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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

การวิจัยเรื่อง เก้าศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีคิด
และการด าเนินชีวิตของศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เลือกสัมภาษณ์ศิษย์เก่าเกียรติยศ จ านวน 9 คน จาก
ศิษย์เก่าเกียรติยศ จ านวน 90 คน ผลการวิจัย พบว่า เก้าศิษย์เก่าเกียรติยศ มีวิธีคิดและการด าเนินชีวิตที่
คล้ายคลึงกัน ได้แก่   

1. การเห็นคุณค่าในตัวเอง ศิษย์เก่าเกียรติยศทุกคนค้นพบแรงบันดาลใจตั้งแต่วัยเด็ก ได้รับโอกาส
แสดงความสามารถที่สัมพันธ์กับแรงบันดาลใจที่เกิดข้ึน ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ส่งผลต่อพัฒนาการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง      

2. การสั่งสมความรู้ความสามารถ ศิษย์เก่าเกียรติยศทุกคนมีความรู้ความสามารถ และความสนใจที่
เกี่ยวข้องกับด้านที่ประสบความส าเร็จตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อประสบความส าเร็จในเบื้องต้น จะมีความมุ่งมั่นที่จะ             
สั่งสมความรู้ความสามารถเพ่ือต่อยอดความส าเร็จนั้นให้มีพัฒนาสูงขึ้นไป  

3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ศิษย์เก่าเกียรติยศทุกคน เมื่อประสบปัญหาจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ดี นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาอุปสรรค์นั้นเป็นปัญหาที่สามารถจัดการได้ไม่ยาก  

4. ความคิดเชิงบวก ศิษย์เก่าเกียรติยศทุกคน มีทัศนคติที่เป็นบวก มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ และรู้จัก
เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทุกครั้งที่พบสถานการณ์ที่เลวร้าย มีจิตใจที่พร้อมเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น จริงจัง โดย
สามารถวางแผนก าหนดรูปแบบความคิดและแนวทางชีวิตที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเองได้  
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Abstract 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

The objective of this research was to study the thinking method and how the 9 
alumni honors leading their lives of Pibulsongkram Rajabhat University.  It was qualitative 
research by using in-depth interview of 9 out of 90 alumni honors. The findings found that 
the nine alumni honors had similar thinking method and leading their lives : 1. seeing their 
own values; that is, they found the inspiration since they were young, received the 
opportunity showing their abilities related to their inspiration which resulted to the 
development towards seeing their own values; 2) collecting knowledge and ability; namely, 
they had knowledge, ability and interest on the success since the young age so when they 
were initially successful, they would concentrate on collecting knowledge and ability to cap 
for the progressing success; 3) problem solving ability: they could solve their problems well 
and they also found the problems were manageable easily;  4)  positive thinking: they had 
positive attitude, knew how to change the crisis into opportunity, were determined, serious 
by enabling them to plan, designate the thinking model and life trend created from their 
own previous experience. 
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การวิจัยเรื่อง เก้าศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับความอนุเคราะห์จาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่สนับสนุนทุนวิจัย จนท าให้การวิจัยสามารถด าเนินการเสร็จสิ้นจึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ให้ค าปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

ขอขอบคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ 9 ท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง ท าให้งานวิจัย
เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณ อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม และ นางสาวอธิติยา ศิริวัฒน์ ที่ร่วมเดินทางและช่วยเหลือ
การถ่ายท าวีดิทัศน์ 90 ขุนพลพิบูลสงครามด้วยจิตอาสา  

ขอขอบคุณ นางสาวศิริกุล เกตุดิษ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาช่วยงาน            
ทุกคน ที่ช่วยงานบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าเกียรติยศ 

ขอบคุณนายอ าพน กลีบปาน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  

และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องลักษม์ จิตต์การุณ ผู้ เชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบ ทุก
ขั้นตอนและส่งก าลังใจให้วิจัยเล่มนี้ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี 

 
คณะผู้วิจัย 

กันยายน 2560 
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บทที่ 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นับจากปี พ.ศ.2469 มณฑลพิษณุโลก ได๎รับงบประมาณจากกระทรวงธรรมการ สมทบกับเงินบริจาค
ของพํอค๎าประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก สร๎างอาคารเรียนโรงเรียนฝึกหัดประจํามณฑลขึ้นในที่ดินพระราช          
วังจันทน๑ (โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมป๓จจุบัน)  เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและได๎กราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัวขอพระราชทานนามโรงเรียน และเชิญเสด็จมาทรงเปิดอาคารเรียน 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระราชทานนามโรงเรียนวํา “โรงเรียนพิษณุวิทยายน” และเสด็จพร๎อม
สมเด็จพระบรมราชินีรําไพพรรณี มาทรงเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2469 เวลาประมาณ 
15.30 น. ในใบประกาศนียบัตรที่กระทรวงธรรมการออกให๎นักเรียนที่เรียนจบ ใช๎คําวําโรงเรียนฝึกหัดครู
มณฑลพิษณุโลก “พิษณุวิทยายน” ตํอมาโรงเรียนนี้ได๎ย๎ายสถานที่และไฟไหม๎อาคารที่ย๎ายไปใหมํ ทางราชการ
จึงสั่งยุบโรงเรียน 

 พ.ศ.2476 กระทรวงธรรมการเปิดแผนกฝึกหัดครูขึ้นในโรงเรียนสตรีประจํามณฑลพิษณุโลก 
(โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีในป๓จจุบัน) ครั้น พ.ศ.2486 แผนกฝึกหัดครูและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีได๎ถูกแยก
ออกมาเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งใช๎ชื่อวํา “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลก” โดยที่กิจการแยกกันแตํสถานที่ยังใช๎
รวมกัน โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูขึ้นอยูํกับกรมวิสามัญศึกษา 

พ.ศ.2497 กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้น จึงโอนโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลกไป
สังกัดกรมการฝึกหัดครู และปรับปรุงหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และ ใน พ.ศ.2498 
รัฐบาลได๎สร๎างโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีขึ้นมาใหมํ ในที่ตรงข๎ามกับแมํน้ําโรงเรียนเดิม แตํโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ไมไํด๎ย๎ายมาอยูํ ณ ที่แหํงใหมํ ราชการจึงยกโรงเรียนใหมํ ให๎แกํโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู 

 1 มิถุนายน 2499 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูได๎แยกจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีไปตั้ง ณ ที่แหํงใหมํ ถนน
วังจันทน๑ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2499 นับแตํนั้นมา
โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงครามก็เจริญก๎าวหน๎าขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ.2504 ได๎ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครู
พิบูลสงคราม” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ตํอเนื่องจากประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษา (ป.กศ.) ตํอมาได๎ผลิตครูยามฉุกเฉิน หลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) เปิดสอน
ภาคนอกเวลา 17.00 น. – 20.00 น. ในวันราชการ  

พ.ศ.2518 รัฐบาลได๎ประกาศใช๎พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีสภาการฝึกหัดครู ทําหน๎าที่กําหนด
นโยบายควบคุมการบริหารงานในวิทยาลัยครูทั่ วประเทศ  จนกระทั่ งวันที่  14 กุมภาพันธ๑  2535 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ “พระราชทานนาม” สถาบัน
ราชภัฏแกํวิทยาลัยครู จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัย เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ยังผลให๎สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามยก
ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 เป็นต๎นมา 
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จากประวัติอันยาวนานตลอดระยะเวลา 90 ปี ทุกสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นดั่งต๎นกําเนิดแหํง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได๎ผลิตบัณฑิตออกสูํสังคมอยํางตํอเนื่อง จนถึงป๓จจุบันมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพิบูลสงครามยังคงมุํงมั่นผลิตบัณฑิตตามปรัชญา “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น” ผลผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยก็คือศิษย๑เกําที่สําเร็จการศึกษาและประกอบสัมมาชีพตามศาสตร๑วิชาตํางๆ อยูํทั่วไป 
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได๎จัดโครงการศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นโครงการที่
แสวงหาศิษย๑เกําต๎นแบบการประสบความสําเร็จด๎านตํางๆ มีคุณคําตํอสังคม เพ่ือเชิดชูเกียรติให๎เป็นศิษย๑เกํา
เกียรติยศ สะท๎อนคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจากป๓จจุบันสูํอนาคต ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษา               
วิธีคิดและการดําเนินชีวิตของศิษย๑เกําเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือเป็นแนวทางให๎กับ
นักศึกษาและผู๎สนใจ ในด๎านการดําเนินชีวิตให๎ประสบความสําเร็จในชีวิตภายหลังสําเร็จการศึกษาตํอไป  

 
ปัญหาการวิจัย 

วิธีคิดและการดําเนินชีวิตของศิษย๑เกําเกียรติยศ สามารถเป็นต๎นแบบในการพัฒนานักศึกษาให๎เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค๑ของมหาวิทยาลัยได๎อยํางไร 
 
ค าถามที่ใช้ในการวิจัย 
 ศิษย๑เกําเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวิธีการคิดและดําเนินชีวิตอยํางไรจึงประสบ
ความสําเร็จ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาวิธีการคิดและการดําเนินชีวิตของศิษย๑เกําเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
  ขอบเขตด๎านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิธีการคิดและการดําเนินชีวิตของศิษย๑เกําที่มหาวิทยาลัยยกยํอง
เชิดชูเกียรติให๎เป็นศิษย๑เกําเกียรติยศ ในโอกาสครบรอบ 90 ปีแหํงการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยใช๎วิธี
สัมภาษณ๑แบบเจาะลึกรายบุคคล และนํามาสังเคราะห๑เป็นรูปแบบวิธีการคิดและดําเนินชีวิตจนกระทั่งประสบ
ความสําเร็จ ในด๎านตํอไปนี้ 

1. ด๎านการศึกษา  
2. ด๎านการบริหารราชการ หรือรัฐกิจ 
3. ด๎านบริหารธุรกิจ หรือองค๑กรเอกชน 
4. ด๎านบริการรับใช๎สังคม หรือนักวิจัย 
5. ด๎านศาสนา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา และวัฒนธรรม 
6. ด๎านอื่นๆ 
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ขอบเขตด๎านกลุํมตัวอยําง 
  เป็นศิษย๑เกําเกียรติยศ จํานวน 9 คน จากจํานวน 90 คน โดยการพิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาจาก
การลงคะแนนของ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม  

 
นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

ศิษย๑เกํา หมายถึง ผู๎ที่เคยศึกษาใน โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม หรือ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม หรือ 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ศิษย๑เกําเกียรติยศ หมายถึง ศิษย๑เกําที่ได๎รับการพิจารณาคุณสมบัติและได๎รับการคัดเลือกเป็นศิษย๑เกํา
เกียรติยศ ในโครงการศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

การประสบความสําเร็จ หมายถึง การประสบความสําเร็จด๎านการศึกษา ด๎านการบริหารราชการหรือรัฐ
กิจ ด๎านบริหารธุรกิจหรือองค๑กรเอกชน ด๎านบริการรับใช๎สังคมหรือนักวิจัย ด๎านศาสนา ศิลปะ ศิลปะการแสดง 
กีฬา และวัฒนธรรม หรือ ด๎านอ่ืนๆ เป็นที่ยอมรับในสังคม 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “เก๎าศิษย๑เกําเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” เป็นวิจัยเชิงคุณภาพที่
ผู๎ศึกษาเก็บข๎อมูล ประสบการณ๑ เส๎นทางการประสบความสําเร็จ ป๓ญหาอุปสรรค ของศิษย๑เกําเกียรติยศ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน๑ในด๎านการเป็นต๎นแบบการดําเนินชีวิตและสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับศิษย๑ป๓จจุบันในการดําเนิน
ชีวิตได๎ประสบความสําเร็จในชีวิตภายหลังสําเร็จการศึกษา 
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บทที่ 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาวิธีคิดและการดําเนินชีวิตของเก๎าศิษย๑เกําเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม        
มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
  1. ศิษย๑เกําเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  2. นโยบายการผลิตบัณฑิตตามพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตมโนทัศน๑  
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเห็นคุณคําในตนเอง 
3.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความสําเร็จในชีวิตการทํางาน  

4. การศึกษาข๎ามกรณี 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
1. ศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ในโอกาสครบรอบ 90 ปีแหํงการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยจึงจัดให๎มี
โครงการศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงครามขึ้น โดยแสวงหาศิษย๑เกําผู๎มีความรู๎ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญ มีผลงานดีเดํนเป็นที่ยอมรับในการประกอบสัมมาอาชีพ อุทิศตนแกํสังคมสะท๎อนเอกลักษณ๑
มหาวิทยาลัยสร๎างคนเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น พัฒนาตนเป็นแบบอยํางที่ดี พิจารณาคัดเลือกเป็น “ศิษย๑เกํา
เกียรติยศ” จํานวน 90 คน ซึ่งจะเป็นผลผลิตที่สะท๎อนอัตลักษณ๑บัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ “นักปฏิบัติ 
ซื่อสัตย๑ อดทน พร๎อมพัฒนาตน” และ เอกลักษณ๑ “มหาวิทยาลัยสร๎างคนเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น” โดยมีหลักเกณฑ๑
และวิธีการพิจารณาคัดเลือกศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ดังตํอไปนี้  

ข้อที่ 1 ศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ต๎องเป็นผู๎ประสบความสําเร็จในการประกอบสัมมา
อาชีพจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในด๎านตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 

1.1) ด๎านการศึกษา  
1.2) ด๎านการบริหารราชการ หรือรัฐกิจ  
1.3) ด๎านบริหารธุรกิจ หรือองค๑กรเอกชน  
1.4) ด๎านบริการรับใช๎สังคม หรือนักวิจัย  
1.5) ด๎านศาสนา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา และวัฒนธรรม  
1.6) ด๎านอื่น ๆ 

ข้อที่ 2  คุณสมบัติผู๎สมควรได๎รับการคัดเลือกศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม มีดังนี้ 
 2.1) เป็นศิษย๑เกําโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม หรือ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม หรือ สถาบัน

ราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2.2) เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเดํนเป็นที่ยอมรับในการ

ประกอบสัมมาอาชีพในด๎านใดด๎านหนึ่ง รายละเอียดตาม ข๎อที่ 1 
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2.3) เป็นผู๎อุทิศตนแกํสังคม สะท๎อนเอกลักษณ๑มหาวิทยาลัยสร๎างคนเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
และพัฒนาตนเป็นแบบอยํางที่ดี สมควรได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ ตามอัตลักษณ๑บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย๑ 
อดทน พร๎อมพัฒนาตน  

ข้อที่ 3  การเสนอชื่อศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ผู๎มีสิทธิ์เสนอชื่อ มีดังนี้ 
3.1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม  
3.2) หัวหน๎าสํวนราชการหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
3.3) หัวหน๎าสํวนราชการ หนํวยงาน องค๑กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ข้อที่ 4 ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและการประกาศเกียรติคุณ  มีดังนี้ 
4.1) มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพล

พิบูลสงคราม เพ่ือแสวงหาศิษย๑เกําตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่กําหนดไว๎ในประกาศนี้ 
4.2) มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ตามแบบเสนอ

ชื่อที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
4.3) มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูล

สงคราม เพ่ือคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ  
4.4) มหาวิทยาลัยแจ๎งผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม  

เพ่ือตอบรับการพิจารณา หากผู๎ได๎รับการคัดเลือกไมํตอบรับภายในระยะเวลาที่กําหนดถือวําผู๎นั้นสละสิทธิ์  
4.5) มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม แจ๎งให๎

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบ และประชาสัมพันธ๑ให๎ทราบทั่วกัน 
4.6) มหาวิทยาลัยจัดทําหนังสือทําเนียบศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม                                      

และ/หรือจัดทําสื่อเผยแพรํประวัติและผลงานศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงครามตามท่ีเห็นสมควร 
ข้อที่ 5  ระยะเวลาในการสํงแบบเสนอชื่อศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ให๎เป็นไปตาม

ระยะเวลาตํอไปนี้  
 5.1) ผู๎มีสิทธิ์เสนอชื่อศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม สํงแบบเสนอชื่อ ภายในวันที่ 

20 ธันวาคม 2559 หากพ๎นกําหนดระยะเวลามหาวิทยาลัยจะถือวําไมํมีสิทธิในการได๎รับการพิจารณาคัดเลือก 
โดยสามารถสํงแบบเสนอชื่อด๎วยตนเอง ณ ห๎องแนะแนวและศิษย๑เกําสัมพันธ๑ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สํวนทะเลแก๎ว หรือ ทาง e-mail: guidance@psru.ac.th พร๎อมทั้งแนบ
ไฟล๑เอกสารประกอบ หรือ ทางไปรษณีย๑ (ดูวันประทับตรา) ตามท่ีอยูํดังนี้  

 
  เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สํวนทะเลแก๎ว 
   เลขที่ 156 หมูํ 5 ตําบลพลายชุมพล  
   อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

( โครงการศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม )  
 

 5.2) คณะกรรมการคัดเลือกศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม พิจารณาคุณสมบัติ
เพ่ือคัดเลือกเป็นศิษย๑เกําเกียรติยศ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ๑ 2560 
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2. นโยบายการผลิตบัณฑิตตามพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 2.1 สถานภาพและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบํงเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1  สถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูสูํการเป็นวิทยาลัยครู (พ.ศ.2564 – 2535)   
 - พ.ศ.2464 รัฐบาลประกาศใช๎พระราชบัญญัติประถมศึกษา จึงทําให๎โรงเรียนประจํา
มณฑลพิษณุโลก “พิษณุวิทยายน” ในขณะนั้นเพ่ิมหลักสูตรวิชาครูแกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 เมื่อ
สําเร็จการศึกษาแล๎วบรรจุให๎เข๎ารับราชการครูทันที 
 - พ.ศ.2469 เปิดสอนโรงเรียนฝึกหัดครู ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา                
(ป.กศ.) ปี พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนฝึกหัดครู” เป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม” 
 - พ.ศ.2503 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม เปิดการศึกษาชั้น ป.กศ.สูง ใน พ.ศ. 
2527 ได๎มีการแก๎ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู กําหนดให๎มีการสอนระดับปริญญาตรี 
 ระยะที่ 2 วิทยาลัยครูพิบูลสงครามสูํสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ.2535 – 2547) 
 - พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 
ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แกํวิทยาลัยครู และพระราชทานตราพระราชลัญจกรในพระองค๑ เพ่ือ
เป็นตราสัญลักษณ๑ของสถาบัน โดยเปิดสอนได๎ในระดับสูงกวําปริญญาตรี 
 ระยะที่ 3 สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามสูํมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ.2547 – ป๓จจุบัน) 
 - พ.ศ.2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
แตํละแหํงเป็นนิติบุคคลและเป็นสํวนราชการตามกฎหมายวําด๎วยวิธีงบประมาณ ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิม “สถาบันราชภัฏ
พิบูลสงคราม” จึงเปลี่ยนมาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” จนถึงป๓จจุบัน 

 
2.2 นโยบายการผลิตบัณฑิตของกรมฝึกหัดครู 

 กรมการฝึกหัดครูมีนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมการฝึกหัดครูในแผนพัฒนาที่ 5 (2525 -
2529) (วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2555 : 9-15) ดังนี้ 
 1) เรํงรัดพัฒนาให๎วิทยาลัยครูได๎กระทําหน๎าที่ทั้ง 5 ประการ ที่ได๎กําหนดไว๎นพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครู 2518 อยํางสมบูรณ๑และมีระบบ หน๎าที่ทั้ง 5 ประการนั้น คือ การผลิตครู การอบรมครู และบุคลากร
ทางการศึกษาประจําการ การศึกษาค๎นคว๎าวิจัยการศึกษาครู การทะนุบํารุงรักษา สํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
และการให๎บริการแกํชุมชนทางด๎านวิชาการ 
 2) เตรียมการและดําเนินการเพ่ือพัฒนาให๎วิทยาลัยครูเป็นวิทยาลัยอุดมศึกษา สามารถจัดการศึกษา
ครูในระดับปริญญา และจัดสอนวิชาการวิชาชีพทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคมใน
ชุมชน โดยเฉพาะชนบท เพ่ือให๎บรรลุผลดังกลําว กรมการฝึกหัดครูจึงมีนโยบายดังตํอไปนี้ 

นโยบายปฏิบัติ 
1) เรํงรัดพัฒนาคุณภาพในการผลิตครูเป็นสําคัญ ลดปริมาณนักศึกษา ครูสายวิชาสามัญลง และเพ่ิม

นักศึกษาครูสายวิชาปฏิบัติและวิชาชีพ พร๎อมกับเรํงรัดในด๎านคุณภาพเพ่ือผลิตครูที่ดีตามความต๎องการของ
สังคม 

2) พัฒนาและสํงเสริมให๎วิทยาลัยครูเป็นศูนย๑กลางของการฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประจําการ ให๎สามารถจัดการศึกษาท่ีมีผลตํอการพัฒนาชีวิต และสังคมในชุมชน โดยเฉพาะชนบท 
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3) พัฒนาและสํงเสริมให๎วิทยาลัยครูเป็นศูนย๑กลางของการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัยการศึกษา เพ่ือนําไป
พัฒนาการฝึกหัดครูและการศึกษาของชาติให๎เกิดประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมายของการศึกษาแหํงชาติ 

4) พัฒนาและสํงเสริมให๎วิทยาลัยครูเป็นศูนย๑กลางของการศึกษา สํงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมไทย 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมท๎องถิ่น ให๎บังเกิดละเป็นไปตามนโยบายของวัฒนธรรมชาติที่ได๎ประกาศไว๎ 

5) เตรียมการและดําเนินการจัดการ ให๎บริการจัดสอนวิชาการและวิชาชีพที่มีผลตํอการพัฒนาชีวิต
และสังคมท๎องถิ่น โดยเฉพาะในชนบท ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยรํวมมือกับสถาบันการศึกษา
และหนํวยงานตํางๆ ทั้งของรัฐ และเอกชนในท๎องถิ่นนั้นๆ 

 
 แผนงานหลักของกรมฝึกหัดครู เพ่ือให๎บรรลุผลตามนโยบายของกรมฝึกหัดครู กรมการฝึกหัดครูจึง
ได๎พัฒนาแผนงานหลักข้ึนเป็นแนวทางในการพัฒนางานและพัฒนาวิทยาลัยครู 8 แผนงาน ดังนี้ 
 1) แผนงานผลิตครูพัฒนาชีวิตและสังคมในชุมชน 

1.1) งานคัดเลือกและสรรหานักศึกษาครู 
1.2) งานพัฒนาหลักสูตร 

  1.2.1) โครงการพัฒนาหลักสูตร และชุดการเรียนการสอนระดับ ป.กศ.  ชั้นสูง เพ่ือการ
ประถมศึกษา 
  1.2.2) โครงการพัฒนาหลักสูตร และชุดการเรียนการสอนระดับครุศาสตรบัณฑิตเพ่ือการ
พัฒนาประถมศึกษา 
  1.2.3) โครงการพัฒนาหลักสูตร และชุดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตเพ่ือการมัธยมศึกษา 
  1.2.4) โครงการพัฒนาหลักสูตร และชุดการเรียนการสอนการฝึกหัดครู เพ่ือการศึกษา            
เด็กเล็กกํอนวัยเข๎าเรียน 
  1.2.5) โครงการพัฒนาหลักสูตร และชุดการเรียนการสอน การฝึกหัดครูเพ่ือการศึกษาพิเศษ 

1.3) งานวางแผนการผลิตครูตามความต๎องการของสถานศึกษาและชุมชน 
1.4) งานพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู และสํงเสริมโรงเรียนสาธิต 

1.4.1) โครงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูของนักศึกษาครู 
1.4.2) โครงการสํงเสริมโรงเรียนสาธิตในวิทยาลัยครู 
1.4.3) โครงการสํงเสริมโรงเรียนสาธิตนอกวิทยาลัยครู 
1.4.4) โครงการฝึกหัดครูเพื่อพัฒนาชนบท 

1.5) งานศึกษาเด็กเล็กกํอนวัยเรียน 
1.5.1) โครงการสํงเสริมการผลิตครู ระดับเด็กเล็กกํอนวัยเรียน 
1.5.2) โครงการจัดตั้งศูนย๑ฝึกอบรมค๎นคว๎าวิจัย และผลิตสื่อสํงเสริมกิจกรรมทางการศึกษา

เด็กเล็กกํอนวัยเรียน 
1.6) งานการศึกษาพิเศษ 

1.6.1) โครงการสํงเสริมการผลิตครูการศึกษาพิเศษ 
1.6.2) โครงการจัดตั้งศูนย๑ฝึกอบรม ศึกษาค๎นคว๎าวิจัยและผลิตสื่อสํงเสริมกิจกรรมทางการ

ศึกษาเด็กพิเศษ 
1.6.3) โครงการจัดตั้งศูนย๑เยาวชน สํงเสริมทักษะ และความสามารถพิเศษด๎านตํางๆ 
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1.7) งานพัฒนาคุณธรรมพัฒนานักศึกษาครูและสํงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.7.1) โครงการจัดตั้งศูนย๑ปฏิบัติการวิจัยศึกษาในวิทยาลัยครู 
1.7.2) โครงการจัดตั้งชมรมชาวพุทธในวิทยาลัยครู 
1.7.3) โครงการสํงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.7.4) โครงการสํงเสริมกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี 
1.7.5) โครงการสํงเสริมการศึกษาของนักศึกษาครู 

2) แผนงานส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ 
2.1) งานอบรมครูและบุคลากรประจําการ เพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถและวุฒิ 

2.1.1) โครงการพัฒนาหลักสูตร และชุดการเรียนการสอน อบรมครูและบุคลากรประจําการ 
2.1.2) โครงการอบรมครูและบุคลากรประจําการ (อปค.) 

2.2) งานฝึกอบรมครูประการ ตามความต๎องการของต๎นสังกัด 
2.2.1) โครงการจัดตั้งศูนย๑ฝึกอบรมครูประจําการในวิทยาลัยครู 
2.2.2) โครงการจัดตั้งศูนย๑ฝึกอบรมครูประจําการนอกวิทยาลัยครู 
2.2.3) โครงการจัดตั้งศูนย๑การสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
2.2.4) โครงการศูนย๑เวชศึกษาปูองกันการใช๎ยาในทางที่ผิด 

2.3) สํงเสริมวิทยฐานะครูประจําการ ทั้งวิชาชุดและการเรียนในระบบทางไกล 
3) แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการฝึกหัดครู และการพัฒนาชนบท 

3.1) งานสํงเสริมการวิจัย เพ่ือพัฒนาการฝึกหัดครูและชนบท 
3.1.1) โครงการจัดตั้งศูนย๑วิจัยและพัฒนาการฝึกหัดครู 
3.1.2) โครงการจัดตั้งศูนย๑วิจัยการสอนจริยศึกษาและศาสนา 
3.1.3) โครงการศูนย๑สํงเสริมการสอนสังคมศึกษา 

3.2) งานสํงเสริมนวัตกรรมการศึกษา 
3.2.1) โครงการจัดตั้งศูนย๑นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยี 
3.2.2) โครงการจัดตั้งศูนย๑ปฏิบัติการหลักสูตร 

3.3) งานสํงเสริมการผลิตตํารา 
4) แผนงานศูนย์รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.1) งานศึกษาค๎นคว๎าวิจัยวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
4.2) งานสํงเสริมฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
4.3) งานจัดตั้งหอวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

5) แผนงานพัฒนาบุคลากรกรมการฝึกหัดครู 
5.1) สํงเสริมความรู๎ ความสามารถ และเพ่ิมวุฒิ 

5.1.1) โครงการจัดตั้งศูนย๑ฝึกอบรมบุคลากรประจํากรมการฝึกหัดครู 
5.1.2) โครงการสํงเสริมการศึกษาตํอภายในประเทศ 
5.1.3) โครงการสํงเสริมการศึกษาตํอภายนอกประเทศ 
5.1.4) โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

5.2) งานสํงเสริมสวัสดิการ นันทนาการ และการกีฬา 
5.2.1) โครงการจัดสวัสดิการบุคลากรกรมการฝึกหัดครู 
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5.2.2) โครงการสํงเสริมการบุคลากรการกีฬาบุคลากรกรมการฝึกหัดครู 
5.2.3) โครงการสํงเสริมจริยธรรม และคุณธรรมบุคลากรกรมการฝึกหัดครู 

5.3) งานสํงเสริมความก๎าวหน๎าในตําแหนํงหน๎าที่ราชการ 
6) แผนงานส่งเสริมการสหกรณ์ 

6.1) งานสร๎างหลักสูตร และจัดตั้งคณะวิชาเกษตรและสหกรณ๑ 
6.1.1) โครงการสร๎างหลักสูตร และชุดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ๑ในวิทยาลัยครู 
6.1.2) โครงการจัดตั้งคณะวิชาเกษตรและสหกรณ๑ 
6.1.3) โครงการจัดตั้งศูนย๑สํงเสริมการสหกรณ๑ในชุมชน 

6.2) งานสํงเสริมการจัดตั้งชุมชนสหกรณ๑วิทยาลัยครู 
6.2.1) โครงการสํงเสริมการจัดตั้งร๎านค๎าสหกรณ๑ในวิทยาลัยครู 
6.2.2) โครงการสํงเสริมการจัดตั้งสหกรณ๑ในกรมการฝึกหัดครู 
6.2.3) โครงการสํงเสริมการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ๑วิทยาลัยครู 

7) แผนงานพัฒนาชุมชน ด้วยการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
7.1) งานประสานงานและความรํวมมือกับสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือพัฒนาชุมชน 

7.1.1) โครงการความรํวมมือของวิทยาลัยครูกลุํมภาคเหนือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ และ
สถานศึกษาอ่ืนเพื่อพัฒนาชนบท 

7.1.2) โครงการความรํวมมือวิทยาลัยครูกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมหาวิทยาลัย 
ขอนแกํน และสถานศึกษาอ่ืนเพื่อพัฒนาชนบท 

7.1.3) โครงการความรํวมมือของวิทยาลัยครูกลุํมภาคกลางกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
และสถานศึกษาอ่ืนเพื่อพัฒนาชนบท 

7.1.4) โครงการความรํวมมือวิทยาลัยครูกลุํมภาคตะวันตกกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
สถานศึกษาอ่ืนเพื่อพัฒนาชนบท 

7.1.5) โครงการความรํวมมือของวิทยาลัยครูกลุํมภาคใต๎กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑และ
สถานศึกษาอ่ืนเพื่อพัฒนาชนบท 

7.1.6) โครงการความรํวมมือของวิทยาลัยครูกลุํมนครหลวงกับมหาวิทยาลัยในนครหลวงกับ
สถานศึกษาอ่ืน เพ่ือพัฒนาชนบท 

7.2) งานสร๎างหลักสูตร และหนํวยงานสํงเสริมวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชน 
7.2.1) โครงการสร๎างหลักสูตร และชุดการเรียนการสอนวิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชน 
7.2.2) โครงการจัดตั้งศูนย๑ฝึกปฏิบัติการเกษตร 
7.2.3) โครงการจัดตั้งศูนย๑ฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
7.2.4) โครงการจัดตั้งศูนย๑ฝึกปฏิบัติการคหกรรม 

8) แผนงานพัฒนาระบบเสริมสร้างการฝึกหัดครู 
8.1) งานประสานงานการฝึกหัดครู 

8.1.1) โครงการประสานงานการฝึกหัดครูระดับสํวนกลาง และระดับวิทยาลัยครู 
8.1.2) โครงการประชาสัมพันธ๑การฝึกหัดครู 
8.1.3) โครงการกลุํมวิทยาลัยครู 
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8.2) งานพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช๎ 
8.2.1) โครงการพัฒนาบริเวณสถานที่วิทยาลัยครู 
8.2.2) โครงการพัฒนาอาคารและเครื่องมือเครื่องใช๎ 

8.3) งานงบประมาณ การประสานงบประมาณ และการประเมินผล 
8.3.1) โครงการประสานแผนงาน และการบริหารงบประมาณ 
8.3.2) โครงการประเมินผลงานแผนงาน และโครงการ 

 
2.3 นโยบายการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม (วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2555 : 17)  

1) ขยายงานและปรับปรุงมหาวิทยาลัยให๎มีพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาระยะที่ 5 
(พ.ศ.2526 – 2529) 

2) ผลิตครูตามความต๎องการท๎องถิ่น  
3) ผลิตผู๎นําทางการศึกษาและผู๎นําชุมชนในท๎องถิ่น 
4) สํงเสริมให๎การศึกษาและอบรมบุคลากรทางการศึกษาประจําการ 
5) สํงเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติ วิจัยสถาบันและวิจัยทางการศึกษา 
6) สํงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ของท๎องถิ่นละบุคลากร 
7) บริหารงานให๎มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัดโดยสอดคล๎องกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข 
8) สํงเสริมให๎เกิดการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษา 
9) จัดตั้งศูนย๑ฝึกหัดครูในท๎องถิ่นเพ่ือพัฒนากลุํมโรงเรียน และชุมชน 
10) สํงเสริมความก๎าวหน๎าของคณาจารย๑ในด๎านวิชาการ และตําแหนํงหน๎าที่การงาน 
11) สํงเสริมการทํางานเป็นกลุํมเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาชีวิตและสังคม 
12) สํงเสริมให๎นักศึกษารู๎จักปกครองตนเองตรมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็น

ประมุข และมีความประพฤติอยูํในวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
13) สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอชีวิตและสังคม 
14) สนับสนุนนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 
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2.4 นโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษา มีกรอบแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล๎องกับ

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเปูาหมายเมื่อสิ้นสุดแผน คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือ
ผลิตและพัฒนา บุคลากรที่มีคุณภาพ  สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร๎างความรู๎ และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยใช๎กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขํายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2551 
อ๎างใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2559 : 1) และมีการดําเนินการที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ.2559 – 2564) โดยได๎กําหนดแผนยุทธศาสตร๑ไว๎ (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม, 2558 : 3 – 12) ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์  (Vision)  
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต๎นแบบ ที่น๎อมนําคุณธรรม จริยธรรมและความรู๎ตามแนวพระราชดําริ 

บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่มีคุณคําสูํท๎องถิ่น ทําให๎ชุมชนเข๎มแข็ง พร๎อมก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 1  พัฒนากระบวนการเรียนรู๎สูํบัณฑิตนักปฏิบัติอยํางมืออาชีพเพ่ือการพัฒนา

ชุมชน ท๎องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2  ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช๎แนวทางตาม

พระราชดําริ 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 3  ยกระดับการทํานบุํารุงงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลําง 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพด๎านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนา

องค๑การอยํางยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
เป้าประสงค์  
1) บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพและจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถเป็นต๎นแบบได๎  
2) บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มีความรู๎ คูํคุณธรรม เป็นที่พ่ึงของชุมชน และท๎องถิ่นโดยใช๎การ

วิจัยเป็นฐาน  
3) บัณฑิตมีวินัย ซื่อสัตย๑ มีจิตสาธารณะ รักษ๑สิ่งแวดล๎อม ภาคภูมิใจตํอมหาวิทยาลัย และ

ท๎องถิ่น  
4) บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21  
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กลยุทธ์และมาตรการ 
1) พัฒนากระบวนการสรรหานักศึกษาและบุคลากรที่เอ้ือให๎เกิดการพัฒนาศักยภาพ 

1.1) พัฒนาระบบการสรรหาและการเตรียมความพร๎อมนักศึกษาที่เข๎มแข็งให๎สอดคล๎อง
กับศาสตร๑และภารกิจของมหาวิทยาลัย  

1.2) พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและเป็นนักปฏิบัติเพ่ือเป็น
ต๎นแบบแกํนักศึกษา 

1.3) พัฒนาหลักสูตรโดยน๎อมนําคุณธรรมจริยธรรมและความรู๎ตามแนวพระราชดําริ           
มาบูรณาการให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงโดยการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวนและอยูํบนฐานความต๎องการที่แท๎จริง
จาก ท๎องถิ่นโดยเน๎นกลุํมวิชาตามยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 10 ปี 

2) พัฒนากระบวนการเรียนรู๎บนฐานของท๎องถิ่น  
2.1) จัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีความสามารถหลากหลายให๎สามารถเรียนรู๎

ได๎เต็มศักยภาพและเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลา  
2.2) ออกแบบและจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎และสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ในสภาพจริง

เพ่ือให๎นักศึกษารู๎เข๎าใจและสามารถลงมือปฏิบัติตามหลักวิชาเพ่ือแก๎ป๓ญหาได๎  
2.3) สร๎างแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการเนื้อหารายวิชากับงานกิจกรรม

ให๎เป็นเนื้อเดียวกันเพ่ือหนุนเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและความเป็น             
ราชภัฏ โดยเน๎นกิจกรรมที่เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวพระราชดําริที่เกิดเป็นรูปธรรม  

2.4) สร๎างระบบเสริมสร๎างคุณคําและเชิดชูนักศึกษาและศิษย๑เกํา ที่มีวินัยซื่อสัตย๑มีจิต
สาธารณะรักษ๑สิ่งแวดล๎อมภาคภูมิใจสถาบันและท๎องถิ่น (คุณธรรมจริยธรรม) เพ่ือสร๎างต๎นแบบที่จะเป็น
แรงจูงใจในการลงมือทําดีแกํนักศึกษาอ่ืน ๆ  

2.5) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชํวยถํายทอดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู๎ผําน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทาง
ตามพระราชด าริ  
  เป้าประสงค์ 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นที่พ่ึงของท๎องถิ่นได๎อยํางแท๎จริง 
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีงานวิจัยและการบริการวิชาการที่เป็นต๎นแบบและมี

ชื่อเสียงด๎านการพัฒนาท๎องถิ่น 
กลยุทธ์และมาตรการ 
2.1) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการงานวิจัย 

2.1.1) ปรับแผนและระบบการบริหารการวิจัย โดยเน๎นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รํวมกับการแก๎ป๓ญหาของท๎องถิ่น โดยน๎อมนําความรู๎ตาม แนวพระราชดําริมาบูรณาการ ให๎ชุมชนท๎องถิ่นอยูํ
อยํางยั่งยืนและเข๎มแข็ง ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม 

2.1.2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ 
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2.1.3) ปรับกลไก กฎ ระเบียบภายในให๎เอ้ือตํอการได๎มาซึ่ง งบวิจัย และการใช๎จาก
แหลํงทุนภายในและภายนอก รวมถึงการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ งานสร๎างสรรค๑ที่นําไปใช๎ประโยชน๑ 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2.1.4) สร๎างเครือขํายการบริหารการวิจัยในลักษณะ Node การวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
โดยให๎อิสระการบริหารจัดการงานวิจัยด๎วยตนเอง 

2.2) สร๎างความเข๎มแข็งและขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรและองค๑การ 
2.2.1) สนับสนุนนักวิจัยที่ทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการวิจัย

แบบมีสํวนรํวม 
2.2.2) สร๎างนักวิจัยเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญให๎สามารถผลิตและเผยแพรํผลงาน

คุณภาพในระดับสากล 
2.2.3) สํงเสริม การทําความตกลง Memorandum of Understanding (MOU) เพ่ือ

สร๎างเครือขํายการบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรม และภารกิจหลักทั้งภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัยและเครือขํายระดับสากล 

2.2.4) สํงเสริมการใช๎ประโยชน๑จากงานวิจัยไปสูํการพาณิชย๑ จากความเชี่ยวชาญของ
อาจารย๑ผํานกระบวนการวิจัย สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และการบริการวิชาการ 

2.2.5) จัดให๎มีหนํวยงานเสริมสร๎างคุณคําการทํางานด๎วยการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานขององค๑การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

2.3) ยกระดับการบริการวิชาการเพ่ือนําไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน 
2.3.1) จัดทําแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนต๎นแบบและแหลํงเรียนรู๎

ที่ตรงตามความต๎องการของท๎องถิ่น 
2.3.2) ยกระดับระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการให๎มีความรวดเร็วและยืดหยุํน 
2.3.3) สร๎างเครือขํายการบริการวิชาการกับหนํวยงานของรัฐท๎องถิ่นเอกชน และระดับ

สากล 
2.3.4) จัดให๎มีงานบริการวิชาการที่มีมาตรฐานคุณภาพการให๎บริการสังกัดสถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการท านุบ ารุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
  เป้าประสงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นแหลํงองค๑ความรู๎ เชิดชูภูมิป๓ญญาในชุมชนท๎องถิ่น  
ที่สร๎างความภูมิใจในวัฒนธรรมของท๎องถิ่นและของชาติ และดํารงอยูํได๎ภายใต๎ความเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์และมาตรการ 
3.1) ทบทวน ปรับระบบกลไกการบริหารงานที่เอ้ือตํอการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1.1) ทบทวนโครงสร๎าง พร๎อมวิเคราะห๑งานของศูนย๑วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลํางและ
สํานักศิลปวัฒนธรรมให๎สามารถเชื่อมโยงมิติทางวัฒนธรรมกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

3.1.2) จัดทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และแหลํงเรียนรู๎ด๎านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 
 

14 | ห น้ า  
 

 

3.1.3) จัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ให๎ครอบคลุมทุกภารกิจการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ให๎สามารถสร๎างเครือขํายทางศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนท๎องถิ่นและประชาคมอาเซียน 

3.1.4) ทบทวนภารกิจการจัดกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมระดับคณะ 
ด๎านวัฒนธรรมที่ซับซ๎อน โดยบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับงานวิชาการ 

3.1.5) ศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร๑และวัฒนธรรมเพ่ือ
เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในคุณคํา ความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท๎องถิ่นและของชาติอยําง
ยั่งยืน 

3.2) บูรณาการการทํานุบํารุงงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรม กับภารกิจหลัก 
3.2.1) น๎อมนําคุณธรรมจริยธรรมและความรู๎ตามแนวพระราชดําริมาบูรณาการการทํานุ

บํารุงงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรม 
3.2.2) พัฒนามาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
3.2.3) มอบหมายภารกิจให๎ศูนย๑วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลํางและสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม สํงเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรม รวมถึงเวทีการนําเสนอด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
ทํองเที่ยวที่เชื่อมโยงบูรณาการกับภารกิจของ โรงแรมวังจันทน๑ริเวอร๑วิวและงานวิชาการท่ีเป็นรูปธรรม 

3.2.4) จัดทํากรอบและทิศทางการจัดสรรงบประมาณที่รองรับการทํานุบํารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมและศาสนา โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและเครือขํายทั้งภายในและภายนอก ที่หนํวยงาน
ภายในสามารถเสนอโครงการเพื่อดําเนินงานตามศักยภาพและความพร๎อมของแตํละหนํวยงาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา

องค์การอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นต๎นแบบในการพัฒนาองค๑การอยํางยั่งยืน 
2) บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสุขในการทํางาน และรักองค๑การ 
3) เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวสมบูรณ๑แบบ 
กลยุทธ์และมาตรการ 
4.1) พัฒนาบุคลากรให๎สามารถใช๎ศักยภาพของตนได๎สูงสุดมีคุณภาพชีวิตอยํางสมดุลและ

ยั่งยืน 
4.1.1) ทบทวนกฎ ระเบียบและเกณฑ๑ภาระงานของบุคลากรให๎เอ้ือตํอการพัฒนาสูงสุด

ตามภารกิจหลัก 
4.1.2) สร๎างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ที่ได๎มาตรฐานสอดคล๎องกับบริบทและ

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยโดยเน๎นจิตวิญญาณความเป็นครู ความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น โดยน๎อมนําคุณธรรม จริยธรรมและความรู๎ตามแนวพระราชดําริมาบูรณาการ 

4.1.3) สร๎างวัฒนธรรมองค๑การที่สํงเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ความชํานาญ โดยให๎อสิระในการบริหารจัดการตนเองและเสริมสร๎างการทํางานเป็นทีม 

4.1.4) จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะด๎านภาษาตํางประเทศให๎บุคลากร            
แบบรายหัวโดยเปิดโอกาสให๎สร๎างวิธีการพัฒนาตนเอง ที่หลากหลายวิธีการและชํองทางตามศักยภาพและเวลา
ในการบริหารจัดการตนเอง 
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4.1.5) พัฒนา สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรมีความคิดสร๎างสรรค๑ รวมถึงนวัตกรรม
ใหมํๆ เพ่ือเป็นองค๑การแหํงนวัตกรรม 

4.1.6) เปิดชํองทางและสร๎างเวทีให๎บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น คําแนะนํา 
คําปรึกษาตํางๆ และเวทีตรวจสอบผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยใน เชิงสร๎างสรรค๑ 

4.2) พัฒนากระบวนการสร๎างคุณคําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร งบประมาณทั้ง               
ระยะสั้น และระยะยาวตามแนวคิดการพ่ึงพาตนเอง 

4.2.1) วิเคราะห๑คําใช๎จํายและความค๎ุมคํา เพ่ือการลดต๎นทุนและการเพ่ิมรายได๎ 
4.2.2) วิเคราะห๑หาแนวทางการบริหาร การจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการรวมถึงแผนกลยุทธ๑ทางการเงิน และการพัฒนากองทุนตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 
4.2.3) บริหารทรัพย๑สินและเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยโดยสร๎างเครือขํายพันธมิตรใน

ระดับท๎องถิ่น ชุมชน และสากล เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดและมั่นคง 
4.3) บริหารจัดการภายใต๎หลักการบริหารจัดการที่ดี 

4.3.1) กระจายอํานาจการตัดสินใจและทรัพยากรอยํางมีสํวนรํวมกับผู๎มีสํวนได๎ สํวนเสีย
กับมหาวิทยาลัยภายใต๎หลักการบริหารจัดการที่ดี 

4.3.2) ปรับกฎระเบียบ และพัฒนาโครงสร๎างหนํวยงานภายในที่เอ้ือตํอการปฏิบัติงาน
ให๎เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารองค๑การที่สอดคล๎องเชื่อมโยงกับภารกิจของมหาวิทยาลัยภายใต๎หลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

4.3.3) สนับสนุนให๎ทุกหนํวยงานดําเนินการจัดการความรู๎ตามระบบและดําเนินงานด๎าน
การประกันคุณภาพภายใน ตามระบบกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4.4) บริหารจัดการองค๑การเพื่อนําไปสูํมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่สอดคล๎อง
ตามแนวพระราชดําร ิ

4.4.1) ทบทวนพัฒนาผังแมํบททางกายภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวให๎ทันสมัยและ
เสริมความเข๎มแข็งของชุมชนท๎องถิ่นและสอดคล๎องกับเกณฑ๑มหาวิทยาลัยสีเขียว 

4.4.2) พัฒนาและบริหารโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให๎สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และลงทุนเพ่ือความคุ๎มทุนในระยะยาวกับหนํวยงานภายนอก 

4.4.3) สร๎างระบบการบริหารอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ๑ที่มีประสิทธิภาพ 
4.4.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชํวยในการเรียนการสอนการบริหาร

จัดการ การสื่อสารองค๑การและการตัดสินใจอยํางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
4.4.5) พัฒนาหลักสูตรด๎านการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีนิเวศเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
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3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ 

อุษาวดี เรืองนิ่ม และ ชาคริต ถาวรรักษ๑ (2554 : 10) กลําววํา อัตมโนทัศน๑ (Self-Concept)  
คือ ความรู๎สึกนึกคิด ทัศนคติและการรับรู๎ของบุคคลที่มีตํอตนเอง เกี่ยวกับความสามารถ คํานิยม และเจตคติ 
ในทุกๆ ด๎าน ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ และสังคม ในทางบวกและทางลบ ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ๑ทาง
สังคม และได๎รับอิทธิพลจากการมีปฏิสัมพันธ๑กับผู๎อ่ืน รวมไปถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับสาเหตุของความสําเร็จ 
และความล๎มเหลวของคน ทําให๎เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งสามารถพัฒนาได๎ตามวุฒิภาวะและ
สิ่งแวดล๎อมท่ีเกี่ยวกับบุคคลเป็นสําคัญ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533 อ๎างใน อุษาวดี เรืองนิ่ม และ ชาคริต ถาวรรักษ๑, 2554 : 
34) กลําวถึง การพัฒนาอัตมโนทัศน๑วํา มีการพัฒนาตั้งแตํวัยเด็กจนถึงวัยรุํน เป็นชํวงเวลาสําคัญ แตํถึงอยํางไร
ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปได๎ตลอดชีวิต ในชํวงของการพัฒนานั้น มีป๓จจัยตํางๆ ทั้งทางด๎านพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งมีอิทธิพลตํอการพัฒนาอัตมโนทัศน๑ ดังนี้ 

1) ประสบการณ๑ในชํวงแรกของชีวิต บุคคลแรกที่เน๎นเกี่ยวกับความสําคัญของประสบการณ๑ใน
ชํวงแรกของชีวิต คือ ฟรอยด๑ และ เฮอร๑ล็อค กลําววํา ในป๓จจุบันนักการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพตํางมี
ความเห็นวํา คนทั่วไปที่มีป๓ญหาในการปรับตัวนั้น เนื่องมาจากความบกพรํองของประสบการณ๑ในชํวงแรกของ
ชีวิต ซึ่งจะทําให๎คนที่คํอนข๎างเก็บตัวคิดถึงแตํตนเอง มากกวําที่จะเป็นคนเปิดเผยแสดงออก ดังนั้น
ประสบการณ๑ในชํวงแรกและความทรงจําตํางๆ ในอดีตเป็นสิ่งฝ๓งใจและมีอิทธิพลตํอการพัฒนาอัตมโนทัศน๑ 

2) อิทธิพลทางวัฒนธรรม บุคคลในทุกวัฒนธรรมจะพัฒนาบุคลิกภาพขึ้นเพ่ือให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานของสังคมนั้นๆ ดังนั้นในชํวงของการอบรมเลี้ยงดูตั้งแตํแรกเริ่ม เด็กจะได๎รับการอบรมสั่งสอนให๎มี
บุคลิกภาพเป็นไปตามความต๎องการของสังคมนั้นๆ เมื่อโตขึ้นเด็กจะได๎รับอิทธิพลทั้งทางโรงเรียนและจากกลุํม
เพ่ือน ที่จะสํงเสริมอิทธิพลทางบ๎านอีกตํอหนึ่ง จากอิทธิพลตํางๆ เหลํานี้ทําให๎เด็กเรียนรู๎ที่จะปรับตัวเพ่ือให๎เป็น
ที่ยอมรับของสังคม 

3) รํางกาย มีอิทธิพลตํอการพัฒนาอัตมโนทัศน๑ทั้งทางตรงและทางอ๎อม ทางตรงคือเป็น
ตัวกําหนดความสามารถที่เด็กจะทําอะไรได๎หรือไมํได๎ ทางอ๎อมคือเด็กคิดอยํางไรเกี่ยวกับรํางกายของตน ซึ่ง
เป็นผลเนื่องมาจากการที่เด็กคิดวําคนรอบๆ ข๎างคิดอยํางไรกับตน เชํน คนอ๎วนจะไมํรู๎สึกกับความอ๎วนนั้น 
จนกวําจะรู๎สึกวําคนรอบๆ ข๎างเห็นวําเป็นสิ่งที่นําเกลียด ตลอดจนการที่เพ่ือนล๎อเลียน ความรู๎สึกที่วําตนเอง
ตํางจากคนอ่ืนจะทําให๎เด็กเกิดความรู๎สึกไมํทัดเทียมผู๎อ่ืน ด๎อยกวําผู๎อ่ืน ซึ่งมีผลตํอบุคลิกภาพ ดังนั้น เด็กที่มี
รํางกายแข็งแรงจึงมักจะเป็นเด็กที่มีการปรับตัวดี สํวนเด็กที่มีรํางกายไมํแข็งแรงมักจะพัฒนาพฤติกรรมอ่ืน
ขึ้นมาแทน เชํน การชอบทําเดํน ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงคนท่ีมีป๓ญหาในการปรับตัว 

4) สติป๓ญญา สําหรับเด็กที่ฉลาดมากๆ คนทั่วๆ ไปมักจะมีความคิดวําเป็นเด็กที่ชอบทําอะไร
แปลกๆ การที่เด็กมีอัตมโนทัศน๑วําตัวเองตํางจากผู๎อ่ืน ทําให๎เด็กที่ฉลาดทําตัวไมํถูกในเวลาเข๎ากลุํม ซึ่งเป็นผล
ทําให๎เกิดความรู๎สึกไมํสบายใจ ไมํมั่นใจในตนเอง การคบกับเพ่ือนๆ ซึ่งทําให๎ยิ่งเพ่ิมความคิดของคนอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับเด็กพวกนี้หนักข้ึนไปอีก คือ ประหลาด สํวนเด็กที่มีอัตมโนทัศน๑วําตัวเองไมํฉลาดเทําเพ่ือนจะทําให๎เกิด
ความรู๎สึกเป็นคนวงนอก จะทําให๎เด็กพัฒนาความรู๎สึกด๎อย เด็กพวกนี้จะมีประสบการณ๑แคบ ซึ่งเป็นผลทําให๎
ไมํได๎รับการยอมรับจากกลุํมเทําที่ควร แตํยังโชคดีที่ความไมํฉลาดของเขาไมํสามารถทําลายบุคลิกภาพของเขา
ได๎ดังที่เราคิด ทั้งนี้เพราะความไมํฉลาดของเด็กทําให๎เขามองไมํเห็นหรือไมํเข๎าใจวําสังคมคิดอยํางไรกับเขา 
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5) ความสําเร็จและความล๎มเหลว ทั้งความสําเร็จและความล๎มเหลวมีอิทธิพลอยํางยิ่งตํอ             
อัตมโนทัศน๑ของเด็ก ความล๎มเหลวไมํเพียงแตํจะทําลายอัตมโนทัศน๑เทํานั้น แตํยังสํงผลถึงการปรับตัวในสังคม
อีกด๎วย สํวนความสําเร็จจะนําไปสูํการพัฒนาอัตมโนทัศน๑ซึ่งจะสํงผลไปสูํการปรับตัวของเด็กในสังคมตํอไป 

6) การยอมรับทางสังคม การยอมรับทางสังคมมีอิทธิพลอยํางยิ่งตํอการพัฒนาอัตมโนทัศน๑ของ
เด็ก เด็กที่ได๎รับการยอมรับในกลุํมเพ่ือนในฐานะเป็นผู๎นํา จะทําให๎เด็กพัฒนาความมั่นใจในตนเอง มีลักษณะ
มั่นคง มีความภาคภูมิใจ เด็กที่มีลักษณะเป็นมิตร และมีความมั่นใจในตนเองจะมีเพ่ือนมาก ยิ่งเด็กกว๎างขวาง
ในหมูํเพ่ือนเทําใด ทําให๎เด็กพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเองเทํานั้น 

7) สัญลักษณ๑ของสถานภาพทางครอบครัว สัญลักษณ๑ซึ่งแสดงสถานภาพของครอบครัว ได๎แกํ 
เสื้อผ๎า เครื่องใช๎ ซึ่งเด็กเรียนรู๎เกี่ยวกับสิ่งตํางๆ เหลํานี้ได๎ดีมาก เพราะเป็นเครื่องหมายที่แสดงให๎เห็นถึงการ
ยอมรับหรือไมํจากกลุํม เด็กซึ่งมีเสื้อผ๎าเครื่องใช๎ดีๆ จะรู๎สึกวําตนเองดีกวําผู๎อ่ืน ซึ่งจะทําให๎มีบุคลิกภาพที่ตําง
จากเด็กที่พํอแมํไมํสามารถจัดซื้อหรือหาของใช๎ที่ดีให๎ได๎ ถ๎าเด็กไมํได๎รับการยอมรับจากกลุํม จะไมํพัฒนา
พฤติกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม เขาจะทําลายบุคลิกภาพของตนเองทั้งทางตรง และทางอ๎อม แตํสําหรับ
เด็กบางคนจะชดเชยความรู๎สึกด๎อยทางสถานภาพของครอบครัวด๎วยการพยายามเรียนหนังสือให๎เกํง หรือเลํน
กีฬาให๎เกํง เพ่ือชํวยให๎ตัวเองรู๎สึกวําได๎รับการยอมรับจากสังคมเชํนกัน 

8) อิทธิพลของครู ครูเป็นผู๎ที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนาอัตมโนทัศน๑ของเด็กเป็นอยํางมากทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อมรองจากพํอแมํ ครูที่ปรับตัวได๎ดีคือครูที่มีเจตคติในการยอมรับผู๎อ่ืน ให๎ความอบอํุนเป็น
กันเอง จะชํวยให๎เด็กมีอัตมโนทัศน๑ซึ่งสอดคล๎องกับลักษณะของครู 

9) อิทธิพลทางครอบครัว ครอบครัวมีอิทธิพลตํอการพัฒนาอัตมโนทัศน๑ของเด็กมากที่สุด เพราะ
บ๎านเป็นสังคมแรกที่เด็กเรียนรู๎แบบอยํางตํางๆ นอกจากนั้นบุคคลภายในครอบครัวล๎วนเป็นบุคคลสําคัญที่มี
อิทธิพลตํอการพัฒนาอัตมโนทัศน๑ของเด็กในชํวงแรกของชีวิต สิ่งสําคัญภายในบ๎านที่จะมีอิทธิพลตํอการ
พัฒนาอัตมโนทัศน๑ของเด็กคือ เจตคติของพํอแมํท่ีมีตํอตัวเด็ก การที่เด็กรับรู๎เจตคติของพํอแมํที่มีตํอตนเองเป็น
สิ่งสําคัญยิ่งกวําเจตคติที่เด็กมีตํอตนเอง เด็กที่รับรู๎วําตนเองเป็นที่ยอมรับของพํอแมํก็จะมีอัตมโนทัศน๑ทางบวก 
จะแสดงลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง มีความมั่นคง เชื่อมั่นในตนเองมากกวําเด็กที่รู๎ตัววําไมํเป็นที่ ยอมรับของ
พํอแม ํ

3.1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอัตมโนทัศน์  
 1) ทฤษฎีกลุ่มมนุษย์นิยมของคาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers)  

   โรเจอร๑สเป็นผู๎ให๎ความสําคัญกับเรื่องอัตมโนทัศน๑อยํางมาก เพราะถือวําเป็นแกน
สําคัญของทฤษฎี เขาได๎เน๎นในโครงสร๎างของบุคลิกภาพวําคือ อัตตา (Self) อัตตานี้ หมายถึงความรู๎สึกทัศนคติ
ที่บุคคลมีตํอตนเอง และทุกสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็น “ตัวฉัน” ซึ่งแยกออกจากสิ่งที่ “ไมํใชํฉัน” อยํางชัดเจน               
เมื่อเราเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับคนอ่ืนๆ หรือสิ่งแวดล๎อมอ่ืนๆ ประสบการณ๑ที่เรารู๎นั้นอาจมีได๎ทั้งลบและบวก 
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับตัวเราเอง โรเจอร๑สเรียกวําเป็นความคิดรวบยอดของเรา หรือ อัตมโนทัศน๑ 
(Self – Concept) พฤติกรรมของมนุษย๑สํวนใหญํเกิดจากการที่บุคคลพยายามทําพฤติกรรมที่ดํารงรักษา                 
ความเชื่อเรื่อง อัตมโนทัศน๑ของบุคคลไว๎ (มุกดา ศรียงค๑  และคนอ่ืนๆ 2542 อ๎างใน อุษาวดี เรืองนิ่ม และ 
ชาคริต ถาวรรักษ๑, 2554 : 46) 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 
 

18 | ห น้ า  
 

 

โรเจอร๑ส (ณัฐิกานต๑ คําหมื่น, 2550 อ๎างใน อุษาวดี เรืองนิ่ม และ ชาคริต ถาวรรักษ๑, 
2554 : 46-47) ได๎กลําวถึงธรรมชาติของมนุษย๑วํา มนุษย๑โดยพ้ืนฐานแล๎วเป็นผู๎มีเหตุผลสามารถที่จะตัดสินใจ
ได๎ มนุษย๑มีศักดิ์ศรี มีคุณคํา มีความดี เชื่อถือและวางใจได๎ มนุษย๑ยังมีความเฉลียวฉลาดในการปรับตัวและ
ต๎องการความเป็นอิสระในการที่จะพัฒนาตนเองให๎เจริญก๎าวหน๎า สํวนแนวโน๎มที่จะพัฒนาตนเองอยํางสมบูรณ๑
นั้น เขาเชื่อวําลักษณะธรรมชาติของมนุษย๑นั้นมีแนวโน๎มที่ติดตัวมาแตํกําเนิด สามารถท่ีจะพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพท่ีมีอยูํหรือสร๎างเสริมให๎ดียิ่งขึ้น โดยการปรับตัว การขัดเกลา การพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการ
เป็นตัวของตัวเอง และยังได๎กลําวถึงมนุษย๑ทุกคนวํามี “ตน” อยูํ 3 แบบ ได๎แกํ 

1.1) ตนที่ตนมองเห็นหรืออัตมโนทัศน๑ (Self-Concept) เป็นการรับรู๎ของบุคคลที่มี
ตํอตนเอง คือ เป็นภาพของตนที่เห็นวําตนเป็นอยํางไร หรือความรู๎สึกนึกคิดที่ตนมีตํอตนเองวําเป็นไปใน
ลักษณะใด ตนมีความรู๎ มีความสามารถ มีลักษณะเฉพาะตน โดยทั่วไปคนจะรับรู๎ตนเองหรือมองเห็นตนเองใน
หลายแงํมุม อาจไมํตรงกับข๎อเท็จจริงหรือภาพที่คนอ่ืนเห็น อัตมโนทัศน๑ของบุคคลจะเป็นผลมาจากการเรียนรู๎
จากสังคม ที่ผู๎อ่ืนกระทําตํอบุคคลนั้นในลักษณะใด ไมํวําจะเป็นทางบวกหรือทางลบ จะเห็นได๎วําการที่บุคคล
ได๎เห็นบุคคลอ่ืนกระทําตํอตัวเขาอยํางไร จะมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของตัวเขาเอง การที่บุคคลอ่ืนกระทําตํ อ
บุคคลใดจริงๆ อยํางไร จะมีผลตํอพฤติกรรมของบุคคลนั้น 

1.2) ตนตามความเป็นจริง (Real Self) คือลักษณะตัวตนที่เป็นตามข๎อเท็จจริง 
บํอยครั้งที่ตนเองมองไมํเห็นข๎อเท็จจริงของตนเอง เพราะเป็นกรณีที่ทําให๎รู๎สึกเสียใจ เศร๎าใจ ไมํเทียมหน๎าเทียม
ตาผู๎อ่ืน ถ๎า “ตน” ที่ตนมองเห็น คือ กับตนตามความเป็นจริงแตกตํางกันมาก หรือมีข๎อขัดแย๎งกันมาก บุคคล
นั้นจะเป็นบุคคลที่มีแนวโน๎มที่จะเป็นผู๎กํอป๓ญหาให๎กับตนเองและผู๎อ่ืน ในรายที่มีความแตกตํางกันรุนแรง                
อาจเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตได๎ 

1.3) ตนตามอุดมคติ (Idea Self) เป็นตนที่บุคคลอยากมีอยากเป็นแตํยังไมํมีไมํเป็น
ในสภาวะป๓จจุบัน การรู๎จักตนยังหมายถึง การที่คนเราจะตระหนักวําตนเองมีความรู๎มีความสามารถและมี
ศักยภาพด๎านใดอยํางไร เพ่ือจะได๎เลือกสาขาวิชาหรือวิชาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถพ้ืนฐานและความ
สนใจที่จะศึกษาเลําเรียน หรือประกอบอาชีพเป็นงานของชีวิต 

โรเจอร๑ส (ณัฐิกานต๑ คําหมื่น, 2550 อ๎างใน อุษาวดี เรืองนิ่ม และ ชาคริต ถาวรรักษ๑, 
2554 : 47) ยังเน๎นวํามนุษย๑นั้นมีลักษณะดังนี้ 

 1) มีแนวโน๎มที่จะพัฒนาตนเองอยํางสมบูรณ๑ 
 2) มีแนวโน๎มที่จะตอบโต๎ความต๎องการของตนเอง ไมํเฉพาะเพียงสํวนใดสํวนหนึ่ง 

เชํน เมื่อหิว จะแสวงหาอาหาร แตํการจะเป็นในวิธีที่ไมํไปทําลายความต๎องการด๎านอ่ืน เชํน ศักดิ์ศรี เกียรติยศ 
แตํหากเป็นการแสวงหาเพื่อคงไว๎ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและความต๎องการด๎านอื่นๆ ของมนุษย๑ 

3) มีแรงจูงใจที่กว๎างขวางมาก รวมถึงความต๎องการทางสรีระ ความอยากรู๎                  
อยากเรียน การแสวงหากิจกรรมที่นํามาสูํความพอใจ ความเติบโตทางรํางกาย วุฒิภาวะ ความต๎องการ
สัมพันธภาพที่ใกล๎ชิดระหวํางบุคคล ความต๎องการที่จะเป็นตัวของตัวเองที่จะมีสํวนในการควบคุมสิ่งแวดล๎อม
และหลีกหนีจากการถูกควบคุม 

4) การพัฒนาตนเองอยํางสมบูรณ๑ โดยอินทรีย๑เป็นผู๎กระทํา และเป็นผู๎เลือกทิศทาง
ของการกระทํา 

5) มนุษย๑มีความสามารถที่ จะพัฒนาตนเองอยําง เต็มที่ เต็มศักยภาพของ
ความสามารถโดยที่ความสามารถเหลํานี้จะแสดงออกมาได๎ในสภาพที่เหมาะสมเทํานั้น 
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นอกจากนี้โรเจอร๑สยังมองวํา อัตมโนทัศน๑ของแตํละบุคคลเกิดจากกฎเกณฑ๑ของการรับรู๎ 
ซึ่งมีหลักการเหมือนหลักจิตวิทยาในเชิงวิทยาศาสตร๑ทั่วๆ ไป ซึ่งหมายความวําอัตมโนทัศน๑เกิดจากการจัด
ระเบียบ เรียบเรียงเรื่องราว และบูรณาการการรับรู๎สิ่งแวดล๎อมรอบตัว มีกระบวนการรับเอาประสบการณ๑ใหมํ
เข๎ามาผสมผสานกับประสบการณ๑เดิมทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น บุคคลก็ยังคงมีความมั่นคงภายในวํา
พวกเขาก็ยังคงเป็นบุคคลนั้นอยูํ โรเจอร๑ส กลําววํา อัตมโนทัศน๑หรือ ตน ไมํใชํ “คนตัวเล็กๆ ที่อยูํในหัว” ที่
คอยควบคุมพฤติกรรมของบุคคล แตํมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความคงอยูํของประสบการณ๑ทางจิตสํานึกของบุคคล
ที่เกิดจากการรวบรวมประสบการณ๑เดิมกับการรับรู๎ใหมํเป็นสิ่งที่อยูํในจิตสํานึกซ่ึงสามารถตระหนักได๎ 

โรเจอร๑ส (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2533 อ๎างใน อุษาวดี เรืองนิ่ม และ ชาคริต 
ถาวรรักษ๑, 2554 : 48) ยังได๎สรุปแนวคิดซึ่งถือวําเป็นหลักสําคัญของกลุํมปรากฏการณ๑นิยมไว๎ดังนี้ 

1) การแสดงพฤติกรรมเป็นผลการรับรู๎ของแตํละบุคคล 
2) การรับรู๎นี้เป็นปรากฏการณ๑เฉพาะตัวมากกวําที่จําเป็น 
3) การแสดงพฤติกรรมจะขึ้นอยูํกับอัตมโนทัศน๑ 
4) อัตมโนทัศน๑เป็นการรับรู๎ และเป็นความคิดรวบยอดเก่ียวกับคํานิยมตํางๆ 
5) อัตมโนทัศน๑จะมีความคงเส๎นคงวาในชํวงเวลาหนึ่ง และสถานการณ๑หนึ่งซึ่งกํอให๎เกิด

รูปแบบของพฤติกรรมซึ่งคํอนข๎างจะคงเส๎นคงวา 
6) บุคคลจะมีการปกปูองตนเองเมื่อเกิดความขัดแย๎งระหวํางประสบการณ๑ที่ได๎รับกับ            

อัตมโนทัศน๑ 
7) มนุษย๑ทุกคนมีแรงขับภายในที่จะพัฒนาไปสูํการรู๎จักตนเองตรงตามสภาพ 
 

2) ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพของอิริคสัน (Erikson)  
อีริคสัน (ณัฐิกานต๑ คําหมื่น, 2550 อ๎างใน อุษาวดี เรืองนิ่ม และ ชาคริต ถาวรรักษ๑, 2554 

