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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
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แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบติังานของครใูน
โรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 

Guidelines to Enhance Performance Competencies of 
Teachers in Schools under the Nakhon Ratchasima 

Provincial Administration Organization. 
 

จิตติกา ชยัภกัดี1 และทศัน์ศิรินทร ์สว่างบุญ2 
1 นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา,  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
2 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  

Email: snoppawit@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษากรอบสมรรถนะในการปฏบิตัิงาน
ของครูในโรงเรียนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา เพื่อศกึษาสภาพ
ปัจจุบนั และสภาพที่พงึประสงค์ในการปฏบิตัิงานของครูในโรงเรยีนสงักดัองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา เพื่อศกึษาแนวทางการเสรมิสรา้งสมรรถนะในการ
ปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  กลุ่ม
ตวัอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จ านวน 320 คน และ การสัมภาษณ์ จ านวน 12 คน 
เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบดว้ยแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ สถติิทีใ่ชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวจิยัพบว่า 
 สมรรถนะในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา มี 16 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
ความสามารถในการปรบัตวั จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี ทกัษะทางดา้นภาษา
และเทคโนโลย ีการมุ่งผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตังิาน การบรหิารจดัการหลกัสูตรและ
การเรยีนรู ้การบรหิารจดัการหอ้งเรยีน การพฒันาผูเ้รยีน การวดัและประเมนิผล การ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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วจิยัในชัน้เรยีน นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา การจดัการความรู ้การสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัชุมชน ภาวะผูน้ า และจติวทิยาการใหค้ าปรกึษา  
 สมรรถนะตามกรอบสมรรถนะในการปฏบิตังิานของครูที่แสดงออกสูงสุดใน
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ สมรรถนะด้านจติวทิยาและการใหค้ าปรกึษา รองลงมา 3 ล าดบัแรก 
ประกอบดว้ย ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา ดา้นภาวะผูน้ า และ ดา้น
การบรหิารจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ โดยสมรรถนะด้านการพฒันาตนเอง มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด 
 สมรรถนะตามกรอบสมรรถนะในการปฏบิตัิงานของครูที่พงึประสงค์สูงสุด 
ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นความสามารถในการปรบัตวั รองลงมา 3 ล าดบัแรกประกอบดว้ย 
ดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี ดา้นทกัษะทางดา้นภาษาและเทคโนโลย ี
และ ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตังิาน โดยสมรรถนะดา้นการพฒันาตนเอง มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด 
 แนวทางการเสรมิสรา้งสมรรถนะในการปฏบิตังิานของครูในโรงเรยีนสงักดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา ในภาพรวมควรมกีารนิเทศเพือ่ใหค้รไูดค้วาม
ตระหนกัถงึความจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิาน สรา้งบรรยากาศใน
การท างาน ทีด่ ีสนับสนุนการใชน้วตักรรมใหม่ๆ ในการปฏบิตังิาน ส่งเสรมิใหค้รูใน
โรงเรยีนมกีารแสวงหาความรูท้ีเ่กีย่วกบัวชิาชพีใหม่ๆ  เพื่อการพฒันาตนเองอยู่เสมอ 
การจดัท าหลกัสตูรทอ้งถิน่ทีค่รอบคลุมในทุกกลุ่มสาระสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนและความแตกต่างของนกัเรยีน  
   
