักษะ 

กำรเป็นผู้น�ำ	12)	ผู้ให้ก�ำลังใจ	13)	ผู้ชมเชย 

14)	ผู ้สรุปผล	15)	หน้ำที่ของผู ้สอนในกำร

สร้ำงทีม	16)	กำรจัดเตรียมพ้ืนที่และอุปกรณ์

และปิยะวุฒิ	อนุอันต์	(2558)	กล่ำวว่ำ	กำร

สร้ำงทมีงำนทีด่	ีนอกจำกทีก่ล่ำวข้ำงต้นส่วนที่
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องค์ประกอบการสร้างทีมงานในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

สนับสนุนให ้ทีมมีควำมแข็งแกร ่งมีป ัจจัย

สนับสนุนดังนี้	1)ช่วยให้มี	Time	Control 

2)	สมำชิกในทีมต้องไวต่อควำมรู ้สึกของ 

เพื่อนร่วมงำน	3)	บรรยำกำศท�ำงำนท่ีผ่อน

คลำย	4)	ทกุคนต้องมข้ีอมลู	ต้องเตรยีมข้อมลู

โดยเฉพำะหำกต้องมกีำรประชมุ	5)	ต้องคดัคน

ที่มีคุณภำพเข้ำทีม	6)	มีกำรจดรำยละเอียดใน

กำรประชมุ	7)	ส�ำคญัทีส่ดุคอื	กำรประเมนิผล

กำรปฏิบัติงำนเป็นระยะ	สอดคล้องกับ	จุฑำ

เทียนไทย	(2550)	ได้เสนอแนวคิดวิถีทำงใน

กำรสร้ำงทีมงำนให้มีประสิทธิภำพ	ประกอบ

ด้วย	1)	อุทิศตัวอย่ำงยินดี	2)	มีน�้ำใจเกื้อกูล 

3)	เชื่อถือและไว้วำงใจ	4)	ติดต่อสื่อสำรเป็น

ยอด	5)	สำมัคคีคือพลัง	ส�ำหรับกำรสร้ำงทีม 

ที่มีประสิทธิภำพในแนวคิดของ	พำร์คอน 

(Parcon,	2007)	กล่ำวว่ำ	กำรสร้ำงทมีได้ผลดี

ที่สุดเมื่อสำมำรถบรรลุเงื่อนไขต่ำงๆ	เหล่ำนี้ได้ 

1)	สมำชิกในทีมมีกำรพึ่งพำอำศัย	ช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน	2)	ผู้น�ำทีมมีทักษะกำรเป็นผู้น�ำ

ที่ดี	3)	สมำชิกในทีมแต่ละคนสำมำรถและ

เต็มใจในกำรแบ่งป ันข ้อมูล	4)	 ทีมสร ้ำง

บรรยำกำศทีรู้่สกึผ่อนคลำยและสำมำรถเปิดอก

พดูคุยกันได้	5)	สมำชกิในทีมสร้ำงควำมเชือ่ใน

ซึ่งกันและกันและเช่ือมั่นในควำมสำมำรถของ

สมำชิกแต่ละคน	6)	ทีมและสมำชิกรำยบุคคล

พร้อมรับมือกับควำมเสี่ยงเพื่อพัฒนำควำม

สำมำรถและทักษะของตน	7)	ทีมมีควำม

ชดัเจนเรือ่งเป้ำหมำยทีส่�ำคญั	และมกีำรปฏบัิติ

งำนที่ยืดหยุ่นได้เพื่อบรรลุเป้ำหมำย	8)	มีกำร

ระบุบทบำทของสมำชิกแต่ละคนในทีมและ 

มีกำรพัฒนำ	สนับสนุนกำรแก้ปัญหำและกำร

ส่ือสำรจำกทุกคนในทีม	9)	สมำชิกรู้ว่ำต้อง

ตรวจสอบข้อผิดพลำดและจุดด้อยของทีม 

หรือสมำชิกคนอื่นอย่ำงไรโดยไม่กระทบควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล	10)	มีกำรทุ่มเทควำม

พยำยำมเพ่ือควำมส�ำเรจ็ของผลงำน	11)	ทมีมี

ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ไอเดียใหม่ๆ

ด้วยกำรร่วมมือกันและควำมช่วยเหลือจำก

คนนอก	12)	สมำชิกแต่ละคนตระหนักว่ำเขำ

หรือเธอมีผลกระทบต่อระเบียบวำระต่ำงๆ 

ของทีมส�ำหรับปรำณี	ภำรังกูล	 (2558)	ได้

เสนอแนวคิดลักษณะของทีมที่มีประสิทธิผล

และสิง่ทีจ่ะสร้ำงทมีให้ประสบควำมส�ำเรจ็	ดงันี้ 

1)	ตัง้เป้ำหมำยให้ชดัเจนและท�ำตำมเป้ำหมำย

ที่วำงไว้ให้ได้	2)	มีควำมเห็นพ้องต้องกันใน

แน วท ำ ง ด� ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร 	 3 ) 	 พัฒน ำ

กระบวนกำรท�ำงำนให้ส�ำเร็จลุล่วง	4)	ถ่ำยทอด

และฝึกฝนทักษะซ่ึงกันและกัน	5)	ด�ำเนินกำร

ตำมกระบวนกำรทีว่ำงไว้	6)	ประเมนิและแก้ไข

กระบวนกำรให้ถูกต้อง	โดยพิจำรณำจำกผล

กำรช้ีวดัและกำรวิเครำะห์	7)	ส่ือสำรให้สมำชกิ

ในทีมและทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทรำบ	ส�ำหรับ

เรืองวิทย์	 เกษสุวรรณ	(2556)	ได้กล่ำวถึง

ลักษณะส�ำคัญซ่ึงทีมที่มีประสิทธิผลใช้เป็น 
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หลักกำรในกำรสร้ำงทีมมี	9	ประกำร	ได้แก่ 

1)	มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและมีจุดมุ่งหมำยตรง

กัน	2)	กำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำงและเผชิญหน้ำ 

3)	ควำมสนบัสนนุและควำมไว้วำงใจ	4)	ควำม

ร่วมมือและควำมขัดแย้ง	5)	วิธีปฏิบัติงำนที่ดี 

6)	ผู้น�ำทีเ่หมำะสม	7)	กำรทบทวนเป็นประจ�ำ 

8)	กำรพัฒนำบุคคล	9)	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

กลุ่มที่ด	ีและดูบริน	(Dubrin,	1990)	ได้กล่ำว

ว่ำกลยทุธ์ในกำรสร้ำงทมีงำนเป็นขัน้ตอนหลำย

ขั้นตอนที่ได้รับกำรแนะน�ำว่ำควรน�ำมำใช้เพื่อ

ให้บรรลุเป้ำหมำย	ได้แก่	1)	สร้ำงทีมย่อยๆ 

ขึน้มำ	2)	ให้แน่ใจว่ำสมำชกิทกุคนรูว่้ำงำนของ

ตนคืออะไร	3)	รู ้จักสมำชิกเป็นรำยบุคคล 

4)	รักษำไว้ซึ่งกำรติดต่อสื่อสำรที่ดี	5)	กำร

ท�ำงำนเป็น	สอดคล้องกับณัฏฐพันธ์	 เขจร

นันทน์	(2546)	ได้กล่ำวว่ำ	กำรจัดรูปแบบทีม

ตำมโครงสร้ำงขององค์กรมข้ีอดข้ีอด้อยต่ำงกนั

ซึง่กำรทีจ่ะท�ำให้ทีมงำนประสบผลส�ำเรจ็ได้นัน้

ทมีงำนควรจะมคีณุลกัษณะส�ำคญัร่วมกนั	ในที่

น้ีจะกล่ำวถึงรำยละเอียดขององค์ประกอบ

ต่ำงๆ	ดังนี้	1)	เป้ำหมำย	2)	กำรแสดงออก 

3)	ควำมเป็นผู ้น�ำ	4)	แสดงควำมคิดเห็นที่

สอดคล้องและเป็นเอกฉันท์	5)	ควำมไว้วำงใจ 

6)	ควำมคิดสร้ำงสรรค์	ส�ำหรบัแมคเวล	(Max-

well,	2001)	ได้เสนอแนวคิด	17	สูตรส�ำเร็จ 

สร้ำงทมีเวร์ิก	ซึง่ประกอบไปด้วย	17	สตูร	ดงันี ้

1)	สูตรของกำรให้ควำมส�ำคัญ	2)	สูตรของ

ภำพรวม	3)	 สูตรของกำรมองหำโอกำส 

4)	สูตรของภูเขำเอเวอร์เรสต์	5)สูตรของลูกโซ่

สัมพันธ์	6)	สูตรของตัวช่วย	7)	สูตรของเข็ม 

8)	สตูรของแอปเปิลเน่ำ	9)	สตูรกำรใส่ใจซึง่กนั

และกัน	10)	สูตรของป้ำย	11)	สูตรของป้ำย

บอก	12)	สูตรของกำรจัด	13)	สูตรของควำม

เป็นตัวตน	14)	สูตรของกำรสื่อสำร	15)	สูตร

ของกำรผลกัดนั	16)	สตูรของกำรสร้ำงก�ำลงัใจ 

17)	สูตรของกำรปันผลก�ำไร

นิยำมศัพท์เฉพำะ

	 เพื่อให้มีควำมเข้ำใจตรงกัน	ผู ้วิจัยได้

ก�ำหนดนิยำมศัพท์เฉพำะในกำรวิจัย	ดังนี้

	 องค์ประกอบ	หมำยถึง	โครงสร้ำงของ

ควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงชุดขององค์ประกอบ

ส�ำคัญท่ีมีควำมสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล	ซ่ึงช่วย 

ให้เข้ำใจข้อเทจ็จรงิหรอืปรำกฏกำรณ์ในเรือ่งใด

เรื่องหนึ่งโดยเฉพำะ	เพื่อเป็นแนวทำงในกำร

ด�ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไป

	 กำรสร ้ำงทีมงำน	หมำยถึง	 ควำม

พยำยำมท�ำให้กลุ่มสำมำรถเรียนรู้กำรวินิจฉัย

ปัญหำ	เพือ่ปรบัปรงุควำมสมัพนัธ์ต่ำงๆ	ในกำร

ท�ำงำนให้ดีขึ้น	ทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ

ซ่ึงควำมสมัพันธ์เหล่ำนีจ้ะมีผลต่อกำรท�ำงำนให้

เสร็จตำมเป้ำหมำย	ผู้บริหำรงำนท่ีจะประสบ

ควำมส�ำเร็จ	จ�ำเป็นจะต้องหล่อหลอมทีมงำน

ให้เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน	รู้จักหำวิธีจูงใจท่ีให้

เขำเหล่ำนั้น	ท�ำงำนด้วยควำมสมัครใจและ

เต็มใจ
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องค์ประกอบการสร้างทีมงานในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

	 โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ

หมำยถึง	โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับต่ำงๆ	ได้แก่

ระดับก ่อนประถมศึกษำ	 (เตรียมอนุบำล 

อนบุำล)	ระดบัประถมศกึษำ	ระดบัมธัยมศกึษำ 

(มัธยมศึกษำตอนต้น	มัธยมศึกษำตอนปลำย)

กำรด�ำเนินกำรวิจัย

	 เป็นแนวทำงให้กำรด�ำเนินกำรวิจัยเป็น

ไปอย่ำงมีระบบและบรรลุจุดมุ่งหมำยของกำร

วิจัยที่ก�ำหนดไว้	ผู้วิจัยจึงก�ำหนดข้ันตอนของ

กำรวิจัยเป็น	3	ขั้นตอน	คือ

	 ข้ันตอนท่ี	1	กำรจดัเตรยีมโครงกำรวจิยั

เป ็นกำรศึกษำข้อมูล	สถิติ	 วรรณกรรมที่

เก่ียวข้องต่ำงๆ	จำกต�ำรำ	เอกสำรทำงวชิำกำร

วำรสำร	เว็บไซต์	ตลอดจนงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อน�ำผลที่ได้จำกกำรศึกษำมำจัดท�ำโครงร่ำง

งำนวิจัย

	 ขั้นตอนท่ี	2	กำรด�ำเนินกำรวิจัย	เป็น 

ขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดสร้ำงเครื่องมือส�ำหรับเก็บ

รวบรวมข ้อมูล	 ทดสอบ	ปรับปรุงแก ้ ไข 

ข้อบกพร่องของเครื่องมือ	แล้วน�ำเครื่องมือ 

ที่สร้ำงขึ้น	ไปเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง	แล้ว

น�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้	มำตรวจสอบควำม

ถูกต้อง	ท�ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ	และ

แปลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 ขั้นตอนที่	3	กำรรำยงำนผลกำรวิจัย

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูล

	 ประชำกรส�ำหรับกำรวิจัยคร้ังนี้	ได้แก่

โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ	จ�ำนวน 

3,373	โรง

	 กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศกึษำวจิยัครัง้นี้

ก�ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโรงเรียนโดยกำร

เลือกแบบหลำยข้ันตอน	(multi	–	stage 

sampling)	โดยมีวิธีกำรเลือกดังนี้

	 1.	กลุ่มตัวอย่ำงโรงเรียนและผู้ให้ข้อมูล

	 1.1	แบ่งโรงเรียนเอกชนประเภท

สำมัญที่อยู ่ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำ	โดยแยกจ�ำนวน

โรงเรียนตำมส�ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

1-18	และ	กรุงเทพมหำนคร

	 1.2	โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญ

ศึกษำทั้ง	18	ภำค	และกรุงเทพมหำ-

นคร	จ�ำนวน	3,373	โรงเรียน

	 1 .3 	 จ� ำนวนประชำกร	 3 ,373 

โรงเรยีน	ก�ำหนดขนำดของกลุม่ตวัอย่ำง

จำกตำรำงประมำณขนำดของกลุ ่ม

ตัวอย่ำงของทำโร่	ยำมำเน่	(Yamane, 

Taro,	1973)	ที่ระดับควำมเช่ือมั่น 

90	เปอร์เซ็นต์	ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง

จ�ำนวน	97	โรงเรียน

	 1.4	ผู้ให้ข้อมูลคร้ังนี้เป็นบุคลำกร 

ในโรงเรียนๆ	ละ	3	คน	ประกอบด้วย 

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนหรือรองผู้อ�ำนวย
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กำรโรงเรยีน	หวัหน้ำกลุม่สำระกำรเรยีน

รู	้และครผููส้อน	รวมทัง้สิน้จ�ำนวน	291 

คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 ในกำรศกึษำวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ใช้เครือ่ง

มือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล	2	ประเภท	คือ

	 1.	แบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง

(semi-structured	interview)	ผู้วิจัยพัฒนำ 

มำจำกกำรทบทวนวรรณกรรม	เอกสำรงำน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อใช้ในกำรค้นคว้ำเกี่ยวกับ

ตัวแปรกำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรียนเอกชน

ประเภทสำมัญศึกษำ	 โดยกำรสัมภำษณ์ 

ผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 2.	กำรวิเครำะห์องค์ประกอบสร้ำงทีม

งำนในโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ 

ผูว้จิยัใช้แบบสอบถำมควำมคดิเหน็	(opinion-

naire)	สอบถำมผูบ้รหิำรโรงเรยีน	หวัหน้ำกลุม่

สำระกำรเรียนรู้	ครูผู้สอน	โรงเรียนละ	3	คน

โดยแบบสอบถำมฉบับนี้แบ่งออกเป็น	2	ตอน

ดังนี้

	 ตอนที่	1	สถำนภำพท่ัวไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถำม	จ�ำนวน	5	ข้อ	ได้แก่	เพศ	อำยุ

ระดับกำรศึกษำ	ต�ำแหน่ง	และประสบกำรณ์

ท�ำงำนในต�ำแหน่งหน้ำท่ีปัจจุบัน	ลักษณะ

แบบสอบถำมเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร

(check-list)

