กำ�หนดเผยแพร่ :
ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) / ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสติ นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไปได้มโี อกาสเผยแพร่ผลงาน
ทางวิ ช าการและผลงานวิ จั ย ทางมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และแขนงวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งอั น ได้ แ ก่ รั ฐ ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์
ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
เงื่อนไขการตีพิมพ์ :
ทุกบทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองท่าน ทัศนะและข้อคิดเห็นของ
บทความในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

สุร
นิ ท
ร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

คณะกรรมการที่ปรึกษา :
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์ รัตนรวมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี วรรณตรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง

คณ
ะม

หา
์ม
ตร
งั ค
มศ
าส

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตร
แ์ ล
ะส
ศา
ส

นุษ
ย

กองบรรณาธิการ :
อาจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
อาจารย์ วิโรจน์ ทองปลิว
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
รองศาสตราจารย์ สมหมาย ชินนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง

วทิ

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ ไสยโสภณ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรี
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สุร
นิ ท
ร์

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ตร
แ์ ล
ะส

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer Review)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี วรรณตรง
รองศาสตราจารย์ ธงชัย วงศ์เสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ ไสยโสภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัตนธรรมเมธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ กองทรัพย์
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
อาจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
อาจารย์ ดร.ดำ�เกิง โถทอง
อาจารย์ ดร.อิทธิวัตร ศรีสมบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งั ค
มศ
าส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
อาจารย์ สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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หา
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สุร
นิ ท
ร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด
รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เคณาภูมิ
รองศาสตราจารย์ สมหมาย ชินนาค
รองศาสตราจารย์ บุญยัง หมั่นดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ วรฉัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์

งั ค
มศ
าส

อาจารย์ ดร.ชาตรี เกษโพนทอง
อาจารย์ ดร.จิราวรรณ อยู่เกษม
อาจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ วงษาวดี
อาจารย์ ดร.พนา จินดาศรี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย ยศโสธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
อาจารย์ ดร.ปรารถนา แซ่อึ๊ง
อาจารย์ สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
เลขานุการ :

นางนุตสรา มิ่งมงคล
ผู้ช่วยเลขานุการ : นางปิยนุช ผมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ศิลปกรรม : นายอนันต์ แสวงมี / นายณัฐนันท์ แสงสว่าง / นายพัทธ์ สุทธิประภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นางสาวศศิธร จันครา /นางสาวภตพร ศรีโกตะเพชร /นางสาวอุษนีย์ จะมัวด
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สำ�นักงาน : ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้ สำ�นักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 ชั้น 3 ที่อยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์/โทรสาร 044-513369 E-Mail. Human journal@hotmail.com
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จัดพิมพ์โดย : ร้านพีดีไซน์ 172/1 ถนนเทศบาล 4 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
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วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม
2558) เป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ โดยมีวตั ถุประสงค์
หลัก คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผล
งานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ นิตศิ าสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์
ทีเ่ สนอทางออกของปัญหาให้แก่สงั คม เป็นต้น  ทางกองบรรณาธิการยังคงมีความมุง่ หวังทีจ่ ะจัดท�ำวารสารให้สมบูรณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai Journal Citation Index Centre)
ส�ำหรับเนื้อหาในฉบับประกอบด้วยบทความวิจัยจ�ำนวน 7 เรื่อง และบทความวิชาการจ�ำนวน 3 เรื่อง
ได้แก่ 1) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์ โดย สารภี วรรณตรง สังวาลย์
ตุกพิมาย และสุภาสินี วิเชียร 2) รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์ โดย พระ
อธิการนัฐพล เตชพโล จิรายุ ทรัพย์สิน และวันชัย สุขตาม 3) การพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมเซียงข้อง
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในประเทศไทย โดย มลินี พรมลาย คนึงนิตย์ ไสยโสภณ และศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์
4) ภาวะผู้น�ำราชสังคหวัตถุ ในพระพุทธศาสนา นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล โดย สิทธิชัย อินทรพิทักษ์ สิงหา
จันทริย์วงษ์ และอิทธิวัตร ศรีสมบัติ 5) ศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดย ณัฐพล ศรีใสค�ำ และจิณณวัตร ปะโคทัง 6) การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 โดย อภันตรีย์ สารแก้ว และสุวิมล โพธิ์กลิ่น7) สภาพปัจจุบันและ
ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ โดย วิภพ ทองจันทร์ และอนุศักดิ์ เกตุสิริ 8) การปลูกจิตส�ำนึกและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
สังคม โดย จ่าเอกโกวิทย์ กระแสโท และเสกสรรค์ สนวา 9) ธรรมาภิบาลกับการบริหารในโรงเรียน โดย
วลัยพรรณ กิตติอุดมพันธ์ และฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และ 10) ปริทัศน์หนังสือ สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค
เหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ โดย สารภี วรรณตรง
ทัง้ นี้ ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความทุกท่านทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมท�ำให้วารสารฉบับนีไ้ ด้
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะตามนโยบายของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความทุกท่านที่ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ท�ำให้มีวารสารฉบับนี้ และในโอกาสนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไปที่มีความสนใจร่วมเผยแพร่บทความเพื่อน�ำลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับต่อไป
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การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือ
ในจังหวัดสุรินทร์
The development of a coordination network for hand
weaving in Surin province.
สารภี วรรณตรง1 สังวาลย์ ตุกพิมาย2 สุภาสินี วิเชียร3
Sarapee Wannatrong1, Sangwan Tukpimai2, Supasinee Wichian3