: 49) ได๎อธิบายถึงลักษณะของการศึกษาไปข๎างหน๎าโดยเน๎นสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอการ
กําเนิดบุคลิกภาพของตน ซึ่งในแตํละขั้นของพัฒนาการนั้นจะมีวิกฤติการณ๑ทางสังคม (Social Crisis) เกิดขึ้น 
การที่ไมํสามารถเอาชนะ หรือผํานวิกฤติการณ๑ทางสังคมขั้นหนึ่งๆ จะเป็นป๓ญหาในการเอาชนะวิกฤติการณ๑ทาง
สังคมในขั้นตํอมา ทําให๎เกิดความบกพรํองทางสังคม (Social Inadequacy) และเป็นป๓ญหาทางจิตใจตามมา
ภายหลัง  

อิริคสัน (อุบลรัตน๑ เพ็งสถิตย๑, 2549 อ๎างใน อุษาวดี เรืองนิ่ม และ ชาคริต ถาวรรักษ๑ , 
2554 : 49) ได๎แบํงข้ันการพัฒนาตามขั้นจิตวิทยาทางสังคมไว๎ 8 ขั้นตอน โดยเริ่มนับตั้งแตํแรกเกิดจนถึงวัยชรา 
ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นสร๎างความไว๎ใจหรือไมํไว๎ใจ (Trust & Mistrust) อายุแรกเกิดถึง 1 ปี ในขั้นนี้
จัดวําเป็นพัฒนาการขั้นแรกสุดของมนุษย๑ ในระยะนี้เด็กจะไมํสามารถชํวยเหลือตัวเองได๎ จะต๎องพ่ึงพาอาศัย
จากบุคคลอ่ืนอยูํตลอดเวลา ประกอบกับในขณะคลอดเด็กได๎รับประสบการณ๑ที่ไมํดีในการคลอด (Birth 
Trauma) ผลก็คือ เด็กต๎องการให๎ผู๎ใหญํเอาใจใสํ ให๎ความรักความอบอํุน ถ๎าหากได๎รับการเลี้ยงดูเอาใจใสํเป็น
อยํางดี ได๎รับการตอบสนองความต๎องการตํางๆ อยํางสมบูรณ๑ จะทําให๎เด็กเกิดความรู๎สึกเชื่อถือในตัวบุคคล
และสิ่งแวดล๎อม มีความไว๎วางใจ มองโลกในแงํดี (Trust) ในทางตรงกันข๎าม ถ๎าเด็กไมํได๎รับการตอบสนอง 
หรือไมํได๎รับการดูแลเอาใจใสํอยํางสมบูรณ๑ ทําให๎เด็กขาดความมั่นคงในจิตใจ ไมํอยากอยูํในโลกตํอไป 
(Mistrust)  
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ขั้นที่ 2 ขั้นเริ่มเป็นตัวของตัวเองหรือสงสัยละอายใจ (Autonomy & Shame & Doubt) 
อายุ 1 ปีครึ่งถึง 3 ปี ระยะนี้ เด็กมักจะเกิดความขัดแย๎งระหวํางการทํางานตามความพอใจของพํอแมํ และ
ความต๎องการทางรํางกายของตน ทั้งนี้ เพราะทักษะทางกล๎ามเนื้อของเด็กเริ่มทํางานได๎ดี สามารถเคลื่อนไหว
ได๎ เชํน การคลาน การเดิน ภาษาเริ่มใช๎ได๎ดีขึ้น จากกรท่ีเด็กเริ่มชํวยตัวเองได๎นี้เอง ทําให๎เด็กรู๎สึกอยากทําอะไร
ด๎วยตัวเอง ฉะนั้น ผู๎ใหญํควรสํงเสริมให๎เด็กได๎ชํวยเหลือตนเองในขอบเขตที่ไมํเป็นอันตรายตํอตัวเด็ก              
เด็กเหลํานี้จะมีบุคลิกภาพเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ลักษณะเหลํานี้จะทําให๎มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ตัดสินใจด๎วยตนเอง แตํในทางตรงกันข๎าม ถ๎าเด็กไมํได๎รับการสํงเสริมให๎ชํวยตัวเอง หรือเด็กไมํสามารถควบคุม
ตัวเองได๎ จะทําให๎เกิดความรู๎สึกอายและสงสัยในความสามารถของตัวเอง เด็กจะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ                     
ที่พึงตนเองไมํได๎ ไมํกล๎าทํา ไมํมีความสามารถ (Shame & Doubt) 

ขั้นที่ 3 ขั้นสร๎างความคิดริเริ่มหรือความรู๎สึกผิด (Initiative & Guilt) อายุ 3-5 ปี ในชํวงนี้
เด็กมีความสามารถในด๎านตํางๆ เพ่ิมมากขึ้น มีความอยากรู๎อยากเห็น ชอบเก็บ และคิดทําในสิ่งใหมํๆ เริ่มฝึก
ทักษะทางด๎านการให๎ความรํวมมือ รู๎จักฝึกการเป็นผู๎นําและผู๎ตามที่ดี ถ๎าได๎รับการสํงเสริมอยํางถูกต๎องจะทําให๎
เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ได๎ (Initiative) ถ๎าเด็กเกิดความขัดแย๎งกับผู๎อ่ืน หรือไมํได๎รับการตอบสนองที่ถูกต๎อง จะ
ทําให๎เด็กมีบุคลิกภาพที่ไมํกล๎าทํา กลายเป็นความรู๎สึกผิดขึ้นมา (Guilt) สําหรับเด็กที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ความรู๎สึกผิด จะเป็นที่ไมํมีความคิดริเริ่ม ขาดทักษะในความรํวมมือกับผู๎อ่ืน เด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

ขั้นที่ 4 ขั้นสร๎างความพยายามหรือเกิดปมด๎อย (Industry & Inferiority) อายุ 6-12 ปี 
ในชํวงปีนี้เป็นระยะท่ีเด็กเข๎าโรงเรียน มีเพื่อนแลกประสบการณ๑ท่ีมากขึ้น เด็กต๎องการการยอมรับจากเพ่ือน ครู 
และบุคคลอ่ืน จึงทําให๎เกิดความรู๎สึกอยากแขํงขันเพ่ือเอาชัยชนะ บางครั้งอาจจะพยายามขยันขันแข็ง 
อุตสาหะเพ่ือให๎ตนประสบความสําเร็จในครั้งหนึ่งก็จะทําให๎เขาเกิดความพากเพียรพยายามในครั้งตํอไป 
(Industry) ในทางตรงกันข๎ามถ๎าเด็กไมํประสบความสําเร็จในการทํางาน หรือเด็กได๎รับงานที่นอกเหนือจาก
ความสามารถจะทําให๎เด็กประสบความล๎มเหลว ถูกตําหนิ หรือถูกลงโทษลักษณะพฤติกรรมของเด็กจึงเกิด              
ปมด๎อย (Inferiority) 

ขั้นที่ 5 ขั้นสร๎างเอกลักษณ๑หรือบทบาทท่ีสับสน (Identity & Role Confusion) อายุ 12-
18 ปี เป็นพัฒนาการในระยะวัยรุํน ชํวงนี้เป็นชํวงที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกายอยํางรวดเร็วแม๎แตํ
สังคมก็คาดหวังวํา บทบาทของวัยรุํนยํอมแตกตํางไปจากวัยเด็กควรมีความรับผิดชอบยิ่งไปกวํานั้น วัยรุํนมักจะ
มีการลอกเลียนแบบบุคคลที่ตนเองสนใจยกยํองเพ่ือหลํอหลอมให๎เป็นบุคลิกภาพของตน ขณะเดียวกันยังเกิด
ป๓ญหาเกี่ยวกับเรื่องสํวนตัวมากที่สุด เชํน เรื่องการเรียน การอาชีพ ฉะนั้น ผู๎ใหญํควรให๎ความชํวยเหลือแกํ
วัยรุํนอยํางเหมาะสม จึงจะทําให๎วัยรุํนมีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู๎ความสามารถของตัวเอง รู๎บุคลิกภาพ รู๎จัก
ตน (Identity) ในทางตรงกันข๎ามถ๎าวัยรุํนไมํประสบความสําเร็จในขั้นนี้จะทําให๎เกิดมีพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม 
ไมํมีความสามารถ ไมํรู๎จักตนเอง เกิดความสับสนวุํนวายในบทบาท (Role Confusion) 

ขั้นที่ 6 ขั้นความคุ๎นเคยหรือการแยกตนเอง (Intimacy & Isolation) อายุ 18-21 ปี              
ชํวงนี้เป็นชํวงของพัฒนาการในผู๎ใหญํตอนต๎น มีการพัฒนาความสัมพันธ๑กับเพ่ือนตํางเพศ เป็นผลตํอเนื่องจาก
ระยะวัยรุํน มีความสามารถควบคุมตนเองได๎อยํางเหมาะสม ปรับตัวเข๎ากับเพ่ือนตํางเพศได๎เป็นอยํางดี 
พัฒนาการในขั้นที่ 6 จะเป็นผลสืบเนื่องมาจากพัฒนาการในขั้นที่ผํานมาทั้งหมด ถ๎าบุคคลประสบความสําเร็จ
มาตลอด เป็นผู๎ที่ไว๎วางใจผู๎อื่น มั่นใจในตนเอง รู๎บทบาทของตนเองจะทําให๎ผู๎นั้นมีความสุข มีความคุ๎นเคยสนิท
ชิดชอบ (Intimacy) ในทางตรงกันข๎าม ถ๎าผู๎ใดก็ตามไมํสามารถควบคุมตนเองได๎ และพัฒนาการในขั้นที่ผํานมา
ไมํประสบความสําเร็จ ผลก็คือ จะเป็นบุคคลที่มีความรู๎สึกอ๎างว๎างโดดเดี่ยว ไมํมีเพ่ือน แยกตัว (Isolation) 
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ขั้นที่ 7 ขั้นของความเป็นพํอแมํหรือความหยุดนิ่ง (Parental & Stagnation) อายุ                 
22-40 ปี เป็นพัฒนาการในวัยผู๎ใหญํ เมื่อพิจารณาอยํางถี่ถ๎วนแล๎วจะเห็นได๎วําเป็นวัยของการเป็นพํอแมํ ผู๎ใหญํ
คนใดท่ีประสบความสําเร็จในขั้นตอนที่ผํานมาก็จะทําให๎มีความรู๎สึกรับผิดชอบในด๎านตํางๆ ที่มีความอบอํุนแกํ
ลูกได๎อยํางพอเพียงซึ่งจัดได๎วํามีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นพํอและแมํ (Parental Sense) ในทางตรงกันข๎าม             
ถ๎าบุคคลเหลํานี้ไมํประสบความสําเร็จในขั้นพัฒนาการที่ผํานมา  จะทําให๎เกิดความคับข๎องใจขาดความ
รับผิดชอบ ไมํให๎ความสนใจบุคคลอ่ืนมีลักษณะที่เฉื่อยชา (Sense of Stagnation) 

ขั้นที่ 8 ขั้นที่บุคลิกภาพสมบูรณ๑หรือไมํสมบูรณ๑ (Ego Integrity & Despair) อายุ 40 ปี
ขึ้นไป ขั้นสุดท๎ายการพัฒนาของอีริคสัน ในชํวงเป็นผลรวมของพัฒนาการทั้ง 7 ขั้น ดังที่กลําวมาทั้งหมดบุคคล
ที่ประสบความสําเร็จมาตลอดชีวิต เมื่อมาถึงขั้นนี้จะเป็นคนที่กล๎าเผชิญกับความเป็นจริง มีความคิดเกี่ยวกับ
ตนเองอยํางถูกต๎อง เชํน ยอมรับวําตนเองเริ่มเข๎าสูํวัยชราควรจะต๎องปฏิบัติตัวเชํนไร เพื่อจะก๎าวสูํวัยชราได๎ด๎วย
อารมณ๑ท่ีมั่นคงหรืออาจจะยอมรับวํา คูํชีวิตของตนที่จากไปแล๎ว จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องอยูํคนเดียว เกิดความ
มั่นคงและจิตใจที่สมบูรณ๑ (Ego Integrity) ในทางตรงกันข๎าม ถ๎าบุคคลใดก็ตามที่ไมํประสบความสําเร็จในชีวิต
มาโดยตลอด ก็จะเกิดความรู๎สึกผิดหวัง ท๎อแท๎ หวาดกลัว เกรงวําตนจะต๎องอยูํคนเดียวตามลําพัง มีอารมณ๑           
ไมํม่ันคง ไมํสามารถยอมรับในสิ่งที่ตนต๎องเผชิญอยูํได๎ รู๎สึกวําบทบาทของตนที่มีอยูํนั้นทนไมํได๎ (Despair) 

 
กลําวโดยสรุปคือ อัตมโนทัศน๑ คือ ทัศนคติและการรับรู๎ของบุคคลที่มีตํอตนเอง ทั้งในทางบวกและ

ทางลบ ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ๑ทางสังคม รวมไปถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับสาเหตุของความสําเร็จ และความ
ล๎มเหลวของคนทําให๎เป็นตัวกําหนดพฤติกรรม อัตมโนทัศน๑สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได๎ตามวุฒิภาวะ 
บุคคลที่ไมํสามารถเอาชนะหรือผํานวิกฤติการณ๑ทางสังคมขั้นหนึ่งๆ จะเป็นป๓ญหาในการเอาชนะวิกฤติการณ๑
ทางสังคมในขั้นตํอมา และเป็นป๓ญหาทางจิตใจตามมาภายหลัง 
 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง  
การเห็นคุณคําในตนเอง (Self–Esteem) เป็นกระบวนการเรียนรู๎ตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการ

เรียนรู๎นี้เกิดจากการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลกับบุคคล สิ่งแวดล๎อมและสังคมรอบๆ ด๎าน โดยมีจุดเริ่มต๎นจาก
ภายในครอบครัว การเห็นคุณคําในตนเองไมํใชํสภาพตายตัวที่ติดตัวบุคคล แตํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ ขึ้นอยูํ
กับประสบการณ๑ที่ได๎รับและความรู๎สึกที่เกิดขึ้น การที่บุคคลมีการเห็นคุณคําในตนเองน๎อยสํวนมากเกิดจาก
ปฏิกิริยาทางอารมณ๑เชิงลบ ซึ่งในป๓จจุบันเป็นเรื่องลําบากท่ีเด็กๆ จะเติบโตเข๎าสูํวัยผู๎ใหญํด๎วยความรู๎สึกที่มีการ
เห็นคุณคําในตนเองสูง เนื่องจากองค๑ประกอบในโลกมีความหลากหลายซับซ๎อน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ต๎องเผชิญ
กับผู๎ใหญํ เพื่อนๆ สภาพแวดล๎อม สื่อตํางๆ สภาพพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมหรือสภาพสังคมโดยทั่วไป ที่ทําให๎เด็ก
รู๎สึกต่ําต๎อย (Inferiority) และเห็นคุณคําในตนเองน๎อย (Palladino, 1994 อ๎างอิงใน สุทิน เจียมประโคน, 
2556 : 7 – 8) ดังนั้นจึงควรพัฒนาผู๎เรียนให๎มีเจตคติเชิงบวกกับตนเอง บุคคลอื่นและสิ่งแวดล๎อมตํางๆ รอบตัว 
เพ่ือให๎ผู๎เรียนมองเห็นคุณคําในตนเองสูงขึ้น กํอให๎เกิดพลังสร๎างสรรค๑ตํางๆ สามารถที่จะเผชิญกับสภาพป๓ญหา
ตํางๆ พร๎อมทั้งปรับตัวได๎ และสามารถดํารงชีวิตได๎อยํางมีสุข 

 
Maslow (1970 อ๎างถึงใน ปุริมาพร แสงพยับ, 2553 : 32) ได๎แบํงการเห็นคุณคําในตนเอง

ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 
 

22 | ห น้ า  
 

 

1) ความต๎องการเห็นคุณคําในตนเอง คือ ความต๎องการเป็นผู๎ประสบความเข๎มแข็ง  มี
ความสามารถเชื่อมั่นที่จะเผชิญสิ่งตํางๆ ในโลก 

2) ความต๎องการเห็นคุณคําจากผู๎ อ่ืน คือ ต๎องการให๎ผู๎ อ่ืนยอมรับวําตนมีอํานาจเหนือผู๎ อ่ืน               
เป็นคนสําคัญ นํายกยํอง เป็นที่ชื่นชมของผู๎อื่น 

 
คูเปอร๑สมิท (Coopersmith, 1960 อ๎างถึงใน สุทิน เจียมประโคน, 2556 : 8) กลําววํา การเห็น

คุณคําในตนเองนั้น คือการประเมินตนเองของแตํละบุคคล และเป็นการแสดงการยึดมั่นตามขนบธรรมเนียม
ด๎วยการตัดสินใจของตนเองอยํางนับถือตนเอง แสดงให๎เห็นถึงทรรศนะในการยอมรับ หรือการไมํยอมรับ 
รวมทั้งแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อของแตํละบุคคลวํา ตนมีความสามารถ มีความสําคัญ มีความสําเร็จ และมี
คุณคํา การเห็นคุณคําในตนเองจึงเป็นสิ่งชี้ให๎เห็นถึงการตัดสินใจของบุคคลตํอคุณคําของตนเอง พร๎อมทั้งแสดง
ถึงเจตคติที่บุคคลนั้นยึดถืออยูํด๎วย 
 

3.2.1 แนวคิดการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง 
บุคคลที่มีการพัฒนาจากวัยเด็กเข๎าสูํวัยรุํนและวัยผู๎ใหญํ พัฒนาการดังกลําวสํงผลให๎บุคคล

ก๎าวออกสูํสังคมภายนอกมากขึ้น มีประสบการณ๑และสิ่งแวดล๎อมใหมํ มีการปฏิสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมที่
เปลี่ยนแปลง ทําให๎มโนภาพที่บุคคลมีตํอตนเองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งสํงผลตํอการเห็นคุณคําในตน เอง
ของเขา ดังนั้นการเห็นคุณคําในตนเองของบุคคลจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดทุกชํวงชีวิต นักจิตวิทยาได๎
เสนอแนวทางการพัฒนาการเห็นคุณคําในตนเองพอสรุปได๎ (สุทิน เจียมประโคน, 2556 : 9-10) ดังนี้ 

นักจิตวิทยาแนวคิดพฤติกรรมนิยมเชื่อวํา การให๎บุคคลได๎จดบันทึกเกี่ยวกับความสําเร็จที่
ได๎กระทํา การใช๎คําพูดชมเชยตนเอง การให๎สิ่งที่มีความหมายและความสําคัญตํอตนเอง เมื่อได๎กระทําสิ่งตํางๆ 
ที่สําเร็จตามเปูาหมาย วิธีการดังกลําวเป็นการพัฒนาให๎บุคคลเกิดการเห็นคุณคําในตนเอง (Sasse, 1987 อ๎าง
ถึงใน สุทิน เจียมประโคน, 2556 : 10) นอกจากนี้การฝึกการกล๎าแสดงออกที่เหมาะสมก็เป็นแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาการเห็นคุณคําในตนเอง โดยการให๎บุคคลได๎มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกพร๎อมทั้งสามารถ
ตอบสนองความต๎องการด๎านตํางๆ ของตนเองจะชํวยให๎บุคคลเกิดความรู๎สึกที่ดีตํอตนเองซึ่งสํงผลตํอการ
พัฒนาการเห็นคุณคําในตนเองของเขา (Alberti & Emmons. 1978 : 27) บุคคลทุกคนตํางมีคุณคําในตนเอง
แตํก็มีบุคคลจํานวนมากที่ไมํได๎ตระหนักถึงคุณคําท่ีตนเองมีอยูํ อยํางไรก็ตาม บุคคลเหลํานี้สามารถตระหนักถึง
คุณคําของตนเองได๎ ถ๎าอยูํในสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมด๎วยการมีปฏิสัมพันธ๑กับบุคคลอ่ืน โดยกา รใช๎
กระบวนการกลุํมหรือการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งวิธีการดังกลําวนี้มีบรรยากาศที่เอ้ือให๎สมาชิกกลุํมยอมรับกัน
และกัน จะทําให๎สมาชิกมีสํวนรํวมในกิจกรรมมากขึ้นและมีความรู๎สึกพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ดังที่ โรเจอร๑ส 
(ทศวร มณีศรีขํา. 2539 : 129 ; อ๎างอิงจาก Roger. 1970 : 121-122) ที่ได๎อ๎างถึงผลการศึกษาของ กิบบ๑ 
(Gibb) ที่พบวํากิจกรรมกลุํมให๎ผลสํงเสริม สร๎างสรรค๑ทางจิตวิทยามาก นั่นคือ จะมีการเปลี่ยนแปลงด๎านการ
รับรู๎ ด๎านความรู๎สึก มีการตระหนักถึงความรู๎สึกของตนเองและผู๎อ่ืนมากขึ้น ตลอดจนเปิดเผยความรู๎สึกตํางๆ 
ของตนเอง แสดงพฤติกรรมที่ตรงกับความรู๎สึกของตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเจตคติทั้งตํอตนเองและ
ผู๎อ่ืน เมื่อสมาชิกกลุํมมีความรู๎สึกวําตนเองได๎รับการยอมรับด๎วยความจริงใจจากสมาชิกในกลุํม ก็จะทําให๎เขา
เกิดความม่ันใจในตนเอง กล๎าเผชิญหน๎ากับป๓ญหาตําง ๆ ซึ่งจะชํวยให๎เขาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสิ่ง
ที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการสร๎างเสริมการเห็นคุณคําในตนเอง นั่นคือ การพัฒนาเจตคติเชิงบวกตํอตนเอง 
บุคคลอื่นและสิ่งแวดล๎อมตํางๆ รอบตัว  
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3.2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 
การเห็นคุณคําในตนเองนั้น ประกอบด๎วยป๓จจัยใหญํๆ 2 ป๓จจัย กลําวคือ ป๓จจัยภายในตัว

บุคคล และป๓จจัยภายนอกตัวบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Coopersmith, 1981 อ๎างถึงใน ปุริมาพร                 
แสงพยับ, 2533 : 33 – 37)  

1) ป๓จจัยภายในตัวบุคคล คือ ลักษณะเฉพาะของแตํละบุคคลที่มีผลทําให๎บุคคลมีการเห็น
คุณคําในตนเองแตกตํางกันออกไป ซึ่งประกอบด๎วย 

1.1) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Attributes) เชํน ลักษณะรูปรําง ความสมบูรณ๑
แข็งแรงของรํางกายนั้นมีผลตํอการเห็นคุณคําในตนเอง เนื่องจากสังคมโดยทั่วไปจะให๎ความสําคัญ และชื่นชม
กับบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดี แตํทั้งนี้ขึ้นอยูํกับครอบครัว กลุํมเพ่ือน และตัวบุคคลผู๎นั้นด๎วยวําจะให๎
ความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพมากน๎อยเพียงใด ซึ่งในวัยรุํนจะเป็นชํวงเวลาที่รํางกายมีการเปลี่ยนแปลง 
วัยรุํนจึงให๎ความสําคัญกับรูปรํางที่เปลี่ยนไป เพราะวัยรุํนเชื่อวําผู๎ที่มีรูปรํางหน๎าตาที่ดีจะเป็นที่ดึงดูดและสนใจ
ของบุคคลทั่วไป จึงสํงผลให๎วัยรุํนมีความรู๎สึกมีคําในตนเองตามมา 

1.2) สมรรถภาพ ความสามารถและการกระทํา (General Capabilities Ability & 
Performance) ลักษณะทั้ง 3 ด๎านนี้มีความสัมพันธ๑ซึ่งกันละกัน เนื่องจากบุคคลที่ประสบความสําเร็จใน
กิจกรรมที่ผํานมา โดยสํวนใหญํจะมีสติป๓ญญาที่เฉลียวฉลาด มีพฤติกรรมที่เหมาะสม หรือมีความสามารถ
ทางการเรียนรู๎อยูํในเกณฑ๑ดี โดยปกติสังคมจะให๎ความสําคัญกับความสําเร็จในด๎านการศึกษาและการทํางาน 
การประสบความสําเร็จจึงสํงผลให๎บุคคลมีการเห็นคุณคําในตนเอง นอกจากนี้การที่วัยรุํนสามารถปรับตัวรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของรํางกายได๎นั้น จะทําให๎วัยรุํนใช๎รํางกายได๎อยํางมีประสิทธิภาพสํงผลให๎เป็นที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไป และมีการเห็นคุณคําในตนเองตามมาในที่สุด 

1.3) ภาวะทางความรู๎สึก (Affective Status) เป็นตัวสะท๎อนความรู๎สึกพอใจ วิตก
กังวล ความสุข และภาวะอ่ืนๆ ที่อยูํในตัวบุคคล ทั้งที่ได๎แสดงออกมา และที่ไมํได๎แสดงออก ซึ่งสํวนใหญํเป็น
เนื่องมาจากสิ่งที่บุคคลได๎ประสบมาและเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ๑กับบุคคลอ่ืน ซึ่งสํงผลตํอการประเมิน
ตนเองไปในทางท่ีดี จะเป็นบุคคลที่มีความสุข รู๎สึกพึงพอใจในชีวิตตนเอง ซึ่งแตกตํางจากบุคคลที่มีการประเมิน
ตนเองไปในทางลบ ที่จะรู๎สึกไมํพอใจในชีวิตตนเอง หรือรู๎สึกหมดหวังในอนาคต 

1.4) ป๓ญหาตํางๆ และการเจ็บปุวย (Problem & Pathology) บุคคลที่มีป๓ญหาหรือมี
ความบกพรํองทั้งทางรํางกายหรือจิตใจ จะมีการเห็นคุณคําในตนเองต่ํากวําบุคคลที่มีสุขภาพรํางกายและจิตใจ
สมบูรณ๑ เนื่องจากบุคคลที่รู๎สึกวําตนเองอํอนแอจะรู๎สึกหวาดหวั่นและหมดหนทาง โดยความรู๎สึกเหลํานี้จะ
รบกวนการทําหน๎าที่ของระบบในรํางกาย ทําให๎มีการเห็นคุณคําในตนเองต่ํา ซึ่งแตกตํางจากบุคคลที่ไมํมี
ป๓ญหา หรือความบกพรํองทางรํางกาย หรือจิตใจจะเป็นบุคคลที่มีความสุข และมีการเห็นคุณคําในตนเอง 
ดังนั้น บุคคลที่มีการเห็นคุณคําในตนเองต่ําจึงมีแนวโน๎มที่จะมีความวิตกกังวลและแสดงอาการเจ็บปุวยทาง
รํางกายที่เกิดขึ้นจากความตึงเตรียดทางจิตใจได๎มากกวําบุคคลที่มีการเห็นคุณคําในตนเองสูง 

1.5) คํานิยมสํวนบุคคล (Self-Values) ถูกจํากัดด๎วยกลุํมสังคมที่บุคคลผู๎นั้นอาศัยอยูํ 
บุคคลจะเรียนรู๎วําสิ่งใดเป็นสิ่งที่สังคมของตนพึงปรารถนา และมีแนวโน๎มที่จะใช๎คํานิยมของสังคมเป็น
มาตรฐานในการตัดสินตนเอง ดังนั้นหากคํานิยมของบุคคลไมํสอดคล๎องกับสังคม ก็จะสํงผลให๎ผู๎นั้นมีการเห็น
คุณคําในตนเอง 
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1.6) ความปรารถนา (Aspiration) เป็นป๓จจัยที่สําคัญอยํางหนึ่งในการกําหนดระดับ
การเห็นคุณคําของตนเองของบุคคล เนื่องจากบุคคลแตํละคนจะมีมาตรฐานการตัดสินตนเองตํางกัน บุคคลที่มี
การเห็นคุณคําในตนเองสูงจะคาดหวังเกี่ยวกับตนเองมากกวํา และจะพยายามทําในสิ่งที่ทําให๎ตนบรรลุ
เปูาหมายให๎ได๎ ดังนั้นชํองวํางระหวํางความปรารถนา และการกระทําให๎บรรลุของบุคคลที่มีตํอการเห็นคุณคํา
ในตนเองสูงจะมีน๎อยกวําบุคคลที่มีการเห็นคุณคําในตนเองต่ํา โดยบุคคลที่มีการเห็นคุณคําในตนเองสูงจะตั้ง
ความปรารถนาไว๎สูงกวํา และจะสามารถทําให๎บรรลุความปรารถนาได๎ มากกวําบุคคลที่มีการเห็นคุณคําใน
ตนเองต่ํา เนื่องจากบุคคลที่มีการเห็นคุณคําในตนเองต่ํา จะมีความเชื่อวําตนเองไมํมีความสามารถที่จะบรรลุ
ความสําเร็จและได๎รับการยอมรับจากสังคมได๎ ทําให๎บุคคลที่มีการเห็นคุณคําในตนเองต่ําตั้งความปรารถนา              
ไว๎ต่ํา 

2) ป๓จจัยภายนอกตัวบุคคล คือ สิ่งแวดล๎อมภายนอกท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ๑ด๎วย ซึ่งสํงผลให๎
บุคคลมีการเห็นคุณคําในตนเองแตกตํางกัน ซึ่งประกอบด๎วย 

2.1) ครอบครัว (Family) เป็นสถาบันที่มีความสําคัญตํอบุคคลมาก สมาชิกใน
ครอบครัว เชํน บิดา มารดา และญาติพ่ีน๎องนั้น มีความสําคัญตํอการพัฒนาการเห็นคุณคําในตนเองของบุคคล 
กลําวคือ บรรยากาศในครอบครัวที่มีความรัก ความอบอํุน ความเข๎าใจซึ่งกันและกัน ดูแลเอาใจใสํตํอกัน ให๎
คุณคําและให๎กําลังใจตํอกัน จะสํงผลให๎บุคคลมีการเห็นคุณคําในตนเอง นอกจากนี้บุคลิกภาพของบิดามารดา 
ตลอดจนการให๎อิสระแกํเด็กในการคิดหรือกระทํากิจกรรม การเห็นคุณคําในตนเอง และความมั่นคงทาง
อารมณ๑ของบิดา มารดาก็สํงผลตํอความรู๎สึกมั่นคงปลอดภัย และยังชํวยพัฒนาการเห็นคุณคําในตนเองของ
วัยรุํนได๎ ซึ่งจากการศึกษาของ ศิริรัตน๑ คงกลืน (2548, หน๎า 51) นั้นพบวําสัมพันธภาพของบิดาและมารดากับ
เด็กนั้นมีผลตํอการเห็นคุณคําในตนเองของเด็ก กลําวคือ 

2.1.1) บิดาให๎การยอมรับในตัวเด็กทั้งทางด๎านความคิด ความรู๎สึก และคุณคําใน
ตัวเด็กแบบที่เด็กเป็นอยูํ บิดามารดากําหนดขอบเขตของการกระทําอยํางชัดเจนและดูแลเด็กทําตาม ทําให๎เด็ก
รู๎สึกมั่นคงปลอดภัย บิดามารดาให๎ความนับถือความอิสระแกํเด็กภายในขอบเขตการกระทําที่กําหนดไว๎ และ
การให๎รางวัลมากกวําการลงโทษ  

2.1.2) สถาบันการศึกษา (Education Institution)  สภาพแวดล๎อมใน
สถาบันการศึกษามีความสําคัญตํอการเห็นคุณคําในตนเอง โดยเป็นแหลํงที่ทําให๎เด็กได๎เรียนรู๎ ค๎นหา และใช๎
ข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินกลับของบุคคลอ่ืนมาสํงเสริมการเห็นคุณคําในตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันที่
สอนให๎เด็กได๎เรียนรู๎ที่จะพ่ึงตนเอง เรียนรู๎ที่จะมีความรับผิดชอบตํอตนเองอันจะนําไปสูํการมีความรับผิดชอบ
ตํอสังคมที่ตนอาศัยอยูํ  ได๎ใช๎ความคิดและการคัดสินใจด๎วยตนเอง ดังนั้นครูจึงต๎องวางขอบเขตข อง
สภาพแวดล๎อมในสถาบันการศึกษา จัดหาอุปกรณ๑และกิจกรรมตํางๆ ให๎เหมาะสม เพ่ือเป็นป๓จจัยสํงเสริมการ
เห็นคุณคําในตนเอง 

2.1.3 กลุํมเพ่ือน (Peer Group) ความสัมพันธ๑กับเพ่ือนที่อยูํในวัยเดียวกันเป็น
ป๓จจัยสําคัญอยํางหนึ่งในการพัฒนาการเห็นคุณคําในตนเอง โดยบุคคลที่มีความสัมพันธ๑ดีกับเพ่ือน จะได๎รับ
การยอมรับภายในกลุํม เป็นที่ประทับใจของเพ่ือนๆ ทําให๎เป็นคนที่มีการเห็นคุณคําในตนเองสูง เนื่องจากมีการ
รับรู๎วํามีคนรอบข๎างตนเองให๎การยอมรับและเห็นความสําคัญของตนเอง ซึ่งแตกตํางจากคนที่ไมํเป็นที่ยอมรับ 
หรือไมํเป็นที่ประทับใจของเพ่ือนๆ จะสํงผลให๎บุคคลนั้นมีความรู๎สึกเห็นคุณคําในตนเองต่ําเนื่องจากเห็นวํา
บุคคลรอบข๎างไมํให๎การยอมรับและให๎ความสําคัญกับตน ดังนั้นบุคคลที่มีความสัมพันธ๑ที่ดีกับเพ่ือนจะมีการ
เห็นคุณคําในตนเองสูงกวําบุคคลที่เข๎ากับเพ่ือนไมํได๎ หรือไมํได๎รับการเอาใจใสํจากเพ่ือน 
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2.1.4 สถานภาพทางสังคม (Social Status) เป็นตัวบํงชี้ถึงความมีเกียรติยศ 
ชื่อเสียง และการประสบความสําเร็จที่ชัดเจนอยํางหนึ่ง โดยสถานภาพนี้ขึ้นอยูํกับอาชีพ รายได๎ และที่อยูํอาศัย 
เนื่องจากบุคคลที่อยูํในสภาพสังคมสูงมักจะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ รายได๎สูง มีแนวโน๎มจักอาศัยอยูํในที่หรูหรา 
และแวดล๎อมไปด๎วยเพ่ือนบ๎านที่มีสถานภาพทางสังคมเดียวกัน จะเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในสายตา
ของบุคคลอ่ืน และได๎เปรียบทั้งทางสังคมและวัตถุ มีผลทําให๎บุคคลเหลํานี้เชื่อวําตนเองมีคุณคํา ดังนั้น 
สถานภาพทางสังคมจึงมีความสัมพันธ๑กับการเห็นคุณคําในตนเองทางบวก นั่นคือบุคคลที่อยูํในสังคมระดับสูง 
จะมีการเห็นคุณคําในตนเองสูงกวําบุคคลที่มีสังคมอยูํในระดับปานกลางหรือในระดับลํางนั่นเอง 

 
กลําวโดยสรุปคือ การเห็นคุณคําในตนเอง คือ การประเมินตนเองของแตํละบุคคล ในการยอมรับ

หรือไมํยอมรับวํา ตนมีความสามารถ มีความสําคัญ มีความสําเร็จ และมีคุณคํา โดยมีจุดเริ่มต๎นจากภายใน
ครอบครัว การเห็นคุณคําในตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ ขึ้นอยูํกับประสบการณ๑ที่ได๎รับและความรู๎สึกที่
เกิดขึ้น การที่บุคคลมีการเห็นคุณคําในตนเองน๎อยสํวนมากเกิดจากปฏิกิริยาทางอารมณ๑เชิงลบ ซึ่งในป๓จจุบัน
เป็นเรื่องลําบากที่เด็กๆ จะเติบโตเข๎าสูํวัยผู๎ใหญํด๎วยความรู๎สึกที่มีการเห็นคุณคําในตนเองสูง เนื่องจาก
องค๑ประกอบในโลกมีความหลากหลายซับซ๎อน อยํางไรก็ตาม การเห็นคุณคําในตนเองสามารถพัฒนาได๎ โดย 
การได๎รับการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว กลุํมเพ่ือน หรือบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม ตลอดจนสภาพทางสังคม 
และการพัฒนาเจตคติเชิงบวกตํอตนเอง  
    

3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความส าเร็จในชีวิตการท างาน 
 นิรันดร๑ จุลทรัพย๑ (2558 : 233) กลําวถึงความสําเร็จในชีวิตการทํางานวํา ทุกคนเกิดมามี

ชีวิตอยูํกับคน ต๎องเรียนรู๎และทํางานรํวมกับคน ใช๎สิ่งตํางๆ ในสังคมรํวมกับคน คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต
และการทํางานคือคนที่ดํารงชีวิตอยูํอยํางมีความสุข ซึ่งหมายถึง คนที่มีความสมหวัง สามารถประกอบกิจการ
งานจนประสบความสําเร็จตามความปรารถนา มีรํางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ ไมํมีอารมณ๑ขุํนมัว
หรือวิตกกังวล มีความมั่นคง มีความอดทน และสามารถตํอสู๎กับอุปสรรคตํางๆ ได๎ เป็นคนที่ยอมรับความจริง
ในชีวิต ทําตัวให๎เป็นประโยชน๑ตํอตนเองและสังคม ดังนั้นความสําเร็จในชีวิตและการทํางานจึงต๎องสอดคล๎อง
กันโดยมีเปูาหมายคือความสุข คนที่มีความสุขก็คือคนที่มีสุขภาพดีทั้งรํางกายและจิตใจ เป็นคนที่ส ามารถ
ปรับตัวได๎อยํางดีในการดําเนินชีวิตประจําวันและการทํางาน ซึ่งสอดคล๎องกับคํากลําวของซูปเปอร๑ (Super, 
1957 อ๎างอิงใน นิรันดร๑ จุลทรัพย๑. 2558 : 233) ที่กลําววํา ความสุขและความพึงพอใจในงานและชีวิตขึ้นอยูํ
กับการที่บุคคลได๎ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ คํานิยม และบุคลิกภาพด๎านอ่ืนๆ 
ของตน กลําวโดยสรุป การรู๎จักและเข๎าใจตนเอง การวางแผนชีวิตในการเรียน การทํางานที่เหมาะสมกับตนเอง
จะกํอให๎เกิดความสําเร็จในการทํางาน คามสําเร็จและความสุขในชีวิต 

 ชีวิตในวัยทํางานแตกตํางจากชีวิตวัยเด็กและวัยเรียน เพราะต๎องเผชิญกับความท๎าทายในงาน 
การปรับตัวเข๎ากับคน การดูแลสุขภาพตนและดูแลครอบครัวจึงมีนักคิดหลายทํานเสนอแนะความสําเร็จในชีวิต
และการทํางานไว๎ ดังนี้ 

 จรัส อติวิทยาภรณ๑ (2557 อ๎างอิงใน นิรันดร๑ จุลทรัพย๑. 2558 : 233) นําเสนอหลัก 6 P นํา
ความสําเร็จมาสูํชีวิตและการทํางาน ดังนี้ 
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 1) P-Positive Thinking หมายถึง การมีทัศนคติที่เป็นบวก มองโลกในแงํดีอยูํเสมอ ไมํคิด
ในทางลบ รู๎จักสร๎างวิกฤตให๎เป็นโอกาสทุกครั้งที่พบสถานการณ๑ที่เลวร๎าย พลิกผันให๎เป็นโอกาสที่จะได๎สิ่งดีๆ 
ขึ้นมาแทน 

 2) P-Peaceful Mind หมายถึง การมีจิตใจที่สงบ “จงใช๎ความสงบสยบความเคลื่อนไหว” 
เวลาเกิดป๓ญหาอยําเพ่ิงตื่นตระหนกไปกับป๓ญหานั้นๆ การมีจิตใจที่สงบ มีสมาธิดีจะทําให๎เกิดป๓ญญาในการคิด
หาวิธีแก๎ป๓ญหา นอกจากนี้ยังชํวยให๎มีสุขภาพจิตดีขึ้นด๎วย 

 3) P-Patient หมายถึง การมีความอดทน เพราะการที่จะมีจิตใจที่สงบได๎ต๎องมีความอดทน
อดกลั้น ระงับอารมณ๑ความรู๎สึกที่ไมํดีตํางๆ หากสิ่งใดไมํเป็นตามที่คาดหวังไว๎ต๎องอดทนรอคอยให๎ถึงชํวงเวลา 
นอกจากนั้นยังต๎องอดทนตํอป๓ญหาและความยากลําบากในการทํางาน 

 4) P-Punctual หมายถึง การเป็นคนตรงต่อเวลา มนุษย๑ได๎ถูกปลูกฝ๓งให๎เป็นคนมีวินัย รู๎จัก
ตรงตํอเวลาในทุกสถานการณ๑ จงให๎ความสําคัญตํอการตรงตํอเวลาเพราะเป็นพ้ืนฐานที่จะทําให๎เป็นผู๎ที่
นําเชื่อถือไว๎วางใจได๎ 

 5) P-Polite หมายถึง การเป็นคนสุภาพ อํอนน๎อมถํอมตน การเป็นคนสุภาพนอบน๎อมจะทํา
ให๎มีแตํคนรักใครํ และอยากชํวยเหลือ ยิ่งถ๎ามีตําแหนํงใหญํโตด๎วยแล๎ว ยิ่งต๎องมีความสภาพอํอนน๎อม เพราะจะ
ทําให๎ผู๎อ่ืนยิ่งเกรงใจมากขึ้น ตรงกันข๎าม การทําตัวกระด๎างกระเดื่อง หยาบคาย หยิ่งยะโส ยํอมเป็นที่รังเกียจ
ของสังคมและมีมีใครอยากคบค๎าสมาคม 

 6) P-Professional หมายถึง ความเป็นมืออาชีพในการท างาน การมีหน๎าที่ควรทําตัวอะไร
ควรทําตัวให๎มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญในหน๎าที่นั้นๆ หมั่นแสวงหาความรู๎ใหมํๆ และหมั่นฝึกฝนฝีมือในการ
ทํางานอยูํเสมอ เพ่ือให๎งานออกมาดีที่สุด การทํางานอยํางมืออาชีพ จะเป็นผลให๎งานสําเร็จและมีคุณภาพ 

 
 สําหรับความสําเร็จในการทํางานแตํละชิ้นงาน เสนาะ ติเยาว๑ (2553 อ๎างอิงใน นิรันดร๑               

จุลทรัพย๑, 2558 : 234) ให๎ข๎อเสนอแนะวําองค๑ประกอบของความสําเร็จในการทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง สามารถ
จําแนกได๎เป็นแตํละด๎าน ดังนี้ 

 1) ด๎านการวางแผน เป็นการทํางานอยํางมีระบบ ลําดับขั้นตอน 
 2) ด๎านงบประมาณ เพ่ือการนํามาสนับสนุนการปฏิบัติงานจนบรรลุเปูาหมาย 
 3) ด๎านคน การใช๎คนให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 4) ด๎านความชัดเจนในการสร๎างความเข๎าใจตรงกันในเรื่องของวิสัยทัศน๑ เปูาหมาย ในกลุํม

ผู๎รํวมงาน 
 5) ด๎านการจัดการวัสดุ อุปกรณ๑ เพ่ือใช๎เป็นองค๑ประกอบและสนับสนุนในการปฏิบัติเพ่ือให๎

งานสําเร็จลุลํวง 
 6) ด๎านการใช๎เวลาให๎เหมาะสมในการปฏิบัติงานตั้งแตํเริ่มต๎นการปฏิบัติงานจนสําเร็จลุลํวง 
 สํวนความสําเร็จในชีวิต มณฑา เลาหศรีสกุล (2556 อ๎างอิงใน นิรันดร๑ จุลทรัพย๑, 2558 : 

234) เสนอแนะวํา คนเราสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได๎อยํางรวดเร็ว โดยปรับวิธีคิดของตนเอง ดังนี้ 
 1) ให๎เลิกคิดอะไรเล็กๆ บางคนมักตั้งเปูาหมายในชีวิตและการทํางานของตนเองไว๎ต่ําเกินไป 

การตั้งเปูาหมายที่สําเร็จงํายเกินไปมักไมํตื่นเต๎น ไมํท๎าทายพอที่จะเป็นแรงผลักดันให๎เกิดความสําเร็จที่ยิ่งใหญํ 
ลองเปลี่ยนมาเป็นการตั้งเปูาหมายที่ใหญํๆ และท๎าทายดูบ๎าง จะทําให๎รู๎สึกวําเรามีความกระตือรือร๎นมากขึ้น 
เป็นการเพ่ิมรสชาติให๎แกํชีวิตและโอกาสที่จะพิชิตความสําเร็จไปได๎สูง 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 
 

27 | ห น้ า  
 

 

 2) ต๎องสร๎างจินตนาการ การสร๎างจินตนาการไมํเป็นเพียงการสร๎างภาพให๎เกิดขึ้นในใจเทํานั้น 
แตํเป็นการชํวยกระตุ๎นให๎เกิดการกระทํา ทําให๎ชีวิตนําตื่นเต๎นและมีความหมาย สิ่งที่ปรารถนาอาจเกิดขึ้นได๎ใน
แตํละชํวงเวลา ซึ่งจะทําให๎ชีวิตมีคุณคํายิ่งขึ้น การดําเนินชีวิตอยํางมีจุดหมายเป็นเรื่องของจิตวิญญาณภายใน
เป็นเหตุผลของการดํารงชีวิตอยูํและการให๎คุณคําแกํตนเอง 

 3) การสร๎างพลังใจและขจัดความกลัว ทุกคนล๎วนมีพลังใจและความกลัวอยูํในตนเอง ขึ้นอยูํ
กับวําจะปลดปลํอยและควบคุมตัวใดไว๎ ดังนั้นสิ่งที่ต๎องกล๎าทําแบบเผชิญหน๎าสู๎โดยขจัดความกลัวแบบถอยหนี 
ถึงแม๎จะเป็นเรื่องยาก ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในระยะแรกๆ ที่ปลํอยให๎ความกลัวเข๎ามามีอิทธิพลตลอดเวลา แตํเมื่อ
กล๎าเผชิญหน๎าตํอสู๎กับความกลัวโดยเริ่มลงมือทําอะไรบางอยําง ก็จะพบวําสิ่งที่นํากลัวนั้นกลับไมํเกิดขึ้นหรือ
เกิดข้ึนน๎อยกวําที่คิด 

 4) จงเริ่มทําสิ่งที่ท๎าทายตนเองเสียแตํวันนี้ การทําในสิ่งที่ท๎าทายตนเองจะเป็นการกระตุ๎น 
พลังงานแฝงที่ซํอนเร๎นอยูํภายในตัวเองแสดงออกมาและปลดปลํอยความถนัดหรือพรสวรรค๑ที่มีอยูํได๎
แสดงออก จะทําให๎รู๎สึกภาคภูมิใจและมองเห็นคุณคําในตนเอง 

 5) ต๎องลบความคิดในแงํลบออกไป อยําปลํอยให๎ความคิดในแงํลบครอบงํา เตือนตนเองทุกวํา
จะต๎องมองโลกในแงํดีและอยูํทํามกลางผู๎คนและเพ่ือนที่สนับสนุนสํงเสริมให๎คิดในแงํบวก ขณะเดียวกันก็ชื่นชม
ผู๎อื่นที่สมควรได๎รับคําชมด๎วย 

 6) สนุกกับความคิดสร๎างสรรค๑ของตัวเอง จงเริ่มใช๎สมองทั้งสองซีกของตัวเองไปพร๎อมๆ กัน             
ทั้งสํวนที่สร๎างสรรค๑จินตนาการและเหตุผล คือ เมื่อรู๎สึกวําจริงจังด๎วยเหตุผลมากเกินไป จงก๎าวออกมาและทํา
ให๎เป็นเรื่องสนุก มีอารมณ๑ขัน อยําหมกมํุนกับป๓ญหาหรือจับจ๎องกับป๓ญหาเล็กๆ น๎อยๆ ที่ไร๎สาระนํามาสูํป๓ญหา
กวนใจ ทุกคนเกิดมาสามารถพัฒนาไปสูํความมีศักยภาพสูงสุดของชีวิตได๎ เริ่มจากการสร๎างพลังแงํบวกในใน           
ฝึกจิตใจให๎คิดในทางเพ่ิมพูนและกระตุ๎นตัวเองเสียแตํบัดนี้ 

 นิรันดร๑ จุลทรัพย๑ (2558 : 233) ยังได๎กลําวถึงการสร๎างพลังแงํบวก ซึ่งเป็นป๓จจัยสําคัญที่
นําไปสูํความสําเร็จในชีวิตและการทํางาน ซึ่งอาจใช๎คําแตกตํางกันออกไปบ๎าง เชํน การคิดบวก การคิดด๎าน
บวก การคิดแงํบวก การมองเชิงบวก และเจตคติแหํงจิตใจเชิงบวก (Positive Mental Attitude) แตํคําที่นิยม
ใช๎กันอยํางแพรํหลายคือ ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ซึ่ง ศุภาวดี บุญญวงค๑ (2554 อ๎างอิงใน               
นิรันดร๑ จุลทรัพย๑, 2558 : 235) ได๎อธิบายความหมายของความคิดเชิงบวกวํา หมายถึง การพยายามหา
มุมมองที่แตกตํางไปจากมุมมองปกติที่เคยเป็นอยูํ มองให๎เป็นประโยชน๑แกํชีวิตของตน เอง และผู๎อ่ืนด๎วย          
ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตสํวนตัว การเรียน การทํางาน และชีวิตในสังคม ทําอยํางไรเราจะใช๎ชีวิตให๎มี
ความสุขเพ่ิมขึ้นหรืออยํางน๎อยก็ไมํเป็นทุกข๑ไปมากกวําที่เป็นอยูํ ลดความทุกข๑ให๎น๎อยลง มองหาสิ่งดีๆ  ของ
เหตุการณ๑วิกฤตท่ีเกิดข้ึน มีจิตใจเข๎มแข็ง ความคิดเชิงบวกสามารถเปลี่ยนคนขลาดให๎เป็นวีรบุรุษ เปลี่ยนคนที่มี
จิตใจอํอนแอให๎เป็นคนที่มีจิตใจเข๎มแข็ง เปลี่ยนคนมองโลกในแงํลบไมํม่ันคงให๎เป็นคนที่มีพลังในแงํบวก 

 ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เป็นจิตลักษณะที่ประกอบด๎วยองค๑ประกอบ 4 
ประการ คือ (Snyder & Lopez, 2007 อ๎างอิงใน นิรันดร๑ จุลทรัพย๑, 2558 : 236)  

1) ความมีประสิทธิภาพ (Efficacy) หมายถึง ความเชื่อที่บุคคลเชื่อวําตนมีความสามารถที่จะ
จัดระบบและปฏิบัติภารกิจนั้นๆ ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2) ความหวัง (Hope) หมายถึง ความคิดที่นําไปสูํเปูาหมายโดยบุคคลเห็นวําหนทางของ
ความคิดและการปฏิบัติการของความคิดนั้นกํอให๎เกิดประโยชน๑ 
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3) การมองโลกในแงํดี (Optimism) หมายถึง ทัศนคติที่บุคคลพึงมีตํอชีวิตหรือเหตุการณ๑ตํางๆ 
ทางด๎านดี ถึงแม๎จะต๎องเผชิญกับป๓ญหาอุปสรรคบางประการในชีวิต ก็ยังคงดําเนินชีวิตไปสูํเปูาหมายที่มีคุณคํา
นั้นได๎โดยการควบคุมตัวเอง 

4) มีความยืดหยุํน (Resiliency) หมายถึง ความสามารถปรับตัวได๎ตามสถานการณ๑และเมื่อ
ต๎องเผชิญกับภาวะวิกฤติในชีวิตก็สามารถฟ้ืนตัวกลับสูํสภาวะปกติได๎อยํางรวดเร็ว 

 
3.3.2 ทฤษฎีความต้องการประสบความส าเร็จ  
ทฤษฎีความต๎องการประสบความสําเร็จ (The Need to Achieve Theory) เป็นทฤษฎีของ 

David C.Macclelland & J.W. Atkinson (1961 อ๎างอิงใน อภิณห๑พร ภูริพัฒน๑ธีรกุล, 2555 : 13 – 14) 
ประกอบด๎วย 3 อยําง คือ ความสําเร็จ (Achievement) อํานาจ (Power) และความผูกพัน (Affiliation) ตาม
ทฤษฎีเชื่อวํา โดยปกติแล๎วความต๎องการที่มีอยูํในตัวคนมีอยูํสองชนิด คือ ความต๎องการความสุขและความ
ต๎องการปราศจากความเจ็บปวด แตํสําหรับความต๎องการอ่ืนๆ นั้นตํางก็จะเกิดขึ้นภายหลัง ด๎วยวิธีการเรียนรู๎ 
แตํอยํางไรก็ตามโดยที่มนุษย๑ทุกคนตํางก็ใช๎ชีวิตขวนขวายหาสิ่ งตํางๆ มาคล๎ายคลึงกัน จึงตํางมีประสบการณ๑
เรียนรู๎ตํางๆ มาเหมือนกัน แตํจะตํางกันแตํเฉพาะขนาดของความต๎องการมากน๎อยแตกตํางกันไป ด๎วยเหตุนี้จึง
สรุปได๎วํา มนุษย๑ทุกคนตํางก็จะมีความต๎องการเหมือนกัน แตํจะมีขนาดมากน๎อยแตกตํางกัน ได๎แกํ  

1) ความต๎องการความสําเร็จ (Need for Achievement) หมายถึง ความต๎องการทําสิ่งตํางๆ ให๎
ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือความสําเร็จ บุคคลที่ต๎องการความสําเร็จจะมีลักษณะชอบการแขํงขัน 
ชอบงานที่ท๎าทาย ต๎องการได๎รับข๎อมูลปูอนกลับเพ่ือประเมินผลงาน มีความชํานาญในการวางแผน มีความ
รับผิดชอบสูง เชํน ในเรื่องของการแก๎ป๓ญหาหรือการทํางานที่มีความซับซ๎อนขึ้น  

2) ความต๎องการอํานาจ (Need for Power) หมายถึง บุคคล ต๎องการอํานาจเพ่ือมีอิทธิพลเหนือ
ผู๎อ่ืน ต๎องการเป็นผู๎นําในการตัดสินใจ บุคคลซึ่งต๎องการอํานาจสูงจะมีความพยายามเพ่ือที่จะมีอิทธิพลเหนือ
ผู๎อ่ืน มีความพอใจที่จะอยูํในสถานการณ๑แขํงขันหรือสถานการณ๑ซึ่งมุํงที่สถานภาพ และมีความต๎องการความ
ภาคภูมิใจ รวมทั้งการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นด๎วยการทํางานที่มีประสิทธิผล  

3) ความต๎องการความผูกพัน (Need for Affiliation) หมายถึง บุคคล ต๎องการการยอมรับ 
ต๎องการเป็นสํวนหนึ่งของกลุํม ต๎องการมีความสัมพันธ๑และผูกพันกับสมาชิกในกลุํม มีความเป็นมิตรไมตรี และ
มีสัมพันธภาพที่ดีตํอบุคคลอื่น ซึ่งเป็นความต๎องการสร๎างและรักษาความสัมพันธ๑ฉันท๑มิตรกับคนอ่ืนๆ 
 

กลําวโดยสรุปคือ คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางานคือคนที่ เรียนรู๎ที่จะทํางาน
รํวมกับคนอ่ืน สามารถตํอสู๎กับอุปสรรคตํางๆ ได๎ ยอมรับความจริงในชีวิต ทําตัวให๎เป็นประโยชน๑ตํอตนเองและ
สังคม ความสําเร็จในชีวิตและการทํางานมีเปูาหมาย คือ ความสุข คนที่มีความสุขก็คือคนที่มีสุขภาพดีทั้ง
รํางกายและจิตใจ เป็นคนที่สามารถปรับตัวได๎อยํางดีในการดําเนินชีวิตประจําวันและการทํางาน ความสุขและ
ความพึงพอใจในงานและชีวิตขึ้นอยูํกับการที่บุคคลได๎ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ 
คํานิยม และบุคลิกภาพด๎านอ่ืนๆ ของตน บุคคลจะสามารถประสบความสําเร็จได๎อยํางรวดเร็วหากปรับ
ความคิดของตนเอง โดยสร๎างพลังแงํบวก ความคิดเชิงบวก จึงเป็นขุมพลังการดําเนินชีวิตและการทํางานนํามา
ซึ่งความสุขและความสําเร็จของชีวิต 
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4. การศึกษาข้ามกรณี  
การศึกษาข๎ามกรณี (A Cross Case Study) เป็นการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากกรณีศึกษาหลายๆ กรณี

ด๎วยกัน เพ่ือสํารวจหาความคล๎ายคลึงและความแตกตํางของแตํละกรณี จากมุมมองหรือประเด็นเดียวกัน 
(Chofeild อ๎างถึงใน พัชริษฎา วัฒนรังสรรค๑, 2553 : 31-32) เป็นวิธีการวิเคราะห๑ที่ทําให๎ได๎ข๎อสรุปที่มีความ
ตรงสามารถอ๎างอิงได๎ดีกวําการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎รายกรณีศึกษาเดียว เป็นการประมวลความรู๎จากหลายๆ 
กรณีศึกษา มีวัตถุประสงค๑เพ่ือเปรียบเทียบข๎ามหนํวย (Cross Unit Comparison) ตํางจากการสังเคราะห๑
การศึกษาความแตกตํางในปรากฏการณ๑แตํละกรณีซึ่งจะทําให๎เกิดความเข๎าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และทําให๎ได๎ข๎อ
ค๎นพบในเชิง Scientific Discoveries 

การศึกษาแบบข๎ามกรณีนั้นทําให๎นํามาใช๎ในการอ๎างอิงได๎มากขึ้น เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นการศึกษาแบบรายกรณีนั้นมีข๎อจํากัดวําผลการวิเคราะห๑ที่ได๎นั้นเป็นความเฉพาะเจาะจง สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ๑นั้นๆ ได๎เพียงกรณีเดียว และด๎วยเนื่องจากกรณีที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายทางสภาพแวดล๎อม
ตํางๆ การทําข๎ามกรณีศึกษาจึงสามารถที่จะตอบโจทย๑ในประเด็นตํางๆ ได๎ครอบคลุมยิ่งกวํา 

Glaser & Strauss (อุษา แก๎วกํากง, 2521 อ๎างถึงใน พัชริษฎา วัฒนรังสรรค๑, 2553 : 32)              
กลําววํา เหตุผลหลักของการวิเคราะห๑ข๎ามกรณีศึกษานั้นเพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจและสามารถอธิบายได๎ลึกซึ้งขึ้น 
เมื่อพิจารณาเห็นวํากรณีศึกษานั้นมีจํานวนน๎อยก็ควรมีการเพ่ิมกรณีศึกษาให๎มากกวําหนึ่งแหํง เมื่อนํา
ผลการวิจัยโดยรวมมาเปรียบเทียบการวิจัยหลายกลุํมจะทําให๎เกิดความเหมาะสมและได๎ข๎อมูลที่มาก                   
เพียงพอที่จะนํามาใช๎ในการอธิบายปรากฏการณ๑ได๎ โดยผู๎วิจัยสามารถทําการวิเคราะห๑ได๎วําเรื่องราวที่ตนได๎
ศึกษามานั้นอยูํในระดับใดเมื่อทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลแล๎ว และจะชํวยให๎สามารถคาดการณ๑หรือพยากรณ๑              
เบื้องหน๎าได๎อีกวําข๎อสรุปที่จะได๎และมีความหมายเหมาะสมที่สุดนั้นคืออะไร จะมีสิ่งใดเกิดข้ึนอีกหรือไมํ 

การได๎ข๎อมูลมาจากหลายกรณีศึกษานั้นยังชํวยให๎ผู๎วิจัยเห็นความเหมือนและความแตกตํางซึ่งจะ
สามารถนํามาอธิบายปรากฏการณ๑ได๎อยํางชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการสร๎างทฤษฎีตรวจสอบแบบข๎ามกรณี 
ซึ่งกระบวนการในการวิเคราะห๑เชํนนี้มีความงํายและเร็วในการวิเคราะห๑มากกวําในการศึกษาเพีย งราย               
กรณีเดียว การวิเคราะห๑ข๎ามกรณีนั้นไมํเพียงทําให๎ผู๎วิจัยได๎เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นเทํานั้น ยังชํวยลดเงื่อนไข
เฉพาะของความเป็นรายกรณีศึกษาขยายออกทําให๎ข๎อมูลการวิเคราะห๑นั้น สามารถนําไปอ๎างอิงได๎กว๎างยิ่งขึ้น 
อีกทั้งยังชํวยให๎ผู๎วิจัยเชื่อมโยงกรณีที่คล๎ายๆ กันเข๎าหากันและอ๎างอิงได๎ และอาจทําให๎ได๎ข๎อค๎นพบที่ทําให๎มี
ความเข๎มข๎นยิ่งขึ้น 

Cross-Case Analysis Framework เป็นเครื่องมือในการศึกษาซึ่งใช๎การพินิจพิเคราะห๑ การ
แยกแยะวิเคราะห๑และการเน๎นสํวนเหมือนสํวนตํางข๎ามแผนงานซึ่งมีลักษณะรํวมกันสามารถเปรียบเทียบกันได๎
ในลักษณะของการพัฒนาที่เป็นรูปแบบจําเพาะดังกลําว ลักษณะที่เหมือนกันนั้นได๎แกํ การจัดนโยบาย บริบท
เฉพาะของประเด็น และระดับของการให๎ความหมายของการมอบอํานาจที่มีการให๎ความชัดเจนหรือการ
บัญญัติ ดังนั้นกํอนการทํา Cross-Case Analysis จึงจะต๎องมีการศึกษากรณีเดี่ยวที่เกิดขึ้นกํอน หรืออธิบายได๎
วําเป็นการนําผลของกรณีศึกษา (Case Study Result) มาทําสรุป (Generalize) และจับรายละเอียดของ               
แตํละกรณีศึกษาท่ีนํามาเปรียบเทียบกันเชิงลึก 

ในการลําดับเรียงการวิเคราะห๑แบบข๎ามกรณีศึกษานั้นเราสามารถประเมินโดยดูจากลักษณะที่
สัมพันธ๑กัน เชํน การดูรูปแบบ (Pattern) หรือแกํนสาระสําคัญ (Theme) ของเรื่องที่ปรากฏในข๎อมูลดิบ 
(Data) ที่เก็บได๎ซ่ึงลักษณะที่เหมือนกันนี้จะถูกนํามาวิเคราะห๑ความแตกตํางที่ควรจะเหมือนกันของผลิตผลหรือ
คุณลักษณะ รวมถึงป๓จจัยที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 
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การวิเคราะห๑ข๎ามกรณีนั้นจะทําให๎เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากวิธีการ (Method) ซึ่งเชื่อมโยงไปยัง
ความสําเร็จและความล๎มเหลวของสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันด๎วยการวิเคราะห๑บริบท ความเชื่อมโยงกัน ระดับ
ของการเจริญเติบโต และทักษะความรู๎ ด๎วยเหตุนี้เราจึงสามารถค๎นหาความสัมพันธ๑ในกรอบเดียวกันจากการ
วิเคราะห๑นี้ได๎ 
 

กลําวโดยสรุปคือ การวิเคราะห๑แบบข๎ามกรณีศึกษานั้น เป็นการศึกษาที่มีกรณีศึกษามากกวําหนึ่ง
กรณีศึกษา โดยมีความแตกตํางหลากหลายในรายกรณีศึกษา แตํมีประเด็นในป๓ญหาของการวิจัยเดียวกันหรือ
เกิดปรากฏการณ๑เดียวกันนํามาวิเคราะห๑ข๎ามกรณีศึกษาทําการเชื่อมโยงเหมือนกันนี้ไปยังกรณีอ่ืนๆ ได๎                  
โดยผู๎วิจัยต๎องมีความรอบคอบในการจัดทําและวิเคราะห๑เปรียบเทียบข๎อมูลข๎ามกรณีนี้ 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พัชริษฏา วัฒนรังสรรค๑ (2553) ศึกษาเส๎นทางสูํความสําเร็จของนักเรียน/นักศึกษาผู๎มี

ความสามารถทางการเขียน : การศึกษาข๎ามกรณี โดยมีกรณีศึกษา 10 กรณี ใช๎วิธีเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง 
เก็บข๎อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ๑ การวิเคราะห๑งานประพันธ๑และการจัดทําอัตชีวประวัติ วิเคราะห๑ข๎อมูล
โดยการวิเคราะห๑เนื้อหา และสร๎างข๎อสรุปอุปนัย ผลการวิจัยพบวํา  

ส่วนที่ 1 เส้นทางความส าเร็จทางการเขียนของนักเรียน/นักศึกษานั้นจะต๎องอาศัยป๓จจัยที่
สําคัญหลัก 2 สํวนด๎วยกัน ประกอบด๎วย 1) ปัจจัยด้านกระบวนการทางความคิด หรือ Cognitive Factors 
ซึ่งในสํวนนี้ยังแยกยํอออกเป็น 4 สํวนได๎แกํ 1.1) ลักษณะของความเป็นคนชํางคิด 1.2) ลักษณะของผู๎มีความ
มุํงมั่น จริงจัง และรับผิดชอบ 1.3) มีรูปแบบความคิดและแนวทางในการเขียนเป็นของตนเอง และ 1.4) มี
สุนทรีไปกับตัวอักษร ซึ่งลักษณะที่ปรากฏรํวมกันในกรณีศึกษาทั้ง 10 สามารถอธิบายได๎ด๎วยทฤษฏี Three-
Ring Conception of Giftedness ได๎ และ 2) ปัจจัยด้านประสบการณ์ หรือ Experience Factors ซึ่งใน
ป๓จจัยนี้ก็ยังมีสํวนยํอยๆ อีก 2 สํวน ได๎แกํ 2.1) การค๎นพบแรงบันดาลใจทางการเขียน 2.2) การได๎รับโอกาสใน
การเข๎าถึงแหลํงความรู ๎

ส่วนที่ 2 ผลกระทบต่อตัวนักเรียน/นักศึกษาผู้ประสบความส าเร็จทางการเขียน  กรณีศึกษา
ได๎รับผลกระทบในด๎านตํางๆ อาทิ 1) ด้านจิตใจของนักเรียน/นักศึกษาผู้ประสบความส าเร็จ ผลกระทบตํอ
จิตใจสามารถแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ 1.1) ผลกระทบจากความสําเร็จที่เกิดขึ้นภายใน 1.2) ผลกระทบจาก
ความสําเร็จที่เข๎ามาจากภายนอก นอกเหนือจากนี้ความสําเร็จยังเป็นเหมือนกําลังใจให๎กับนักเรียน/นักศึกษา
ยังคงสร๎างสรรค๑ผลงานและเกิดความต๎องที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองตํอไป และ 2) ด้านโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง ความสําเร็จทางการเขียนนั้นสํงผลให๎นักเรียน/นักศึกษาเหลํานี้กลายมาเป็นที่สนใจและได๎รับ
การสนับสนุนจากทางโรงเรียน องค๑กร ครู/อาจารย๑ ชุมชน และผู๎ปกครองอีกด๎วย 

 
รัตนา เพ็ชรสูงเนิน (2551) ศึกษาคุณลักษณะของผู๎นําเทศบาลที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร

จัดการบ๎านเมืองที่ดี โดยกําหนดวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาภูมิหลัง ความเป็นมา ประสบการณ๑ และวิธีการทํางาน
ของผู๎นําเทศบาลที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี และเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู๎นํา
เทศบาลที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเน๎นการ
สัมภาษณ๑เชิงลึก กลุํมประชากรในการศึกษาเป็นผู๎นําเทศบาลที่มีผลงานจากการได๎รับรางวัลพระปกเกล๎า
ทองคําในปี 2549 และมีผลงานในการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางเป็นรูปธรรม ผลการศึกษาพบวํา คุณลักษณะของ
ผู๎นําเทศบาลที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี ประกอบด๎วย คุณลักษณะรํวมของผู๎นํา
เทศบาลในเรื่องของความสามารถในการเรียนรู๎ตลอดเวลา และสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาท๎องถิ่น
ของตนเองได๎อยํางเหมาะสม ความสามารถในการติดตํอสื่อสาร ทั้งด๎วยตนเอง และโดยผํานสื่อกลาง 
ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถในการมุํงงานและผลงานเป็นสําคัญ และการเปิดโอกาสและการรับ
ฟ๓งความคิดเห็นจากผู๎อ่ืน สํวนคุณลักษณะตํางของผู๎นําเทศบาลที่บํงบอกถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะบุคคล 
ประกอบด๎วย ความสามารถในการเข๎ากับผู๎อ่ืน การเป็นแบบอยํางที่ดี ตามวัฒนธรรมประเพณีของท๎องถิ่น การ
ทํางานเป็นทีม การสร๎างระบบในการทํางาน และความมีระเบียบวินัยในการทํางาน และการสร๎างฉันทามติและ
ความเข๎าใจซึ่งกันและกัน คุณลักษณะที่แตกตํางกันของผู๎นําเทศบาลสํวนหนึ่งมาจากภูมิหลัง ความเป็นมา 
ประสบการณ๑ อิทธิพลจากครอบครัว และบริบทของท๎องถิ่นท่ีแตกตํางกันไป 
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จุไรวรรณ ร๎อยไพ (2549) ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูเกียรติยศวิชาภาษาไทย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 ในด๎านคุณลักษณะของครู การสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ บทบาท
ครู บทบาทนักเรียน การสร๎างสื่อการเรียนรู๎ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ผู๎วิจัยเลือกครูเกียรติยศวิชา
ภาษาไทย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยองเขต 2 จํานวน 1 ทํานเป็นกรณีศึกษา การวิจัยครั้งนี้ใช๎ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข๎อมูลด๎วยการสังเกต การสัมภาษณ๑ และการวิเคราะห๑จากเอกสาร วิเคราะห๑ข๎อมูล
โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑เนื้อหา และการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบอุปนัย 