	 ตอนท่ี	2	ตัวแปรท่ีเกีย่วกบัองค์ประกอบ

กำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรียนเอกชนประเภท

สำมัญศึกษำ	ลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบ

ตรวจสอบรำยกำร	(check-list)	น�ำข้อมูลที ่

รวบรวมได้มำวิเครำะห์หำค่ำควำมเชื่อมั่น 

(reliability)	ของแบบสอบถำมด้วยกำร 

ค�ำนวณ	ค่ำสมัประสทิธิแ์อลฟำ	(α-coefficient) 

ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค

(Cronbach’s	alpha	coefficient)	ได้ค่ำ 

ควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ	.992

สรุปผลกำรวิจัย

	 กำรวจัิยเร่ือง	องค์ประกอบกำรสร้ำงทีม

งำนในโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ 

ผูว้จิยัสำมำรถสรปุผลกำรวจัิยตำมวตัถปุระสงค์

ของกำรวจิยั	โดยแยกออกเป็น	2	ประเดน็	คอื 

1)	องค์ประกอบกำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรียน

เอกชนประเภทสำมัญศึกษำ	และ	2)	ผลกำร

ยนืยนัองค์ประกอบกำรสร้ำงทมีงำนในโรงเรียน

เอกชนประเภทสำมัญศึกษำ	ซ่ึงมีรำยละเอียด

ดังนี้

	 1.องค์ประกอบกำรสร้ำงทีมงำนใน

โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำที่ได้จำก

กำรศึกษำ	วิเครำะห์	สังเครำะห์	หลักกำร

แนวคิด	ทฤษฎี	และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	จำก

นั้นได้น�ำข้อมูลมำวิเครำะห์เนื้อหำ	(content 

analysis)	เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับใน 
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กำรวิ จัย	 เป ็นกำรทบทวนวรรณกรรมที่

เกีย่วข้องกับกำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรยีนเอกชน

ประเภทสำมัญศึกษำ	 เพื่อให ้ได ้ตัวแปรที่

ต้องกำรศึกษำแล้วน�ำผลที่ได้ไปพัฒนำแบบ

สัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง(semi-structured 

interview)	หลังจำกนั้นน�ำแบบสัมภำษณ์ไป 

สมัภำษณ์ผู้ทรงคณุวฒุแิละผูเ้ชีย่วชำญ	จ�ำนวน 

7	คน	ท�ำกำรวเิครำะห์เนือ้ทีไ่ด้จำกวรรณกรรม

และจำกกำรสมัภำษณ์	ได้ตวัแปรทีเ่กีย่วข้องกบั

กำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรียนเอกชนประเภท

สำมัญศึกษำ

	 2.	ผลกำรยืนยันองค์ประกอบกำรสร้ำง

ทมีงำนในโรงเรยีนเอกชนประเภทสำมญัศกึษำ

ผลกำรตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบกำรสร้ำง

ทมีงำนในโรงเรยีนเอกชนประเภทสำมญัศกึษำ

โดยวิธีอ้ำงอิงผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี่ยวชำญ

(connoisseurship)	จ�ำนวน	7	คน	ผลกำร 

ตรวจสอบพบว่ำ	ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญ

ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นสอดคล้องกันว่ำ	องค์

ประกอบกำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรียนเอกชน

ประเภทสำมัญศึกษำ	เป็นพหุองค์ประกอบ 

มีควำมสอดคล้องกับกรอบแนวคิด	ทฤษฎี 

และงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	8 

องค์ประกอบ	74	ตัวแปร	คือ	1)	บทบำทผู้น�ำ

และผู้ตำม	ประกอบด้วย	30	ตัวแปร	และมี

ค่ำน�้ำหนักตัวแปรในองค์ประกอบ	(factor 

loading)	=	0.71	2)	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

บุคคลประกอบด้วย	14	ตัวแปร	และมีค่ำ 

น�้ำหนักตัวแปรในองค ์ประกอบ	 (factor 

loading)	=0.63	3)	กระบวนกำรท�ำงำน 

ประกอบด้วย	9	ตัวแปร	และมีค่ำน�้ำหนัก

ตัวแปรในองค์ประกอบ	(factor	loading	= 

0.69	4)	กำรติดต ่อส่ือสำรประกอบด้วย 

6 	 ตั วแปร 	 และมี ค ่ ำน�้ ำหนั กตั วแปรใน 

องค ์ประกอบ	 (factor	 loading	=0.61 

5)	บรรยำกำศกำรท�ำงำน	ประกอบด้วย	5 

ตวัแปรและมค่ีำน�ำ้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบ 

(factor	loading	=	0.65	6)	กำรบรหิำรควำม 

ขัดแย้งประกอบด้วย	4	ตัวแปร	และมีค่ำ 

น�ำ้หนกัตัวแปรในองค์ประกอบ	(factor	load-

ing)	 =	 0.66	 7)กำรทบทวนกำรท�ำงำน

ประกอบด้วย	3	ตัวแปร	และมีค่ำน�้ำหนัก

ตัวแปรในองค์ประกอบ	(factor	loading	= 

0.63	และ	8)	กำรมีส่วนร่วมประกอบด้วย 

3	 ตัวแปร	และมีค่ำน�้ำหนักตัวแปรในองค์

ประกอบ	(factor	loading)	=	0.59	โดยม ี

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญเห็นสอดคล้อง 

กันว ่ำ	 องค ์ประกอบกำรสร ้ำงทีมงำนใน

โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ	มีควำม

ถกูต้อง	เหมำะสม	เป็นไปได้	และเป็นประโยชน์ 

กำรอภิปรำยผล

	 กำรวิจัยคร้ังนี้	สำมำรถน�ำมำอภิปรำย

ผล	โดยแยกออกเป็น	2	ประเด็นคือ	1)	องค์
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ประกอบกำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรียนเอกชน

ประเภทสำมัญศึกษำ	และ	2)	ผลกำรยืนยัน

องค์ประกอบกำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรียน

เอกชนประเภทสำมัญศึกษำ	มีรำยละเอียด 

ดังนี้

	 1.องค์ประกอบกำรสร้ำงทีมงำนใน

โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ	ผลกำร

วเิครำะห์องค์ประกอบ	ท�ำให้ได้องค์ประกอบท่ี

ส�ำคัญ	รวมทั้งสิ้น	8	องค์ประกอบ	สำมำรถ

อภิปรำยผลในแต่ละองค์ประกอบได้	ดังนี้

	 องค์ประกอบที่	1	บทบำทผู ้น�ำและ 

ผูต้ำม	โดยทัว่ไปแล้วคนทีอ่ยูใ่นทมีทกุคนพอจะ

รู้บทบำทหรือหน้ำที่ของตนเองคร่ำวๆ	ว่ำจะ

ต้องท�ำอะไร	อย่ำงไร	แต่ยังมีบทบำทอื่นๆ 

อีกหลำยประกำรที่ตนเองไม่รู้ตัวว่ำตนเองจะ

ต้องท�ำอะไร	อย่ำงไร	หรอืเป็นบทบำทท่ีตนเอง

ไม่คำดหวังว่ำจะต้องรับผิดชอบ	แต่สมำชิก 

บำงคนในกลุ ่มอำจคำดหวังให้รับผิดชอบ 

ฉะนั้นกำรสับสนในบทบำทของสมำชิกแต่ละ

คนในทีมงำนจึงอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง 

ในทีมงำนได้	สอดคล้องกับ	บิล(Bill,	2008) 

ทีไ่ด้กล่ำวว่ำ	ทมีทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็กเ็หมอืน

กับองค์กรกีฬำที่รวมตัวกันอย่ำงแน่นแฟ้น

แต่ละคนเข้ำใจหน้ำที่ของตัวเองและท�ำหน้ำที่

ได้ดี	ในขณะที่หำทำงช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม

ด้วยวิธีที่พอท�ำได้	ควำมคิดแบบนี้เกิดจำก

บูรณภำพในทีม	 เกิดจำกควำมสัมพันธ ์ที่

แน่นแฟ้นกับคนอื่นๆ	ในทีมและเกิดจำกควำม

เคำรพต�ำแหน่งหน้ำที่ของสมำชิกแต่ละคน 

พูดง่ำยๆ	ก็คือ	ทุกคนรู้หน้ำที่ของตัวเองและ 

ท�ำหน้ำทีน่ัน้ได้ดี	ส�ำหรบัเรอืงวทิย์	เกษสวุรรณ

(2556)	ได้กล่ำวว่ำ	ทีมเป็นกลุ่มประเภทหนึ่ง

โดยท่ัวไปเก่ียวข้องกับกีฬำหรือกำรท�ำงำน 

มกีำรก�ำหนดหน้ำทีใ่ห้ปฏบิตัแิละมบีทบำทของ

สมำชิกที่เกี่ยวกับหน้ำที่	ปกติทีมเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์กำรที่ใหญ่กว่ำ	สมำชิกทีมมีควำมรู้

ทักษะและควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีเกี่ยวกับ

กำรท�ำงำน	นอกจำกทีมเกี่ยวข้องกับงำนแล้ว

ทมียงัมคีวำมหมำยทำงบวกต่อกำรท�ำงำนด้วย

เพรำะสมำชิกในทีมมี เป ้ำหมำยร ่วมกัน 

ทุกคนในทีมจึงต้องรับผิดชอบร่วมกัน

	 องค์ประกอบที	่2	ควำมสมัพันธ์ระหว่ำง

บุคคล	กำรสร้ำงทีมงำนเป็นกระบวนกำรสร้ำง

ควำมสัมพันธภำพในกลุ่ม	มุง่ปรับปรุงคณุภำพ

ควำมสัมพันธ์ที่มีอยู ่ต ่อกันระหว่ำงสมำชิก 

ให้มีประสิทธิผลของกลุ่มสูงขึ้นได้	 เพื่อมีกำร

วำงแผนที่มีจุดมุ่งหมำยในกำรปรับปรุงหน่วย

งำนให้มปีระสทิธภิำพผ่ำนกำรวเิครำะห์อย่ำงมี

ระบบและได ้กำรยอมรับในหน ่วยงำน	

สอดคล้องกับ	สุภัททำ	ปิณฑแพทย์	(2558) 

ได้กล่ำวว่ำ	ค�ำว่ำ	“ทีม”	เป็นค�ำในภำษำองักฤษ 

ทีน่�ำมำใช้ทบัศพัท์	โดยมคีวำมหมำยว่ำเป็นกำร

ร่วมมือกันท�ำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอย่ำงมี

ควำมปรองดองและรำบรื่นซึ่งน�ำมำสู่ควำม
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องค์ประกอบการสร้างทีมงานในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

ส�ำเร็จ	แม้ว่ำกำรรวมตัวกันของบุคคลเป็น 

กลุ่มจะท�ำเพื่อจุดมุ่งหมำยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เหมือนกัน	แต่ผลลัพธ์ของงำนและประโยชน ์

ที่ต้องกำรเป็นเรื่องของแต่ละคนที่คิดช่วงชิงให้

ได้มำ	จึงพบว่ำในหลำยๆ	องค์กำรที่เรียกกลุ่ม

งำนของตนว่ำ	ทีมงำน	อำจไม่ใช่ทีมงำนที่แท้

จริงถ้ำผลผลิตของงำนเป็นกำรน�ำงำนของแต่ 

ละคนมำรวมกนั	สอดคล้องกบั	อดุม	ฟุง้เกียรต-ิ 

ไพบูลย์	 (2558)	กล่ำวว่ำ	กำรสร้ำงทีมงำน

เป็นกระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธภำพใน

กลุ่ม	มุ่งปรับปรุงคุณภำพควำมสัมพันธ์ที่มีอยู่

ต่อกันระหว่ำงสมำชิก	ให้มีประสิทธิผลของ

กลุม่สงูขึน้ได้	เพือ่มกีำรวำงแผนท่ีมจีดุมุง่หมำย

ในกำรปรับปรุงหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ

ผ่ำนกำรวิเครำะห์อย่ำงมีระบบและได้กำร

ยอมรับในหน่วยงำน	ส�ำหรับเรืองวิทย์	เกษ-

สุวรรณ	(2556)	ได้กล่ำวว่ำ	ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงทีมเป็นเรื่องส�ำคัญเพรำะเกือบทุกทีม

ต้องร่วมกันเพื่อให้บรรลุควำมส�ำเร็จร่วมกัน

ขณะที่แรงผลักดันตำมธรรมชำติดึงทีมมำอยู่

ด้วยกัน	ก็มักมีแรงผลักดันของควำมเท่ำเทียม

กัน	ท�ำให้มีทีมเป็นคู่แข่งอยู่ตรงข้ำมกันจริงๆ 

แล้วบำงทีมสร้ำงควำมสำมัคคีโดยแสดงควำม

เหนือกว่ำกลุ่มอื่น	ซึ่งมีผลกระทบทำงลบต่อ

องค์กำรหลำยอย่ำง	ทีมมักแข่งขันกันทำงลบ

เหน็ได้จำกกำรกระซบิกระซำบ	กำรวจิำรณ์ทำง

ลบ	ข้อสังเกตที่ท�ำให้เสียควำมรู้สึก	และขำด

กำรส่ือสำรอย่ำงเปิดกว้ำง	ผู้บริหำรมกัจะพูดถงึ

งำนในเชงิแข่งขนั	เรำจงึเหน็ทมีหนึง่ส�ำเรจ็ขณะ

ที่อีกทีมหนึ่งล้มเหลว	ไม่ค่อยสื่อสำรกับทีมอื่น

อย่ำงเปิดกว้ำง	สอดคล้องกับ	ปรียำภรณ  ์

ศรีเจริญ	(2554)	ได้ท�ำรำยงำนเร่ือง	กำรสร้ำง

ทีมงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลโคกโพธิ์

อ�ำเภอโคกโพธิ์	จังหวัดปัตตำนี	เมื่อพิจำรณำ

รำยด้ำน	พบว่ำ	ทีมงำนร่วมมือกันในกำรน�ำ

แผนงำนไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม	มีกำรแบ่ง

หน้ำท่ีและประสำนงำนระหว่ำงภำยในองค์กร

อย่ำงชัดเจน

	 องค์ประกอบที่	3	กระบวนกำรท�ำงำน

กำรสร้ำงทมีงำนเป็นหน้ำทีข่องทกุคนทีจ่ะต้อง

สร้ำงและพัฒนำกำรท�ำงำนเป็นทีมอยูเ่สมอเพ่ือ

ให้แต่ละคนเห็นควำมส�ำคัญของงำนและ

ประโยชน์ร่วมกันมำกกว่ำควำมส�ำคัญหรือ 

ผลประโยชน์ส่วนบคุคล	บรรยำกำศและสภำพ

แวดล้อมในกำรท�ำงำน	ผลตอบแทนที่ได้รับ

ควำมยุติธรรม	ควำมเสมอภำค	และกำร

สนับสนุนจำกเพ่ือนร่วมงำน	ส่ิงเหล่ำนี้มีส่วน 

ส่งเสริมกำรท�ำงำนเป็นทีมท้ังสิ้น	กำรตัดสินใจ

อำจจะกระท�ำโดยผู้บริหำรคนเดียวได้	แต่ใน

กำรปฏิบัติงำนนั้นไม ่สำมำรถกระท�ำโดย 

ผู้บริหำรเพียงคนเดียว	ทีมงำนท่ีดีจึงเปรียบ

เสมือนพลังในกำรปฏิบัติงำนของผู ้บริหำร

นั่นเอง	สอดคล้องกับ	ไมค์และเดฟ	(Mike 

and	Dave,	2008)	ได้กล่ำวว่ำ	งำนส�ำคญัต้อง 
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หทัยทิพย์  สิขัณฑกสมิต และ ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์