ค าส าคญั:  การเสรมิสร้างสมรรถนะ สมรรถนะในการปฏบิตัิงานของครู องค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study the competencies of 
teachers’ performances in schools under Nakhon Ratchasima Provincial 
Administration Organization, investigate the current and expected situations of 
these performances, and examine guidelines to enhance the competencies. 
Data were collected from 320 teachers working in schools in this organization 
by the use of a questionnaire and from 12 teachers by interviews. Analysis of 
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ดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี ดา้นทกัษะทางดา้นภาษาและเทคโนโลย ี
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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การบรหิารจดัการหลกัสูตรและการเรียนรู้ โดยสมรรถนะด้านการพฒันาตนเอง มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด 
 สมรรถนะตามกรอบสมรรถนะในการปฏบิตัิงานของครูที่พงึประสงค์สูงสุด 
ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นความสามารถในการปรบัตวั รองลงมา 3 ล าดบัแรกประกอบดว้ย 
ดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี ดา้นทกัษะทางดา้นภาษาและเทคโนโลย ี
และ ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตังิาน โดยสมรรถนะดา้นการพฒันาตนเอง มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด 
 แนวทางการเสรมิสรา้งสมรรถนะในการปฏบิตังิานของครูในโรงเรยีนสงักดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา ในภาพรวมควรมกีารนิเทศเพือ่ใหค้รไูดค้วาม
ตระหนกัถงึความจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิาน สรา้งบรรยากาศใน
การท างาน ทีด่ ีสนับสนุนการใชน้วตักรรมใหม่ๆ ในการปฏบิตังิาน ส่งเสรมิใหค้รูใน
โรงเรยีนมกีารแสวงหาความรูท้ีเ่กีย่วกบัวชิาชพีใหม่ๆ เพื่อการพฒันาตนเองอยู่เสมอ 
การจดัท าหลกัสตูรทอ้งถิน่ทีค่รอบคลุมในทุกกลุ่มสาระสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนและความแตกต่างของนกัเรยีน  
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teachers’ performances in schools under Nakhon Ratchasima Provincial 
Administration Organization, investigate the current and expected situations of 
these performances, and examine guidelines to enhance the competencies. 
Data were collected from 320 teachers working in schools in this organization 
by the use of a questionnaire and from 12 teachers by interviews. Analysis of 
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the data was by the use of frequencies, percentages, means, and standard 
deviations. Findings showed that there were 16 competencies in the teachers’ 
performances, self-development, teamwork, flexibility, morals and ethics in the 
teaching profession, language and technology skills, work achievement 
motivation, curriculum and learning management, classroom management, 
student development, assessment and evaluation of learning, classroom 
research, educational innovation and technology, knowledge management, 
community relations, leadership, and counseling psychology. The most highly 
expressed competency was counseling psychology, followed by educational 
innovation and technology, leadership, curriculum and learning management. 
Self-development received the lowest mean score. The highest expected 
competency was flexibility, followed by morals and ethics in the teaching 
profession, language and technology skills, and work achievement motivation. 
Self-development received the lowest mean score. The study suggested that 
guidelines to enhance the performance competencies should include 
orientation about the importance of performance competency development, 
creating a positive work environment, encouraging new innovations at the 
workplace, encouraging teachers to seek knowledge for their ongoing 
development, and developing local-based curriculum based on community 
requirements and students’ differences. 
   
Keywords: Competency enhancement; Performance competency of teachers; 
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บทน า 
 พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 
2547 ได้ก าหนดแนวทางการเสรมิสร้างประสทิธภิาพในการปฏบิตัิราชการไว้ ใน
หลายมาตรา เช่น มาตรา 79 “ ใหผู้บ้งัคบับญัชาปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่แีก่ผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชาและมหีน้าทีค่อยพฒันาผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชา เพื่อใหม้คีวามรู ้ทกัษะ เจต
คตทิีด่ ีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทีเ่หมาะสม ในอนัทีจ่ะท าใหก้าร
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความกา้วหน้าแก่ราชการ ... ”  
มาตรา 80 “ ให้มกีารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ด ี
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทีเ่หมาะสม ในอนัทีจ่ะท าใหก้ารปฏบิตัิ
หน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ ก้าวหน้าแก่ราชการ ... ”  
(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2547) สะทอ้นใหเ้หน็ว่าครูไม่ไดม้บีทบาทเฉพาะการจดัการ
เรียนการสอนในห้องเรียนเท่านัน้ หากแต่ครูจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง ให้มี
ศกัยภาพใหม้คีวามพรอ้มอยู่เสมอ อกีทัง้พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
พุทธศกัราช 2551 ไดป้รบัเปลีย่นบทบาทแนวทางและวธิกีารปฏบิตัริาชการ เพื่อให้
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงและสามารถเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อน โดยค านึงถงึ  4 
หลกัการ ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม โดยเน้นทีค่วามสามารถ ความเสมอภาค ความเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และใหโ้อกาสทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั โดยพจิารณาจาก
ผลการปฏบิตังิาน นอกจากนี้ยงัมุง่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงมุมมองต่อระบบราชการ จากเดมิ
ทีเ่น้นการพฒันาขา้ราชการใหม้คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ยดึกระบวน การท างาน
และประสทิธภิาพเฉพาะส่วนเปลีย่นเป็นเน้นใหข้า้ราชการเป็นผูรู้ร้อบ รูล้กึ และเป็น
แรงผลกั ดนัทีส่ าคญัต่อความส าเรจ็ขององค์กร มุ่งเน้นทีป่ระชาชน สรา้งคุณค่า และ
ผลผลติ ผลลพัธ ์โดยมตีวัแปรทีส่ าคญัในการปรบัเปลีย่น  คอื เน้นผลงาน และความรู้
ความสามารถ (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, 2551) 