ผลการวิจัยพบวํา 1) คุณลักษณะของครูเกียรติยศ คือ มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ
เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ เสียสละกําลังกาย กําลังทรัพย๑ ใฝุรู๎ มีความสามารถหลายด๎าน มัธยัสถ๑ใช๎ชีวิต
แบบพอเพียง มีมนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ 2) พฤติกรรมการสอนภาษาไทยของครูเกียรติยศ ด๎านการ
สร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ ครูเกียรติยศมีการวิเคราะห๑หลักสูตร จัดทํากําหนดการสอน เตรียมแผนการเรียนรู๎
ระยะยาวและระยะสั้น เตรียมสื่อการเรียนรู๎และเครื่องมือวัดและประเมินผลลํวงหน๎า นักเรียนมีสํวนรํวมในการ
กําหนดกิจกรรมการเรียนรู๎และชิ้นงาน 3) ด๎านบทบาทครู ในห๎องเรียน ครูเกียรติยศมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ด๎วยกิจกรรมที่เราความสนใจและทบทวนความรู๎เดิมใช๎ เทคนิควิธีสอนนําสนใจ เหมาะสมกับเนื้อหา               
ขั้นสอนจัดกิจกรรมเน๎นให๎นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติจริงด๎วยตนเองและใช๎กระบวนการกลุํม ใช๎กิจกรรมโครงงาน 
ขั้นสรุปมีการสรุปสาระสําคัญของบทเรียนรํวมกับนักเรียน ครูเกียรติยศจัดสภาพแวดล๎อมเอ้ือตํอการเรียนรู๎               
นอกห๎องเรียนครูเกียรติยศรับผิดชอบหน๎าที่ คือ ฝุายวิชาการ หัวหน๎าหมวดภาษาไทย เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด ครู
เวรประจําวัน ฝึกซ๎อมนักเรียนเพ่ือการแขํงขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ ฝึกซ๎อมการแสดงให๎นักเรียนทั้งใน
และตํางโรงเรียน สอนชุมนุมศิลปะ กิจกรรมแนะแนว สอนซํอมเสริมหลังเลิกเรียน 4) บทบาทนักเรียน 
นักเรียนที่เรียนกับครูเกียรติยศเป็น คนดี คนเกํง เรียนรู๎อยํางมีความสุข 5) ด๎านการสร๎างสื่อการเรียนรู๎ ครู
เกียรติยศมีการผลิตสื่อการเรียนรู๎รํวมกับนักเรียนโดยใช๎เศษวัสดุในท๎องถิ่น มีหลักฐานการผลิตสื่อให๎นักเรียน
ประเมินสื่อการเรียนรู๎ ให๎คําปรึกษาชํวยเหลือเพ่ือนครูในการผลิตสื่อการเรียนรู๎ 6) ด๎านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ ครูเกียรติยศวัดและประเมินผลการเรียนรู๎กํอนเรียน ระหวํางเรียน และหลังเรียน โดยใช๎วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย 

 
โอภาส เพ้ียนสูงเนิน (2546) ศึกษาวิถีชีวิตและการพัฒนาตนเองของนักหนังสือพิมพ๑ที่ประสบ

ความสําเร็จ  โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยเทคนิคการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึกนักหนังสือพิมพ๑ที่
ทํางานอยูํในกรุงเทพมหานคร ซึ่งองค๑กรต๎นสังกัดระบุวําประสบความสําเร็จ จํานวน 18 คน และตรวจสอบ
ความถูกต๎องของข๎อมูลด๎วยเทคนิค สามเส๎าประกอบกับการใช๎สถิติเชิงพรรณนาชํวยในการวิเคราะห๑ข๎อมูล             
ผลการศึกษาสรุปได๎วํา  

1) นักหนังสือพิมพ๑ที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพได๎ จําเป็นต๎องมีลักษณะหรือบุคลิกภาพพ้ืนฐาน คือ 
เป็นผู๎ชํางคิด ชํางสงสัย ชํางถาม ใฝุหาความรู๎ มีเหตุผลคิดเป็นระบบ มีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเอง มีความอดทน และมีมารยาทสุภาพอํอนน๎อม 

2) วิธีคิดที่ยึดความถูกต๎องยุติธรรม และมุํงนําเสนอความจริงเพ่ือประโยชน๑สํวนรวมเป็นวิธีคิดที่สํงผล
ตํอการประสบความสําเร็จของนักหนังสือพิมพ๑มากท่ีสุด 

3) วิถีการปฏิบัติ นักหนังสือพิมพ๑ที่ประสบความสําเร็จสํวนใหญํใช๎ระยะเวลาการทํางานวันละ 10 -12 
ชั่วโมง ในการประชุมโต๏ะขําวเพ่ือกําหนดประเด็นขําว คัดเลือก ตรวจสอบเพ่ือให๎ได๎ขําวที่มีความถูกต๎อง 
จากนั้นจึงนํามาเขียนด๎วยภาษาท่ีเข๎าใจงํายยึดความถูกต๎องให๎ผู๎อํานเข๎าใจตรงความหมายที่ต๎องการสื่อ 
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4) แนวทางการพัฒนาตนเองด๎านความรู๎ ทักษะความสามารถ ที่สํงผลตํอการได๎รับความสําเร็จใน
อาชีพนักหนังสือพิมพ๑มากที่สุด คือ การอํานหนังสือ การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองและการพบปะนักวิชาการ 
หรือผู๎รู๎ในเรื่องที่สนใจโดยตรง 

5) แนวทางการพัฒนาตนเองด๎านอารมณ๑ เพ่ือให๎มีจิตใจที่แจํมใส สามารถเผชิญกับป๓ญหาหรือแรง
กดดันจากสภาพแวดล๎อมตํางๆ จนเกิดกําลังใจ ความมุํงมั่นในการทํางาน ที่สํงผลตํอการได๎รับความสําเร็จใน
อาชีพนักหนังสือพิมพ๑มากที่สุด คือ การใช๎เวลาวํางทั้งหมดกับครอบครัวเพ่ือให๎ได๎รับความรัก ความเข๎าใจและ
การสนับสนุนตํอรูปแบบการทํางานที่แตกตํางไปจากอาชีพอ่ืน 

 
สุพล อัตภานันท๑ และคณะ (2544) ศึกษาวิจัยเรื่อง คนแกรํงกําแพงเพชร เพ่ือศึกษาและรวมรวมชีวิต

และผลงานของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน, พบภูมิป๓ญญา, และการดําเนินชีวิตที่เป็นแบบอยําง
ของบุคคลอ่ืนๆ ได๎ คณะทํางานได๎สํารวจและเลือกสรรบุคคลเปูาหมายของโครงการจํานวน 5 คน ด๎วยวิธี
สํารวจ สังเกต และสัมภาษณ๑ ภาคสนาม ผลการศึกษาพบวํา บุคคลทั้ง 5 มีคุณลักษณะสําคัญสํวนบุคคล
ตรงกัน คือ 1) มีความตั้งใจมุ่งม่ัน 2) มีสติปัญญาและความคิด 3) มีความขยันขันแข็ง 4) มีความอดทน 
5) มีความซื่อสัตย์ 6) ประหยัดและสมถะ 7) มีความกล้าหาญ นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะอ่ืนๆ เชํน                  
การไมํหลงติดอบายมุข คุณสมบัติเหลํานี้ทําให๎บุคคลทั้ง 5 คนมีโอกาสได๎รับการสนับสนุนจากป๓จจัยภายนอก
อ่ืนๆ นําไปสูํการประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน และบังเกิดเป็นภูมิป๓ญญาเฉพาะบุคคลท๎องถิ่น  
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บทที่ 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

  การวิจัยเรื่อง “เก๎าศิษย๑เกําเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ผู๎วิจัยได๎กําหนด
แนวทางในการศึกษา โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการของการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นหลักสําคัญ เพ่ือศึกษาถึง
ภูมิหลัง ความเป็นมา ประสบการณ๑ และวิธีคิดและการประสบความสําเร็จ ของศิษย๑เกําเกียรติยศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู๎วิจัยได๎ศึกษารายงานการวิจัยเพ่ือกําหนด
แนวทางการศึกษาวิจัย การเข๎าถึงกรณีศึกษา การเก็บรวบรวมข๎อมูล ประเด็นการสัมภาษณ๑กรณีศึกษา การ
วิเคราะห๑และการนําเสนอข๎อมูล และศึกษาข๎อมูลจากแบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบของศิษย๑เกําเกียรติยศ 
ในโครงการศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม และข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับเก๎าศิษย๑เกําเกียรติยศทาง
อินเตอร๑เน็ต จัดลําดับความคิดที่สําคัญเพ่ือใช๎เป็นประโยชน๑ในการกําหนดแนวประเด็นคําถามสําหรับการ
สัมภาษณ๑แบบเจาะลึก นําไปปรึกษาผู๎รู๎กํอนนําไปใช๎จริง  

 
ขั้นที่ 2 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 

ขั้นที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย/แบบแผนของการวิจัย/ออกแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ แบบศึกษาข๎ามกรณี มีกรณีศึกษา 9 กรณี ใช๎วิธีเลือก

กรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก วิเคราะห๑ข๎อมูลจากอัตชีวประวัติ 
ประสบการณ๑ ความสําเร็จในชีวิตของศิษย๑เกํา และสร๎างข๎อสรุปอุปนัย 

 

ศึกษาข๎อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

เลือกกรณีศึกษา ศิษย๑เกําเกียรติยศ จากโครงการศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม 

ติดตํอกรณีศึกษา 

เก็บรวบรวมข๎อมูล 

วิเคราะห๑และนําเสนอข๎อมูล 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุํมตัวอยํางในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ศิษย๑เกําเกียรติยศที่ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติเป็นศิษย๑เกํา

เกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสครบรอบ 90 ปีแหํงการสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 90 คน คัดเลือกกลุํมตัวอยําง โดย คณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติและคัดเลือกคัดเลือกศิษย๑เกําเกียรติยศที่มีผลงานโดดเดํน เป็นกรณีศึกษา จํานวน 9 คน จาก 6 ด๎าน
ดังตํอไปนี้ 

ด๎านการศึกษา      
1. รองศาสตราจารย๑ ดร.วีระพงษ๑  พลนิกรกิจ   

ด๎านการบริหารราชการ หรือรัฐกิจ   
2. นายสุรเดช    เตียวตระกูล  
3. ดร.พรรณสิริ   กุลนาถศิริ 
4. รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง จันดา 

ด๎านบริหารธุรกิจ หรือองค๑กรเอกชน  
 5. ดร.สมไทย   วงษ๑เจริญ 
 6. ดร.วิสิทธิ์   โรจน๑พจนรัตน๑ 
ด๎านวิจัยและบริการสังคม  
 7. รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา 
ด๎านศาสนา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา และวัฒนธรรม 
 8. ดร.ประทีป   สุขโสภา 
 9. นางสาวพิมพ๑พรรณ  ไพบูลย๑หวังเจริญ  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู๎วิจัยสร๎างแบบสัมภาษณ๑เชิงลึกแบบมีโครงสร๎าง (In-Depth Structure Interview) โดยศึกษาจาก

เอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือกําหนดเป็นกรอบของแบบสัมภาษณ๑กํอนนําไปปรึกษา
ผู๎เชี่ยวชาญ ตรวจสอบและปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ และวางแผนการการศึกษาวิจัยโดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑
เชิงลึก (In-Depth Interview) มีแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ๑ (Guide-line Interview) ในประเด็นที่มี
ความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกับการศึกษา ดังนี้ 

สํวนที่ 1  ภูมิหลัง ความเป็นมา ประสบการณ๑ที่ศึกษาในโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูพิบูล
สงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็น
ประเด็นประสบการณ๑ในอดีต และเป็นพ้ืนฐานของความสําเร็จในชีวิต  

สํวนที่ 2 เกียรติประวัติและผลงาน ป๓จจัยสํงเสริมให๎ประสบความสําเร็จ ที่สามารถเป็นต๎นแบบ
ให๎กับผู๎อื่นได๎ 

สํวนที่ 3 วิถีการดําเนินชีวิตในป๓จจุบัน และความภาคภูมิใจในฐานะศิษย๑เกํา มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏพิบูลสงคราม ผู๎ประสบความสําเร็จในชีวิต 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎วิจัยสํงหนังสือขอความอนุเคราะห๑ในการเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑ศิษย๑เกําเกียรติยศ จํานวน 9 

คน เมื่อได๎รับอนุญาตให๎เข๎าสัมภาษณ๑ จึงเก็บข๎อมูลภาคสนาม แบบรายกรณีศึกษา โดยวิธีสัมภาษณ๑ เชิงลึก 
รวมถึงการสังเกตสภาพแวดล๎อมการใช๎ชีวิต โดยข๎อมูลจากอัตชีวประวัติ ประสบการณ๑ ความสําเร็จในชีวิตของ
ศิษย๑เกําเกียรติยศ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ข๎อมูลที่ใช๎นํามาศึกษาวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ในการอธิบายข๎อมูลทั้งหมด โดยจําแนกและเรียบเรียงตามกรอบแนวคิดในการศึกษา 
สังเคราะห๑ทฤษฎี และข๎อมูลที่ได๎รํวมกับงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือสร๎างเป็นรูปแบบจากวิธีคิดและการใช๎ชีวิตของ
ศิษย๑เกําท่ีประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเรื่อง “เก๎าศิษย๑เกําเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” คณะผู๎วิจัยใช๎วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ศึกษาวิธีการคิดและการดําเนินชีวิตของศิษย๑เกําเกียรติยศ ที่มหาวิทยาลัยยกยํองเชิดชูเกียรติให๎เป็น
ศิษย๑เกําเกียรติยศ ในโอกาสครบรอบ 90 ปีแหํงการสถาปนามหาวิทยาลัย จํานวน 9 คน โดยศึกษาจาก
เอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือกําหนดเป็นกรอบของแบบสัมภาษณ๑กํอนนําไปป รึกษา
ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ และวางแผนการสัมภาษณ๑เชิงลึก ( In-Depth Interview) 
แบบมีแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ๑ (Guide-Line Interview) ในประเด็นที่มีความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกับ
การศึกษาวิจัยแบํงออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 

สํวนที่ 1  ภูมิหลัง ความเป็นมา ประสบการณ๑ในอดีต และประสบการณ๑ระหวํางศึกษาใน
โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเป็นพื้นฐานของความสําเร็จในชีวิต  

สํวนที่ 2 เกียรติประวัติและผลงาน ป๓จจัยสํงเสริมให๎ประสบความสําเร็จตามสาขาอาชีพ 
ภายหลังสําเร็จการศึกษา ที่สามารถเป็นต๎นแบบให๎กับผู๎อื่นได๎ 

สํวนที่ 3 วิถีการดําเนินชีวิตในป๓จจุบัน และความภาคภูมิใจในฐานะศิษย๑เกํา ผู๎ประสบ
ความสําเร็จในชีวิต 

 
4.1 สถานภาพการเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ 
 “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ในความหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ “ศิษย๑เกํา” ทุก
สถาบันที่กํอรํางสร๎างตัวและพัฒนาเป็นลําดับ ตั้งแตํปี พ.ศ.2469 นับตั้งแตํโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภารกิจผลิต
บัณฑิตออกสูํสังคมท๎องถิ่นของทุกสถาบันในอดีตจนถึงยุคป๓จจุบันที่มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย ยังไมํเคยมี
การแสวงหาและรวบรวมข๎อมูลศิษย๑เกําที่กระจายตัวอยูํทั่วไป  
 เมื่อมหาวิทยาลัยจัดตั้งหนํวย “งานศิษย๑เกําสัมพันธ๑ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม” เมือ่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2557 โดยในปี พ.ศ.2559 เป็นปีแหํงการครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย 
90 ปี คณะกรรมการศิษย๑เกําสัมพันธ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงกําหนดจัดกิจกรรมเพ่ือแสวงหา             
ศิษย๑เกําเกียรติยศ ซึ่งเป็นมากกวําศิษย๑เกําดีเดํน ที่มหาวิทยาลัยเคยรวบรวมจัดขึ้นทุกปี 
  

การพิจารณาศิษย์เก่าเกียรติยศ  
 การพิจารณาศิษย๑เกําเกียรติยศ พิจารณาโดย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย๑เกําเกียรติยศ 
โครงการศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ศิษย๑เกําได๎รับการพิจารณาเป็นศิษย๑เกําเกียรติยศ จํานวน 
90 คน โดย คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกคัดเลือกศิษย๑เกําเกียรติยศที่มีผลงานโดดเดํน               
เป็นกรณีศึกษา จํานวน 9 คน จาก 6 ด๎านดังตํอไปนี้ 
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ด๎านการศึกษา 
1) รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ พลนิกรกิจ 

ด๎านการบริหารราชการ หรือรัฐกิจ 
2) นายสุรเดช    เตียวตระกูล 
3) ดร.พรรณสิริ   กุลนาถศิริ 
4) รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง จันดา 

ด๎านบริหารธุรกิจ หรือองค๑กรเอกชน  
  5) ดร.สมไทย   วงษ๑เจริญ 
  6) ดร.วิสิทธิ์   โรจน๑พจนรัตน๑ 

ด๎านวิจัยและบริการสังคม  
  7) รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา 

ด๎านศาสนา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา และวัฒนธรรม 
  8) ดร.ประทีป   สุขโสภา 
  9) นางสาวพิมพ๑พรรณ  ไพบูลย๑หวังเจริญ 

  ด๎านอื่นๆ  
   - ไมํมี - 
 
4.2 ผลการศึกษา 

กรณีศึกษาที่ 1 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ 

คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สําเร็จการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร๑ คณะวิทยาการจัดการ 

ศิษย๑เกํารุํน สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปี พ.ศ.2540 

 
ภาพที่ 2  รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ พลนิกรกิจ 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ เชี่ยวชาญด๎านนิเทศศาสตร๑            
ผู๎ริเริ่มโครงการเส๎นทางสูํดวงดาว ผู๎ประกาศขําวและนักจัดรายการวิทยุ โดย จัดอบรมและประกวดโครงการฯ 
ตั้งแตํ พ.ศ.2544 (สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานถ๎วยรางวัล ในปี พ.ศ.2549) มีผลงานหนังสือและบทความ
วิจัยจํานวนมาก โดย ผลงานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิทยุชายแดน เป็นประโยชน๑ตํอความสัมพันธ๑
ระหวํางประเทศระดับมหภาค จนได๎รับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ และได๎รับคัดเลือกให๎
เสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติหลายปีตํอเนื่องเป็นวิทยากรที่ไมํแสวงหากําไรให๎แกํหนํวยงานตํางๆ ได๎รับ
การยกยํองจากผู๎บังคับบัญชาและเพ่ือนรํวมงาน ทุํมเท เสียสละ ทั้งด๎านวิชาการ งานวิจัย และการบริหารใน
ฐานะคณบดี เข๎ากับเพื่อนรํวมงานทุกระดับ มีมนุษยสัมพันธ๑ดี ไมํถือความคิดเห็นตนเป็นใหญํ 
 

ภูมิหลัง ความเป็นมา ประสบการณ์ในอดีต พื้นฐานความส าเร็จ 
รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ พลนิกรกิจ เป็นชาวอุดรธานี อําเภอกุมภวาปี เมื่อยังเด็กครอบครัวมี

อาชีพค๎าขายพืชไรํอ๎อย สํงอ๎อยให๎กับโรงงานน้ําตาล (เลิกกิจการเมื่อคุณพํอเสียชีวิต) เป็นลูกคนที่ 6 จาก
จํานวนพ่ีน๎อง 8 คน ในวัยเด็กมีชีวิตเรียบงําย เป็นเด็กเชื่อฟ๓งผู๎ใหญํ เนื่ องจากคุณพํอคุณแมํดุ แตํทํานก็มี
ความสุขตามประสาเด็ก 

ด๎านความสนใจในการสื่อสารมวลชน รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ เลําวําในชํวงประถมศึกษา เรียน
ในโรงเรียนประจําตําบล เมื่อปิดภาคเรียนจะต๎องไปอาศัยอยูํกับคุณตา-คุณยาย ที่บ๎านคุณตา-คุณยายจะมีวิทยุ
ขณะนั้นรู๎สึกสงสัยวําวิทยุเครื่องเล็กๆ มีเสียงได๎อยํางไร เมื่ออายุมากขึ้นจึงเข๎าใจ โดยจุดเริ่มต๎นเกิดจากคุณอา
ชอบฟ๓งละครวิทยุ ในชํวงเวลา 19.00 – 20.00 น. แม๎วําจะกลัวเพราะเป็นเรื่องผี แตํก็ชอบฟ๓ง และชอบเพลงที่
เปิดในรายการอีกด๎วย ยุคนั้นวิทยุเป็นสื่อที่มีบทบาทมากในสังคม โดยธรรมชาติเป็นคนชอบฟ๓งเพลง เมื่อเลิก
เรียนได๎ฟ๓งวิทยุทุกวัน อาชีพ “นักจัดรายการวิทยุ” จึงเป็นอาชีพในดวงใจของ รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑
และตั้งมั่นที่จะประกอบอาชีพด๎านสื่อสารมวลชน ตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา 

นอกจากชอบฟ๓งเพลงแล๎ว รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ยังมีความสามารถในการเลํนดนตรี ประเภท
กีตาร๑โดยในชํวงมัธยมได๎แสดงดนตรีรํวมกับเพ่ือนในวงซึ่งการเข๎ารํวมวงดนตรีกับกลุํมเพ่ือนเป็นเหตุให๎คุณพํอ -
คุณแมํเริ่มเครํงครัดมากขึ้น เนื่องจากการซ๎อมดนตรีต๎องกลับบ๎านค่ํา และผลการเรียนเริ่มตก  

หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ สอบเข๎าศึกษาตํอใน
ระดับมหาวิทยาลัย โดยเลือกสาขานิเทศศาสตร๑เป็นอันดับหนึ่ง แตํต๎องผิดหวัง สอบเข๎ามหาวิทยาลัยไมํได๎
เนื่องจากขณะนั้นสาขานิเทศศาสตร๑เป็นสาขาที่คะแนนสูง อยํางไรก็ตาม รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ไมํได๎
หยุดที่จะฝ๓น ยังคงแสวงหาโอกาสที่จะเป็นนักจัดรายการวิทยุ เฝูาติดตามขําวสารการอบรมเพ่ือสอบเป็นผู๎
ประกาศอยํางสม่ําเสมอ จนกระทั่งพบวํามีการจัดอบรมนักจัดรายการวิทยุที่กรุงเทพมหานคร จึงตัดสินใจที่จะ
เข๎ารํวมอบรมโดยเพื่อนสนับสนุนคําใช๎จําย เพราะคุณพํอ-คุณแมํไมํได๎สนับสนุน แตํก็ไมํได๎ขัดข๎อง 

ระหวํางการอบรมนักจัดรายการวิทยุ รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ เกิดความคิดวําผู๎เข๎ารํวมอบรมซึ่ง
เป็นนักจัดรายการวิทยุสามารถสร๎างโอกาสให๎กับตนเองในการก๎าวสูํอาชีพการเป็นนักจัดรายการวิทยุได๎แม๎วํา
โดยธรรมชาติจะเข๎ากับผู๎อ่ืนได๎ยาก แตํเมื่อนึกถึงโอกาสในชีวิต จึงคิดวําควรเริ่มต๎นสนทนากับผู๎เข๎ารํวมอบรม
คนอ่ืน รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ใช๎เวลาประมาณ 1 สัปดาห๑ จึงสนทนากับนักจัดรายการวิทยุ สังกัดบริษัท 
อสมท. จํากัด (มหาชน) คนหนึ่งซึ่งตํอมาได๎ชักชวนให๎ไปสมัครเป็นผู๎จัดรายการวิทยุในบริษัทเดียวกัน การ
สนทนาในวันนั้นนับวําเป็นจุดเริ่มต๎นของเส๎นทางสูํอาชีพนักจัดรายการวิทยุของ รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ 
และไมํได๎กลับไปบ๎านเกิดอีกเลย 
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การเข้าสู่ระบบการศึกษา และประสบการณ์ศึกษาที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

เมื่อบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ได๎รับสัมปทานสถานีวิทยุที่จังหวัดขอนแกํน และ จังหวัดพิษณุโลก
รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติงานที่จังหวัดพิษณุโลกเพราะเป็นสถานีใหมํ ทํางานได๎
ระยะหนึ่งคิดวําความรู๎ในด๎านสื่อสารมวลชนของตนเองน๎อยเกินไป จึงเกิดตัดสินใจเรียนตํอ โดยสมัครสอบ
เรียนตํอระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร๑ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคพิเศษเรียนวันเสาร๑-อาทิตย๑ 
สาเหตุที่เลือกเรียนที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เพราะเชื่อมั่นวําเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ และจะได๎รับความรู๎
เพ่ือนําไปปรับใช๎ในอาชีพของตนเองได๎เป็นอยํางดี แตํก็ประสบป๓ญหาวํา บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)  ไมํ
สนับสนุนให๎ศึกษาตํอ  

เนื่องจาก การดําเนินกิจการวิทยุในยุคนั้น เป็นระบบสัมปทาน โดยระหวํางนั้นมีอีกบริษัทหนึ่งได๎รับ
สัมปทาน สถานีวิทยุกองทัพภาคที่  2 จังหวัดสุ โขทัย ทาบทามให๎รํวมงานด๎วยในฐานะหัวหน๎ าทีม                    
รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ มีความคิดเห็นวําการเป็นนักจัดรายการวิทยุสังกัด บริษัท อสมท. จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นสื่อวิทยุที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น อีกทั้งยังมีเวลาออกอากาศมากกวําผู๎อ่ืน ทําให๎ตนเองได๎รับ
โอกาสที่บริษัทจะมอบหมายให๎เป็นหัวหน๎าทีม  

ด๎วยต๎องการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ จึงตํอรองวําหากบริษัทให๎เรียน
ควบคูํกับการทํางานด๎วยจึงจะตกลงรํวมงาน เมื่อบริษัทใหมํรับข๎อเสนอ จึงเป็นโอกาสให๎เข๎าศึกษาตํอระดับ
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม การได๎รับโอกาสให๎สามารถทํางานด๎วยและเรียนด๎วย ของ                      
รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ สามารถแบํงเบาภาระครอบครัวได๎มาก แตํก็ยังได๎รับเงินสนับสนุนจากทาง
ครอบครัวอยูํบ๎าง เชํน เมื่อต๎องซื้อรถยนต๑คันแรก 

สําหรับบรรยากาศในการศึกษาเลําเรียนใน สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามรองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ 
เลําวําตนเองเป็นนักศึกษาที่อายุมากกวําเพ่ือนเรียนรุํนเดียวกันโดยการทํางานด๎านสื่อเป็นที่รู๎จัก รุํนพ่ีซึ่งมีอายุ
น๎อยกวําจึงให๎เกียรติมาก อยํางก็ตาม รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีโอกาส 
และมีความคิดวํา “สิ่งยิ่งใหญ่ คือ โอกาสของการเรียนที่ได้รับจาก สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม” ภายหลัง
เมื่อมีโอกาสได๎กลับมาเยี่ยมสถาบันจึงมักจะขับรถชมบรรยากาศทั้งสํวนทะเลแก๎วและสํวนวังจันทน๑เพ่ือระลึก
ถึงความหลัง นอกจากนี้ยังประทับใจการดูแลของอาจารย๑เทําท่ีจําได๎ ได๎แกํ ทํานอาจารย๑สมบัติ พรหมเสน และ  
อาจารย๑สุจิตรา เปลี่ยนดวง ภาพของอาจารย๑ในความทรงจําคือผู๎ที่สามารถคุยได๎ทุกเรื่อง และดูแลลูกศิษย๑เป็น
อยํางดี 

ขณะเรียนอยูํในสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ไมํมีเวลาวํางมากนักเพราะ
เลิกจากเรียนก็ต๎องทํางาน ไมํได๎มีโอกาสทํากิจกรรมชมรมใด อยํางไรก็ตามทํานยังปลีกเวลาชํวยงานเสียงตาม
สายของ อาจารย๑สมบัติฯ เพราะเคยมีประสบการณ๑การพูดเสียงตามสายตั้งแตํเรียนชั้นมัธยม การชํวยงานเสียง
ตามสายทําให๎ได๎รู๎จักกับเพ่ือนคนหนึ่ง ซึ่งตํอมาได๎นําพาเพ่ือนเข๎าสูํอาชีพนักจัดรายการวิทยุ ป๓จจุบันเป็นผู๎ชํวย
ประชาสัมพันธ๑จังหวัดสุโขทัย ที่ในโอกาสพิเศษยังคงไปมาหาสูํกันด๎วยไมตรีจิตร 

รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ เลําวําตนเองเป็นผู๎ที่ชอบให๎โอกาสคนอ่ืน โดยไมํต๎องการสิ่งใดตอบแทน 
และมองวําชีวิตของตนเองนั้นต๎นทุนต่ํา เริ่มจากศูนย๑ แตํได๎อะไรมากกวําที่คาดหวังและพึงได๎ในชีวิตของ              
คนๆหนึ่ง ในชีวิตจึงไมํได๎คิดวําจะเสียอะไร หากสิ่งใดเป็นประโยชน๑ก็จะทํา 
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ในด๎านผลการเรียน รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ มีความเห็นวําวัตถุประสงค๑ของการเรียนของตนเอง
นั้นแตกตํางจากผู๎อ่ืน คือต๎องการได๎รับความรู๎ไมํใชํใบปริญญาเพียงอยํางเดียวจึงตั้งใจศึกษาหาความรู๎ใน
ห๎องเรียน น๎อยมากที่จะขาดเรียน เมื่อไมํมีเวลามากนักจึงไมํได๎อํานหนังสือกํอนสอบ แตํผลการเรียนเฉลี่ยยังได๎
มากกวํา 3.00 ซึ่ง รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ กลําววําเป็นเพราะความยืดหยุํนของบริษัท จึงสามารถบริหาร
เวลาอํานขําวของตนเองเป็นชํวงเย็นหลังเลิกเรียน ประมาณ 1 ทุํมตรง ซึ่งไมํตรงกับเวลาเรียน 

 
ความส าเร็จบนเส้นทางวิทยุกระจายเสียง สู่วิถีผู้ถ่ายทอดในฐานะผู้น า 

 รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ เลําวํา เมื่อทํานสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล๎ว ได๎ทํางานอยูํระยะ
หนึ่งประเทศไทยก็เข๎าสูํชํวงวิกฤติเศรษฐกิจ ผู๎สนับสนุนรายการจึงหาได๎ยาก ขณะนั้นเกิดเหตุการณ๑หนึ่งที่ทําให๎ 
รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ค๎นพบตนเอง โดยในชํวงการเป็นผู๎ประกาศขําวรํวมกับกับผู๎ประกาศขําวคนหนึ่ง
ซึ่งมีอายุมากแล๎ว ขณะที่มองผู๎ประกาศขําวรุํนพ่ีได๎เกิดภาพสะท๎อนในใจวําวันหนึ่งทํานก็จะต๎องเป็นเชํนนั้น 
แม๎วําจะดูมีความสุขดีแตํก็เป็นเพียงลูกจ๎างรายชั่วโมงที่ไมํยั่งยืนและจะต๎องมีคนรุํนใหมํเข๎ามาแทนที่ ทํานจึง
ถามตนเองและได๎คําตอบวํา การทํางานเชํนนี้ไมํใชํสิ่งที่ตนเองต๎องการ เมื่อฐานคิดเริ่มสั่นคลอน ทํานจึง
ตัดสินใจวําจะต๎อง “ศึกษาตํอปริญญาโท” 

ขณะที่คิดวําจะต๎องเรียนปริญญาโท รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ไมํได๎ตั้งเปูาหมายใดๆ ทํานใช๎            
คําวํา “หยุดทุกอยํางและขับรถกลับบ๎าน” และอยูํบ๎านด๎วยสภาวะเก็บตัวอํานหนังสือสอบในห๎องที่บ๎านด๎วย
ความมุํงม่ันเพียงอยํางเดียว การหยุดทุกอยํางในความคิดของ รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ นั้นทํานยอมรับวํา
คิดถึงการทํางานอยูํบ๎าง แตํก็ไมํได๎ติดตํอใครเลย ไมํนานนักความพยายามก็เกิดผล ทํานสอบเรียนตํอปริญญา
โทได๎สําเร็จ ชีวิตจึงเข๎าสูํการเรียนอีกครั้ง 

 
“การศึกษาปริญญาโท โอกาสส าคัญของผู้ถ่ายทอด” 
รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ศึกษาตํอระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศ

ศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยทํานเลําวําเนื่องจากไมํได๎ทํางาน จึงอาสาชํวยงาน
ให๎กับเพ่ือน เชํนการถํายเอกสาร และชํวยงานวิจัยของอาจารย๑ ตํอมาเริ่มสนิทกับอาจารย๑ทํานหนึ่งและได๎รับ
ทุนวิจัยรํวมกับอาจารย๑ หลังจากเรียนปริญญาโทได๎หนึ่งภาคเรียน มีอยูํวันหนึ่งขณะเดินตาม รองศาสตราจารย๑ 
ดร.กาญจนา แก๎วเทพ เพ่ือเตรียมทํางานวิจัย ทํานคณบดีกําลังแสวงหานักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนสูงสุด 5 
คนแรก เพ่ือให๎ทุนการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งสนิทกับ รองศาสตราจารย๑ ดร.กาญจนา  
ซึ่งสนิทกันกับคณบดีจึงได๎แนะนําทําน เมื่อคณบดีตรวจสอบคุณสมบัติผํานเกณฑ๑คะแนน 3.75 ขึ้นไป ทํานจึง
ได๎เข๎ารับการสัมภาษณ๑ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยทํานอธิการบดีเป็นผู๎สัมภาษณ๑ด๎วยตัวเอง                
เมื่อได๎รับทุนการศึกษาซึ่งดูแลคําใช๎จํายทุกอยําง ได๎แกํ คําลงทะเบียนเรียน คําหนังสือ-ตํารา ฯลฯ จึงลดภาระ
คําใช๎จํายไปได๎มาก รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ศึกษาเลําเรียนด๎วยความตั้งใจ อาจารย๑ที่ปรึกษาดูแลทําน
เป็นอยํางดี ทํานสามารถสําเร็จการศึกษาได๎ในระยะเวลาเพียง 1 ปีครึ่ง จากหลักสูตร 2 ปี และใช๎เวลาทันทีเมื่อ
สําเร็จการศึกษาซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขของทุนการศึกษา 
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รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ เริ่มต๎นการทํางานในฐานะอาจารย๑ผู๎ถํายทอดความรู๎ที่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี นาน 3 ปี จึงได๎ทุนการศึกษาของรัฐบาลเพ่ือศึกษาตํอระดับปริญญาเอก สาขาวิชา 
International Communication สถาบัน Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ขณะที่เรียนอยูํนั้น 
ทํานเลําวําไมํได๎ทํางานเชํนเคย แตํไมํได๎มีความคิดรังเกียจงาน โดยทํานคิดวําได๎รับทุนการศึกษาแล๎วหากใช๎
ทุนการศึกษาท่ีได๎รับอยํางเพียงพอ ไมํใช๎ชีวิตหรูหรา ก็สามารถอยูํได๎ 

เมื่อมีเวลาวํางจึงคิดวําตนเองควรหาประสบการณ๑ซึ่งเป็นการฝึกภาษาด๎วยจึงอาสาชํวยงานสภา
บัณฑิตศึกษา โดยเริ่มจากเป็นสมาชิก เหรัญญิก รองประธาน และตําแหนํงสุดท๎ายคือประธานสภา
บัณฑิตศึกษาในขณะที่ทํางานสภาบัณฑิตศึกษา ทราบวํามีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต Postgraduate 
Certificate in Educational Leadership (Higher Education) ซึ่งทุนที่ได๎รับจากรัฐบาลไทยไมํครอบคลุม 
จึงได๎เข๎าพบรองอธิการบดีฝุายวิชาการ เพ่ือแจ๎งวํามีความสนใจที่จะศึกษาในหลักสูตรดังกลําว มหาวิทยาลัย 
Macquarie University จึงพิจารณาให๎ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต อีกทุนหนึ่งด๎วย จะเห็นได๎
วํานอกจาก จะรักในการถํายทอดความรู๎แล๎ว รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ยังเป็นผู๎ที่ให๎ความสําคัญกับ
การศึกษาและสนใจที่จะศึกษาศาสตร๑ตํางๆ อยํางตํอเนื่อง  

 
เป้าหมายเปลี่ยนจากนักจัดรายการวิทยุผู้ถ่ายทอดความบันเทิง สู่อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ เลําถึงเส๎นทางชีวิตที่เปลี่ยนเปูาหมายจากนักจัดรายการวิทยุ เป็น

อาจารย๑ในมหาวิทยาลัย โดยความคิดในขณะที่ตอบรับทุนการนั้นทํานไมํปฏิเสธที่จะขอรับทุน เพราะคิดวําเป็น
เรื่องการถํายทอดเหมือนกัน การทํารายการวิทยุเป็นภาคความบันเทิง มีสาระน๎อย โฆษณามาก เป็นผู๎ถํายทอด
ความบันเทิง การเป็นอาจารย๑ เป็นผู๎ถํายทอดความรู๎เชิงวิชาการ และวิเคราะห๑ตัวตนของทํานวําเป็นผู๎รักในการ
ถํายทอด แม๎เปูาหมายเปลี่ยน แตํก็ยังเป็นการถํายทอด เพียงแตํจะผํานสื่อหรือไมํเทํานั้น 

ในด๎านความฝ๓นในวัยเด็ก ทํานมองวําอาชีพนักจัดรายการวิทยุนั้นไปได๎ไกลถึงระดับหนึ่งแล๎ว มีชื่อเสียง 
และมีโอกาสได๎ทํางานระดับจังหวัด แม๎ไมํได๎ถึงระดับประเทศแตํก็ถึงฝ๓น เมื่อสภาวการณ๑เปลี่ยน จึงเข๎าสูํอีก
บทบาทหนึ่ง ซึ่งมีความสุขไมํน๎อยไปกวํากัน ในฐานะผู๎ถํายทอดความรู๎อาจจะมีความสุขมากกวําในด๎านการเห็น
พัฒนาการของนักศึกษาที่ตํางให๎โอกาสซึ่งกันและกัน  

รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ กลําวเพ่ิมเติมวําในฐานะที่ทํานเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎ ผู๎ที่หลํอหลอม
กอปรรํางตัวตนของทํานทุกชํวงชีวิต ทุกขั้นของการศึกษา จนถึง ณ วันนี้ คือครูบาอาจารย๑ หน๎าปก
วิทยานิพนธ๑ของทํานจึงเขียนถึงครูบาอาจารย๑เสมอ ครูบาอาจารย๑รวมถึงสมัยจัดรายการวิทยุ และผู๎ใหญํที่เคย
ดูแลด๎วย 

 

มุมมองเรื่องความส าเร็จ 
เมื่อกลับจากเรียนปริญญาเอก เริ่มปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรับผิดชอบในกลุํม

วิชานิเทศศาสตร๑ ประมาณปีเศษได๎เป็นหัวหน๎าสาขา และเป็นจุดเริ่มต๎นของการทํางานบริหารควบคูํกับงาน
ด๎านวิชาการ ตอนนั้นคิดวํางานไมํหนักมากและจัดการได๎เพราะเป็น ดร. ที่ไมํมีตําแหนํงทางวิชาการ โดย 
ทํางานวิจัยและขอตําแหนํงพร๎อมกัน นอกจากนี้ยังเก็บผลงานอยํางตํอเนื่องในวันเสาร๑-อาทิตย๑ที่วํางจากสอน 
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ด๎านตําแหนํงทางวิชาการ ในชํวงที่ทํางาน 3 ปีกํอนศึกษาตํอปริญญาเอก ทํานได๎ทํางานวิจัยเก็บไว๎
ลํวงหน๎า เมื่อกลับมาก็นํามาปรับและยื่นขอตําแหนํงทางวิชาการได๎ทันทีระหวํางที่ผลงานรอการพิจารณาทํานก็
จะทําผลงานใหมํรอไว๎ ซึ่งเป็นการวางแผนในชํวงที่อายุยังไมํมาก หากทําในชํวงที่อายุมากอาจจะลําบากเรื่อง
การลงพ้ืนที ่

ด๎านความสําเร็จด๎านบริหาร รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ กลําวถึงในชํวงที่เป็นหัวหน๎าสาขาวําตนเอง
มีเพ่ือนรํวมงานที่ดี และชํวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํางาน ซึ่งคือรางวัลแหํงความสําเร็จทั้งของตนเองและ
สาขาวิชา ตัวอยํางที่เห็นได๎ชัดเจนคือ โครงการเส๎นทางสูํดวงดาว (นักจัดรายการวิทยุ) โดยเริ่มต๎นจากครบรอบ 
10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขณะนั้นพบป๓ญหาวําสาขานิเทศศาสตร๑ซึ่งเป็นศาสตร๑ที่ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศไมํเป็นที่รู๎จักเมื่อมหาวิทยาลัยสอบถามเรื่องกิจกรรมในรอบ 10 ปี จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น 
จากโครงการเล็กๆ ระยะเริ่มต๎นมีทีมเข๎ารํวมประกวดไมํมากนัก สํวนใหญํเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดใกล๎เคียง จนกระทั่งสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานถ๎วยรางวัล ป๓จจุบันมีทีมเข๎ารํวมการแขํงขันจาก             
ทั่วประเทศ ทั้งสาขานิเทศศาสตร๑และภาษาไทย เนื่องจากมีการให๎คะแนนเรื่องการออกเสียงอักขระวิธีด๎วย 

 

สื่อสารมวลชนยังอยู่ในใจแต่ควรระวัง 
รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ แสดงความคิดเห็นวําป๓จจุบันอาจจะต๎องระวังตัวมากขึ้นถ๎าหากจะตอบ

คําถามสื่อมวลชนในป๓จจุบัน แตํก็ไมํได๎หมายความวําจรรยาบรรณของสื่อจะน๎อยลงเพียงแตํสภาพการณ๑ของ
สื่อสารมวลชนมีความหลากหลายมากขึ้น บางครั้งอาจไมํทราบวําเป็นสื่อมวลชนจริงหรือเป็นคนใดคนหนึ่งที่
อยากจะเป็นสื่อซึ่งอาจไมํมีจรรยาบรรณ โดยต๎องยอมรับวําสื่อสังคมออนไลน๑  (Social Media) ได๎เปลี่ยน
แนวคิดทฤษฎีของการสื่อสารไปมาก ป๓จจุบันใครก็สามารถเป็นทั้งผู๎รับและผู๎สํงสารเองได๎ถือวําเปลี่ยน
คําอธิบายแนวคิดทฤษฎีไปพอสมควรทีเดียว 

 

 
ภาพที่ 3 รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ พลนิกรกิจ รับโลํศิษย๑เกําดีเดํน  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี พ.ศ.2558 
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ต้นแบบศิษย์เก่าผู้รักในการตอบแทนสังคม 
รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ เลําเกี่ยวกับการตอบแทนสังคม โดยทํานได๎ให๎ทุนอาหารกลางวัน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 2 คน โดยครูแนะแนวจะเป็นผู๎พิจารณา และ บริจาคเงินอุปการะเด็กของ
มูลนิธิศุภนิมิตแหํง ประเทศไทย 1 คน ตั้งแตํเล็กจนโตแบบไมํเปิดเผย นอกจากนี้ยังได๎สนับสนุนทุนการศึกษา
ให๎กับนักศึกษารุํนน๎องสาขานิเทศศาสตร๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี
การศึกษา 2560 อีกด๎วย 

รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ มีความคิดเห็นวําตนเองนั้นต๎นทุนเทํากับ “ศูนย๑” หากมีโอกาสที่จะให๎
ผู๎อื่นได๎บ๎างก็ถือวําเป็นสิ่งที่ทําให๎ตนเองมีความสุข ทํานได๎จัดสรรเงินเพื่อการตอบแทนสังคมไว๎แล๎วจึงให๎ได๎แบบ
ไมํกังวล นอกจากนี้ทํานยังได๎เลําถึงการบริจาคอวัยวะและบริจาครํางกายไว๎ที่ มหาวิทยาลัยขอนแกํน เนื่องจาก
มีที่ดองศพ โดยรํางจะกลับมาเป็นอาจารย๑ใหญํให๎กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีภายหลัง โดยมีแนวคิด คือ 
อวัยวะหรือรํางกาย อะไรที่เป็นประโยชน๑ได๎ก็ให๎ใช๎ประโยชน๑กํอน 

 

การก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค 
ขณะที่ศึกษา ณ สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามรองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ เลําเหตุการณ๑ให๎ฟ๓งวํา ครั้ง

หนึ่งเมื่อต๎องรับผิดชอบงานพิธีการงานหนึ่ง ซึ่งเป็นงานประจําจังหวัดที่ขอใช๎สถานที่จัดงานใต๎ถุนอาคาร AV 
สํวนวังจันทน๑ งานนั้น รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ เสนอให๎เพ่ือนรํวมรุํนคนหนึ่งเป็นพิธีกร เพราะต๎องการให๎
โอกาสเพ่ือนได๎แสดงความสามารถบ๎าง แตํเพื่อนไมํเข๎าใจ คิดวําทํานไมํอยากทําหน๎าที่พิธีกรจึงผลักภาระนั้นมา
ที่ตน เหตุการณ๑นั้นผํานมาได๎โดยปรึกษาเพ่ือนชื่อเก๐ อยํางไรก็ตาม รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ย้ําวําเป็น
ป๓ญหาจากการสื่อสารและเป็นเรื่องเล็กน๎อยตามประสาวัยเรียน และอธิบายนิสัยสํวนตัววําเป็นคนที่ไมํได๎มอง
ป๓ญหาเป็นเรื่องใหญํ แตชํอบที่จะแก๎ไขป๓ญหา  

ในชํวงศึกษา ณ ในตํางแดน รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ เลําถึงป๓ญหาอุปสรรค๑ คือ การปรับเข๎าสูํ
วัฒนธรรมใหมํ (Culture Shock) แม๎วําทํานจะคิดวําทํานพร๎อม แตํการณ๑กลับวําทรมานใจมากในการอยูํตําง
บ๎านตํางเมือง ชํวงเดือนแรกซึ่งจะต๎องอยูํในหอพักของมหาวิทยาลัยซึ่งมีพ้ืนที่คับแคบมาก โดยขณะนั้นเป็นชํวง
หน๎าฝน ฝนตกหนักตํอเนื่อง 2-3 อาทิตย๑ ในรอบ 10 ปี จึงอยูํแตํในห๎องไมํได๎คุยกับใคร คืนแรกนอนไมํหลับ
และร๎องไห๎ คิดวําอยูํไมํได๎ แตํก็ทนอยูํด๎วยความหวังวําทุกอยํางจะดีขึ้น อยํางไรก็ตาม ระยะ 6 เดือนตํอมาก็ดี
ขึ้น ซึ่งเป็นภาวะที่คนไปตํางประเทศจะเข๎าใจ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่เรียน มีความมุํงม่ันด๎านการฝึกภาษา และ
สั่งสมประสบการณ๑ โดยไมํกลับเมืองไทยเพราะเกรงวําจะไมํมีโอกาสกลับมาเรียนอีก  

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ยังได๎เลําถึงป๓ญหาด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษ แม๎วําจะมี
ความมั่นใจในการออกเสียง แตํพบวําตนเองออกเสียงไมํถูก ชํวงแรกไมํรู๎วําตนเองออกเสียงไมํถูก เพราะเพ่ือน
ชื่อ “โนอา” และ “แซนดี”้ อดทนฟ๓งด๎วยการให๎คํอยๆ พูด ทั้งสองคนเป็นชาวตํางชาติที่นิสัยดีมาก ไมํมีอาการ
ตําหนิ ตํอมาเห็นประกาศรับสมัครเรียน pronunciation เรียนฟรี 4 เดือน สอนเกี่ยวกับเทคนิคการวางลิ้น 
และออกเสียงตัว R หลังจากเรียนจบหลักสูตร พูดคุยกับ “โนอา” และ “แซนดี้” เพ่ือนแปลกใจวํา
ภาษาอังกฤษดีขึ้นมาก จากนั้นก็ไมํมีป๓ญหาด๎านการสื่อสารหรือป๓ญหาอื่นอีกเลย 
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สําหรับป๓ญหาในชํวงของการทํางาน รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ เลําวําตนเองมีความคาดหวังสูงกับ
คนในองค๑กรและเพ่ือนรํวมงาน โดยสิ่งที่ต๎องยอมรับคือการเปลี่ยนแปลงจากภาวะเดิมอาจต๎องอาศัยพลัง
สติป๓ญญา กาย ใจ เม่ือคาดหวังสงูจึง ใจรอ๎น ประเด็นน้ีทํานคิดวําป๓ญหาอยํูท่ีตัวทํานท่ีอาจจะต๎องอดทนและให๎
เวลากับทุกสิ่ง เพราะเป็นป๓ญหาโดยธรรมชาติของการนําองค๑กร คือป๓ญหาเรื่องคนซึ่งจะสัมพันธ๑กับเรื่องงาน 
ทํานแก๎ไขป๓ญหาโดยใช๎ความชัดเจน ในการกําหนดทิศทาง และใช๎การสื่อสารให๎คนในองค๑กรเห็นเปูาหมาย
รํวมกัน ใช๎วิธีการพูดคุยกันรับฟ๓งเพ่ือนรํวมงานเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งจุดรํวม นอกจากนี้ทํานยังตระหนักถึงความสําคัญ
ของธรรมาภิบาล โดยในบางประเด็นเป็นนามธรรมมาก แตํพยายามให๎ทุกคนทราบถึงการทํางานภายใต๎
กฎระเบียบ ถูกต๎อง และตรวจสอบได๎ การใช๎จํายเงินใดๆ ให๎โปรํงใส เมื่อมีการเคลื่อนไหวให๎รายงานตํอ
คณะกรรมการสํานักวิชาไมํได๎หมายความวําคณบดีจะรวบอํานาจทั้งหมด กลไกเหลํานี้ทํานคิดวําเป็นกลไกของ
การสร๎างการมีสํวนรํวมผํานการให๎ทุกคนได๎แสดงความสามารถในตําแหนํงที่ตนเองอยูํ (Exercise Power) โดย 
ทํานได๎ให๎อํานาจในการตัดสิน (M power) แกํคณะกรรมการบริหารประจําสํานักวิชาซึ่งประกอบด๎วย หัวหน๎า
สาขา และผู๎แทนจากคณาจารย๑ รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ กลําวเพ่ิมเติมวํา นอกเหนือจากการบริหาร
องค๑การซึ่งเป็นสิ่งที่นักบริหารควรทําแล๎วธรรมาภิบาลก็เป็นสิ่งที่ท๎าทาย เป็นเรื่องที่พูดงํายแตํทําได๎ยาก ทํานจึง
เริ่มต๎นจากตัวเองกํอนเพื่อเป็นตัวอยํางให๎กับผู๎อ่ืน 

 
วิถีชีวิตปัจจุบันและความฝันระยะต่อไป  
รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ กลําววําประเด็นที่ทํานจะกลําวนั้น อาจจะเปลี่ยนทัศนะของผู๎อ่ืนที่มีตํอ

ทําน อยํางไรก็ตามทํานได๎แสดงความคิดเห็นวํา ในระยะตํอไปสิ่งที่ทํานคาดหวังคือระบบที่ทํานได๎สร๎างขึ้นจะ
คงอยูํแม๎วําทํานจะไมํได๎อยูํในตําแหนํง ได๎แกํ ข๎อที่ 1 การผลักดันนําเอากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
การศึกษาที่มุํงผลสัมฤทธิ์ (Outcome Based) หรือการเรียนรู๎จากป๓ญหาที่เกิดขึ้นจริง (Problem-Based 
Learning) เข๎าไปสูํกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย๑ ข๎อที่ 2 อาจารย๑สามารถจัดวางผลลัพธ๑ การเรียนรู
(Learning Outcomes) ได๎สอดคล๎องกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะตอบได๎วําลูกศิษย๑จะได๎อะไร และ  
ข๎อที่ 3 คือ การวัดและประเมินผลที่เป็นธรรม ตรวจสอบได๎ มีความแมํนยํา ซึ่งตอนนี้ ได๎รับความรํวมมือจาก
คณาจารย๑จากสํานักวิชา โดยเฉพาะหัวหน๎าสาขาวิชาที่จะรํวมผลักดันเรื่องนี้ หากมีคณะศึกษาดูงานทํานมักจะ
พูดถึงเรื่องเหลํานี้โดยคาดหวังวําอาจารย๑เหลํานั้นอาจจะมีโอกาสได๎นําไปใช๎ในองค๑กรหรือสถาบันของตนเอง
บ๎าง โดยทํานกลําวเพ่ิมเติมวําเป็นแนวคิดของ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) 
เป็นโมเดลจากยุโรปที่อาเซียนได๎นํามาใช๎แล๎วประมาณ 10 ปี สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการพูดคุยกันในระยะ 
4-5 ปีที่ผํานมา โดยมีเปูาหมายคือต๎องการเห็นการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนที่ไมํได๎ยึดติดกับรูปแบบเดิม   

ในด๎านสํวนตัวนั้นทํานกลําววําชีวิตนี้ไมํได๎ต๎องการอะไรอีก หลังจากนี้หากมีความสําเร็จใดเข๎ามาก็จะ
ถือวําเป็นสิ่งพิเศษ และจะไมํตะเกียกตะกายหรือสร๎างความลําบากให๎ตัวเอง ในเวลาที่เหลืออยูํหากมีโอกาส
ความดีให๎สังคมหรือคนรอบข๎างได๎ก็จะทํา แตํไมํได๎หมายความวําเป็นเปูาหมายใหมํ โดยมุมมองของทําน คือ 
หากจะใช๎ความสามารถท่ีมีให๎เป็นประโยชน๑ได๎ก็ยินดีทํา  
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ความภาคภูมิใจในฐานะศิษย์เก่า 
รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ กลําววําตัวตนของทําน กํอเกิดจากคุณูปการของอาจารย๑ทุกระดับชั้น 

และชัดเจนมากในภาวะที่จะเข๎าสูํวิชาชีพ คือ การเรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นเหมือนฐานที่สําคัญ เมื่อพูดถึง
ฐานอาจกลําวได๎วําการกํอรํางสร๎างสิ่งใดแล๎วฐานไมํดี จะมีโอกาสอาจเกิดความเสียหายสูง โดยทํานได๎ฐานที่ดี
จากพิบูลสงครามซึ่งเป็นสํวนสําคัญที่เป็นตัวตนของทํานในป๓จจุบัน โดยในฐานะที่อยูํในแวดวงการศึกษา ทําน
จึงต๎องการเห็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคงความเป็นเลิศทางด๎านความรู๎ และการมุํงสร๎างหรือพัฒนา
คนดี และพลเมืองไทยที่มีทกัษะการเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎ ในยุคป๓จจุบันข๎อมูลขําวสารสามารถแปลงเป็นความรู๎
ที่ใช๎ประโยชน๑ได๎มาก หากพัฒนาให๎นักศึกษามีทักษะการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง จะทําให๎เป็นผู๎เรียนรู๎ได๎ตลอดเวลา 
โดยทํานประสบความสําเร็จได๎เพราะเป็นผู๎ “ใฝุเรียนรู๎” และมีทักษะในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎ในระดับหนึ่ง 
หากมหาวิทยาลัยของเราคงความเป็นสถาบันที่มุํงเน๎นการให๎ความรู๎และพัฒนาบัณฑิตที่ดีจากการเรียนรู๎ด๎วยตัว
เค๎าเองจะเป็นสิ่งที่สังคมอยากให๎มี  

กํอนจะกลําวถึงรุํนน๎องศิษย๑ป๓จจุบัน รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ใช๎เวลาคิดนานถึง 20 วินาที และ
จะฝากข๎อคิดถึงศิษย๑ป๓จจุบัน 2 ประเด็นคือ “อย่าดูถูกตัวเอง” และ “อย่าตกเป็นทาสของค่านิยมที่ไม่
ถูกต้อง” กํอนจะอธิบายเพ่ิมเติมวํา ไมํมีอะไรแยํไปกวําที่ศิษย๑เกําดูถูกตัวเราเอง และไมํควรที่ศิษย๑เกําจะตก
เป็นทาสของคํานิยมบางอยํางของสังคมที่ไมํดี เชํน การชื่นชมนับหน๎าถือตาคนที่หน๎าตา การแตํงตัว บุคลิกดี 
ขับรถราคาแพง ใช๎ของมียี่ห๎อ คําของคนไมํได๎อยูํกับสิ่งนั้น คําของคนอยูํที่ความดี คือ คิดดี พูดดี ทําดี การดูถูก
ตนเองนั้นหมายรวมถึง การไมํได๎มองเห็นคุณคําของตนเองด๎านใดด๎านหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริงแล๎วมนุษย๑มี
ความสามารถหากแตํวําจะถูกดึงออกมาใช๎หรือไมํ โดยทํานมองวําสังคมไทยควรจะทบทวนอยํางยิ่ง ในด๎านการ
มองคุณคําของคนมากกวําภาพลักษณ๑ภายนอกทุกควรพึ่งพาอาศัยกัน และไมํจํากัดความคิดของผู๎อื่น 

 

   
ภาพที่ 4 บรรยากาศห๎องทํางานแบบไมํเป็นทางการของ รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ พลนิกรกิจ 

 
ภายหลังจากการให๎สัมภาษณ๑ รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ ได๎นําคณะวิจัยเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ที่

ทํานอธิบายวําเป็นสถานที่สําหรับให๎ลูกศิษย๑ทุกระดับชั้นตั้งแตํปริญญาตรี-ปริญญาเอก ได๎เข๎าพบแบบไมํเป็น
ทางการ บางครั้งทํานมักจะนํางานมาทําที่สถานที่แหํงนี้ โดยทํานกลําวเพ่ิมเติมวํา ในวันที่ได๎รับการแตํงตั้งเป็น
คณบดี ทํานได๎คิดถึงวันที่ทํานจะหมดวาระไว๎แล๎ว ห๎องนี้เป็นห๎องที่เป็นชีวิตการทํางาน และสะท๎อนถึงตัวตน
ของทํานอยํางแท๎จริง 
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กรณีศึกษาที่ 2 
นายสุรเดช เตียวตระกูล 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
สําเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ 

ศิษย๑เกํารุํน วิทยาลัยพิบูลสงคราม ปี พ.ศ.2531 
 

 
ภาพที่ 5 นายสุรเดช เตียวตระกูล 

 

 นายสุรเดช เตียวตระกูล เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถทางด๎านการเกษตรเป็นอยํางดี โดยตลอด
ระยะเวลาที่รับราชการ ได๎ดํารงตําแหนํงผู๎บริหารมาโดยตลอดมุํงมั่นทุํมเทแรงกายแรงใจในการดูแลกิจการ
ทางด๎านเกษตรกรรมให๎กับเกษตรกรรากหญ๎าได๎มีความเป็นอยูํที่ดี ลงพ้ืนแก๎ไขป๓ญหาด๎วยตนเองด๎วยความ          
บากบั่น เสียสละเพ่ือความอยูํดีกินดีของเกษตรกร ดําเนินรอยตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จ                  
พระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 สํงเสริมให๎เกษตรกรในทุกพ้ืนที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําให๎มีความเป็นอยูํ
ที่ดี จนในที่สุดได๎รับการยอมรับให๎เป็นผู๎นําสูงสุดในบริหารจัดการระบบเกษตรกรรมของประเทศ ด๎วยการดํารง
ตําแหนํงอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ สํงผลให๎ได๎รับการยกยํองให๎เป็นข๎าราชการ              
พลเรือนดีเดํนระดับประเทศ 
 
ภูมิหลัง ความเป็นมา ประสบการณ์ในอดีต พื้นฐานความส าเร็จ 
 นายสุรเดช เตียวตระกูล เกิดที่อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พํอแมํมีอาชีพค๎าขาย มีพ่ีน๎อง 6 คน 
เป็นลูกคนที่ 5 ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนกฤษราช จากนั้นศึกษาตํอที่โรงเรียนจํานกร๎อง จบชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 7 โรงเรียนจํานกร๎อง โรงเรียนจํานกร๎องสมัยนั้น  (ประมาณปีที่ 15) ยังไมํมีการแบํงสาขา จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และปริญญาตรี คณะครุศาสตร๑ สาขาพืชศาสตร๑ วิทยาลัยครู
พิบูลสงคราม 

นายสุรเดช เลําวํา ในวัยเด็กต๎องชํวยพํอแมํทํางานรับซื้อพืชไรํ ในวันเสาร๑อาทิตย๑ต๎องชํวยพํอแมํเก็บ
ข๎าวโพด แตํไมํได๎ปลูกเอง รับซื้อมาอีกทีการรับซื้อมีทั้งทางเรือทั้งทางน้ําในด๎านการเรียนทํานไมํได๎คาดหวัง
ขอให๎เรียนจบอยํางเดียวเพื่อนจบเราก็จบไมํคาดหวังที่จะต๎องเรียนเกํงเลิศเลอเป็นคนมีเพ่ือนมาก เพ่ือนเป็นคน
ขี่รถสามล๎ออยูํที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อเจอทํานให๎ผู๎โดยสารลงจากรถแล๎วบอกให๎ทํานนั่งแทน ทํานก็บอก                 
ไมํเป็นไร เกรงใจ ทํานกลับพิษณุโลกไมํบํอยนัก นอกจากจะมีงานที่จําเป็นจริงๆ ย๎อนไปในวัยเด็กฐานะที่บ๎าน
ไมํได๎ร่ํารวย พ่ีน๎องทุกคนจึงก็ต๎องชํวยพํอแมํทํามาหากินทุกคนมีหน๎าที่  กํอนออกไปเรียนต๎องชํวยเหลือพํอแมํ
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ทําหน๎าที่ให๎เสร็จเรียบร๎อยจึงได๎ไปเรียน การเรียนทํานไมํเครํงครัดจึงไมํเครียด ไมํได๎ให๎ความสําคัญกับเรื่อง
เรียนมากเทําการมีเพ่ือน การอยูํรํวมกันการแบํงป๓นกันการสามัคคีกัน โดยยังไมํได๎ตั้งเปูาหมายชีวิต และไมํคิด
จะเป็นแพทย๑หรือวิศวกร ในชํวงการศึกษาตํอระดับชั้นมัธยมศึกษาก็ยังไมํได๎คิดและไมํได๎คิดไว๎เลยวําจะ
ประกอบอาชีพอะไร คิดวําพํอแมํมีพ้ืนฐานเรื่องการรับซื้อพืชไรํ ก็นําจะได๎ประกอบอาชีพแทนพํอแมํ ธุรกิจตอน
นั้นก็ซื้อมาและขายไป พ่ีน๎องทั้ง 6 คนรับราชการทั้งหมด 

ในวัยเด็ก นายสุรเดช เลําวําทํานทํางานตั้งแตํเด็กต๎องเหนื่อยมากในหนึ่งวัน กวําจะได๎ทํากิจกรรมที่
ชอบคือกีฬาตะกร๎อ และ ฟุตบอลจะต๎องทําภารกิจให๎บ๎านให๎เรียบร๎อยกํอนจึงจะได๎เลํน คุณพํอคุณแมํไมํดุแตํ
ทํานเป็นคนความรับผิดชอบ มีวินัย จึงทําให๎ทํานเหนื่อย จึงคิดเสมอวําจะทําอยํางไรไมํให๎เหนื่อย ก็ต๎องถีบ
ตัวเองขึ้นมาโดยไมํมีต๎นแบบความสําเร็จ 

 
การเข้าสู่ระบบการศึกษา และประสบการณ์ศึกษาที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

เมื่อเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายสุรเดช ได๎เข๎าศึกษาตํอที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โดย
ทํานกลําววํา เนื่องจากมีความผูกพันกับอาชีพของครอบครัวที่ทํากิจการรับซื้อพืชไรํ จึงคิดวําควรเรียนทางด๎าน
เกษตรเพ่ือจะกลับมาพัฒนากิจการของครอบครัว ขณะนั้นทํานได๎งานทําที่สํวนกลางกรุงเทพมหานคร                 
อยูํสํวนกลางได๎ระยะหนึ่งคิดวําไมํเหมาะกับตนเองเพราะชีวิตของทํานเป็นคนบ๎านนอก จึงทําเรื่องย๎ายมา
ประจําที่สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยคิดวําในอนาคตหากจะรับราชการให๎มีความก๎าวหน๎า
กวําเดิมจําเป็นจะต๎องศึกษาเพ่ิมเติม จึงลาศึกษาตํอที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 
สาขาพืชศาสตร๑ ภาค กศ.ป.ป. เรียนวันเสาร๑-อาทิตย๑ ทํานเลําเพิ่มเติมวํา ในชํวงหนึ่งมีโอกาสได๎ทํางานโครงการ
ในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 คลุกคลีอยูํกับชาวเขาที่อํางขาง ทํานสอบบรรจุ
เป็นข๎าราชการได๎เมื่ออายุ 23 ปี หลังจากสอบบรรจุไปประจําที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งจนกระทั่งอายุ 28 ปี 
จึงย๎ายกลับจังหวัดพิษณุโลกในปี พ.ศ.2529 

ในด๎านการเรียน นายสุรเดช กลําววํา ทํานทํางานไปด๎วยและเรียนไปด๎วย จึงใช๎เวลาเรียน 3 ปี ผลการ
เรียนไมํดีนัก พอให๎เรียนจบพร๎อมเพ่ือน สาเหตุที่เลือกเรียนสาขาพืชศาสตร๑ เนื่องจากมีพ้ืนฐานจากการเรียน
เกษตรมาบ๎างแล๎วความสนในเรื่องการเกษตรก็มาจากการค๎าขาย เพราะชีวิตทํานเป็นชีวิตบ๎านนอกอยูํกับชีวิต
เกษตรการรับซื้อพืชไรํก็อยูํในวงจรของพ่ีน๎องการทํางานด๎านเกษตร 

 

 
ภาพที่ 6  บรรยากาศห๎องทํางานของ นายสุรเดช เตียวตระกูล 
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ชีวิตบนเส้นทางการด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
แม๎วํา นายสุรเดช จะไมํมีเปูาหมายทางด๎านอาชีพ แตํการดําเนินชีวิตของทํานมีเปูาหมายอยํางชัดเจน 

โดยทํานเลําถึงในวัยเรียนเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ทํานมีเปูาหมายวําจะเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เมื่อใกล๎จะจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็มีเปูาหมายวําจะเรียนตํอในระดับที่สูงขึ้นถึ งปริญญาตรี เมื่อทํานเรียนจบ
ปริญญาตรีก็มีเปูาหมายที่จะเรียนตํอปริญญาโทเพ่ือการพัฒนาตนเอง โดยจะมีเปูาหมายและแผนในการดําเนิน
ชีวิตอยํางตํอเนื่อง  