อำศัยควำมร่วมมือ	ทีมท่ีตอบสนองได้ดีท่ีสุด

เวลำท�ำงำนส�ำคัญคือทีมที่ประสบควำมส�ำเร็จ

จำกกำร่วมมือกันของสมำชิกแต่ละคน	ทีมที่

ร ่วมมือกันเท่ำนั้นท่ีมีควำมน่ำสนใจในกำร

พฒันำเป็นทมี	งำนท่ีท�ำให้ทกุคนในทีมต้องช่วย

กันส่งผลให้มีกำรพัฒนำอย่ำงชัดเจน	หำกไม่มี

งำนส�ำคัญๆ	แล้วทีมก็จะไม่มีควำมตั้งใจท่ีจะ

ท�ำตัวเองให ้ เป ็นหน ่วยท่ีมีประสิทธิภำพ

สอดคล้องกับ	มำร์ค	(Mark,	2013)	ได้ท�ำกำร 

ศึกษำเรื่อง	กำรตรวจสอบต้นก�ำเนิดกำรสร้ำง

ทีมงำนด้ำนกีฬำ:เครือข่ำยอ้ำงอิงและวิธีกำร

ตำมล�ำดับ	ผลกำรศึกษำพบว่ำ	กำรสร้ำงทีม

เป็นหนึ่งในกำรพัฒนำกลุ่มอย่ำงมีประสิทธิใน

กำรท�ำงำนร่วมกันขององค์กร	กำรพัฒนำทีม

งำนและกำรท�ำงำน	ถึงแม้งำนเขียนเกี่ยวกับ

กำรสร้ำงทีมก�ำลังเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	ก็มี

หลำยคนที่พยำยำมวิจัยกำรสร้ำงทีมด้ำนกีฬำ

งำนวิจัยนี้ได้ตรวจสอบหนังสือและบทควำมที่

มอีทิธพิลต่ำงๆ	ทีก่ล่ำวถงึรำกฐำนของกำรสร้ำง

ทมีด้ำนกฬีำ	รวมถึงงำนวจิยัทีเ่กีย่วเนือ่งกบัวธิี

กำรวเิครำะห์เครอืข่ำยอ้ำงองิ	ผลกำรศกึษำพบ

ว่ำกำรมุ่งเน้นด้ำนควำมร่วมมอืท�ำให้แนวควำม

คิดเป็นรูปร่ำงและช่วยในกำรวิจัยกำรสร้ำงทีม

งำนด้ำนกีฬำ	ผลกำรวิจัยยังเน้นให้เห็นควำม

ส�ำคญัของมมุมองทำงเลอืกและกรอบควำมคิด

ซึ่งอำจถูกมองข้ำมจำกนักวิจัยท่ีสนใจด้ำนกำร

สร้ำงทีมงำนด้ำนกีฬำ	ส�ำหรับ	ประภำพร

เหลืองช่วยโชค	ได้กล่ำวว่ำ	ทีมงำน	หมำยถึง

คนต้ังแต่	2	คนข้ึนไปท่ีมำท�ำงำนร่วมกันโดย

สมำชิกมีทักษะเสริมต่อกัน	ผูกพันต่อกันด้วย

วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยทีต่รงกนั	มแีนวทำง

ปฏบิติังำนแบบเดียวกนั	ต่ำงมคีวำมรับผิดชอบ

ร่วมกันที่สำมำรถตรวจสอบได้	ประสำนกัน

อย่ำงเป็นเอกภำพ	โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดของ 

ทีมเป็นเครื่องก�ำหนด

	 องค์ประกอบที่	4	กำรติดต่อสื่อสำร 

เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ส�ำคัญในกำรท�ำงำน

เพรำะในระบบทีมงำนจะต้องมีกำรหมุนเวียน

ของข่ำวสำรอยู่ตลอดเวลำ	ฉะนั้นถ้ำระบบกำร

ติดต่อสื่อสำรภำยในกลุ่มไม่ดีก็อำจท�ำให้งำน

ของทีมงำนไม่ประสบควำมส�ำเร็จได้	ในเร่ือง

ระบบกำรติดต่อส่ือสำรนั้นมีควำมส�ำคัญมำก

เพรำะปัญหำทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงำนมไีม่น้อยเลย

ที่มำจำกภำษำพูดจึงจ�ำเป็นจะต้องให้ควำม

ส�ำคัญเกี่ยวกับเร่ืองนี้ให้มำก	สอดคล้องกับ 

จุฑำ	เทียนไทย	(2550)	ได้เสนอแนวคิด	วิถี

ทำงในกำรสร้ำงทีมงำนให้มีประสิทธิภำพ

ประกอบด้วย	ติดต่อสื่อสำรเป็นยอด:	เรำต้อง

ยอมรับว่ำกำรที่เรำสร้ำงทีมงำนให้เกิดขึ้นนั้น 

ก็เพื่อที่จะเพิ่มเติมประสิทธิภำพในกำรแก้ไข

ปัญหำ	เสริมสร้ำงผลผลิตให้สูงข้ึน	ตลอดจน

ต้องกำรน�ำประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยของ

สมำชิกมำใช้ประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำน	ใน

กำรท�ำงำนเป็นทีมนัน้	บำงครัง้ย่อมต้องมีควำม
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องค์ประกอบการสร้างทีมงานในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

คดิเหน็ท่ีแตกต่ำงกนั	เมือ่เป็นเช่นนี	้จ�ำเป็นต้อง

พึ่งพำอำศัยกระบวนกำรติดต่อสื่อสำรที่ด ี

ตรงไปตรงมำและเปิดเผย	ดังนั้น	สิ่งที่เรำจะ

พบเห็นในทีมงำนที่มีประสิทธิภำพคือ	ระบบ

กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงสมำชิกกับสมำชิก 

จะต้องมีประสิทธิภำพสมบูรณ์พร้อม	ข่ำวสำร

ข้อมูลเที่ยงตรง	รวดเร็ว	ฉับไว	อีกสิ่งหนึ่งก็คือ

กำรติดต่อสื่อสำรนั้นจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำ

เทยีมกัน	คือเกดิควำมเสมอภำคในมวลสมำชกิ

ของทมีงำน	ทกุๆคนได้รบัข้อมลูข่ำวสำรทีเ่ท่ำๆ

กัน	ไม่มีใครมีข้อมูลมำกกว่ำใคร	และในทำง

กลบักนั	ไม่มใีครมข้ีอมลูน้อยกว่ำผูอ้ืน่	ส�ำหรบั

ส�ำหรบัเรอืงวทิย์	เกษสวุรรณ	(2556)	ได้กล่ำว

ถึงลักษณะส�ำคัญซึ่งทีมท่ีมีประสิทธิผลใช้เป็น

หลักกำรในกำรสร้ำงทีม	คือ	กำรสื่อสำรท่ีเปิด

กว้ำงและเผชิญหน้ำ	(openness	and	con-

frontation)	ทีมท่ีมีประสิทธิผลสำมำรถเผชิญ

หน้ำกับควำมขัดแย้งและกระตุ ้นให้สมำชิก

สื่อสำรอย่ำงเปิดกว้ำงต่อกัน	กำรเปิดกว้ำงกับ

กำรเผชิญหน้ำเป ็นสิ่งที่ ทีมต ้องสร ้ำงและ

สนับสนุนให้สมำชิกแสดงควำมรู้สึกที่แท้จริง

ออกมำ	ถ้ำหำกทีมต้องกำรมีประสิทธิผล

สมำชิกทีมต้องสำมำรถแสดงทรรศนะ	ควำม

เห็น	ใช้วิจำรณญำณ	ควำมรู้สึกท่ีมีเหตุผลหรือ

ไม่มเีหตผุล	รบัรูข้้อเทจ็จรงิหรอืลำงสงัหรณ์โดย

ไม่ต้องกลัวว่ำจะกลำยเป็นคนส่วนน้อยหรือน่ำ

อำย

	 องค ์ประกอบที่ 	 5	บรรยำกำศกำร

ท�ำงำน	กำรสร้ำงทมีงำน	เป็นหน้ำทีข่องทกุคน

ทีจ่ะต้องสร้ำงและพฒันำกำรท�ำงำนเป็นทมีอยู่

เสมอ	เพือ่ให้แต่ละคนเหน็ควำมส�ำคัญของงำน

และประโยชน์ร่วมกันมำกกว่ำควำมส�ำคญัหรอื

ผลประโยชน์ส่วนบคุคล	บรรยำกำศและสภำพ

แวดล้อมในกำรท�ำงำน	ผลตอบแทนที่ได้รับ

ควำมยุติธรรม	ควำมเสมอภำค	และกำร

สนับสนุนจำกเพ่ือนร่วมงำน	ส่ิงเหล่ำนี้มีส่วน 

ส่งเสริมกำรท�ำงำนเป็นทีมท้ังสิ้น	กำรตัดสินใจ

อำจจะกระท�ำโดยผู้บริหำรคนเดียวได้	แต่ใน

กำรปฏิบัติงำนนั้นไม ่สำมำรถกระท�ำโดย 

ผู้บริหำรเพียงคนเดียว	ทีมงำนท่ีดีจึงเปรียบ

เสมือนพลังในกำรปฏิบัติงำนของผู ้บริหำร

นั่นเอง	สอดคล ้องกับ	ป ิยะวุฒิ 	 อนุอันต ์ 

(2558)	กล่ำวว่ำ	บรรยำกำศท�ำงำนทีผ่่อนคลำย 

Relaxed	Atmosphere	 ไม ่เคร ่งเครียด 

กำรท�ำงำนเป็นแบบถ้อยทถ้ีอยอำศยั	หลกีเลีย่ง

กำรติดต่ออย่ำงเป็นทำงกำร	เน้นควำมเป็น 

พ่ีเป็นน้อง	 ซ่ึงมีผลในกำรติดต่อส่ือสำรกำร

ประสำนงำน	ซ่ึงเป็นหัวใจหลักในกำรสร้ำงทีม

งำนที่ดี	สอดคล้องกับ	แนวคิดของ	พำร์คอน

(Parcon,	2007)	กล่ำวว่ำ	กำรสร้ำงทมีได้ผลดี

ท่ีสุดเมื่อสำมำรถบรรลุเง่ือนไขต่ำงๆ	ได้แก่ 

ทีมสร้ำงบรรยำกำศท่ีรู ้สึกผ่อนคลำยและ

สำมำรถเปิดอกพูดคุยกันได้	สอดคล้องกับ 

กิตติกรณ์	ไชยสำร	(2557)	ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง



187ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2019/2562

หทัยทิพย์  สิขัณฑกสมิต และ ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์

กำรสร้ำงทีมงำนของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ 

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศกึษำศรสีะเกษ	เขต	1	พบว่ำ	ด้ำนบรรยำกำศ

กำรท�ำงำนที่ปรำศจำกพิธีรีตอง	มีกำรปรึกษำ

หำรอืเป็นระยะๆ	หำโอกำสดแูลกำรท�ำงำนของ

บคุลำกรและให้บุคลำกรร่วมแสดงควำมคิดเหน็

ที่หลำกหลำย	ให้ก�ำลังใจและมีรำงวัลให้บ้ำง

ตำมสมควร	และส่งเสริมสุขภำพจิตในกำร

ท�ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์	สอดคล้องกบั	เตอืนใจ

โพธิ์ทอง	(2551)	ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง	กำรสร้ำง

ทมีงำนทีมี่ประสทิธิผลของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชลบุรี	เขต 

1	เมือ่พจิำรณำรำยด้ำนเรยีงจำกมำกไปหำน้อย

พบว่ำ	ด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อมและสร้ำง

บรรยำกำศที่ดีในองค์กร	ผู้บริหำรมีควำมเป็น

กันเอง	ส่งเสรมิอำรมณ์และควำมรูส้กึทีด่ใีนกำร

ท�ำงำน

	 องค์ประกอบที่	6	กำรบริหำรควำม 

ขัดแย้ง	แม้ว่ำพนักงำนจะมำกันหลำยสถำนที่

แต่ก็มำท�ำงำนอยู ่ด้วยกันเป็นทีม	จะต้องมี

ควำมเป็นหนึ่งเดียวกันเพรำะกำรท�ำงำนคือ

ควำมเป็นมืออำชีพ	ต้องมีกำรยอมรับควำมคิด

เหน็ซึง่กนัและกนั	และต้องมกีำรเสนอควำมคดิ

ไปยังผู้อื่นด้วยนั้นคือกำรให้ควำมร่วมมือ	และ

เคำรพในสทิธแิละหน้ำทีซ่ึง่กนัและกนั	เวลำเกดิ

ปัญหำ	กำรแก้ปัญหำต้องเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว

ลดควำมขัดแย้งและสร้ำงข้อตกลงร่วมกันได้ 

ลลิดำ	ศรีสัมพันธ์	(2555)	กล่ำวว่ำ	ควำมร่วม

มือและควำมขัดแย้ง	หมำยถึง	กำรส่งเสริมให้

สมำชิกอุทิศตนในกำรปฏิบัติงำนให้ส�ำเร็จไป

ด้วยดี	มีกำรประสำนประโยชน์ในเรื่องของ

ควำมรู้	ควำมสำมำรถตลอดจนควำมแตกต่ำง

ของแต่ละบุคคลให้ได้ผลร่วมกันอย่ำงสูงสุด 

เปิดโอกำสให้สมำชิกได้มีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่ 

ในกำรท�ำงำน	ควบคุมควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ภำยในทีมให้อยู่ในระดับที่เกิดประสิทธิภำพ

ขององค์กร	สอดคล้องกับ	บุญญฤทธิ์	สมบัติ

หลำย	(2553)	ได้เสนอแนวคิดในกำรสร้ำงทีม

งำนไว้	แม้จะมีกำรขัดแย้งกัน	(Disagree-

ment)	คนในกลุ่มก็ยังมีควำมรู้สึกท่ีจะอยู่ร่วม

ท�ำงำนด้วยกันได้ต่อไป	แม้จะมีควำมขัดแย้ง 

ก็ไม่คิดหลบหนีหลีกเล่ียงเพ่ือปิดบังอ�ำพรำง 

กำรไม่ตกลงกัน	ไม่มีกำรบีบบังคับกันและกัน

ในกลุ่มได้มีกำรตรวจสอบเหตุผลกันและกัน

อย่ำงระมัดระวัง	กลุ่มพยำยำมจะแก้ปัญหำ

แทนที่จะหลีกหนีไปให้พ้น

	 องค์ประกอบที่ 	 7	กำรทบทวนกำร

ท�ำงำน	กำรทบทวนผลงำนเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ

ส�ำหรับกำรพัฒนำควำมสำมำรถ	เช่น	ทีมกีฬำ

ต้องทบทวนและใช้เวลำเป็นเวลำนำนเพ่ือพูดถงึ

ควำมส�ำเร็จและควำมล้มเหลวของทีม	ระบุจุด

อ่อน-จุดแข็ง	และวำงกลยุทธ์เพื่อกำรปรับปรุง

กำรทบทวนรวมไปถึงวัตถุประสงค์และข้อมูล 

ที่เป็นกลำง	ทีมได้ประโยชน์จำกกำรทบทวน 
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องค์ประกอบการสร้างทีมงานในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