 องคก์รภาครฐัและเอกชนมกีารน า Competency มาเป็นเครื่องมอืในการ
บรหิารงานทรพัยากรบุคคล (Competency-based Human Resource Management) 
แทนที่การบริหารทรพัยากรบุคคลแบบเดิมที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์งานหรือ  Job 
Analysis ซึ่งก าหนดเพยีงหน้าที่ความรบัผดิชอบในงานหรอืใบพรรณนาหน้าที่งาน
และก าหนดคุณสมบตัเิบือ้งตน้ทีต่ าแหน่งงานตอ้งการเท่านัน้ โดยมไิดร้ะบุถงึผลลพัธท์ี่
ต้องการของต าแหน่งงาน (ศุภวรรณ เศาณานนท์, 2548 ; อ้างองิมาจาก อาภรณ์ ภู่
วทิยพนัธุ์, 2547) บทบาทของส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน จงึมี
ความส าคัญยิ่งต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม  ด้วยการพิจารณาและ
ด าเนินการเพือ่ใหไ้ดม้าและรกัษาไวซ้ึง่ขา้ราชการทีด่มีคีวามรูค้วามสามารถสงู รวมถงึ
การรกัษาขวญัและส่งเสรมิก าลงัใจในการท างานใหม้คีวามพรอ้มและสามารถผลักดนั
นโยบายของรฐัให้สมัฤทธิผ์ลตามเป้าประสงค์ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันา
ขา้ราชการพลเรอืน และผลกัดนัให้ส่วนราชการเห็นความส าคญัของการพฒันา
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความกา้วหน้าแก่ราชการ ... ”  
มาตรา 80 “ ให้มกีารพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ด ี
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทีเ่หมาะสม ในอนัทีจ่ะท าใหก้ารปฏบิตัิ
หน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ ก้าวหน้าแก่ราชการ ... ”  
(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2547) สะทอ้นใหเ้หน็ว่าครูไม่ไดม้บีทบาทเฉพาะการจดัการ
เรียนการสอนในห้องเรียนเท่านัน้ หากแต่ครูจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง ให้มี
ศกัยภาพใหม้คีวามพรอ้มอยู่เสมอ อกีทัง้พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 
พุทธศกัราช 2551 ไดป้รบัเปลีย่นบทบาทแนวทางและวธิกีารปฏบิตัริาชการ เพื่อให้
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงและสามารถเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อน โดยค านึงถงึ  4 
หลกัการ ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม โดยเน้นทีค่วามสามารถ ความเสมอภาค ความเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และใหโ้อกาสทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั โดยพจิารณาจาก
ผลการปฏบิตังิาน นอกจากนี้ยงัมุง่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงมุมมองต่อระบบราชการ จากเดมิ
ทีเ่น้นการพฒันาขา้ราชการใหม้คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ยดึกระบวน การท างาน
และประสทิธภิาพเฉพาะส่วนเปลีย่นเป็นเน้นใหข้า้ราชการเป็นผูรู้ร้อบ รูล้กึ และเป็น
แรงผลกั ดนัทีส่ าคญัต่อความส าเรจ็ขององค์กร มุ่งเน้นทีป่ระชาชน สรา้งคุณค่า และ
ผลผลติ ผลลพัธ ์โดยมตีวัแปรทีส่ าคญัในการปรบัเปลีย่น  คอื เน้นผลงาน และความรู้
ความสามารถ (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, 2551) 

 องคก์รภาครฐัและเอกชนมกีารน า Competency มาเป็นเครื่องมอืในการ
บรหิารงานทรพัยากรบุคคล (Competency-based Human Resource Management) 
แทนที่การบริหารทรพัยากรบุคคลแบบเดิมที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์งานหรือ  Job 
Analysis ซึ่งก าหนดเพยีงหน้าที่ความรบัผดิชอบในงานหรอืใบพรรณนาหน้าที่งาน
และก าหนดคุณสมบตัเิบือ้งตน้ทีต่ าแหน่งงานตอ้งการเท่านัน้ โดยมไิดร้ะบุถงึผลลพัธท์ี่
ต้องการของต าแหน่งงาน (ศุภวรรณ เศาณานนท์, 2548 ; อ้างองิมาจาก อาภรณ์ ภู่
วทิยพนัธุ์, 2547) บทบาทของส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน จงึมี
ความส าคัญยิ่งต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม  ด้วยการพิจารณาและ
ด าเนินการเพือ่ใหไ้ดม้าและรกัษาไวซ้ึง่ขา้ราชการทีด่มีคีวามรูค้วามสามารถสงู รวมถงึ
การรกัษาขวญัและส่งเสรมิก าลงัใจในการท างานใหม้คีวามพรอ้มและสามารถผลักดนั
นโยบายของรฐัให้สมัฤทธิผ์ลตามเป้าประสงค์ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันา
ขา้ราชการพลเรอืน และผลกัดนัให้ส่วนราชการเห็นความส าคญัของการพฒันา
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ขา้ราชการ โดยยดึหลกัสมรรถนะ (Competency) และพฒันาขดีความสามารถ 
(Capability) เพื่อใหข้า้ราชการเป็นผูป้ฏบิตังิานทีท่รงความรู้ (Knowledge Worker) 
สามารถปฏบิตังิานภายใตร้ะบบบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหมไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