บทคัดย่อ

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาเครือข่ายกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์
2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์ โดยศึกษากับกลุ่มทอ
ผ้าในจังหวัดสุรนิ ทร์ ใช้เทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม การประชุม และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าเครือข่ายกลุ่มทอผ้าในจังหวัด
สุรินทร์มี 93 กลุ่ม ส่วนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ผ้าทอมือมี 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงสง ตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม คือ ผ้ามัดหมี่ ลายหมี่ขอ กลุ่มทอผ้าบ้านฮ็อง ตำ�บลเพี้ยราม อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุม่ คือ ผ้ายกลายราชวัตร กลุม่ ทอผ้าบ้านโดนเลง ตำ�บลทมอ อำ�เภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ ผ้ามัดหมี่ ลายโฮล พื้นผ้าลายลูกแก้ว
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มทอผ้า สมาชิกมีความสมัครใจในการเข้าร่วมกลุ่ม มีคณะกรรมการประกอบด้วย
ประธาน รองประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีการบริหารจัดการภายในกลุ่ม มี
การระดมทุนกลุม่ เพือ่ เป็นทุนสำ�รองของกลุม่ มีการทำ�กิจกรรมร่วมกัน และมีกฎระเบียบทีเ่ ป็นแนว
ปฏิบัติของกลุ่มด้านเครือข่ายความร่วมมือ มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม สมาชิก
มีสว่ นร่วมในการผลิตผ้าทอมือ มีการถ่ายทอดแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ มีผรู้ บั
ผิดชอบด้านการตลาดมีหน่วยงานของรัฐที่ให้การสนับสนุนทางด้านการส่งเสริมความรู้ ด้าน
กระบวนการผลิตผ้าทอมือ วัสดุ และงบประมาณ มีการศึกษา ดูงานระหว่างเครือข่าย เพื่อนำ�ความ
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รูม้ าพัฒนาการบริหารจัดการกลุม่ และการผลิตผ้าทอมือให้มมี อื ของชุมชน โดยจัดทำ�ในรูปแบบของ
เอกสาร โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำ�ป้ายนิเทศ มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียน
รูโ้ ดยช่างทอผ้าทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ มีคณะกรรมการดำ�เนินงานแหล่งเรียนรูผ้ า้ ทอมือ รูปแบบ
ของแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือ ประกอบด้วย 7 ฐาน คือ ฐานที่ 1 การปลูกหม่อน ฐานที่ 2 การเลี้ยงไหม
ฐานที่ 3 การสาวไหมและปั่นไหม ฐานที่ 4 การย้อมสี ฐานที่ 5 การทอผ้า ฐานที่ 6 การตลาด และ
ฐานที่ 7 การประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศและอนุรักษ์
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทางด้านผ้าทอมือ และเป็นแหล่งเรียนรูส้ �ำ หรับช่างทอผ้า ผูส้ นใจทัว่ ไป และเยาวชน
ได้ศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน
คำ�สำ�คัญ : เครือข่าย ความร่วมมือ แหล่งเรียนรู้ ผ้าทอมือ
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This research studied the potential development of a coordination network
for hand weaving in Surin province. The hand weaving groups were surveyed by
qualitative research, data collected with observation, interviewing, focus group,
meeting, and a questionnaire.
The results show there are ninety three hand weaving groups. There are
three groups for special development: 1) The hand weaving group of Cheingsong
Village, Muang Leing subdistrict, Chormphra District, Their product is Mudmee cloth;
Mee style. 2) The hand weaving group of Hong village, Pear – ram sub district, Muang
district, the product development was Rajawat style cloth. 3) The hand weaving
group of Donleng village, Tanmore sub district, Prasart district, the product
development was Mudmee cloth; style of Hold, hold up cloth, and LokKaew.
The development of coordination network for hand weaving management