ผลงำนเป็นประจ�ำและค้นหำสิ่งที่ผิดพลำด 

บำงทีมตั้งใจหลีกเลี่ยงกำรไตร ่ตรองและ

ทบทวนตนเอง	เหตุผลที่ไม่กล้ำทบทวนอำจ

เป็นเพรำะไม่อยำกวิจำรณ์กัน	ขำดควำม

สัมพันธ์เชิงบวกท่ีสำมำรถพูดได้ตรงไปตรงมำ

เกรงว่ำควำมส�ำเร็จที่เป็นอยู ่จะถูกท�ำลำย 

โดยกำรวิจำรณ์	และขำดทักษะในกำรวิจำรณ์

และวเิครำะห์ตนเอง	กระบวนกำรทบทวนเป็น

ขั้นตอนส�ำคัญของกำรพัฒนำประสิทธิผลของ

ทีม	แต่มักถูกละเลยเพรำะแต่ละวันทีมมี

กิจกรรมที่ต้องท�ำจ�ำนวนมำก	สอดคล้องกับ 

กิบ๊	(Gibb,	2013)	ได้กล่ำวว่ำ	โครงกำรเริม่ต้น 

เมื่อพบปัญหำ	ทั้งก่อนเร่ิมและระหว่ำงกำร

สร้ำงทีม	ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อหำ

สำเหตขุองปัญหำนัน้ๆ	จะมกีำรวเิครำะห์ข้อมลู

และวินิจฉัยว ่ำมีควำมผิดพลำดที่ตรงไหน 

หลังจำกกำรวินิจฉัยทีมจะได้ข้อตกลงร่วมกัน 

ในกำรวำงแผนแก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสม	มกีำร

วำงแผนกำรด�ำเนินกำรและสั่งงำน	จำกน้ัน 

จะเร่ิมด�ำเนินกำรจริงและมีกำรประเมินผล 

ตำมควำมเป็นจริง	บำงครั้งอำจไม่พบปัญหำที่

ชัดเจน	ปัญหำส�ำคัญคือต้องระบุปัญหำที่ซ่อน

อยู่ให้ได้	ผู้จัดกำรและท่ีปรึกษำจะท�ำงำนร่วม

กันในกำรด�ำเนินโครงกำรตั้งแต่เริ่มระบุปัญหำ

จนประเมินผลส�ำเร็จ

	 องค์ประกอบที	่8	กำรมส่ีวนร่วม	กำรมี

ส่วนร่วมของสมำชกิในทีม	เป็นเรือ่งส�ำคญัท่ีจะ

ท�ำให้แน่ใจว่ำสมำชิกพร้อมที่จะมีส่วนร่วมใน

ทีม	ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นกำรตัดสินจำกใจจริง

เ นื่ อ ง จ ำกข ้ อ จ� ำ กั ด ขอ งสม ำชิ กที่ ไ ม ่ มี

ประสบกำรณ์เป็นเร่ืองธรรมชำติและเข้ำใจได้

สอดคล้องกับ	ประภำพร	 เหลืองช่วยโชค

(2558)	ได้กล่ำวว่ำ	ทมีงำน	หมำยถงึ	คนต้ังแต่ 

2	คนขึ้นไปที่มำท�ำงำนร่วมกันโดยสมำชิกมี

ทั กษะ เ ส ริ ม ต ่ อ กั น 	 ผู กพั นต ่ อ กั นด ้ ว ย

วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยทีต่รงกนั	มแีนวทำง

ปฏบิติังำนแบบเดียวกนั	ต่ำงมคีวำมรับผิดชอบ

ร่วมกันที่สำมำรถตรวจสอบได้	ประสำนกัน

อย่ำงเป็นเอกภำพ	โดยมเีป้ำหมำยสงูสดุของทมี

เป็นเครื่องก�ำหนด	สอดคล้องกับ	กิตติกรณ ์

ไชยสำร	(2557)	ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง	กำรสร้ำง

ทีมงำนของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ	สั งกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ศรีสะเกษ	เขต1	พบว่ำ	ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 

มีกำรประชุมเพื่อหำข้อยุติร่วมกัน	และเปิด

โอกำสให ้ทุกคนมีส ่วนร ่วมในกำรท�ำงำน 

ผู ้บริหำรควรติดตำมดูแลและให้ก�ำลังใจใน 

กำรท�ำงำนของบุคลำกร	และเปิดโอกำสให้

บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์

แนวทำงในกำรท�ำงำน	ผู ้บริหำรควรรับฟัง

ปัญหำและยอมรับมติที่ประชุมและหำแนว 

ทำงแก้ปัญหำร่วมกับบุคลำกร	สอดคล้องกับ

เตือนใจ	โพธิ์ทอง	(2551)	ได้ศึกษำวิจัยเรื่อง

กำรสร้ำงทีมงำนที่มีประสิทธิผลของผู้บริหำร
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สถำนศึกษำสงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ชลบุรี	เขต	1	เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนเรียงจำก

มำกไปหำน้อย	พบว่ำ	ด้ำนกำรเปิดโอกำสให้

บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรท�ำกิจกรรม

ต่ำงๆ	ขององค์กรอย่ำงเต็มที่	รวมทั้งชักชวน 

ให้เข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนอื่นอยู่เสมอ

ท�ำให้บุคลำกรรู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งและ

มีควำมส�ำคัญต่อองค์กร

ผลกำรยืนยันองค์ประกอบกำรสร้ำงทมีงำนใน

โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ

	 ผลกำรตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบ

กำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรียนเอกชนประเภท

สำมัญศึกษำ	โดยวิธีอ้ำงอิงผู้ทรงคุณวุฒิและ 

ผู ้เชี่ยวชำญ	 (connoisseurship)	จ�ำนวน 

7	คน	ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ

ส ่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นสอดคล้องกันว ่ำ 

องค์ประกอบกำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรียน

เอกชนประเภทสำมัญศึกษำเป ็นพหุองค ์

ประกอบ	มีควำมสอดคล้องกับกรอบแนวคิด

ทฤษฎี	และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง	จ�ำนวน	8 

องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	บทบำทผูน้�ำและผูต้ำม 

2)	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล	3)	กระบวน 

กำรท�ำงำน	4)	กำรตดิต่อสือ่สำร	5)	บรรยำกำศ 

กำรท�ำงำน	6)	กำรบรหิำรควำมขดัแย้ง	7)	กำร

ทบทวนกำรท�ำงำน	8)	กำรมีส่วนร่วม	ผู้ทรง

คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญเห็นสอดคล้องกันว่ำ 

องค์ประกอบกำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรียน

เอกชนประเภทสำมัญศึกษำ	มีควำมถูกต้อง

เหมำะสม	เป็นไปได้	และเป็นประโยชน์

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 จำกผลกำรวิจัยเร่ือง	องค์ประกอบกำร

สร้ำงทีมงำนในโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญ

ศึกษำ	ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สังเครำะห์

ออกมำได้	8	องค์ประกอบ	ซึ่งแต่ละองค์

ประกอบมีควำมส�ำคัญในทุกด้ำน	เพรำะถือ

เป็นองค์ประกอบหลักของกำรสร้ำงทีมงำนใน

โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ	ดังนั้น 

ในกำรน�ำไปประยกุต์ใช้หรือเป็นแนวทำงในกำร

ศึกษำวิจัย	ผู้บริหำรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร

สนับสนุนและส่งเสริมองค์ประกอบดังต่อไปนี้

	 1.	บทบำทผู้น�ำและผู้ตำม	จำกผลกำร

วิจัยพบว่ำ	โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญให้

ควำมส�ำคัญในเรื่องของบทบำทผู้น�ำและผู้ตำม

เป็นอันดับแรก	โดยควรให้ควำมส�ำคัญในกำร

คัดเลือกบุคลำกรเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำยต่ำงๆ

โดยคณะกรรมกำรโรงเรียน	มีหัวหน้ำทีมช่วย 

ผู ้บริหำรทบทวนแบบแผนกำรบริหำรและ

แนะน�ำวิธีปฏิบัติงำนแก่บุคลำกร

	 2.	ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล	จำกผล

กำรวจัิยพบว่ำ	บคุลำกรควรให้ข้อมลูย้อนกลับ

ในเชิงสร้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

รวมทั้งเข้ำใจและยอมรับวัตถุประสงค์ของทีม
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ทัง้น้ีองค์กรจะต้องมีกระบวนกำรในกำรปฏบัิติ

งำนและกระบวนกำรตัดสินใจท่ีเหมำะสม

สมำชิกในทมีปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกำรท�ำงำน

ร่วมกัน

	 3.	กระบวนกำรท�ำงำน	จำกผลกำรวจิยั

พบว่ำ	ทุกคนควรมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่ในกำร

ท�ำงำน	ในขณะท่ีองค์กรควรมีกำรจัดกิจกรรม

หรือสร้ำงวัฒนธรรมกำรมีสัมพันธภำพอันดี 

ต่อกันระหว่ำงกลุ ่มเพื่อให้บุคลำกรทุกฝ่ำย

เตม็ใจท�ำกจิกรรมละลำยพฤตกิรรมและพบปะ

สังสรรค์กัน

	 4.	กำรตดิต่อสือ่สำร	จำกผลกำรวจิยัพบ

ว่ำ	ทีมงำนควรร่วมกันอภิปรำยถึงเหตุผลที่อยู่

เบือ้งหลงักำรพฒันำทมีงำน	โดยท่ีผูบ้รหิำรและ

หวัหน้ำทีมช่วยสมำชกิท�ำควำมเข้ำใจข้อมูลทีไ่ด้

มำก	มีกำรติดต่อสื่อสำรกับบุคลำกรอย่ำงเปิด

เผย	ตรงไปตรงมำและชัดเจน

	 5.	บรรยำกำศกำรท�ำงำน	จำกผลกำร

วิจัยพบว่ำ	บุคลำกรควรใช้จุดเด ่นให้เกิด

ประโยชน์ต่อกำรท�ำงำน	บุคลำกรจะต้องมี

สุขภำพจิตที่ดี	มีควำมกระตือรือร้น	ประกอบ

ไปด้วยคุณธรรมในกำรท�ำงำนต่ำงๆ	รวมทั้ง

บคุลำกรควรแก้ไขจดุอ่อนเพือ่ให้เกดิประโยชน์

ต่อกำรท�ำงำน	และองค์กรควรมีบรรยำกำศ

และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ดี

	 6.	กำรบรหิำรควำมขดัแย้ง	จำกผลกำร

วิจัยพบว่ำ	บุคลำกรควรมีทักษะกำรรับมือกับ

ควำมขัดแย้งและสร้ำงข้อตกลงร่วมกันได้ 

และสำมำรถควบคุมควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ภำยในทีมให้อยู่ในระดับที่เกิดประสิทธิภำพ

ขององค์กร	โดยมหีวัหน้ำทมีท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูไ้กล่

เกลี่ยข้อพิพำทเมื่อเกิดควำมขัดแย้งภำยในทีม

	 7.	กำรทบทวนกำรท�ำงำน	จำกผลกำร

วิจัยพบว่ำ	องค์กรจ�ำเป็นต้องมีกำรจัดระบบ

กำรประเมินพฤติกรรมและกำรเรียนรู้ถึงควำม

ผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนของกลุ ่ม	มีกำร

ประเมินผลกำรท�ำงำนตำมควำมเป็นจริงและ

เหมำะสมอย่ำงสม�่ำเสมอ	และควรประเมินผล

หลังเสร็จสิ้นกำรด�ำเนินงำนรวมท้ังทบทวน

ควำมผดิพลำดระหว่ำงกำรท�ำงำนและภำยหลัง

จำกกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ

	 8.	กำรมส่ีวนร่วม	จำกผลกำรวจัิยพบว่ำ

องค์กรควรสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนของกลุม่

ท่ีท�ำให้เกิดควำมสำมัคคีกันสูง	และผู้บริหำร

ควรเปิดโอกำสให้บุคลำกรปรึกษำหำรือเรื่อง

งำนได้อย่ำงเป็นกันเอง	นอกจำกนี้	ผู้บริหำร

ควรมีกำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิด

ชอบให้กับบุคลำกรตำมควำมเหมำะสม

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	งำนวิจัยนี้ได้ศึกษำถึงองค์ประกอบ

กำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรียนเอกชนประเภท

สำมัญศึกษำ	โดยอำศัยแนวคิดของนักวิชำกำร

หลำยท่ำนมำเป็นกรอบในกำรศึกษำ	อย่ำงไร
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หทัยทิพย์  สิขัณฑกสมิต และ ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์

ก็ตำมยังมีแนวคิด	ทฤษฎีและผลงำนวิจัยที่

เกีย่วข้องกบักำรสร้ำงทีมงำน	ท่ีอำจมมีมุมองที่

แตกต่ำง	และอำจจะไม่ได้น�ำมำใช้ในงำนวิจัย

ครั้งนี้	ดังนั้น	หำกมีกำรวิจัยกำรสร้ำงทีมงำน

สำมำรถที่จะน�ำแนวคิดท่ีต่ำงจำกน้ีมำศึกษำ

เพิ่มเติมได้ต่อไปอีก

	 2.	งำนวิจัยนี้ศึกษำเฉพำะองค์ประกอบ

กำรสร้ำงทีมงำนในโรงเรียนเอกชนประเภท

สำมัญศึกษำ	ดังน้ัน	หำกสถำบันกำรศึกษำ

องค์กรหรือโรงเรียนอื่นๆ	ต้องกำรพัฒนำใน

ด้ำนกำรสร้ำงทีมงำน	สำมำรถศึกษำวิจัยกำร

สร้ำงทมีงำน	ทีเ่หมำะสมกบัแต่ละองค์กร	เพ่ือ

ให้เกิดประโยชน์และบรรลุตำมวัตถุประสงค์

ของแต่ละองค์กรต่อไป
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บทคัดย่อ 	 กำรวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำองค์ประกอบและเปรียบเทียบ

ควำมสุขภำยในตนเองของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร	จ�ำแนกตำม

เพศ	อำยุ	อำชีพ	ระดับกำรศึกษำ	และสถำนภำพทำงครอบครัว 

เกบ็ข้อมูลด้วยเทคนคิกำรสมัภำษณ์เชงิลกึกบัผูเ้ชีย่วชำญ	จ�ำนวน	5	คน

วิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์เนื้อหำ	น�ำผลที่ได้มำสร้ำง

แบบสอบถำมแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ	5	ระดับ	และน�ำไปเก็บกับ

ตัวอย่ำงเป็นประชำชนในกรุงเทพมหำนคร	2	ครั้ง	ครั้งละ	1,500	คน

รวมเป็นจ�ำนวน	3,000	คน	ด้วยวิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ	วิเครำะห์

ข้อมูลด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ	(EFA)	และ 

เทคนิคกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่	2	(CFA)	และ 

เทคนิคกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนพหุคูณ	(MANOVA)	ผลกำร 

วิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ

	 1.	ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ	(EFA)	พบว่ำค่ำ 

Eigenvalues	มำกกว่ำ	1.00	มีอยู่ท้ังส้ิน	5	องค์ประกอบ	ก�ำหนดชื่อ 

ทั้ง	5	องค์ประกอบของควำมสุขภำยในตนเอง	ดังนี้	ด้ำนร่ำงกำย 

ด้ำนอำรมณ์	ด้ำนสัมพันธภำพกับผู้อื่น	ด้ำนคิดบวก	และด้ำนพลังชีวิต

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

อันดับท่ี	2	(2CFA)	พบว่ำแบบจ�ำลององค์ประกอบของควำมสุขภำยใน

ตนเอง	5	องค์ประกอบ	มีควำมกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ  ์

(χ2	=	600.00	df	=	231,	p-value	=	0.00000;	Relative	χ2	=	2.59, 

,	RMSEA	=.033,	RMR	=	.020,	SRMR=	.030,	CFI	=	.99,	GFI	= 

.	97,	AGFI	=	.96,	CN	=	733.62)	องค์ประกอบทัง้ห้ำ	อธบิำยควำมสขุ 

ภำยในตนเองได้ร้อยละ	43-92

	 2.	ประชำชนในกรุงเทพมหำนครท่ีมีอำชีพ	อำยุ	กำรศึกษำ 

แตกต่ำงกัน	มีควำมสุขภำยในตนเองแตกต่ำงกัน	แต่ประชำชนใน

กรงุเทพมหำนครทีมี่เพศ	และสถำนภำพ	แตกต่ำงกนั	มคีวำมสขุภำยใน

ตนเองไม่แตกต่ำงกัน

 

ค�ำส�ำคัญ:  ควำมสุขภำยในตนเอง,	ตัวชี้วัด,	กรุงเทพมหำนคร	
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Abstract 	 The	 purpose	 of	 this	 research	 was	 to	 study	 the 

Component	and	Inner	Happiness	Comparison	of	People	in	

Bangkok	 by	 gender,	 age,	 occupation,	 education	 level	 and	

family	 status.	 Data	were	 collected	 by	 in-depth	 interview	

technique	with	5	experts.	Data	were	analyzed	by	content	

analysis	technique.	The	result	was	a	set	of	5-level	question-

naires	and	collected	for	the	sample	living	in	Bangkok	2	times,	

1,500	people	each,	totaling	3,000	people	by	using	Stratified	

Random	 Sampling.	 The	 data	 were	 analyzed	 using	 the 

Exploratory	 Factor	 Analysis	 (EFA),	 Confirmatory	 Factor 

Analysis	(CFA)	and	Multivariate	Analysis	of	Variance	(MANOVA)	

technique.	The	data	were	analyzed	as	follows;

	 1.	The	results	of	Exploratory	Factor	Analysis	(EFA)	found	

that	the	Eigenvalues	which	greater	than	1.00.	were	5	elements.	