อย่างไรกต็าม การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มกัจะ
ต้องมอีงค์ประกอบของทัง้ความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ และคุณลกัษณะอื่นๆ 
ตวัอย่างเช่น สมรรถนะการบรกิารทีด่ ีซึ่งอธบิายว่า “สามารถใหบ้รกิารทีผู่ร้บับรกิาร
ต้องการได้” นัน้ หากขาดองค์ประกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ความรู้ในงานหรอืทกัษะที่
เกีย่วขอ้ง เช่น อาจตอ้งหาขอ้มลูจากคอมพวิเตอรแ์ละคุณลกัษณะของบุคคลทีเ่ป็นคน
ใจเยน็ อดทน ชอบช่วยเหลอืผูอ้ื่นแลว้บุคคลกไ็มอ่าจจะแสดงสมรรถนะของการบรกิาร
ทีด่ดี้วยการใหบ้รกิารที่ผูร้บับรกิารต้องการได้กล่าวอกีนัยหนึ่ง สมรรถนะ ซึ่งกค็อื
ลกัษณะเชงิพฤตกิรรมเป็นกลุ่มพฤตกิรรมทีอ่งคก์ารตอ้งการจากขา้ราชการ เพราะเชื่อ
ว่าหากขา้ราชการมพีฤตกิรรมการท างานในแบบที่องค์การก าหนดแลว้ จะส่งผลให้
ขา้ราชการผูน้ัน้มผีลการปฏบิตังิานด ีและส่งผลใหอ้งค์กรบรรลุเป้าประสงค์ทีต่้องการ
ไว ้ (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, 2548) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
บุษยมาศ แสงงาม (2555) ซึ่งศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความต้องการจ าเป็นในการ
พฒันาสมรรถนะทางการสอนของครรูะดบัประถมศกึษาทีส่อนไมต่รงวุฒกิารศกึษา ใน
จงัหวดัศรสีะเกษ : การวเิคราะห์พหุระดบั พบว่า ความต้องการจ าเป็นในการพฒันา
สมรรถนะทางการสอนสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การวจิยั  การพฒันาหลกัสูตร และ 
การจดัการเรยีนรู ้ดงันัน้การพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตัขิองครู จงึเป็นสิง่จ าเป็นที่
จะช่วยใหก้ารบรหิารสถานศกึษาส าเรจ็ลุล่วงไดต้ามวตัถุประสงค์การบรหิารงานของ
โรงเรียน และจ าเป็นจะต้องรู้และเข้าใจขัน้ตอนและกระบวนการบรหิารงานบุคคล  
นอกเหนือไปจากการบรหิารงานอื่นๆ อาท ิเช่น การวางแผนอตัราก าลงั และ ก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ
ราชการ ความพยายามทีจ่ะใหม้บีุคลากรทีด่ ีมคีวามรูค้วามสามารถไวป้ฏบิตังิาน และ
ธ ารงรกัษาคนดีๆ  นี้ไวป้ฏบิตังิานนานๆ เมือ่การบรหิารงานบุคคลมกีารด าเนินงาน
อย่างดแีลว้การบรหิารงานอื่นกจ็ะไดร้บัการจดัการแกไ้ขหรอืด าเนินการตามมา (รุ่ง 
แกว้แดง, 2544)   
 ผู้วจิยัในฐานะครูผู้สอนในโรงเรียนบวัใหญ่ สงักดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา และปฏบิตัิหน้าที่เกี่ยวกบังานบุคคล  พบปัญหาที่เกิดในการ
ปฏบิตังิานในหน้าทีอ่ย่างต่อเนื่อง จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาแนวทางในการเสรมิสรา้ง
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สมรรถนะในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียน สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา อันจะน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของครู เพื่อเกิด
ประโยชน์ในการปฏบิตังิาน และการบรหิารงานของโรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดันครราชสมีาต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการ
ปฏบิตังิานของคร ู
   ประชากร ไดแ้ก่ ครใูนโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
นครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 58 โรงเรยีน รวมทัง้สิ้น 1,840 
คน กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 322 คน ได้มาจากสดัส่วนแบบแบ่งชัน้ตามขนาดของ
โรงเรยีน โดยใชต้ารางของแคร์ซแีละมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรี
สะอาด,  2553) และเลอืกสมาชกิดว้ยวธิกีารสุ่มอย่างงา่ย 
  1.2  แนวทางในการเสรมิสรา้งสมรรถนะในการปฏบิตังิานของครู 
     ผู้บรหิารและครู ในโรงเรยีนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสมีา จากโรงเรยีนคุณภาพ จ านวน 2 โรงเรยีน และ โรงเรยีนทัว่ไป จ านวน 2 
โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมทัง้สิ้น 12 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Random Sampling) 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายตามกรอบสมรรถนะของคร ู16 ดา้น 
 3. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจยั   