ในด๎านการบริหารทํานได๎ศึกษาตํอระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร๑ สถาบันบัณฑิตพัฒน         
บริหารศาสตร๑ (นิด๎า) โดยนําศาสตร๑การบริหารมาใช๎ในเชิงการบริหารที่เป็นระบบ ทํานมองวําการที่จะเข๎าไป
เป็นผู๎ปริหารต๎องทํางานสํานักงาน ในศาสตร๑ของระบบการบริหาร ในเรื่องของการทําโครงการ งบประมาณ
บริหารคน เงิน งาน ซึ่งทํานคิดวําถ๎าจะก๎าวหน๎าได๎ต๎องมีพ้ืนฐานเชํนนี้ทุกคน เมื่อเริ่มที่จะเป็นผู๎ บริหาร                  
ทุกขั้นตอนต๎องจัดวางองค๑ความรู๎ให๎ตัวเองกํอน โดยสร๎างคุณสมบัติให๎ตัวเอง กํอนที่ทํานจะเข๎าสูํตําแหนํง แตํละ
ตําแหนํงมีเกณฑ๑คุณสมบัติวําต๎องจบอะไรจะต๎องมีวุฒิอะไรจะต๎องมีองค๑ความรู๎อะไร อยํางไรก็ตามทํานกลําววํา
ทํานทํางานแบบสบายๆ ให๎ความสําคัญกับประสิทธิภาพหากได๎รับมอบหมายให๎ทํางานใดจะศึกษาวัตถุประสงค๑
เหตุผลหลักการของโครงการนั้นให๎ชัดเจนกํอนนําไปสูํการปฏิบัติเมื่อรู๎หลักการแล๎วก็สามารถวางแผนเป็นระบบ
ได๎โดยสามารถทํางานให๎จบได๎ในวันเดียว หากไมํมีแผนก็จะไมํรู๎ขั้นตอน นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2555 ทํานยั งมี
โอกาสเข๎าเรียนที่วิทยาลัยปูองกันประเทศ เป็นวิทยาลัยสูงสุดของความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะคัดเลือก
ผู๎บริหารที่อายุไมํเกิน 53 เข๎ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร๑แตํละด๎านของประเทศและนํา
ความรู๎มาใช๎ในการทํางานบริหาร อีกด๎วย 

 
ภาพที่ 7  นายสุรเดช เตียวตระกูล ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร หมอดินอาสา และมอบถุงยังชีพ 

   ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม วันที่ 4 สิงหาคม 2560 
 

นายสุรเดช เลําถึงเส๎นทางการทํางานของทํานวํา ตั้งแตํตําแหนํงลูกจ๎าง และบรรจุ ก๎าวหน๎ามาโดย
ตลอดจากซีหนึ่ง ซีสอง ซีสาม และซีสี่ แตํละตําแหนํงการทํางานไมํ เหมือนกันในแตํละขั้นทํานเตรียมความ
พร๎อมโดยกํอนจะเข๎าตําแหนํงทํานจะศึกษาหลักเกณฑ๑ของตําแหนํง และคุณสมบัติที่เหมาะสม หากคุณวุฒิไมํ
เพียงพอก็จะเรียนเพ่ิมเพ่ือให๎เหมาะสมกับที่จะมาครองวุฒิครองตําแหนํง อยํางเชํนทํานเป็นหัวหน๎าหนํวยทําน
ต๎องมีความรับผิดชอบ 4 อําเภอต๎องรู๎องค๑ความรู๎ทั้งหมดของ 4 อําเภอต๎องรู๎จักผู๎ใหญํบ๎าน กํานัน ผู๎นําชุมชน 
โดยต๎องรู๎เขารู๎เราเพ่ือทํางานรํวมกันทั้ง 4 อําเภอ เมื่อกรมพัฒนาที่ดินมีการประกวดแขํงขันผลงาน ทํานก็สํง
ประกวดตลอด ในสํวนของทํานก็ได๎ที่ 1 ทุกครั้ง จากนั้นผู๎บังคับบัญชาเห็นวําทํานมีความสามารถจึงมอบหมาย
ให๎ดํารงตําแหนํงพัฒนาที่ดินจังหวัด จากพัฒนาที่ดินจังหวัด ก๎าวสูํผู๎อํานวยการเขต แล๎วจึงเป็นรองอธิบดี เป็น
ผู๎ตรวจราชการบางสํวน และเป็นอธิบดีในที่สุด โดยทํานกลําวเสริมในประเด็นนี้วํา การเป็นอธิบดีจะพิจารณา
จากคุณสมบัติตามหลักเกณฑ๑ ทํานเป็นอธิบดีที่อายุน๎อยที่สุด แตํมีความพร๎อมในด๎านคุณสมบัติ เกินหลักเกณฑ๑
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ที่กําหนด เพราะทํานมีผลงาน คือเป็นพัฒนาที่ดินจังหวัด 7 ปี เป็นผู๎อํานวยการเขตที่อุบลราชธานี 4 ปี 
มากกวําเกณฑ๑ที่ให๎มีประสบการณ๑เพียง 1 ปี โดยแตํละขั้นเป็นไปตามลําดับไมํมีการก๎าวกระโดดเพราะ
นามสกุลไมํได๎ใหญํโตในสํวนของรางวัลทํานภาคภูมิใจทุกรางวัลที่ได๎รับเพราะเป็นผลงานที่ตั้งใจ ในปี พ.ศ.
2525 ได๎รับรางวัลราชการดีเดํน สิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดคือการทําให๎เกษตรกรมีรายได๎ มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น               
กรมพัฒนาที่ดินคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับดินและน้ํา ดินก็หมายความวําในสภาพ
พ้ืนที่ของแตํละภาค อยํางเชํน ภาคเหนือ เป็นดินภูเขาและมีความลาดชัน เกษตรกรทําการเกษตรอยํางผิดวิธี
จึงทําให๎เกิดป๓ญหาการชะล๎างของดินสูง ภาคอีสาน เป็นดินเค็ม ดินเค็มท่ีใช๎ชั้นเกลือซ่ึงชั้นเกลือก็จะประทุขึ้นมา
ทําให๎เกษตรกรทําการเกษตรไมํได๎ ภาคกลางน้ําแชํขังจํานวนมาก จึงทําให๎เกิดดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยวมีผลกระทบ
ตํอการทําเกษตรผลผลิตเสียหาย ภาคใต๎เป็นดินเปรี้ยวดินเค็มทั้งประเทศดินมีป๓ญหาทั้งหมด กรมพัฒนาที่ดิน
ต๎องออกไปดูแลไปพัฒนาปรับปรุงดิน ดินที่ขาดอินทรีวัตถุ ดินลูกรัง ดินภูเขาที่ทําการเกษตรอยํางถี่จะสํงผล
กระทบตํอประเทศชาติอยํางเชํน ภาคเหนือเกษตรกรที่ทําการเกษตรผิดวิธีสภาพหน๎าดินก็จะไหล ทําให๎แหลํง
น้ําตื้นขึ้น การแก๎ไขป๓ญหาทํานดําเนินการโดยน๎อมนําศาสตร๑พระราชาในการแก๎ไขเป็นพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวราชการที ่9 แตํการปรับปรุงแก๎ไขตอ๎งใช๎เวลาโดยทํานได๎เลําเหตุการณ๑ประทับใจ
วําทํานมีโอกาสถวายงาน และรับสํงเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินเป็นศูนย๑ที่ดูแลสวน          
พิกุลทองโดยสมเด็จพระเทพฯ จะมีวังอยูํที่พิกุลทอง จึงมีโอกาสรับเสด็จขณะสมเด็จพระเทพฯ ประทับที่           
พิกุลทองบํอยครั้ง 

ในด๎านความสําเร็จ นายสุรเดช กลําววํา ตราบใดที่แผํนดินยังไมํกลบหน๎ายังตอบไมํได๎วําประสบ
ความสําเร็จหรือไมํแตํวันนี้ทํานมองวําตนเองได๎เดินทางมาถึงจุดที่สุดยอดของชีวิตแล๎วภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ ทํานจึงต๎องการพักผํอนเพ่ือสร๎างพลังให๎กับตัวเองบ๎าง โดยใช๎ชีวิตที่เป็นอิสระสักพักอยํางที่วันนี้ยังไมํ
สามารถทําได๎ ปกติเป็นคนชอบเลํนกีฬากอล๑ฟก็ยังเลํนไมํได๎ เพราะตอนนี้กระทรวงเกษตรฯ มีป๓ญหาเข๎ามา
มากมาย ทั้งป๓ญหาเรื่องฝนแล๎ง ป๓ญหาน้ําทํวม ป๓ญหาผลผลิตออกมามากและไมํมีคุณภาพ เรื่องศัตรูแมลง
ระบาด จึงต๎องเสียสละเวลาสํวนตัว  

ชีวิตในป๓จจุบันของ นายสุรเดช ได๎เลําวํา ทํานเป็นคนที่มีครอบครัวเดียว มีลูก 2 คน ลูกคนโตทํางาน
อยูํที่มวกเหล็กที่บริษัทวัวแดง ลูกชายคนเล็กอยูํที่จังหวัดพิษณุโลก ภรรยาก็ทํางานอยูํที่จังหวัดพิษณุโลกที่
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ทํานเป็นคนชอบเที่ยวชอบมีเพ่ือนฝูงทํางานที่โครงการหลวงก็มีเพ่ือนมาก เพ่ือนที่
ประสบความสําเร็จสํวนใหญํเป็นอาจารย๑ และเป็นปศุสัตว๑อําเภอบ๎าง สมาชิกสภาจังหวัดบ๎าง (สจ.) การทํางาน
ของทํานในป๓จจุบันสํวนมากเป็นการทํางานเพ่ือสังคมที่จะต๎องดูแลพ่ีน๎องเกษตรกร ป๓ญหามีมากทุกที่  ทั้งเรื่อง
น้ําทํวมและเรื่องดิน สําหรับการทํางานในป๓จจุบันคํอนข๎างหนัก เพ่ือรอรับฟ๓งป๓ญหา ขณะนี้เป็นชํวงปฏิวัติต๎อง
ประสานกับทํานรัฐมนตรี และต๎องพร๎อม 24 ชั่วโมง ทํานเข๎ารับตําแหนํงอธิบดีในปี พ.ศ.2558 ได๎รั บยกยํอง
จากมหาวิทยาลัยแมํโจ๎  มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการใช๎ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน และ ได๎รับการยกยํองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นศิษย๑เกํา
เกียรติยศ แตํไมํได๎เข๎ารับโลํเนื่องจากติดภารกิจซึ่งทํานรู๎สึกเสียดาย เป็นนายกสมาคมพิษณุโลก พิทยาคม                   
แตํไมํมีเวลามากนักจึงได๎แตํทํางานทางโทรศัพท๑ นอกจากนี้ทํานยังได๎รับเชิญเป็นเครือขํายศิษย๑เกําทุกสถาบัน
แม๎วําจะได๎รับรางวัลศิษย๑เกําดีเดํน ข๎าราชการดีเดํน แตํทํานมีมุมมองวําการเป็นผู๎บริหารบางครั้งก็มีบ๎างที่ไมํดี 
ไมํได๎ขาวบริสุทธิ์ ทํานไมํมีต๎นแบบในการใช๎ชีวิต มีเพียงพํอแมํ ทุกวันนี้ยังทํากับข๎าว หุงข๎าว ซักรองเท๎า ทําทุก
อยํางด๎วยตัวเอง ให๎ความเป็นคนกันเองกับลูกน๎องโดยแยกแยะวํา “เวลาท างานจะไม่คุยเรื่องเหล้า เวลากิน
เหล้าจะไม่คุยเรื่องงาน”  
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การก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค  
นายสุรเดช กลําวถึงป๓ญหาอุปสรรคในชีวิตนั้นพบมากมาย เพราะมนุษย๑เกิดมามีอุปสรรคทั้งนั้น อยูํที่

ใครจะแก๎มันให๎ได๎ดีกวํากันอยูํที่ป๓ญหาหรืออยูํที่สถานการณ๑ก็บอกไมํได๎ ป๓ญหาที่พบมาหนักๆ มีทุกที่ ป๓ญหา 
แตํละขั้น แตํละที่ก็ตํางกัน มีตั้งแตํเรียนระดับ ปวส. ปวช. ซึ่งป๓ญหาก็จะตํางกันไป เรียนที่โรงเรียนจํานกร๎อง
ป๓ญหาก็ตํางกัน ป๓ญหาที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมก็ตํางกัน อยูํที่ตัวแปรและแนวทางการแก๎ป๓ญหาของเรา 
สถานะการเงินก็ไมํมีป๓ญหาเรียนด๎วยทํางานด๎วยเพราะทํานเป็นคนมีวินัย มีวินัยเรื่องการทํางานมีวินัยเรื่อง
การเงินมีเทําไหรํต๎องใช๎ให๎หมด แล๎วยังชํวยเหลือพํอแมํ ที่บ๎านทํานมีเนื้อที่ทํากินมากก็สามารถทําอาชีพด๎าน
การเกษตรได๎ เชํน เลี้ยงวัว เลี้ยงกบ เลี้ยงตะพาบน้ํา  

ในสํวนของการทํางาน ทํานกลําววําจะใช๎วิธีแบํงเวลาในการทํางานจึงจะสามารถทํางานได๎ดี โดยต๎องมี
เปูาหมายกํอนที่ทํานจะเข๎านอน ทํานจะศึกษาและวางแผนเตรียมงานกํอน ตื่นนอนประมาณ ตี3 -4 เพ่ืออําน
ทบทวน เมื่อถึงเวลางานจะปฏิบัติตามแผนที่วางไว๎ เป็นแบบนี้ตั้งแตํเด็ก กํอนกลับจากที่สํานักงานจะทบทวน
วําวันนี้ได๎ทําตามแผนแล๎วหรือไมํ หากพลาดจะวิเคราะห๑วําผิดพลาดอยํางไร ผิดพลาดจากคนอ่ืนหรือผิดพลาด
จากเวลา ซึ่งต๎องดูตัวแปรวําผิดพลาดตรงไหน เก็บความผิดพลาดไว๎เพื่อวันตํอไปวําหากเกิดป๓ญหาเกิดขึ้นจะแก๎
อยํางไร แม๎ไมํมีเวลาพักผํอนมากนักแตํทํานเป็นคนหลับงํายถือเป็นโชคดี 

ในด๎านการบริหารงาน กรมพัฒนาที่ดิน นายสุรเดช กลําววํา กรมพัฒนาที่ดินมีเจ๎าหน๎าที่น๎อย
เจ๎าหน๎าที่ทั้งประเทศที่เป็นข๎าราชการ จํานวน 1,500 คน ลูกจ๎างประจํา 500 กวําคนจึงต๎องทํางานให๎มาก
เพราะกรมพัฒนาที่ดิน หากดินไมํดีเกษตรกรไมํสามารถกินก็ต๎องแก๎ไข เชํนดินเกิดการชะล๎างพังทลายทาง
ภาคเหนือก็ต๎องไปวางระบบคั่นบันได ขั้นตอนที่ปลูกพืชตามแนวระดับ ปูองกันไมํให๎ดินมีการชะล๎าง ปลูก
กําหนดทิศทางให๎ถูกตามหลักวิชาการจะได๎ไมํเกิดดินสไลด๑  ภาคอีสานดินเค็มเพราะเกษตรกรมีการทํา
การเกษตรแบบผิดวิธี ต๎องแก๎ป๓ญหาความรู๎ที่เรียนเอามาใช๎ได๎ทั้งหมด ใช๎ได๎ทุกที่แตํอยูํที่วําความรู๎ตอนนั้นกับ
ตอนนี้ตํางกันเพราะวําระยะเวลาผํานไป ทุกอยํางเทคโนโลยีโลกตัวแปล ก็เปลี่ยนไปด๎วย แม๎มีศาสตร๑ใหมํเข๎า
มาแตํก็ไมํลืมศาสตร๑เกําเพราะวํานั่นเป็นพ้ืนฐาน โดยฝากถึงรุํนน๎องศิษย๑ป๓จจุบันวําให๎ทุกคนมีแผน กําหนด
เปูาหมายให๎ชัดเจนการจะทํางานแตํละงานต๎องมีจิตใจที่แนํวแนํ เพราะถ๎าสติไมํดีทุกอยํางจะทําให๎การทํางาน
ไมํประสบความสําเร็จเพราะตอนนี้ทํานยึดหลักพระพุทธศาสนาสติ ป๓ญญา สมาธิ ถ๎ามีสมาธิดีป๓ญญาจะเกิด ศีล
ห๎าทํานก็ประพฤติและปฏิบัติ เพราะเราเป็นมนุษย๑ การไปให๎ถึงเปูาหมายบางครั้งก็ต๎องใช๎ศาสตร๑และศิลป์ผสม
กัน ศาสตร๑คือวิชา ศิลป์คือประสบการณ๑ แตํก็อยูํที่ป๓ญหา บางทีศาสตร๑อยํางเดียวก็ใช๎ไมํได๎ ต๎องใช๎ศิลป์ เพราะ
บางครั้งป๓ญหาต๎องใช๎ศาสตร๑ในการแก๎ป๓ญหา 

 
ความภาคภูมิใจในฐานะศิษย์เก่า 
 นายสุรเดช เลําวํา ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ประสาทวิชามาให๎จนมาเป็นอธิบดีกรม
พัฒนาที่ดินถ๎าไมํมีวิทยาลัยครูพิบูลสงครามก็ไมํมีทํานจนถึงวันนี้ ทํานประทับใจทุกอยํางแตํทํานไมํมีโอกาสได๎
ตอบแทน ถ๎าทางมหาวิทยาลัยจะให๎ทํานรับใช๎ทํานก็ยินดีแตํทํานก็ไมํได๎กลับไปที่มหาวิทยาลัย เพราะงาน
คํอนข๎างมาก ซึ่งทํานมีภารกิจที่ต๎องรับผิดชอบทั่วประเทศ ยังมีเครือขํายเกษตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามมากมาย 
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กรณีศึกษาที่ 3 
ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ 

นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสุโขทัย 
สําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 

ศิษย๑เกํารุํน วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ปี พ.ศ.2522 
 

 
ภาพที่ 8  ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ 

 
 ดร.พรรณศิริ กุลนาถศิริ เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญด๎านการบริหารจัดการ             
ในอดีตเคยรับราชการครูและมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองจนสามารถดํารงตําแหนํงรองผู๎อํานวยการ
สถานศึกษา โดยในชํวงระยะเวลากวํา 30 ปีที่ได๎รับราชการครู ได๎สร๎างประวัติและผลงานที่ยอดเยี่ยมให๎กับ
สถานศึกษาไว๎มากมาย และด๎วยความที่เป็นนักบริหารที่ต๎องการเห็นระบบราชการของประเทศมีความ
เจริญก๎าวหน๎า จึงผันตนเองจากรับราชการครูมาดํารงตําแหนํงรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงสาธารณสุข 
สามารถสํงเสริมและสนับสนุนภารกิจของกระทรวงให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ไปได๎ด๎วยดี และในป๓จจุบันด๎วย            
ความรักและภูมิใจในวัฒนธรรมถิ่นกําเนิดของตนเอง จึงดํารงตําแหนํงนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสุโขทัย 
ดูแลและแก๎ไขป๓ญหาให๎กับพ่ีน๎องประชาชนด๎วยความมุํงมั่นทุํมเท อุทิศแรงกายแรงใจในการชํวยเหลือสังคมใน
ด๎านตํางๆ เป็นผู๎นําในการสํงเสริม สนับสนุนและอนุรักษ๑วัฒนธรรมไทยให๎คงอยูํสืบไป จนได๎รับการยกยํองจาก
สภาสตรีแหํงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ๑ให๎เป็นสตรีไทยดีเดํนตัวอยําง และเป็นนักบริหารยอดเยี่ยมแหํงปี 
 
ภูมิหลัง ความเป็นมา ประสบการณ์ในอดีต พื้นฐานความส าเร็จ 
 ดร.พรรณสิริ เกิดท่ี อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย สมัยเด็กจะติดผู๎ใหญํ เพราะวําเป็นน๎องเล็ก พ่ีชาย
พาไปสมัครเรียนที่โรงเรียน คุณครูที่โรงเรียนก็จัดให๎ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เลย เป็นคนที่เรียนเร็วกวําอายุ
จริง เรียนกับเพ่ือนรุํนพ่ี 2 ปีที่มากกวํา ทํานเลยได๎โอกาส พ่ีจะดูแลทะนุถนอมมากไมํวําจะทําอะไร ก็คอยดู
คอยมอง เป็นประสบการณ๑ของตัวเอง พอโตขึ้นเป็นผู๎ใหญํ สิ่งเหลํานี้ก็ถูกซึมซับเข๎าไปในตัวเองโดยไมํรู๎ตัว ไมํวํา
จะเป็นที่บ๎าน พํอแมํของทํานเป็นประชาชนคนธรรมดาไมํได๎มีการศึกษาสูง แตํพํอแมํเป็นแบบอยํางที่ดีมาก                 
เป็นตัวอยํางดีเดํนแหํงชาติ เป็นครอบครัวที่มีประสบการณ๑ในระดับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงหลายสมัย ทํานก็เป็นคนท๎องถิ่นเต็มรูปแบบ เป็นกรอบที่แข็งแรงล๎อมรอบ 
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 ดร.พรรณสิริ เลําวํา ขณะที่ทํานมีโอกาสได๎ทํางานที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ทํานได๎
จัดการประชาสัมพันธ๑ของโรงเรียนให๎เป็นระบบ ซึ่งสมัยนั้นโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมยังไมํเป็นโรงเรียนระดับ
ใหญํบางอยํางยังขาด ทํานเป็นคนบุกเบิกตั้งแตํเริ่มต๎นกํอตั้งให๎เป็นรูปเป็นรําง เมื่อทุกอยํางเข๎าที่เข๎าทาง ทําน
ได๎รับมอบหมายให๎ดํารงตําแหนํงรองผู๎อํานวยการที่โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ในยุคนั้นโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคมกับโรงเรียนอุดมดรุณีเป็นคูํแขํงกัน คือโรงเรียนอุดมดรุณีเป็นโรงเรียนหญิงล๎วน เชํนเดียวกันกับ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจะเป็นที่หนึ่งมาตลอด ในขณะ
ที่โรงเรียนอุดมดรุณีเป็นรอง สมัยที่ทํานทํางานอยูํโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมโรงเรียนจะเป็นหนึ่งมาตลอดไมํวํา
นักเรียนจะเอนทรานซ๑หรือมีงานประกวดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมก็จะเดํนกวําเสมอ แตํเมื่อทํานได๎มาเป็น
ผู๎บริหารที่โรงเรียนอุดมดรุณี โดยการชักชวนจาก ดร.สุวรรณา (ป๓จจุบันเสียชีวิตแล๎ว) ระยะแรก ดร.สุวรรณา 
แตํงตัง้ให๎ทํานทําหน๎าทีฝุ่ายวิชาการ ทํานทํางานวิชาการได๎ จึงริเริ่มโครงการตํางๆ เชํน สร๎างโครงการ English 
Program ผลงานของทํานทําให๎โรงเรียนอุดมดรุณีโดดเดํน ทําให๎โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมตกอันดับลง ขณะนั้น
มีคนให๎ทํานชํวยฝากลูกฝากหลานเข๎าเรียนที่โรงเรียนอุดมดรุณีซึ่งมีจํานวนนักเรียนมากขึ้นเพราะวําทํานเป็น
ผู๎บริหาร เมื่อกํอนนี้โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมีระบบราชการที่ไมํโดดเดํน คือจะเห็นได๎วําเมื่อทํานเข๎าไปบริหาร
ที่ไหนระบบงานที่นั่นก็จะเดํนไปด๎วยเพราะเป็นจิตวิญญาณความเป็นนักบริหาร ทํานเป็นคนที่มีบทบาทของ
ผู๎บริหาร มีองค๑ความรู๎ ถ๎าเรื่องไหนไมํทราบก็จะแสวงหาความรู๎ ทํานได๎ใช๎ปรับใช๎องค๑ความรู๎ด๎านการบริหารมา
ใช๎ขณะดํารงตําแหนํงที่องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสุโขทัย (อบจ.) โดยทํานได๎อ๎างอิงคําพูดของ ดร.ศรีโสภา มี
เจริญ ซึ่งเลขานุการของทํานวํา “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยดีขึ้น ไม่เพียงแค่ 100 เปอร์เซ็นต์แต่
เป็น 1,000 เปอร์เซ็นต์” ทํานมองวําสิ่งหนึ่งที่ทําให๎ทํานเกํงและมีความสามารถ เป็นเพราะทํานมีธรรมะและ
ชอบปฏิบัติธรรม 
 
ความส าเร็จของนักบริหารจากพื้นฐานครูผู้สอน 

ดร.พรรณสิริ เลําวํา ทํานมีชีวิตที่เรียบงํายอาจเป็นเพราะโชคดีที่เกิดในครอบครัวที่พํอแมํใสํใจในเรื่อง
การศึกษาและพ่ีชายเป็นต๎นแบบที่ดี มีโอกาสที่จะพัฒนาในระดับประเทศ ซึ่งจากโอกาสที่ดีนี้รวมทั้ง
ประสบการณ๑ที่ดีของตัวเองกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับวิถีการเป็นครูทําให๎ ทํานได๎
สัมผัสกับเพ่ือนที่ดีที่มีแนวคิดและเปูาหมายเดียวกันการเป็นครูผู๎ให๎หรือการเอ้ืออาทรมีวิสัยทัศน๑อยูํแล๎วทั้งสิ่ง
เหลํานี้เป็นประสบการณ๑ท่ีถือวํายอดเยี่ยมที่สุดของชีวิตที่ได๎เรียนในรั้วมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การนําองค๑
ความรู๎มาใช๎กับการเริ่มต๎นของการเป็นครูทํานได๎สัมผัสกับเด็กๆ โดยเป็นครูสอนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็น
เวลา 19 ปี ในกลุํมวิทยาศาสตร๑และเคมี ซึ่งโอกาสที่เป็นครูระดับผู๎บริหาร ก็เป็นผู๎บริหารสถานศึกษาใน
ตําแหนํงรองผู๎อํานวยการโรงเรียนอุดมดรุณี ความหลากหลายของเด็กทําให๎ทํานรู๎มิติของชีวิตเมื่อทํานเป็น
ผู๎บริหารทําให๎ลุํมลึกในมิติการสอน ดังนั้นทํานสัมผัสถึงเด็ก ผู๎ใหญํ จนในที่สุดได๎มีโอกาสมาทํางานใน
ระดับประเทศในตําแหนํงรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงสาธารสุข ทําให๎ทํานเห็นคนทั้งประเทศทําให๎เห็นมิติการ
พัฒนาที่จะขับเคลื่อนและเป็นสํวนหนึ่งของสังคมแล๎วมาเป็นนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสุโขทัยประมวล
ประสบการณ๑ทั้งหมดมารวมไว๎ที่การพัฒนาท๎องถิ่นการพัฒนาชุมชนมาสูํการพัฒนาชุมชนในสถานะผู๎บริหาร
สูงสุด ในสํวนตําแหนํงนายกองค๑การผู๎บริหารสํวนจังหวัดก็คิดวําสํวนเหลํานี้ทําให๎ทํานสามารถผนวกหลายๆ สิ่ง
ในปรัชญาขององค๑สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 ที่มีสามหํวงสองเงื่อน โดยเน๎นที่สุดคือ สองเงื่อนไขที่จะไป
ถึงจุดที่สําคัญท่ีสุด เรื่องขององค๑ความรู๎ตรงนี้จะไมํยํอท๎อในบทบาทในหน๎าที่ ทํานต๎องมีศักยภาพที่มีองค๑ความรู๎
เพียงพอที่จะนําไปใช๎ทั้งตนและองค๑กรรวมไปถึงระดับที่จะทําให๎สังคมบนพ้ืนฐานของกา รมีคุณธรรม                   
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ซึ่งในสํวนนี้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ให๎ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล นั่นคือความยุติธรรมก็ดี มีคุณธรรมก็ดี 
การมีสํวนรํวมก็ดี การมีความรับผิดชอบความโปรํงใสํ ตลอดจนเรื่องความคุ๎มคํา ในเรื่องนี้ทําให๎ทํานยึดมั่นและ
นํามาใช๎ในทุกระดับของการทํางานอยํางตํอเนื่องมาตลอดและลุํมลึกถึงประโยชน๑มากขึ้นทุกวัน ภายใต๎องค๑
ความรู๎และเงื่อนไขของคุณธรรม สามารถนํามาตัดสินใจในทุกระดับ อาทิเชํน การตัดสินใจเชิงงบประมาณ ใน
เรื่องของการประมาณการคุ๎มคําไมํให๎เสี่ยง การบริหารโครงการจัดการในกิจกรรม และในเรื่องของบริหาร ให๎
เกิดวิถีกับผู๎คนในองค๑กรที่ทํานบริหาร ซึ่งทํานมองวําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อน
และนํามาใช๎จริงในชีวิต ถือวําเป็นเรื่องสําคัญ และในเรื่องของการบริหารองค๑กรจากประสบการณ๑ทั้งหมดที่
พัฒนาก็มีการพัฒนาคํอยเป็นคํอยไป ทั้งหมดพยายามทําให๎งําย จากเรื่องใกล๎ตัวแล๎วก็สร๎างเครือขํายให๎มาก
ที่สุด ทั้งเครือขํายองค๑กรท๎องถิ่นเอง ทํานมีชมรมสามพ่ีน๎องท๎องถิ่น ทํานได๎เครือขํายในแนวราบของภูมิภาคใน
ทุกสํวนของราชการ 20 หนํวย เป็นเครือขํายรํวมกันและกัน และเครือขํายในแนวดิ่งไมํวําจะเป็นเครือขํายใน
ภาคประชาชนถึงอาจเป็นผลลัพธ๑ของการพัฒนาต๎องมีสํวนรํวมในการทํางานกับทําน ที่สุดแล๎วเครือขํายใน
แนวดิ่งระดับเหนือขึ้นไปองค๑กรระดับภาคสํวนแล๎วก็ระดับประเทศก็มองวําเหลํานี้เป็นหัวใจหลักสําคัญในการ
ทํางาน ซึ่งไมํได๎มีหลักการอะไรมาก ทําทุกอยํางให๎เป็นวิถีชีวิตกลมกลืนและเรียบงําย ผนวกภาพเข๎าไปในทุก
ระดับขององค๑กรเข๎าไป แสดงตัวตนขององค๑กรที่ชัดเจนและต๎องมีอัตลักษณ๑ ต๎องสร๎างความภาคภูมิใจด๎วยกัน 
อาทิเชํน การมีโอกาสได๎มาเป็นนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสุโขทัย เพียงสมัยแรก คงได๎มีโอกาสจาก
รัฐบาลที่ให๎เป็นตํอไปเรื่อยๆ และวันนี้ก็เข๎าปีที่ 7 เหมือนวําเป็นได๎ 2 สมัยจริงๆ แล๎วได๎เป็นเพียงสมัยเดียวเป็น
นโยบายของรัฐบาลให๎ดํารงตําแหนํงตํอไป ความสําเร็จขององค๑กรเป็นแรงจูงใจให๎บุคลากรในองค๑กรสามารถที่
จะขับเคลื่อนการพัฒนาตํอไปได๎อยํางไมํหยุดยั้งและยั่งยืน นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล๎ว ทํานถูกมองวําใครกันแนํใน
ภาพรวมของสังคมวําเป็นนักการเมือง แตํในมุมมองของตัวทํานเอง ทํานบอกกับตัวเองเสมอวําทํานเป็น
นักพัฒนา นักบริหารบนพื้นฐานองค๑ความรู๎ ความมีหลักวิชามองวําตัวเองก็กลืนกลายไปกับทุกสรรพสิ่งอะไรที่
ทําได๎ดีที่สุดก็จะทําตามหน๎าที่ ตามภาวะที่มีบทบาทนั้นๆ ในชํวงเวลานั้นๆ ให๎ดีที่สุดต๎องใช๎พลังของการมีสํวน
รํวมและแรงจูงใจในอัตลักษณ๑ เชํน องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสุโขทัย พอเข๎ามาแล๎วก็มีสิ่งดีๆ  อยูํเต็มไปหมด
โดยทํานนายกคนที่แล๎วมีนโยบายการบริหาร เพียงทํานจับสิ่งเหลํานั้นให๎เป็นรูปธรรม โดยนําเข๎ากรอบหนํวยชี้
วัด หนํวยประเมิน เพราะการประเมินคือการพัฒนา เชํนการเข๎ารับรางวัลพระปกเกล๎า เพราะเข๎ารับ 3 ครั้ง
แล๎ว สถาบันพระปกเกล๎าก็เชิดชูเกียรติ พระปกเกล๎าทองคํา รวมทั้งรางวัลอ่ืนๆ เชํน รางวัลธรรมมาภิบาล 
รางวัลที่เป็นองค๑กรที่เป็นเครือขํายการมีสํวนรํวมมากที่สุดรางวัลการสํงเสริมคุณภาพชีวิต รางวัลประชาบดีใน
รายบุคคล บุคคลองค๑กรรับรางวัลตํางๆ โดยเฉพาะในสํวนขององค๑กรปกครองท๎องถิ่นไมํเคยเกิดมากํอนก็หยิบ
ยกสถานการณ๑ตํางๆ วําเป็นวันท๎องถิ่นไทยก็ดี มีการพัฒนาท๎องถิ่นทํานก็คัดสรรรางวัล อาจจะเป็น ปลัดดีเดํน 
ข๎าราชการดีเดํน พนักงานจ๎างดีเดํนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจ ให๎คนมีขวัญและกําลังใจและในที่สุดความสําเร็จ
จะเกิดจากการมีสํวนรํวม ชิ้นงานที่ให๎จัดเข๎ากรอบที่สื่อให๎เห็นวําตัวตนและ อัตลักษณ๑ของทํานมีจุดเดํน ทํานมี
เครือขํายมากที่สุด องค๑กรที่ได๎รับรางวัลมีเครือขําย ไมํวําจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งเป็น
ความภาคภูมิใจ จากนั้นทํานก็มองกลับมา ให๎น๎องๆ ทํานรองนายก ปลัด หรือคนในองค๑กร ให๎มีบทบาทกับ
ทํานซึ่งทํานจะเป็นเพียงพ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษา ทํานจะฝากสิ่งนี้ให๎กับองค๑กรตํอไป 
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การเดินทางของเส๎นทางชีวิตคํอนข๎างจะมีโอกาสที่ดีจากสิ่งรอบตัว ครอบครัวก็เรียบงําย สามีก็เป็น                
นักธุรกิจ และมีวิถีของธรรมะเป็นหลักสําคัญ เป็นหลักเชื่อมความสัมพันธ๑ของคนในครอบครัวโดยไมํได๎มอง
เรื่องของเวลาหรือโอกาสที่จะต๎องใกล๎ชิดกันอยูํตรงไหนก็สื่อสัมพันธ๑กันมีอิสระในการทํางานหรืออิสระในการ
ดําเนินชีวิตในการที่ทุกคนจะมีเปูาหมายอะไรเชํนไร แตํรับรู๎และเดินทางรํวมกันสํวนลูกสองคนก็โตเป็นผู๎ใหญํ
แล๎ว คนแรกเป็นผู๎จัดการสโมสรสุโขทัยเอฟซี เรียนจบด๎าน วิศวกรตามศักยภาพของเขา ลูกสาวคนเล็กเป็นนัก
เศรษฐศาสตร๑ก็มีแนวคิดในการทํางานหรือความเป็นอิสระเสรีในการประกอบอาชีพดําเนินวิถีชีวิตแบบ
ครอบครัวธรรมดา แตํไมํมีอุปสรรคในการทํางาน วิชาวิทยาศาสตร๑ อะไรที่ไมํได๎เป็นรูปธรรมก็จะไมํเข๎าใจเลือก
เรียนวิทยาศาสตร๑ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแล๎วก็เรียนตํอในสาขาเคมีแตํก็ไปสอบที่มหาวิทยาลัย
นเรศวรในปีที่ 3 พอสอบได๎ก็ย๎ายไปศึกษาตํอที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ในสํวนของกิจกรรมยามวําง ใช๎เวลาอยูํกับ
ตัวเองกับการศึกษาธรรมะ ถือวําเป็นเรื่องวิเศษ ใครํครวญในธรรมะ และเขียนหนังสือธรรมะ ซึ่งธรรมะเข๎ามา
ในชีวิตทํานได๎ด๎วยเหตุมหัศจรรย๑จากการอํานหนังสือของทํานพระพุทธเจ๎า อํานแล๎วจับใจ ชื่อหนังสือ คูํมือ
มนุษย๑ อํานแล๎วทําให๎เกิดความคิดเกิดการไตรํตรองและทบทวนในชํวงตํางๆทําให๎เชื่อมั่นและศรัทธา และไมํมี
อะไรขวางกั้นก็เลยไปฝึกสมาธิฝึกอยูํหนึ่งปีกับเพ่ือนรํวมงาน จัดควบคูํไปกับกิจกรรมให๎นักเรียนไปฝึก 2 วัน 1 
คืน ก็พัฒนาตนเองอยูํเสมอ ธรรมะมีสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตและจะเป็นผลดีตามมาเพ่ือให๎มีธรรมะและการ
ใช๎ชีวิตที่เหมาะสมทั้งในป๓จจุบันทั้งการวางแผนในชีวิต ในอนาคตทั้งโลกนี้และโลกหน๎าถ๎าเป็นไปได๎ 

 
ความภาคภูมิใจในฐานะศิษย์เก่า 

เมื่อเข๎ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บรรยากาศตอนนั้นมีความอบอํุน ครูอาจารย๑ใสํใจ
มีอาจารย๑หลายทํานที่ทํานประทับใจ จําได๎วําชื่ออาจารย๑วิรัตน๑ อาจารย๑สามารถเขียนได๎ทั้งมือขวา และมือซ๎าย
บนกระดาน ทําให๎ทํานรักวิชาวิทยาศาสตร๑ สอนลํวงลึกไปในวิชาชีววิทยาและมีอาจารย๑ศิลปะ อาจารย๑ประจํา
หอพักที่นํารัก ทํานอาจารย๑สม และอีกหลายทํานล๎วนประทับใจด๎วยความศรัทธาด๎วยความที่เป็นผู๎ให๎ที่อบอํุน 
ตอนนั้นเรียนสองปี แล๎วไปเรียนตํอคณะวิทยาศาสตร๑ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ปี แตํทํานจะรักอาจารย๑
วิทยาศาสตร๑ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคือ อาจารย๑วิรัตน๑ เรียนแล๎วมีความสุขมาก ทําให๎รัก
วิทยาศาสตร๑ซึ่งที่เลือกเรียนที่นี่ เพราะใกล๎บ๎าน และก็เป็นองค๑กร สถาบัน ที่ใครก็ไปเรียน ทํานไมํรักการดนตรี 
แตํไมํรู๎วําจะเลือกเรียนอะไรที่สุดแล๎วก็คิดวําการเป็นครูคือสิ่งที่มีคําอยํางมหาศาล สิ่งที่ทํานได๎ทําประโยชน๑             
ทั้งประโยชน๑ตน และประโยชน๑องค๑กร ในฐานนะที่เคยเป็นครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม วงกว๎างของการทํางาน
ในเชิงกว๎าง ในชํวงนั้นเป็นชํวงที่ท๎าทายเพราะระบบประกันคุณภาพ และการประเมินองค๑กรเข๎ามาในระบบ
องค๑กรการศึกษาได๎คิดได๎ทํางานระดับประเทศก็ไปเป็นผู๎กําหนดตัวชี้วัดในเรื่องของการประกันคุณภาพในยุค
แรกๆ ที่มีในประเทศไทย การเรียนรู๎จริงๆ นําจะเกิดขึ้นในภาคประชาชนด๎วยทําอยํางไรประชาชนจะมีการ
พัฒนาเรื่อยๆ ก็เคยไปศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก พัฒนาสังคม ได๎ลงลงพ้ืนที่ที่จังหวัดสุโขทัย รูปธรรมกับ
นามประธรรมต๎องเคียงคูํกันไปกับการเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง แล๎วต๎องจับต๎องนามประธรรมกับรูปประธรรมให๎เป็น
รูปเดียวกันสังคมจริงๆที่มีความละเอียดอํอนมีความละมุนละไมและเหมาะสมกับสังคมไทย สิ่งเหลํานี้จะตอบ
แทนกับประสบการณ๑ทั้งหมดที่มีคงจะเป็นที่ปรึกษาหรือถํายทอดให๎กับหนํวยงานให๎กับองค๑กรตํางๆ จุดเปลี่ยน
เมื่อได๎ไปอยูํกระทรวงสาธารณสุขเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได๎วิถีการเป็นครูมองวําการสร๎างเครือขํายถือวําเป็นสิ่ง
สําคัญ หรือโครงการสุขภาพคืนวิถีไทย เกษตรปลอดโรคผู๎บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล๎างพิษกายจิตผํองใส ใน
เรื่องนี้ทํานก็ทําเชิงบูรณาการหลายๆ โครงการทํานต๎องอาศัยหลักการ เพราะฉะนั้นก็เลยไมํคํอยมีมิติการเมือง 
คนใกล๎ชิดจะบอกเสมอวําเป็นผู๎บริหารเป็นนักพัฒนามีการเมืองเป็นเครื่องมือที่พัฒนา ที่มีวิถีดําเนินชีวิตใน
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ประเทศ แล๎วจังหวัดเราจะมีอะไร สิ่งหนึ่งที่เข๎ามา คือการพัฒนาศักยภาพ ภายในองค๑กรสร๎างการมีสํวนรํวมกับ
การขับเคลื่อนเพ่ือให๎องค๑กรของทํานมีอัตลักษณ๑ สร๎างเพลง แตํงเพลงเอง และสร๎างตัวตนจากบุคลิกของ
องค๑กรขึ้นมา และกําหนดแผนกลยุทธ๑ ใช๎ในการดําเนินและพัฒนาภายในปีที่ 2 เป็นการเชื่อมเครือขําย ซึ่งปีที่ 
2 นี้ก็จะให๎ตั้งเปูาวําจะต๎องได๎รับรางวัลอะไรบ๎างในการวางแผน ในปีที่ 4 จึงได๎รับรางวัลทั้งหมด 13 รางวัล      
พอในปีที่ 4 เริ่มไมํต๎องทําเองจะมีทํานรองนายก ทํานปลัดที่จะขับเคลื่อนตามเปูาหมายของตัวเองได๎ ถอยมา
เป็นพี่เลี้ยงก็คํอนข๎างสมบูรณ๑ ก็มองวําเป็นขั้นตอนของการทํางานจะใช๎คําวําเติมเต็ม ทํานจะมองมุมนี้วํามีอะไร
เติมเต็มได๎บ๎าง พยายามอยํางเต็มที่โดยพยายามใช๎เครื่องมือจากภายนอกเพราะความใกล๎ชิดขององค๑กร คําพูด
หรือถ๎อยคําที่คุ๎นเคยกันเกินไปจะทําให๎มีอะไรที่แปลกใหมํที่คุ๎นเคยและคุ๎นชินเกิดขึ้น ทํานจะมีสถาบัน
พระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัวที่ยึดพิงปกครองท๎องถิ่นเป็นเครื่องมือที่จะชํวยนํามาพัฒนามีหลายมหาวิทยาลัยใกล๎
ชุมชนที่อยูํในท๎องถิ่นเป็นเครื่องมือที่ชํวยให๎องค๑กรพัฒนา  

เมื่อครั้งที่ไปรํวมงานเอ็มโอยู (MOU) ทํานพยายามปลูกฝ๓งในการเรียนรู๎งานเชิงบูรณาการให๎ได๎ ซึ่ง
สร๎างหลักและขบวนการกํอนดังนั้นเมื่อขับเคลื่อนได๎ด๎วยขบวนการทุกเรื่องก็จะเคลื่อนไปได๎ด๎วยดีตามบริบท
ตามทิศทางที่จะไปได๎เชํน เรื่องของการแก๎ป๓ญหาภัยแล๎ง น้ําทํวม การสํ งเสริมอาชีพ การสํงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีที่เรียบงํายและเป็นสากลที่สุดในไทยตอนนี้ต๎องเรียนการทํองเที่ยวสิ่งเหลํานี้จะเกิดขึ้นได๎ก็ต๎องมี
กระบวนการมีสํวนรํวมเป็นหลักธรรมมาภิบาลและเป็นหัวใจหลัก ซึ่งหัวใจในการบริหาร เน๎นในเรื่องของธรรม
มะที่ให๎มองถึงเสรีภาพ เสรีภาพของชีวิตนั้นควรใครํไตรํตรอง ผลกระทบไมํวําจะเป็นการทํางานหรือในเรื่อง
ของจิตใจให๎วํางเปลําเบาสบายให๎มากที่สุดก็คิดวําเสรีภาพด๎วยกระบวนการธรรมะ ที่อยูํปลายทางแตํจะไปถึง
เมื่อไหรํซึ่งก็เป็นวิถีเห็นธรรมะแหํงธรรมชาติเป็นความเชื่อสํวนบุคคลซึ่งวิถีแหํงนี้เป็นวิถีแหํ งความสุขที่แท๎จริง 
บนวิถีแหํงชีวิตแหํงการทํางานเป็นสิ่งที่มีคุณคําและมีประโยชน๑การทํางานก็คือการปฏิบัติธรรมทุกวันได๎ทําบุญ
ตลอด ก็เป็นความสุขดี คิดงํายๆ ได๎ทําอะไรไป รู๎ตื่นรู๎บทบาทในใจ ณ วันนี้ องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสุโขทัย 
ได๎ก๎าวมาไกลมากเป็นองค๑กรที่มีการทํางานเชิงระบบได๎อยํางเต็มระบบ การขับเคลื่อนการใช๎หลักธรรมมาภิ
บาลในทุกระดับขององค๑กรและที่สําคัญยึดรวมไว๎ที่หัวใจหลักสําคัญคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพรา
ฉะนั้นหลักการบริหารของทํานเต็มประสิทธิภาพ อยูํในขั้นตอนของการนํามาใช๎ ซึ่งจะต๎องละเอียดมากขึ้น และ
ใช๎กระบวนการการประเมินเป็นเครื่องมือทั้งในการพัฒนาตัวงาน พัฒนาบุคคลากรและผลผลิตที่จะเกิดขั้นเป็น
ตัวพัฒนาองค๑กรตํางๆเพราะฉะนั้นจะมองวําในเชิงบริหารก็ทําให๎เต็มที่ การดําเนินชีวิตของทํานก็เรียบงําย            
ทุกวันของชีวิตคิดวําไปทําบุญ อะไรที่เป็นการลุํมล้ําของชีวิตหรือเป็นขั้นตอนอะไรที่ยุํงยากทํานก็วางไว๎ จิตใจ
แจํมใสทุกวันมองใจตัวเองทุกวันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไมํยุํงยาก 

ในฐานะรุํนพ่ีที่สําเร็จการศึกษามาแล๎ว 30 กวําปี ฝากถึงรุํนน๎องวํา ณ วันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก
ดังนั้นตั้งเปูาหมายชีวิตไว๎อยํางไร เดินไปให๎ถึงปลายทางบนวิถีหรือสิ่งแวดล๎อมอันอบอํุนของมหาวิทยาลัยก็
เชื่อมั่นวําตั้งใจจริง ยึดเปูาหมายที่ชัดเจนไปให๎ถึงให๎ได๎ ป๓ญหาอุปสรรคใดๆ คิดวําก๎าวข๎ามไปได๎ก็ตั้งใจ มุํนมั่น
ประสบผลสําเร็จในอนาคต สุดท๎ายนี้ก็อยากได๎ข๎อเสนอแนะที่มีตํอมหาวิทยาลัย จากเปูาหมายของ
มหาวิทยาลัยในป๓จจุบันการเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนรวมทั้งนโยบายในระดับประหนึ่งคือเรื่องของการ
กระจายอํานาจดังนั้นการเรียนรู๎สําคัญมาก โดยการเรียนรู๎ภาคประชาชน อยากให๎มีหลักสูตรการพัฒนา เพ่ือให๎
เกิดการเรียนรู๎ภาคประชาชนตลอดชีวิตอยํางตํอเนื่อง รวมไปถึงความรํวมมือของศิษย๑เกํา เพราะศิษย๑เกําแตํละ
รุํนตอนนี้ก็มีการรวมตัว การมีเปูาหมาย การจัดกิจกรรมอยูํ ก็ให๎เห็นกันอยํางตํอเนื่อง พลังของศิษย๑เกําก็มั่นใจ
วําจะเป็นอีกสํวนที่ไปชํวยเสริมหรือเติมเต็มในสิ่งที่มหาลัยวางเปูาหมายไว๎ 
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ภาพที่ 9  ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รับมอบโลํศิษย๑เกําเกียรติยศ  
 

  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 
 

58 | ห น้ า  
 

 

กรณีศึกษาที่ 4 
รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง จันดา 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑ 
สําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 

ศิษย๑เกํารุํน วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ปี พ.ศ.2509 
 

 
ภาพที่ 10  รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง จันดา 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา  ศิษย๑เกํานักบริหาร อดีตเคยดํารงตําแหนํงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑ ได๎รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและหนํวยงานอ่ืนๆ โดยได๎รับเลือก
ให๎ดํารงตําแหนํงสําคัญ ได๎แกํ สมาชิกสภาปฏิรูปแหํงชาติ ประธานกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ๑              
เขต 3 คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ๑ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัดเพชรบูรณ๑ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ๑ 
เป็นต๎น เป็นผู๎ให๎บริการสังคมโดยเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให๎กับหนํวยงานตํางๆ และเสียสละเพ่ือสํวนรวม 
โดย มอบทุนการศึกษา มอบหนังสือให๎กับโรงเรียน และชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัย เป็นที่ประจักษ๑ 
 
ภูมิหลัง ความเป็นมา ประสบการณ์ในอดีต พื้นฐานความส าเร็จ 

รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง เลําเรื่องราวชีวิตวําเมื่อยังเล็กทํานเป็นเด็กบ๎านนอกลูกชาวนา อาศัยอยูํ
บ๎านเลขท่ี 45 หมูํ 2 ตําบลวัดปุา อําเภอหลํมสัก จังหวัดเพชรบูรณ๑ เกิดวันที่ 20 เมษายน 2493 คุณพํอ-คุณแมํ
แยกทางกัน ตั้งแตํทํานอายุได๎ขวบเศษ คุณแมํเป็นคนมีระเบียบ ในวัยเด็กทํานจึงเที่ยวเลํนไมํได๎ ฐานะ
ครอบครัวคํอนข๎างยากจนต๎องพ่ึงทั้งยาย ปูา น๎า และญาติพ่ีน๎องทุกคน เพราะเป็นลูกกําพร๎าไมํมีพํอ โดยทําน
ได๎กลําวถึงคุณพํอในหนังสือ “สูงสุดสูํสามัญ” (เปรื่อง จันดา, 13)  ในประเด็นของพํอวํา  

 
“ทราบว่า พ่อชื่อเคือง จันดา แม่ชื่อเรือง อักษรที่ต้องเขียนอย่างนี้ เพราะเมื่อโตขึ้นพอจะ

จ าความได้ ก็ทราบจากแม่ว่าพ่อได้แยกทางจากแม่ตั้งแต่ตัวเอง อายุได้เพียง 1 ขวบ 4 เดือน ด้วย
ความไม่เข้าใจกัน จากนั้นก็มาอยู่กับแม่ทั้งชีวิต ด้วยถ้อยค าที่แม่จ าได้และเล่าให้ลูกฟังตอนโตแล้ว
ว่า ชีวิตของแม่นั้นเป็นชาวนามาตั้งแต่เกิด ส่วนพ่อนั้นเป็นครูประชาบาลในสมัยนั้นอาจจะเป็น
สาเหตุส่วนหนึ่งที่ท าให้ชีวิตครูประชาบาลกับชาวนาอยู่ด้วยกันไม่ได้” 
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ภาคท่ี 11 ภาพจากหนังสือสูงสุดคืนสูํสามัญ รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง จันดา  

 
รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง เลําถึงบุคลิกภาพในวัยเด็กวําทํานเป็นคนเจียมตัว เป็นคนเรียบร๎อย               

บางทีก็ถูกเพ่ือนล๎อบ๎างวําเป็นลูกไมํมีพํอ ซึ่งบางครั้งก็ทําให๎ทํานท๎อ แตํทํานก็สู๎ โดยข๎อความที่กลําวถึงพํอเลี้ยง
ปรากฏอยูํในหนังสือ “สูงสุดสูํสามัญ” (เปรื่อง จันดา, 13 – 15) ดังนี้ 

 
“ขณะที่ก าลังเรียน อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสักงอย “อุดมวิทยาคาร” มี

อยู่วันหนึ่งที่แม่บอกว่าจะท าบุญบ้านและก็ให้ไปโรงเรียนตอนเที่ยงค่อยวิ่งกลับมาทานข้าว
ตามปกติ ทั้งนี้เพราะโรงเรียนอยู่ใกล้บ้าน แต่วันนั้นพอวิ่งกลับมาบ้าน ตกใจ เพราะที่บ้านผู้คน
ค่อนข้างมากมาย แต่ภาพหนึ่งในนั้นที่จ าได้ แม่นั่งอยู่กับลุงคนหนึ่งที่ก าลังถูกผูกข้อต่อแขน เมื่อวิ่ง
มาถึงบ้านตอนเที่ยง แม่ก็วิ่งออกมาจากพิธีผูกข้อต่อแขนนั้นแล้วมากอดลูกร้องไห้ คนอ่ืนๆ ที่ราย
ล้อมอยู่ก็ร้องไห้ตามกัน ลูกไม่รู้เรื่อง แต่มาทราบตอนหลังว่าพิธีที่เห็นนั้นคือ แม่ตัดสินใจแต่งงาน
ใหม่กับลุงที่เห็น เมื่อลูกอายุได้ 9 ขวบ เป็นการตัดสินใจว่าคนที่แต่งงานด้วย ยอมรับที่จะเลี้ยงลูก
ของตัวเองด้วยกัน และพร้อมจะยอมรับความเป็นแม่หม้ายลูกติดของแม่ด้วย จึงหลอกลูกให้ไป
โรงเรียน โดยคาดว่าพิธีต่างๆ คงจะเสร็จสิ้นก่อนเวลาเที่ยงที่ลูกจะต้องวิ่งกลับมาทานข้าวที่บ้าน 
และลูกคงไม่เห็นและตั้งใจว่าจะอธิบายให้ลูกได้ทราบภายหลัง วันนั้นจึงเป็นวันที่โชคดีที่ตัวเราได้
มีโอกาสเห็นแม่แต่งงาน และได้ร่วมในพิธีแต่งงานของแม่โดยไม่คาดคิดมาก่อน 
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ภาพที่ 12 แมํของ รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง จันดา จากหนังสือ สูงสุดคืนสูํสามัญ 

 
ชีวิตในขณะนั้น แม่ได้บอกให้เรียกลุงคนนั้นว่า “พ่อ” จากนั้นก็ท าให้บ้านของเรามีทั้งพ่อ 

และแม่ หลังจากที่มีแต่แม่มาตั้งแต่เกิดจนอายุ 9 ขวบ จึงมีพ่อกับเขา ต่อมา ก็ได้รู้จักค าว่า 
“พ่อเลี้ยง” แปลได้ความว่า ไม่ใช่พ่อที่แท้จริงนั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อพ่อได้แยกกับแม่พ่อก็ไป
เจอกับคู่ชีวิตอีกคนจึงได้แต่งงานใหม่ในทันทีที่แยกกับแม่ไป เราจึงได้มีแม่ใหม่ หรือแม่เลี้ยงมา
นานแล้ว ขณะนี้ก็เป็นโชคดีหรือไม่ดีก็ไม่ทราบ แต่ทราบว่าตัวเองมีพ่อสองคน และมีแม่สองคน 
ดีกว่าคนอ่ืนที่มีพ่อและแม่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ชีวิตที่ได้ประสบมา จนกระทั่งบัดนี้นับว่าแม่ได้
ตัดสินใจแต่งงานเพ่ือให้ได้คนที่จะมาเลี้ยงลูกและตัดสินใจแต่งงานครั้งที่สอง ท าให้มีพ่อให้ลูกที่
ประเสริฐจริงๆ ไม่เคยดุด่าว่ากล่าวให้เจ็บช้ าน้ าใจแก่ลูกที่ไม่ใช่ลูกของตนเองเลย ให้เงินทองสิ่งของ
ตามความจ าเป็นที่จะต้องมีตลอดมาตั้งแต่เด็ก ไม่เคยท าให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจว่าไม่ใช่ลูกที่แท้จริง
เลย แม้ว่าพ่อเลี้ยงจะมีน้องใหม่กับแม่อีก 3 คน มีเราอยู่ในครอบครัวอีกหนึ่งคน พ่อเลี้ยงได้
แสดงออกให้เห็นว่า เราอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกัน โดยเป็นพ่ีเป็นน้องกัน 4 คนเสมอ ส่วน
น้องต่างแม่มีอีก 4 คน รวมเป็นมีน้องทั้งหมด 7 คน ต้องกราบขอบพระคุณแม่ที่เลือกพ่อใหม่ที่
ประเสริฐให้กับลูกจริงๆ ในที่สุด พ่อเลี้ยงเพียงคนเดียว ที่ได้มีโอกาสมีชีวิตอยู่ และเห็นลูกคนนี้
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี” 

 

ขณะนั้นแม๎วําสถานภาพครอบครัวจะไมํสู๎ดีนัก แตํคุณแมํก็ต๎องการให๎ลูกเรียนหนังสือรอง
ศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง จึงได๎เข๎ารับการศึกษาที่โรงเรียนหลํมสักวิทยาคม (เดิมชื่อ โรงเรียนหลํมสัก “ศักดิ์
วิทยาคาร”) จนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ม.ศ.3 (แผนการศึกษาแหํงชาติขณะนั้น ม.ศ.3 เทียบเทํา ม.6)   
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เมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง ปรารถนาที่จะเข๎าเรียนตํอใน
ชั้น ม.ศ.4 (เดิมคือ ม.7) แตํไมํมีโอกาสเพราะไมํมีเงินหากเรียนตํอ ม.ศ.4 การแนะแนวในสมัยนั้นก็ไมํรุํงเรือง 
คุณแมํซ่ึงเป็นผู๎สํงเสียด๎านการเรียนจึงตัดสินใจให๎เรียนโดยดูตัวอยํางพ่ี น๎อง และญาติๆ ที่เรียนตํอทางครู ทําน
จึงเข๎าศึกษาตํอที่วิทยาลัยครูพิบูลสงครามในปี พ.ศ.2509 ในวัยเด็กทํานมีผลการเรียนอยูํในเกณฑ๑ดีจึงไมํมี
ป๓ญหาเรื่องเรียน ดังปรากฏอยูํในหนังสือ “สูงสุดสูํสามัญ” (เปรื่อง จันดา, 19) วํา 

 

“เรื่องของการสอบเข้าศึกษาต่อไม่ปัญหา เพราะผลการเรียนที่ผ่านมา อยู่ในล าดับที่ 1-3 
ในชั้นเสมอ แต่ไม่ค่อยจะได้ที่ 1 นัก ก็คงอยู่ที่ที่ 3 หรือ 3 โดยตลอด” 

 
การเข้าสู่ระบบการศึกษา และประสบการณ์ศึกษาที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง เข๎าศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ที่วิทยาลัยครู
พิบูลสงครามในปี พ.ศ.2509 ขณะเรียนอาศัยอยูํหอพักโดมภราดร โดยเลําถึงประสบการณ๑ขณะนั้นวําทางบ๎าน
สํงเงินให๎เดือนละ 150 บาท และไมํพอใช๎ จึงต๎องหารายได๎จากการซักผ๎าให๎อาจารย๑ประจําหอพัก ชื่อ อาจารย๑
วิทยา รุํงอดุลพิศาล จนกระท่ังเรียนจบ ป.กศ. โดยความจําเป็นของทํานปรากฏอยูํในหนังสือ “สูงสุดสูํสามัญ” 
(เปรื่อง จันดา, 19-20) วํา 

 
“ตั้งใจเรียน อดบ้าง อ่ิมบ้าง ตามประสาของเด็กค่อนข้างยากจน อาสาซักผ้าให้ท่าน

อาจารย์ประจ าหอพัก (ท่านอาจารย์วิทยา รุ่งอดุลพิศาล) ท่านให้ความเมตตาให้ค่าขนมแทบ             
ทุกเดือน  ขอสตางค์ทางบ้านพอประมาณ แต่เคยขอมาทางบ้านพ่อ พ่อตอบจดหมายกลับว่า  
“ไม่ต้องเขียนมาขอ ถ้ามีพ่อจะส่งมาให้เอง” จากนั้นก็ไม้เห็นพ่อส่งให้ พ่อคงมีความจ าเป็นเพราะ
แม่ใหม่มีน้องตามมาอีก 4  คน กลายเป็นว่า ขณะนี้เราเกิดมาคนเดียว แต่มีน้องทั้งของพ่อจริงๆ 4 
คน และน้องที่เกิดจากแม่เดียวกัน 3 คน รวม 7 คนความรู้สึกก็คือน้อง แต่น้องที่อยู่กับแม่น่าจะมี
ความผูกพันกันมากกว่า” 

 
เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง ได๎รับ

การคัดเลือกให๎ได๎ศึกษาตํอในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ขณะนั้นทํานอาจารย๑ชิดชม 
กาญจนโชติ เป็นอธิการบดี คัดเลือกจากผู๎ที่คะแนนเรียนดีและทํากิจกรรมชํวยงานมหาวิทยาลัย โดยทํานเป็น
คณะกรรมการสโมสร ได๎รับการคัดเลือกลําดับที่ 7 จากจํานวน 80 คน แตํในที่สุดทํานก็ไมํมีโอกาสที่จะได๎
ศึกษาตํอเพราะคุณแมํมีความจําเป็นจะต๎องเลี้ยงดูน๎อง และไมํมีเงินมากพอที่จะสํงเสียให๎เรียนตํอได๎ เส๎นทาง
ชีวิตของทํานจึงเข๎าสูํอาชีพ “ครู” นับภายหลังสําเร็จการศึกษาชั้น ป.กศ.  