Definition	of	the	5	Inner	Happiness	elements	denominated	

as	of	Physical,	Emotion,	Social	interaction,	Positive	Thinking	

and	Vitality.	The	results	of	the	data	analysis	using	the	Sec-

ondary	Confirmatory	Factor	Analysis	(2CFA)	technique	found	

that	the	5	components	of	inner	happiness	were	congruence	 

with	the	empirical	data	(χ2=	600.00		df=	231,	p-value	=	0.00000; 

Relative	χ2	=	2.59,	RMSEA	=.033,	RMR	=	.020,	SRMR=	.030,		

CFI	=	.99,	GFI	=	.	97,	AGFI	=	.96,	CN	=	733.62)	All	five	elements

interpreted	inner	happiness	within	43-92%.

	 2.	People	in	Bangkok	who	had	different	occupations,	

age,	education,	could	distinguish	the	Inner	Happiness.	How-

ever,	people	in	Bangkok	who	had	different	gender	and	status	

had	no	difference	in	the	Inner	Happiness.

Key words:	 Inner	Happiness,	Indicators,	Bangkok
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บทน�ำ

	 ควำมสขุเป็นสิง่ทีท่กุคนในโลกปรำรถนำ

ด้วยกันทั้งสิ้น	กำรศึกษำเกี่ยวกับควำมสุข 

ของมนุษย์ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยใน

ปัจจุบัน	ทั้งในมิติด้ำนเศรษฐศำสตร์	ที่ให้ 

ควำมส�ำคัญกับปริมำณของสินทรัพย์ท่ีครอบ

ครองเพ่ือให้เกิด	“ควำมอยู่ดี”	ทำงกำยมำก

ที่สุด	หำกควำมต ้องกำรได ้รับกำรสนอง 

จะท�ำให้เกิดสุข	ถ้ำไม่ได้มำ	ย่อมเป็นทุกข์ 

ในขณะที่มิติด ้ำนสังคม	ให้ควำมส�ำคัญกับ

สัมพันธภำพกับคนรอบข้ำง	และในมิติด้ำน

สุขภำพ	 ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรมีสุขภำพ

ร่ำงกำยและสุขภำพจิตใจสมบูรณ์	ควำมสุข 

เป็นเจคติและกำรรับรู ้ของบุคคล	เกี่ยวข้อง 

กับควำมรู ้สึก	และควำมเชื่อ	หำกบุคคลมี 

มุมมองต่อสิ่งรอบข้ำงเชิงบวก	ย่อมส่งผลให ้

เกิดควำมสุขในกำรด�ำเนินชีวิตได้	โดยองค์

ประกอบหลัก	4	อย่ำงที่ท�ำให้มีควำมสุขในเชิง

คณุภำพชวีติทีด่นีัน้	ประกอบด้วย	ควำมน่ำอยู่

ของสภำพแวดล้อม	สมรรถภำพของบุคคล

ปัจจัยด้ำนทรัพยำกรภำยนอก	และอำรมณ์

ควำมรู ้สึกของบุคคล	(พระพรหมคุณำภรณ์

(ป.อ.	ปยตุโต),	2556;	Helliwell,	Layard,	& 

Sachs,	2013)

	 สมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำต	ิ(United 

Nations	General	 Assembly)	ก�ำหนดใหทุ้ก 

วนัที	่20	มนีำคม	ของทกุปี	เป็น	“วนัควำมสขุ

สำกล”	นับได้ว ่ำเป็นกำรท้ำทำยควำมคิด

กระแสหลกัทีแ่ต่เดมิให้ควำมส�ำคญักับควำมสขุ

เฉพำะมิติด้ำนเศรษฐกิจ	วัตถุสิ่งของเท่ำนั้น

สหประชำชำต	ิรำยงำนถงึกำรส�ำรวจดชันคีวำม

สุขโลกในปี	2559	โดยรวบรวมข้อมูลจำก

หลำยปัจจัย	อำทิ	ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยใน

ประเทศ	 ระบบสังคมสงเครำะห์	 รำยได ้

ประชำกร	อำยุขัยของประชำกร	ควำมมีอิสระ

ในกำรตัดสนิใจ	ควำมเอ้ืออำทร	และเจตคติต่อ

ปัญหำคอร์รัปชั่น	แล้วน�ำมำวิเครำะห์เป็นค่ำ

ควำมสุขในประเทศต่ำงๆ	157	ประเทศท่ัวโลก

พบว่ำในปีพ.ศ.	2559	ประเทศไทยมีควำมสุข

มำกขึ้นเล็กน้อยมีค่ำดัชนีควำมสุขอยู่อันดับที่ 

33	ของโลกเมื่อเทียบกับปีพ.ศ.	2558	ที่อยู่

อันดับที่	34	จำก	158	ประเทศทั่วโลกและ 

มีค ่ำดัชนีควำมสุขอยู ่อันดับที่ 	 2	 รองจำก

ประเทศสิงคโปร์	เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม

อำเซียน	(ส�ำนักข่ำวอินโฟเควสท์,	2559)	โดย

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	(2559)	ส�ำรวจ	พบว่ำ

ผู้ท�ำงำนในภำคกำรบริกำรและกำรค้ำมีควำม

สุขมำกท่ีสุด	และผู้ท่ีมีงำนท�ำจะมีควำมสุข

มำกกว่ำผูท้ีว่่ำงงำน	โดยองค์ประกอบหลกัของ

สุขภำพจิตที่อ่อนแอที่สุดคือ	สมรรถภำพของ

จิตใจ	(ร้อยละ	57.6)	ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่

เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น 

และกำรจดักำรปัญหำต่ำงๆ	ทีเ่กดิขึน้	แสดงให้

เห็นว่ำ	กำรยกระดับสุขภำพจิตของคนไทยให้
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ดีข้ึน	ควรมุ่งพัฒนำสมรรถภำพของจิตใจเป็น

หลัก

	 กำรวัด	“ควำมสุข”	 เป็นกำรวัดเชิง 

อัตวิสัย	 (Subjective)	 เพรำะเป็นกำรรับรู ้ 

อำรมณ์ควำมรู้สึกของแต่ละบุคคลในขณะนั้น

ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรวัดเชิงภำวะวิสัย	(Objec-

tive)	ที่มีค่ำคงที่	กำรวัดเชิงอัตวิสัยท�ำนอง 

เดยีวกนันีท้ีใ่ช้กนับ่อยคือ	ควำมอยูด่เีชงิอตัวสิยั 

(Subjective	well	–	being)	(รศรินทร์	เกรย์, 

วรชัย	ทองไทย	และ	เรวดี	สุวรรณนพเก้ำ,

2553)	ในทำงจิตวิทยำ	ควำมสุขเป็นเรื่องของ

อำรมณ์	ควำมรู้สึก	จึงเป็นกำรวัดที่เน้นไปทำง

ควำมอยู่ดีทำงอำรมณ์	(Emotional	well	– 

being)	แต่ถ้ำเป็นควำมอยู่ดี	(Well	–	being) 

จะรวมเอำมิติของสุขภำพกำย	 (Physical 

health)	และสุขภำพใจ	(Mental	health) 

เข้ำไปด้วย	นอกเหนือจำกมิติของควำมอยู่ดี

ทำงอำรมณ์	(Lyubomirsky,	2008)	นอกจำกนี ้

ยังมกีำรวดัด้ำนสขุภำวะทำงจติ	(Psychological 

well-being)	ซึ่งเป็นคุณลักษณะเชิงบวกท่ีมี 

ควำมหลำกหลำยด้ำนกำรเจริญเติบโตและ

พัฒนำกำรของบุคคลด้วย	(Ryff	&	Keyes, 

1995)

	 กรุงเทพมหำนคร	ถือเป็นเมืองหลวง 

ของประเทศ	ที่มีประชำชนอยู่อำศัยหนำแน่น

ประมำณ	10	ล้ำนคน	เป็นพื้นที่ชุมชนขนำด

ใหญ่กว ่ำเขตสุขภำพอื่นๆ	ที่มีประชำชน

ประมำณเพยีง	5-6	ล้ำนคน	จำกกำรส�ำรวจใน

ปีพ.ศ.	2558	พบว่ำสัดส่วนคนที่อำศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหำนครมีควำมสุขน้อยกว่ำภำพรวม

ประเทศท่ีได้ร้อยละ	83.6	นอกจำกนี	้ยงัพบว่ำ

ค่ำควำมสุขอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่ำปกติมำกกว่ำ

ภำพรวมประเทศท่ีได ้ร ้อยละ	16.4	หรือ

มำกกว่ำเกือบ	2	 เท่ำตัว	 (กรมสุขภำพจิต,

2561)	ดังนั้น	งำนวิจัยนี้	จึงมุ่งศึกษำควำมสุข

ภำยในของตนเองของคนในกรุงเทพมหำนคร 

ทีม่วีถิชีวีติ	บรบิท	ควำมเป็นอยูม่คีวำมแตกต่ำง

จำกพ้ืนทีใ่นชนบทอย่ำงชดัเจน	และเพ่ือเปรียบ

เทียบควำมสุขภำยในตนเองของประชำชนใน

กรุงเทพมหำนคร	จ�ำแนกตำมเพศ	อำย	ุอำชพี

กำรศึกษำ	และสถำนภำพว่ำส่งผลต่อควำมสุข

แตกต่ำงกนัหรอืไม่	เพือ่จกัได้เป็นข้อสำรเทศให้

แก่หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข ้องน�ำไปใช ้ก�ำหนด

นโยบำยในกำรสร้ำงโปรแกรมหรือกิจกรรมที่

ส ่งเสริมควำมสุขภำยในตนเองของคนใน

กรุงเทพมหำนครต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	เพือ่ศกึษำองค์ประกอบของควำมสขุ

ภำยในตนเองของประชำชนในกรงุเทพมหำนคร 

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบควำมสุขภำยใน

ตนเองของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร

จ�ำแนกตำมเพศ	อำยุ	อำชีพ	ระดับกำรศึกษำ

และสถำนภำพ
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ขอบเขตกำรวิจัย

	 1.	ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัย	 ได้แก่ 

ประชำชนที่อำศัยอยู ่ ในกรุงเทพมหำนคร 

และมีชื่ออยู่ตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎร

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.2558	รวมจ�ำนวน 

5,605,672	คน	(ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน 

กรมกำรปกครอง,	2558)

	 	2.	ตัวอย่ำง	ได้แก่	ประชำชนที่อำศัย

อยู่ในกรุงเทพมหำนคร	ท่ีมีอำยุตั้งแต่	15	ปี 

ขึ้นไป	โดยแบ่งกำรเก็บข้อมูลออกเป็น	2	ครั้ง 

ครัง้ที	่1	ส�ำหรับกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิ

ส�ำรวจ	(Exploratory	Factor	Analysis) 

จ�ำนวน	1,500	คน	ครั้งท่ีสอง	ส�ำหรับกำร

วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่	2 

(Secondary	Confirmatory	Factor	Analysis) 

และกำรเปรียบเทียบควำมสุขภำยในตนเอง

ของประชำชนในกรงุเทพมหำนคร	จ�ำแนกตำม

เพศ	อำยุ	อำชีพ	กำรศึกษำ	และสถำนภำพ

จ�ำนวน	1,500	คน	ก�ำหนดตัวอย่ำงขั้นต�่ำ

ส�ำหรับกำรเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง	 โดยกำร

ประมำณค่ำจำกสดัส่วนของตัวอย่ำงต่อตวัแปร

ที่ท�ำกำรศึกษำในสัดส่วน	1	ต่อ	20	ซึ่งในกำร

เก็บข้อมูลในครั้งนี้	ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด

จ�ำนวน	25	ตวัชีว้ดั	ดงันัน้	ตวัอย่ำงในกำรเกบ็

ข้อมูลแต่ละครั้ง	ไม่ควรน้อยกว่ำ	500	คน 

ด้วยกำรสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ	(Stratified	Ran-

dom	Sampling)	โดยใช้เขตของกรุงเทพ- 

มหำนครเป็นตัวแบ่งชั้นภูมิ

	 3.	ตัวแปรที่ศึกษำ

	 ตัวแปรต้น	ได้แก่	เพศ	อำยุ	อำชีพ

กำรศึกษำ	และสถำนภำพ

	 ตัวแปรตำม	ได้แก่	ควำมสุขภำยใน

ตนเอง

	 ทั้งนี้	ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้	ได้รับกำร

รับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมส�ำหรับ

พิ จ ำ รณำ โค ร งก ำ ร วิ จั ย ท่ี ท� ำ ใ นมนุ ษย ์

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	รหัสโครงกำร 

051/56	E

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ

(Quantitative	Research)	โดยมีข้ันตอน 

กำรวิจัย	ดังนี้

	 1.	ด�ำเนินกำรทบทวนเอกสำรและ

วรรณกรรมที่ เ ก่ียวข ้องกับควำมสุข	 เพื่อ

ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับเนื้อหำ	องค์ประกอบ

ของควำมสุขในมุมมองของนักทฤษฎี	และ

ด�ำเนินกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับผู ้เชี่ยวชำญ 

ด้ำนจิตวิทยำ	ด้ำนสังคม	ด้ำนศำสนำ	รวม

จ�ำนวน	5	คน	เพื่อขอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

เนื้อหำ	องค์ประกอบ	ของควำมสุขในมุมมอง

ของผู้เชี่ยวชำญ

	 2.	ก�ำหนดขอบเขตของควำมสุขภำย 

ในตนเอง	และสังเครำะห์องค์ประกอบย่อย 

พัฒนำให้ออกมำในรูปแบบของแบบสอบถำม
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แบบมำตรส่วนประมำณค่ำ	5	ระดับ	หำ

คุณภำพของแบบสอบถำมด้วยกำรหำค่ำ 

ควำมเท่ียงตรงเชงิเนือ้หำ	(Content	Validity) 

ด ้วยเทคนิคกำรค�ำนวณหำค ่ำดัชนีควำม

สอดคล้อง	(Item	Objective	 Congruence: 

IOC)	จำกผู้เชี่ยวชำญ	จ�ำนวน	5	คน	พบว่ำ 

มีค ่ำ	 IOC	อย่ระหว่ำง	0.6-1.00	แล้วน�ำ 

แบบสอบถำมไปทดลองใช้	กบัตวัอย่ำง	จ�ำนวน 

60	คน	เพื่อหำค่ำอ�ำนำจจ�ำแนกรำยข้อ	ด้วย 

วิธีกำรหำค่ำสหสัมพันธ์คะแนนรำยข้อกับ

คะแนนรวม	(Corrected	item-total	correla- 

tion)	พบว่ำ	มีค่ำอ�ำนำจจ�ำแนกอยู่ระหว่ำง 

.313	-	.656	และหำค่ำควำมเชื่อมั่นท้ังฉบับ

(Reliability)	ด้วยเทคนิคแบบอัลฟำ	(Cron-

bach	Alpha)	พบว่ำมีค่ำเท่ำกับ	.924

	 3 . 	 ด� ำ เนินกำรเก็บข ้อมูลครั้ ง ท่ี 	 1 

กับตัวอย่ำง	จ�ำนวน	1,500	คน	เพื่อด�ำเนิน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์

องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ	(EFA)	ด้วยโปรแกรม 

ส�ำเรจ็รปูทำงสถติิ	เพือ่ตรวจสอบถงึองค์ประกอบ 

ของควำมสุขภำยในตนเองของประชำชน 

ในกรุงเทพมหำนครว่ำมีกี่องค์ประกอบ	แต่ละ

องค์ประกอบประกอบด้วยตัวชี้วัดอะไรบ้ำง

	 4.	ด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลครั้งที่	2	กับ

ตัวอย่ำง	จ�ำนวน	1,500	คน	เพื่อด�ำเนินกำร

วิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่	2	(Secondary 

Confirmatory	Factor	Analysis)	ด ้วย 

โปรแกรมส�ำเร็จรูปทำงสถิติ	 เพื่อยืนยันถึง 

องค์ประกอบของควำมสุขภำยในตนเองของ

ประชำชนในกรุงเทพมหำนคร	และวิเครำะห์

ข้อมลูด้วยเทคนคิกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวน

หลำยตัวแปร	(MANOVA)	เพื่อเปรียบเทียบ 

ควำมสุขภำยในตัวเองทั้งในภำพรวมและรำย

ด้ำนของประชำชนจ�ำแนกตำมข้อมลูส่วนบคุคล

ผลกำรวิจัย

	 1.	กำรศกึษำองค์ประกอบของควำมสขุ

ภำยในตนเองของประชำชนในกรงุเทพมหำนคร 

ผู ้วิจัยสัมภำษณ์ผู ้เชี่ยวชำญ	จ�ำนวน	5	คน 

ก่อนด�ำเนินกำรศึกษำองค์ประกอบของควำม

สุขภำยในตนเอง	ผลกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ

สรปุได้ว่ำ	ควำมสขุภำยในตนเองเป็นควำมรู้สกึ

เชิงบวกที่เกิดขึ้นภำยในตนเองโดยไม่ได้ถูก

กระตุ้นจำกสภำพแวดล้อม	เกิดจำกกำรรับรู้

ของบุคคลจำกสิ่งที่ตนเองเป็น	สิ่งที่ตนเองม ี

อยู่ในช่วงระยะเวลำนั้นๆ	บุคคลท่ีมีควำมสุข

ภำยในตนเอง	 จะเกิดควำมรู ้สึกเชิงบวก 

อำรมณ์ดี	มีสติในกำรตำมอำรมณ์และจัดกำร

กับอำรมณ์ของตนเองได้	มีควำมอิ่มเอมใจ 

พึงพอใจกับชีวิต	มีควำมสบำยใจ	สำมำรถ 

ใช้ควำมสุขเอำชนะต่อควำมทุกข์ได้	มีมุมมอง 

ต่อปัญหำในทำงบวก	คิดหำทำงออกเมื่อ 

เกิดปัญหำ	มำกกว่ำจะจมอยู่กับปัญหำนั้นๆ 



วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 200
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สำมำรถสร้ำงสมัพนัธภำพทีด่กีบับคุคลรอบข้ำง

พูดถึงคนอื่นในแง่ดี	ให้ก�ำลังใจ	ชื่นชมผู้อื่นได้

ดูแลรักษำสุขภำพของตนเองให ้แข็งแรง 

ไม่ปล่อยให้ตนเองเครียดจนส่งผลกระทบต่อ

สขุภำพกำย	และใจ	ท�ำให้ตนเองเป็นผูท้ีม่จีติใจ

ปลอดโปร่ง	โล่ง	สบำย	เป็นผู้ที่วำงเป้ำหมำย

อนำคตของตนเองในกำรใช้ชีวิต	และน�ำพำ

ตนเองไปสู่เป้ำหมำยท่ีวำงไว้	มีควำมสนุกกับ

กำรใช้ชีวิต	สร้ำงให้ตนเองเกิดควำมมีชีวิต 

ชีวำในทุกๆ	วัน	ไม่ท้ิงตัวให้จมกับควำมทุกข ์

ไม่ดูถูกตนเอง	มีควำมรู้สึกดีกับชีวิตและกำร 

ใช้ชีวิต	ปรับตัวได้ง่ำย

	 จำกนั้น	ผู้วิจัย	ได้น�ำผลกำรสัมภำษณ์

มำสร้ำงเป็นข้อค�ำถำมเพื่อศึกษำองค์ประกอบ

เชิงส�ำรวจ	โดยผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ

เชงิส�ำรวจ	(EFA)	จำกกำรเกบ็ข้อมลูกบัตวัอย่ำง 

ครั้งท่ี	1	จ�ำนวน	1,500	คน	เป็นดังนี้	 (ตำรำง

ที่	1	หน้ำที่	201)

	 ตำรำง	1	พบว่ำ	เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของ

ข ้อค� ำถำมทั้ ง 	 25	 ข ้อ 	 ไม ่ เป ็น เมทริกซ ์

เอกลักษณ์	(Identity	Matrix)	(Bartlett's 

Test	of	Sphericity	=	32952.972,	P-value 

=	 .000)	 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อค�ำถำม 

พบว่ำ	ค่ำควำมพอเพียงของกำรเลือกตัวอย่ำง

โดยรวม	(Kaiser-Meyer-Olkin:	 KMO)	มีค่ำ 

เท่ำกับ	.941	แสดงว่ำข้อค�ำถำมเป็นรำยข้อ 

มีควำมสัมพันธ์กันเพียงพอพอที่จะน�ำมำใช้ 

ในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเดียวกันได้ 

กำรวเิครำะห์องค์ประกอบพบว่ำ	องค์ประกอบ

ที่	 1	ประกอบด้วยข้อค�ำถำมที่ 	 19	–	25 

ก�ำหนดชื่อเรียกองค์ประกอบว่ำ	พลังชีวิต 

องค์ประกอบท่ี	2	ประกอบด้วยข้อค�ำถำมที่ 

11	–	15	ก�ำหนดชื่อเรียกองค์ประกอบว่ำ 

สัมพันธภำพกับผู ้อื่น 	 องค ์ประกอบที่ 	 3 

ประกอบด้วยข้อค�ำถำมที่	1-5	ก�ำหนดชื่อ 

เรียกองค์ประกอบว่ำ	ร่ำงกำย	องค์ประกอบท่ี 

4	ประกอบด้วยข้อค�ำถำมท่ี	6-10	ก�ำหนด 

ชือ่เรยีกองค์ประกอบว่ำ	อำรมณ์	องค์ประกอบ

ที	่5	ประกอบด้วยข้อค�ำถำมที	่16-18	ก�ำหนด

ชื่อเรียกองค์ประกอบว่ำ	คิดบวก

	 ผลกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิยนืยัน

อนัดับทีส่อง	จำกกำรเกบ็ข้อมูลกบัตัวอย่ำงครัง้

ที่	 2	จ�ำนวน	1,500	คน	 	พบว่ำ	แบบจ�ำลอง 

มคีวำมกลมกลืนกบัข้อมลูเชงิประจักษ์ในระดับ

ที่ยอมรับได้	(χ2=	600.00	df=	231,	p-value	

=	0.00000;	Relative	χ2	=	2.59,	RMSEA	=	

.033,	RMR	=	.020,	SRMR=	.030,	CFI	=	.99,	

GFI	=	.97,		AGFI	=	.96,	CN	=	733.62)	แสดง

ผลของกำรวิเครำะห์แบบจ�ำลององค์ประกอบ

เชงิยนืยนัอันดบัที	่2	ของควำมสุขภำยในตนเอง

ของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร	 ดังภำพ

ประกอบ	1	และตำรำง	2	(หน้ำที่	203)
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ตำรำง 1	ค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบของควำมสุขภำยในตนเองหลังกำรหมุนแกนแบบ	Varimax 

												(n	=	1,500)

ข้อที่      องค์ประกอบ            องค์ประกอบ           Communalities
          (Factor Loading)
	 	 	 	 	 	 		1	 		2	 		3	 		4	 		5
 
1.	สมองปลอดโปร่งโล่งสบำย		 	 .168	 .142	 .704	 .222	 .038	 					.594
2.	กล้ำมเนื้อผ่อนคลำย	 	 	 .086	 .071	 .786	 .119	 .151	 					.679
3.	ร่ำงกำยกระฉับกระเฉง	 	 	 .168	 .091	 .788	 .070	 .108	 					.672
4.	คอ	ไหล่ข้อต่อต่ำงๆ	เคลื่อนไหวได้คล่อง	 .119	 .149	 .736	 .084	 .092	 					.620
5.	หำยใจได้สะดวก	เต็มปอด	 	 	 .134	 .200	 .651	 .126	 .023	 					.487
6.	ร่ำเริงอำรมณ์ดี	 	 	 	 .234	 .360	 .381	 .399	 -.345	 					.650
7.	อำรมณ์หนักแน่น	มั่นคง	 	 	 .219	 .132	 .289	 .520	 .160	 					.424
8.	ปล่อยวำงควำมรู้สึกด้ำนลบได้	("ช่ำงมัน"	)	 .041	 .026	 .065	 .742	 .274	 					.659
9.	ยิ้มได้ง่ำยอย่ำงเป็นธรรมชำติ	 	 .255	 .439	 .223	 .566	 -.121	 					.668
10.	รู้เท่ำทันอำรมณ์และควำมรู้สึกภำยในตนเอง	 .176	 .216	 .201	 .583	 .190	 					.517
11.	เข้ำหำทักทำยผู้คนอย่ำงเป็นกันเอง	 	 .178	 .705	 .148	 .146	 -.034	 					.542
12.	พร้อมเปิดใจรับฟังควำมคิดที่ต่ำงจำกตนเอง	 .130	 .670	 .159	 .141	 .307	 					.602
13.	ปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้	 	 	 .237	 .776	 .178	 .076	 .110	 					.705
14.	เข้ำร่วมกับกลุ่มสนทนำกับผู้อื่นได้	 	 .165	 .785	 .157	 .071	 .171	 					.687
15.	กล้ำพูดชื่นชมผู้อื่น	 	 	 .207	 .609	 .070	 .183	 .300	 					.518
16.	คิดหำทำงออกมำกกว่ำคิดวกวนอยู่กับปัญหำ	 .204	 .289	 .128	 .282	 .511	 					.449
17.	ยอมรับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตได้	 .305	 .286	 .144	 .238	 .505	 					.552
18.	คิดว่ำปัญหำที่พบเจอสำมำรถแก้ไขได้อย่ำง	 .315	 .165	 .163	 .218	 .605	 					.539
				สร้ำงสรรค์
19.	คิดวำงแผนชีวิตในอนำคตให้มีควำมสุขตำม	 .514	 .183	 .151	 .085	 .465	 					.619
				ศักยภำพของตนเอง
20.	ให้ก�ำลังใจกับตนเองเพื่อก้ำวไปสู่สิ่งที่มุ่งหวัง	 .647	 .251	 .106	 .054	 .351	 					.610
21.	เกิดแรงบันดำลใจในตนเอง	 	 .679	 .213	 .167	 .093	 .264	 					.707
22.	มีพลังในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงมุ่งมั่น		มุ่งหน้ำ	 .773	 .185	 .175	 .108	 .178	 					.606
23.	ชื่นชมตนเอง		เมื่อท�ำสิ่งมุ่งหวังได้ส�ำเร็จ	 .747	 .172	 .119	 .105	 .053	 					.734
24.	มีพลังใจในกำรสู้ชีวิต	 	 	 .811	 .124	 .173	 .187	 .053	 					.604
25.	มีควำมศรัทธำตนเอง	 	 	 .758	 .124	 .107	 .151	 .040	 					.625
					Kaiser-Meyer-Olkin	=	.941,	Bartlett's	Test	of	Sphericity	=	32952.972	(p=	.0000)
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รปูท่ี 1	ผลกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดับที	่2	ของควำมสุขภำยในตนเองของประชำชน		 

									ในกรุงเทพมหำนคร	(n	=	1,500)



203ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2019/2562

จิตรา ดุษฎีเมธา

ตำรำงที่ 2 ค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำน	(Factor	Loading	Score)	แสดงเป็นคะแนน 

													มำตรฐำน	(Standardize	Score)	ขององค์ประกอบหลักของควำมสุขภำยในตนเอง 

													ของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร	(n	=	1,500)
  องค์ประกอบ     ค่ำน�้ำหนักองค์  สถิติทดสอบ  ควำมคลำดเคลื่อน
      ประกอบ (λ)     ท ี(t)     มำตรฐำน (θ)  R2

1. ควำมสุขภำยในตนเองด้ำนร่ำงกำย    .66  19.30    .37    .43
	 1.1	สมองปลอดโปร่งโล่งสบำย	 	 .73	 -	 	 .47	 	 .53
	 1.2	กล้ำมเนื้อผ่อนคลำย	 	 	 .66	 20.40	 	 .56	 	 .44
	 1.3	ร่ำงกำยกระฉับกระเฉง	 	 .72	 19.12	 	 .48	 	 .52
	 1.4	คอ	ไหล่ข้อต่อต่ำงๆ	เคลื่อนไหวได้คล่อง	 .73	 20.67	 	 .46	 	 .54
	 1.5	หำยใจได้สะดวก	เต็มปอด	 	 .71	 16.15	 	 .50	 	 .50
2. ควำมสุขภำยในตนเองด้ำนอำรมณ์    .94  17.99    .11    .89
	 2.1	ร่ำเริงอำรมณ์ดี	 	 	 .51	 -	 	 .74	 	 .26
	 2.2	อำรมณ์หนักแน่น	มั่นคง	 	 .57	 15.07	 	 .67	 	 .33
	 2.4	ปล่อยวำงควำมรู้สึกด้ำนลบได้	("ช่ำงมัน")	 .41	 11.92	 	 .83	 	 .17
	 2.5	ยิ้มได้ง่ำยอย่ำงเป็นธรรมชำติ	 	 .60	 17.83	 	 .64	 	 .36
	 2.6	รู้เท่ำทันอำรมณ์และควำมรู้สึกภำยในตนเอง	 .58	 15.10	 	 .66	 	 .34
3. ควำมสุขภำยในตนเองด้ำนสัมพันธภำพกับผู้อื่น  .79  21.52    .38    .62
	 3.2	เข้ำหำทักทำยผู้คนอย่ำงเป็นกันเอง	 .65	 -	 	 .57	 	 .43
	 3.3	พร้อมเปิดใจรับฟังควำมคิดที่ต่ำงจำกตนเอง	 .73	 23.35	 	 .46	 	 .54
	 3.4	ปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้		 	 .78	 23.25	 	 .39	 	 .61
	 3.5	เข้ำร่วมกับกลุ่มสนทนำกับผู้อื่นได้	 .73	 22.01	 	 .47	 	 .53
	 3.6	กล้ำพูดชื่นชมผู้อื่น	 	 	 .67	 20.40	 	 .56	 	 .44
4. ควำมสุขภำยในตนเองด้ำนคิดบวก    .96  21.51    .08    .92
	 4.1	คิดหำทำงออกมำกกว่ำคิดวกวนอยู่กับปัญหำ	.58	 -	 	 .66	 	 .34
	 4.2	ยอมรับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตได้	.65	 20.46	 	 .58	 	 .42
	 4.5	คิดว่ำปัญหำที่พบเจอสำมำรถแก้ไขได้อย่ำง
	 	 		สร้ำงสรรค์	 	 	 .62	 17.73	 	 .62	 	 .38
5. ควำมสุขภำยในตนเองด้ำนพลังชีวิต    .80  21.29    .37    .63
	 5.1	คิดวำงแผนชีวิตในอนำคตให้มีควำมสุข
	 	 		ตำมศักยภำพของตนเอง	 	 .62	 -	 	 .62	 	 .38
	 5.2	ให้ก�ำลังใจกับตนเองเพื่อก้ำวไปสู่สิ่งที่มุ่งหวัง	 .71	 25.64	 	 .50	 	 .50
	 5.3	เกิดแรงบันดำลใจในตนเอง	 	 .77	 23.58	 	 .40	 	 .60
	 5.4	มีพลังในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงมุ่งมั่น	มุ่งหน้ำ	 .84	 24.87	 	 .29	 	 .71
	 5.5	ชื่นชมตนเอง	เมื่อท�ำสิ่งมุ่งหวังได้ส�ำเร็จ	 .68	 21.43	 	 .54	 	 .46
	 5.5	มีพลังใจในกำรสู้ชีวิต		 	 .75	 22.97	 	 .44	 	 .56
	 5.6	มีควำมศรัทธำตนเอง		 	 .65	 20.66	 	 .58	 	 .42
χ2=	600.00	df=	231,	p-value	=	0.00000;	Relative	χ2	=	2.59,	RMSEA	=.033,	RMR	=	.020,	SRMR=	.030,	CFI	=	.99, 
GFI	=	.97,	AGFI	=	.96,	CN	=	733.62
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	 ตำรำงท่ี	2	แสดงให้เห็นว่ำควำมสุข