 1. พฤติกรรมที่แสดงออกในปัจจุบนัตามกรอบสมรรถนะในการปฏบิตัิงาน
ของครทูัง้โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัน้อย และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
มคีะแนนเฉลีย่ตามกรอบสมรรถนะในการปฏบิตั ิงานของครูอยู่ระหว่าง 1.85 – 2.38 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
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สมรรถนะในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียน สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
นครราชสีมา อันจะน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของครู เพื่อเกิด
ประโยชน์ในการปฏบิตังิาน และการบรหิารงานของโรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดันครราชสมีาต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการ
ปฏบิตังิานของคร ู
   ประชากร ไดแ้ก่ ครใูนโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
นครราชสมีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 58 โรงเรยีน รวมทัง้สิ้น 1,840 
คน กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 322 คน ได้มาจากสดัส่วนแบบแบ่งชัน้ตามขนาดของ
โรงเรยีน โดยใชต้ารางของแคร์ซแีละมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรี
สะอาด,  2553) และเลอืกสมาชกิดว้ยวธิกีารสุ่มอย่างงา่ย 
  1.2  แนวทางในการเสรมิสรา้งสมรรถนะในการปฏบิตังิานของครู 
     ผู้บรหิารและครู ในโรงเรยีนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสมีา จากโรงเรยีนคุณภาพ จ านวน 2 โรงเรยีน และ โรงเรยีนทัว่ไป จ านวน 2 
โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมทัง้สิ้น 12 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Random Sampling) 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายตามกรอบสมรรถนะของคร ู16 ดา้น 
 3. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจยั   

 1. พฤติกรรมที่แสดงออกในปัจจุบนัตามกรอบสมรรถนะในการปฏบิตัิงาน
ของครทูัง้โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัน้อย และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
มคีะแนนเฉลีย่ตามกรอบสมรรถนะในการปฏบิตั ิงานของครูอยู่ระหว่าง 1.85 – 2.38 
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โดยสมรรถนะดา้นจติวทิยาและการให้ค าปรกึษามคี่าเฉลีย่สูงสุด รองลงมา 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา, ดา้นภาวะผูน้ า และ ดา้น การ
บรหิารจดัการหลกัสูตรและการเรยีนรู้  โดยสมรรถนะดา้นที ่1 การพฒันาตนเอง มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด ตามล าดบั 
 2. พฤติกรรมที่พงึประสงค์ตามกรอบสมรรถนะในการปฏบิตัิงานของครูทัง้
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของครู

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์

PNI ล�าดับ
S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

S.D.
ระดับ

ความคิด
เห็น

 1. การพัฒนาตนเอง 1.85 0.33 น้อย 4.37 0.34 มาก 1.36 1

 2.  การท�างานเป็นทีม 2.10 0.36 น้อย 4.48 0.34 มาก 1.13 2

 3.  ความสามารถในการปรับตัว 2.18 0.40 น้อย 4.53 0.37 มากที่สุด 1.08 3

 4.  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.22 0.43 น้อย 4.51 0.34 มากที่สุด 1.02 6

 5.  ทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยี 2.19 0.44 น้อย 4.49 0.33 มาก 1.05 4

 6.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 2.21 0.39 น้อย 4.49 0.38 มาก 1.03 5

 7.  การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ 2.30 0.43 น้อย 4.45 0.36 มาก 0.94 13

 8.  การบริหารจัดการห้องเรียน 2.27 0.44 น้อย 4.44 0.40 มาก 0.96 12

 9.  การพัฒนาผู้เรียน 2.24 0.41 น้อย 4.45 0.37 มาก 0.99 8

 10. การวัดและประเมินผล 2.19 0.41 น้อย 4.43 0.40 มาก 1.02 6

 11.  การวิจัยในชั้นเรียน 2.25 0.40 น้อย 4.43 0.39 มาก 0.97 9

 12.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 2.32 0.42 น้อย 4.43 0.37 มาก 0.91 14