ยังมีน๎องที่เกิดจากพํอใหมํอีก 3 คน คุณพํอก็มีลูกกับแมํใหมํอีก 4 คน กลายเป็นวําทํานมีน๎องทั้งหมด 
7 คน ตอนนั้นพํอของทํานก็ไมํได๎สํงเรียน เพราะพํอก็มีภาระเลี้ยงน๎องอีก 3 คน ในสํวนของพํอเลี้ยงทํานเลําวํา 
“พํอเลี้ยงที่แสนดีก็ไมํได๎วําอะไร แล๎วแตํแมํจะตัดสินใจอยํางไร” 

เมื่อแมํไมํให๎เรียน ทํานก็กลับไปหาอาจารย๑ชิดชม โดยสมัยนั้นไมํมีสะพานนเรศวร จึงต๎องนั่งเรือข๎ามไป 
ตอนนั้นมีเงินอยูํติดตัว 15 บาท ก็ไปบอกกับอาจารย๑วําต๎องการเรียนตํอ จึงขอเงินอาจารย๑ เดือนละ 500 บาท 
แล๎วถ๎ามีจะคืนให๎ แตํอาจารย๑ก็มีหลานอีก 2 คน ที่ต๎องสํงเสีย อาจารย๑จึงไมํให๎เงินคําเรียน แตํให๎เงินนั่งรถกลับ
บ๎าน 20 บาท  
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จากนั้นก็มาสอบบรรจุ ได๎เลือกเป็นคนแรกของจังหวัด แตํไมํรู๎ได๎ที่เทําไร แตํสมัยนั้นก็มีการใช๎เส๎นสาย 
ก็เป็นครูอยูํที่หลํมสัก และทํานาเลี้ยงควาย ชํวยแมํ ซึ่งโรงเรียนที่สอนก็ใกล๎บ๎านประมาณ 14 กิโลเมตร ใช๎
จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน ไป-กลับก็ 28 กิโลเมตร เมื่อสมัยเด็กๆ หลังจากที่เรียนจบประถมก็อยากจะ
เรียนตํอ ม.7 ม.8 และเรียนตํอมหาวิทยาลัย แตํก็ไมํได๎ไปเรียน มศ.4 มศ.5 แตํก็ยังไมํได๎ตั้งเปูาหมายวําจะเป็น
อะไร  

บุคลิกภาพในวัยเด็ก เป็นคนเจียมตัว เป็นคนเรียบร๎อย บางทีก็ถูกเพ่ือนล๎อบ๎างวําเป็นลูกไมํมีพํอ              
ซึ่งบางครั้งก็ทําให๎ทํานท๎อ แตํทํานก็สู๎ 

 
ความส าเร็จบนเส้นทางสายนักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์แห่งความเป็นผู้น า 

รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง เลําถึงชีวิตการเป็นครูวํา แม๎วําในยุคสมัยนั้นจะมีเส๎นสายบ๎าง แตํทําน
สามารถสอบบรรจุเป็นครูได๎อันดับที่ 1 ของจังหวัด และได๎ตัดสินใจเลือกโรงเรียนบ๎านวังรํอง อําเภอหลํมสัก 
และชํวยเหลือคุณแมํด๎วยการทํานาเลี้ยงควาย โรงเรียนที่สอนอยูํใกล๎บ๎านประมาณ 14 กิโลเมตร ใช๎จักรยานใน
การเดินทางไปโรงเรียน ไป-กลับ 28 กิโลเมตร โดยขณะนั้นทํานยังไมํมีเปูาหมายในชีวิตแตํอยํางใด ทราบแตํวํา
ได๎เป็นครูสมใจแมํ ซึ่งปรากฏอยูํในหนังสือ “สูงสูดสูํสามัญ” วํา 

“ได้รับการบรรจุเป็นครูประชาบาลในสมัยนั้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 
12 มิถุนายน 2511 ได้เป็นครูสมใจแม่ แต่ก็ยังฝันอยู่ว่าท าไมเราไม่สามารถเรียนต่อ ป.กศ.สูง ได้
เหมือนคนอ่ืนเขา ซึ่งรู้อยู่แก่ใจเป็นเพราะว่า “จน” ช่างมันเถอะลืมมันดีกว่า เหตุผลก็ทราบอยู่
แล้วว่าเพราะอะไร ช่วงนี้เทียวไปโรงเรียนทุกวันด้วยจักรยานเก่าๆที่ซื้อต่อเพ่ือนมาจากวิทยาลัย
ครูพิบูลสงครามตอนที่เราแยกกันเมื่อเรียนจบชั้น ป.กศ. เมื่อต่างคนต่างส าเร็จการศึกษา บางวันก็
อาศัยไปกับจรูญ แก้วแดง เพ่ือนกันที่มีมอเตอร์ไซด์ ด้วยฐานะที่พร้อมกว่า และเพ่ือนก็อยาก
บรรจุอยู่โรงเรียนบ้านวังรู ซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน แต่คนละฟากแม่น้ าป่าสัก บางวันก็ดื่มกับเพ่ือนและเพ่ือ
ครูบ้างตามประสาครูบ้านนอก ช่วงนี้น่าจะเป็นผู้ที่ดื่มเก่งพอสมควรนึกภาพพอออกว่าถ้าชีวิตไม่
ถูกลิขิตให้เป็นอย่างอ่ืน คงเป็นครูบ้านนอกคนหนึ่งที่ดื่มสุราเก่งและก็แก่ไปตามวัยและสังขารที่จะ
ตามมา” 

  
เมื่อไมํสามารถศึกษาตํอระดับ ป.กศ.สูง ได๎ตามที่ปรารถนา รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง จึงตัดสินใจที่

จะก๎าวหน๎าในอาชีพครู ด๎วยการสอบวิชาชุดครู พ.ม. (ชุดครูพิเศษมัธยม) โดยทํานสามารถสอบได๎ชุดวิชาครู 
สังคม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังไปทั่วทั้งจังหวัดในกลุํมเพ่ือนครู เพราะเป็นบุคคลที่สามารถสอบได๎ 4 
ชุดในปีเดียว และได๎รับการเพิ่มวุฒิ พ.ม. ในเวลาตํอมา ซึ่งถือวําก๎าวหน๎ากวําเพ่ือนที่เรียนมาด๎วยกัน  

ในด๎านการศึกษาตํอ รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง เข๎ารับการศึกษาวิทยาลัยวิชาการ พิษณุโลก ภาค
พิเศษ เรียนวันจันทร๑ วันพุธ และวันศุกร๑ เวลา 17.00-20.00 น. ซึ่งต๎องขออนุญาตครูใหญํเพ่ือไปเรียนโดย
เดินทางจากอําเภอหลํมสัก เวลา 14.30 น. เลือกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทํานเลําถึงการเลือกเรียน
ภาษาอังกฤษวํา “เพราะอยากเกํงภาษาอังกฤษ มันดูเทํ” โดยใช๎เวลาเรียน 3 ปี พ.ศ.2511-2513 ด๎วยทํานเป็น
คนชอบเรียน และขยันเรียน ตํอมาจึงสมัครเรียนตํอปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
สาขามัธยมศึกษา โรงเรียนประถม แรงบันดาลใจที่อยากเป็นครูขณะนั้นยังไมํมีเพราะเรียนตามพ่ีๆ เพ่ือนๆ แตํ
รักในการเป็นครูเพราะมีต๎นแบบคือ อาจารย๑มังกร ทองสุกดี อาจารย๑ชิดชม กาญจนโชติ อาจารย๑สนั่น ทําน
เหลํานี้เป็นครูอยํางแท๎จริง นอกจากนี้ยังมีอาจารย๑เพ็ญรัตน๑ วริรักษ๑ ซึ่งที่เป็นอาจารย๑ที่ปรึกษา ทํานจึงรักการ
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เป็นครูโดยปริยาย ในบทบาทของการเป็นครูก็เป็นครูจริงๆ สอนเด็กอยํางเต็มที่  จากนั้นทํานได๎เข๎าศึกษาตํอ
ปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สามารถสอบเข๎าได๎เป็นอันดับ 1 ในจํานวน 14 คน 
เมื่อสําเร็จปริญญาโท ชีวิตจึงเข๎าสูํการเป็นผู๎บริหาร โดยอําเภอได๎สํงทํานเป็นครูใหญํ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของการ
ทํางานด๎านบริหารของทําน ดังปรากฏในหนังสือ “สูงสุดสูํสามัญ” (เปรื่อง จันดา. 37) ดังนี้ 

 
 “ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว อะไรๆ ก็ดูเหมือนอยู่ในสายตาของผู้บังคับบัญชา

อยู่ที่ศูนย์วิชาการ เพ่ือช่วยการศึกษาทางอ าเภอ การออกข้อสอบ การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการ
สอนแบบต่างๆ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ท างานเหล่านี้ได้ระยะหนึ่งประมาณ 6 เดือน มี
การขยับผู้บริหาร (อาจารย์ใหญ่) ของอ าเภอ ได้รับการทาบทามจากหัวหน้าการประถมศึกษาว่า 
สนใจที่จะด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนบ้านธารทิพย์ไหม ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร รับปาก
ทันที โดยไปแทน ครูสมัย จงธรรม์ ซึ่งย้ายกลับบ้านที่ปากช่อง” 
 

อยํางไรก็ตาม รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง กลําววําทํานต๎องการที่ใช๎ความรู๎ระดับปริญญาโทจึงติดตาม
ขําวการสอบบรรจุของกลุํมฝึกหัดครู โดยในชํวงต๎นปี พ.ศ.2520 ได๎รับทราบขําวการรับสมัครของกรมการ
ฝึกหัดครู วํามีการรับอาจารย๑ที่มีวุฒิปริญญาโท 1 ตําแหนํง จึงตัดสินใจเดินทางไปสมัครทันทีจากจํานวน
ผู๎สมัครทั้งหมด 15 คน ผลปรากฏวําทํานสอบได๎ และสามารถเลือกได๎วําจะไปบรรจุที่วิทยาลัย ครูใด ได๎แกํ 
กาญจนบุรี เพชรบุรี และอุดรธานี โดยทํานตัดสินใจเลือก “วิทยาลัยครูอุดรธานี” 

รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง เป็นอาจารย๑สังกัดเป็นอาจารย๑ในคณะครุศาสตร๑ วิทยาลัยครูอุดรธานี
เป็นเวลา 5 ปี เมื่อคุณแมํปุวยหนักจึงย๎ายกลับบ๎านที่จังหวัดเพชรบูรณ๑ โดยเข๎าเป็นอาจารย๑ที่ วิทยาลัยครู
เพชรบูรณ๑ สังกัดคณะครุศาสตร๑เชํนเดิม ปฏิบัติงานได๎ 2 ปี ในปี พ.ศ.2525 ได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็น              
รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา และนับเป็นจุดเริ่มต๎นของการเข๎าสูํเส๎นทางของผู๎บริหารของทํานตั้งแตํนั้น
เป็นต๎นมา โดยทํานเลําวําหลักการบริหารได๎มาจากประสบการณ๑ อํานหนังสือ และประสบการณ๑สํวนตัว รวม
ไปถึงการมีมนุษยสัมพันธ๑กับคนอื่น อาศัยความซื่อสัตย๑ ความจริงใจทํานเป็นคนชอบเข๎ารํวมกิจกรรม คนเราไมํ
ต๎องเกํงมาก แคํเข๎ารํวมกิจกรรมบ๎าง และรู๎จักแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเพ่ือนบ๎าง การเอาใจเขามาใสํใจเรา พอมา
ทํางานอยูํที่บ๎านก็จะเป็นเชิงบริหาร แตํก็ไมํมีเงินประจําตําแหนํง ทั้งนี้ ทํานได๎กลําวถึงการเป็นรองอธิการฝุาย
กิจการนักศึกษา ในหนังสือ “สูงสุดสูํสามัญ” (เปรื่อง จันดา. 49) ดังนี้ 

 
“เมื่อถูกเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงได้มีโอกาสท างาน

ร่วมกับท่านอธิการ สุประดิษฐ์ ลิบรัตนสกุล ท่านชอบดื่มบ้างจึงได้มีโอกาสดื่มกับท่านค่อนข้าง
บ่อย ได้รับการพร่ าสอนวิทยายุทธในการบริหารด้วยการใช้ประสบการณ์จริงของท่าน ซึมซับเอา
พฤติกรรมที่ดีๆของท่าน มาปรับตัวเองในการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษา ได้รับค าแนะน า
ก็จดจ าเพ่ือปฏิบัติในชีวิตผู้บริหาร “รองอธิการ” การได้ด ารงต าแหน่งรองอธิการวิทยาลัยครูใน
ขณะนั้น แม้จะไม่มีค่าตอบแทนแม้แต่บาทเดียว 

รองอธิการวิทยาลัยครูก็รับเงินเดือนปกติก็ถือว่าได้รับเกียรติจากคนส่วนใหญ่ รับแต่
เงินเดือนของตนเองไม่มีอะไรพิเศษ มีเกียรติ แต่ไม่มีกล่อง เป็นรองอธิการขณะนั้นเงินเดือนก็ไม่
น่าจะเหลือเพราะยังเป็นหนุ่ม อายุประมาณ 32 ปีชีวิตก็เปลี่ยนไป รับผิดชอบ ดูแลนักศึกษาเป็น
หลัก มีผู้ช่วยมือขวาคืออาจารย์สุเจนต์ มันตะสูตร เป็นผู้ร่วมคิด ในงานกิจกรรมนักศึกษา ท างาน 
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ดูแลนักศึกษา สมัยนั้นมีการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้า เพราะทุกคณะ ไม่ว่าคณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ต่างก็ท าหน้าที่ร่วมกัน คือ ผลิตนักศึกษาครูเพราะ
สถานศึกษาแห่งนี้ชื่อว่า วิทยาลัยครู” 

 
รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง เลําถึงการเข๎าสูํตําแหนํงอธิการบดีของทํานวํา ประมาณปี พ.ศ.2542 

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ๑ มีการสรรหาอธิการ ทํานจึงลงสมัคร แตํก็พลาดถึง 2 ครั้งคุณพํอบอกให๎ยุติได๎แล๎ว
และต๎องการให๎ทํานเป็น ดร. ทํานจึงตัดสินใจเรียนตํอระดับปริญญาเอกให๎กับคุณพํอ โดยเข๎าเรียนที่ 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ตํอมาเมื่อใกล๎หมดวาระของอธิการบดี ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑บรรจง หมายมั่น มีเพ่ือ
อาจารย๑ทาบทามให๎ทํานลงสมัคร แตํทํานปฏิเสธเพราะเคยผิดหวังมาแล๎ว 2 ครั้ง แตํก็ยอมให๎เสนอชื่อได๎ ผล
ปรากฏวําครั้งนี้สมหวัง สภามหาวิทยาลัยมีมติคัดเลือกให๎เป็นอธิการบดีสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ๑ ได๎รับการ
แตํงตั้งในปี พ.ศ.2546 และยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑ในเวลาตํอมา 

ตํอมาในปี ในปี พ.ศ.2551 รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง หมดวาระการเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ๑ เมื่อมีการสรรหาอธิการคนใหมํ ทํานได๎รับการคัดเลือกเป็นอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง แตํครั้งนี้คูํแขํง
ฟูองร๎องระหวํางรอผลการฟูองร๎องในปี พ.ศ.2553 ทํานเกษียณอายุราชการ จึงไปชํวยสอนปริญญาเอกที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เว๎นระยะการทํางานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑ เป็นเวลา 5 ปี อยํางไรก็
ตามเมื่อคดีสิ้นสุดลง ทํานได๎รับการโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมแตํงตั้งเป็นอธิการบดีอีกครั้งในปี พ.ศ.2556  
และหมดวาระในวันที่ 19 กุมภาพันธ๑ 2560  

รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง กลําวถึงผลงานรางวัลที่ภาคภูมิใจคือ รางวัลชีวิตที่ได๎เป็น “อธิการบดี” 
เพราะไมํเคยคาดคิดวําจะได๎เป็น นอกจากนี้ยังภาคภูมิใจที่ได๎ทํางานในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแหํงชาติ ที่ทําน
ลงสมัครและได๎รับเลือกเป็น 1 ใน 5 คน ที่ได๎ทําหน๎าที่รํางกฎหมายตํางๆ ทั้งปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปพลังงาน 
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปเรื่องแรงงาน และภาคภูมิใจที่ได๎รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามถึง 2 
ครั้ง คือ รางวัลศิษย๑เกําดีเดํน และ รางวัลศิษย๑เกําเกียรติยศ 90 ปี 
 
การก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค  

อยํางไรก็ตามรองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง กลําววําป๓ญหาอุปสรรคที่หนักที่สุดของทํานคือตอนที่ถูก
ฟูองร๎อง โดยทํานปิดกั้นตัวเองจากสังคม แตํทํานได๎นึกถึงเรื่องของเวรกรรมที่ทุกคนเกิดมาต๎องมี จึงคิดวําฟูา
ลิขิตมา แคํได๎เป็นครูก็ดีแคํไหนแล๎วไมํเคยคิดวําจะได๎เป็นอธิการ จึงก๎าวข๎ามป๓ญหาอุปสรรคนั้นได๎ ชีวิตภายหลัง
จากนี้หากมีโอกาสเข๎าสูํเส๎นทางการเมืองได๎ก็อยากจะพัฒนาสังคม คิดวําสุขภาพยังพอจะชํวยสังคมได๎บ๎างตาม
อัตภาพ แตํก็ไมํได๎คาดหวังมาก 
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ภาพที่ 13 บ๎านพักอาศัยของ รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง จันดา ภายหลังเกษียณอายุราชการ 

 
ความภาคภูมิใจในฐานะศิษย์เก่า 

รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง กลําววํา “ไมํมีพิบูลสงครามก็ไมํมีเปรื่องในวันนี้” และอธิบายวําตัวตน
ของทํานนั้นยังเป็นครูตลอด ในด๎านการเป็นผู๎บริหารมีความคิดวํา สังคมก็ไมํใชํเราคนเดียวคิดเสมอวํา ไมํมีเขา
เราก็อยูํไมํได๎ ไมํมีเราเขาก็อยูํไมํได๎ ถ๎าไมํมีพิบูลสงครามก็มาไมํถึงตรงนี้ได๎ ไมํมีมัธยมหลํมสักก็ไมํมีตรงนี้ได๎ ไมํมี
ครูก็ไมํมีทําน เพราะทํานอยูํกับทุํงนา อยูํกับความ อยูํกับคันไถ หากไมํได๎เรียนก็จะมาไมํถึงจุดมุํงหมาย 
นอกจากนี้สิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ โอกาสของชีวิต โดยทํานมองวํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น พร๎อม
อยูํแล๎วละในเรื่องของคนท่ีเห็นคุณคําของครูบาอาจารย๑ คุณคําของความผูกพัน ความสามัคคี เมื่อทํานมีโอกาส
ได๎ไปรํวมงานก็ชื่นชมงานรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต๑ เห็นวํามีอาจารย๑อาวุโสมารํวมงานด๎วยก็ชื่นใจ เป็น
กิจกรรมสร๎างความผูกพันที่เป็นแบบอยําง และอยากเห็นความเจริญก๎าวหน๎าของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น เชํน 
ความก๎าวหน๎าทางวิชาการที่โดดเดํน ตอนนี้ยอมรับวําชื่อ พิบูลสงครามก็ติดชื่อในสังคมอยูํแล๎ว ในฐานะศิษย๑
เกําหากมีโอกาสตอบแทนได๎ก็ยินดีจะทําในสิ่งที่ตัวเองทําได๎และมหาวิทยาลัยร๎องขอ เพราะมหาวิทยาลัยให๎เรา
มากแล๎ว ให๎ชีวิต ให๎บ๎านเรือน ให๎ครอบครัว ยืนยันวําถ๎าไมํมีมหาวิทยาลัยก็ไมํมีเรา ขอกตัญ๒ูกตเวทีตํอสถาบัน
โดย ไมํลืม ไมํอาย ไมํเขิน ยินดีภูมิใจที่ข๎าพเจ๎าจบจาก “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” 
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กรณีศึกษาที่ 5 
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ 

ประธานกรรมการ บริษัท วงษ๑พาณิชย๑รีไซเคิล 
สําเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ศิษย๑เกํารุํน สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปี พ.ศ.2544 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ  

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี พ.ศ.2548 
 

 
ภาพที่ 14 ดร.สมไทย วงษ๑เจริญ 

 

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ชายผู๎มองมุมกลับ เปลี่ยนขยะเป็นทองคํา ประธานกรรมการโรงงานคัดแยก
ขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษ๑พาณิชย๑ ผู๎มองเห็นคุณคําของขยะที่คนทั่วไปไมํรู๎คุณคํา ได๎รับการขนานนามวํา “ราชา             
รีไซเคิล” พัฒนาธุรกิจจนประสบความสําเร็จอยํางสูงสุดด๎วยระบบเฟรนไชส๑กวํา 1,498 สาขาทั่วประเทศไทย 
นอกจากการทําธุรกิจแล๎ววงษ๑พาณิชย๑ เป็นองค๑กรพิเศษประชาสังคมเพ่ือการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน โดย
เปิดเป็นสถานศึกษาดูงานด๎านการจัดการขยะแบบครบวงจร สถานที่อบรมเรียนรู๎การรีไซเคิลเชิงธุรกิจ และเป็น
โรงงานรีไซเคิลครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จํานวน 648 สาขา 5 สาขาที่ประเทศลาว 2 สาขาที่
ประเทศมาเลเซีย 2 สาขาท่ีประเทศกัมพูชา 2 สาขาท่ีประเทศเมียนมาร๑ 2 สาขาใหญํที่ประเทศญี่ปุุน 1 สาขาที่
ประเทศดูไบ และอีก 1 สาขาใหญํที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

ภูมิหลัง ความเป็นมา ประสบการณ์ในอดีต พื้นฐานความส าเร็จ 
ดร.สมไทย เจ๎าพํอขยะเมืองไทย เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2497 ที่ อําเภอตะพานหิน จังหวัด

พิจิตร มีพ่ีน๎องรวมทั้งสิ้น 9 คน เป็นลูกคนที่ 6 ของครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค๎าขายเครื่อง
เขียนเล็กๆ น๎อยๆ ที่ตลาดสดชุมชนหลังสถานีรถไฟตะพานหิน เริ่มหารายได๎เลี้ยงชีพเมื่อจบการศึกษาชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามพ่ีสาวทั้ง 3 คน เชํนเดียวกับครอบครัวคนจีนทั่วไปที่พ่ีคนโตมักไมํคํอยได๎เรียนตํอ             
ต๎องชํวยพํอแมํทํางานนั่นเอง ดร.สมไทย ขณะนั้นอายุประมาณ 15 ปี เริ่มต๎นจากการขายลอตเตอรี่และ
หนังสือพิมพ๑แตํไมํประสบความสําเร็จจึงขอทุนพํอประมาณหนึ่งพันบาท ยืมรถกระบะเกําๆ ของที่บ๎านออกเรํ
ขายเสื้อผ๎าสําเร็จรูป ตามตํางจังหวัด ค๎าขายได๎ 2 ปี ก็ยังไมํดีข้ึนจึงลองเปลี่ยนมาขายยา ตามตลาดนัด ตระเวน
ขายไปเรื่อยๆ ตกค่ํานอนในรถอาศัยอาบน้ําตามป๓๊มน้ํามัน แตํก็ไมํประสบความสําเร็จเชํนเดิมจึงกลับมาขาย
เสื้อผ๎าสําเร็จรูปอีกครั้งแตํก็ไมํดีขึ้นเพราะคูํแขํงมีมาก โดยระยะนั้นทํานกําลังสร๎างครอบครัว ครอบครัวจึงเป็น
แรงผลักดันให๎ต๎องหาลูํทางทํากินท่ีมั่นคงยิ่งขึ้น 
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การเข้าสู่ระบบการศึกษา และประสบการณ์ศึกษาที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สมไทย เลําวํา ตนเองสําเร็จการศึกษาเพียงแคํการศึกษานอกระบบ ฐานะทางบ๎านคํอนข๎างยากจน 

จึงเรียนไปด๎วยทําธุรกิจไปด๎วย หวังวําจะเป็นการสั่งสมประสบการณ๑บริหารให๎เกิดแกํตนเอง ขณะนั้นวงษ๑
พาณิชย๑ยังไมํมีสาขา ทํานประกอบอาชีพตั้งแตํเรียนศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จึงนําใบรับรองการสําเร็จการศึกษาจากศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียนสมัครเรียนตํอในระดับปริญญาตรี    
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเลือกเรียนภาค เสาร๑-อาทิตย๑ เมื่อได๎เข๎ามาเรียนก็พบกับรูปแบบเดิมๆ 
ของการศึกษาที่ต๎องอยูํในกรอบ อาจารย๑คอยสั่งสอนอยูํเสมอวํา เราต้องมีวิสัยทัศน์ มองไปให้ไกลและไปให้
ถึงก็พอ ครูสํวนใหญํมีความเป็นครู บางคนอยากถํายทอดความรู๎จริงๆ ไมํใชํแคํการสอนธรรมดาแตํเรียกวําจิต
วิญญาณในการถํายทอดความเป็นครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในขณะนั้นสํวนใหญํ 90% ดี แตํจะหาดีทั้งหมดคงเป็นไปไมํได๎          
แตํรับรู๎ได๎วําสํวนใหญํดี หลักสูตร ทฤษฎีวิชาการมีความสําคัญมาก การค๎นพบวิชาการก็คือหลักการของทฤษฎี 
ทฤษฎีถ๎าเรียกงํายๆ สั้นๆ ก็คือสิ่งที่ “ดี” การได๎เข๎าถึงหลักทฤษฎีหรืองานวิจัยแตํละเรื่องที่ควรจะจดจําไว๎                
ทํานมองวําองค๑ความรู๎จริงที่ได๎พบในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมีอยูํ 2 สิ่ง คือ“ความรู๎จํา” และ “ความรู๎จริง” 
ความรู๎จริงเป็นประสบการณ๑ที่แท๎จริงที่สั่งสมมาตั้งแตํสมัยปูุยําตายาย เป็นความรู๎ที่ผํานร๎อนผํานหนาว ผําน
ความล๎มลุกคลุกคลานผํานความยากลําบาก สํวนความรู๎จําสํวนใหญํได๎มาจากการเรียนรู๎จากการถํายทอดใน
ตํารา เมื่อสองสิ่งมาผนวกเข๎าด๎วยกัน เรียกวํา 1 บวก 1 เกินกวํา 2 ถ๎าเรานําวิชาการกับวิชาจริงมาบวกรวมกัน 
เรียกวํา พลังงานดึงดูด ทําให๎เราเกิดพลังภายในอันสําคัญที่จะผลักดันให๎เราถึงที่สูงให๎ได๎ สิ่งเหลํานี้คือความรู๎ที่
ได๎รับจากรั้วมหาวิทยาลัย สัมพันธภาพของผู๎ถํายทอดและกลุํมเพื่อนในขณะนั้น สํวนหนึ่งเป็นมากกวํามิตรภาพ
ที่ดีงามและองค๑ความรู๎ที่เราได๎จากประสบการณ๑ มีทั้งมิตรภาพที่ดีงามและมิจฉาชีพ มิตรที่ดีคือมิตรที่เปลี่ยน
องค๑ความรู๎ เป็นมิตรที่มีจิตวิญญาณในการถํายทอด เพียงแคํมองด๎วยสายตามองตาก็จะรู๎ถึงความจริงใจ 

 

 
ภาพที่ 15 ดร.สมไทย วงษ๑เจริญ นําคณะวิจัยเยี่ยมชม โรงงานคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษ๑พาณิชย๑ 
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เริ่มต้นเส้นทางนักธุรกิจผู้มองมุมกลับ เปลี่ยนขยะเป็นทองค า 
ดร.สมไทย เลําวํา ในขณะที่เรียนอยูํมีวงษ๑พาณิชย๑เพียงแหํงเดียว คือ สํานักงานใหญํอยูํที่พิษณุโลก 

ตั้งอยูํในซอยเล็กๆ แถววัดจันทร๑ เริ่มขยายสาขาแรก คือ สาขานครไทย การจะตั้งสาขาที่หนึ่งได๎ต๎องแลกมา
ด๎วยความลําบากยากเย็นแตํก็มีสิ่งที่นําจดจําเกิดขึ้นภายหลังกํอตั้ง คือ มีชายคนหนึ่ง อายุประมาณ 20 ปี เป็น
คนตาบอดอยูํบนเขาสูง อําเภอนครไทย เกิดความสนใจที่จะทําธุรกิจค๎าขายขยะรีไซเคิล ด๎วยจุดกําเนิดเล็กๆ 
จุดนั้นจึงทําให๎มีวงษ๑พาณิชย๑สาขาที่ 2 เกิดขึ้น สายตาเขามองไมํเห็นอะไรเลย แตํเขารู๎วําสิ่งเหลํานี้ทําให๎เขา            
มีกินมีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได๎ ขนาดเขาตาบอดยังสามารถแยกสีของขวดได๎วําเป็นขวดสีใดบ๎าง  จนถึงทุกวันนี้ 
ดร.สมไทยยังไมํทราบเลยวําการที่ทํานยื่นมือให๎ความชํวยเหลือคนตาบอดให๎มีอาชีพได๎ มันเป็นพลังกุศลที่มี
อานุภาพมาก ตํอมาจึงเกิดสาขาที ่2 3 4 ขึ้นมา และทําให๎ทํานฉุกคิดได๎วําขนาดคนตาบอดยังทําได๎ นับประสา
อะไรกับคนตาดีมีมือ มีสติป๓ญญาอยํางเรา มีการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกอยํางเรา จากวันนั้น
ถึงป๓จจุบัน เป็นเวลา 43 ปีที่ ดร.สมไทย สามารถขยายสาขาขึ้นมาเป็นวงษ๑พาณิชย๑โดํงดังไปทั่วโลก มีจํานวน
สาขา 1,498 สาขาในประเทศไทย 5 สาขาท่ีประเทศลาว 2 สาขาท่ีประเทศมาเลเซีย 2 สาขาที่ประเทศกัมพูชา 
2 สาขาท่ีประเทศเมียนมาร๑ 2 สาขาใหญํที่ประเทศญี่ปุุน 1 สาขาท่ีประเทศดูไบ และอีก 1 สาขาใหญํที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ถือเป็นการการเริ่มต๎นวงษ๑พาณิชย๑จากคนตาบอดที่เป็นคนไทย 

การบริหารจัดการป๓ญหาขยะในแบบ ดร.สมไทย แม๎วําในทุกวันจะพบป๓ญหาอุปสรรคนานาประการ 
ชีวิตที่ข้ึนได๎ทุกวันนี้ เพราะเจอป๓ญหาและอุปสรรค จนพบวําทุกป๓ญหามีชํองทางที่พิเศษเกิดขึ้นจนหาทางออก
ได๎อยูํเสมอ อาทิเชํน การพบป๓ญหาเรื่องขยะล๎นประเทศ ล๎นเมือง ล๎นโลก ป๓ญหาการค๎นพบน้ําเนํา น้ําเสีย เมื่อ
พบสิ่งเหลํานี้แล๎วหลายคนตํางรังเกียจแตํทํานกลับชอบและหลงมัน สิ่งเหลํานั้นทําให๎ทํานเจอขุมทรัพย๑ที่
เรียกวํา “เหมืองแร่บนดิน” และเป็นเหมืองแรํบนดินที่มหัศจรรย๑ที่สุด เหมืองแรํที่คนอ่ืนขุดทุกวันๆ เชํน 
เหมืองแรํ เหมืองทองแดง เหมืองตะกั่ว ยํอมมีวันหมดไปและทําให๎คนที่ทํางานเหมืองแรํตกงาน แตํทํานมองวํา
ขยะหรือเหมืองแรํบนดินที่ค๎นพบยิ่งขุดยิ่งเพ่ิม และก็ยังเป็นแรํที่มีแตํเพ่ิมมีแตํคนเอามาเติมให๎ตลอด อาทิเชํน 
กระป๋องอลูมิเนียม ขวดแก๎ว เป็นต๎น ทุกสิ่งล๎วนแตํบริสุทธิ์แล๎วทั้งนั้นแตํคนไมํเห็นคุณคําของมัน และตัดสินวํา
สิ่งเหลํานั้นคือ “ขยะ” สิ่งเหลํานั้นถือเป็นป๓ญหาใหญํที่สุดของโลกท่ี ดร.สมไทย มองเห็น 

จากป๓ญหาเหลํานั้นจึงเป็นจุดเริ่มต๎นที่ทําให๎ทํานให๎ความสําคัญกับเหมืองแรํบนดิน ด๎วยการมองแบบ
มุมกลับที่วํา “ถ้าเรามัวแต่คล้อยตามเขา ป่านนี้คงไม่มีวงษ์พาณิชย์” และพบวํา ถนนทุกซอกซอยล๎วนแล๎ว
คือเงินทั้งสิ้น แตํอยูํที่วําเรามีสติป๓ญญา มีความสามารถไปจับต๎องสิ่งเหลํานั้นให๎กลายเป็นเงินได๎อยํางไร              
มีสติป๓ญญาที่จะเก็บรวบรวมทรัพยากรที่กระจัดกระจายอยูํทุกภูมิภาคทุกประเทศของโลกหรือไมํ และสามารถ
บริหารจัดการให๎เป็นสินค๎าบริสุทธิ์ได๎มาตรฐานมากน๎อยเพียงใด ในฐานะที่ทํานเป็นผู๎บริโภควัตถุดิบระดับ
นานาชาติจึงคิดค๎นวิธีการบริหารจัดการขยะด๎วยการสร๎าง “กุศโลบาย” โดยไมํเรียกวําเป็นการสร๎าง “กลยุทธ๑”
เพราะกลยุทธ๑คือ สิ่งที่คิดแล๎วต๎องทํา แล๎วต๎องทําให๎ได๎แตํเขากลับมองตํางไปวํากุศโลบาย ที่ยํอมาจากคําวํา 
“กุศล+อุบาย” ซึ่งมีคุณคําสูงกวํากลยุทธ๑จึงทําให๎เป็นที่มาของการจัดตั้งองค๑กรพิเศษอยํางหนึ่งที่เรียกวํา              
“วงษ๑พาณิชย๑” 
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ดร.สมไทย เลําวํา วงษ๑พาณิชย๑ เป็นองค๑กรธุรกิจประชาสังคม เพ่ือการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน      
โดยแบํงความหมายออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

1. องค๑กรธุรกิจ ที่จําเป็นต๎องมีความเชี่ยวชาญ มีความรู๎ความสามารถในการแสดงจิตวิญญาณแหํง
ความเป็นเจ๎าของอยํางแท๎จริง ประกอบกับการบริหารให๎เกิดผลกําไร สร๎างความเติบโตของอาณาจักร ให๎มีจิต
วิญญาณของการเป็นนักรีไซเคิลให๎ได๎ 

2. ต๎องประชาสังคม รายได๎ทั้งหมดของวงษ๑พาณิชย๑  มาจากสังคม จากคน จากประชาชน 
เพราะฉะนั้น คน หรือ ประชาชน คือ กลุํมลูกค๎า โดยไมํได๎แบํงแยกวํากลุํมลูกค๎าจะต๎องเป็นคนรวยมาก คนรวย
ปานกลาง หรือคนรวยน๎อย แตํกลุํมลูกค๎าของวงษ๑พาณิชย๑ มีตั้งแตํขอทาน ที่โดนเหยียบย่ําโดยสายตาคนทั่วไป 
คนลากถุงปุ๋ย คนเก็บขยะ ขายของเกํา ไปจนถึงชนชั้นกลาง และชั้นสูงสุด ในเมื่อกลุํมคนเหลํานั้นเลือกที่จะ
ผลิตสินค๎าให๎แกํวงษ๑พาณิชย๑ วงษ๑พาณิชย๑ในฐานะผู๎รับยํอมตอบแทนสิ่งดีๆ ให๎กับพวกเขาด๎วยความจริงใจและ
ยุติธรรม จึงทําให๎คนทั้งหมด ทุกวัย ทุกชั้น ทุกเพศ ได๎รู๎จักวงษ๑พาณิชย๑ เมื่อคิดถึงสิ่งแวดล๎อมครั้งใด คิดถึงขยะ
ครั้งใด จะคิดถึงวงษ๑พาณิชย๑  

3. องค๑กรธุรกิจประชาสังคมเพ่ือการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม พอใช๎คําวํา “เพ่ือ” มีความจําเป็นที่จะเกลี่ย
กําไรที่สูง รายได๎สํวนหนึ่ง 1-2 เปอร๑เซ็นต๑ของทุกปี จะคืนให๎สังคมเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล๎อมพัฒนาความสะอาด 
บ๎านเมืองหรือโลกของเราให๎สะอาด  

เมื่อผํานมาชํวงระยะเวลาหนึ่ง การบริหารธุรกิจโดยมีเปูาหมายเพ่ือรับผิดชอบตํอสังคม ภายใต๎การ
บริหารด๎วยทฤษฎี CHR เริ่มมีผู๎ไมํหวังดีและเริ่มที่จะไมํยอมรับ จึงใช๎หลักธรรมคําสอนขององค๑พระสัมมา    
สัมพุทธเจ๎า คือ การคิดโดยที่ไมํหวังผลตอบแทนสิ่งใดเลย จะทําให๎มีพลังมาก กํอให๎เกิดกุศล จนกลายเป็น
ความโชคดี  

ด๎วยสถานการณ๑สิ่งแวดล๎อม สถานการณ๑โลกร๎อน สถานการณ๑การเป็ นผู๎นําชั้นเลิศของโลก               
ดร.สมไทย จึงคิดค๎นวิธีการเพ่ือให๎ชาวตํางชาติได๎รับรู๎วํายังมีของดีในเอเชียอีกมากมายที่ยังไมํเป็นที่รู๎จัก               
วงษ๑พาณิชย๑ คือ หนึ่งในนั้น ทํานเชื่อวําไมํมีความจําเป็นที่จะต๎องไปเรียนที่ตํางประเทศเสมอไป แตํถ๎าเราค๎นหา 
หรือสร๎างของดีในเอเชียขึ้นมาให๎โลกประจักษ๑ได๎สําเร็จ ชาวตํางชาติทั้งหลายต๎องเดินทางมาศึกษาเลําเรียน             
มาทํามาหากินแถวเอเชีย แถวบ๎านของเรา 

การยืนอยูํบนเส๎นทางนักธุรกิจระดับโลกยํอมมีมุมมองมีแนวคิดที่ชาญฉลาด และเป็นนักสังเกต           
ดร.สมไทย ได๎ยึดหลักทฤษฎี 2 อยํางคือ ทฤษฎีที่ 1 คือ “เอ๏ะ” สืบ สงสัย และค๎นหา โดยมีที่มาจากการเป็น
คนข้ีสงสัยและความอยากรู๎เพ่ือความกระจํางของตนเอง สํวนทฤษฎีที่ 2 คือ การสร๎างความรัก ความสามัคคีใน
องค๑กร ในเครือขําย เรียกวํา ทฤษฎีใยแมงมุม โดยคิดวําใยแมงมุมของเขา ไมํได๎แข็งกระด๎าง เหมือนเครือขํายที่
เต็มไปด๎วยเงื่อนไข กฎ ระเบียบ กติกา ที่ผิดเพี้ยนไมํได๎  เครือขํายเป็นความเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เขา
คิดวําทฤษฎีใยแมงมุม เป็นทฤษฎีที่เข๎มแข็ง เหนียวแนํน คํอยๆ ถักทอ สร๎างเครือขําย ยามใดที่มันพังลงมาบ๎าง        
ก็ชํวยกันซํอม ถือเป็นใยแมงมุมที่เหนียวแนํนและผูกพันด๎วยความรักความเมตตาตํอกัน 
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ภาพที่ 16 บรรยากาศโรงงานคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษ๑พาณิชย๑ 

 
การก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค  

ดร.สมไทย เลําวํา ทุกคนบนโลกล๎วนมีป๓ญหา แตํป๓ญญาในโลกนี้ไมํมีที่แก๎ไขไมํได๎ มีเพียงป๓ญหาเดียวที่
แก๎ไขไมํได๎คือป๓ญหาใจ ถ๎ากําลังใจของเราตกต่ํา เราเอาใจเราไปฝ๓งใต๎ดิน ไมํมีสิทธ๑แก๎ป๓ญหาใดๆในโลกนี้เลย 
หากยังมีพลังจิตพลังใจพลังชีวิต หมายความวํายังมีลมหายใจ ทํานได๎ยกตัวอยํางครอบครัวหนึ่งวํา                 
“มีครอบครัวหนึ่งเคยเป็นคนรวยมากท ากิจการฟาร์มเลี้ยงหมู 6,000 กว่าตัว อยู่ที่ จังหวัดราชบุรี มีโรงงาน
ผสมอาหารสัตว์ที่ครบครัน จนในช่วงระยะเวลาหนึ่งหมูเกิดติดโรคระบาด ล้มตายทั้งหมด กิจการของเขา
ล้มละลาย ถูกธนาคารยึดกิจการทั้งหมด แค่นั้นยังไม่พอ ลูกสาวอายุ 19 ปี ที่หวังช่วยเหลือธุรกิจทางบ้านใน
อนาคต แต่ต้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อเขาถูกยึดทรัพย์ไม่เหลือแม้ที่ดินอยู่อาศัย ต้องอาศัยอยู่ในกระท่อม
เล็กๆ” ดร.สมไทย มองวําเป็นเรื่องกฎแหํงกรรม การฆําหมูวันละ 120 ตัวนั้นบาปหนักมาก นาทีที่หมูจะเข๎าไป
ถูกฆําเกิดความตึงเครียดมากขนาดไหน มันคือกฎแหํงกรรมที่ย๎อนกลับมาหาแบบทันตาเห็น หลายคนที่มี
หนี้สินล๎นตัว 100 ล๎าน 70 ล๎าน ถูกฟูองล๎มละลาย คิดจะไปผูกคอตาย เมื่อตายไปแล๎วจะไมํมีสิทธิ์เกิดอีกเลย 
ตกไปอยูํนรกที่ลึกที่สุดในชั้นอเวจี ใครทําบุญให๎ก็ไมํได๎รับ ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยูํ ตราบใดที่มีกําลังใจ เรา
สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองขึ้นมาได๎ อาจจะไมํยิ่งใหญํอะไรแตํมันคือ ความสุข โดยเปรียบเทียบให๎เห็นวํา 
ในวันที่ผํานมาคนเราอาจจะมีเสื้อผ๎าสวยๆ มีรถเบนซ๑ 100 คัน มีรถบรรทุก 100 คัน มีคนงาน 1,000 คน     
คิดวําตนยิ่งใหญํ แตํเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เขายิ่งใหญํที่สุดในโลก คือ เจ๎าชายสิทธัตถะ พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า 
ที่เอาผ๎าที่หํอศพ ที่เปื้อนน้ําเลือดน้ําหนอง แล๎วเอามาต๎มน้ําเดือดให๎สะอาดและย๎อมสีฝาดด๎วยเปลือกไม๎แกํนไม๎ 
จัดเป็นผ๎าสบง ผ๎าจีวร ใช๎เสื้อผ๎าที่ไปซื้อมาจากร๎านที่ขายผ๎าหํอคนตายทําเป็นเสื้อผ๎าได๎ใสํที่สงํางาม เปลํงรัศมีให๎
คนทั้งโลกได๎เห็น แบบพ่ึงพาตัวเองได๎ ไมํต๎องเป็นหนี้ธนาคาร ล๎มละลายก็โทษไมํถึงกับประหารชีวิต 

คนทุกคนยํอมมีเรื่องก๎าวพลาดเสมอ ดร.สมไทย ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเชํนนั้นและมักจะเกิดขึ้นเป็น
ประจํา ความผิดพลาดเกิดมาจากความกล๎าหาญ การทําธุรกิจ เมื่อพลาดทํานจะก็คิดวําสิ่งเหลํานั้นเป็น
บทเรียน เป็นองค๑ความรู๎จากความผิดพลาด ความล๎มเหลว แตํละสิ่งแตํละอยํางคือความรู๎ที่เราต๎องหาเอง โดย
ไมํมีใครมาชี้นําวําแบบนี้คือความผิดพลาด แบบนี้คือป๓ญหา ทํานกลับคิดวําตัวของเราตํางหากที่ต๎องค๎นหา
ทางออกของความผิดพลาดด๎วยตนเอง สิ่งหนึ่งที่ปูองกันไมํให๎เกิดความผิดพลาด ปูองกันไมํให๎เกิดภัยพิบัติคือ
การยึดถืออํานาจของศีล 5 และกําแพงแก๎วทั้ง 7 ชั้น ซึ่งเต็มไปด๎วยอํานาจแหํง พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ๑ ยึดถือเป็นกําแพงปูองกันสิ่งร๎ายๆ ในระยะยาว ที่เป็นการสร๎างอาณาจักร และเป็นสํวนหนึ่งในการคิด
หลังจากการตั้งองค๑กรแบบพิเศษ (วงษ๑พาณิชย๑) ที่เขาเชื่อวําองค๑กรนี้จะยั่งยืนและยาวนาน ไมํใชํแคํ 2 -3 ชํวง
อายุคนแล๎วลํมสลาย 
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ในความเป็นนักธุรกิจพันล๎านโดยทั่วไปยํอมมีป๓ญหารุมเร๎าอันเป็นเหตุให๎เกิดความวุํนวายใจเป็นเรื่อง
ธรรมดา แตํการบริหารธุรกิจในแบบของ ดร.สมไทย ไมํเคยพบกับความเครียดหรือความไมํสบายใจ เพราะเขา
ไมํเคยเก็บป๓ญหาเหลํานั้นมาคิด ทุกครั้งที่มีป๓ญหาจึงมักจะหาทางออกด๎วยการทํากิจกรรมตํางๆ เชํนการร๎อง
เพลง การแสดงทําทีตลกสนุกสนานให๎ผู๎อ่ืนได๎เห็น โดยมองวําความเครียดเป็นมะเร็งร๎ายที่จะสร๎างสารอยําง
หนึ่งเข๎ามาคุกคามชีวิตของเรา นอกจากนี้ทํานยังยึดหลักทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา และปฏิบัติตนในความ
เป็นนักบริหารที่หาหนทางพัฒนาธุรกิจให๎เจริญก๎าวหน๎าและตอบแทนสังคมแบบไมํเคยหยุดนิ่งอยูํกับที่               
ทํานเปรียบสมรรถนะของตนเองเป็นดั่งม๎าศึก เพราะม๎าศึกจะวิ่งตลอด ถ๎าม๎าหยุดอยูํกับที่คือม๎าปุวย  จึงมี              
ความเชื่อวําถนนทุกแหํงในโลกใบนี้ มีทางออกเสมอ ถึงจะมีป๓ญหามากเพียงใด เรายํอมต๎องหาทางออกได๎เสมอ
เชํนกัน และต๎องแสดงความสามารถทางสติป๓ญญาออกมา 

 

 
ภาพที่ 17  ดร.สมไทย วงษ๑เจริญ ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการแยกขยะ ขณะเยี่ยมชม 

 โรงงานคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษ๑พาณิชย๑ 
 
รางวัลแห่งความส าเร็จบนเส้นทางท่ีโรยด้วยขยะ 
ดร.สมไทย เลําวํา ตลอดระยะเวลาที่ตนเองได๎ผํานเรื่องราวมากมายในชีวิตจนมีวันนี้ได๎นั้น สิ่งที่

ภาคภูมิใจหรือผลงานที่ภาคภูมิใจมากท่ีสุดคงหาไมํได๎ เพราะวําสิ่งที่ได๎รับมันมากเกินไปแล๎วสําหรับทําน รางวัล
หรือเกียรติยศตํางๆ ที่คนอ่ืนเห็นวําทํานเป็นคนที่มีความสําเร็จมาก ทํานจะพยายามบอกให๎ทุกคนรู๎วํา              
วงษ๑พาณิชย๑ยังไมํได๎สําเร็จอะไรเลย เพียงแตํทําเรื่องตํางๆ ให๎สําเร็จเป็นเรื่องๆ ไป อาทิเชํน ขยะรีไซเคิลการใช๎
พลังงานจากขยะ ขยะอันตราย ขยะในใจคน การรีไซเคิลคนเป็นๆ เป็นต๎น ถึงแม๎ตอนนี้วงษ๑พาณิชย๑จะทํา
สําเร็จไปแล๎ว 108 เรื่อง แตํก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่วงษ๑พาณิชย๑ยังต๎องทํา เพราะฉะนั้นในขณะนี้                   
วงษ๑พาณิชย๑ยังไมํมีความสําเร็จอะไร เพราะทํานเชื่อวําคนที่ประสบความสําเร็จมากมักจะลืมตัว ไมํรู๎จักตัวตน 
วําตนเองมาจากดิน มาจากคนรากหญ๎า มาจากชีวิตที่ครั้งแรกเป็นเหมือนความคิดคนบ๎าทํามกลางสายตาคน
เหยียดหยาม เหยียบย่ํา ให๎พ๎นฝุาเท๎ามาให๎ได๎  

ดร.สมไทย ขยายความการรีไซเคิลคน โดยการให๎โอกาสทรัพยากรบุคคลที่โลกลืมให๎กลับมามีที่ยืนใน
สังคมได๎อยํางสันติสุข ทํานเลําถึงขณะที่นําอาหารไปแจกผู๎ด๎อยโอกาสในสถานบําบัดตํางๆ ทําให๎ได๎เห็นสายตา
ของพวกเขาเหลํานั้นเปลํงประกายเหมือนมีความหวัง จึงทําให๎ทํานซาบซึ้งในคุณคําของความเป็นคนและมอง
ย๎อนกลับไปวํา ในเมื่อผู๎คนเหลํานั้นไมํคํอยมีความจําเป็นเหมือนคนที่อยูํข๎างนอก เพราะเหตุใดจึงมีระเบียบวินัย
ขนาดนี้ หัวหน๎าพูดคําเดียวแล๎วทําตามโดยอัตโนมัติซึ่งสะท๎อนให๎กลับมาย๎อนมองวําเพราะเหตุใดที่บ๎านของเขา
มีโรงงานใหญํโตมีลูกน๎องมากมายแตํพูดคําเดียวแล๎วไมํลงมือทํา บางคนต๎องสั่ง 2 -3 ครั้ง บางคนสั่งแล๎วยังอ๎ู 
ต๎องไปตามมาทําอีก และมองลึกลงไปวําทําไมคนที่มีสติป๓ญญา มีการศึกษาถึงเป็นแบบนี้ แตํทําไมคนบ๎าถึงมี
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ระเบียบวินัยมาก ทํานจึงมีความคิดที่จะขออนุญาตนําคนเหลํานั้นมาทํางานที่โรงงานของตนโดยคัดเอาคนที่มี
สติป๓ญญาคํอนข๎างดีมาทํางาน แม๎วําคนใกล๎ชิดจะเตือนวําคิดดีแล๎วใชํหรือไมํที่จะเอาคนเหลํานั้นมาทํางาน
เพราะถ๎าเขาฆําคนตายก็ไมํผิดกฎหมาย แตํด๎วยจิตอันเป็นกุศลของ ดร.สมไทย ที่มองวําหากคนเรามีจิตใจที่
เมตตาเราจะได๎สิ่งที่ดีตอบแทนกลับมา จึงเปิดโอกาสให๎คนสติไมํดีเหลํานั้นมาทํางานที่โรงงานของทําน และสิ่ง
ที่ทํานหวังไว๎ก็ปรากฏผลให๎เห็นอยํางชัดเจน คนสติไมํดีเป็นทั้งครูและทรัพยากรบุคคลในการคัดแยกขยะ 
เพราะบางคนเรียนจบการศึกษาสูงมากแตสํติไมํดีเพราะเรียนมากไป ท๎ายที่สุดกลับกลายเป็นวําทํานได๎คนสติไมํ
ดีมาเป็นครูในด๎านการรีไซเคิลจนเขียนตําราวางจําหนํายในท๎องตลาด สร๎างผลกําไรกวํา 80 ล๎านบาท ซึ่งเป็น
ตําราที่ไมํมีสอน ไมํมีเรียนที่ไหน ทํานมองวําทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่วิเศษมาก แตํต๎องหาให๎เจอ               
มีทุกชนชั้นวรรณะไมํเลือกเวลา และสถานที่ ทํานได๎ครูโดยบังเอิญ ครูแบบนี้ไมํเฉพาะเจาะจงให๎เรียนแตํเกิดขึ้น
เฉพาะเจาะจงทันโลกทันเหตุการณ๑ 

ด๎วยความที่ วงษ๑พาณิชย๑ เป็นธุรกิจที่มีความใกล๎ชิดกับชุมชน บริการทุกกลุํมคนทุกชนชั้น ตั้งแตํ
ขอทานไปจนถึงมหาเศรษฐี และยินดีต๎อนรับด๎วยความเป็นกันเองอีกท้ังสามารถเป็นที่ศึกษาดูงานได๎ตลอดเวลา 
ดร.สมไทย เชื่อเสมอวําการที่เราน๎อมถํอมตน หรือการที่จะต๎องก๎มหัวน๎อมรับความรู๎หลายที่จากเวทีโลกยังมีอยูํ
มากมาย โดยคิดวําถ๎าคนเราทะนงตัวเอง ยึดตัวเองเป็นหลัก จะไมํมีวันเจริญก๎าวหน๎าเพราะไมํมีอะไรจะไหลขึ้น
ที่สูงได๎ เปรียบเสมือนความรู๎ของคนเราต่ํากวําระดับน้ําทะเลในมหาสมุทร และหวังเป็นอยํางยิ่งวําถ๎าคนเรามี
ความรู๎เทําเมด็ทรายในมหาสมุทรได๎จะเป็นเรื่องที่เราปรารถนามากท่ีสุด 

 

   
ภาพที่ 18  หนังสือ รวยด๎วยขยะ และ สัมผัสทองของราชาขยะ ผลงานของ ดร.สมไทย วงษ๑เจริญ 
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ความภาคภูมิใจในฐานะศิษย์เก่า 
ดร.สมไทย กลําววํา ทํานภาคภูมิใจที่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความเสียสละ และได๎แสดงให๎

ผู๎อ่ืนเห็น จนได๎รับการพิจารณาจากอาจารย๑ผู๎ทรงคุณวุฒิระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็น   
“ศิษย๑เกําเกียรติยศ” จากคนที่เข๎ามาเรียนแตํละปีที่มีจํานวนมากและสําเร็จการศึกษาออกไปมีจํานวนมาก
เชํนกันแตํทําน คือ หนึ่งในผู๎ได๎รับการยกยํอง หนึ่งในผู๎ที่ประสบความสําเร็จจึงภาคภูมิใจ และถือวําสิ่งที่
มหาวิทยาลัยมอบให๎เป็นสํวนหนึ่งที่สร๎างเกียรติยศอยํางสงํางามที่สุดแกํชีวิตครอบครัว 

ดร.สมไทย กลําวตํอวํา การที่เราเป็นที่รู๎จักของคนทั้งโลก แม๎กระทั่งคนที่สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก 
ระดับยอดขุนพลมากกวํา 300 คน ล๎วนแล๎วแตํยังเป็นลูกศิษย๑ของวงษ๑พาณิชย๑  ทั้งที่ทํานไมํได๎มีความรู๎อะไร
มากมาย เป็นเพียงความรู๎เฉพาะเจาะจงเทํานั้น บางคนถึงขั้นลงทุนหลักแสนหลักล๎านเพ่ือจะมาพบกับทําน 
ด๎วยความที่ทํานเป็นนักธุรกิจที่สามารถสร๎างชื่อเสียงโดํงดังไปทั่วโลก โดยการบริหารธุรกิจด๎วยแนวคิดที่เรียบ
งํายแตํได๎ผลลัพธ๑เทํากันกับเทคโนโลยีของชาวตํางชาติ การใช๎ภูมิป๓ญญาชาวบ๎านของคนไทยที่ไมํต๎องใช๎การ
ลงทุนราคาสูง ซึ่งเขาเรียกทฤษฎีนั้นวํา ทฤษฎีสุํมไกํ (House Chicken) ที่สามารถนํามาใช๎เป็นนวัตกรรมใน
การคัดแยกขยะอยํางมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของชาวตํางชาติ  จนได๎รับการรางวัลทางด๎านการคิดค๎น
นวัตกรรมในระดับนานาชาติ ที่ประเทศนิวซีแลนด๑ 

ผลจากการได๎ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สํงผลให๎ ดร.สมไทยฯ นําความรู๎ด๎านการ
บริหารธุรกิจไปใช๎ในการบริหารงานจนกลายเป็นกิจการขึ้นมา เลี้ยงครอบครัวได๎ และยิ่งไปกวํานั้นยังได๎รับ
พระราชทานรางวัลด๎านวิทยาศาสตร๑สิ่งแวดล๎อม ในสมเด็จพระเจ๎าอยูํมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 ในการค๎นหาชนิดของขยะ 56,000 ชนิดที่สามารถสร๎างประโยชน๑และรักษาสิ่งแวดล๎อมสร๎างสรรค๑
ผลงานให๎เป็นที่ประจักษ๑แกํสังคม ทําให๎คนเห็นคุณคําของโลกใบนี้ ดังคําจํากัดความที่วํา วงษ์พาณิชย์ไม่ใช่
พ่อค้า แต่วงษ์พาณิชย์ เป็นองค์กรพิเศษประชาสังคมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
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กรณีศึกษาที่ 6 
ดร.วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ 

ประธานกรรมการ บริษัท สํานักพิมพ๑ พ.ศ.พัฒนา จํากัด ผู๎ผลิต จัดจําหนํายหนังสือระดับมัธยมศึกษา 
 และผู๎บริหารงานคอนโดมิเนียม บริษัท พ.ศ.พัฒนา กรุ๏ป จํากัด 

สําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 
ศิษย๑เกํารุํน โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม ปี พ.ศ.2504 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี พ.ศ.2552 

 

 
ภาพที่ 19 ดร.วิสิทธิ์ โรจน๑พจนรัตน๑ 

 
ดร.วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ เป็นผู๎มีความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองในด๎านบริหารธุรกิจ 

จากอดีตครรูับราชการเป็นเวลากวํา 5 ปี โดยเคยดํารงตําแหนํงครูใหญํ แตํเมื่อเวลาผํานไปชํวงระยะเวลาหนึ่ง
ได๎มีมุมมองที่ตํางออกไป ผันตนเองจากที่เคยรับราชการไปทํางานเอกชนเป็นผู๎ชํวยนักวิเคราะห๑และวาง
แผนการทําธุรกิจให๎ บริษัท เอสโซํ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นเวลา 2 ปี ตํอมาย๎ายไปทํางานในธนาคารกรุงเทพ
จากการชักชวนของกลุํมเพ่ือนทําให๎ได๎เห็นกระบวนการทํางานในรูปแบบของการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
และสามารถเพ่ิมพูนผลกําไรให๎กับธุรกิจได๎ จึงนําประสบการณ๑ที่ได๎จากการเป็นผู๎ชํวยนั กวางแผนและเป็น
พนักงานธนาคารมาสร๎างฐานะตนเองในการเป็นหุ๎นสํวนในการนําเข๎าเครื่องเขียนจากตํางประเทศมาจําหนําย
แบบขายสํง แตํอยูํมาไมํนานเริ่มเห็นชํองทางในการแสวงหาผลกําไรเพ่ิมมากขึ้นจากการลงทุนทําธุรกิจ                 
จึงยกเลิกการเป็นหุ๎นสํวนพัฒนาศึกษา อิมปอร๑ต แล๎วเปิดสํานักพิมพ๑เป็นของตนเอง ในนามสํานักพิมพ๑ พ.ศ.
พัฒนา จํากัด พิมพ๑หนังสือระดับมัธยมศึกษาจําหนํายทั่วประเทศ และเปิดธุรกิจรับจ๎างพิมพ๑หนังสือออนไลน๑ซึ่ง
ถือวําสร๎างผลกําไรได๎เป็นอยํางมาก จึงขยายธุรกิจออกไปอีกหนึ่งอยําง คือ ธุรกิจหอพัก พี.เอส.พัฒนา ปรากฏ
วําได๎ผลตอบรับดีอีกเชํนเคย จึงได๎ขยายธุรกิจหอพัก พี.เอส.พัฒนา 2 3 และ 4 ตามมาซึ่งรวมแล๎วมีห๎องพัก
มากกวํา 300 ห๎อง ด๎วยความที่มีประสบการณ๑ในการลงทุนทําธุรกิจตํางๆ มากมาย ก็ยังไมํหยุดที่จะสร๎างธุรกิจ
ใหมํขึ้นมา โดยการสร๎างคลังสินค๎าบนเนื้อที่ 3 ไรํเศษ ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ๑และบรรจุภัณฑ๑ อําเภอ
มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นได๎ขยายธุรกิจด๎านการพิมพ๑ออกไปอยํางกว๎างขวาง และเพ่ิมพูนกลุํมธุรกิจ
ใหมํขึ้นในนาม บริษัท พ.ศ.พัฒนา กรุ๏ป สร๎างคอนโดเพ่ือเป็นที่อยูํของตนเอง ขาย และให๎เชํา ซึ่งการ
บริหารธุรกิจทั้งหมดนี้อยูํภายใต๎การบริหารของ ดร.วิสิทธิ์ โรจน๑พจนรัตน๑ แตํเพียงผู๎เดียว ด๎วยความที่เป็นผู๎
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ประสบความสําเร็จเป็นอยํางยิ่ง จึงให๎การสนับสนุนกิจการของหนํวยงานตํางๆ ในฐานะศิษย๑เกํา อาทิเชํน 
สนับสนุนงานพิมพ๑ให๎กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมถึ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให๎กับนักเรียนนักศึกษาในโอกาสสําคัญตํางๆ 
ด๎วยความเต็มใจโดยไมํหวังสิ่งอ่ืนใดตอบแทน จนได๎รับการยอมรับอยํางกว๎างขวางของผู๎คนในสังคม ถือได๎วํา
เป็นผู๎ประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นอยํางยิ่ง 

 

 
ภาพที่ 20  ดร.วิสิทธิ์ โรจน๑พจนรัตน๑ รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 
ภูมิหลัง ความเป็นมา ประสบการณ์ในอดีต พื้นฐานความส าเร็จ 

ดร.วิสิทธิ์ โรจน๑พจนรัตน๑ (ชื่อเดิม นายตี๋ แซํโต) เป็นชาวอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ชีวิตในวัย
เด็กเข๎าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนจีนในอําเภอบางมูลนาก จนสําเร็จการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จากนั้นเข๎าศึกษาตํอระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จนสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บิดามีอาชีพเป็นผู๎รับเหมากํอสร๎าง สร๎างบ๎าน สร๎างตู๎เสื้อผ๎า เป็นต๎น ในวัย เด็ก
ทํานเคยประกอบอาชีพค๎าขายเพ่ือแบํงเบาภาระทางบ๎านตั้งแตํสมัยเรียนอยูํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในชํวงระหวํางปิดภาคเรียนหรือหลังเลิกเรียนจึงทําให๎มีเงินเก็บพอที่จะเรียนตํอถึง 2 ปี ใน
สมัยเรียนชั้นประถมศึกษา ดร.วิสิทธิ์  เป็นผู๎มีผลการเรียนที่ดีและขยันเรียนเป็นอยํางมาก ประกอบกับต๎อง
ทํางานไปด๎วยเมื่อมีเวลาวํางทํานมักจะทบทวนตําราเรียนโดยการอํานหนังสืออยูํเป็นนิจจนเกิดเป็นนิสัยรักการ
อําน เป็นคนเรียบงําย ไมํเรื่องมากและด๎วยความเป็นคนไมํมีป๓ญหากับใครจึงทําให๎เป็นที่รักใครํของกลุํมเพ่ือน 
โดยวิชาที่ชอบเรียนที่สุดในขณะนั้นคือ วิชาคณิตศาสตร๑ ที่ชอบเพราะมีความสนใจที่จะศึกษาตํอวิศวกรรมการ
กํอสร๎างเพ่ือประกอบอาชีพเหมือนกับบิดาของตนและมีแรงบันดาลใจจากรุํนพ่ีในโรงเรียนเป็นต๎นแบบในการ
เรียน เพราะรุํนพ่ีที่สําเร็จการศึกษาสํวนใหญํจะประสบความสําเร็จในการศึกษาตํอ เชํน เรียนหมอ เรียน
พยาบาล วิศวกรรม เป็นต๎น และสร๎างชื่อเสียงให๎แกํโรงเรียนจนได๎รับการยกยํองในการขึ้นปูายหน๎าโรงเรียน 
ทํานจึงเกิดแรงบันดาลใจวําตนเองต๎องทําได๎แบบนั้น 
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การเข้าสู่ระบบการศึกษา และประสบการณ์ศึกษาที่โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม 
ด๎วยแรงบันดาลใจในขณะนั้นสํงผลให๎ ดร.วิสิทธิ์  ได๎มีโอกาสสอบชิงทุนศึกษาตํอของจังหวัดพิจิตร 

ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผลสอบได๎อันดับที่ 4 ของจังหวัด โดยต๎องเลือก
เรียนได๎ 2 แหํง คือ โรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค๑ และ โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม ทํานจึงตัดสินใจเลือก
ศึกษาตํอทีโ่รงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพราะในยุคนั้นโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงครามเป็น
สถาบันที่มีขนาดใหญํและมีจํานวนนักศึกษาคํอนข๎างมาก 

ทํานเลําถึง ชํวงเปลี่ยนผํานการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเข๎าสูํการเป็นวิทยาลัยครูซึ่งเป็นยุคบุกเบิก           
ยังต๎องการพัฒนาในอีกหลายอยําง ขณะนั้นมีเพียงหอพักชายอยูํ 2 หลัง (สํวนวังจันทน๑ในป๓จจุบัน) สํวนหอพัก
หญิงจะอยูํในอาคารเรียน ในชํวงเวลากลางคืนจะเป็นชํวงที่ต๎องอํานหนังสือเพ่ือทบทวนตําราเรียน                      
แตํสภาพแวดล๎อมโดยเฉพาะแสงสวํางจากดวงไฟไมํเอ้ืออํานวย ประกอบกับการพูดคุยกันเสียงดังไปมาตาม
ประสาวัยรุํนชายหญิงทํานจึงหาทางออกโดยการนอนเร็วและตื่นเร็วกวําคนอ่ืนเพ่ือมาทบทวนตําราเรียนใน
ตอนเช๎ามืด โดยอาศัยแสงสวํางจากเสาไฟฟูา ในสมัยนั้นยังไมํมีเครื่องปรับอากาศ ไมํมีมุ๎งลวด หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกเหมือนในป๓จจุบัน เมื่อถึงเวลานอนจําเป็นต๎องต๎องกางมุ๎งนอน จึงทําให๎มีม๎ุงเป็นจํานวนมากทํานจึง
ถือโอกาสหารายได๎พิเศษในชํวงภาคเรียนให๎เกิดประโยชน๑โดยการชักชวนเพ่ือนสนิทรับจ๎างซักมุ๎ง ในราคาหลัง
ละ 5 บาท ด๎วยความตั้งใจที่จะเก็บเงินไปเรียนตํอที่กรุงเทพมหานครและความใฝุฝ๓นที่ ดร.วิสิทธิ์ ตั้งใจที่จะไป
ศึกษาตํอที่กรุงเทพมหานครก็เป็นจริง เมื่อทํานสามารถสอบชิงทุนได๎ไปศึกษาตํอที่วิทยาลัยครูจันทรเกษม  

 
ความส าเร็จบนเส้นทางนักธุรกิจโรงพิมพ์และอสังหาริมทรัพย์ 
ด๎วยความรู๎และความสามารถเป็นอยํางดี ภายหลังสําเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม              

ดร.วิสิทธิ์ สามารถสอบชิงทุนศึกษาตํอ และสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ที่
วิทยาลัยครูจันทรเกษม ในเวลา 2 ปี ภายหลังสําเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยครูจันทรเกษม จึงกลับมาทํางานใช๎ทุน
คืนโดยการกลับมาเป็นครูสอนหนังสือที่อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยใช๎ระยะเวลาสอนอยูํประมาณ              
2 ปี ทํานเลําวําในปีแรกเป็นเพียงครูผู๎สอนธรรมดาอยูํ 6 เดือน โดยในปีที่ 2 มีโอกาสดํารงตําแหนํงผู๎ชํวย
ครูใหญํฝุายวิชาการ อยูํประมาณ 1 ปี แตํด๎วยหลักเกณฑ๑การได๎รับทุนจําเป็นต๎องใช๎ทุนคืนภายในระยะเวลา             
8 ปี ซึ่งในขณะนั้นทํานได๎ใช๎ทุนไปแล๎ว 2 ปียังเหลืออีก 6 ปี ในระหวํางที่ทํางานอยูํได๎เกิดความตั้งใจที่จะศึกษา
ตํอในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ป๓จจุบัน) จึงสมัครสอบเพ่ือเข๎าศึกษาตํอแตํไมํเป็นผลสําเร็จจึงกลับมาเป็นครูสอนหนังสืออยูํเหมือนเดิม เมื่อ
เวลาผํานไประยะหนึ่งด๎วยความตั้งใจที่จะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให๎จนได๎ ทํานจึงสมัครสอบ
คัดเลือกอีกครั้งที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร และครั้งนี้ถือเป็นผลสําเร็จสํงผลให๎ทํานสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีได๎ดั่งมุํงหวังตั้งใจ เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเรียบร๎อยแล๎ว ด๎วยความก๎าวหน๎า
และในการทํางานในหน๎าที่ทํานจึงเลือกสอบประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พม.) จังหวัดพิจิตร  เพ่ือ
บรรจุเป็นข๎าราชการโดยแท๎จริง และด๎วยความมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีของทําน สามารถสอบผํานทั้งหมด 5 วิชา
ได๎แกํ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ และวิชาครู ซึ่งเป็นที่นําแปลกกวําคนอ่ืนที่สอบในรุํน
เดียวกันที่สอบได๎เพียง 4 วิชาเทํานั้น ประกอบกับในขณะนั้นมีประกาศจดหมายเวียนจากศึกษาธิการจังหวัด 
โดย กระทรวงศึกษาธิการกําลังสรรหาผู๎สมควรดํารงตําแหนํงครูใหญํโรงเรียนจารุพาณิชย๑ กรุงเทพมหานคร 
(ป๓จจุบันยุติการเรียนการสอนลงแล๎ว) หลายคนตํางยกยํองและพูดถึงทํานกันวําทํานเป็นคนเกํง เพราะการเรียน
สาขาคณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ ในขณะนั้นไมํมีผู๎นิยมเรียนกัน เพราะเป็นวิชาที่คํอนข๎างยาก แตํมีทํานเพียง
คนเดียวทั้งจังหวัดที่เรียนจึงเป็นโอกาสสําคัญในชีวิตบนเส๎นทางแหํงการเป็นครูผู๎ถํายทอด 
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ความพลิกผันอันนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตบนเส๎นทางสายครูผู๎ถํายทอดวิชาความรู๎จาก
การชักชวนของเพ่ือนสนิท คือ อาจารย๑ประพันธ๑ (ไมํทราบนามสกุล) อดีตเคยเป็นอาจารย๑มหาวิทยาลัยมหิดล
แตํลาออกไปทํางานอยูํ บริษัท เอสโซํ จํากัด ไดช๎ักชวนให๎เข๎าไปทํางานด๎วย บริษัทน้ํามันมีคําตอบแทนคํอนข๎าง
สูงกวําการเป็นครู จึงตัดสินใจย๎ายมาทํางาน โดยได๎รับความไว๎วางใจให๎ทําหน๎าที่วางแผนการตลาดเกี่ยวกับการ
บริหารการเงินของบริษัท ในระหวํางนั้นทํานก็ได๎ทํางานพิเศษโดยการสอนกวดวิชาไปพร๎อมกับทํางานอยูํที่
บริษัท เอสโซํ จํากัด ทําเชํนนั้นอยูํประมาณ 2 ปี ตํอมาไมํนานจึงได๎รับการชัดชวนจากเพ่ือนอีกคนหนึ่งให๎ไป
ทํางานที ่ธนาคารกรุงเทพ ในตําแหนํงเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูลผู๎ให๎สินเชื่อ ทําอยูํเป็นระยะเวลา 2 ปี คิดวําไมํใชํ
ตัวตนของตนเองจึงตัดสินใจลาออก ประกอบกับการชักชวนของเพ่ือนสนิทให๎เป็นหุ๎นสํวนในการจัดจําหนําย
อุปกรณ๑เครื่องเขียนนําเข๎าจากตํางประเทศจึงเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งในชีวิตของ ดร.วิสิทธิ์ 

ด๎วยจุดเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลําวไมํมีใครอาจคาดเดาอนาคตได๎วําจะเป็นเชํนใด ภายหลังที่ลาออก
จากธนาคารกรุงเทพ ดร.วิสิทธิ์ ได๎รํวมกับเพ่ือนสนิทลงทุนเปิดเปิดกิจการเครื่องเขียน แตํทวําการลงทุนครั้งนี้
ไมํเป็นผลดีแกํทํานและเพ่ือนสนิทมากนัก เนื่องจากการลงทุนที่คํอนข๎างสูงและไมํสามารถจําหนํายสินค๎าได๎
เทําที่ควร เมื่อเวลาผํานไประยะหนึ่งเพ่ือนสนิทของทํานจึงมอบให๎ ดร.วิสิทธิ์ รับผิดชอบธุรกิจเพียงผู๎เดียว               
แตํในความโชคร๎ายยังมีความโชคดีแฝงอยูํ ด๎วยบุญบารมีของทํานที่มีเพ่ือนที่ดี ครอบครัวที่ดี ทุกคนตํางหยิบยื่น
น้ําใจชํวยปลดภาระหนี้สินดังกลําวได๎จนสําเร็จและยังได๎รับการเอ้ือเฟ้ือสถานที่อาคารเพ่ือขยายกิจการดังกลําว
จากเพ่ือนคนหนึ่งทําให๎ทํานสามารถกลับมาตั้งตัวได๎อีกครั้ง ด๎วยความที่จําหนํายเพียงอุปกรณ๑เครื่องเขียนอยําง
เดียวไมํเพียงพอ ประกอบกับความรู๎สึกรัก หลงใหลในการสอนหนังสือ และเป็นผู๎ชื่นชอบการเขียนหนังสือ
ถํายทอดเรื่องราวตํางๆ ทํานจึงเปิดธุรกิจร๎านหนังสือขึ้นอีกหนึ่งกิจการ พิมพ๑หนังสือจัดจําหนํายร๎านค๎าทั่ว
ประเทศ โดยขณะนั้นทํานเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการพิมพ๑หนังสือแหํงประเทศไทยจึงทําให๎มองเห็นชํองทาง
การค๎าขายที่มีผลกําไรงอกงาม และทํานคิดวําการลงทุนทําธุรกิจในสมัยป๓จจุบันไมํใชํเรื่องยากอีกตํอไป เพียง
แคํเรามีความสามารถหรือถนัดด๎านใดก็สามารถทําได๎และต๎องทําให๎เต็มที่ 

 