administration found during groups had join their group with volunteer, the
committee; the chairwoman, vice chairwoman, and secretary, management
administration their groups, mobilized some budget, having the activity together,
and they had a group rule.
The coordination network of hand weaving found during each groups had
their identity products, the group members had conducted together, exchanging
their knowledge with in group and between groups, there were some people who
take care about business, the government promoted and supported about
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knowledge, process, material, budget, trips, in order to develop the quality group.
The management administration of hand weaving knowledge resource found
collecting about hand weaving materials and knowledge process in their community
by making material; document, electronic media, and sign exhibition. They had
broadcasted and exchange their experiences between groups. There were the
committee organize the hand weaving knowledge resource. The model of hand
weaving knowledge resources were seven station; 1) Blueberry planting, 2) Worm
feeding, 3) Drawing silk from cocoon and spin, 4) Silk dying, 5) Silk weaving,
6) Marketing, and 7) Advertisement. The purpose of knowledge resource was to
collect the information about hand weaving clothes, local wisdom preserving, and
knowledge center for hand weaving mechanic, young person, and general people,
tourism resource, and local economic promotion.
Keywords : network, coordination, hand weaving, knowledge resource
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ปัจจุบนั ประชาคมโลกให้ความสำ�คัญกับความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมของกลุม่ ชนหรือชุมชน
ที่ได้มีการสืบทอดความรู้กันโดยวิธีมุขปาฐะ คือ การถ่ายทอดปากเปล่า ไม่ได้มีเขียนบอกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าว มีความสำ�คัญในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจาก กลุ่มชน
ทีเ่ ป็นเจ้าของภูมปิ ญ
ั ญาและถูกวัฒนธรรมใหม่จากภายนอกเข้ามาผสมผสานหรือรุกราน จนความรู้
และภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกละเลยและเลือนหายไป ความรู้เหล่านี้ ได้แก่ ภาษาพื้นเมืองและ การ
แสดงออกทางภาษา ศิลปะการแสดง การปฏิบตั ทิ างสังคม พิธกี รรมและประเพณี ความรูก้ ารปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ (Intangible cultural heritage) (United Nations, 2003 อ้างถึงใน กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม, 2556) จะถูกเชิดชูให้ความสำ�คัญมากขึ้น โดยเฉพาะผ้าทอมือเป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน
และเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งในสี่ปัจจัยที่จ�ำ เป็นในการดำ�รงชีวิตมนุษย์คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค เพราะมนุษย์มคี วามจำ�เป็นต้องใช้เป็นเครือ่ งนุง่ ห่ม แล้วยังใช้ผา้ ประกอบใน
พิธีกรรมตั้งแต่เกิดจนตายด้วย
การทอผ้าเป็นทั้งหัตถกรรมและศิลปะที่เกิดขึ้นจากวิธีการอย่างง่าย ๆ ก่อนจะพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูง การทอผ้าได้ผ่านขั้นตอนของการพัฒนามาเป็นเวลานับ
พัน ๆ ปี ทั้งด้านการเลือกสรรวัสดุที่ใช้เป็นเส้นใย การพัฒนากระบวนการทำ�เส้นใย กรรมวิธีในการ
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ย้อม การสาวไหม การปั่นเส้นไหม ไปจนถึงการพัฒนาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการทอ โดยมี
การเรียนรูข้ องคนรุน่ หนึง่ ไปสูค่ นอีกรุน่ หนึง่ จนเกิดเป็นผลงานทีม่ เี อกลักษณ์ของแต่ละกลุม่ ชน พระ