 13.  การจัดการความรู้ 2.24 0.43 น้อย 4.40 0.37 มาก 0.97 9

 14.  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 2.26 0.38 น้อย 4.44 0.36 มาก 0.97 9

 15.  ภาวะผู้น�า 2.31 0.35 น้อย 4.39 0.37 มาก 0.90 15

 16.  จิตวิทยาและการให้ค�าปรึกษา 2.38 0.35 น้อย 4.48 0.39 มาก 0.88 16

โดยรวม 2.22 0.40 น้อย 4.45 0.37 มาก

3. แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัตงิานของครใูนโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 3.1 ด้านการพัฒนาตนเอง ควรมีการนิเทศจากฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ 
เพือ่กระตุน้ ผลักดันการท�างานอย่างมีประสทิธภิาพของบุคลากรครู และควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การอบรมเพือ่พฒันาตนเอง ตามนโยบายของต้นสงักัดโดยมีงบประมาณสนบัสนนุอย่างเพยีงพอ
ต่อความต้องการ เพื่อให้ครูได้ความตระหนักถึง

ตาราง 1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ตามกรอบสมรรถนะใน 

 การปฏิบัติงานของครู โดยรวมและรายด้าน

χ χ
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ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ความจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตัิงานและมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาตนเองใน
การขอเลือ่นวทิยฐานะของตนเองใหส้งูขึน้  

 3.2 ดา้นการท างานเป็นทมี ต้องแสดงการใหเ้กยีรต ิมกีารยกย่อง
ชมเชยและให้ก าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม  ตลอดจนชี้น าถึงการ
แสดงบทบาทผูน้ าหรอืผูต้ามในการท างานไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาส  อนัจะเป็น
การแสดงความช่วยเหลอื สนบัสนุน เพือ่นร่วมงานเพือ่สู่เป้าหมายความส าเรจ็ร่วมกนั 

 3.3 ด้านความสามารถในการปรบัตวั ควรสร้างบรรยากาศในการ
ท างานทีด่ ี มกีจิกรรมร่วมหรอืสรุปวธิกีารแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดอ้ย่างเหมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ    

 3.4 ดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี ครูต้องประพฤตตินเป็น
แบบอย่างทีด่ ีทัง้ในส่วนของครูดว้ยกนัและเป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่นักเรยีน การยดึ
มัน่ในอุดมการณ์ของวชิาชพี ปกป้องเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองวชิาชพีรวมถงึการปฏบิตัิ
ตนตามหลกัการครองตน ครองคน ครองงาน   

 3.5 ด้านทกัษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้
นวตักรรมทางเทคโนโลยีในการปฏบิตัิงาน การยินดีให้ค าแนะน าเพื่อนร่วมงาน
ตลอดจนการส่งเสรมินักเรยีนเขา้แข่งขนัเพื่อพฒันาทกัษะทางวชิาการ จะช่วยใหค้รู
ไดร้บัการพฒันาตนเองไปพรอ้มกบัการสนบัสนุนส่งเสรมินกัเรยีนและยงัเป็นการสรา้ง
ความมัน่ใจใหก้บันกัเรยีนอนัจะช่วยใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีด่ขี ึน้ 

  3.6 ด้านการมุ่งผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตัิงาน ต้องมกีารวเิคราะห์
ภารกจิงานเพื่อวางแผนการแกปั้ญหาหรอืมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ อกีทัง้ควร
ส่งเสรมิใหค้รใูนโรงเรยีนมกีารแสวงหาความรูท้ีเ่กีย่วกบัวชิาชพีใหม่ๆ เพื่อการพฒันา
ตนเองอยู่เสมอ เช่น การอบรม การร่วมประชุม/สมัมนา และทีส่ าคญัต้องตระหนักถงึ
ความส าคญัในการน าผลการประเมนิการปฏบิตังิานมาปรบัปรุง/พฒันาการท างานใหด้ี
ยิง่ข ึน้ 

 3.7 ดา้นการบรหิารจดัการหลกัสูตรและการเรยีนรู้ ควรมกีารจดัท า
หลกัสูตรท้องถิ่น ควรให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มสาระ และสร้างกจิกรรมการเรยีนรู้ที่
หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัวยั ความตอ้งการ ความแตกต่างของนกัเรยีน และชุมชน 