 
ภาพที่ 21  สํานักงาน บริษัทสํานักพิมพ๑ พ.ศ. พัฒนา จํากัด 
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เมื่อระยะเวลาผํานไป การลงทุนทําธุรกิจแบบไมํมีความรู๎ของ ดร.วิสิทธิ์ เป็นการลงทุนโดยการบริหาร
ความเสี่ยงทํานจึงใช๎กลยุทธ๑การลงทุนที่น๎อย และจําหนํายราคาถูกเพ่ือดึงดูดลูกค๎า จึงทําให๎ธุรกิจการพิมพ๑
หนังสือคํอนข๎างเติบโตช๎า ประกอบกับการเรียนการสอนในป๓จจุบันเป็นยุคดิจิตอล ที่ใช๎โทรศัพท๑หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกเข๎ามาเป็นสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งครูยุคใหมํที่ใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแทนการอํานใน
หนังสือ และพํอแมํผู๎ปกครองที่ไมํสนับสนุนให๎ลูกหลานได๎อํานหนังสือ ธุรกิจการจัดจําหนํายหนังสือเริ่ม              
ซบเซาลง ประกอบกับประสบป๓ญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.2540 ทําให๎มีภาระหนี้ สินเป็นจํานวนมาก แตํ
ทํานได๎รับการชํวยเหลือจากเพ่ือน จึงสามารถกลับมารุํงเรืองอีกครั้ง แตํถึงอยํางไรบนเส๎นทางสายธุรกิจ แม๎วํา
จะกลับมารุํงเรืองก็ยังไมํม่ันใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจเดิม ทํานจึงเริ่มเปลี่ยนเส๎นทางกิจการเพ่ือความอยูํรอดของ
ครอบครัว จนได๎รับการแนะนําจากเพ่ือนให๎เริ่มทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑ ในการซื้อที่ดินสร๎างตึกเพ่ือขายตํอได๎
กําไรจากการค๎า ทํานจึงเลือกซื้อที่ดินเพ่ือสร๎างอพาร๑ทเม๎นท๑ โดยไมํมีความรู๎เกี่ยวกับการบริหาร ตํอมาทํานสั่ง
สมความรู๎ด๎วยการศึกษาตํอในระดับประกาศนียบัตรบัญชีนักธุรกิจยุคใหมํ (MMB) ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เพ่ือนําองค๑ความรู๎มาเติมเต็มการบริหารธุรกิจให๎เจริญก๎าวหน๎าแตํใครจะรู๎วําการศึกษาสามารถทําให๎คนประสบ
ความสําเร็จได๎จริง ทํานสามารถสร๎างหอพักขึ้นมาเป็นหลังแรกได๎สําเร็จ โดยเปิดเป็นธุรกิจแบบผสมผสานการ
ทําหอพักและโรงพิมพ๑อยูํด๎วยกัน ภายหลังจากนั้นไมํนาน ดร.วิสิทธิ์ สามารถซื้อที่ดินเพ่ือสร๎างสํานักงานใหมํ ที่
เป็นสถานที่ตั้งโรงพิมพ๑ในป๓จจุบัน สํานักงานเดิมจึงทําธุรกิจหอพักได๎อยํางเต็มรูปแบบ เมื่อความมั่นคงเริ่มมี
มากขึ้นการลงทุนเพ่ือหวังผลกําไรยํอมมีเกิดขึ้นอยูํเสมอ ทํานได๎รับการชักชวนจากเพ่ือนสนิทให๎ ขยายธุรกิจ
คลังสินค๎าสําหรับเก็บหนังสือที่จัดพิมพ๑รอจัดจําหนํายและให๎เชํา  ที่อําเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ทําน
ตัดสินใจลงทุนอีกครั้งโดยใช๎เงินหมุนเวียนจากการค๎าขายทยอยจําย และมีความคิดที่จะเปิดโรงพิมพ๑อยูํที่นั่น 
ด๎วยเหตุผลนานาประการจึงไมํสําเร็จ ประกอบกับกิจการงานพิมพ๑เริ่มน๎อยลงเนื่องจากไมํมีคนจ๎าง ถือเป็นโชค
ดีของทํานในขณะนั้นที่ไมํเลือกลงทุนทําน แตํเลือกที่จะซื้อที่ดินเขตสามเสน กรุงเทพมหานคร สร๎าง
คอนโดมิเนียมให๎เชําอยูํอาศัย ภายใต๎ชื่อใหมํ บริษัท พ.ศ.พัฒนากรุ๏ป จํากัด ที่สร๎างขึ้นเพ่ือบริหารธุรกิจคอนโด
ให๎เกิดผลกําไรให๎งอกงาม เพราะทํานเชื่อวําการลงทุน หรือซื้อที่ดินเพ่ือการขายตํอในอนาคตเมื่อระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหลํานั้นจะยิ่งมีมูลคําเพ่ิมมากข้ึน 

ป๓จจุบันด๎วยฐานะทางเศรษฐกิจและการทําธุรกิจที่เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ดร.วิสิทธิ์ ยังให๎ความสําคัญ
กับการเสียสละอุทิศตนในการสนับสนุนกิจการทางสังคมตํางๆ อาทิ  การมอบทุนการศึกษาแกํนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีละสองแสนบาท การสนับสนุนทุนการศึกษาให๎กับเด็กด๎อยโอกาสทาง
การศึกษาจากเงินเดือนผู๎สูงอายุของตัวทํานเอง การมอบทุนการศึกษาแกํนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
จันทรเกษม ปีละหนึ่งแสนบาท ทุนรามา ทุนพระเทพ เป็นต๎น รวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนตํางๆ ขึ้นมาเพ่ือ
ชํวยเหลือผู๎อ่ืน และสังคม ซึ่งป๓จจุบันทํานยังสนับสนุนกองทุนมูลนิธิ รองศาสตราจารย๑ ดร.มังกร ทองสุขดี              
ปีละหนึ่งแสนบาทอีกด๎วย 
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การก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค  
ดร.วิสิทธิ์ เลําวํา ป๓ญหาอุปสรรคในการเรียนขณะนั้นไมํมีอุปสรรคใด เพราะทํานเป็นผู๎มีผลการเรียนดี

จึงได๎รับทุนการศึกษาโดยตลอด ประกอบกับมีเงินสํวนตัวของตนเองอยูํบ๎างจากการทํางานเก็บเงินเพ่ือสํงตัวเอง
เรียน เลยไมํมีป๓ญหาอุปสรรคใดๆ และด๎วยความเป็นผู๎ที่มีมิตรสัมพันธ๑ที่ดีกับกลุํมเพ่ือนและผู๎คนมากมาย                  
จึงเป็นบํอเกิดแหํงการเข๎าสูํสังคมตํางๆ อาทิเชํน กลุํมเพ่ือนในขณะศึกษาที่วิทยาลัยครูพิบูลสงครามโรงเรียน
บางมูลนาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครูจันทรเกษม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
เป็นต๎น 

ครั้งหนึ่งทํานมีโอกาสได๎ไปศึกษาดูงานการจัดการแสดงหนังสือที่ประเทศสิงคโปร๑ ทําให๎เกิดการ
เปรียบเทียบขึ้นในใจของตนเองวําสมัยนี้คนไทยสํวนใหญํนิยมใช๎เทคโนโลยีมากกวําการอํานหนังสือ แตํด๎วย
ความเป็นคนรุํนกํอนทํานเชื่อเสมอวําการอํานหนังสือจะทําให๎ได๎เปิดโลกทัศน๑ที่กว๎างขวางยิ่งขึ้น โดยยกตัวอยําง
ให๎เห็นวํา “คนบางคนมีธุรกิจสํวนตัวที่สามารถสร๎างรายได๎ร๎อยล๎านพันล๎าน แตํไมํเคยอํานหนังสือเพ่ือศึกษา
ข๎อมูลให๎รอบคอบเมื่อถึงคราวเกิดป๓ญหาขึ้นแล๎วหาทางออกไมํได๎ จนในที่สุดต๎องฆําตัวตาย” จึงทําให๎ทําน
เชื่อมั่นวําการอํานหนังสือจะทําให๎คิดและหาทางออกได๎ดี และไมํเลือกที่จะทําในสิ่งที่ไมํดี 
 ทํานกลําวตํอไปวําชีวิตในขณะนี้เพียงพอแล๎วกับทุกสิ่ง ด๎วยอายุท่ีเพ่ิมมากขึ้น ประสบการณ๑ตํางๆ ที่ได๎
พบเจอมามากมาย ชีวิตตั้งแตํในวัยเด็กจนถึงป๓จจุบัน ทํานได๎นําหลักเศรษฐกิจพอพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 
มาปรับใช๎ในการดําเนินชีวิตตั้งแตํวัยเด็กจนถึงวัยทํางานโดยทํานยกตัวอยํางให๎เห็นวํา “รถยนต๑ที่ใช๎อยูํในขณะนี้
ยังไมํเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงถึงแม๎วําจะมีคนรอบข๎างหลายคนแนะนําให๎เปลี่ยน แตํทํานกลับมองวํารถยนต๑ที่ใช๎
งานอยูํนั่นยังสามารถใช๎งานได๎เป็นปกติดี ไมํมีป๓ญหาอะไร สมควรประหยัดอดออมเงินไว๎ทําอยํางอ่ืนที่จําเป็น 
และเกิดประโยชน๑ตํอผู๎อ่ืนจะดีกวํา เพราะถึงอยํางไรก็ใช๎งานได๎เหมือนกัน” 
 ในเส๎นทางนักธุรกิจแม๎จะมีอุปสรรคบ๎างแตํ ดร.วิสิทธิ์ ก็สามารถก๎าวผํานมาได๎ ทํานเลําวําครั้งหนึ่งเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจถึงขั้นจําเป็นจะต๎องกู๎เงินจากตํางประเทศมาลงทุนบริหารกิจการ แตํทํานกลับฉุกคิดขึ้นได๎วํา             
ไมํมีเหตุสมควรที่จะนําเงินที่มีดอกเบี้ยราคาสูงมาใช๎ในการลงทุน และในขณะเดียวกันในความโชคร๎ายยํอมมี
ความโชคดีแฝงอยูํทํานกลับพลิกวิกฤตให๎เป็นโอกาส โดยใช๎หลักกลยุทธ๑การบริหารแบบลงทุนน๎อยแตํได๎กําไร
เหมาะสมทําให๎ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนตํอไปได๎ เพราะชํวงนั้นลูกค๎าตํางจังหวัดมีป๓ญหาการชําระเงินคําหนังสือ
แตํเส๎นทางสายธุรกิจยํอมมีขึ้นลงเป็นธรรมดา เมื่อถึงชํวงขาขึ้นก็สามารถสร๎างรายได๎ปีละ 20 ล๎าน ซึ่งใน
ขณะนั้นมีโอกาสทํางานรํวมกับติวเตอร๑จึงสามารถจัดพิมพ๑คูํมือเตรียมสอบสามารถเพ่ิมมูลคําได๎เป็นกอบเป็นกํา 
ทําให๎ชํวงนั้นธุรกิจรุํงเรืองมาก แตํพอในปี 2540 ก็เจอวิกฤตที่ต๎องเปลี่ยนการบริหารใหมํ และครั้งหนึ่งเคยถูก
ละเมิดลิขสิทธิ์ในการนํารายละเอียดในหนังสือที่จัดพิมพ๑และเปลี่ยนปกเป็นของตนเพ่ือแจกให๎ กับนักเรียนได๎
เรียนฟรี แตํทํานเลือกที่จะไมํเอาความผิดกับผู๎ละเมิดเพราะคิดวําเป็นการเสียสละ อุทิศเพ่ือการศึกษาให๎แกํ
นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ด๎วยความที่ทํานเป็นผู๎มีจิตเป็นกุศล จึงสํงผลให๎ทํานได๎รับการยกยํองเชิดชู
เกียรติจากหนํวยงานหรือสถาบันตํางๆ อาทิเชํน การได๎รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
การจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปี พ.ศ.2551 ได๎รับการแตํงตั้งให๎ดํารงตําแหนํง
ประธานกองทุน หรือสมาคม และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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ความภาคภูมิใจในฐานะศิษย์เก่า 
ดร.วิสิทธิ์ เลําวํา ตั้งแตํก๎าวแรกที่ได๎เข๎ามาที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ความประทับใจเกิดขึ้นเมื่อได๎

เห็นความทํุมเทในการเอาใจใสํการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นอยํางดีไมํเพียงแคํสอนหนังสืออยํางเดียว แตํ
อาจารย๑ยังถํายทอดไปถึงเรื่องมารยาทการใช๎ชีวิตทางสังคมอยํางเครํงครัด ด๎วยชํวงวัยที่ใกล๎กันระหวํางศิษย๑กับ
อาจารย๑จึงทําให๎สื่อสารกันเข๎าใจงํายและเป็นกันเอง อาจเป็นเพราะด๎วยความมุํงหวังตั้งใจที่อยากให๎ศิษย๑ของ
ตนสามารถอยูํบนสังคมตํอไปได๎อยํางมีความสุขถือเป็นเรื่องที่ดีในการนําไปใช๎เป็นแบบอยํางของนักศึกษา
โดยเฉพาะการเป็นครูผู๎ถํายทอด แท๎จริงแล๎วต๎องมีความทุํมเทเสียสละ อุทิศตนเพ่ือศิษย๑ ไมํเพียงแคํสอน
หนังสือในตําราเพียงอยํางเดียว ในขณะนั้นเป็นรุํนที่ 5 ของการจัดตั้งวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม นับเป็น
ระยะเวลา 2 ปี ที่ทํานได๎ศึกษาอยูํ โดยระหวํางที่ศึกษานั้น ทํานมีผลการเรียนดีที่สุดในกลุํมเพ่ือนรุํนเดียวกัน 
และมีโอกาสได๎รับการคัดเลือกในการสอบชิงทุนให๎ไปศึกษาตํอระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร โดยได๎รับทุนเรียนฟรีแบบตํอเนื่อง  

ดร.วิสิทธิ์ เลําตํอไปวํา ในชํวงชีวิตของการทํางานทํานมีโอกาสได๎รับเชิญให๎ไปบรรยายเกี่ยวกับการ
บริหารร๎านหนังสือ การบริหารสํานักพิมพ๑ ให๎แกํนักศึกษามหาวิทยาลัยตํางๆ ในกรุงเทพมหานคร เชํน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ เป็นต๎น การบรรยายในทุกครั้งทํานจะ
ให๎ข๎อคิดและแนวปฏิบัติไว๎เสมอเกี่ยวกับการหารายได๎พิเศษระหวํางเรียน การสมัครงาน การหางานทําใน
ชํวงเวลาวํางจาการเรียนโดยให๎นักศึกษาพิจารณาตนเองดูวําตนเองมีทักษะหรือความถนัดในด๎านใดที่จะ
สามารถทํางานหาเลี้ยงตนเองได๎ ด๎วยประสบการณ๑และสิ่งตํางๆ เหลํานั้นทํานเชื่อและศรัทธาเสมอมาวําความ
เป็นผู๎สอนหรือผู๎ถํายทอดที่มีอยูํในตัวของทํานเองนั้นสํวนหนึ่งที่สําคัญ คือ การได๎รับการถํายทอดความเป็นครู
จากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  
 ในตอนท๎ายในฐานะที่เป็นศิษย๑เกํา ดร.วิสิทธ๑ ได๎แสดงความรู๎สึกของตนเองที่อยากเห็นความโดดเดํน
และเจริญก๎าวหน๎าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยให๎คําแนะนําในการพัฒนาสิ่งที่มีอยูํให๎เกิดความ
โดเดํนขึ้น อาทิเชํน การสํงเสริมให๎นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมได๎ฝึกฝนประสบการณ๑จากการเรียนในการ
ประกอบอาหารเพื่อขายในศูนย๑อาหารของมหาวิทยาลัยแทนการสรรหาร๎านค๎าจากภายนอก เพ่ือเป็นการสร๎าง
รายได๎ให๎เกิดแกํนักศึกษาไปพร๎อมกับความรู๎และประสบการณ๑ที่นักศึกษาควรได๎รับในสายวิชาชีพของตนเอง  

นอกจากนี้ ดร.วิสิทธิ์ ได๎ให๎ข๎อคิดแกํนักศึกษารุํนป๓จจุบัน ประการหนึ่งคือ ตนเป็นที่พ่ึงแหํงตน ใน
ความหมายของทํานหมายถึง ทํานไมํสนับสนุนให๎นักศึกษากู๎ยืมเงินกองทุนกู๎ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เพราะ
การก๎ู กยศ. จะทําให๎ใช๎เงินโดยฟุุมเฟือย ไมํเห็นคุณคําของการได๎มา เนื่องจากเป็นเงินที่กู๎ยืมโดยไมํได๎ขวนขวาย
หาด๎วยตนเอง หากหาได๎ด๎วยตนเองจะรู๎ซึ้งถึงความยากลําบากของการหาเงินและจะใช๎เงินอยํางประหยัด               
ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป็นต๎องสนับสนุนเรื่องนี้เป็นสําคัญ อาจารย๑แนะแนวเป็นแรงผลักดันสําคัญที่จะชํวยหางาน
พิเศษระหวํางเรียนให๎แกํนักศึกษาที่ยากจน และอีกประการหนึ่ง คือ การหางานทําระหวํางเรียนเพ่ือนํารายได๎
สํวนนี้มาใช๎จํายจะเป็นการชํวยประหยัดรายจํายของครอบครัว และไมํควรคิดวําอาชีพที่เลือกทําเป็นอาชีพที่
ต๎อยต่ําเพราะไมํวําคนเราจะทําอาชีพใดก็ขอให๎เป็นอาชีพที่สุจริต 
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กรณีศึกษาที่ 7 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา 

นักวิจัย ผู๎บุกเบิก “อุตรดิตถ๑โมเดล” บุคคลต๎นแบบด๎าน Social Engagement Learning  
อดีตหัวหน๎าคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี หัวหน๎าศูนย๑วิจัย  

และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ 
สําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร๑ 

ศิษย๑เกํา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พ.ศ.2511 
 

 
ภาพที่ 22 รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา 

 
 รองศาสตราจารย์  ดร.ฉัตรนภา พรหมมา  มีความเชี่ยวชาญด๎านการประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู๎ประเมินภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ การ
วิจัยเพ่ือท๎องถิ่น การบริหารงานวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือชุมชนท๎องถิ่น ผู๎บุกเบิก “อุตรดิตถ๑โมเดล” หัวหน๎า
โครงการสร๎างเสริมสุขภาวะเพ่ือความอยูํดีมีสุขของชุมชน โดยองค๑กรท๎องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ๑ การวิจัยและ
พัฒนาการเรียนรู๎ การพัฒนาดัชนีบํงชี้คุณภาพและเกณฑ๑เพ่ือการประเมิน ผู๎สร๎างผลงานวิจัย ตําราเกี่ยวกับการ
วิจัย การประกันคุณภาพ การวัดผลและประเมินผล ได๎รับประกาศเกียรติคุณบุคคลต๎นแบบด๎าน Social 
Engagement Learning จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสมาคมเครือขํายพัฒนาวิชาชีพอาจารย๑
และองค๑กรระดับอุดมศึกษาแหํงประเทศไทย และรางวัลการวิจัยมากมาย เป็นที่ยอมรับผลงานด๎านการวิจัย
เพ่ือชุมชนท๎องถิ่นอยํางกว๎างขวาง 

 
ภาพที่ 23  รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ขณะฝึกสอนทีโ่รงเรียนสาธิตวิทยาลัยพิบูลสงคราม 
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ภูมิหลัง ประสบการณ์ในอดีต พื้นฐานความส าเร็จ 
รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา เลําถึงชีวิตวัยเด็กวําทํานเป็นชาวพิษณุโลก อําเภอพรหมพิรามโดย

กําเนิด คุณพํอคุณแมํเป็นลูกครึ่งไทย-จีน มีพ่ีน๎อง 7 คน พ่ีชาย 4 คน พ่ีสาว 1 คน น๎องสาว 1 คน เป็นลูกคนที่ 
6 เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองบ๎านอยูํริมแมํน้ํานําน ชีวิตจึงอาศัยอยูํริมน้ําตลอด อาชีพหลักของครอบครัวคือ
การค๎าขาย เมื่อยังเด็กทํานสนใจและรักการอํานหนังสือมาก เรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ที่
โรงเรียนซึ่งเป็นถิ่นกําเนิด อยูํที่ตําบลหนองตม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  หากโรงเรียนมีการจัดการ
ประกวดแขํงขันจะรํวมกิจกรรมและได๎รางวัลเสมอทั้งด๎านการเรียนและกิจกรรมเสริม ทํานเลําถึงเหตุการณ๑
ประทับใจสมัยเด็กวํามีมากมาย ตัวอยํางหนึ่งคือ ขณะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันหนึ่งคุณครูประจําชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เดินมาหาด๎วยใบหน๎าเครํงเครียดบอกให๎ไปอํานหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให๎รุํนพ่ี
ฟ๓งเดี๋ยวนั้นเลย จําได๎วําตอนนั้นรู๎สึกงงๆ แตํพยายามตั้งสติแล๎วรีบทดลองอํานระหวํางเดินตามครูไป มีบางคํา
ไมํแนํใจก็ถามครูกํอน ทําให๎ผลงานผํานได๎ด๎วยดีตามเปูาหมายของคุณครู อีกเหตุการณ๑หนึ่งที่ประทับใจมาก
ชํวงอยูํชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คือได๎รํวมกิจกรรมการแขํงขันร๎องเพลง และแสดงรําตัดได๎รางวัลชนะเลิศ ทําให๎
ถูกเชิญไปแสดงเวทีตํางๆ ครั้งหนึ่งได๎ไปแสดงเวทีเดียวกับนักร๎องลูกทุํงดังที่ทํานชื่นชมในยุคนั้น และถูกชวนให๎
เข๎าเป็นนักร๎องรุํนเยาว๑ในวง ความรู๎สึกตอนนั้นทํานเลําวํามีความภูมิใจมาก แตํได๎ปฏิเสธเพราะอยากเรียนตํอ
มากกวํา  

หลังจากจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในชํวงนั้น ด๎วยความอยากเรียน
ตํอ คุณแมํทํานจึงสํงไปสอบเข๎าเรียนที่ โรงเรียนสตรีสุโขทัย อุดมดรุณี ได๎รับคัดเลือกเข๎าเรียนจนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 7 โดยปีแรกอาศัยอยูํกับคุณยาย ปีที่ 2-3 อยูํกับคุณน๎า ซึ่งให๎การดูแลอยํางดี ผลการเรียน
และกิจกรรมในชํวงนี้ที่ประทับใจมากคือได๎รับเลือกเป็นหัวหน๎าชั้นตลอด ได๎รับเลือกเป็นตัวแทนแขํงขัน
วิชาการเวทีตํางๆ ที่ได๎รางวัลทุกครั้ง ผลงานที่ภูมิใจมากเป็นพิเศษในชํวงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 คือการ
สอบสอน ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของวิชาอนุกาชาดชั้นพิเศษท่ีต๎องสอนรุํนพี่ เนื่องจากไมํมีรุํนน๎องเลย ผลการการสอบ
สอนได๎คะแนนระดับเยี่ยม คุณครูชมเชยมากที่ตอบคําถามได๎มีเหตุผล ทั้งที่ถูกลองภูมิจากรุํนพ่ีอยํางมาก เป็น
เหตุการณ๑หนึ่งที่จุดประกายให๎รักงานครูมากขึ้น อีกตัวอยํางหนึ่งที่ประทับใจคือการได๎รับเลือก เป็นผู้แทนของ
โรงเรียนให้เข้าแข่งขันเขียนเรียงความเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2505 เรื่องเด็กดีควรปฏิบัติตนต่อพ่อ
แม่อย่างไร ทั้งประเภทเขียนในเวลาและนอกเวลา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภทจากผู๎วําราชการ
จังหวัดในงานวันเด็กแหํงชาติที่จัดเป็นงานใหญํของจังหวัด มีกิจกรรมตํางๆ สําหรับเด็กเยาวชนมากมายทั้งวัน 
ภาพการจัดงานที่ให๎ความสําคัญกับเด็กเยาวชนยังเป็นที่ประทับใจถึงทุกวันนี้ 

ชํวงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทํานเลําวําได๎กลับไปศึกษาตํอที่บ๎านเกิด เนื่องจากสอบเทียบได๎เรียนชั้น 
มศ.2 (ไมํต๎องเรียน มศ.1) ประสบการณ๑ชํวงนี้มีคุณคําอยํางมากทั้งด๎านการเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
คุณครูดูแลอยํางดี ผลการเรียนสูงสุดได๎รับเข็มเรียนเยี่ยมของโรงเรียนทุกปี เมื่อจบชั้น มศ.3 คุณครูอยากให๎
สอบเข๎าเรียนแพทย๑ แตํใจรักอาชีพครูประกอบกับประทับใจคุณครูมาตลอดทุกระดับชั้นที่เรียน จึงเลือกสอบ
เข๎าศึกษาตํอที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
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การเข้าสู่ระบบการศึกษา ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา เลําวํา ทํานสอบเข๎าเรียนตํอที่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได๎ลําดับที่ 

2 และสอบเข๎าเรียนตํอที่ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ได๎ลําดับที่ 3 แตํเลือกเรียนที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และศึกษาตํอเนื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) สาขาวิทยาศาสตร๑-คณิตศาสตร๑ เมื่อได๎เข๎าเรียนที่วิทยาลัยครูพิบูลสงครามในยุคนั้นทําน
ตื่นเต๎นและสนุกมากเพราะได๎เจอเพ่ือนมากมาย เป็นการอยูํโรงเรียนประจําเป็นครั้งแรก ออกจากหอพักได๎
เฉพาะวันเสาร๑-อาทิตย๑ การเรียนชํวงนี้คุณแมํเป็นคนสํงเรียน เนื่องจากคุณพํอเสียชีวิตตั้งแตํลูกๆ ยังเล็ก การ
เรียนที่วิทยาลัยครูพิบูลสงครามมีคําใช๎จํายมากขึ้น ทํานจึงรับสอนพิเศษ เพ่ือหารายได๎ระหวํางเรียน เริ่มงาน
แรกจากการที่ผู๎วําราชการจังหวัดมามอบประกาศนียบัตรเรียนดี และได๎จองตัวให๎ไปสอนพิเศษลูกของทําน
ตอนปิดภาคเรียน นอกจากนี้ทํานยังเคยชํวยงานในโรงเรียนกวดวิชาในหน๎าที่ผู๎ชํวยวิทยากร และแทนวิทยากร
เป็นบางครั้ง ชีวิตที่พิบูลสงครามชํวงนั้นเป็นชีวิตที่ทํานประทับใจมาก เนื่องจากเป็นสถาบันที่บํมเพาะ
คุณลักษณะให๎ทํานประสบความสําเร็จทั้งการงานและการดํารงชีวิต อาจารย๑และเพ่ือนได๎ให๎โอกาสเรียนรู๎ใน
หลากหลายมิติ ทํานเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ของมหาวิทยาลัยเสมอ เหตุการณ๑ประทับใจสําคัญที่ทํานยกตัวอยําง
ด๎านการเรียนและฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ คือทํานเคยฝึกสอนท่ี โรงเรียนจําการบุญ ซึ่งอยูํข๎างวัดใหญํชํวงเรียน
ระดับ ป.กศ. ได๎รับมอบให๎สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งไมํเคยรับนักศึกษาฝึกสอนมากํอน ปกตินักศึกษา
ฝึกสอนจะได๎รับมอบให๎สอนบางวิชา แตํทํานได๎รับมอบจากคุณครูประจําชั้นให๎ทําหน๎าที่สอนทุกวิชา ดูแลทุก
เรื่องแทนคุณครูประจําชั้น เมื่อเริ่มทํางานพบวํานักเรียนห๎องนี้มีเรื่องวิวาทกันทุกวันถูกทําโทษก็ไมํกลัวมีเรื่อง
ฟูองครูกันทุกวัน จึงต๎องออกแบบกิจกรรมให๎ทุกคนมีหน๎าที่ เชํน ฝุายทําหนังสือพิมพ๑ห๎อง ฝุายพยาบาล ฝุาย
ควบคุมความเรียบร๎อยของห๎องเรียน ซึ่งได๎ผลดีเพราะนักเรียนยุํงกับงาน ไมํมีเวลาวิวาทกันต๎องชํวยกันทํางาน 
ด๎านการเตรียมสอนมีการทําบันทึกการสอนแบบพิสดาร (ละเอียดมากใช๎เป็นคูํ มือให๎คนสอนแทนได๎เลย)              
ทุกวิชาที่สอนได๎ใช๎ความรู๎และประสบการณ๑ที่เรียนมาอยํางเต็มศักยภาพ ซึ่งผลจากการทํางานหนักนี้มีคุณคํา
อยํางยิ่ง เพราะศิษย๑ห๎องนี้ดีขึ้นทุกมิติ คุณครูประจําชั้นให๎คะแนนประเมินสูงสุด อาจารย๑นิเทศทุกทํานนําสมุด
บันทึกการเตรียมสอนให๎เพ่ือนรุํนหลังที่จะออกฝึกสอนดูเป็นตัวอยําง เป็นความภาคภูมิใจอยํางมาก ไมํใชํ
เพราะได๎เกรด A แตํภูมิใจที่ลูกศิษย๑ผูกพันกับเราเมื่อเจอกันหลังจากเวลาผํานไปนานก็ยังจํากันได๎ ชํวงฝึกสอน
ระดับ ป.กศ.สูง ได๎รับมอบให๎ฝึกสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ชํวยให๎
เกิดการเรียนรู๎และประสบการณ๑อยํางมากโดยเฉพาะในสํวนของการทํางานกับอาจารย๑เพ่ือบํมเพาะลูกศิษย๑ ซึ่ง
มีประโยชน๑อยํางยิ่งในการประยุกต๑ใช๎ในโอกาสตํอมา 

ด๎านกิจกรรมเสริมหลักสูตรได๎รํวมกิจกรรมชมรมและแขํงขันกีฬาสีสนุกมาก ได๎ใช๎เวลาวํางซ๎อมกีฬา
ซ๎อมเชียร๑รํวมกับเพ่ือนๆ ไมํมีเหงา ไมํมีเวลาคิดถึงบ๎าน กีฬาที่ได๎รับคัดเลือกเป็นตัวแทนแขํงขันคือแบตมินตัน 
รํวมเป็นนักดนตรีในวงดนตรีไทย (เลํนออร๑แกน) มีโอกาสแสดงดนตรีไทยในงานตํางๆ ทั้งในและนอกสถาบัน ที่
ประทับใจมากคือแสดงในงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นงานยิ่งใหญํในความรู๎สึกจากชํวงนั้นถึงป๓จจุบัน มห
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ภาพที่ 24 รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ขณะเป็นอาจารย๑ประจําหอพักพวงชมพู  

 
ประสบการณ์ศึกษาต่อและการเข้าสู่อาชีพ 

ภายหลังสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  ทํานได๎รับคัดเลือกเข๎าศึกษาตํอ ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร๑) โดยได๎รับการคัดเลือก
ด๎วยคะแนนสูงสุด ด๎านคณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ จากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม เพ่ือนรํวมห๎องเรียนจึงมีผู๎ที่
ได๎คะแนนสูงสุดของจากแตํละวิทยาลัยครูจากทั่วประเทศ ระหวํางเรียนทํานมีโอกาสได๎ชํวยงานอาจารย๑ รับ
สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร๑และวิชาฟิสิกส๑ เพราะทํานเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร๑ วิชาโทฟิสิกส๑ และยังได๎รับการ
สนับสนุนทุนเรียนดีจากบริษัทสยามกลการ ภายหลังเรียนจบได๎รับคัดเลือกเข๎าทํางานหลายแหํงทั้งภาครัฐและ
เอกชน แตํทํานตั้งใจจะเป็นครูจึงเลือกบรรจุที่วิทยาลัยครูอุตรดิตถ๑ ด๎วยความประทับใจเมืองลับแลซึ่งเป็นเมือง
รํมรื่นนําอยูํ อยูํใกล๎บ๎านเกิด มีความเป็นธรรมชาติทิวเขาสวยงาม ผู๎คนน้ําใจดี และมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

 
ชีวิตอาจารย์ใหม่ 
รายงานตัวรับราชการครั้งแรกที่วิทยาลัยครูอุตรดิตถ๑วันที่ 17 พฤษภาคม 2514 อยูํภาควิชา

คณิตศาสตร๑มีเพ่ือนรํวมรุํนที่เป็นอาจารย๑ใหมํรุํนเดียวกันกวํา 50 ชีวิตได๎รับการต๎อนรับที่เขื่อนดินลํองเรือไป
เขื่อนสิริกิติ์บางคนลงเลํนน้ํากันสนุกสนาน ปีแรกมีกิจกรรมสังสรรค๑กันบํอยมากทั้งภายในและภายนอกพากัน
ไปเที่ยวเป็นกลุํมกันเองโดยขี่จักรยานแทบทุกวัน ใครใจดีมีแรงก็ชวนเพื่อนซ๎อนท๎าย  

บรรยากาศรุํนพ่ีรุํนน๎องชํวงนั้นอยูํรํวมกันเหมือนคนครอบครัวเดียวกัน ทํางานก็สนุก นันทนาการก็
สนุก รุํนพี่ให๎โอกาสทํางานยิ่งมากยิ่งได๎เรียนรู๎มาก งานที่ประทับใจคือได๎รับมอบให๎สอนวิชาวิธีสอนคณิตศาสตร๑
และรํวมออกนิเทศการสอน ชํวงแรกหนักใจมากทําให๎ต๎องค๎นคว๎าและเรียนรู๎ เวลานั่งรถไปนิเทศ มีรุํนพ่ีเลํา
นิทานระหวํางทางตลอดไมํมีงํวง การลงพ้ืนที่ติดตามนักศึกษาฝึกสอนได๎เยี่ยมชมผลงานนักศึกษาที่ทําโครงการ
รํวมกับชุมชนชํวยให๎เกิดประสบการณ๑และจุดประกายความคิดอยํางหลากหลาย เชํน ได๎เห็นกระบวนการเรียน
การสอนของครูคณิตศาสตร๑ที่ยังไมํสามารถสร๎างความรักคณิตศาสตร๑ให๎กับนักเรียนได๎  เห็นความยากลําบาก
ของนักเรียนพ้ืนที่หํางไกล ทําให๎เกิดแรงบันดาลใจที่จะเชื่อมวิชาการหรือเรื่องที่ เราสอนให๎เพ่ิมคุณคําตํอการ
ดํารงชีวิตได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
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ระบบการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของอุตรดิตถ๑ มีชื่อเสียงมากจากผลงานของ รุํนพ่ี ๆ ที่สืบสาน              
กันมา มีผู๎มาดูงานตํอเนื่อง ครั้งหนึ่งอธิบดีกรมกํอสร๎างครูจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) พาคณะมาดูงานเกือบ 1 เดือน ได๎มีสํวนนําทีมดูงานในพ้ืนที่ ทําให๎ได๎เรียนรู๎ถึงความเป็นอัตลักษณ๑ของ
อุตรดิตถ๑ที่ยังมีวัฒนธรรมประเพณีคาบเกี่ยวกับ สปป.ลาว อยํางมากโดยเฉพาะวัฒนธรรมด๎านอาหาร                          
การแตํงกาย ความเชื่อ และการดํารงชีวิต 

14 ตุลาคม 2516 เป็นชํวงที่ทํานเลําวําเพ่ิงจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะชั้นสูงทาง
คณิตศาสตร๑กลับมามีเหตุการณ๑ประท๎วงรัฐบาลรุกลามเป็นประท๎วงผู๎บริหารในวิทยาลัยครูอุตรดิตถ๑ 
สถานการณ๑รุนแรงตํอเนื่องนับเดือนไมํสามารถจัดการเรียนการสอนได๎เต็มที่ ชํวงนั้นทํานได๎รู๎จักอาจารย๑วีรวุฒิ 
พรหมมา และได๎แตํงงานมีบุตร ชาย หญิง ในปีตํอมา (แตํงงานแล๎ว ครอบครัวชํวยหนุนการทํางานอยํางยิ่ง 
โดยเฉพาะคุณยาย คุณยํา และคุณพํอของลูกๆ) ปี 2517-2518 มีโอกาสรํวมพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี
คณิตศาสตร๑ และชํวยงานในคณะหลายบทบาท การทํางานมีทั้งในเวลา  นอกเวลา ไมํมีการพูดเรื่อง
คําตอบแทนพิเศษไมํวําหน๎าที่หรือตําแหนํงใด ยกเว๎นคําสอนภาคค่ําหรือ Twilight (เงินเดือนชํวงนั้น 1,250 
บาท) แตํสิ่งสําคัญคือได๎เพ่ือน ได๎เรียนรู๎ถึงจุดเดํน และสิ่งที่ควรพัฒนาในหลากหลายมิติ นับเป็นทุนสําคัญที่ชํวย
อยํางมากตํอความสําเร็จในการทํางานบทบาทตําง ๆ ในชํวงตํอมา 

 
คณบดีปี 2521 
ปี 2519 ได๎รับการคัดเลือกเข๎าศึกษาปริญญาโท ด๎านการสอนคณิตศาสตร๑ที่ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร๑ ซึ่งชํวงนั้นเรียนด๎วยดูแลลูกเล็กชายหญิง 2 คนด๎วย แตํครอบครัวอบอุํนดี มีคุณยายชํวยเป็นหลัก
ดูแลลูกๆ คุณพํอของลูกๆ ก็ทํางานอยูํสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑แหํงประเทศไทย ซึ่งอยูํรั้วเดียวกับ
สถาบันวิจัยแหํงชาติในชํวงนั้น (ตํอมาได๎ย๎ายมาทํางานสังกัดวิทยาลัยครู) ผลการเรียนปริญญาโทผํานด๎วย
คะแนนเฉลี่ย 3.95 จบเป็นคนแรกของรุํน  

กลับจากศึกษาปริญญาโท มีโอกาสทํางานตําแหนํงคณบดีคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  (ชื่อ
ตําแหนํงในตอนนั้นเรียกหัวหน๎าคณะวิชา) ทํางานชํวงนั้นสนุกมาก ทีมงานเข๎มแข็งทุกคน มีเรื่องดีๆ ที่ทําน
อยากเลํามากมาย แตํทํานขอเลําเป็นตัวอยํางคือเรื่องการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานเดํนทางวิทยาศาสตร๑
โดยความรํวมมือของสมาคมวิทยาศาสตร๑แหํงประเทศไทยครั้งที่ 1  

งานครั้งนั้นมีการเตรียมการอยํางดีโดยความรํวมมือของบุคลากรทั้งคณะกับเครือขํายสถานศึกษาใน   
พ้ืนที่และภาคีภายนอกที่สําคัญ คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรได๎รับความอนุเคราะห๑อยํางดี
ยิ่งจาก ศาสตราจารย๑ ดร.สุชาติ รัตนกุล กับ อาจารย๑โช สาลีฉัน มาเป็นวิทยากรและผู๎ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงาน
เดํนด๎านสื่อสร๎างสรรค๑ทางคณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ สมาคมวิทยาศาสตร๑แหํงประเทศไทยสนับสนุนโลํ
รางวัลและของขวัญ รวมทั้งสนับสนุนให๎ ดร.ระวี ภาวิไล มาเป็นวิทยากร บรรยากาศการจัดงานคึกคักมาก 
กิจกรรมที่เป็นจุดขายของงานคือการประกวดสื่อสร๎างสรรค๑และผลงานวิชาการเดํนด๎านวิทยาศาสตร๑และ
คณิตศาสตร๑ การบรรยายทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการจากทุกภาควิชา ตัวอยํางภาควิชา เคมีผลงานที่
เป็นผลิตภัณฑ๑เดํน เชํน น้ําหอมกันยุงจากสารสกัดน้ํามันมินต๑ที่ ภาควิชาเกษตรแสดงวิธีการกลั่น มีรถ
นิทรรศการจาก สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  (สสวท.) มารํวมแสดงสื่อการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑วันจัดงานยังไมํทันถึง 7 โมงเช๎า มีผู๎รํวมงานขับรถสองแถวบรรทุกเต็มอัตรา
เข๎ามาในงานแล๎ว เจ๎าภาพต๎องรีบแตํงตัวออกมาต๎อนรับแทบไมํทัน  (ดีวําบ๎านอยูํติดอาคารคณะวิทย๑ฯ) 
บรรยากาศในงานคึกคักมาก มีนักศึกษา ประชาชน และนักเรียนจากโรงเรียนตําง ๆ มารํวมแสดงผลงาน และ
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รํวมกิจกรรมมากมาย ที่คึกคักเป็นพิเศษ เชํน การแขํงขันตอบป๓ญหาวิทยาศาสตร๑ในชีวิตประจําวัน การเสนอ
ผลงานวิจัยในห๎องตําง ๆ การเสวนาทางวิชาการรํวมกับนักวิทยาศาสตร๑ระดับชาติและการชมผลงานเดํนของ
ภาคีในท๎องถิ่นที่ได๎รับรางวัล การชมผลงานวิชาการเดํน วารสารลางสาดของคณะ ผลงานสร๎างสรรค๑ทาง
วิทยาศาสตร๑ของนักศึกษาและคณาจารย๑จากทุกภาควิชา เป็นต๎น 

การจัดงานบรรลุผลดีมาก ได๎รับคําชมทั้งจากบุคลากรภายในจังหวัดและภาคีจากภายนอกโดยเฉพาะ
สมาคมวิทยาศาสตร๑แหํงประเทศไทย ซึ่งมีผู๎แทนมารํวมมอบรางวัลผลงานเดํนในครั้งนั้น ทุกฝุายอยากให๎มีการ
จัดการทุกปี เพ่ือให๎มีเวทีเชื่อมองค๑ความรู๎วิชาการทางวิทยาศาสตร๑กับชีวิตจริงของชุมชนท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง 

 

 
ภาพที่ 25 รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ในตําแหนํงหัวหน๎าคณะวิชาวิทยาศาสตร๑ 
 

 
ภาพที่ 26 รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ขณะจบการศึกษาที่ RECSAM 

 
ศูนย์วิจัยปี 29 

 ปี 2522 ได๎รับคัดเลือกเข๎ารับการอบรมการสอนคณิตศาสตร๑ที่ RECSAM ได๎พบเพ่ือนจากฟิลิปปินส๑ที่
สนิทกันมากทําให๎เลือกไปศึกษาตํอปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร๑ ที่ UP (University of the Philippines) ใน
ปี 2523 ศึกษาได๎ครบเทอมมีคะแนนถึงเกณฑ๑ได๎ทุนของมหาวิทยาลัย แตํตัดสินใจฝากรุํนน๎องสมัครสอบที่จุฬา 
เมื่อได๎รับคัดเลือกจึงกลับมาเรียนที่ภาควิชาวิจัย คณะครุศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย เนื่องจากมีสาขาที่
อยากเรียนเปิดรุํนแรกพอดี หลังจากจบ (คนแรกของรุํนปี 2528) มีโอกาสได๎ทํางานตรงความถนัดทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย ทําให๎มีประสบการณ๑วิจัยและประเมินเพ่ิมข้ึนตํอเนื่อง 
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ภาพท่ี 27 รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา อบรมหลักสูตร TOM 
 
ป 2529 มีการจัดตั้งศูนยวิจัยและบริการวิชาการเปนครั้งแรก  ผลการเลือกผูอํานวยการคนแรกโดย

คณาจารยทั้งสถาบันลงคะแนน ทานไดรับความไววางใจใหไดทําหนาที่ในชวงนั้น การทํางานศูนยวิจัยป 2529-
2532 ชวงแรกเนนการจัดระบบขับเคลื่อนงาน ดวยการเรียนรูจากความสําเร็จของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ผลงาน
ของศูนยวิจัยฯ ในชวงนั้นไดรับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะในกลุมสหวิทยาลัยลานนา ทาน
ไดรวมเปนแกนนําขับเคลื่อนงานวิจัยของเครือขายสหวิทยาลัยอยางตอเนื่อง ตัวอยางผลงานเดนของศูนยชวง
นั้น ไดแก การทําคูมือบริหารศูนยฯ การทําวารสารวิจัยวิจักขณ การเชื่อมแหลงทุนและหนุนคณาจารยใหสราง 
ผลงานวิจัยเดน เชน การศึกษาความตองการและความคาดหวังในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
เขตภาคเหนือ การประเมินการใชทรัพยากรทางการศึกษาของสหวิทยาลัยลานนา การประเมินศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเขตภาคเหนือ การติดตามประเมินโครงการแมสอนลูกใหฉลาดเขตภาคเหนือ วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาชาวแพบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ และงานวิจัยที่เชื่อมกับโครงการฝกหัดครูสูชายแดน (ไทย-ลาว) ซึ่ง
อุตรดิตถเดนมากดานการฝกประสบการณวิชาชีพครู มีองคกรตาง ๆ มาดูงานตอเนื่อง เปนความภาคภูมิใจและ
เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการสานตอสิ่งดีๆ จากคนรุนเกาใหโดดเดนเปนสถาบันการศึกษาท่ี
เชื่อมกับชีวิตจริงของชุมชน ทองถ่ินอยางเปนเนื้อเดียวกัน 

 
  ประกันคุณภาพ...ยุคบุกเบิก 
 ประสบการณบริหารท่ีผานมาทานเลาวาไดพบปญหาเกี่ยวกับเกณฑเพ่ือการประเมินและการยอมรับ
ในมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎอยางมาก ในอดีตหลายคนอาจเคยไดยินบางคนพูดวา “บัณฑิต
ราชภัฏ เปนบัณฑิตปลายแถว” ทําใหเกิดความมุงมั่นในการรวมสรางความเขมแข็งทางวิชาการดานการ
พัฒนาเกณฑและการประกันคุณภาพองคกรการศึกษา ทานไดเคยเขียน เรื่อง พัฒนาการงานประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถไวในหนังสือที่ระลึกวันสถาปนาครบรอบ 65 ป  ซึ่งผูสนใจอาจดู
รายละเอียดเพิ่มได  
 ป 2533-2542 ทานทํางานในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ และรองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพซ่ึงรับผิดชอบงานประกันคุณภาพคนแรกของสถาบันราชภัฎ ตอมาป 2543-2552 รับผิดชอบรอง
อธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ชวยใหมีโอกาสเชื่ อมงานประกันคุณภาพกับการบริหารงานวิจัยเพ่ือ
ทองถ่ินใหเปนวัฒนธรรมองคกรไดมากข้ึน 
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 งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎมีพัฒนาการที่เดํนเป็นต๎นแบบมีรูปธรรมผลงาน โดยสรุป
อาจจัดได๎เป็น 2 ชํวง คือ ชํวงกํอนปี 2542 และชํวงหลังประกาศใช๎พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติปี 2542 
ชํวงแรกสํวนใหญํยังไมํมีระบบประกันคุณภาพชัดเจน ทํานมีสํวนเป็นแกนนําสําคัญในการขับเคลื่อนทั้งภายใน
สถาบันและรํวมมือกับต๎นสังกัดและภาคีเครือขํายพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยํางตํอเนื่อง  
 การทําหน๎าที่ในชํวงนี้ได๎เชื่อมประสบการณ๑จาก ปี 2539 ที่ทํานรํวมกับรองอธิการฝุายวิชาการจากทั่ว
ประเทศได๎ไปอบรมเรื่อง TQM ที่ California State University Stanislaus ชํวยให๎มีประสบการณ๑นํามาใช๎
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพกับการบริหารงานในองค๑กร สร๎างผลงานที่เป็นรูปธรรมจํานวนมาก 
กรณีตัวอยํางสําคัญ ได๎แกํ การทําคํูมือเครื่องมือและแนวปฏิบัติเพ่ือกํากับมาตรฐานคุณภาพภาควิชา คณะวิชา 
และการทําวิจัยพัฒนาเกณฑ๑ประเมินเพ่ือพัฒนาทั้งระดับภาควิชา คณะวิชา และระดับสถาบัน รวมทั้งการ
พัฒนาตัวบํงชี้คุณภาพและเกณฑ๑เพ่ือการประเมินสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือท๎องถิ่น เป็นต๎น  
 ชํวงหลังปี 2542 มีการวิจัยและพัฒนาระบบคุณภาพภายในของสถาบันราชภัฎโดยการสนับสนุนของ
สถาบันราชภัฎและแหลํงทุนตําง ๆ ผลงานสําคัญได๎แกํ การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของ
สถาบันราชภัฎ การพัฒนาระบบ ISO เพ่ือรับรองคุณภาพองค๑กร ชุดโครงการวิจัยพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพหนํวยงานทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งทํานเป็นหัวหน๎าชุดโครงการที่เป็นหนึ่งใน
สิบสามชุดโครงการที่สถาบันราชภัฎทั่วประเทศได๎รับการสนับสนุนในชํวงนั้น ปรากฏตัวอยํางผลงานด๎านระบบ
คุณภาพที่สําคัญ คือ 1) การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิเทศสัมพันธ๑ของมหาวิ ทยาลัย             
ราชภัฏสวนสุนันทา 2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย๑ 4) 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑  5) การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ และ 6) การวิจัย
และพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร๑และโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ประสบการณ์จากการท างานอย่างต่อเนื่องด้านประกันคุณภาพประกอบกับแรงบันดาลใจที่ได๎จาก                 
รุํนพ่ี ๆ และการหนุนเสริมของแหลํงสนับสนุนโดยเฉพาะต๎นสังกัดและ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
(สกว.) ในการทํางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ท าให้เกิดการบูรณาการงานประกันคุณภาพกับการปฏิบัติพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัเพื่อท้องถิ่นอย่างกลมกลืนมีรูปธรรมผลงาน 
 
  เครือข่ายวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
 รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา  ได๎เลําถึงจุดเปลี่ยนสําคัญจากนักวิจัยเชิงประเมินเข๎าสูํการวิจัยเพ่ือ
ชุมชนท๎องถิ่นท่ีมีการพัฒนาตํอเนื่องถึงป๓จจุบัน คือการที่ทํานได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัยประเมินสถานภาพองค๑
ความรู๎จังหวัดอุตรดิตถ๑ จาก สกว. ในปี 2539 - 2541   
 “...วิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้จังหวัดอุตรดิตถ์...จัดได้ว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพที่สุดฉบับหนึ่ง
... หวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นเครื่องจุดประกายให้ชาวอุตรดิตถ์ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน... เกิดพลังร่วมพัฒนา
อุตรดิตถ์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มีอัตลักษณ์น่ามาเยือน...” 
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ข้อความข้างต้นเป็นบางส่วนจากค าน า โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พาณิช 
ผู้อ านวยการ สกว. ที่มอบให้ไว้เป็นส่วนน าของรายงานวิจัยดังกล่าว ซึ่ง เป็นผลงานที่ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ฉัตรนภา กล่าวถึงด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือท างานด้วยความประณีตกับทุกภาคส่วนทั้งในและ
นอกจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นฐานส าคัญให้เกิดการขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นที่พัฒนา
ต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ 
 งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑มีรูปธรรมตั้งแตํปี 2540 โดยได๎รับการสนับสนุนเชิง              
กลยุทธ๑จาก สกว. ซ่ึงไมํได๎ให๎เพียงเงินทุน แตํให๎โอกาสเรียนรู๎จากการรํวมกิจกรรมกับเมธีวิจัยสาขาตําง ๆ ชํวย
ให๎เกิดการแตกแขนงความรู๎และแรงบันดาลใจที่จะวิจัยเพ่ือชีวิตอยํางหลากหลายมิติ ชํวงแรกของการวิจัยเชิง
พ้ืนที่เป็นการเชื่อมชุดโจทย๑วิจัยจากงานวิจัยประเมินสถานภาพองค๑ความรู๎จังหวัดอุตรดิตถ๑ให๎คนอุตรดิตถ๑ ทํา
เองด๎วยหลักที่วํา “วิจัยโดยชุมชน เพ่ือชุมชน” พ้ืนที่ได๎ทุนวิจัยของ สกว. ชํวงแรกๆ ของอุตรดิตถ๑ คือ ตําบล
หาดสองแคว ตําบลวังดิน ตําบลนานกกก ตําบลทําปลา ตําบลบ๎านเสี้ยว และตําบลชัยจุมพล 
 ปี 2542 ท่านได้รับการสนับสนุนจาก สกว.ตั้งศูนย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นหนํวยงานภายในเชื่อม
เครือขํายวิจัยเชิงพ้ืนที่ทั้งเขตอุตรดิตถ๑ แพรํ นําน โดยมีทําน ซึ่งเป็นรองอธิการฝุายวิจัยดูแลทํางานเชื่อมกับ
สถาบันวิจัยอยํางไมํเป็นทางการโดยการสนับสนุนของ สกว.ทั้งการบริหารจัดการงานวิจัย ผู๎ทรงคุณวุฒิ และ
ทุนวิจัยซึ่งจะมากน๎อยขึ้นกับข๎อเสนอโครงการที่เสนอและได๎รับอนุมัติ ลักษณะงานวิจัยเน๎นวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีสํวนรํวม (Participatory Action Research : PAR) ช่วงแรกเน้นชาวบ้านวิจัยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ท่านสอนร่วมบ้าง ชํวงตํอมาเป็นการรํวมมือกันมากขึ้นระหวํางบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยกับชุมชนท๎องถิ่น 
         สิ่งสําคัญท่ีทํานได๎เรียนรู๎ และประทับใจอยํางมากคือกระบวนคิดและการทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสํวนรํวม (PAR) ทั้งในสํวนที่เรียนรู๎รํวมกันระหวํางชาวบ๎านกับนักวิชาการ และที่เกิดโดยชาวบ๎านโดยตรง              
จากการถอดบทเรียนพบวํา ชาวบ้านที่มีผลงานเด่นหรือมีประสบการณ์ความส าเร็จมีวิจัยในวิถีชีวิต                        
มีกระบวนการคิดและการท างานที่มีวิจัยเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มี
คุณค่า เป็นประโยชน์ต่ออาชีพ และการด ารงชีวิตของตนเอง ครอบครัว หรือชุมชนท้องถิ่นทั้งสิ้น ตัวอยําง
นักวิจัยชาวบ๎านที่ใช๎วิจัยในวิถีชีวิต เป็นต๎นแบบให๎เกิดการตํอยอดขยายผล เชํน ปูามารศรี ต.วังดิน (กลุํมข๎าว
อินทรีย๑) คุณสิง ต.นานกกก (กลุํมไม๎ผลปลอดภัย) แม๎ชาวบ๎านจะไมํคุ๎นเคยกับศัพท๑ทางวิชาการวิจั ย                  
แตํสามารถสื่อสารด๎วยศัพท๑งํายๆ ได๎อยํางตรงประเด็น ทําให๎ได๎พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาวิจัยแบบงําย 
เพ่ือพัฒนาโจทย๑ พัฒนาข๎อเสนอโครงการวิจัย รวมทั้งการติดตามสนับสนุน และการผลักดันผลการวิจัยสูํการ
นําไปใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ควบคูํไปพร๎อมกันด๎วย ประสบการณ๑จากการทํางานกับพ้ืนที่ในชํวงนี้ชํวยให๎
พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่เชื่อมโยงเครือขํายกับองค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น และภาคีทุกภาคสํวนโดยมี
การวิจัยควบคูํไปกับการพัฒนานวัตกรรมการทํางานอยํางตํอเนื่อง เชํน การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยแบบ
บูรณาการเพ่ือท๎องถิ่น โดยความรํวมมือขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคี ด๎วยกระบวนการจัดการ
ความรู๎ การวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานวิจัยเพ่ือสํงเสริมเครือขํายวิสาหกิจชุมชนของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏและการวิจัยพัฒนาการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของ
เครือขํายสถานศึกษากับองค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคี โดยการสนับสนุนทุนวิจัยของ วช. เป็นต๎น 
งานวิจัยทุกเรื่องจะมีนักศึกษาและคณาจารย๑จากแตํละคณะเป็นทีมรํวมทํางาน รํวมเรียนรู๎ ชํวยให๎มหาวิทยาลัย
มีระบบบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการและงานสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มี
รูปธรรมผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ทีท่ํานมีสํวนรับผิดชอบ  
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 จุดเดํนสําคัญของการทํางานในสํวนนี้ คือ 1) การเป็นต้นแบบการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ควบคู่
ไปกับการท างาน 2) การเป็นต้นแบบการท างานแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีเน๎นการผนึก
กําลังกันจากทุกภาคสํวนมีมหาวิทยาลัยกับองค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคีเป็นแกนเชื่อมที่เป็นกลไกเชิง
ระบบพัฒนาตํอเนื่อง  มีการจัดทําคูํมือ เครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นทั้งของมหาวิทยาลัย
(RMU) และอปท. (TRMU) 3) มีการท าฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลสื่อสารเพื่อพัฒนางานและ 4) มีเครือข่ายกับ
ภาคีทั้งภายในและภายนอกที่พัฒนาต่อเนื่อง ประสบการณ๑ทํางานกับภาคีเครือขํายชํวยให๎เกิดองค๑ความรู๎ 
นวัตกรรมด๎านวิธีวิทยาการวิจัยในวิถีชีวิต เกิดเครือขํายการเรียนรู๎และการทํางานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นอยํางมาก 
คุณคําที่เกิดขึ้นไมํเฉพาะบุคคล แตํเกิดขึ้นกับองค๑กรทั้งในสํวนมหาวิทยาลัย องค๑กรภาคีที่เกี่ยวข๎องและสํงผล
โดยตรงตํอชุมชนท๎องถิ่น ประเทศ และจะมีคุณคํายิ่งขึ้นหากได๎รับการตํอยอดขยายผลได๎อยํางเต็มพ้ืนที่
ตํอเนื่อง 
 จากการถอดบทเรียนการท างานท่านเล่าว่ามีปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ                
1) ความมุํงมั่นทํางานด๎วยใจของผู๎ปฏิบัติที่เกาะติดงานและพัฒนาตํอเนื่อง 2) การสนับสนุนและวิสัยทัศน๑ของ
ผู๎บริหารและ  3) การสนับสนุนเชิงกลยุทธ๑และความเป็นกัลยาณมิตรของแหลํงทุน  
 

 
ภาพที่ 28 ศาสตราจารย๑ นายแพทย๑ประเวศ วะสี  เยี่ยมชมผลงาน Uttaradit Model 

 
  อุตรดิตถ์โมเดล 
 เหตุการณ๑สําคัญเมื่อ วันที่ 29-30 พค. 2554 ศาสตราจารย๑ นายแพทย๑ประเวศ วะสี  นําคณะ
ผู๎บริหารจาก 11 มหาวิทยาลัย ผู๎นําแหลํงทุน และสื่อมวลชนสํานักตําง ๆ มาเยี่ยมชมผลงาน Uttaradit 
Model เพ่ือเผยแพรํขยายผลเป็นเหตุการณ๑ประวัติศาสตร๑ที่ เกิดจากพลังรํวมของทุกคนจากทุกภาคสํวนที่
เกี่ยวข๎อง 
   “...วันนี้ผมมาเจอความต๎องการที่สุดในชีวิตที่อุตรดิตถ๑ ...อุตรดิตถ์โมเดลนี้ คือการปฏิรูปแนวคิด 
การศึกษาไทย เป็นการเอาชีวิต และการอยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้ง  เอาวิชาเป็นเครื่องมือ…” 

ข๎อความข๎างต๎นเป็นบางสํวน จากปาฐกถาพิเศษ “มหาวิทยาลัย พลังแก๎วิกฤติชาติ : อุตรดิตถ๑โมเดล”  
โดย ศาสตราจารย๑ นายแพทย๑ประเวศ วะสี  วันที่  30 พฤษภาคม 2554 ณ ห๎องประชุมสิริราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ อุตรดิตถ๑โมเดล...เป็นชื่อที่เริ่มถูกเรียก เมื่อได๎มีการเสนอผลงาน ระบบการ
บริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาตําบลสุขภาวะของมหาวิทยาลัย กับองค๑การปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและภาคี ด๎วยกลไก RICN Model ที่ศูนย๑อิมเพ็ค เมืองทองธานี (สิงหาคม 2553) โมเดลนี้สื่อถึงการ
ทํางานในแนวทางของความเป็นหนึ่งเดียวกันของมหาวิทยาลัยกับองค๑กรภาคีเพ่ือเปูาหมายรํวมกัน คือความสุข
ของคนในพื้นที่    
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      ปี 2547-2557 เป็นทศวรรษรํวมสมัยที่งานวิจัยบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ๑ที่ทํานมีสํวนรํวมเป็นหลักขับเคลื่อนงานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในภายนอกเพ่ิมขึ้นตํอเนื่อง เป็น
ความสําเร็จจากการสานตํองานวิจัยเชิงพ้ืนที่ในชํวงที่ผํานมา กับการพัฒนาตําบลสุขภาวะและการพัฒนาทํา
เหนือเมืองนําอยูํ  ที่ได๎รับการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2551-
2556 ด๎วยพลังรํวมของบุคลากรแกนนําทุกองค๑กรทุกระดับของมหาวิทยาลัยและภาค ี
 เหตุการณ๑ชํวงนี้มีเพ่ือนรํวมเส๎นทางความสําเร็จมากมายมีหลักฐานที่ชี้บํงรูปธรรมความสําเร็จชัดเจน
ในรูปของสื่อหลากหลายรูปแบบที่ สสส. และ สกว. สนับสนุนให๎สื่อมวลชน สํานักตํางๆ มาชํวยเผยแพรํขยาย
ผล สื่อบางสํวนเกิดจากการได๎รับเชิญไปรํวมเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ใน การจัด
ประชุมสัมมนาสําคัญตํางๆ อยํางหลากหลายตํอเนื่อง 
 ปาฐกถาพิเศษ หัวข๎อ มหาวิทยาลัย พลังแก๎วิกฤติชาติ : อุตรดิตถ๑โมเดล จะยังคงเป็นข๎อความที่
เตือนใจ เติมพลังให๎ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏรํวมกับภาคี สานตํอการพัฒนานวัตกรรมองค๑ความรู๎เพ่ือศักยภาพ
แหํงการเรียนรู๎ สูํการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นทีเ่พ่ิมขึ้น อยํางไมํหยุดยั้ง 
 

 
ภาพที่ 29  รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา รับรางวัลผลงานวิจัยเดํนปี 2556 

 
สานพลัง...สร้างต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อท้องถิน่ 
  “การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ น าเสนอ โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ผมได้เห็นวิธีการสร้างตัว สร้างองค์กร ให้มีพลังหรือสินทรัพย์ทางปัญญา 
(Intellectual Capital) เพ่ือการท างานเป็นเนื้อเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของท้องถิ่นอย่าง
น่าชื่นชม...” 
 ข๎อความข๎างต๎นเป็นบางสํวนในข๎อเขียนของ ศาสตราจารย๑ นายแพทย๑วิจารณ๑ พาณิช เมื่อวันที่ 8 
กันยายน 2552 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการรํวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การวิจัยพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นของเครือขํายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในชํวงปลายปีงบประมาณ 2552  

ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑กับเครือขํายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีที่สานตํอจาก
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ซึ่งได๎รับการสนับสนุนจาก สสส. สกว. และ แหลํงสนับสนุนตํางๆ มาอยํางตํอเนื่อง ชํวยให๎เกิด
รูปธรรมผลงานที่หลากหลาย เลําถึงชํวงนี้ รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา ได๎ฝากข๎อคิดวํา“การสร้างต้นแบบ
พันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและชุมชนท้องถิ่นที่มี
รูปธรรมความส าเร็จในหลากหลายมิติที่มีอยู่ เป็นเรื่องส าคัญ แต่สิ่งส าคัญกว่าคือการรักษาและพัฒนา
คุณค่า ความมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาวิชาการเพื่อสังคมให้มีกลไกเชิงระบบที่มีการยกระดับ
คุณภาพต่อเนื่องยั่งยืน” 
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การก้าวข้ามปัญหาและปัจจัยความส าเร็จ 
 ด๎านป๓ญหาอุปสรรคบนเส๎นทางชีวิต ทํานกลําววํา “...คติที่ยึดมาตั้งแต่เด็กคือ ชีวิตต้องต่อสู้ ศัตรูคือ
ยาชูก าลัง ท างานย่อมมีปัญหา และปัญหาคือที่มาของปัญญา...” ทํานมีตัวอยํางการก๎าวข๎ามป๓ญหามากมาย
ขอเสนอเพียงบางสํวน คือ ชํวงเรียนที่ฟิลิปปินส๑ ป๓ญหาหนักคือคิดถึงลูกมาก แตํได๎พยายามพลิกวิกฤตให๎เป็น
โอกาส เมื่อวํางจะเข๎าห๎องสมุดอํานตําราทุกเลํมที่เกี่ยวข๎องกับวิชาเรียน และทําแบบฝึกหัดท๎ายบทหมดทุกเลํม 
ป๓ญหาอื่นๆถือวําจัดการงําย เชํนด๎านภาษาแก๎ไขด๎วยการอยูํกับกลุํมเพ่ือนฟิลิปปินส๑ตลอด ยามวํางเข๎าห๎องสมุด
ทั้งที่ UP และ Sciences Center ซึ่งเป็นที่ทํางานของเพ่ือนที่เคยเรียนด๎วยกันที่ RECSAM ชํวยให๎ต๎องใช๎
ภาษาอังกฤษในวิถชีีวิตตลอด ประกอบกับเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร๑จึงไมํเป็นป๓ญหาด๎านภาษามากนัก วิชา
วิจัยก็เป็นเรื่องที่ทํานมีประสบการณ๑มาแล๎ว ทําให๎ได๎ผลการเรียนปลายภาคอยูํในระดับสูงสุดทุกวิชา  เมื่อเรียน
จบภาคเรียนแรกได๎กลับมาเยี่ยมลูกๆ ที่เมืองไทยพร๎อมเข๎าสอบศึกษาตํอปริญญาเอก สาขาการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาที่ภาควิชาวิจัยของจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย (วางแผนไว๎ลํวงหน๎าโดยฝากรุํนน๎อง
สมัครสอบไว๎แล๎ว) ผลการสอบได๎รับคัดเลือกเข๎าเรียนที่จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัยเป็นรุํนแรกของภาควิชาวิจัย 
ทําให๎ไมํได๎กลับไปศึกษาตํอที่ UP. มีสิ่งหนึ่งที่ประทับใจไมํเคยลืม คือ Professor ที่สอนคณิตศาสตร๑ที่ UP 
เขียนจดหมายมาขอบคุณที่สํง Problem Sets เกินคําสั่งชํวยให๎ได๎ใช๎เป็นคูํมือสอนนักศึกษารุํนหลัง โดยไมํต๎อง
ทําเฉลยโจทย๑แบบฝึกหัดอีกเลย การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อชุมชนท้องถิ่นจาก                  
ปี 2540 ถึงปัจจุบัน ที่เรียกว่าอุตรดิตถ์โมเดล เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ต้องก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคใน
หลากหลายมิติ ป๓จจัยความสําเร็จที่สําคัญสิ่งแรกคือแรงบันดาลใจสํวนตัวที่มุํงมั่นสานพลังสร๎างสิ่งดีมีคุณคํา
ฝากไว๎ให๎คนรุํนหลังอยํางตํอเนื่องด้วยคิดเสมอว่าต้องท างานให้มีคุณค่าเต็มศักยภาพให้สมกับที่ได้เกิดมา
ชีวิตหนึ่ง โดยกระบวนการทํางานเน๎นการสร๎างองค๑ความรู๎ จัดการความรู๎ ควบคูํกับการทํางาน บูรณาการงาน
ทุกอยํางกับงานปกติ ไมํกลัวป๓ญหา เพราะการทํางานมากในเวลาเดียวกันต๎องมีป๓ญหาอยูํแล๎ว ถ๎าเราจัดการได๎ 
ถือเป็นฝีมือการจัดการและได๎เรียนรู๎ การทํางานและการสื่อสารต๎องใช๎ข๎อมูลที่เชื่อได๎ ต๎องมีเครือขํายทั้งการ
เรียนรู๎ และการทํางานเพ่ือให๎เกิดการสร๎างทีม ประสานความรํวมมือให๎มีการตํอยอดขยายผล  

 
ความภาคภูมิใจในฐานะศิษย์เก่า 
 รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา กลําวถึงความภาคภูมิใจตํอสถาบันวํา ทํานภูมิใจตั้งแตํแรกที่ได๎รับ
คัดเลือกเข๎าเรียน ภาคภูมิใจที่ได๎รํวมกิจกรรมตํางๆระหวํางเรียน ซึ่งคณาจารย๑และสถาบันมีกลยุทธ๑สร๎างความ
ภาคภูมิใจและผูกพันตํอสถาบันอยํางหลากหลาย ตัวอยํางสําคัญที่ภูมิใจมากๆ คือการมีชื่อขึ้นบอร๑ดประกาศ
เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนเยี่ยมของสถาบันในแตํละปี การได๎รับรางวัลจากการประกวดตํางๆ การได๎รับ
เสนอชื่อจากเพ่ือนๆ เป็นตัวแทนในกิจกรรมสําคัญตํางๆ ของสถาบัน เมื่อจบการศึกษาได๎รับคัดเลือกเข๎าเรียน
ตํอระดับปริญญาตรี โดยไมํ ต๎องสอบ ศึกษาตํอระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะชั้นสูง
ด๎านคณิตศาสตร๑ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จบเป็นคนแรกของรุํน การประสบความสําเร็จทั้งด๎านการ
เรียนและการทํางานจนถึงป๓จจุบัน  ล๎วนเป็นผลจากการบํมเพาะประสบการณ๑ท่ีผํานมาท้ังสิ้น  