ราชดำ�ริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมกิจกรรมผ้าทอมือมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี เกิดแหล่งเรียนรูม้ ากมาย อาทิ พิพธิ ภัณฑ์ผา้ หรือห้องแสดง
ผ้าในโครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและที่อื่น ๆ ทุกภาค อันถือเป็นพระปรีชาสามารถด้วยสาย
พระเนตรอันยาวไกล ช่วยให้ประชาชนภาคเหนือและภาคอื่น ๆ ในประเทศไทยอยู่รอดโดยใช้
ภูมิปัญญาดั้งเดิม ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดการเรียนรู้ มีความสำ�นึกใน พระมหากรุณาธิคุณและ
ประทับใจในพระราชเสาวนียอ์ นั มีใจความตอนหนึง่ ว่า“ข้าพเจ้าภูมใิ จเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของ
ช่างฝีมอื อยูท่ กุ คนไม่วา่ จะเป็นชาวนา ชาวไร่ หรืออาชีพใดอยูส่ ารทิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อน
และฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละฝึกฝน เขาก็จะแสดงความ
สามารถออกมาให้เห็นได้” (พระราชเสาวนีย์พระราชทานเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2532) ผ้าทอมือ
ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนาน และยังคงรักษารูปแบบลวดลาย สีสันที่แปลกตา
ความประณีตและเทคนิค การทอแบบโบราณไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ ซึง่ บรรพบุรษุ ได้สบื ทอดหลักการ และ
กรรมวิธีการผลิต เช่น การเลี้ยงไหม การมัดหมี่ การย้อมสี และการทอ เป็นต้น ทั้งยังมีการคิดค้น
พัฒนากรรมวิธีการผลิต เพื่อให้ได้ผ้าไหมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เป็นที่นิยมและใช้ในชีวิตประจำ�วัน จน
มีค�ำ กล่าวของคนสุรนิ ทร์วา่ “นุง่ ผ้าไหม ใส่ประเกือม” (คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและจดหมายเหตุ
กรมศิลปากร, 2542 : 78) กลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ต่ละตระกูลภาษาในจังหวัดสุรนิ ทร์ประกอบด้วย กูย เขมร
และลาว มีลกั ษณะการทอผ้าแตกต่างกันทัง้ ในด้านเทคนิคการทอ ลวดลาย การให้สี การย้อมสีและ
วัตถุดิบ ลักษณะผ้าทอของกลุ่มคนดังกล่าวมีเอกลักษณ์เด่นชัด คือ ใช้เส้นไหมน้อยย้อมด้วยสี
ธรรมชาติ ลวดลายหลากหลายโดยอนุรกั ษ์ลวดลายดัง้ เดิม จังหวัดสุรนิ ทร์มกี ารทอผ้าไหมทุกหมูบ่ า้ น
มีการรวมกลุม่ ทอผ้าเฉพาะแต่ละหมูบ่ า้ นทำ�ให้ขาดการเชือ่ มโยงกลุม่ ทอผ้า โดยภาพรวมของจังหวัด
สุรินทร์ ดังนั้นหากมีการรวมเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือจะทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างช่างทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์
ดังนัน้ แหล่งเรียนรูผ้ า้ ทอมือน่าจะเป็นเงือ่ นไขสำ�คัญในสังคมของการเรียนรูใ้ นจังหวัดสุรนิ ทร์
ที่จะให้ความรู้เรื่องผ้าทอมือของช่างทอผ้า ยังทำ�ให้เกิดการยับยั้งเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อ
อยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ ต่อไปในอนาคต และทีส่ �ำ คัญคือเน้นแหล่งเรียนรูท้ จี่ ดั แสดงภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิม
หรือเทคโนโลยีดงั้ เดิมให้เกิดการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ของคนรุน่ ใหม่ให้หนั มาสนใจ ภูมปิ ญ
ั ญา
ผ้าทอมือแบบดั้งเดิม ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดกลยุทธ์การเรียนรู้ ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ ประยุกต์
เชิงพาณิชย์ต่อไป
จากความสำ�คัญดังกล่าวข้างต้น จึงทำ�ให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ
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กลุ่มทอผ้าและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้ ผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์ และเป็นศูนย์
การเรียนรูส้ �ำ หรับการศึกษาตามอัธยาศัยของช่างทอผ้า ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไปและเยาวชน รวมทัง้
เป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาเครือข่ายกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์