ภำยในตนเองของประชำชนในกรงุเทพมหำนคร 

ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบหลัก	มีค ่ำ 

น�้ำหนักองค์ประกอบมำตรฐำน	(λ)	(Stan- 

dardized	 Solution)	มีค่ำอยู่ระหว่ำง	.66	- 

.96	อย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั	.05	มค่ีำ 

ควำมคลำดเคลือ่นมำตรฐำนเท่ำกบั	.08	-	.38 

มีค่ำควำมเชื่อมั่น	(R2)	เท่ำกับ	.43	-	.92

	 2.	กำรเปรียบเทียบควำมสุขภำยใน

ตนเองของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร 

จ�ำแนกตำมเพศ	อำยุ	อำชีพ	ระดับกำรศึกษำ 

และสถำนภำพ	ผู ้วิจัยได ้น�ำข ้อมูลจำกผล 

กำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดับท่ี	2 

จำกตัวอย่ำง	จ�ำนวน	1,500	คน	ที่พบว่ำ 

ควำมสุขภำยในตนเองของประชำชนใน

กรุงเทพมหำนคร	ประกอบด ้วย	 5	องค ์

ประกอบหลัก	มำด�ำเนินกำรเปรียบเทียบ

จ�ำแนกตำมข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่ำง 

ด้วยสถติิทดสอบกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวน

พหุคูณ	(MANOVA)	ได้ผลสรุปดังตำรำง	3

ตำรำง 3	ผลกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนพหคุณู	(MANOVA)	เพือ่เปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่ของควำม 

	 			สุขภำยในตนเองโดยรวมและรำยด้ำน	ของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครท่ีมีเพศ 

	 			ช่วงอำยุ	อำชีพ	กำรศึกษำ	และสถำนภำพต่ำงกัน

ค่ำสถิติ/	 	 	 		ด้ำน	 		ด้ำน	 			ด้ำน	 	 	ด้ำน	 		ด้ำน	 โดยรวม	 Wilks'	Lambda
ตัวแปร		 	 	 ร่ำงกำย	 อำรมณ์	 สัมพันธภำพ	 คิดบวก	 พลังชีวิต	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 กับผู้อื่น
1.	เพศ		 	 F	 .002	 	.010	 			.077	 	 2.338	 	2.390	 		.588	 .998	(F=	.987)
2.	ช่วงอำยุ	 F	 .081	 	.398	 		7.060*		 7.613*	 	8.431*	 	3.801*	 .984	(F=	3.947*)
3.	อำชีพ		 F	 1.016	 	.404	 		5.674*		 8.244*	 	7.219*	 	4.317*	 .968	(F=	3.306*)
4.	กำรศึกษำ	 F	 3.037*	 	.224	 		2.058	 	 1.988	 	3.623*	 	1.090	 .989	(F=	2.599*)
5.	สถำนภำพ	 F	 .241	 	.436	 		1.615	 	 2.120	 	1.873	 		.783	 .990	(F=	2.446)

หมำยเหตุ	*มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.05,	เพศ	แบ่งเป็น	ชำย	(n=931)	หญิง	(n=1,926),	ช่วงอำยุ	แบ่งเป็น 
ระหว่ำง	15-20 ปี	(n=1431)	ระหว่ำง	21–40 ปี	(n=803)	มำกกว่ำหรอืเท่ำกบั	41	ปี	(n=624),	อำชพี	แบ่งเป็น 
นักเรียน/นักศึกษำ(n=1454)	อำชีพประจ�ำ/มีเงินเดือน	(n=1025)	อำชีพไม่ประจ�ำ/งำนอิสระไม่มีเงินเดือน 
(n=380),	กำรศึกษำ	แบ่งเป็นมัธยมศึกษำ/ต�่ำกว่ำ	(n=449)	อนุปริญญำ/ปวช/ปวส	(n=1298)	ปริญญำตรี/ 
สูงกว่ำ	(n=1080),	สถำนภำพ	แบ่งเป็น	โสด(n=1931)	สมรส	(n=827)	หย่ำร่ำง/หม้ำย	(n=92)
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	 จำกตำรำง	 3	พบว ่ำ 	 ตัวแปรเพศ 

(Wilks'	Lambda	=	.998	8,	F	=	.987)	และ 

สถำนภำพ	(Wilks'	Lambda	=	.990,	F	= 

2.446	p	=	.005)	ไม่สำมำรถจ�ำแนกค่ำเฉลี่ย

ของควำมสุขภำยในตนเองประชำชนในเขต

กรงุเทพมหำนครได้	แต่ตวัแปรช่วงอำย	ุอำชพี

และกำรศึกษำ	สำมำรถจ�ำแนกค่ำเฉลี่ยของ

ควำมสุขภำยในตนเองได้	โดยพบว่ำ

	 1.	ประชำชนที่มีช่วงอำยุแตกต่ำงกัน 

มีค่ำเฉลี่ยควำมสุขภำยในแตกต่ำงกัน	(Wilks' 

Lambda	=	.984,	F	=	3.947*)	โดยพบว่ำ

	 -	ควำมสขุภำยในโดยรวม	(F	=	3.801*) 

ประชำชนช่วงอำยรุะหว่ำง	21–40	ปี	(M	=	3.64) 

มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำประชำชนอำยุน้อยกว่ำ 

หรอืเท่ำกบั	20	ปี	M	=	3.59)	อย่ำงมนียัส�ำคญั 

ทำงสถิติที่ระดับ	.05	ประชำชนที่มีอำยุมำก 

กว่ำหรอืเท่ำกบั	41	ปี	(M	=	3.64)	มค่ีำเฉลีย่มำก 

กว่ำประชำชนอำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ	20	ปี 

(M	=	3.59)	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 

.05

	 -	ด้ำนสมัพนัธภำพกับผูอ้ืน่	(F	=	7.060*) 

ประชำชนที่มีอำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกับ	41	ปี 

(M	=	3.78)	มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำประชำชนอำยุ

น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั	20	ปี	(M	=	3.66)	อย่ำง

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.05

	 -	ด้ำนคดิบวก	(F	=	7.613*)	ประชำชน 

ช่วงอำยุระหว่ำง	21–40	ปี	(M	=	3.61)	มีค่ำ 

เฉลี่ยมำกกว่ำประชำชนอำยุน้อยกว่ำหรือ 

เท่ำกับ	20	ปี	(M	=	3.52)	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

ทำงสถิติที่ ระดับ	 .05	ประชำชนที่มีอำยุ

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ	41	ปี	(M	=	3.59)	มีค่ำ 

เฉลี่ยมำกกว่ำประชำชนอำยุน้อยกว่ำหรือ

เท่ำกับ	20	ปี	(M	=	3.52)

	 -	ด้ำนพลงัชวีติ	(F	=	8.431*)	ประชำชน 

ช่วงอำยุระหว่ำง	21–40	ปี	(M	=	3.85)	มีค่ำ 

เฉลี่ยมำกกว่ำประชำชนอำยุน้อยกว่ำหรือ

เท่ำกับ	20	ปี	(M	=	3.73)	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

ทำงสถิติที่ ระดับ	 .05	ประชำชนที่มีอำยุ

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ	41	ปี	(M	=	3.80)	มีค่ำ 

เฉลี่ยมำกกว่ำประชำชนอำยุน้อยกว่ำหรือ

เท่ำกับ	20	ปี	(M	=	3.73)	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

ทำงสถิติที่ระดับ	.05

	 -	ส�ำหรับด้ำนร่ำงกำย	(F=	.081)	และ 

ด้ำนอำรมณ์	(F	=	.398)	ประชำชนท่ีมีช่วง 

อำยุแตกต่ำงกันมีค่ำเฉลี่ยไม่แตกต่ำงกัน

	 2.	ประชำชนที่มีอำชีพแตกต่ำงกัน 

มีค่ำเฉล่ียควำมสุขภำยในแตกต่ำงกัน	(Wilks' 

Lambda	=	.968,	F=	3.306*)	โดยพบว่ำ

	 -	ควำมสุขภำยในโดยรวม	(F=4.317*) 

ประชำชนที่มีอำชีพประจ�ำ/มีเงินเดือน	(M	= 

3.65)	มีค ่ำเฉล่ียมำกกว่ำประชำชนที่เป็น 

นกัเรยีน/นกัศกึษำ	(M	=	3.59)	อย่ำงมนียัส�ำคญั 

ทำงสถิติที่ระดับ	.05
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	 -	ด้ำนสมัพนัธภำพกบัผูอ้ืน่	(F	=	5.674*) 

ประชำชนที่มีอำชีพประจ�ำ/มีเงินเดือน	(M	= 

3.75)	มีค ่ำเฉล่ียมำกกว่ำประชำชนที่เป็น 

นกัเรยีน/นกัศกึษำ	(M	=	3.67)	อย่ำงมนียัส�ำคญั 

ทำงสถิติที่ระดับ	.05

	 -	ด้ำนคดิบวก	(F	=	8.244*)	ประชำชน 

ทีม่อีำชพีประจ�ำ/มเีงนิเดอืน	(M	=	3.61)	มค่ีำ 

เฉลี่ยมำกกว ่ำประชำชนที่ เป ็นนักเรียน/

นักศึกษำ	(M	=	3.51)	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำง 

สถิติที่ระดับ	 .05	ประชำชนที่มีอำชีพไม ่

ประจ�ำ/งำนอิสระไม่มีเงินเดือน	(M	=	3.60) 

มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำประชำชนท่ีเป็นนักเรียน/

นักศึกษำ	(M	=	3.51)	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำง 

สถิติที่ระดับ	.05

	 -	ด้ำนพลงัชวีติ	(F	=	7.219*)	ประชำชน 

ทีม่อีำชพีประจ�ำ/มเีงนิเดอืน	(M	=	3.83)	มค่ีำ 

เฉลี่ยมำกกว ่ำประชำชนที่ เป ็นนักเรียน/

นักศึกษำ	(M	=	3.73)	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำง 

สถิติที่ระดับ	 .05	ประชำชนที่มีอำชีพไม ่

ประจ�ำ/งำนอิสระไม่มีเงินเดือน	(M	=	3.81) 

มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำประชำชนท่ีเป็นนักเรียน/

นักศึกษำ	(M	=	3.73)	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำง 

สถิติที่ระดับ	.05

	 -	ส�ำหรับด้ำนร่ำงกำย	(F	=	1.016) 

และด้ำนอำรมณ์	(F	=	.404)	ประชำชนท่ีมี 

ช่วงอำยุแตกต่ำงกันมีค่ำเฉลี่ยไม่แตกต่ำงกัน

	 3.	ประชำชนที่มีกำรศึกษำแตกต่ำงกัน 

มีค่ำเฉล่ียควำมสุขภำยในแตกต่ำงกัน	(Wilks' 

Lambda	=	.989,	F	=	2.599*)	โดยพบว่ำ

	 -	ด้ำนร่ำงกำย	(F=	3.037*)	ประชำชน

ท่ีมีกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ/ปวช/ปวส 

(M	=	3.43)	มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำระดับมัธยม 

ศึกษำ/ต�่ำกว่ำ	(M	=	3.35)	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

ทำงสถิติที่ระดับ	.05

	 -	ด้ำนพลงัชวีติ	(F	=	3.623*)	ประชำชน 

ที่มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี/สูงกว่ำ(M	=	3

. 8 2 ) 	 มี ค ่ ำ เ ฉ ล่ี ยม ำกกว ่ ำ ร ะ ดั บมั ธ ยม 

ศึกษำ/ต�่ำกว่ำ	(M	=	3.74)	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

ทำงสถิติที่ระดับ	.05	ประชำชนที่มีกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรี/สูงกว่ำ	 (M	=	3.82)	มีค่ำ 

เฉลี่ยมำกกว่ำระดับอนุปริญญำ/ปวช/ปวส 

(M	=	3.75)	อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 

.05	

	 -	ส�ำหรับด้ำนอำรมณ์	(F	=	.224)	ด้ำน 

สัมพันธภำพกับผู้อื่น(F	=	2.058)	และด้ำน 

คิดบวก	(F	=	1.988)	ประชำชนที่มีกำรศึกษำ

แตกต่ำงกันมีค่ำเฉลี่ยไม่แตกต่ำงกัน

สรุปและอภิปรำยผล

	 1.	กำรศกึษำองค์ประกอบของควำมสขุ

ภำยในตนเองของประชำชนในกรงุเทพมหำนคร 

	 ควำมสขุภำยในตนเองของประชำชนใน

กรงุเทพมหำนครในงำนวจิยันี	้ประกอบด้วย	5 
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องค์ประกอบหลัก	ได้แก่	ด้ำนร่ำงกำย	ด้ำน

อำรมณ์	ด้ำนสมัพนัธภำพกบัผูอ้ืน่	ด้ำนคดิบวก

ด้ำนพลังชีวิต	มีค ่ำน�้ำหนักองค ์ประกอบ

เท่ำกับ	 .66,	 .94,	 .79,	 .96	และ	.80	ตำม

ล�ำดับ	ซึ่งใกล้เคียงกับรำฟและคีเยส	(Ryff	& 

Keyes,	1995)	ทีศ่ึกษำถงึคณุลักษณะเชงิบวก

ทำงจิตใจที่มีควำมหลำกหลำยด้ำนกำรเจริญ

เติบโตและพัฒนำกำรของบุคคลท่ีเรียกว่ำ 

“สุขภำวะทำงจติ”	(Psychological	Well-being) 

ไว้	6	มติ	ิได้แก่	ควำมเป็นตวัเอง	(Autonomy) 

ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ	(Environmental	mastery)	กำรม ี

ควำมงอกงำมในตนเอง	(Personalgrowth) 

กำรมีสัมพันธภำพท่ีดีกับผู ้ อ่ืน	 (Positive 

relation	with	others)	กำรมีจุดมุ่งหมำยใน 

ชีวิต	 (purpose	of	 life)	และกำรยอมรับ 

ตนเอง	(Self-acceptance)	แสดงให้เห็นว่ำ 

องค์ประกอบของควำมสุขภำยในตนเองนั้น 

เป็นสิ่งที่จะสำมำรถสร้ำงขึ้นได้เองด้วยกำร 

ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทัศน์ทำงควำมคิด

(Paradigm)	 และกำรแสดงออกในเชิ ง 

พฤติกรรมในเชงิบวก	(Behavioral)	ท่ีจะส่งผล 

ที่ดีต่อตนเอง	กำรให้ควำมส�ำคัญกับควำม

หมำยและกำรตระหนักรู้ในตนเอง	หรือควำม

สุขแบบยูไดโมเนีย	(Eudaimonia)	จะเกิดขึ้น 

เมื่อคนเรำด�ำเนินชีวิตอย่ำงเหมำะสมหรือ 

ด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำและเต็มที่กับทุกสิ่ง 

ทุกอย่ำงและเมื่อเรำด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ

เรำจะมีควำมสุขซึ่งควำมสุขที่ได้รับนี้จะเป็น

ควำมสุขที่แท้จริง	(Waterman,	1993)

	 กำรปรับเปลีย่นกระบวนทศัน์	(Paradigm) 

จะให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับอำรมณ์ของ

ตนเอง	กำรคิดบวก	และพลังชีวิต	 เพรำะ

คุณลักษณะดังกล่ำว	จะท�ำให้ส่ิงที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ�ำวัน	หรือสิ่งท่ีเข ้ำมำกระทบกับ