วิถีชีวิตป๓จจุบันทํานยังสานตํองานในบทบาทของอาจารย๑มหาวิทยาลัยราชภัฏรํวมผนึกกําลังกับ
เครือขํายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือขยายผลอุตรดิตถ๑โมเดลด๎วยการเป็นที่ปรึกษาและการเสริมสร๎างสมรรถนะ
บุคลากรวิจัยเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑และเครือขําย โดยการสนับสนุนของแหลํงทุนตํางๆ 
โดยเฉพาะ สสส. และ สกว. ทํานเลําอยํางอารมณ๑ดีวํา งานวิจัยเชิงพ้ืนที่เป็นงานที่ทํานรักและตระหนักใน
คุณคํา ทํานไมํมีความกังวลสิ่งใด ลูกทั้งสามคนตํางเติบโต และก๎าวหน๎าในอาชีพการงาน ดูแลตนเองได๎ ลูกคนที่
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หนึ่งสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ทํางานเป็นวิศวกรและมี บริษัทอสังหริมทรัพย๑ที่
กรุงเทพมหานคร ลูกคนที่สองเรียนจบคณะแพทยศาสตร๑โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทํางาน
เป็นจิตแพทย๑ ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ สํวนคนเล็กเป็นศิษย๑เกํงจุฬา มหิดล และได๎ทุนเรียนปริญญาเอก
ป๓จจุบันสอนอยูํที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลูกๆ อยากให๎ไปอยูํที่บ๎านกรุงเทพ แตํทํานรักงานเพ่ือชุมชน
ท๎องถิ่น จึงยังคงทํางานอยูํที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ และเป็นสํวนหนึ่งในการเสริมสร๎างกลไกการพัฒนา
วิชาการเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยกับภาคีเครือขํายให๎เป็นระบบพัฒนาตํอเนื่อง  

วิถีชีวิตภายหลังเกษียณทํานตั้งใจที่จะดูแลตนเองและคนรอบข๎างให๎มีสุขภาพดีและจะทําประโยชน๑ตํอ
องค๑กรทั้งมหาวิทยาลัยและภาคีที่เกี่ยวข๎องเพ่ือชุมชนท๎องถิ่น สังคมและประเทศชาติตํอไปเทําที่จะทําได๎                   
โดยขณะนี้มีชุดโครงการวิจัยพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นที่ทํานมีสํวนรํวมสนับสนุนให๎มีกลไกเชิงระบบในการบริหาร
จัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ๑ประกอบด๎วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แหํงจาก 4 ภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามเป็น 1 ใน 10 แหํงด๎วย ทํานกลําวถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด๎วยความภูมิใจ วํา
เป็นสถาบันทีม่ีจุดเดํนมากมาย ที่ควรคําแกํการขยายผล ขณะนี้ทํานยิ่งมีความภาคภูมิใจเพ่ิมขึ้นที่มีสํวนรํวมกับ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ๑กับชุมชนท๎องถิ่นให๎มีกลไกที่พัฒนา
ตํอเนื่อง  

รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา กลําวถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวําเป็นสถาบันที่มีต๎นทุนสูง
เนื่องจากมีบุคลากร ทรัพยากร และศิษย๑เกําจํานวนมาก การถอดบทเรียนจากศิษย๑เกําถือวําเป็นสิ่งมีคุณคํา             
อยํางยิ่ง ศิษย๑ทุกรุํนเป็นทรัพยากรของมหาวิทยาลัย การเชื่อมศิษย๑เกําทุกรุํนเป็นเครือขํายรํวมกับหนํวยงาน
ศิษย๑เกําสัมพันธ๑จะยิ่งเป็นการผนึกกําลังสานพลัง นักศึกษาป๓จจุบันควรตักตวงสิ่งที่มีคุณคําขณะเรียน เพ่ือเป็น
ต๎นทุนสร๎างความสําเร็จให๎กับชีวิต สิ่งสําคัญอีกสํวนหนึ่งคือการสร๎างเกียรติประวัติเชิงคุณคําตํอชุมชน ท๎องถิ่น 
สังคม ตามปรัชญามหาวิทยาลัยเพ่ือท๎องถิ่น ซึ่งต๎องการการผนึกกําลังอยํางเป็นระบบเพ่ือรูปธรรมความสําเร็จ
ในป๓จจุบันและอนาคต เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแหํงตัวเราเอง ครอบครัว มหาวิทยาลัย ชุมชนท๎องถิ่นและ
ประเทศชาติอยํางยั่งยืน 

 ด๎านความรักและความผูกพันตํอสถาบันที่ทํานเป็นศิษย๑เกํา ทํานได๎กลําวชื่นชมบุคลากรทุกภาคสํวน
ของมหาวิทยาลัย โดยขณะที่ทํานเรียนอยูํ บุคลากรทุกฝุายมีสํวนสร๎างการเรียนรู๎ให๎กับทําน อาจารย๑มีสํวนบํม
เพาะและสร๎างการเรียนรู๎อยํางมาก อาจารย๑หลายทํานอุทิศเวลานอกราชการให๎แกํลูกศิษย๑ เพื่อนที่เป็นศิษย๑เกํา
เมื่อเจอกันก็จะระลึกถึงอาจารย๑ ระลึกถึงสถาบัน วิถีชีวิตหอพัก เมนูอาหารยอดฮิตที่เคยทานด๎วยกัน ความ
สนุกสนานในกิจกรรมตํางๆ เป็นความผูกพันและภาคภูมิใจที่ไมํเคยลืม ในชํวงท๎ายทํานได๎ฝากข๎อคิดถึงรุํนน๎อง
ศิษย๑ป๓จจุบันและผู๎เกี่ยวข๎องวําสถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นของเราทุกคน เป็นฐานแห่งความรู้ เป็นคลังแห่ง
ปัญญาที่ต้องการการวิจัยพัฒนาต่อเนื่องให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง เป็นแหล่งพัฒนาวิชาการเพื่อชุมชน
ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งความส าเร็จนี้จะเกิดได้เราต้อง
ร่วมมือกันด้วยใจที่มุ่งม่ัน จริงจัง แม้จะมีปัญหาอุปสรรคแต่ก็มีวิธีการแก้ไขได้เสมอ หากมุ่งม่ัน ความส าเร็จ
จะเป็นของเรา โดยค าว่า “เรา” ไม่ได้หมายถึงเฉพาะบุคคลแต่ยังหมายถึงสถาบันและภาคีเครือข่ายด้วย 
ต้องตระหนักว่าสิ่งที่ท า หากท าต่อเนื่องและมีคนรุ่นหลังสานต่อความส าเร็จจะยิ่งพัฒนาต่อยอดขยายผล
เป็นต้นแบบ เป็นศูนย์กลางข้อมูล นวัตกรรม องค์ความรู้ เป็นคลังแห่งปัญญา เป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ในระดับสากล 
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กรณีศึกษาที่ 8 
ดร.ประทีป สุขโสภา 

ครู “เพลงขอทาน” ปูชนียบุคคลด๎านภาษาไทย ผู๎เผยแพรํวัฒนธรรมไทยทั้งในและตํางประเทศ 
สําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 

 ศิษย๑เกํารุํน วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ปี พ.ศ.2508 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย 

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปี พ.ศ.2551 
 

 
 

ภาพที่ 30 ดร.ประทีป สุขโสภา 
 

ดร.ประทีป สุขโสภา ครูผู๎เชี่ยวชาญด๎านการขับทํานองพ้ืนบ๎านผู๎ฟ้ืนฟูเครื่องดนตรีประเภทกรับ             
ที่สูญหายไปประมาณ 40 ปี นํามาประกอบการขับทํานอง เผยแพรํไปทั่วประเทศ เป็นนักแสดงเพลงพ้ืนบ๎าน 
“เพลงขอทาน” ทั้งในประเทศและตํางประเทศ ผลงานสร๎างชื่อเสียงด๎านวัฒนธรรม ได๎แกํ การผลิ ตเอกสาร
อํานประกอบวิชาศิลปะกับชีวิต รํวมผลิตเอกสารสื่อวัฒนธรรมประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน รํวมผลิต
รายการโทรทัศน๑ทางการศึกษา ประพันธ๑บทร๎อยกรองและทํานองเพลงพ้ืนบ๎านมากกวํา 4 ,000 ครั้ง ได๎รับ
ปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีรางวัลและเกียรติคุณที่
ได๎รับจํานวนมาก โดย ในปี 2559 ได๎รับการยกยํองเป็นปูชนียบุคคลด๎านภาษาไทย ประเภทผู๎ใช๎ภาษาไทย
ดีเดํน จากกระทรวงวัฒนธรรม  

 
ภูมิหลัง ความเป็นมา ประสบการณ์ในอดีต พื้นฐานความส าเร็จ 

ดร.ประทีป เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2489 ที่ตําบลยํานยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย                
มีพ่ีน๎องรํวมบิดามารดารวม 4 คน ผู๎ชาย 3 คน ผู๎หญิง 1 บิดามีอาชีพเป็นครู เริ่มศึกษาในระดับประถมศึกษาที่
โรงเรียนวัดคุ๎งวารี จังหวัดสุโขทัย แล๎วศึกษาตํอในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวรรควิทยา และโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคมตามลําดับ ปีการศึกษา 2508 สําเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ. ต๎น จากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก ได๎ศึกษาด๎วยตนเองจนสอบได๎ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) แล๎วจึงเข๎าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาลัยวิชาการศึกษา) พิษณุโลก จนสําเร็จการศึกษาการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ.) ในปี พ.ศ.2518  
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ดร.ประทีป เลําวํา ในวัยเด็กได๎มีโอกาสตามคุณพํอไปเที่ยวงานลอยกระทงที่วัด แล๎วได๎พบกับคน
ขอทานคนหนึ่งชื่อ “ขุนแกํง เดือยไกํ” (ไมํใชํขอทานโดยอาชีพ แตํเป็นขอทานที่เรี่ยไรเงินเพ่ือชํวยเหลือผู๎อ่ืน) 
รํากรับ 2 มือ พร๎อมร๎องเลํนเพลงวณิพกไปด๎วย จึงลองไปจับกรับดูแล๎วทําให๎รู๎สึกชอบและอยากที่จะเรียนรู๎การ
รํากรับ จึงขอให๎ขอทานทํานนั้นสอนวิชาให๎ เมื่อกลับมาบ๎านจึงหัดเลํนโดยการเคาะไมํไผํ เมื่อร๎องเลํนไประยะ
หนึ่ง คุณยายได๎ยินจึงเตือนวําไมํให๎เลํนเพลงขอทานในบ๎าน ด๎วยความเชื่อที่ วําจะทําให๎บ๎านจนหรือย่ําแยํ
เหมือนขอทาน แตํทํานมีความชื่นชอบและความสนใจอยากจะรํากรับให๎ได๎ จึงหมั่นฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ 
เมื่ออายุครบ 10 ขวบ สามารถแตํงเพลงขึ้นมาเป็นของตนเองได๎ แตํก็ไมํเคยเลํนหรือแสดงให๎ใครได๎เห็นเลย 

เมื่อเข๎าศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่โรงเรียนสวรรควิทยา จังหวัดสุโขทัย ทํานได๎สมัคร
เป็นนักดนตรีในวงดนตรีของโรงเรียน และมีโอกาสได๎เห็นการละเลํนพ้ืนบ๎าน อาทิเชํน นางสุํม นางสาด กลอง
ยาว มังคละ ของรุํนพี่ในชมรมดนตรีและเกิดความมั่นใจวําตนเองก็สามารถแสดงได๎เหมือนกับคนอ่ืนเชํนกัน แตํ
ไมํมีความรู๎เกี่ยวกับโน๎ตเพลง จึงศึกษาด๎วยตนเองโดยใช๎วิธีการฟ๓งและเดาสุํมจนในที่สุดสามารถเลํนได๎ทุกเพลง 
พอได๎เลื่อนชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ก็ได๎มีโอกาสรํวมเลํนดนตรีกับวงเชียร๑รําวง โดยรับหน๎าที่
เป็นคนเปุาแตร ซึ่งในตอนนั้นบทเพลง “เชอรี่พิงค๑” กําลังเป็นที่นิยมอยํางแพรํหลาย ได๎คําตอบแทนการแสดง
ครั้งละ 3 บาท แตํด๎วยความเป็นครูของคุณพํอเห็นวําการแสดงจะทําให๎เสียโอกาสในการเรียน จึงห๎ามให๎หยุด
เลํนดนตรีและการแสดงตํางๆ แตํด๎วยความรักและหลงใหลในการแสดงเพลงพ้ืนบ๎านและการเลํนดนตรีไทย  
จึงพยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือที่จะฝึกฝนจนชํานาญ  

ดร.ประทีป ในวัยเด็กฐานะทางบ๎านคํอนข๎างยากจน เป็นเหตุให๎ในทุกวันหยุด จะหารายได๎พิเศษโดย
การขายไอศกรีมตามงานวัดอยูํเสมอ และในบางครั้งก็มักจะไปทําการแสดงดนตรีรํวมกับวงดนตรีในชุมชนของ
ตนตามงานตํางๆ เพ่ือหารายได๎สํงตัวเองเรียนในตอนนั้น เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6            
ได๎เข๎าศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7 (มศ.4 ในขณะนั้น) ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อําเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย และมีโอกาสได๎พบกับ ครูทองเจือ ครูผู๎สอนวิชาดนตรี โดยครูทองเจือให๎ฝึกหัดการแตํงเพลง               
ดร.ประทีป ก็สามารถเขียนเนื้อหาของบทเพลงออกมาได๎อยํางไพเราะและสละสลวย โดยได๎ค๎นคว๎าเรื่องราว
ตํางๆ จากในหนังสือในวรรณคดี เรื่อง“ขุนช๎าง ขุนแผน” และ “สามก๏ก” จึงทําให๎ได๎รับคําชื่นชมและยกยํอง
เป็นตัวอยํางที่ดีให๎กับเพื่อนคนอ่ืนในขณะนั้น 

 
การเข้าสู่ระบบการศึกษา และประสบการณ์ศึกษาที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

เมื่อสํา เร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  7  ดร.ประทีป ได๎ เข๎าศึกษาตํอในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ด๎วยเป็นผู๎มีศิลปะการร๎องเลํนอยูํ
ในตนเอง มีโอกาสได๎พบกับอาจารย๑ผู๎สอนวิชาภาษาไทยในขณะนั้น คือ อาจารย๑นิวัต แกํนจันทร๑ และ อาจารย๑
อนงค๑ นาคสวัสดิ์ ซึ่งอาจารย๑ทั้ง 2 ทํานได๎เล็งเห็นความสามารถพิเศษที่มีอยูํในตัวของ ดร.ประทีป จึงถํายทอด
วิชาการให๎ขับเสภาให๎แกํทําน และให๎การสํงเสริมและสนับสนุนด๎วยดีมาโดยตลอดจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา 
ด๎านการศึกษาในขณะนั้น ดร.ประทีป เลําวํา ตนเองมีความชอบและรักในวิชาภาษาไทยเป็นอยํางมาก เป็นผล
ให๎การสอบทุกครั้งจะได๎คะแนนอยูํในระดับที่ดีโดยตลอด ในสํวนวิชาดนตรีและการละเลํนพ้ืนบ๎านซึ่งเป็นอีก
หนึ่งวิชาที่รักและชื่นชอบก็มีคะแนนอยูํในระดับที่ดีเชํนเดียวกัน บรรยากาศตอนศึกษาทีวิทยาลัยครูในขณะนั้น
เต็มเปี่ยมไปด๎วยความรักความอบอํุนจากการดูแลเอาใจใสํของอาจารย๑ที่ปรึกษาเป็นอยํางดี เปรียบเสมือนเป็น
บุคคลหนึ่งในครอบครัวของทํานเอง มอบความรู๎ ประสาทวิชาแกํลูกศิษย๑อยํางเต็มศักยภาพ ด๎วยความมุํงหวังที่
ต๎องการเห็นลูกศิษย๑ประสบความสําเร็จและก๎าวหน๎าในชีวิต 
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ชีวิตบนเส้นทางสายครูผู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน 
ปี พ.ศ.2509 เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

ดร.ประทีป สามารถสอบบรรจุเป็นข๎าราชการครูผู๎สอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย ในขณะนั้นได๎ถํายทอดวิชาความรู๎ให๎แกํลูกศิษย๑อยูํประมาณ 1 ปี เมื่อมีโอกาสได๎ขยับขยายจึงย๎ายมา
ทํางานที่โรงเรียนศึกษาเกษตรสิน อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในขณะนั้นได๎ทํางานอยูํประมาณ 2 ปี ก็ย๎ายไป
อยูํที่โรงเรียนไชยานุกูล สาเหตุของการย๎ายที่ทํางานหลายครั้ง เนื่องจากอยากทํางานอยูํใกล๎บ๎านของตนเองใน
ขณะที่ย๎ายมาทํางานอยูํที่โรงเรียนไชยานุกูล ได๎ถํายทอดความรู๎อยูํประมาณ 4 ปี จึงเกิดความคิดที่อยาก
เพ่ิมเติมความเชี่ยวชาญในศาสตร๑ของภาษาไทย จึงขออนุญาตลาออกจากงานเพ่ือไปศึกษาตํอในระดับปริญญา
ตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวรในป๓จจุบัน)  

ตํอมาในปี พ.ศ.2521 ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเมื่อมีความรู๎ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร๑อนัเป็นที่รักของตนแล๎ว ดร.ประทีป สามารถสอบบรรจุเป็นข๎าราชการครูผู๎สอนวิชาภาษาไทยได๎สมดั่งใจ
หวังอีกครั้ง โดยครั้งนี้อยูํที่โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในขณะที่รับ
ข๎าราชการครูอยูํขณะนั้น ด๎วยความที่รักและหลงใหลในการแสดงบทเพลงพ้ืนบ๎านจึงรับงานแสดงไปด๎วย โดย 
ดร.ประทีป เลําวําในปีหนึ่งๆ มีผู๎ติดตํอให๎ไปทําการแสดงประมาณ 70 งานเป็นอยํางน๎อย รับงานและเดินสาย
ทําการแสดงทั่วประเทศ แตํถึงอยํางไรแม๎วําจะต๎องเดินสายทําการแสดง ทํานก็ยังไมํได๎ละเลยภารกิจหน๎าที่ของ
ความเป็นครูการเดินสายทําการแสดงในบางครั้งต๎องใช๎ระยะเวลา 2-3 วัน จึงใช๎วิธีการสลับการสอนในรายวิชา
ของตนเองกับครูทํานอ่ืนบ๎าง เลื่อนสอนบ๎าง สลับกันไป ด๎วยความสามารถและความรับผิดชอบในหน๎าที่โดย
มุํงหวังอยากให๎ลูกศิษย๑เจริญก๎าวหน๎า ครูประทีปฯ ได๎รับการแตํงตั้งจากผู๎อํานวยการของโรงเรียนให๎ดํารง
ตําแหนํงรองผู๎อํานวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม พร๎อมกับการเ ดินสายทําการแสดงไปด๎วย โดย
ในขณะที่เดินสายทําการแสดงอยูํประมาณหนึ่งก็มีโอกาสได๎ทําการแสดงในงานเดียวกับ“เนาวรัตน๑                    
พงษ๑ไพบูลย๑” และ “จรัล มโนเพชร” ศิลปินแหํงชาติในสมัยนั้น จึงได๎รับประสบการณ๑ ที่แปลกใหมํจากศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงมาปรับใช๎แสดงในแบบของตนเองจนมีชื่อเสียงโดํงดังเป็นที่รู๎จักและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2532 ขณะที่เดินสายทําการแสดงอยูํนั้นเกิดรู๎สึกต๎องการเติมเต็มวิชาความรู๎ในการถํายทอด
บทเพลงพื้นบ๎านให๎เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น จึงไปสมัครเป็นลูกศิษย๑ “หวังเต๏ะ” ศิลปินเพลงพ้ืนบ๎านที่มีความ
เชี่ยวชาญเพลงลําตัดเป็นพิเศษและมีชื่อเสียงโดํงดังในตอนนั้น โดยหวังวําจะนําความรู๎ในศาสตร๑ของการแสดง
ลําตัดมาตั้งทีมงานการแสดงเป็นของตนเอง  

 

 
ภาพที่ 31  ดร.ประทีป สุขโสภา ขณะทําการแสดง 

 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94


 
 

97 | ห น้ า  
 

 

ภายหลังจากการกํอตั้งทีมงานการแสดงเป็นของตนเองแล๎ว ดร.ประทีป สามารถเก็บเงินซื้อรถยนต๑คัน
แรกเป็นของตนเองเพ่ือใช๎ในการเดินสายทําการแสดงในพื้นที่ตํางๆ เมื่อระยะเวลาผํานไปได๎มีโอกาสรํวมงานกับ
พ่ีชายของตนเอง คือ “เทพศิริ สุขโสภา” ศิลปินนักเขียนชื่อดังระดับประเทศที่มีผลงานการเขียนและการวาด
ภาพทางศิลปะมากมาย ชักชวนให๎ทําเรื่องราวประกอบภาพวาดศิลปะซึ่งวาดโดยพ่ีชายของตน ซึ่งผลงานใน
ขณะนั้นชื่อวํา “ของเลํนเดินทาง” ที่ดําเนินเนื้อเรื่องการแสดงโดยการนําไม๎ไผํมาทําเป็นรูปตัวการ๑ตูนในนิทาน 
แล๎วดําเนินเรื่องโดยการแหลํประกอบการเคลื่อนไหวตัวละครไปพร๎อมกันและได๎มีโอกาสนําผลงานชิ้นดังกลําว
ไปทําการแสดงที่ศูนย๑วัฒนธรรมแหํงชาติ และได๎รับรางวัลการสร๎างสรรค๑ผลงานการประกวดสื่อสอนเด็ก “ของ
เลํนเดินทาง” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งสร๎างความประทับใจให๎แกํตนเองและ
ครอบครัวเป็นอยํางมาก  

ในขณะนั้นได๎มีโอกาสพบกับผู๎มากด๎วยความสามารถและเชี่ยวชาญในการแสดงศิลปะพ้ืนบ๎านเป็น
จํานวนมาก จนได๎มาพบกับศิลปินอีกทํานหนึ่ง คือ “พร ภิรมย๑” นักแตํงเพลงไทยเดิม เจ๎าของผลงานเพลง 
“น้ําตาลาไทร”“บัวตูมบัวบาน” ดร.ประทีป จึงได๎มีโอกาสฝึกฝนการขับร๎องเพลงไทยเดิมจนชํานาญมากขึ้น 
และมีโอกาสได๎เดินสายทําการแสดงเพ่ือการกุศล ในการสวมบทบาทเป็นขอทานที่นั่งเลํนดนตรีขอทานนําเงิน
บริจาคไปสร๎างวัด สนับสนุนทุนการศึกษาให๎นักเรียนในโรงเรียนตํางๆ  

จากการเดินสายทําการแสดงอยูํตลอดในชีวิตที่ผํานมา ไมํวําจะเป็นงานเลี้ยงรุํน งานบายศรีสูํขวัญ 
งานเลี้ยงปีใหมํ และงานเกษียณ และได๎มีโอกาสทําการแสดงในงานครบรอบ 100 ปี “ปรีดี พนมยงค๑” จึงเป็น
จุดเริ่มต๎นที่สําคัญของการได๎ไปทําการแสดงในตํางประเทศมากกวํา 27 ครั้ง 3 ประเทศ (ออสเตรเลีย 4 ครั้ง 
อังกฤษ 5 ครั้ง และสหรัฐอเมริกา 13 ครั้ง)  

 
การก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค  

จากประสบการตํางๆ ที่ ดร.ประทีป ได๎พบและสัมผัสในเส๎นทางแหํงการดําเนินชีวิตสายครูเพลง
พ้ืนบ๎าน ก็ทําให๎ทํานได๎ซาบซึ้งในชีวิตของคนวํา “คนทุกคนยํอมมีป๓ญหาและอุปสรรค แตํทุกป๓ญหาล๎วนมี
ทางออกเสมอ อยํามัวไปจมปรักอยูํกับป๓ญหา มิฉะนั้นอนาคตเราจะสั้น ให๎คิดวําสิ่งที่เราทํานั้น คือ วิทยาทานที่
สอนให๎คนอ่ืนได๎เรียนรู๎”ทํานเลําตํอไปวํา คนทุกคนล๎วนมีความหลากหลายทางการดําเนินชีวิตอาจเป็นเพราะ
ด๎วยเส๎นทางแหํงการดําเนินชีวิตโรยด๎วยอุปสรรคขวากหนามอันจะนําไปสูํการคิดผิด หลงผิดคิดฆําตัวตาย ทํา
ร๎ายตนเอง แตํทํานกลับมองวําการที่คนเราคิดไมํถูกก็สามารถปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกต๎องได๎ ขึ้นอยูํที่ความคิด และ
ความกล๎าตัดสินใจของคนเรา และในเมื่อกํอนที่จะคิดหรือจะทําอะไรนั้นต๎องพึงระลึกกํอนเสมอวํา “แตํเดิมนั้น
ดีหรือร๎ายเป็นอยํางไร ถ๎าหากดี คํอยตํอยอด แตํถ๎าไมํดี ให๎แก๎ไขปรับปรุง” 

ในยุครุํงเรือง ด๎วยความที่ ดร.ประทีป เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ มีชื่อเสียง เป็นที่รู๎จัก และกลําว
ขานกันดีในวงการแสดงศิลปะพ้ืนบ๎านสมัยนั้น ได๎มีโอกาสได๎รับการเสนอชื่อเข๎ ารับการคัดเลือกให๎เป็นศิลปิน
แหํงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม แตํด๎วยความที่มีคูํแขํงหรือผู๎มีความสามารถโดดเดํนเข๎ารับการคัดเลือกเป็น
จํานวนมาก ประกอบกับผลงานของทํานเองคํอนข๎างไมํเป็นที่ยอมรับของคนสํวนใหญํ เมื่อเหตุการณ๑ไมํสู๎ดีนัก
โอกาสในการเป็นศิลปินแหํงชาติจึงหลุดลอยไปในขณะนั้น แตํด๎วยความรักและตั้งใจในการถํายทอด
ศิลปะการแสดงพื้นบ๎านที่มีมาเนิ่นนาน หมั่นฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไมํละเว๎นความเพียรพยายาม 
สํงผลงานเข๎าประกวดอีกครั้งแตํก็ยังไมํเป็นผลสําเร็จเชํนเคย สืบเนื่องจากความที่มีชื่อเสียงโดํงดังเป็นที่รู๎จักของ
คนมากมาย ทําให๎มีศิลปินบางกลุํมมองวําเพลงขอทานของตนนั้น เป็นเพลงชั้นต่ํา ไมํนําฟ๓ง ทําให๎เกิดความรู๎สึก
น๎อยเนื้อต่ําใจอยูํบ๎าง แตํไมํนานนัก ดร.ประทีป ก็สามารถก๎าวข๎ามผํานคําครหาเหลํานั้นได๎สําเร็จ เพราะคิดวํา
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สิ่งที่ตนทําเป็นการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน การละเลํน พ้ืนบ๎าน เลํนเพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
ทํานจึงพิสูจน๑ตัวเองด๎วยการทําสิ่งที่ตนเองชอบและรักจนเป็นวิชาความรู๎ที่สามารถถํายทอดสูํชนรุํนหลังได๎
เรียนรู๎และนําไปใช๎ทํามาหากินได๎โดยสุจริต จนเป็นที่ยอมรับจากผู๎คนทั่วไป  

 

ความภาคภูมิใจในฐานะศิษย์เก่า 
ผลจากการที่ได๎ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดร.ประทีป เลําวําสามารถนําความรู๎และประสบการณ๑

เหลํานั้นมาใช๎ในการประกอบสัมมาอาชีพ เลี่ยงตนเองและครอบครัวจนมีทุกวันนี้ได๎ จนเป็นที่รู๎จักและยอมรับ
ของคนทั่วไปในยุคสมัยนั้น และด๎วยโอกาสที่ได๎รับตํอจากนั้น เป็นรางวัลที่ทํานภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต คือ การ
ประกวดสื่อสอนเด็ก “ของเลํนเดินทาง” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และอีกหนึ่งสิ่งที่
ภาคภูมิใจ คือ การได๎รับการคัดเลือกเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร๑ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ปี พ.ศ.2551 

 

 
ภาพที่ 32 หนังสือ “ของเลํนเดินทาง” และ ของเลํนผลงานประดิษฐ๑ โดย ดร.ประทีป สุขโสภา 

 

และในปี พ.ศ. 2555 เส๎นทางชีวิตบนสายครูเพลงพ้ืนบ๎านต๎องเกือบสิ้นสุดลงในบั้นปลายชีวิตด๎วย
อาการปุวยเป็นโรคไขสันหลังอักเสบทําให๎รํางกายซีกขวาไมํมีเรี่ยวแรงเหมือนเชํนปกติ ไมํสามารถทํางานหรือ
ทําการแสดงได๎เป็นปกติเชํนเดิม แตํก็ยังมีโอกาสได๎บรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านอยูํ
บ๎าง และด๎วยความรักและศรัทธาในการอนุรักษ๑ศิลปะพ้ืนบ๎านให๎ยังคงอยูํสืบไป เมื่อมีเวลาวํางก็มักจะแตํงบท
กลอนเพ่ือให๎ลูกศิษย๑ได๎นําไปใช๎ในการแสดง อาทิเชํน ดาราตลกชื่อดังของประเทศไทย  “โยํง เชิญยิ้ม” ได๎นํา
บทกลอนเหลํานั้นไปใช๎เป็นแบบอยํางในการแสดงเพลงฉํอยในป๓จจุบัน 

ในตอนท๎าย ดร.ประทีป ยังกลําววํา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในป๓จจุบันมีความ
เจริญก๎าวหน๎ามากขึ้น มีผลงานอันเป็นที่เลื่องชื่อลือนาม ประจักษ๑ตํอสายตาผู๎อ่ืนมากมาย อยากให๎รักษาคุณ
งามความดีเหลํานี้ไว๎ และพัฒนาศักยภาพให๎ดีสืบตํอไปเรื่อยๆ นักศึกษาหรือศิษย๑ป๓จจุบันถ๎าอยากจะเกิด
ความก๎าวหน๎าละประสบความสําเร็จในชีวิต ต๎องไมํลืมคิดถึงอดีตที่เราเคยเป็นมา เมื่อถึงอนาคตเราจะได๎รู๎วํา
เราผํานอะไรมาบ๎าง เพราะทุกอยํางคือที่มาที่สําคัญที่ทําให๎เรามีทุกวันนี้ 
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กรณีศึกษาที่ 9 
นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ 

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านหนังสือ วารสาร และภาษาโบราณ (นักอักษรศาสตร๑ทรงคุณวุฒิ) กรมศิลปากร 
สําเร็จการศึกษา คุรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

ศิษย๑เกํารุํน วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ปี พ.ศ.2523 
 

 
ภาพที่ 33 นางสาวพิมพ๑พรรณ ไพบูลย๑หวังเจริญ 

 

นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ ด๎านการศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย
ความสําคัญของเอกสารโบราณของไทย ตระหนักถึงการอนุรักษ๑เอกสารโบราณในภูมิภาค และสถานที่ตํางๆ 
นอกจากนี้ยังได๎รับเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอักษรไทยโบราณของสถาบันและหนํวยงานตํางๆ 
เพ่ือถํายทอดความรู๎ความชํานาญ จากประสบการณ๑ของทํานแกํหนํวยงาน บุคคล ให๎เกิดความรู๎สูํคนรุํนหลังได๎
ยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตอีกทั้งเป็นบรรณาธิการหนังสือของกรมศิลปากร และหนังสือของ
หนํวยงานตํางๆ อาทิเชํน หนังสือที่ระลึก 100 ปี สถาปนากรมศิลปากร ตําราเวชศาสตร๑ฉบับข๎าหลวงรัชกาลที่ 
5 เลํม 3 สยามมกุฏพิสุทธิ์ศิลป์ ศาลาไทยในตํางประเทศ ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านภาษาและ
วัฒนธรรมไทย เรียบเรียงผลงาน และบทความวิชาการตํางๆ มากมาย อาทิเชํน หนังสือวิเคราะห๑สารนิเทศจาก
เอกสารโบราณ ใบจุ๎ม ใบจุ๎มสารนิเทศบนสิ่งทอ สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และภาษาเขมร 
พระสมุดตําราแผนคชลักษณ๑ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
ภูมิหลัง ความเป็นมา ประสบการณ์ในอดีต พื้นฐานความส าเร็จ 

นางสาวพิมพ๑พรรณ เกิดเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2502 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็น
ลูกสาวคนที่ 2 จากพ่ีน๎องทั้งหมด 7 คน เข๎าเรียนในระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนเซนต๑นิโกลาสต๑ จังหวัด
พิษณุโลก ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวัยเด็กเป็นคนรักการเรียนและใฝุดีจึงได๎รับการเอาใจใสํดูแลเป็น
อยํางดีจากครูประจําชั้น หลังจากนั้นไมํนาน ทํานต๎องย๎ายตามบิดาซึ่งมีความจําเป็นต๎องไปทํางานจึงได๎ เข๎า
ศึกษาท่ีโรงเรียนไทยกล๎าวิทยาจนสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ด๎วยความที่เป็นดีและมีความ
ตั้งใจหมั่นศึกษาหาความรู๎มาโดยตลอด จึงได๎รับรางวัลมากมาย ซึ่งถือวําเป็นเครื่องหมายยืนยันความสามารถ 
ด๎วยความรู๎ความสามารถดังกลําวจึงเป็นผลให๎การสอบเข๎าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในโรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรีเป็นไปด๎วยความเรียบงํายโดยไมํมีอุปสรรคใดๆ ถึงแม๎วําในชํวงวัยเด็กทํานจะมีผลการเรียนที่ดี 
แตํในวิชาที่เก่ียวข๎องกับตัวเลขหรือวิชาคณิตศาสตร๑จะไมํชอบเรียนและไมํถนัด 
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นางสาวพิมพ๑พรรณ เลําถึงสภาพครอบครัววํา ในอดีตบิดา-มารดาเคยรับข๎าราชการครู ทํานจึงมีบิดา
เป็นต๎นแบบ ภายหลังบิดาตัดสินใจลาออกจากราชการเนื่องจากฐานะทางการเงินไมํเพียง โดยประกอบอาชีพ
ธุรกิจสํวนตัวในการทํากิจการฟาร๑มไกํเพ่ือเลี้ยงดูครอบครัวตํอไป ชีวิตในทุกวันหลังจากเลิกเรียนชํวงเย็นหรือมี
เวลาวํางทํานจึงชํวยเหลืองานทางบ๎านอยูํเสมอโดยไมํหวั่นเกรง เพียงเพราะคิดวําเป็นการแบํงเบาภาระ
ครอบครัว และชํวยบิดามารดาหาเงินให๎น๎องๆ ได๎เรียนหนังสือ ได๎แกํ  การนับจํานวนไขํไกํเพ่ือสํงขายในตลาด
หรือจัดเตรียมไว๎ขายให๎กับผู๎มารับซื้อ การตรวจสอบจํานวนไกํที่ออกไขํ ฯลฯ กิจกรรมยามวํางในวัยเด็กจึง
แตกตํางจากครอบครัวอ่ืนทั่วไป 

นางสาวพิมพ๑พรรณ เป็นคนชอบปลูกต๎นไม๎เพราะคิดวําการปลูกต๎นไม๎จะอยูํกับเราไปตลอด และได๎รับ
การปลูกฝ๓งจากมารดา ซึ่งเป็นการถํายทอดจากรุํนสูํรุํนเกี่ยวกับสรรพคุณของพืช โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ทําให๎
กลายเป็นคนช่างสังเกต จดจ า เมื่อเกิดความสนใจจึงศึกษาข๎อมูลเพ่ิมเติมจากหนังสือตําราพิชัยสงคราม ซึ่ง
เป็นที่นําแปลกใจวําเรื่องราวเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรในตําราพิชัยสงคราม มีความผูกพันกับชีวิตการ
ทํางานในป๓จจุบันยิ่งนัก เพราะการทํางานเกี่ยวกับจารึกโบราณจําเป็นต๎องใช๎ตําราดังกลําวอยูํเสมอ แตํด๎วยใน
วัยเด็กทํานเป็นคนที่เป็นคนชอบแสดงออก ชอบการร๎องรําทําเพลง จึงมีความใฝุฝ๓นอยากร๎องเพลงเป็นอาชีพ 
แตํด๎วยวิถีชีวิตของทางบ๎านที่ทําให๎ต๎องฉุกคิดได๎วําฐานะทางบ๎านคํอนข๎างไมํสู๎ดีเทําไหรํนัก นางสาวพิมพ๑พรรณ
จึงจําเป็นต๎องสร๎างอนาคตที่มั่นคงให๎แกํตนเองด๎วย เมื่อทางบ๎านอยากให๎เป็นพยาบาลความฝ๓นที่อยากเป็น
นักร๎องจึงหลุดลอยไป แตํด๎วยความที่ทํานมีคุณพํอซึ่งอดีตเคยรับราชการครูเป็นต๎นแบบเป็นแรงบันดาลใจ จึง
เกิดความชอบและอยากเป็นครูดังตั้งใจไว๎ ซึ่งในขณะนั้นทํานสอบติดหลายสถาบันจนไมํรู๎วําจะเลือกเรียนที่ไหน
ดี ในยุคสมัยนั้นวิทยาลัยครพิบูลสงครามเป็นที่รู๎จักอยํางกว๎างขวางในบรรดาวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ทํานจึง
เลือกเรียนที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
 
การเข้าสู่ระบบการศึกษา และประสบการณ์ศึกษาที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
 ปี พ.ศ.2520 ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                  
นางสาวพิมพ๑พรรรณ จึงเข๎าศึกษาตํอในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกภาษาไทย และ
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่วิทยาลัยครู พิบูลสงคราม ซึ่งใน
ขณะนั้นได๎ศึกษาที่วิทยาลัยวิชาการควบคูํกันไปด๎วย แตํที่เลือกศึกษาในศาสตร๑ของภาษาไทยเพียงเพราะคิดวํา
ภาษาไทยจะเป็นหนทางเพ่ือตํอยอดไปสูํการเป็นนักร๎องนักแสดงในอนาคต ในขณะนั้นยังมีสิ่งที่มุํงหวังตั้งใจใน
เส๎นทางการเป็นนักร๎องที่ฝ๓งลึกอยูํในใจ ทํานกลําวตํอไปวําบรรยากาศของวิทยาลัยครูในยุคนั้นอบอวนไปด๎วย
ความรักความอบอุํนจากอาจารย๑ผู๎สอนที่มีให๎กับลูกศิษย๑ มีความเป็นกันเองจนเปรียบเสมือนเป็นบุคคลหนึ่งของ
ครอบครัวของอาจารย๑ ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมไปถึงการทํากิจกรรมอ่ืนๆ และด๎วยความที่
ตนเป็นคนที่มีความสามารถโดเดํนกวําผู๎ อ่ืน จึงได๎รับการไว๎วางใจจากอาจารย๑ผู๎สอนให๎เป็นผู๎นําในการทํา
กิจกรรมของการศึกษาในสมัยนั้นรํวมกันระหวํางลูกศิษย๑กับอาจารย๑ แตํด๎วยเส๎นทางชีวิตที่ถูกโชคชะตาลิขิตไว๎
กลับต๎องพบกับจุดพลิกผันที่กํอให๎เกิดความรู๎สึกชอบและสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับจารึกประวัติศาสตร๑ ซึ่ง
เหตุการณ๑นั้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งหนึ่งในชํวงวัยเด็กได๎นั่งรถผํานไปทางจังหวัดสุโขทัย แล๎วเกิดความประทับใจใน
ตัวหนังสือโบราณสมัยพํอขุนรามคําแหง ที่มีการเขียนไว๎ข๎างถนนจึงเกิดความสนใจที่อยากอํานหนังสือโบราณ
ได๎ จึงตัดสินใจเลือกศึกษาตํอในระดับปริญญาโท สาขาจารึกภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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จุดเริ่มต้นอันน าไปสู่ความส าเร็จบนเส้นทางสายจารึกโบราณ 

สืบเนื่องจากความสนใจภาษาโบราณในหลักศิลาจารึกของพํอขุนรามคําแหงครั้งเยาว๑วัยที่มีโอกาสได๎
นั่งรถผํานไปยังจังหวัดสุโขทัย นางสาวพิมพ๑พรรณ เลําวํา ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาไทยที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จึงสมัครเข๎าศึกษาตํอในระดับปริญญาโท ทางด๎านจารึกโบราณ  
ที่มหาวิทยาลัยศิลปกร กรุงเทพมหานคร แรงบันดาลใจที่ทําให๎เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะวํามี
อาจารย๑ทํานหนึ่ง (จําชื่อไมํได๎) แนะนําให๎ไปเรียนที่นั่น เนื่องจากมีเรื่องราวเกี่ยวกับจารึกโบราณมากมาย  ซึ่ง
ตรงกับความใฝุฝ๓นของตนเองที่อยากจะอํานภาษาโบราณได๎ในวัยเด็กชีวิตในวัยเรียนระดับปริญญาโทที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําให๎ได๎รับรู๎ถึงบรรยากาศที่แสนจะอบอํุน และเป็นความงดงามในอีกมุมมองหนึ่งที่
แตกตํางจากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  

ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด๎านจารึกโบราณที่มหาวิทยาลัยศิลปากร                    
นางสาวพิมพ๑พรรณเลําวํา ทํานวํางงานอยูํประมาณ 3 ปี พยายามสมัครงานที่เกี่ยวข๎องกับศาสตร๑ที่ตนเองได๎
ศึกษามา อาทิเชํน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ เป็นต๎น ชํวงปีที่ 3 ที่วํางงานอยูํได๎มีโอกาส
เข๎ารับการสอบคัดเลือกในตําแหนํ งพนักงานบริการที่สํ านักงานหอสมุดแหํ งชาติ  กรมศิลปากร 
กรุงเทพมหานคร (สถานที่ทํางานในป๓จจุบัน)  ซึ่งในขณะนั้นมีผู๎สอบผํานการคัดเลือก จํานวน 3 คน และทํานก็
เป็นหนึ่งในสามคนนั้น เขาได๎รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 2 โดยเลําวําชีวิตในวัยเด็กตั้งแตํสมัยเรียนมัธยมเป็น
ต๎นมามักจะสอบได๎อันดับที่ 2 อยูํเสมอ ทําให๎คิดได๎วําบางครั้งหากคนเราไมํมีเครือขํายหรือคนที่รู๎จัก ไมํมี
จุดเดํนกวําคนอ่ืน หรือมีอะไรที่ไมํเหมือนคนอ่ืน มันไมํใชํเรื่องงํายสําหรับการเริ่มต๎น  

ในชํวงที่เริ่มต๎นชีวิตการทํางานตอนแรก ทําหน๎าที่ให๎บริการหนังสือโบราณแกํผู๎รับบริการ จนในวัน
หนึ่งมีคนนําสมุดไทยมาให๎อําน ซึ่งตอนนั้นเพ่ิงเริ่มทํางานใหมํ ยังไมํเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุดไทยมากนัก จึงอําน
ได๎ยากมาก แตํเมื่อระยะเวลาผํานไป ความคุ๎นชินในการทํางานชํวยสั่งสมประสบการณ๑ ผนวกกับเป็นคนมี
พ้ืนฐานชํางสังเกตและจดจํา ทําให๎ทํานทราบวําสมุดไทย มีตัวหนังสือที่ไมํเหมือนกับตัวหนังสือไทยในป๓จจุบัน
เชํนตัวสะกดอักขระตํางๆ เป็นต๎น แตํเมื่อเริ่มที่จะพออํานได๎ กลับกลายเป็นวําสามารถถํายทอดเรื่องราวตํางๆ 
เหลํานั้นให๎ผู๎ อ่ืนที่ไมํเคยรู๎มากํอนได๎รับรู๎และเข๎าใจได๎ จากนั้นก็เริ่มสั่งสมวิชาความรู๎โดยการอํานหนังสือ 
ทบทวนตําราตํางๆ เปรียบเทียบความความแตกตํางระหวํางหนังสือโบราณกับหนังป๓จจุบันจนกลายเป็นความ
เชี่ยวชาญจึงทําให๎เป็นจุดเริ่มต๎นของการเป็นวิทยากรทางด๎านภาษาโบราณมาโดยตลอด เพียงเพราะคิดวําถ๎า
ผู๎อ่ืนอยากอํานเขาจะอํานได๎อยํางไร ทํานจึงใช๎ชื่อนี้เป็นหัวข๎อหลักในการบรรยายในเวทีตํางๆ และสิ่งนี้เป็น
จุดเริ่มต๎นที่ทําให๎คิดวํา การที่เราทําอะไรที่แปลกแตกตํางจากคนอื่น และคนอ่ืนไมํเคยได๎มีโอกาสได๎เห็นมากํอน 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสมัยใหมํ จะทําให๎เรามีจุดเดํนและจุดยืนที่มั่นคง  

นอกเหนือจากงานที่นางสาวพิมพ๑พรรณ ทําอยูํในป๓จจุบัน คือ งานจารึก งานสมุดไทย ยังมีในสํวนของ
คัมภีร๑ใบลาน ซึ่งเป็นอักษรขอม ซึ่งทํานได๎นําความรู๎ที่ศึกษาด๎านภาษาไทยมาใช๎ในการสื่อสารให๎ คนอ่ืนเข๎าใจ
ด๎วยศาสตร๑และศิลป์โดยยึดหลักการทํางานที่เรียบงํายแตํเปี่ยมไปด๎วยสาระสําคัญ ด๎วยวิธีการผนวกองค๑ความรู๎
ความเป็นไทยมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ และแสดงออกถึงความรู๎สึกภาคภูมิใจที่ได๎เกิดมาเป็นคนไทยได๎ตอบแทน
คุณแผํนดิน และยังปลูกฝ๓งให๎ลูกหลานของตนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกด๎วย 
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ถ๎าหากพูดถึงความก๎าวหน๎าในหน๎าที่  ตลอดอายุการทํางานที่ผํานมา ในขณะที่เป็นพนักงานบริการ        
นางสาวพิมพ๑พรรณ จะทะนงตนอยูํเสมอวํา งานในหน๎าที่ที่รับผิดชอบของทํานเป็นงานที่ต๎องมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ และการที่หนํวยงานจะมีมาตรฐานที่ดี จําเป็นต๎องพิจารณาคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญในการ
ทํางานของผู๎ปฏิบัติงาน เพราะถ๎าหากให๎เด็กหรือคนที่ประสบการณ๑น๎อย และยังไมํมีความพร๎อมในด๎านอ่ืนๆ ได๎
ก๎าวหน๎าเร็วเกินไปจะสํงผลให๎อยูํรํวมกับผู๎ อ่ืนได๎ยาก และการปฏิบัติงานในหน๎าที่ก็จะเป็นไปด๎วยความ
ยากลําบากทํานจึงสั่งสมประสบการณ๑การทํางานของตนเองตั้งแตํได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าทํางาน แตํด๎วยความ
ที่ต๎องรับผิดชอบหน๎าที่เกี่ยวกับงานเอกสารโบราณ จึงจําเป็นต๎องมีความรู๎ในด๎านนี้เป็นอยํางดียิ่งเพราะถ๎าหา
กวํามีผู๎มาขอใช๎บริการก็จะสามารถแนะนําให๎ได๎ ซึ่งหลักฐานเอกสารเหลํานั้นมีการจารึกและบันทึกไว๎โดยคนรุํน
กํอน อาทิเชํน สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

ชีวิตการทํางานตั้งแตํก๎าวแรกจนถึงป๓จจุบัน นางสาวพิมพ๑พรรณได๎สั่งสมความเชี่ยวชาญในการทํางาน
ของตนเองไว๎มากมาย ด๎วยคุณสมบัติที่เพียบพร๎อมดังกลําวทําให๎เขาได๎มีโอกาสรักษาการณ๑ในตําแหนํ ง
ผู๎อํานวยการสํานักงานหอสมุดแหํงชาติ เป็นระยะเวลายาวนานถึง 4 ปี แม๎วําโอกาสในการดํารงตําแหนํง
ผู๎อํานวยการจะมาถึง แตํด๎วยความที่ทํานเป็นคนรักและมุํงมั่นในด๎วยปณิธานที่แนํวแนํในการอนุรักษ๑จารึก              
จนสามารถคิดริเริ่มโครงการสํารวจจารึกประเทศไทยได๎เป็นคนแรก ด๎วยความมุํงหวังที่อยากอนุรักษ๑สิ่งเหลํานี้
ไว๎ให๎คนรุํนหลังได๎ศึกษาหาความรู๎ จึงเลือกที่จะสละโอกาสนั้นให๎ผู๎อ่ืนได๎เจริญก๎าวหน๎า ด๎วยความคิดที่วําการ
เป็นนักบริหารไมํใชํทางเดินของตนเอง 
 

การก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค  
นางสาวพิมพ๑พรรณ เลําวํา ในชํวงที่ใกล๎สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

อาจารย๑ผู๎สอนให๎จัดทํารายงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน โดยไมํมีการแนะนํารูปแบบหรือวิธีการทํางานให๎ แตํทําน
สามารถพลิกสถานการณ๑ดังกลําวด๎วยการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากการศึกษาในหนังสือหรือตําราตํางๆ 
เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งวิธีการตํางๆ จนสามารถทํางานเสร็จกํอนกลุํมเพ่ือน เพียงเพราะคิดวําถ๎าอยากมีอะไรที่ไมํเหมือน 
หรือมีความโดดเดํนที่แปลกไปจากผู๎อ่ืนจะทําให๎ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว๎ และในการข๎ามผํานป๓ญหา
อุปสรรคอีกสิ่งหนึ่งที่ทํานพึงระลึกอยูํเสมอ ก็คือ การคิดพิจารณาให๎ดีกํอนการลงมือทํา โดยการนําหลักธรรม
ขององค๑พระสัมมาสัมพุทธเจ๎ามาปรับใช๎ในการทํางาน และการดําเนินชีวิตประจําวันให๎สามารถทํางานและอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข ความมีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํตํอเพ่ือนรํวมองค๑กรโดยไมํแบํงชนชั้นวรรณะ มอบ
ความปรารถนาดี และหมั่นหยิบยื่นไมตรีที่ดีตํอผู๎อ่ืน สํงตํอองค๑ความรู๎ที่เป็นประโยชน๑ตํอการปฏิบัติงานให๎แกํ
รุํนน๎อง หรือผู๎มาทํางานใหมํด๎วยความเต็มใจโดยไมํหวงวิชาความรู๎ และถํายทอดเรื่องราวตํางๆ ได๎อยํางชัดเจน
และเข๎าใจงําย ด๎วยจิตวิญญาณแหํงความเป็นครูที่ได๎รับการสั่งสมมาจากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม และทํานยัง
ได๎ฝากข๎อคิดไว๎วํา “การที่คนเราจะประสบความสําเร็จและก๎าวหน๎าในชีวิต ถ๎าเรามีวิชาความรู๎เทํากับคนอ่ืน 
เราจะไมํรู๎จักกับคําวําก๎าวหน๎า” 
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ภาพที่ 34 ภายในหอสมุดแหํงชาติ กรมศิลปากร สถานที่ทํางานของ นางสาวพิมพ๑พรรณ ไพบูลย๑หวังเจริญ 

 
ความภาคภูมิใจในฐานะศิษย์เก่า 
 นางสาวพิมพ๑พรรณ เลําวํา ในอดีตวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จะมีความโดดเดํนในด๎านการผลิตครูโดย
แท๎จริง ตลอดระยะเวลาที่ได๎ศึกษาอยูํในวิทยาลัยครูพิบูลสงครามเกิดความรู๎สึกประทับใจในความรัก ความ
ผูกพัน และความเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัวของครูบาอาจารย๑ ถึงแม๎ในบางครั้งจะมีบ๎างที่ถูก               
วํากลําวตักเตือนรุนแรง แตํก็ไมํได๎เกิดความโกรธหรือไมํสบายใจ กลับกลายเป็นความประทับใจในความรักและ
หวังดีของครูบาอาจารย๑ในขณะนั้น แตํเมื่อเวลาผํานไปการเปลี่ยนผํานจากยุคหนึ่งสูํอีกยุคหนึ่ง ทําให๎การ
แขํงขันทางเศรษฐกิจคํอนข๎างสูง กระแสความนิยมของผู๎คนในสังคมเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง การผลิตครูเพ่ือ
สอนคนเพียงอยํางเดียวคงไมํเพียงพอสําหรับการยืนหยัดตํอไปของสถาบัน วิทยาลัยครูพิบูลสงครามจึงมีความ
จําเป็นที่จะต๎องกํอตั้งหลักสูตรสาขาอ่ืนขึ้นมามากมายเพ่ือขับเคลื่อนให๎สถาบันยังคงดํารงตํอไปได๎ ทําให๎ความ
โดดเดํนในการผลิตครูถูกเลือนรางไป แตํถึงอยํางไรก็ตามการผลิตครูของพิบูลสงครามยังไมํถูกลบเลือนออก
จากแผนการผลิตบัณฑิต คงเป็นเพราะความมีศักยภาพในการผลิตครูในสมัยอดีตที่ผลิตครูออกไปเป็นจํานวน
มาก และด๎วยความที่ นางสาวพิมพ๑พรรณ สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพครู ถึงแม๎เส๎นทางแหํงการทํางาน
จะไมํเป็นดั่งที่ใฝุฝ๓นไว๎ แตํศาสตร๑แหํงความเป็นครูสามารถหลํอหลอมให๎ทํานนําวิชาความรู๎เหลํานั้นไปปรับใช๎ใน
การทํางานได๎เป็นอยํางดีโดยไมํรู๎ตัว อาทิเชํน ในการเป็นวิทยากรที่ต๎องใช๎วาทศิลป์ในการพูดคํอนข๎างสูง ทํานก็
สามารถพูดหรือถํายทอดได๎โดยไมํติดขัด แม๎วําการพูดในเรื่องที่มีความเข๎าใจคํอนข๎างยากแตํก็สามารถสื่อสาร
ออกมาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎ชัดเจน ความภาคภูมิใจอีกอยํางหนึ่ง นางสาวพิมพ๑พรรณ เลําวํา ทุกครั้งที่เขียนประวัติ
ของตนเองทํานมักจะระบุวําสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูพิบูลสงครามอยํางเต็มความ
ภาคภูมิใจ และคิดวําสิ่งที่ทําให๎ยืนอยูํ ณ จุดนี้ ได๎เป็นเพราะพ้ืนฐานความเป็นครูที่ได๎รับการถํายทอดจาก
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
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บทที่ 5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “เก๎าศิษย๑เกําเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ

ศึกษาวิธีการคิดและการดําเนินชีวิตของศิษย๑เกําเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยอาศัย
กระบวนการและวิธีการของการวิจัยเชิงคุณภาพแบบข๎ามกรณีศึกษา ผู๎วิจัยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก
รายบุคคล และนํามาสังเคราะห๑เป็นรูปแบบวิธีการคิดและดําเนินชีวิตจนกระทั่งประสบความสําเร็จของผู๎ได๎รับ
การยกยํองเชิดชูเกียรติเป็นศิษย๑เกําเกียรติยศ ในโอกาสครบรอบปีแหํงการสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ                   
90 ปี จํานวน 9 คน ซึ่งได๎รับการรับรองจากผู๎ทรงคุณวุฒิแล๎ววํามีคุณสมบัติที่สมควรได๎รับการยกยํอง คือ 

1. เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเดํนเป็นที่ยอมรับในการประกอบ
สัมมาอาชีพ  

2. เป็นผู๎อุทิศตนแกํสังคม สะท๎อนเอกลักษณ๑มหาวิทยาลัยสร๎างคนเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น และ
พัฒนาตนเป็นแบบอยํางที่ดี สมควรได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ ตามอัตลักษณ๑บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย๑ 
อดทน พร๎อมพัฒนาตน  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เก็บข๎อมูลจากศิษย๑เกําเกียรติยศ 9 กรณีศึกษา ด๎วยวิธีการตํางๆ อาทิ การสัมภาษณ๑ 
การวิเคราะห๑เอกสารผลงาน การสังเกต การวิเคราะห๑อัตชีวประวัติ  โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ 
ได๎แกํ อัตมโนทัศน๑ การเห็นคุณคําในตนเอง และการประสบความสําเร็จ เพ่ือการเข๎าถึงวิธีคิดและการดําเนิน
ชีวิตของศิษย๑เกําเกียรติยศของแตํละกรณีศึกษา และนําไปสูํบทสรุปของการวิจัย ดังนี้ 
 

5.1.1 ส่วนที่ 1 ภูมิหลัง ความเป็นมา ประสบการณ๑ที่ศึกษาในโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูพิบูล
สงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประเด็นประสบการณ๑ใน
อดีต และเป็นพ้ืนฐานของความสําเร็จในชีวิต 

 
1) ข้อมูลพื้นฐานของศิษย์เก่าเกียรติยศ 

จากการเก็บข๎อมูลด๎วยวิธีสัมภาษณ๑ ด๎านข๎อมูลพื้นฐานของศิษย๑เกําเกียรติยศ 9 กรณีศึกษา 
พบวํา ศิษย๑เกําเกียรติยศ เกิดจากครอบครัวที่อยูํในเขตนอกอําเภอเมือง จํานวน 8 คน มีเพียงคนเดียวคือ 
นางสาวพิมพ๑พรรณ ไพบูลย๑หวังเจริญ ที่เกิดในครอบครัวที่อยูํในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พ้ืนฐาน
ครอบครัวของศิษย๑เกําเกียรติยศทุกคนมีฐานะปานกลาง 8 คน ยากจน 1 คน คือ รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง 
จันดา ด๎านครอบครัวของศิษย๑เกําเกียรติยศ ประกอบอาชีพค๎าขาย จํานวน 4 คน รับราชการ จํานวน 3 คน 
รับเหมากํอสร๎าง จํานวน 1 คน และ เป็นเกษตรกร จํานวน 1 คน และด๎านการศึกษาในวัยเด็ก ศิษย๑เกํา
เกียรติยศ จํานวน 8 คน เข๎ารับการศึกษาในโรงเรียนเขตนอกอําเภอเมือง มีเพียงคนเดียวคือ นางสาวพิมพ๑
พรรณ ไพบูลย๑หวังเจริญ ที่ศึกษาในโรงเรียนที่อยูํในเขตอําเภอเมือง ตามภูมิลําเนา 
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2) ประสบการณ์ส าคัญในวัยเด็กเป็นพื้นฐานของความส าเร็จในชีวิต 
ด๎านประสบการณ๑สําคัญในวัยเด็ก พบวํา ศิษย๑เกําเกียรติยศ จํานวน 8 คน มีผลการเรียน

อยูํในเกณฑ๑ดี ยกเว๎น นายสุรเดช เตียวตระกูล ซึ่งมีผลการเรียนอยูํในเกณฑ๑ปานกลาง นอกจากนี้ความสนใจใน
วัยเด็กของศิษย๑เกําเกียรติยศ จํานวน 5 คน เป็นพ้ืนฐานของความสําเร็จของชีวิตในเวลาตํอมา ได๎แกํ                   
รองศาสตราจารย๑ ดร.วีระพงษ๑ พลนิกรกิจ สนใจในอาชีพนักจัดรายการวิทยุ จากการฟ๓งวิทยุ และชอบเลํน
ดนตรี ตํอมาสามารถประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนและประสบความสําเร็จในด๎านการศึกษาซึ่งมีสื่อสารมวลชน
เป็นพ้ืนฐาน ดร.วิสิทธิ์ โรจน๑พจนรัตน๑ รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา และ นางสาวพิมพ๑พรรณ 
ไพบูลย๑หวังเจริญ มีความสนใจในการอํานหนังสือ ดร.ประทีป สุขโสภา มีความสนใจในการแสดงดนตรี ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานของความสําเร็จด๎านศิลปะและวัฒนธรรม  

 
3) ประสบการณ์ด้านการศึกษา 

ด๎านประสบการณ๑ด๎านการศึกษา พบวํา การศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็น
พ้ืนฐานที่สามารถสํงเสริมให๎ศิษย๑เกําเกียรติยศประสบความสําเร็จในอาชีพ ได๎แกํ รองศาสตราจารย๑ ดร.               
วีระพงษ๑ พลนิกรกิจ ศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร๑และประสบความสําเร็จด๎านการศึกษา และมีผลงานด๎าน
นิเทศศาสตร๑เป็นหลัก นายสุรเดช เตียวตระกูล ศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร๑ และประสบความสําเร็จ ใน
ฐานะอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ที่ใช๎ความรู๎ด๎านเกษตรกรรมในการบริหารราชการ               
ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร๑ และใช๎ความรู๎ที่ได๎รับในการบริหารราชการ โดยทําน
ให๎ความเห็นวํา “อะไรที่ไมํได๎เป็นรูปธรรมก็จะไมํเข๎าใจ” จึงเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร๑และสร๎างงานที่เป็น
รูปธรรมในฐานะผู๎บริหาร รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง จันดา ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และประสบ
ความสําเร็จในด๎านการเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระยะแรก ดร.สมไทย วงษ๑เจริญ ศึกษาในสาขา
บริหารธุรกิจเพราะต๎องการตํอยอดธุรกิจของตนเอง ซึ่งขณะนั้นยังอยูํในระยะเริ่มต๎น (ยังไมํมีสาขา) ดร.วิสิทธิ์ 
โรจน๑พจนรัตน๑ และ รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ศึกษาในสาขาคณิตศาสตร๑ ประสบความสําเร็จ
ในอาชีพครู ดร.ประทีป สุขโสภา และ นางสาวพิมพ๑พรรณ ไพบูลย๑หวังเจริญ ศึกษาในสาขาภาษาไทย ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานของอาชีพในระยะแรก จนกระทั่งประสบความสําเร็จในด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งต๎องมีความรู๎
ภาษาไทยเป็นหลัก 
 

5.1.2  ส่วนที่ 2  เกียรติประวัติและผลงาน ป๓จจัยสํงเสริมให๎ประสบความสําเร็จที่สามารถเป็น
ต๎นแบบให๎กับผู๎อื่นได๎ 

จากการศึกษาประวัติและผลงานของ ศิษย๑เกําเกียรติยศ 9 กรณีศึกษา พบวํา ศิษย๑เกํา
เกียรติยศ จํานวน 8 คน ประสบความสําเร็จในระยะแรกโดยการสอบบรรจุเป็นข๎าราชการ ยกเว๎น              
ดร.สมไทย วงษ๑เจริญ ที่ไมํได๎เป็นข๎าราชการ เพราะประกอบธุรกิจสํวนตัวและประสบความสําเร็จในด๎าน
บริหารธุรกิจซึ่งเป็นองค๑กรเอกชน เพียงคนเดียว ป๓จจัยที่สํงเสริมให๎ศิษย๑เกําเกียรติยศประสบความสําเร็จ คือ 
พํอ-แมํ จํานวน 3 คน ได๎แกํ นายสุรเดช เตียวตระกูล ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ และ รองศาสตราจารย๑ ดร.
เปรื่อง จันดา เพ่ือน จํานวน 2 คน คือ รองศาสตราจารย๑ ดร.วีระพงษ๑ พลนิกรกิจ  และ ดร.วิสิทธิ์                 
โรจน๑พจนรัตน๑ ครู จํานวน 3 คน ได๎แกํ รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ดร.ประทีป สุขโสภา และ 
นางสาวพิมพ๑พรรณ ไพบูลย๑หวังเจริญ มีเพียง ดร.สมไทย วงษ๑เจริญ ที่มีป๓จจัยสํงเสริมความสําเร็จคือการสร๎าง
ครอบครัว  
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5.1.3 ส่วนที่ 3  วิถีการดําเนินชีวิตในป๓จจุบัน และความภาคภูมิใจในฐานะศิษย๑เกํา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม ผู๎ประสบความสําเร็จในชีวิต 

ในด๎านวิถีการดําเนินชีวิตของศิษย๑เกําเกียรติยศ 9 กรณีศึกษา พบวํา ศิษย๑เกําเกียรติยศทุกคน 
เป็นหรือเคยเป็นผู๎บริหารในหนํวยงานวิชาชีพของตนเอง ได๎แกํ รองศาสตราจารย๑ ดร.วีรพงษ๑ พลนิกรกิจ ดํารง
ตําแหนํง คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายสุรเดช เตียวตระกูล ดํารง
ตําแหนํง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ดํารงตําแหนํง นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
สุโขทัย รองศาสตราจารย๑ ดร.เปรื่อง จันดา เคยดํารงตําแหนํง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑ ดร.
สมไทย วงษ๑เจริญ เป็นประธานกรรมการ บริษัท วงษ๑พาณิชย๑รีไซเคิล ดร.วิสิทธิ์ โรจน๑พจนรัตน๑ เป็นประธาน
กรรมการ บริษัท สํานักพิมพ๑ พ.ศ.พัฒนา จํากัด และผู๎บริหารงานคอนโดมิเนียม บริษัท พ.ศ.พัฒนา กรุ๏ป 
จํากัด รองศาสตราจารย๑ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ดํารงตําแหนํง ผู๎อํานวยการศูนย๑เรียนรู๎และพัฒนาสุขภาวะ
ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ ดร.ประทีป สุขโสภา เคยดํารงตําแหนํงรองผู๎อํานวยการโรงเรียนหนอง
ปลาหมอวิทยาคม และ นางสาวพิมพ๑พรรณ ไพบูลย๑หวังเจริญ เคยดํารงตําแหนํงรักษาราชการแทน
ผู๎อํานวยการหอสมุดแหํงชาติ ทั้งนี้ในสํวนของการดําเนินชีวิตในป๓จจุบันศิษย๑เกําเกียรติยศทุกคนมีความพร๎อม
ทุกด๎านทั้งการงานและครอบครัว ด๎านความภาคภูมิใจในฐานะศิษย๑เกําคือ ทุกคนมีความภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมีความเห็นวําการศึกษาเลําเรียนที่สถาบันแหํงนี้เป็นพ้ืนฐานที่ดีและ
สํงเสริมให๎ประสบความสําเร็จ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาข๎อมูลของ เก๎าศิษย๑เกําเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีแนวคิดทฤษฎี
ที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ ได๎แกํ อัตมโนทัศน๑ การเห็นคุณคําในตนเอง และการประสบความสําเร็จ เพ่ือการเข๎าถึง    
วิธีคิดและการดําเนินชีวิตของ ศิษย๑เกําเกียรติยศแตํละกรณีศึกษา และนําไปสูํบทสรุปของการวิจัย ดังตํอไปนี้  
 

1) การเห็นคุณคําในตัวเอง จากการศึกษาพบวํา ศิษย๑เกําเกียรติยศทุกคนค๎นพบวําตนเองมีคุณคําใน
ตนเองตั้งแตํวัยเด็ก และได๎รับโอกาสที่จะแสดงความสามารถที่สัมพันธ๑กันกับแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น ได๎รับการ
สํงเสริมหรือสนับสนุนจากครอบครัวหรือคนรอบข๎าง ทําให๎สามารถตอบสนองความต๎องการด๎านตํางๆ ของ
ตนเอง ชํวยให๎เกิดความรู๎สึกที่สํงผลตํอพัฒนาการเห็นคุณคําในตนเอง สอดคล๎องกับกับแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการเห็นคุณคําในตนเองคือ การเห็นคุณคําในตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู๎ตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการ
เรียนรู๎นี้เกิดจากการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลกับบุคคล สิ่งแวดล๎อมและสังคมรอบๆ ด๎าน โดยมีจุดเริ่มต๎นจาก
ภายในครอบครัว การเห็นคุณคําในตนเองไมํใชํสภาพตายตัวที่ติดตัวบุคคล แตํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ ขึ้นอยูํ
กับประสบการณ๑ที่ได๎รับและความรู๎สึกที่เกิดขึ้น การที่บุคคลมีการเห็นคุณคําในตนเองน๎อยสํวนมากเกิดจาก
ปฏิกิริยาทางอารมณ๑เชิงลบ ซึ่งในป๓จจุบันเป็นเรื่องลําบากท่ีเด็กๆ จะเติบโตเข๎าสูํวัยผู๎ใหญํด๎วยความรู๎สึกที่มีการ
เห็นคุณคําในตนเองสูง เนื่องจากองค๑ประกอบในโลกมีความหลากหลายซับซ๎อน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ต๎องเผชิญ
กับผู๎ใหญํ เพื่อนๆ สภาพแวดล๎อม สื่อตํางๆ สภาพพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมหรือสภาพสังคมโดยทั่วไป ที่ทําให๎เด็ก
รู๎สึกต่ําต๎อย (Inferiority) และเห็นคุณคําในตนเองน๎อย (Palladino, 1994 อ๎างอิงใน สุทิน เจียมประโคน, 
2556 : 7 – 8) 
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2) การสั่งสมความรู๎ความสามารถ จากการศึกษาพบวํา ศิษย๑เกําเกียรติยศค๎นพบแรงบันดาลใจด๎าน
อาชีพ มีความรู๎ความสามารถและความสนใจที่เกี่ยวข๎องกับด๎านที่ประสบความสําเร็จตั้งแตํวัยเด็ก เมื่อประสบ
ความสําเร็จในเบื้องต๎นซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจและความสามารถที่ค๎นพบ จะมีความมุํงมั่นที่จะสั่งสมความรู๎
ความสามารถเพ่ือตํอยอดความสําเร็จนั้นให๎มีพัฒนาสูงขึ้นไป สอดคล๎องกับแนวคิดของ จรัส อติวิทยาภรณ๑ 
(2557 อ๎างอิงใน นิรันดร๑ จุลทรัพย๑. 2558 : 233) เสนอแนวคิดที่นําความสําเร็จมาสูํชีวิตและการทํางาน คือ 
ความเป็นมืออาชีพในการทํางาน (Professional) หมายถึง การมีหน๎าที่ควรทําตัวให๎มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ
ในหน๎าที่นั้นๆ หมั่นแสวงหาความรู๎ใหมํๆ และหมั่นฝึกฝนฝีมือในการทํางานอยูํเสมอ เพ่ือให๎งานออกมาดีที่สุด 
การทํางานอยํางมืออาชีพ จะเป็นผลให๎งานสําเร็จและมีคุณภาพ 

 
3) ความสามารถในการจัดการป๓ญหา จากการศึกษาพบวํา ประสบการณ๑ในชํวงแรกของชีวิตและ

อิทธิพลทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลตํอการปรับตัวของบุคคล เมื่อประสบป๓ญหาในอนาคตศิษย๑เกําเกียรติยศจะ
สามารถแก๎ไขได๎ นอกจากนี้พบวําป๓ญหาอุปสรรค๑ที่พบยังเป็นป๓ญหาที่สามารถเอาชนะได๎อยํางไมํยากนัก 
สอดคล๎องกับแนวคิดของ อีริคสัน (ณัฐิกานต๑ คําหมื่น, 2550 อ๎างใน อุษาวดี เรืองนิ่ม และ ชาคริต ถาวรรักษ๑, 
2554 : 49) ได๎อธิบายถึงลักษณะของการศึกษาไปข๎างหน๎าโดยเน๎นสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอ
การกําเนิดบุคลิกภาพ ในแตํละขั้นของพัฒนาการนั้นจะมีวิกฤติการณ๑ทางสังคม (Social Crisis) เกิดขึ้น การที่
ไมํสามารถเอาชนะ หรือผํานวิกฤติการณ๑ทางสังคมขั้นหนึ่งๆ จะเป็นป๓ญหาในการเอาชนะวิกฤติการณ๑ทางสังคม
ในขั้นตํอมา ทําให๎เกิดความบกพรํองทางสังคม (Social Inadequacy) และเป็นป๓ญหาทางจิตใจตามมา
ภายหลัง 

 
4) ความคิดเชิงบวก จากการศึกษาพบวํา ศิษย๑เกําเกียรติยศทุกคนมีทัศนคติที่เป็นบวก มองโลกในแงํดี

อยูํเสมอ และรู๎จักเปลี่ยนวิกฤตให๎เป็นโอกาสทุกครั้งที่พบสถานการณ๑ที่เลวร๎าย มีจิตใจที่พร๎อมเต็มไปด๎วยความ
มุํงม่ัน จริงจัง โดยสามารถวางแผนกําหนดรูปแบบความคิดและแนวทางชีวิตที่สร๎างขึ้นจากประสบการณ๑ที่ผําน
มาของตนเองได๎ สอดคล๎องกับแนวคิดของ Snyder & Lopez (2007 อ๎างอิงใน นิรันดร๑ จุลทรัพย๑, 2558 : 
236) คือ การมองโลกในแงํดี (Optimism) หมายถึง ทัศนคติที่บุคคลพึงมีตํอชีวิตหรือเหตุการณ๑ตํางๆ ทางด๎าน
ดี ถึงแม๎จะต๎องเผชิญกับป๓ญหาอุปสรรคบางประการในชีวิต ก็ยังคงดําเนินชีวิตไปสูํเปูาหมายที่มีคุณคํานั้นได๎
โดยการควบคุมตัวเอง  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง “เก๎าศิษย๑เกําเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ทําให๎ทราบถึงวิธีคิดและ
การดําเนินชีวิตของศิษย๑เกําเกียรติยศผู๎ประสบความสําเร็จโดยเส๎นทางความสําเร็จนี้จะเป็นประโยชน๑ตํอ
มหาวิทยาลัยในด๎านการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สํงเสริมคุณลักษณะตํางๆ 
และสอดคล๎องกับอัตลักษณ๑บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 
 

108 | ห น้ า  
 

 

เอกสารอ้างอิง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
กิ่งเพชร สํงเสริม. (2544). การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสุรินทร์.ฝุายแนะ

แนว สํานักกิจการนักศึกษา สถาบันราชภัฏสุรินทร๑.  
จุไรวรรณ ร๎อยไพ. (2549). พฤติกรรมการสอนของครูเกียรติยศวิชาภาษาไทย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาระยอง เขต 2. วิทยานิพนธ๑ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิต
วิทยาลัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑. 