วิธีดำ�เนินการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิควิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษากับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์
จำ�นวน 93 กลุ่ม ส่วนกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ มีจำ�นวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงสง
ตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรนิ ทร์ กลุม่ ทอผ้าบ้านฮ็อง ตำ�บลเพีย้ ราม อำ�เภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ และกลุ่มทอผ้าบ้านโดนเลง ตำ�บลทมอ อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกจำ�นวนทั้ง
สิน้ 69 คน และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การสังเกต การสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม การประชุม และแบบสอบถามมีขั้นตอนในการดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 สำ�รวจและรวบรวมเครือข่ายกลุม่ ทอผ้าในจังหวัดสุรนิ ทร์ เพือ่ คัดเลือกสมาชิก
กลุม่ ทีม่ คี วามพร้อมในการรวมกลุม่ เครือข่าย ทัง้ นีไ้ ด้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ผทู้ รี่ บั ผิดชอบโดยตรง
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานกลุ่มผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์ อาทิ พัฒนาชุมชนอำ�เภอและพัฒนาชุมชน
ระดับจังหวัด ทัง้ นีไ้ ด้เลือก 3 กลุม่ คือ กลุม่ ทอผ้าบ้านเชียงสง ตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ กลุ่มทอผ้าบ้านฮ็อง ตำ�บลเพี้ยราม อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มทอผ้าบ้านโดนเลง
ตำ�บลทมอ อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุม
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้พบปะกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งสามกลุ่ม โดยศึกษาความพร้อม
ของกลุ่ม และกลุ่มทอผ้าทั้งสามกลุ่มได้ประชุมและตกลงร่วมกันภายในกลุ่ม เพื่อเลือกลายผ้าและ
ลงมือทอผ้า โดยการเลือกลายผ้านี้จะเป็นการร่วมมือกันภายในกลุ่มและจะนำ�ความรู้ที่ได้รับมา
ถ่ายทอดแก่ผู้สนใจภายในชุมชน และระหว่างเครือข่ายที่เข้าร่วม โดยทั้งสามกลุ่มตกลงเลือก
ลายผ้าเพือ่ ทำ�การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ คือ กลุม่ ทอผ้าบ้านเชียงสงเลือกลายผ้ามัดหมี่ ลายหมีข่ อ กลุม่
ทอผ้าบ้านฮ็องเลือกผ้ายกลายราชวัตร และกลุม่ ทอผ้าบ้านโดนเลง เลือกผ้ามัดหมี่ ลายโฮล พืน้ ลาย
ลูกแก้ว โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการประชุม
ขัน้ ตอนที่ 3 ผูว้ จิ ยั ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายเรือ่ ง การย้อมสีธรรมชาติให้แต่ละกลุม่ พร้อม
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
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ทั้งฝึกปฏิบัติการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
ขัน้ ตอนที่ 4 สมาชิกกลุม่ ทอผ้า แต่ละกลุม่ มีความรูด้ า้ นเทคนิคการทอผ้า การย้อมสีธรรมชาติ
การออกแบบลายผ้า การผลิตหรือการทอ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ทั้งนี้แต่ละกลุ่ม
มีการช่วยเหลือและลงมือทอผ้าตามลายที่กลุ่มได้เลือกไว้ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงสง เลือกลาย
ผ้ามัดหมี่ ลายหมี่ขอ กลุ่มทอผ้าบ้านฮ็องเลือกผ้ายกลายราชวัตร และกลุ่มทอผ้าบ้านโดนเลงเลือก
ผ้ามัดหมี่ ลายโฮล พื้นลายลูกแก้ว โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต และการสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัย จัดประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มทอผ้าแต่ละ
กลุม่ เพือ่ นำ�เสนอเทคนิคการทอผ้าและแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในกลุม่ และผูส้ นใจทัว่ ไปทีเ่ ข้ามาศึกษา
เรียนรูแ้ ละมีการประชาสัมพันธ์ ทัง้ นีค้ ณะผูว้ จิ ยั เข้าร่วมรับฟัง พร้อมทัง้ ผูน้ �ำ ชุมชน นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนอำ�เภอ ครู อาจารย์และนักเรียนภายในชุมชนเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มทอผ้า
แต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ
แหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การประชุมและแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 6 ผู้วิจัย จัดประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกทั้งสามกลุ่ม และ
กลุ่มทอผ้าที่ประสบความสำ�เร็จของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ กลุ่ม ทอผ้าบ้านนาโพธิ์ กลุ่มทอผ้าบ้าน
สวายและกลุ่มทอผ้าบ้านปราสาท เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
กระบวนการผลิตผ้าทอมือ และการตลาด พร้อมทั้งมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนิน
งานของเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุม และแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 7 ผู้วิจัยได้จัดให้กลุ่มทอผ้าทั้งสามกลุ่มได้เข้าศึกษาดูงานจากเครือข่ายภายนอก
กลุม่ ในจังหวัดสุรนิ ทร์ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นบริหารจัดการกลุม่ กระบวนการผลิตผ้าทอมือโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
ขัน้ ตอนที่ 8 ผูว้ จิ ยั นำ�ข้อมูลของการวิจยั ทีไ่ ด้จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การสังเกต
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมและแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบ
เรียงเนื้อหาเป็นเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