 3.8 ดา้นการบรหิารจดัการหอ้งเรยีน ควรตรวจสอบความพรอ้มใน
การใช้งานของอุปกรณ์การเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่องให้พร้อมใช้งานและมคีวาม
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ปลอดภยัอยู่เสมอ เพื่อใหส้ามารถจดัหาสื่อการเรยีนการสอนหรอือุปกรณ์ทดแทนใน
กรณทีีเ่กดิการช ารุดไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

 3.9 ดา้นการพฒันาผูเ้รยีน ตอ้งสรา้งความเขา้ใจใหค้รไูดต้ระหนักถงึ
ความส าคัญในการช่วยเหลือนักเรียนทัง้ด้านการเรียนและปรับพฤติกรรมหรือ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีด่เีป็นรายบุคคล 

  3.10 ด้านการวดัและประเมนิ ควรมกีารอบรมเพื่อฝึกทกัษะหรอื
ทบทวนองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการคดัเลอืกเครือ่งมอืทีม่คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูใ้นแต่ละหลกัสตูรตามสภาพจรงิ  

  3.11 ด้านการวิจัยในชัน้เรียน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของ
นักเรยีนที่เกดิขึน้ในชัน้เรยีน เพื่อก าหนดทางเลอืกในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง จะ
ช่วยใหก้ารรวบรวม และจดักลุ่มของสภาพปัญหาตลอดจนการสรุปขอ้มลูสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาในชัน้เรยีนนัน้มปีระสทิธภิาพ  

  3.12 ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยมีส่ีวนส าคญัในการแสวงหาความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อน ามาใช้
ในการจดัการเรยีนการสอน  

  3.13 ดา้นการจดัการความรู้ ควรเพิม่ทกัษะในการถ่ายทอดความรู้
ของครผููส้อนจากงา่ยไปหายากเพิม่ทกัษะในการจ าแนกระดบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได้ 
การออกแบบการจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามระดบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดอ้ย่าง
เหมาะสม  

  3.14 ด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน การสื่อสารระหว่าง
ระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนถอืไดว้่ามสี่วนช่วยในเรือ่งของการพฒันาโรงเรยีน การสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่ ีและความร่วมมอืกบัชุมชน  

  3.15 ดา้นภาวะผูน้ า ควรมกีารประเมนิตนเองเกีย่วกบัพฤตกิรรมที่
แสดงออกของครตู่อนกัเรยีนและผูอ้ื่น การวางแผนทีเ่ชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์ เป้าหมาย 
และพนัธกจิของโรงเรยีนจะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงและการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  
  3.16 ด้านจติวทิยาและการให้ค าปรกึษา ควรมกีารจดัชัว่โมงแนะ
แนวใหก้บันกัเรยีนสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ โดยใหน้กัเรยีนไดพ้บครทูีป่รกึษาเพือ่ใหม้โีอกาส 
พูด-คุย ปรกึษาเล่าปัญหาของแต่ละคนทีป่รกึษาไดร้บัทราบ ความเอาใจใส่และดูแล
นกัเรยีนอย่างทัว่ถงึจะช่วยใหก้ารค าแนะน าช่วยเหลอืนกัเรยีนใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ปลอดภยัอยู่เสมอ เพื่อใหส้ามารถจดัหาสื่อการเรยีนการสอนหรอือุปกรณ์ทดแทนใน
กรณทีีเ่กดิการช ารุดไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

 3.9 ดา้นการพฒันาผูเ้รยีน ตอ้งสรา้งความเขา้ใจใหค้รไูดต้ระหนักถงึ
ความส าคัญในการช่วยเหลือนักเรียนทัง้ด้านการเรียนและปรับพฤติกรรมหรือ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีด่เีป็นรายบุคคล 

  3.10 ด้านการวดัและประเมนิ ควรมกีารอบรมเพื่อฝึกทกัษะหรอื
ทบทวนองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการคดัเลอืกเครือ่งมอืทีม่คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูใ้นแต่ละหลกัสตูรตามสภาพจรงิ  

  3.11 ด้านการวิจัยในชัน้เรียน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ส่งเสริมนักเรียนไปในทิศทางใดที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และน�าไปสู่การ

ปรับปรุงหลักสูตร/วิธีการสอนและเคร่ืองการมือการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมใน

บริบทของห้องเรียนนั้น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของชนาธิป ทุ้ยแป (2551) ที่ศึกษา 

การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานส�าหรับครูผู ้สอนระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้การประเมินผลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ตามระดับความเชี่ยวชาญ 