อำรมณ์	และควำมรู้สึก	เป็นไปในทิศทำงบวก

ต่อตนเอง	เพรำะในชีวิตประจ�ำวันนั้น	บุคคล 

ไม่สำมำรถที่จะควบคุม	ก�ำกับ	สิ่งต่ำงๆ	ที่เกิด

ข้ึนได้	แต่ส่ิงท่ีท�ำได้น้ัน	ก็คือ	กำรท�ำควำม

เข้ำใจกับสิ่งต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นรอบตัว	ยอมรับ 

และเปลีย่นมมุมองทำงควำมคิด	ทัง้กำรมองให้

เห็นว่ำ	ส่ิงต่ำงๆ	ท่ีเกิดข้ึน	ล้วนแต่ส่งผลทำง

บวกต่อกำรด�ำเนินชีวิต	สำมำรถท่ีจะแสวงหำ

ประโยชน์ได้	แม้กระทั่งสิ่งที่ส่งผลกระทบใน 

เชงิลบ	สำมำรถทีจ่ะท�ำให้อำรมณ์ทีเ่กดิขึน้เป็น

ไปในทศิทำงบวกได้	และท�ำให้สิง่รอบข้ำงกลำย

เป็นพลังชีวิตท่ีจะเติมเต็มให้กำรด�ำเนินชีวิต

เปี่ยมไปด้วยพลังได้	สอดคล้องกับแนวคิดของ

วีนโฮเวน	(Veenhoven,	2000)	ที่อธิบำยว่ำ 

ควำมสุขของมนุษย์นั้น	เป็นกำรปรับเปลี่ยน

กระบวนกำรทำงควำมคิดเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนทำงเจตคติและควำม

เชื่อ	ให้เป็นไปในทำงบวกต่อกำรด�ำเนินชีวิต 

ซ่ึงจะท�ำให้กำรด�ำเนนิชวิีตประจ�ำวนัมคีวำมสขุ
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มนุษย์ไม่สำมำรถจะควบคุมปัจจัยภำยนอกได้

ซึ่ งตรงกับแนวคิดของเฮลลี เวลและคณะ 

(Helliwell,	Layard,	&	Sachs,	2013)	ทีเ่ชือ่ว่ำ 

ควำมสุขของมนุษย ์	 เกิดขึ้นจำกกำรรับรู  ้

และปรับเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับในชีวิต

ประจ�ำวัน	ให้กลำยเป็นข้อสำรสนเทศเชิงบวก

ท�ำให้จิตใจมีควำมเบิกบำน	หำกมนุษย์ไม่

สำมำรถที่จะปรับควำมคิด	 เจตคติ	 ท่ีมีต ่อ

ข่ำวสำรได้แล้ว	ย่อมท�ำให้ควำมรู้สึก	อำรมณ์ 

เป็นไปในทำงลบ	ไม่เกดิควำมสขุในชีวติประจ�ำวนั 

โดยไลย์โบไมสกำยและคณะ	(Lyubomirsky, 

King,	&	Diener,	2005)	อธิบำยว่ำ	ควำมสุข 

เป็นกำรแสดงออกซึง่ประสบกำรณ์ทำงอำรมณ์ 

ควำมคิด	เช่น	ควำมปีติ	ควำมสมใจและควำม

ภำคภูมิใจ	นอกจำกนี้	คำนีแมนและคณะ

( K a hneman , 	 K r u g e r , 	 S c h ad k e , 

Schwarz,	&	Stone,	2004)	อธบิำยว่ำ	ควำม

เป็นอยู่ที่ดีของประชำชำตินั้น	ประเมินได้จำก

อำรมณ์เชิงบวก	ควำมเชื่อใจผู ้อื่น	ควำม 

พงึพอใจในชีวติ	ควำมหมำยและเป้ำหมำยของ

ชีวิต	ควำมผูกพันและควำมสนใจ	จำกแนวคิด

ดังกล่ำว	แสดงให้เห็นว่ำ	กำรปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์	(Paradigm)	ท้ังในด้ำนอำรมณ์ 

กำรคิดเชิงบวก	และพลังชีวิต	สำมำรถที่จะ 

เป็นองค์ประกอบของควำมสุขภำยในของ

ประชำชนในกรุงเทพมหำนครได้

	 2.	กำรเปรียบเทียบควำมสุขภำยใน

ตนเองของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร 

จ�ำแนกตำมเพศ	อำยุ	อำชีพ	ระดับกำรศึกษำ 

และสถำนภำพ

	 ประชำชนในกรุงเทพมหำนครที่ม ี

อำชีพ	อำยุ	กำรศึกษำ	แตกต่ำงกัน	มีควำมสุข

ภำยในตนเองแตกต่ำงกัน	 แต่ประชำชนใน

กรุงเทพมหำนครที่มี เพศ	 และสถำนภำพ 

แตกต่ำงกัน	 มีควำมสุขภำยในตนเองไม่แตก 

ต่ำงกัน	 ซึ่งตรงกับงำนวิจัยของกิ่งแก้ว	 ทรัพย์

พระวงศ์	 (2553)	 ท่ีได้ศึกษำถึงบุคลิกภำพ 

ห้ำองค์ประกอบ	 (Big	 five)	 และสุขภำวะทำง

จิตของคนไทย	 พบว่ำ	 คะแนนเฉลี่ยสุขภำวะ 

ทำงจติของบคุคลไม่มคีวำมแตกต่ำงกนัระหว่ำง

เพศ	 แต่มีควำมแตกต่ำงกันระหว ่ำงอำยุ 

ระดับกำรศึกษำ	 รำยได้	 และภูมิล�ำเนำ	 แต่ 

ขัดแย้งกับกำรศึกษำของรำฟและคีเยส	 (Ryff 

&	Keyes,	1995)	ที่พบว่ำ	เพศต่ำงกัน	มีผลต่อ

คะแนนสุขภำวะทำงจิตที่แตกต่ำงกัน	 และ 

จำกงำนของฟรแีละสตุทเซอร์	(Frey	&	Stutzer,	

2002)	 พบว่ำ	 ผู้หญิงมีควำมสุขมำกกว่ำผู้ชำย	

ทั้งนี้	 อำจเป็นเพรำะในปัจจุบันมีควำมเสมอ

ภำคทำงเพศมำกขึ้น	 วิถีชีวิตคนโสด	 สมรส 

แยกกันอยู่	หรือ	หย่ำ	มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน	

เพรำะยังมีสถำบันครอบครัวที่ยังให้กำรสนับ 

สนุนอยู ่	 (ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ,	 2559) 

หรือถ้ำเป็นควำมสุขเชิงอัตวิสัย	เพศที่แตกต่ำง

กัน	อำจส่งผลต่อควำมสุขที่ต่ำงกันได้
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	 ในตัวแปรด้ำนอำยุ	พบว่ำ	กลุ่มตัวอย่ำง

ที่มีอำยุมำกขึ้น	 กำรรับรู้ควำมสุขจะมำกกว่ำ 

คนอำยุน ้อยกว่ำหรือเท่ำกับ	 20	 ปี	 ทั้งนี ้

เน่ืองมำจำกในช่วงอำยุดังกล่ำว	 อยู ่ในช่วง 

วัยรุ ่นตอนปลำย	 เป็นรอยต่อระหว่ำงวัยรุ ่น 

กับผู้ใหญ่ตอนต้น	 เป็นช่วงหำเอกลักษณ์ใน 

ตัวเอง	 กำรเลือกอำชีพ	 ทิศทำงอนำคตไม่

แน่นอน	 ยังมีกำรเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น	

วิสัยทัศน์และมุมมองท่ีมีต่อโลกยังไม่กว้ำงนัก	

ต้องกำรให้โลกปรับเข้ำตวับุคคลมำกกว่ำบคุคล

ปรับตนเองเข้ำหำโลก	 ซึ่งวีนโฮเวน	 (Veen-

hoven,	 2000)	 ได้กล่ำวว่ำ	 คนที่จะด�ำเนิน 

ชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงมีควำมสุข	 เกิดจำกกำร

ปรับเปลี่ยนเจตคติ	 ควำมเชื่อของตนเองให ้

เป็นไปในทำงบวก	 เพรำะมนุษย์ไม่สำมำรถจะ

ควบคุมปัจจัยภำยนอกได้	 กำรรับรู้ของบุคคล

และเจตคตใินทำงบวก	ส่งผลท�ำให้เกดิควำมสขุ

ในระดับที่แตกต่ำงกันได้

	 ในตวัแปรด้ำนอำชพี	พบว่ำ	คนทีม่อีำชพี

ประจ�ำ	 มีเงินเดือนจะมีควำมสุขมำกกว่ำ

นกัเรยีนนกัศกึษำ		เพรำะมคีวำมมัน่คงมำกกว่ำ	

กำรหำรำยได้ด้วยตนเอง	 ท�ำให้คนเกิดควำม

ภำคภูมิใจ	และปฏเิสธไม่ได้ว่ำ	กำรมรีำยได้เป็น

ของตัวเอง	 ท�ำให้มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจมำก

ขึ้น	 มีควำมคล่องตัวมำกกว่ำ	 โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งในสังคมเมืองที่มีกำรเปรียบเทียบด้ำนวัตถุ

สิ่งของที่เป็นควำมสุขภำยนอกมำกกว่ำควำม

สุขภำยในตนเอง	 ผู ้ที่มีงำนท�ำจะมีควำมสุข

มำกกว่ำผู้ที่ว่ำงงำน	 และผู้ที่ประกอบอำชีพ 

จะมีควำมสุขมำกที่สุด	 ซึ่งกำรส�ำรวจของ

ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	 (2559)	 ยังพบว่ำ 

ผู้ท่ีท�ำงำนในภำคกำรบริกำรและกำรค้ำมคีวำม

สุขมำกท่ีสุด	 โดยหำกพิจำรณำถึงสถำนภำพ 

กำรท�ำงำน	พบว่ำ	ลูกจ้ำงรัฐบำลมคีวำมสุขมำก

ที่สุด	ทั้งนี้	เป็นเพรำะมีควำมมั่นคงทำงอำชีพ

	 ตัวแปรด้ำนระดับกำรศึกษำ	พบว่ำ	ผู้ที่

ไม่ได้รับกำรศึกษำ	 จะมีคะแนนต�่ำกว่ำ	 ผู้ที่มี

ระดับกำรศึกษำสูงกว่ำ	 ทั้งนี้	 เป็นเพรำะผู้ที่มี

ระดับกำรศึกษำต�่ำ	 จะมีรำยได้ที่น้อย	 ส่งผล

ท�ำให้เกิดควำมวิตกกังวลต่อกำรครองชีพ 

ในเมืองได้	 เพรำะรำยได้ที่น้อย	 อำจท�ำให้ไม ่

กล้ำเข้ำสังคมมำกนัก	 ในขณะที่ผู้มีระดับกำร

ศึกษำสูง	มีโอกำส	มีกลุ่มสังคม	มีวิธีคิดในกำร

หำทำงออกเพื่อกำรปรับตัวได้มำกกว่ำ	 ทั้งนี	้

เป็นเพรำะงำนวิจัยในครั้งนี้	 ศึกษำกับคนใน

กรุงเทพมหำนคร	 ซึ่งถือว่ำ	 เป็นเมืองหลวง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำรงชีพสูงกว่ำต่ำงจังหวัด 

และปฏิเสธไม่ได้ว่ำ	 กำรไม่เป็นหนี้	 และกำร 

มีค่ำใช้จ่ำยเพียงพอกับกำรใช้ชีวิตยังคงเป็น 

สิ่งจ�ำเป็น	 มิใช่กำรใช้จ่ำยแบบฟุ้งเฟ้อ	 แม้มี 

มำกเท่ำใด	 ยังไม่เพียงพออยู่ดี	 และกำรศึกษำ 

ที่ดี	จะน�ำมำมำซึ่งต�ำแหน่งทำงสังคมที่ดีด้วย
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องค์ประกอบและการเปรียบเทียบความสุขภายในตนเองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะเพื่อกำรน�ำไปใช้

	 ผลจำกงำนวิจัยนี้	สำมำรถจะน�ำไปใช้

เพื่อสร้ำงโปรแกรมกำรพัฒนำควำมสุขภำยใน

ให้ประชำชนในกรุงเทพมหำนคร	เพื่อเป็นกำร

ป้องกันปัญหำทำงสุขภำพจิต	และส่งเสริมสุข

ภำวะทำงจติทีด่ต่ีอไป	โดยกำรพฒันำโปรแกรม

ควรเน้นควำมส�ำคัญด้ำนกำรคิดเชิงบวก	และ

ด้ำนอำรมณ์มำกท่ีสุด	เพรำะมีค่ำน�้ำหนักองค์

ประกอบอยูท่ี	่.96	และ	.94	ประกอบกบัคนใน

กรุงเทพมีระดับควำมเครียดท่ีสูง	กำรพัฒนำ

ควำมคิดเชิงบวกและกำรจัดกำรในกำรบริหำร

อำรมณ์จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นและมีควำมส�ำคัญ

  

	 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรที่จะท�ำกำรศึกษำเพื่อเปรียบเทียบ

ว่ำแบบจ�ำลองควำมสุขภำยในตนเองของ

ประชำชนในกรุงเทพมหำนครนี้	 เมื่อน�ำไป

ศึกษำในบริบทของสังคมต่ำงจังหวัด	ที่มีรูป

แบบกำรใช้ชีวิต	และลักษณะของสัมพันธภำพ

แตกต่ำงกันออกไปน้ัน	จะยังคงสำมำรถใช้

อธิบำยได้อีกหรือไม่	หำกอธิบำยได้	ควำม

ส�ำคัญขององค์ประกอบจะแตกต่ำงไปจำก

บริบทของกรุงเทพมหำนครหรือไม่	อย่ำงไร
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	 ข้อมูลส่วนตัวของทุกคน	(รำยละเอียดตำมข้อ	4)	บทคัดย่อภำษำไทย	และ	Abstract	ควำมส�ำคัญ 

	 ของเนื้อหำ	 วัตถุประสงค์	สมมติฐำนของกำรวิจัย	ประโยชน์ที่ได้รับ	ขอบเขตกำรวิจัย	นิยำมศัพท์ 

	 (ถ้ำมี)	วิธีกำรด�ำเนินกำร	ผลกำรวิจัย	ข้อเสนอแนะ	และบรรณำนุกรรม/References

10.	ค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรตรวจประเมิน	จ�ำนวน	2,400	บำท	 โดยโอนเงินเข ้ำบัญชีออมทรัพย์	 ธนำคำร 

	 กรุงไทย	สำขำสำมพรำน	ช่ือบัญชี	“วำรสำรวิชำกำรวิทยำลัยแสงธรรม”	เลขที่บัญชี	734-0-27562-2 

	 (พร้อมส่งเอกสำรกำรโอนมำท่ี	Fax.	02-429-0819)	หรือที่	 E-mail:	 rcrc.saengtham2016@ 

	 gmail.com)	ทั้งนี้ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวผู้ส่งบทควำมเป็นผู้รับผิดชอบ	และจะไม่ได้รับคืนในทุกกรณี

11.	กองบรรณำธิกำรน�ำบทควำมที่ท ่ ำนส ่ งมำเสนอต ่อ ผู ้ทรง คุณวุฒิ เพื่ อประเ มินคุณภำพควำม 

	 เหมำะสมของบทควำมก่อนกำรตีพิมพ์	ในกรณีที่ผลกำรประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข	ผู้เขียน 

	 จะต้องด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ	15	วัน	นับจำกวันที่ได้รับผลกำรประเมินบทควำม 

	 หำกท่ำนต้องกำรสอบถำมกรุณำติดต่อกับกองบรรณำธิกำรวำรสำรวิชำกำร	โทร.	02-429-0100 

	 โทรสำร	02-429-0819	หรือ	E-mail:	rcrc.saengtham2016@gmail.com
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