นิรันดร๑ จุลทรัพย๑. (2558). การแนะแนวอาชีพ. จํานวน 500 เลํม. พิมพ๑ครั้งที่ 1 สงขลา : บริษัท นําศิลป์
โฆษณา จํากัด. 

ปุริมาพร แสงพยับ. (2553). ผลการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อการตระหนักรู้
และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. วิทยานิพนธ๑หลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

เปรื่อง จันดา, รองศาสตราจารย๑ ดร. (มปป.). สูงสุดสู่สามัญ. นครสวรรค๑ : นครสวรรค๑กราฟฟิคอาร๑ต. 
พัชริษฎา วัฒนรังสรรค๑. (2553). เส้นทางสู่ความส าเร็จของผู้มีความสามารถทางการเขียน : การศึกษาข้าม

กรณี. วิทยานิพนธ๑ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 

พิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏ. (2558). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(พ.ศ.2559-2564). จํานวน 700 เลํม. พิษณุโลก : ร๎านสมาร๑ทดีไซน๑พริ้นติ้ง. 

พิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏ. (2559). แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เข๎าถึงได๎จาก : 
http://plan.psru.ac.th/index.php?module=planing&id=168 (วันที่ค๎นข๎อมูล 20 พฤษภาคม 
2560) 

พิบูลสงคราม,วิทยาลัยครู. (2525). คู่มือนักศึกษา ระดับ ป.กศ.ชั้นสูง ภาคฝึกหัดครูต่อเนื่อง. เข๎าถึงได๎จาก 
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/34981 (วันที่ค๎นข๎อมูล : 20 พฤษภาคม 2560) 

พิบูลสงคราม,สถาบันราชภัฏ. (2538). คู่มือนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2538. สํานักสํงเสริม
วิชาการ. พิษณุโลก : โรงพิมพ๑ตระกูลไทย. 

รัตนา เพ็ชรสูงเนิน. (2551). คุณลักษณะของผู้น าเทศบาลที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี. วิทยานิพนธ๑พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑. 

สุทิน เจียมประโคน. (2556). การพัฒนาคุณค่าในตนเองตามกระบวนการจิตตปัญญาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ๑.   

สุพล อัตภานันท๑ และคณะ. (2544). คนแกร่งก าแพงเพชร. ศูนย๑วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. 
สุภาภรณ๑ ไกรฤกษ๑. (2554). รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงพยาบาลที่ประสบความส าเร็จ. ดุษฎีนิพนธ๑

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร๑) มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 
 

109 | ห น้ า  
 

 

เอกสารอ้างอิง (ต่อ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
อภิณห๑พร ภูริพัฒน๑ธีรกุล. (2555). ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท างานของพนักงานธนาคารออมสินในเขต

จังหวัดล าปาง. การค๎นคว๎าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น. 
อุษาวดี เรืองนิ่ม และ ชาคริต ถาวรรักษ๑. (2554). อัตมโนทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
โอภาส เพ้ียนสูงเนิน. (2546). วิถีชีวิตและการพัฒนาตนเองของนักหนังสือพิมพ์ที่ประสบความส าเร็จ. 

วิทยานิพนธ๑ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร๑. 

 
 
 
  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 
 

110 | ห น้ า  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 
 

111 | ห น า  
 

 

 
 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ที่  754 / 2558 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการศิษยเกาสัมพันธ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
-------------------------------------------- 

 เพ่ือใหการดําเนินงานศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัย
จึงแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการศิษยเกาสัมพันธ ดังนี้ 

1. อธิการบดี    ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    รองประธานกรรมการ 
3. ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
4. คณบดีคณะครุศาสตร    กรรมการ 
5. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร    กรรมการ 
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
7. คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร    กรรมการ 
8. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 
10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
11. นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  กรรมการ 
12. กรรมการและเลขานุการ สมาคมศิษยเกาฯ    กรรมการ 
13. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการ 
14. นางจีรพรรณ ชาติวรรณ (ตัวแทนศิษยเกา)    กรรมการ 
15. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
16. หัวหนางานแนะแนวและศิษยเกาสัมพันธ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
17. เจาหนาท่ีงานแนะแนวและศิษยเกาสัมพันธ    ผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมการมีหนาที่ 
1) กําหนดนโยบายดานศิษยเกาสัมพันธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
2) ควบคุม ดูแล แกไขปญหาการดําเนินงานดานศิษยเกาสัมพันธ ไดแก ระบบฐานขอมูลศิษยเกา การ

สงเสริมการมีงานทําใหกับศิษยเกา การสรางเครือขายและสงเสริมความสัมพันธระหวางศิษยเกากับมหาวิทยาลัย การ
เชิดชูเกียรติศิษยเกา เปนตน  

3) จัดตั้งกองทุนศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และทําหนาที่เปนกลไกในการระดมทุนจาก             
ศิษยเกาและผูมีจิตศรัทธา ทั้งในรูปแบบของทุนทรัพย และศักยภาพความรูความสามารถเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  

4) พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติภารกิจดานตางๆ ที่เก่ียวของ  
5) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

สั่ง  ณ   วันที่   23   กรกฎาคม  พ.ศ.2558 
 
 

(อาจารย ดร.สาคร สรอยสังวาลย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ 1354  / 2559 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม 

--------------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานโครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการด าเนนิงาน ดังตอ่ไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  

มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานโครงการศิษย์เก่า

เกียรตยิศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ประกอบด้วย 

1. อธิการบดี    ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รองประธานกรรมการ 

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 

5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 

6. ผูช่้วยอธิการบดีฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

7. ผูช่้วยอธิการบดีฝา่ยวิชาการ  กรรมการ 

8. ผูช่้วยอธิการบดีฝา่ยพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  กรรมการ 

9. คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 

10. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ 

11. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 

12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

13. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

14. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 

15. คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย  กรรมการ 

16. ผูอ้ านวยการโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ กรรมการ 

17. ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
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18. ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

19. ผูอ้ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

20. ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
21. ผูอ้ านวยการกองกลาง  กรรมการ 

22. ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 

23. ผูอ้ านวยการกองบริการการศกึษา กรรมการ 
24. ผูอ้ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 

25. ผูอ้ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

26. ผูอ้ านวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง กรรมการ 
27. ผูอ้ านวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการ กรรมการ 

 และประกันคุณภาพการศกึษา 

28. ผูอ้ านวยการโครงการจัดตั้งกองส่งเสริม กรรมการ 
 และพัฒนาความเป็นเลิศดา้นกีฬา 

29. ผูอ้ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ กรรมการ 

30. ผูอ้ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง กรรมการ 
31. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 

2.1 กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

ประกอบด้วย 
1. อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธาน

กรรมการ 
3. นายกสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองประธาน

กรรมการ 

4. กรรมการและเลขานุการ สมาคมศษิย์เก่าฯ กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กรรมการ 

6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม กรรมการ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ  

  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

8. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 
คณะวทิยาการจัดการ 
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9. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

10. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

11. นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ กรรมการ 

12. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา กรรมการและเลขานุการ 

13. หัวหนา้งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

14. บุคลากรงานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผูช่้วยเลขานุการ 

 2.2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  

 มีหน้าที ่ประชาสัมพันธ์โครงการศิษย์เก่าเกียรตยิศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ให้ศษิย์เก่า และ

หนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยได้รับทราบ 

ประกอบด้วย 

1. นางวิยะดา   สุเมธเทพานันท์  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวจิรัชยา  สูงตรง   กรรมการ 

3. นายนิธิศ   ปรุงศักดิ์  กรรมการ 

4. นายอนาวิล   เรือนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

 2.3 กรรมการฝ่ายจัดท าสื่อเผยแพร่ 

มีหน้าที่ จัดท าหนังสือท าเนียบศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม เพื่อเป็นที่ระลึก 

และ/หรือจัดท าสื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงครามตามที่

เห็นสมควร 

ประกอบด้วย  

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์วราภรณ์  ซื่อประดิษฐ์กุล ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ยรรยงวรกรณ์ ทองแย้ม  กรรมการ 

3. นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ กรรมการ 

4. นายสันติราช อยู่เพชร  กรรมการ 

5. นางสาวสิรลิักษณ์ วงศป์ระสิทธิ์  กรรมการ 

6. นายปองภพ ด้วงนอ้ย  กรรมการ 

7. นายอ าพน   กลีบปาน  กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการคัดเลือกศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม 

มีหน้าที่ พิจารณาคุณสมบัติศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูล

สงคราม  
ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร  ทองสุขดี ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.สาคร  สร้อยสังวาลย์ รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ประวิตร  ชูศลิป์ กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.สว่าง  ภูพ่ัฒน์วิบูลย์ กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรแีก้ว กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์จุมพฏ  พงษ์ศักดิ์ศร ี กรรมการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อยู่ม ี กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์วราภรณ ์ ซื่อประดิษฐ์กุล  กรรมการและเลขานุการ 

10. นายอ าพน  กลีบปาน  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

11. นางสาวสิรลิักษณ์  วงศป์ระสิทธิ์  ผูช่้วยเลขานุการ 

12. นายปองภพ ด้วงนอ้ย ผูช่้วยเลขานุการ 

ขอให้ผู้ที่ได้รับแตง่ตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรับผดิชอบ และเกิดผลดีต่องานราชการ 

 

สั่ง  ณ   วันที่   4    พฤศจิกายน  พ.ศ.2559 

 

 

(อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

  
...........พิมพ์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และการคัดเลือกศษิย์เก่าเกียรตยิศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม 

------------------------------ 

 เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกศษิย์เก่าเกียรตยิศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิต

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

พ.ศ.๒๕๔๗ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูล

สงคราม ดังตอ่ไปนี ้

ข้อที่ ๑ ศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม ต้องเป็นผู้ประสบความส าเร็จในการ

ประกอบสัมมาอาชีพจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในด้านต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้

๑.๑ ด้านการศึกษา  

๑.๒ ด้านการบริหารราชการ หรอืรัฐกิจ  

๑.๓ ด้านบริหารธุรกิจ หรอืองค์กรเอกชน  

๑.๔ ด้านบริการรับใช้สังคม หรอืนักวิจัย  

๑.๕ ด้านศาสนา ศลิปะ ศลิปะการแสดง กีฬา และวัฒนธรรม  

๑.๖ ด้านอื่น ๆ 

ข้อที่ ๒  คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม                 

มีดังนี ้

๒.๑ เป็นศษิย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม หรือ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม หรือ 

สถาบันราชภัฏพบิูลสงคราม หรอื มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

๒.๒ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ

ในการประกอบสัมมาอาชีพในด้านใดด้านหนึ่ง รายละเอียดตาม ข้อที่ ๑ 

๒.๓ เป็นผู้อุทิศตนแก่สังคม สะท้อนเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างคนเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น และพัฒนาตนเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามอัตลักษณ์บัณฑิต                

นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พรอ้มพัฒนาตน  
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- ๒ - 

ข้อที่ ๓  การเสนอชื่อศษิย์เก่าเกียรตยิศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม ผูม้ีสทิธิ์เสนอชื่อ มีดังนี้ 

๓.๑ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการศษิย์เก่าเกียรตยิศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม  
๓.๒ หัวหนา้ส่วนราชการหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

๓.๓ หัวหนา้ส่วนราชการ หนว่ยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ข้อที่ ๔ ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและการประกาศเกียรตคิุณ  มดีังนี้ 
๔.๑ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ 

ขุนพลพิบูลสงคราม เพื่อแสวงหาศษิย์เก่าตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

๔.๒ มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม ตาม
แบบเสนอชื่อที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

๔.๓ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ 

ขุนพลพิบูลสงคราม เพื่อคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ  
๔.๔ มหาวิทยาลัยแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูล

สงคราม  เพื่อตอบรับการพิจารณา หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ตอบรับภายในระยะเวลาที่ก าหนดถือว่า

ผูน้ั้นสละสิทธิ์  
๔.๕ มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม แจ้งให้

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 

๔.๖ มหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือท าเนียบศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม                                      
และ/หรือจัดท าสื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงครามตามที่

เห็นสมควร 

ข้อที่ ๕  ระยะเวลาในการส่งแบบเสนอชื่อศษิย์เก่าเกียรตยิศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาตอ่ไปนี ้ 

 ๕.๑ ผู้มีสิทธิ์เสนอช่ือศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม ส่งแบบเสนอช่ือ 

ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ หากพ้นก าหนดระยะเวลามหาวิทยาลัยจะถือว่าไม่มีสิทธิในการได้รับ
การพิจารณาคัดเลือก โดยสามารถส่งแบบเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ช้ัน ๒  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) หรือ ทาง e-mail: 

guidance@psru.ac.th พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารประกอบ หรือ ทางไปรษณีย์ (ดูวันประทับตรา) ตามที่
อยู่ดังนี้  

  เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

   กองพัฒนานักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
   เลขที่ ๑๕๖ หมู ่๕ ต.พลายชุมพล  

   อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

( โครงการศิษย์เก่าเกียรตยิศ ๙๐ ขุนพล พิบูลสงคราม )  
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 ๕.๒ คณะกรรมการคัดเลือกศิษยเกาเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม พิจารณา
คุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเปนศิษยเกาเกียรติยศ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  

 
      ประกาศ   ณ   วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

(อาจารย ดร.สาคร สรอยสังวาลย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...........พิมพ 

...........ตรวจ 
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แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม 

๑. ประวัติสว่นตัว 

 ๑.๑  ค าน าหน้า(ยศ/ต าแหนง่)................................ชื่อ..........................................นามสกุล......................................... 

  ชื่อ-สกุล ขณะศกึษา (ถา้มี) ...........................................................วัน/เดอืน/ปีเกิด...........................อายุ.........ปี 

 ๑.๒  ท่ีอยูปั่จจุบัน เลขท่ี.....................หมูท่ี่.........ถนน.....................................ต าบล/แขวง.......................................... 

อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์........................................

โทรศัพท์(บ้าน)...................................โทรศัพท์มือถือ......................................โทรสาร....................................... 

  E-mail………………………………………….………………… website อา้งอิงผลงาน (ถ้าม)ี www………………………………..………… 

 ๑.๓  ท่ีอยูท่ี่ติดต่อสะดวก   ท่ีอยูเ่ดียวกันกับท่ีอยูปั่จจุบัน (ขอ้ ๑.๒)    ท่ีอยูอ่ื่น(ระบุ)........................................... 

  เลขท่ี..............................หมูท่ี่.............ถนน............................................ต าบล/แขวง.......................................... 

อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์........................................

โทรศัพท์........................................... โทรสาร....................................... 

๒.  ประวัตดิา้นการศกึษา 

 ๒.๑  ปริญญาเอก ปท่ีีส าเร็จการศกึษา .....................ชื่อปริญญา................................................................................ 

  สาขาวิชา..........................................................คณะ.......................................................................................... 

  สถาบันการศึกษา....................................................................ประเทศ/จังหวัด................................................... 

 ๒.๒ ปริญญาโท ปีท่ีส าเร็จการศึกษา ......................ช่ือปริญญา................................................................................. 

  สาขาวิชา..........................................................คณะ.......................................................................................... 

  สถาบันการศึกษา....................................................................ประเทศ/จังหวัด................................................... 

 ๒.๓ ปริญญาตรี ปีท่ีส าเร็จการศึกษา ......................ชื่อปริญญา................................................................................. 

  สาขาวิชา..........................................................คณะ.......................................................................................... 

  สถาบันการศึกษา....................................................................ประเทศ/จังหวัด................................................... 

 ๒.๔ อื่นๆ .................................................................................................................................................................. 

๓.  ประวัตดิา้นการท างาน 

 ๓.๑  การท างานปัจจุบัน หรอืการท างานก่อนเกษยีณอายุราชการ  

   รับราชการ   พนักงานรัฐวสิาหกิจ     เกษยีณอายุ 

   ท างานเอกชน    ประกอบอาชพีอิสระ    อื่นๆ (ระบุ)................................................ 

  ต าแหนง่ปัจจุบัน หรือต าแหนง่สดุท้ายกอ่นเกษยีณ.............................................................................................. 

  ชื่อหน่วยงาน..................................................................................ท่ีอยู่เลขท่ี...............................หมูท่ี่............... 

  ถนน............................................ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต......................................... 

  จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์............................................ 

  โทรสาร....................................... website อา้งอิง (ถ้าม)ี www…………………………………………………………………………… 

 พ.ศ. ๒๔๙๘ ย้อนหลัง ก่อนเป็นวิทยาลัยครู 

 พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๓๗ วิทยาลัยครู  

 พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏ 

 พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

รูปถ่าย 

(ปัจจุบัน) 

ขนาด ๒ นิ้ว 
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 ๓.๒ ประวัตกิารท างาน 

  ปี พ.ศ. ..................ต าแหนง่...............................................................สังกัด....................................................... 

  ปี พ.ศ. ..................ต าแหนง่...............................................................สังกัด....................................................... 

  ปี พ.ศ. ..................ต าแหนง่...............................................................สังกัด....................................................... 

  ปี พ.ศ. ..................ต าแหนง่...............................................................สังกัด....................................................... 

  ปี พ.ศ. ..................ต าแหนง่...............................................................สังกัด....................................................... 

 ๓.๓ ประวัตกิารท างานอื่นๆ อาทิ สมาคม ชมรม สโมสร มูลนธิิ (ถ้ามี)........................................................................ 

  ปี พ.ศ. ..................ต าแหนง่...............................................................หนว่ยงาน................................................. 

  ปี พ.ศ. ..................ต าแหนง่...............................................................หนว่ยงาน................................................. 

  ปี พ.ศ. ..................ต าแหน่ง...............................................................หน่วยงาน................................................. 

  ปี พ.ศ. ..................ต าแหนง่...............................................................หนว่ยงาน................................................. 

  ปี พ.ศ. ..................ต าแหนง่...............................................................หนว่ยงาน................................................. 

๔. คุณสมบัติของศษิย์เก่า (กรุณาให้ข้อมลูสารสนเทศโดยละเอยีด) 

 ๔.๑  สาขาทีส่มควรได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษยเ์ก่าเกียรตยิศ ๙๐ ขุนพลพิบลูสงคราม 

 (๑) ด้านการศึกษา    (๔) ด้านบริการสังคมและเป็นนักวิจัย 

 (๒) ด้านการบริหารราชการ/รัฐกิจ  (๕) ด้านศาสนา ศิลปะ ศลิปะการแสดง กีฬา และวัฒนธรรม 

 (๓) ด้านบริหารธุรกิจ/องค์กรเอกชน  (๖) สาขาอื่นๆ (ระบุ) ......................................................... 

 

 ๔.๒  คุณสมบัติของศิษย์เกา่เกียรตยิศฯ (อธิบายพร้อมแนบเอกสาร) 

(๑) เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ มคีวามเชี่ยวชาญ และมีผลงานดเีด่นเป็นท่ียอมรับในการประกอบสัมมาอาชีพ 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

(๒) เป็นผู้อุทิศตนแก่สังคม สะท้อนเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างคนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาตนเป็น

แบบอย่างท่ีดสีมควรได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรต ิตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏบัิต ิซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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ขา้พเจ้าขอรับรองว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรมคีุณสมบัตเิป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

ทุกประการ และขอรับรองว่าประวัตขิ้อมูลรายละเอยีดดังกล่าวถูกต้องและตรงตามความจรงิ 

 

 

       ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอชื่อ 

             (....................................................) 

        วันท่ี..........เดอืน.........................พ.ศ................. 

 

 

 

ข้อมูลผู้เสนอชื่อศษิย์เกา่เกียรตยิศ ๙๐ ขุนพลพิบูลสงคราม 

 ๒.๑ คณะกรรมการด าเนนิงานฯ  

 ๒.๒ หัวหน้าสว่นราชการหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

 ๒.๓ หัวหน้าสว่นราชการ หนว่ยงาน องค์กร ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

 

ค าน าหน้าช่ือ...................ช่ือ-นามสกุล......................................................อายุ.........ปี ความเกี่ยวข้อง............................. 

ต าแหนง่งาน.................................................หนว่ยงาน...................................................โทรศัพท์.................................... 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่อง รายชื่อศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม 

----------------------------------- 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 
ขุนพลพิบูลสงคราม ผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

และมีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูล

สงครามเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม จ านวน 90 คน 
ตามรายชื่อดังตอ่ไปนี ้

 ศษิย์เก่ารุ่นโรงเรียนฝกึหัดครูพิบูลสงคราม 

1. นางเพ็ญศรี    พืชพันธุ์ 
2. ดร.อธิปัตย์    คลี่สุนทร 

3. นายนริศร์    ศรโีพธิ์ 

4. นายสม    เสงี่ยมโปร่ง 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ด ารง  ประเสริฐกุล 

6. ดร.วิสิทธิ ์    โรจน์พจนรัตน์ 

 ศษิย์เก่ารุ่นวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  
1. ศาสตราจารย์ ดร.พศิน  แตงจวง 

2. นายวิเชียร    ด่านพิกุลทอง 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  วรรณรัตน์ 
4.   ดร.เสกสรรค์    ทองศรี 

5. นายสุพรรณ    สอนจันทร์ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ เกียวซ ี
7. อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์   ขันยศ 

8. นายวรินทร์    ช านาญผา 

9. นางบัวแก้ว    ศรภีูธร 
10. นางนุชจรยี์    สิทธิวงศ์ 

11. นายส าอางค์    บุญเกิด 

12. นายประพันธ์    ระลึกมูล 
13. นายบุญส่ง    บูลย์ประมุข 

14. ดร.วีรบูล    เสมาทอง 

15. ดร.สมภพ    นาคสีดี 
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16. นายสุรชัย    พงษ์เจริญ 

17. นายกิตตพิงศ์    พิพัฒน์ศิวพงศ์ 
18. นายสุรเดช    เตียวตระกูล 

19. ดร.พรรณศิริ    กุลนาถศิริ 

20. นางอุไรวรรณ    โพธิ์นาค 
21. นายสัมฤทธิ์    ทองรัตน์ 

22. ดร.ถวิล    น้อยเขียว 

23. ดร.พิษณุ    ตุลสุข 
24. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เนียมนาค 

25. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  เกิดผล 

26. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิวิมล ใจงาม 
27. นายพงษ์ชัย    ไทยวรรณศรี 

28. นางสาวทรงสรรค์   นิลก าแหง 

29. นายผจญ    กัดฟัก 
30. นายบุญรักษ์    ยอดเพชร 

31. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  จันดา 

32. ดร.อธิปัตย์    คลี่สุนทร 
33. นายประจินต์    เมฆสุธีพิทักษ ์

34. นางสาวสุภา    หรรษนันท์ 

35. ผูช่้วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  จันทร์อรุณ 
36. ดร.ประพฤทธิ์    เธียรสิทธิพร 

37. ดร.สมชัย    ชัยชนะวงศ์ 

38. นายยุทธ์    ไกรโชค 
39. นางพันธุ์ทิพา    ขวัญทองอนิทร์ 

40. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา 

41. นายวิม    เกาเทียน 
42. รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  น้อยน้ าใส 

43. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร 

44. นายเชาวรัตน์    คล้ายสอน 
45. ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  บัวสนธ์ 

46. นายสาคร    บ ารุงศรี 

47. นางสริิพร    หรา่ยวงศ์ 
48. นายมังกร    จนีด้วง 
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49. นางพรปวีณ์    ทองดว้ง 

50. นางดารณี    เสฎฐสุวจะ 
51. นายสันติ    อภัยราช 

52. นายประทีป    สุขโสภา 

53. อาจารย์นภิารัตน์   กาญจนโชติ 
54. นางสาวพิมพ์พรรณ   ไพบูลย์หวังเจรญิ 

55. นางสาวภาณุมาศ   ภูมถิาวร 

 ศษิย์เก่ารุ่นสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ พลนิกรกิจ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์สัญญา  เครือหงษ์ 

3. นางสาวพัชรี    แซ่เล้า 
4. นายประเทือง    โมราราย 

5. นางลักคณา    บุญดี 

6. นายเพ็ง    สอนสกุล 
7.  นางสาวรุ่งทิวา   อันตรเสน 

8. นายธีระศักดิ์    สรวมชีพมาเสือ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าทิพย์ วงษ์ประทีป 
10. นายกษิภัท    เจี๊ยะทา 

11. ดร.โอภาส    เพี้ยนสูงเนิน 

12. นายธเนส    อนุดิษฐ 
13. นายเจษฎ์    อู่ไทย 

14. นางประนอม    ทิวะพันธุ์ 

15. นายสุธีร์    เรืองโรจน์ 
16. นายพิพัฒน์    สัสดีแพง 

17. พันต ารวจโทหญิงเรณุกา  หมอนแพร 

18. นายร้อยแก้ว    สายยิ้ม 
 ศษิย์เก่ารุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

1. นายพิรยิะ    ตระกูลสว่าง 

2. นายนิยม    ช่างพินิจ 
3. พลเอกนิวัติชัย   ถนอมธรรม 

4. นายภาณุพันธ์    พิลึก 

5. นายนรินทร์    วัฒนกุลชัย 
6. ดร.สมไทย    วงษ์เจริญ 
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7. สิบตรีกริช    พลเดชวิสัย 
8. นายเจนวิทย    จันทรา 
9. นายณฐกร    โซจินดามณี 
10. นายจักรพันธ    หาญภิรมย 
11. สิบเอกหญิงคนิษฐา   ทองยอด 
  

แนวปฏิบัติของศิษยเกาเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม 
1. ตอบรับการเปนศิษยเกาเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม พรอมแนบรูปถายขนาด 4×6 นิ้ว 

ใหมหาวิทยาลัยทราบ ภายในไมเกินวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 
2. เขารวมพิธีเชิดชูเกียรติศิษยเกาเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ใน “วันราชภัฏ” วันอังคาร

ที่ 14 กุมภาพันธ 2560 ณ หองคอนเวนช่ัน โรงแรมวังจันทนริเวอรวิว เวลา 08.00 น. เปนตนไป 
 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  มกราคม พ.ศ. 2560 
 

 
(นายสาคร  สรอยสังวาลย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 

 
  

...........พิมพ 

...........ตรวจ 

...........ตรวจ 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพจิารณาคัดเลอืกศิษย์เก่าเกยีรตยิศ 

โครงการศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพบิูลสงคราม 

วันจันทร์ที่  16  มกราคม 2560 

ณ  ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวชิญ์  

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศษิย์เก่าเกียรตยิศ คร้ังท่ี 1 

โครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม  

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 

ณ  ห้องประชุม ท.410 อาคารทปีวิชญ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

……………………………………………………… 

 

ผู้มาประชุม    

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ประวิตร ชูศลิป์ กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรแีก้ว กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อยู่ม ี กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล กรรมการและเลขานุการ 

8. นายอ าพน กลีบปาน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

9. นางสาวสิรลิักษณ์  วงศป์ระสิทธิ์ ผูช่้วยเลขานุการ 

10. นายปองภพ ด้วงนอ้ย ผูช่้วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. อาจารย์ ดร.สว่าง ภูพ่ัฒน์วิบูลย์ กรรมการ  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพฏ พงศศ์ักดิ์ศรี กรรมการ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.35  น.   

  รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานการประชุมคณะพิจารณาคัดเลือกศิษย์

เก่าเกียรตยิศกล่าวเปิด และเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอ่ไปนี้ 
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2 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานการประชุมกล่าวขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัย โดย อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ที่ได้เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแม้ว่าจะเกษียณอายุ

ราชการไปแล้ว ให้กลับเข้ามาช่วยงานมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง การติดตามความส าเร็จของศิษย์เก่านั้น

เป็นเรื่องส าคัญ เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ในการประกอบสัมมาอาชีพ ซึ่งจะเป็นสายใยเชื่อมโยงระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยว่าเราไม่จะลืม

เค้าและเฝ้าติดตามโดยตลอด มหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้นสมาคมศิษย์เก่าจะมีหน้าที่ ชี้น า

มหาวิทยาลัยในการด าเนินงานด้านศษิย์เก่า  

  อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ แจ้งประชุมทราบเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการศิษย์เก่า

เกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม เพื่อตอบค าถามในระดับประเทศว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ท าอะไร

เพื่อสังคม และตอบค าถามได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท าอะไรเพื่อตอบสนองท้องถิ่นตาม

กิจการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติ  มหาวิทยาลัยของเรามีประวัติที่ยาวนาน โดยปี 

2559 เป็นปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 90 ปี จึงคิดที่จะรวบรวมผลงานของมหาวิทยาลัยที่จัด

การศึกษามายืนยันกับสังคมให้รับรู้ว่านี่คือผลงานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เพื่อชุมชนท้องถิ่น

และประเทศ   

อย่างไรก็ตาม การเชิดชู เกียรติศิษย์ เก่าแต่ละรุ่นนั้นจะขอความคิดเห็นจาก

คณะกรรมการทุกท่านด้วย เพื่อให้เกิดผลกระทบที่สามารถจะน าไปสู่การบอกสังคมว่านี่คือผลงาน ใน

มิติของการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่จะเป็นผู้คัดเลือกศิษย์เก่า

เกียรตยิศในวันนี ้

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

 (ไม่ม)ี 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 

(ไม่ม)ี  
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 โครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม  

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมรับทราบ 

รายละเอียดโครงการศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงครามและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม 

2. ประกาศหลักเกณฑแ์ละการคัดเลือกศษิย์เก่าเกียรตยิศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม 

3. แบบเสนอชื่อศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม 

4. กรอบระยะเวลาการด าเนินงานโครงการฯ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

4.2  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุม

รับทราบการประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม ประกาศหลักเกณฑ์และการคัดเลือกศิษย์เก่า

เกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม โดยผู้สนใจเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศสามารถส่งเอกสารได้หลาย

ช่องทาง ได้แก่ การส่งด้วยตนเองที่ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ส่งทาง 

email และ ทางไปรษณีย์ และทาง website ของโครงการ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีศิษย์เก่า

ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 172 คน ในด้านต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี้ 

๑. ด้านการศกึษา       50  คน  

๒. ด้านการบริหารราชการ หรอืรัฐกิจ     43 คน 

๓. ด้านบริหารธุรกิจ หรอืองค์กรเอกชน     19  คน 

๔. ด้านบริการรับใช้สังคม หรอืนักวิจัย     33  คน 

๕. ด้านศาสนา ศลิปะ ศลิปะการแสดง กีฬา และวัฒนธรรม  24  คน 

๖. ด้านอื่น ๆ          3  คน 

- ด้านการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (2 คน) 

- ด้านคุณธรรมจรยิธรรม (1 คน) 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 5.1 การพจิารณาเกณฑ์การคัดเลือกศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุม
พิจารณาเกณฑก์ารคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรตยิศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ตามเอกสารการประชุม 

นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การ

คัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ โดย ศึกษาจากหลักเกณฑ์การให้รางวัลขององค์กรต่างๆ และงานวิจัย                 
จงึก าหนดเกณฑก์ารคัดเลือก และเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. เกณฑ์ตามประกาศหลักเกณฑ์และการคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูล

สงคราม 2 ขอ้ ข้อละ 15 คะแนน  
2. เกณฑเ์ฉพาะด้านที่ประสบความส าเร็จ จ านวน 6 ด้านๆ ละ 3 ข้อ หากคณะกรรมการ

พิจารณาเห็นว่าผา่นเกณฑ ์จะได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน หากไม่ผ่านเกณฑจ์ะได้ 0 คะแนน   

คณะกรรมการอภิปรายอย่างกว้างขวาง เห็นสมควรปรับเกณฑ์การคัดเลือก โดยก าหนด
เงื่อนไข ดังนี้ 

1. พจิารณาจากคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อประกาศหลักเกณฑ์และการคัดเลือกศิษย์เก่า

เกียรตยิศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม คือ  
- มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเด่นเป็นที่ยอมรับในการประกอบสัมมาอาชีพ  

- เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. คัดเลือกโดยการให้ “ผา่น” หรอื “ไม่ผ่าน” เป็นรายบุคคลโดยไม่แยกด้าน  
3. กรณีเป็นศษิย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย ให้ “ผา่น” 

4. กรณี  “ไม่ผ่าน” ไม่ถือว่า เป็นการตัดสิทธิ์  แต่ ให้ชะลอการพิจารณาไว้  โดย 

คณะกรรมการสามารถน ากลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งได้  
 

มติท่ีประชุม ใชเ้กณฑก์ารคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศฯ ตามที่ประชุมเสนอแนะ 

 

 5.1 การคัดเลือกศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุม

พิจารณาคุณสมบัติของผูถู้กเสนอช่ือเป็นรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกโดย ลงความเห็นว่า 
“ผา่น” หรอื “ไม่ผ่าน” จ านวน 172 คน  

 

มติท่ีประชุม  
1. พจิารณาคุณสมบัติและคัดเลือกศษิย์เก่า ให้ “ผ่าน” จ านวน 83 คน ไม่ผา่น 89 

คน ดังนี้ 
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1.ด้านการศึกษา 

ที่ ชื่อ – สกุล ผลการพจิารณา หมายเหตุ 

1.  นางเพ็ญศรี พชืพันธุ์  ผา่น (1)  ไม่ผ่าน  

2.  ศ.ดร.พศนิ แตงจวง  ผา่น (2)  ไม่ผ่าน  

3.  นายวิเชียร ด่านพิกุลทอง  ผา่น (3)  ไม่ผ่าน  

4.  รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์  ผา่น (4)  ไม่ผ่าน  

5.  นายบุญสม สุขสอน  ผา่น  ไม่ผ่าน  

6.  นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ  ผา่น (5)  ไม่ผ่าน  

7.  ดร.เสกสรรค์ ทองศรี  ผา่น  ไม่ผ่าน  

8.  นายสุพรรณ สอนจันทร์  ผา่น (6)  ไม่ผ่าน  

9.  ผศ.ดร.เตือนใจ เกียวซี  ผา่น (7)   ไม่ผ่าน  

10.  ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ  ผา่น (8)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2558 

11.  นายวรินทร์ ช านาญผา  ผา่น (9)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2558 

12.  นายสัญญา เครือหงษ์  ผา่น (10)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2558 

13.  นายศักดา สรรเสรญิ  ผา่น  ไม่ผ่าน  

14.  นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล  ผา่น  ไม่ผ่าน  

15.  ดร.พิษณุ แก้วนัยจิตร  ผา่น  ไม่ผ่าน  

16.  นายส าเริง หมอนวัน  ผา่น  ไม่ผ่าน  

17.  ผศ.ไชยยา แซ่ยับ  ผา่น  ไม่ผ่าน  

18.  นายดิเรก ต่ายเมอืง  ผา่น  ไม่ผ่าน  

19.  นายพิฆเนศ โคกทอง  ผา่น  ไม่ผ่าน  

20.  นายประมุข ธนวัฒน์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

21.  นางปาณิศรา มโนตั้งวรพันธุ์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

22.  ว่าที่ พ.ต.สาธิต อธิวาส  ผา่น  ไม่ผ่าน  

23.  ดร.สุภาภรณ์ บัณฑิตย์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

24.  นางรัชนี รัตนกุล  ผา่น  ไม่ผ่าน  

25.  นางละอองแข มาทะวงษ์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

26.  นายสุทน ทับจาก  ผา่น  ไม่ผ่าน  
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ที่ ชื่อ – สกุล ผลการพจิารณา หมายเหตุ 

27.  ดร.อารีย์ ปรีดกีุล  ผา่น  ไม่ผ่าน  

28.  รศ.ดร.วีระพงษ์ พลนิกรกิจ  ผา่น (11)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2558 

29.  น.ส.พัชรี แซ่เล้า  ผา่น (12)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2558 

30.  นายประเทือง โมราราย  ผา่น (13)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2558 

31.  นางลักคณา บุญดี  ผา่น (14)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2558 

32.  นางฐรินดา โตเขียว  ผา่น  ไม่ผ่าน  

33.  ผศ.ดร.จักรกฤช ศรลีะออ  ผา่น  ไม่ผ่าน  

34.  ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย  ผา่น  ไม่ผ่าน  

35.  นางอังคณา วงศ์หล้า  ผา่น  ไม่ผ่าน  

36.  นายพิรยิะ ตระกูลสว่าง  ผา่น (15)  ไม่ผ่าน  

37.  ดร.ศักดิ์นคร สีหอแก้ว  ผา่น  ไม่ผ่าน  

38.  ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ  ผา่น  ไม่ผ่าน  

39.  นางอุไรวรรณ เชาวน์ช่ืน  ผา่น  ไม่ผ่าน  

40.  ดร.ธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล  ผา่น  ไม่ผ่าน  

41.  นายกมล สุมาลา  ผา่น  ไม่ผ่าน  

42.  นายกีรติ จันทรมณี  ผา่น  ไม่ผ่าน  

43.  นายศักดิ์สิทธิ์ สุขนิ่ม  ผา่น  ไม่ผ่าน  

44.  นายเพ็ง สอนสกุล  ผา่น  ไม่ผ่าน  

45.  นางบัวแก้ว ศรภีูธร  ผา่น  ไม่ผ่าน  

46.  นางนุชจรยี์ สทิธิวงศ์  ผา่น (16)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2554 

47.  ดร.เสกสรรค์ ศวิิลัย  ผา่น  ไม่ผ่าน  

48.  นายส าอางค์ บุญเกิด  ผา่น (17)  ไม่ผ่าน  

49.  น.ส.ณภัทร จุลพงษ์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

50.  ผศ.สุขแก้ว ค าสอน  ผา่น  ไม่ผ่าน  

 รวม (คน) 17 33  
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2.ด้านการบริหารราชการ/รฐักิจ 

ที่ ชื่อ – สกุล ผลการพจิารณา หมายเหตุ 

1.  นายประพันธ์ ระลึกมูล  ผา่น (1)  ไม่ผ่าน  

2.  นายบุญส่ง บูลย์ประมุข  ผา่น  ไม่ผ่าน  

3.  ดร.วีรบูล เสมาทอง  ผา่น  ไม่ผ่าน  

4.  ดร.สมภพ นาคสีดี  ผา่น (2)  ไม่ผ่าน  

5.  นายสุรชัย พงษ์เจรญิ  ผา่น (3)  ไม่ผ่าน  

6.  นายกิตตพิงศ์ พิพัฒน์ศวิพงศ์  ผา่น (4)  ไม่ผ่าน  

7.  นายด ารงศักดิ์ มั่นคง  ผา่น  ไม่ผ่าน  

8.  นายสุรเดช เตียวตระกูล  ผา่น (5)  ไม่ผ่าน  

9.  ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ  ผา่น (6)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2553 

10.  นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค  ผา่น (7)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2558 

11.  นายสัมฤทธิ์  ทองรัตน์  ผา่น (8)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2558 

12.  นายเรอืงชัย สงส าเภา  ผา่น  ไม่ผ่าน  

13.  นางเบญจมาภรณ์ พัฒนพงศา  ผา่น  ไม่ผ่าน  

14.  นางเบญจมาศ สระทองหย่อม  ผา่น  ไม่ผ่าน  

15.  นายปกิจพจน ์กมลวรเดช  ผา่น  ไม่ผ่าน  

16.  นายมงคล ผดุงไทย  ผา่น  ไม่ผ่าน  

17.  ดร.ถวิล น้อยเขียว  ผา่น (9)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2553 

18.  นางจีระพรรณ ชาติวรรณ    ผา่น  ไม่ผ่าน  

19.  นายชลากร วิชาศลิป์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

20.  นายอดุล โตเขียว  ผา่น  ไม่ผ่าน  

21.  อาจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ   ผา่น  ไม่ผ่าน  

22.  นายภาณุพันธ์  พิลกึ  ผา่น (10)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2558 

23.  นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย  ผา่น (11)  ไม่ผ่าน  

24.  นายกริช ทูลยอดพันธ์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

25.  นายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์  ผา่น  ไม่ผ่าน  
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ที่ ชื่อ – สกุล ผลการพจิารณา หมายเหตุ 

26.  น.ส.พนาวัน เปรมศรี  ผา่น  ไม่ผ่าน  

27.  ดร.พิษณุ ตุลสุข  ผา่น (12)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2556 

28.  รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค  ผา่น (13)   ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2556 

29.  ผศ.ดร.สกล เกิดผล  ผา่น (14)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2556 

30.  ผศ.ดร.ศริิวมิล ใจงาม  ผา่น (15)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2556 

31.  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี  ผา่น (16)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2555 

32.  น.ส.ทรงสรรค์ นลิก าแหง  ผา่น (17)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2555 

33.  นายผจญ กัดฟัก  ผา่น (18)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2554 

34.  นายนริศร์ ศรโีพธิ์  ผา่น (19)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2554 

35.  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  ผา่น (20)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2553 

36.  นายนิยม ช่างพินิจ  ผา่น (21)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2553 

37.  ว่าที่ ร.ต.สุเมธ รักปรางค์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

38.  ดร.อรุณศรี เงนิเสือ  ผา่น  ไม่ผ่าน  

39.  รศ.ดร.เปรื่อง จันดา  ผา่น (22)  ไม่ผ่าน  

40.  ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร  ผา่น (23)  ไม่ผ่าน  

41.  นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

42.  นายวิฑูรย์ เกิดอินทร์   ผา่น  ไม่ผ่าน  

43.  พ.อ.(พิเศษ) บรรเจิด อินมณี  ผา่น  ไม่ผ่าน  

 รวม(คน) 23 20  
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3.ด้านบริหารธุรกจิ/องค์กรเอกชน 

ที่ ชื่อ – สกุล ผลการพจิารณา หมายเหตุ 

1.  นายวิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์  ผา่น (1)  ไม่ผ่าน กิตติมศักดิ์ 2554 

2.  น.ส.สุภา หรรษนันท์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

3.  ผศ.เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ  ผา่น (2)  ไม่ผ่าน  

4.  ผศ.ดร.วิชัย ใจวิสุทธิ์หรรษา  ผา่น  ไม่ผ่าน  

5.  ดร.ประพฤทธิ์ เธียรสิทธิพร  ผา่น (3)  ไม่ผ่าน  

6.  ดร.สมชัย ชัยชนะวงศ์  ผา่น (4)  ไม่ผ่าน กิตติมศักดิ์ 2554 

7.  นายยุทธ์ ไกรโชค  ผา่น (5)  ไม่ผ่าน  

8.  น.ส.กัญญศร บุลพิสิฐ  ผา่น  ไม่ผ่าน  

9.  นายสันติ ศริิสนิเลิศ  ผา่น  ไม่ผ่าน  

10.  นายราม ตันรัตนวงศ์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

11.  น.ส.รุง่ทิวา อันตรเสน  ผา่น (6)  ไม่ผ่าน  

12.  นายธีระศักดิ์ สรวมชีพมาเสือ  ผา่น (7)  ไม่ผ่าน  

13.  นายบรรเจดิ โต๊ะถม  ผา่น  ไม่ผ่าน  

14.  นางพันธุ์ทิพา ขวัญทองอนิทร์   ผา่น (8)  ไม่ผ่าน  

15.  ดร.สมไทย วงษ์เจริญ  ผา่น (9)  ไม่ผ่าน กิตติมศักดิ์ 2544 

16.  ส.ต.กริช พลเดช  วสิัย  ผา่น (10)  ไม่ผ่าน  

17.  น.ส.ฐิตมิา มาใหญ่  ผา่น  ไม่ผ่าน  

18.  นายเจนวทิย์ จันทรา  ผา่น (11)  ไม่ผ่าน  

19.  นายณฐกร โซ่จินดามณี  ผา่น (12)  ไม่ผ่าน  

 รวม (คน) 12 7  
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4.ด้านบริการสังคมและเป็นนักวิจัย 

ที่ ชื่อ – สกุล ผลการพจิารณา หมายเหตุ 

1.  รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา  ผา่น (1)  ไม่ผ่าน  

2.  นายวิม เกาเทียน  ผา่น (2)  ไม่ผ่าน  

3.  ผศ.ดร.ขวัญดาว แจม่แจ้ง  ผา่น  ไม่ผ่าน  

4.  รศ.ดร.ณภัทร นอ้ยน้ าใส  ผา่น (3)  ไม่ผ่าน  

5.  รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร  ผา่น (4)  ไม่ผ่าน  

6.  ผศ.ดร.น้ าทิพย์ วงศป์ระทีป  ผา่น (5)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2555 

7.  นายกษิภัท  เจี๊ยะทา  ผา่น (6)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2558 

8.  ดร.โอภาส เพีย้นสูงเนิน  ผา่น (7)  ไม่ผ่าน  

9.  นายธเนส อนุดิษฐ  ผา่น (8)  ไม่ผ่าน  

10.  น.ส.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

11.  ดร.ภาณุ อดกลั้น  ผา่น  ไม่ผ่าน  

12.  นายปกรณ์ เต็มใจ  ผา่น  ไม่ผ่าน  

13.  นายดนัย ผอ่งแผว้  ผา่น  ไม่ผ่าน  

14.  ร.ต.ท.สุริยา แสงอรุณ  ผา่น  ไม่ผ่าน  

15.  สิบเอกพิสษิฐ์ เนยีมก้อน  ผา่น  ไม่ผ่าน  

16.  นายยรรยงวรกร ทองแย้ม   ผา่น  ไม่ผ่าน  

17.  นายเชาวรัตน์ คล้ายสอน  ผา่น (9)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2556 

18.  ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์  ผา่น (10)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2555 

19.  นายสาคร บ ารุงศรี  ผา่น (11)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2554 

20.  นางสริิพร หร่ายวงศ์  ผา่น (12)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2554 

21.  นายเจษฎ์ อู่ไทย  ผา่น (13)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2553 

22.  พลโทนิวัตชัิย ถนอมธรรม  ผา่น (14)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2553 

23.  นางกัญญาวี สมนกึ  ผา่น  ไม่ผ่าน  

24.  นางสุปราณี กัลปนารถ   ผา่น  ไม่ผ่าน  

25.  นางประนอม ทิวะพันธุ์  ผา่น (15)  ไม่ผ่าน  

26.  น.ส.เฉลิมพรรณ บุญมาก  ผา่น  ไม่ผ่าน  

27.  นายมังกร จีนดว้ง  ผา่น (16)  ไม่ผ่าน  

28.  นายสุธีร ์เรอืงโรจน์  ผา่น (17)  ไม่ผ่าน  
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ที่ ชื่อ – สกุล ผลการพจิารณา หมายเหตุ 

29.  นายพิพัฒน ์สัสดีแพง  ผา่น (18)  ไม่ผ่าน  

30.  พ.ต.ท.หญิงเรณุกา หมอนแพร  ผา่น (19)  ไม่ผ่าน  

31.  ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

32.  นางพรปวีณ์ ทองด้วง  ผา่น (20)  ไม่ผ่าน  

33.  ดร.อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ า   ผา่น  ไม่ผ่าน  

 รวม (คน) 20 13  
 

5.ด้านศาสนา ศลิปะ ศลิปะการแสดง กีฬา และวัฒนธรรม 

ที่ ชื่อ – สกุล ผลการพจิารณา หมายเหตุ 

1.  นายสม เสงี่ยมโปร่ง  ผา่น (1)  ไม่ผ่าน  

2.  ผศ.ด ารง ประเสริฐกุล  ผา่น (2)  ไม่ผ่าน  

3.  น.ส.กฤษณา เมฆประยูร  ผา่น  ไม่ผ่าน  

4.  นางดารณี เสฎฐสุวจะ  ผา่น (3)  ไม่ผ่าน  

5.  นายสันติ อภัยราช  ผา่น (4)  ไม่ผ่าน  

6.  นายประทีป สุขโสภา  ผา่น (5)  ไม่ผ่าน กิตติมศักดิ์ 2551 

7.  นายประสงค์ ไทยสง่า  ผา่น  ไม่ผ่าน  

8.  อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ  ผา่น (6)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2553 

9.  ดร.ชุติมา เลิศลักษมี  ผา่น  ไม่ผ่าน  

10.  นายวิญญู ไทยอู ่  ผา่น  ไม่ผ่าน  

11.  นางปอลิณ หยุ่นตระกูล  ผา่น  ไม่ผ่าน  

12.  นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร  ผา่น  ไม่ผ่าน  

13.  จ.ส.อ.ส าฤทธิ์ เมฆแจง้  ผา่น  ไม่ผ่าน  

14.  นางวันเพ็ญ ตรงต่อกิจ  ผา่น  ไม่ผ่าน  

15.  ว่าที ่ร.ต. นคร บุญวังแร่  ผา่น  ไม่ผ่าน  

16.  นายสาคร กอนจร  ผา่น  ไม่ผ่าน  

17.  นายจักรพันธ์ หาญภริมย์  ผา่น (7)  ไม่ผ่าน  

18.  นายโยธิน สระทองคื้น  ผา่น  ไม่ผ่าน  

19.  นายกีรติ งามเลิศ  ผา่น  ไม่ผ่าน  
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ที่ ชื่อ – สกุล ผลการพจิารณา หมายเหตุ 

20.  นายเอกณรินทร์ ใจมะโน  ผา่น  ไม่ผ่าน  

21.  นายร้อยแก้ว สายยิ้ม  ผา่น (8)  ไม่ผ่าน ศษิย์เก่าดีเด่น 2556 

22.  ส.อ.หญิงคนิษฐา ทองยอด  ผา่น (9)  ไม่ผ่าน  

23.  น.ส.พิมพพ์รรณ ไพบูลย์หวังเจรญิ  ผา่น (10)  ไม่ผ่าน  

24.  น.ส.ภาจิรา เปลวจันทร์  ผา่น (11)  ไม่ผ่าน  

 รวม (คน) 11 13  
 

6.ด้านอืน่ๆ  

ที่ ชื่อ – สกุล ผลการพจิารณา หมายเหตุ 

1.  นายณัฐพงษ์ พรดอนก่อ  ผา่น  ไม่ผ่าน  

2.  นายนิพล สุเยาว์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

3.  น.ส.มัณทนา เป็งยาวงค์  ผา่น  ไม่ผ่าน  

 รวม (คน) 0 3  

  2. มอบฝ่ายเลขาตรวจสอบผลการคัดเลือก “ไม่ผ่าน” จ านวน 89 คน อีกครั้งหนึ่ง 

กรณีรายช่ือตกหล่น หรือเป็นศิษย์เก่าที่โดดเด่น เช่น เคยได้รับรางวัลระดับชาติ หรือศิษย์เก่าดีเด่นของ

มหาวิทยาลัย ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป 

  3. เลื่อนการพิจารณากิจกรรมเชิดชูเกียรตศิษิย์เก่าเกียรตยิศในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ  

 กรรมการและเลขานุการ แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์

เก่าเกียรติยศ โครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 

2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ท.308 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ส่วนทะเลแก้ว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.     

 
(นางสาวสิริลักษณ์  วงศป์ระสิทธิ์) 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 
(นายอ าพน  กลีบปาน) 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 

 คณะกรรมการพจิารณาคัดเลอืกศิษย์เก่าเกยีรตยิศ ครั้งที่ 2 

โครงการศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพบิูลสงคราม 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 

ณ  ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวชิญ์  

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศษิย์เก่าเกียรตยิศ ครั้งที่ 2 

โครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม  

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 

ณ  ห้องประชุม ท.410 อาคารทปีวิชญ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

……………………………………………………… 

ผู้มาประชุม    

1. รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ประวิตร ชูศลิป์ กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อยู่ม ี กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาวสิรลิักษณ์  วงศป์ระสิทธิ์ ผูช่้วยเลขานุการ 

8. นายปองภพ ด้วงนอ้ย ผูช่้วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. อาจารย์ ดร.สว่าง ภูพ่ัฒน์วิบูลย์ กรรมการ  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพฏ พงศศ์ักดิ์ศรี กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรแีก้ว กรรมการ 

4. นายอ าพน กลีบปาน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.40  น.   

  รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานการประชุมคณะพิจารณาคัดเลือกศิษย์

เก่าเกียรตยิศกล่าวเปิด และเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอ่ไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

(ไม่ม)ี  

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล กรรมการและเลขานุการ เสนอรายงาน

การประชุม ครั้งที ่1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดย ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและให้มี

การแก้ไข  ดังนี ้

หน้า 7 วาระ 5.1 ผลการพิจารณาศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านการศึกษา ล าดับที่  1                 

นางเพ็ญศรี  พืชพันธุ์ ผลการพิจารณา “ผา่น” และ “ไม่ผ่าน” แก้ไขเป็น “ผา่น” 
   

  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 ตามที่ได้มกีารแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การตรวจสอบผลการคัดเลือกศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม คร้ังท่ี 1 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วราภรณ ์ซื่อประดษิฐ์กุล กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา

การตรวจสอบผลการคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ที่มหาวิทยาลัยจัดการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศษิย์เก่าเกียรติยศ โครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูล

สงคราม ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2559 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบผล

การคัดเลือก “ไม่ผ่าน” จ านวน 89 คน อีกครั้งหนึ่ง กรณีรายชื่อตกหล่น หรือเป็นศิษย์เก่าที่โดดเด่น 

เช่น เคยได้รับรางวัลระดับชาติ หรือศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาครั้ง

ต่อไปนั้น ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาศิษย์เก่า

เกียรตยิศเพิ่มเตมิ จ านวน 4 คน  

1) นายเพ็ง  สอนสกุล 

2) นางบัวแก้ว  ศรภีูธร 

  3) นายบุญส่ง  บูลย์ประมุข 

  4) นายประจนิต์ เมฆสุธีพิทักษ์ 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานการประชุม เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการตอบ

ค าถามสังคมควรเป็นหนา้ที่ของใคร และกรณีไม่ผ่านการพิจารณานั้น จะสามารถเสนอชื่อได้อกีหรือไม่ 
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 ที่ประชุมอภปิรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 

1. เห็นควรพิจารณาศษิย์เก่าเกียรตยิศ เพิ่มเติม จ านวน 4 คน ตามที่ฝา่ยเลขานุการเสนอ 

2. เห็นควรปรับ “ด้านบริการสังคมและเป็นนักวิจัย” เป็น “ด้านวิจัยและบริการสังคม” 
3. การตอบค าถามสังคมเกี่ยวกับผลการพิจารณา ควรเป็นหน้าที่ของ ดร.สาคร สร้อย

สังวาลย์ อธิการบดี และคณะกรรมการทุกคน 

4. กรณีผูไ้ม่ผ่านการพิจารณาเป็นศษิย์เก่าเกียรติยศ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิ์ โดยยังสามารถ

เสนอชื่อในโครงการอื่นๆ ได้ เชน่ ศษิย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย 
 

มติท่ีประชุม  

1. รับรองผลการคัดเลือกศษิย์เก่าเกียรตยิศฯ จ านวน 87 คน  
2. มอบฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการตามที่ประชุมเสนอแนะ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

(ไม่ม)ี 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

5.1 การคัดเลือกศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม เพิ่มเติม 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วราภรณ ์ซื่อประดษิฐ์กุล กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา

คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศเพิ่มเติม จ านวน 3 คน โดยเลือก

จากรายช่ือผู้ “ไม่ผ่าน” การพิจารณา จ านวน 85 คน และเสนอพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ                      

เป็นต้นแบบเพื่อจัดท าสื่อเผยแพร่สรา้งแรงบันดาลใจแก่ศษิย์ปัจจุบัน จ านวน 9 คน  

มติท่ีประชุม  

1. ศษิย์เก่าเกียรตยิศ (เพิ่มเติม) จ านวน 3 คน คือ 

1) ดร.เสกสรร  ทองศรี 

2) ดร.วีรบูล  เสมาทอง 

3) นางสาวสุภา หรรษนันท์ 

2. ศษิย์เก่าเกียรตยิศ ผูไ้ด้รับเลือกเป็นต้นแบบเพื่อจัดท าสื่อเผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจแก่                  
ศษิย์ปัจจุบัน จ านวน 9 คน คือ 

1) รศ.ดร.วีระพงษ์  พลนิกรกิจ  ด้านการศกึษา 

2) นายสุรเดช   เตียวตระกูล  ด้านบริหารราชการ หรอืรัฐกิจ 

3) ดร.พรรณสิริ  กุลนาถศิริ  ด้านบริหารราชการ หรอืรัฐกิจ 
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4) รศ.ดร.เปรื่อง  จันดา   ด้านบริหารราชการ หรอืรัฐกิจ 

5) ดร.สมไทย   วงศเ์จริญ  ด้านบริหารธุรกิจ หรอืองค์กรเอกชน 

6) ดร.วิสิทธิ์   โรจน์พจนรัตน์  ด้านบริหารธุรกิจ หรอืองค์กรเอกชน 

7) รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา  ด้านวิจัยและบริการสังคม 

8) ดร.ประทีป   สุขโสภา  ด้านศลิปวัฒนธรรม 

9) น.ส.พิมพพ์รรณ  ไพบูลย์หวังเจรญิ ด้านศลิปวัฒนธรรม 
 

5.2 การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา

การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม และการจัดหางบประมาณ

สนับสนุน ได้แก่ การจัดท าโล่เกียรติยศ หนังสือเชิดชูเกียรติประวัติและผลงาน และ การจัดท าสื่อ

เผยแพร่ประวัตแิละผลงาน  
 

มติท่ีประชุม  
1. เห็นควรจัดให้มกีารจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตทิุกรายการ ได้แก่ การจัดท าโล่เกียรติยศ หนังสอื

เชดิชูเกียรติ และ วีดิทัศน์เผยแพร่ประวัตแิละผลงาน  
2. มอบ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ พิจารณาการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตฯิ  
3. มอบ ดร.สาคร สรอ้ยสังวาลย์ พิจารณางบประมาณสนับสนุน 

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ  

 รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุกดี ประธานการประชุมกล่าวขอบคุณทุกฝ่าย ที่ร่วมกัน

ด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน การเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเกียรติยศในครั้งนี้ จะเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยหนังสือบันทึกเกียรติประวัติ และ

สื่อนัน้ จะเป็นสิ่งที่มคีุณค่าในอนาคตต่อไป  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.   

 
(นางสาวสิริลักษณ์  วงศป์ระสิทธิ์) 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 
(นายอ าพน  กลีบปาน) 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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ที่  ศธ 0538/ว 1646       มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
                                                                                    อําเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 
                                                             20  มิถุนายน  2560 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหสัมภาษณเสนทางแหงความสําเร็จ 
 

เรียน เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

สิ่งที่สงมาดวย แบบตอบรับการสัมภาษณ    จํานวน   1   ฉบับ 
   

  ตามท่ีทานไดรับการคัดเลือกเปนศิษยเกาเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ซึ่งพิจารณาจาก
ศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จในการประกอบสัมมาชีพเปนจนเปนที่ยอมรับ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม         จึงสนใจศึกษาเสนทางแหงความสําเร็จของทาน เพ่ือเปนตนแบบและเปนแรงบันดาลใจใหศิษย
ปจจุบัน และบุคคลท่ัวไป โดยการจัดทําวิจัย เรื่อง “เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”  
   

  ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะหทานใหสัมภาษณเกี่ยวกับเสนทางการประสบ
ความสําเร็จเพื่อจัดทํางานวิจัยดังกลาว ในระหวางเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม  2560 โดยขอความกรุณาสง
แบบตอบรับใหมหาวิทยาลัยฯ ไดรับทราบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได
มอบหมายให นางสาวสิริลักษณ วงศประสิทธิ์  โทรศัพท 091-841-9180 หัวหนาคณะวิจัยเปนผู
ประสานงาน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จะขอบคุณยิ่ง 

                                                               ขอแสดงความนับถือ   

 

 

                                                      (รองศาสตราจารย ดร.คงศักดิ์ ศรีแกว) 
                                                        รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

งานแนะแนวและศิษยเกาสัมพันธกองพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท   0-5526-7000-2 ตอ 9606 
โทรสาร    0-5526-7056 
e-mail     guidance@psru.ac.th 
 
 

..................พิมพ 

..................ตรวจ 

..................ตรวจ 
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แบบตอบรับการสัมภาษณ์ 
 

      เขียนที่ ............................................................. 
…………………………………………………….. 

                       
      วันที่       มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ตอบรับการสัมภาษณ์ 
 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อ้างถึง หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ศธ ๐๕๓๘/ว 1646 ลงวันที่  20 มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
  

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพ่ือจัดท างานวิจัย
เกี่ยวกับเส้นทางแห่งความส าเร็จของข้าพเจ้า เพ่ือเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้ศิษย์ปัจจุบัน และ
บุคคลทั่วไป ในการท าวิจัย เรื่อง “เก้าศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” นั้น 

 

  ข้าพเจ้า      ยินดี ให้สัมภาษณ์  ในวันที่...................................เวลา.................................. 

สถานที่..................................................................... ................................................................. ........................... 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.................................................................................................................... 
 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(เก้าศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 
  

 
 
 

โปรดส่งแบบตอบรับให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ ภายในไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๐ 
งานแนะแนวศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์   ๐-๕๕๒๖-๗๐0๐-๒ ต่อ ๙๖๐๖  
โทรสาร    0-5526-7056 
e-mail     guidance@psru.ac.th 
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ที่  ศธ 0538/ว 2620               มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                                                                                 อําเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 
                                                              25  กนัยายน  2560 
เรื่อง ขอขอบคุณ 
 

เรียน เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

อางถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ศธ 0538/ว 1646 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560                          
   

  ตามท่ี ทานใหความอนุเคราะหคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เขาสัมภาษณ
เพ่ือจัดทํางานวิจัย เรื่อง เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่  (ระหวางเดือน
มิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2560 ณ (ภูมิลําเนาและสถานที่ทํางานศิษยเกาเกียรติยศ จํานวน 9 คน) นั้น 
มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่ไดกรุณาถายทอดเสนทางแหงความสําเร็จ ที่สามารถเปน
ตนแบบและแรงบันดาลใจใหศิษยปจจุบัน และบุคคลท่ัวไปไดเปนอยางดียิ่ง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                               ขอแสดงความนับถือ    

 

 

                                                           (นายสาคร  สรอยสังวาลย) 
                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
งานแนะแนวและศิษยเกาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท   0-5526-7000-2 ตอ 9606 
โทรสาร    0-5526-7056 
e-mail     guidance@psru.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................พิมพ 

..................ตรวจ 

..................ตรวจ 
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ประวัติผู้วิจัย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ - นามสกุล  : นางสาวสิริลักษณ๑   วงศ๑ประสิทธิ์ 
ต าแหน่ง  : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชํานาญการ 
สังกัด    : กองพัฒนานักศึกษา     
ระดับการศึกษา  : การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ประสบการท างาน/การวิจัย :  

1. ความต๎องการบริการแนะแนวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2558) 
2. ศึกษาสุขภาพจิตของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2554) 
3. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ปีการศึกษา 2551 – 2552 (2553)  
4. การติดตามผลการให๎กู๎ยืมเงินกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล

สงคราม (2551) 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ :  

1. การประเมินความต๎องการจําเป็นของการให๎บริการแนะแนวแกํนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2559) 

 สถานที่ติดต่อ  : งานแนะแนวและศิษย๑เกําสัมพันธ๑ กองพัฒนานักศึกษา     
ที่อยูํ 999/116 หมูํ 3 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
หมายเลขโทรศัพท๑ 055-267000-2 ตํอ 9606, 064-4269144 
หมายเลขโทรสาร 055-267056  
E-mail  siriluk@psru.ac.th 

 
ผู้ร่วมวิจัย 

ชื่อ - นามสกุล  : นายปองภพ  ด๎วงน๎อย 
ต าแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
สังกัด    : กองพัฒนานักศึกษา     
ระดับการศึกษา  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร๑สุขภาพ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ประสบการท างาน/การวิจัย :   ป๓จจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2558) 

 สถานที่ติดต่อ   : งานแนะแนวและศิษย๑เกําสัมพันธ๑ กองพัฒนานักศึกษา     
  ที่อยูํ 156 หมูํ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
  หมายเลขโทรศัพท๑ 055-267000-2 ตํอ 9606, 097-9265801 
  หมายเลขโทรสาร 055-267056  
  E-mail  pongphop.d@psru.ac.th 
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