คณ
ะม

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เครือข่ายกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์ มี 93 กลุ่ม ส่วนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเครือ
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ข่ายความร่วมมือผ้าทอมือ มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงสง ตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอ จอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำ�การกลุ่ม คือ ศาลาประชาคมบ้านเชียงสง มีจำ�นวนสมาชิก 23 คน ประธาน
กลุ่ม คือ นางทองมี เหมาะใจ มีการระดมทุนจากสมาชิก มีกฎระเบียบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกลุ่ม
และมีกจิ กรรมของกลุม่ ทีท่ �ำ ร่วมกัน คือ การเข้ารับการอบรม การย้อมสีธรรมชาติจากวิทยากร การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยเลือกผ้ามัดหมี่ลายหมี่ขอ ซึ่งเป็นผ้าลายโบราณของชาวไทย-กูย มี
3 ตะกอ ใช้เส้นไหมน้อยย้อมด้วยสีธรรมชาติจากปะหูด เข ครั่ง เงาะและหมักโคลน มีการถ่ายทอด
แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากสมาชิกทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการทอผ้าลายหมีข่ อให้แก่สมาชิก ด้าน
ย้อมสีธรรมชาติ การเตรียมเส้นไหม การปั่นไหม การสืบหรือค้นเส้นไหม การมัดหมี่ และการทอ
ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
กลุ่มทอผ้าบ้านฮ็อง ตำ�บลเพี้ยราม อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำ�การกลุ่ม คือ ศาลา
ประชาคมบ้านฮ็อง มีจำ�นวนสมาชิก 20 คน ประธานกลุ่ม คือ นางสาวภัทราพร ยืนยง มีการระดม
ทุนจากสมาชิก มีกฎระเบียบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกลุ่ม และกิจกรรมของกลุ่มที่ทำ�ร่วมกัน คือ
การเข้ารับการอบรมการย้อมสีธรรมชาติจากวิทยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยเลือกผ้าย
กลายราชวัตร ใช้เส้นไหมของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเส้นไหมที่ดีได้รับการรับรองคุณภาพ มี
4 ตะกอ ย้อมสีธรรมชาติจากปะหูด เข ครั่ง และมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิก ที่มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการทอลายหมีใ่ ห้แก่สมาชิกด้านการเตรียมเส้นไหม การปัน่ ไหม การสืบ
หรือค้นเส้นไหม และการทอ รวมทั้งด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์
กลุ่มทอผ้าบ้านโดนเลง ตำ�บลทมอ อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำ�การกลุ่ม คือ ศาลา
ประชาคมบ้านโดนเลง มีจ�ำ นวนสมาชิก 26 คน ประธานกลุม่ คือ นางกัญญา แก้วแฉล้ม มีการระดม
ทุนจากสมาชิก มีกฎระเบียบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกลุ่ม และกิจกรรมของกลุ่มที่ทำ�ร่วมกัน คือ
การเข้ารับการอบรมการย้อมสีธรรมชาติจากวิทยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยเลือกผ้า
มัดหมี่ลายโฮล มีจุดเด่น คือ พื้นผ้าลายลูกแก้ว และใช้เส้นไหมของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเส้น
ไหมที่ดีได้รับการรับรองคุณภาพมี 4 ตะกอ ย้อมสีธรรมชาติจากปะหูด เข ครั่ง เงาะและหมักโคลน
มีการถ่ายทอดแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากสมาชิกทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการทอผ้าให้แก่สมาชิก
ด้านการเตรียมเส้นไหม การปัน่ ไหม การสืบหรือค้นเส้นไหมการมัดหมี่ และการทอ รวมทัง้ ด้านการ
ตลาด และการประชาสัมพันธ์
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์ ด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม พบว่า กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงสง ตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มทอ