ที่ระบุว่าคุณภาพในการปฏิบัติงานของครูในทุกระดับ ต้องมีมาตรฐาน คือมีงานวิจัย 

ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษา มีแผนการสอนที่มีคุณภาพและมีการบูรณาการ

ระหว่างกลุ่มสาระ มีนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากทฤษฎีใหม่ มีคลังเคร่ืองมือ 

ในการวดัผลและเป็นสมาชกิเครือข่ายวิชาการในระดับชาต ิและบุษยมาศ แสงงาม (2555) 

ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะทางการสอน

ของครูระดับประถมศึกษาทีส่อนไม่ตรงวฒุกิารศกึษา ในจงัหวดัศรีสะเกษ : การวเิคราะห์

พหุระดับ พบว่า ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะทางการสอนสูงสุด  

3 ล�าดับแรก ได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาหลักสูตร และ ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ตามล�าดับ 

 3. การเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้านการพัฒนาตนเอง ควรมีการนิเทศเพื่อ

กระตุ้นและผลักดันให้ครูเกิดความตระหนักในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ และค�า

ถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน สะท้อนให้

เห็นว่าการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน

บรรลุผลได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการปฏิบัติงานท่ีไม่สอดคล้อง

กับศกัยภาพของผูป้ฏิบัตงิานย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิข์องงาน สอดคล้องกับงานวจิยัของ 

ชัยพงษ์ กองสมบัติ (2548) ที่ศึกษาสมรรถนะของผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนใน 

จังหวัดหนองคาย พบว่า สมรรถนะท่ีจะท�าให้ผู้บริหารเป็นมืออาชีพ 3 อันดับแรก  

คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน และ  

วณิช นิรันตรานนท์ (2552) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สขุศกึษาและพลศึกษาทีมี่ประสทิธผิลส�าหรับโรงเรยีนขนาดเล็กในเขตบริการ

ของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดร ธานี เขต 1 พบว่า การฝึกอบรม การประชุม 

เชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การนิเทศติดตามผล ตลอดจน

การให้ค�าปรึกษาเพื่อแนะน�าแก่ครูเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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หลงัการอบรมของครผููเ้ข้าร่วมพฒันาสมรรถนะตามรูปแบบทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้สงูกว่าก่อน

การอบรม  

 4. การเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้านทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยี  

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการสอน จะช่วยให้ครูได้พัฒนาตนเอง 

ไปพร้อมกับการสอนและช่วยให้นกัเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนท่ีดีขึน้ ด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องให้ส�าคัญในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา

นวตักรรมหรือสือ่การสอนใหม่อย่างต่อเนือ่ง อาจมีสาเหตมุาจากนวตักรรมทางการสอน

ถือเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่นักเรียนในรูปแบบที่จับต้องได้ 

หรือสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน และนักเรียนมีโอกาสรับสื่อการสอนที่ทันสมัยด้วย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของวณิช นิรันตรานนท์ (2552) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีประสิทธิผลส�าหรับ

โรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1  

พบว่า ครูต้องการที่จะพัฒนาความ สามารถในการพัฒนานวัตกรรมการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เมื่อครูสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมการสอนได้ผู้ได้

รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงคือนักเรียนและครูเองก็ได้ผลประโยชน์ทางอ้อมในการพัฒนา
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ผู้เรียน การวัดและประเมินผล การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร การจัดท�า

หน่วยการเรียนรู้ และ การท�าแผนการจดัการเรียนรู้ และ ชนาธิป ทุ้ยแป (2551) ท่ีศกึษา

การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานส�าหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน : การประยุกต์ใช้การประเมินผลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ตามระดับความเชี่ยวชาญ พบว่า 

คุณภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน คือ มีงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการ

ศึกษา มีแผนการสอนท่ีมีคุณภาพและมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ มีนวัตกรรม

เพือ่การเรียนรู้ท่ีพฒันาจากทฤษฎีใหม่ มีคลังเครือ่งมือในการวดัผลและเป็นสมาชกิเครือ

ข่ายวิชาการในระดับชาติ

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้ประโยชน์

  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อกระตุ้นและ 

ผลักดันให้ครูได้ตระหนักความส�าคัญในการพัฒนาตนเองตามแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะต่าง ๆ เพื่อให้งานบรรลุผลส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.2 สามารถน�าไปจัดท�าเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมหรือคู่มือในการ

พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูและน�าไปปฏิบัติได้จริง

  1.3 สามารถน�าแนวทางการพัฒนาในแต่ละสมรรถนะ ไปประยุกต์ใช้

เป็นกรอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประจ�าปีของครูในสังกัดต่อไป
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ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
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ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
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เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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