ผ้าบ้านฮ็อง ตำ�บลเพี้ยราม อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มทอผ้าบ้านโดนเลง ตำ�บลทมอ อำ�เภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สมาชิกมีการรวมกันเป็นกลุ่มทอผ้าโดยความสมัครใจ มีคณะกรรมการซึ่ง
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ประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
ด้านเครือข่ายความร่วมมือ พบว่า กลุม่ ทอผ้าบ้านเชียงสง กลุม่ ทอผ้าบ้านฮ็อง และกลุม่ ทอ
ผ้าบ้านโดนเลง มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ มีความร่วมมือกันในการถ่ายทอด แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และมีสว่ นร่วมใน
การผลิตผ้าทอมือ เริ่มตั้งแต่การตัดสินใจรวมกลุ่มการเลือกลายผ้า การย้อมสีธรรมชาติ การเตรียม
เส้นยืน เส้นพุง่ การออกแบบ การทอ และการตลาดของแต่ละกลุม่ มีความร่วมมือกันในการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการผลิตผ้าทอมือ เริ่มตั้งแต่การตัดสินใจรวมกลุ่ม การเลือกลายผ้า
การย้อมสีธรรมชาติ การเตรียมเส้นยืน เส้นพุ่ง การออกแบบ การทอ และการตลาดกับเครือข่าย
ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่มมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการเชิญผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงของแต่ละกลุ่มและเครือข่ายภายนอกเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้สมาชิกได้
ฝึกปฏิบัติและสามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีการระดมทุนกลุ่มเพื่อเป็นทุนสำ�รองของกลุ่ม มี
การกำ�หนดราคากลางของผลิตภัณฑ์ผ้าแต่ละลาย มีผู้รับผิดชอบด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ขาย
ได้หักเป็นของกลุ่มและผู้จำ�หน่าย 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ และเจ้าของผลิตภัณฑ์มีหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติสุรินทร์
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำ�เภอ จังหวัดสุรินทร์ สำ�นักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สนับสนุนด้านวิทยากรให้
ความรู้ ช่วยเหลือด้านวัสดุอปุ กรณ์ และพัฒนาคุณภาพของผ้าให้ได้ตามมาตรฐานของหนึง่ ผลิตภัณฑ์
หนึ่งตำ�บล องค์การบริหารส่วนตำ�บลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตผ้าทอมือ ปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม และการตลาด มีการศึกษาดูงานเพือ่ สร้างเครือข่ายภายในกลุม่ จังหวัดสุรนิ ทร์ คือ บ้านเชียงสง
บ้านฮ็อง บ้านโดนเลง และเครือข่ายภายนอก คือ กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์ บ้านสวาย บ้านปราสาท
เพื่อจะได้นำ�ความรู้มาพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มและการผลิตผ้าให้มีคุณภาพ
ด้านบริหารจัดการแหล่งเรียนรูผ้ า้ ทอมือ พบว่า ควรมีการรวบรวมวัสดุอปุ กรณ์เกีย่ วกับการ
ทอผ้า และองค์ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการผลิตผ้าทอมือของชุมชน โดยจัดทำ�ในรูปแบบของเอกสาร
จุลสาร แผ่นพับ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำ�ป้ายนิเทศ มีการสาธิต ฝึกปฏิบัติ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้อาวุโสด้านผ้าทอมือ ช่างทอผ้า ที่มีความ
รู้และประสบการณ์ มีคณะกรรมการดำ�เนินงานแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือ ประกอบด้วยประธานกลุ่ม
ทอผ้า สมาชิกกลุม่ ทอผ้า ปราชญ์ทอ้ งถิน่ หรือผูอ้ าวุโสด้านผ้าทอมือ ผูน้ �ำ ชุมชน ครูในชุมชน ผูบ้ ริหาร
องค์การบริหารส่วนตำ�บล ดังนั้นรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ ผ้าทอมือประกอบด้วย 7 ฐาน คือ ฐานที่
1 การปลูกหม่อน ฐานที่ 2 การเลี้ยงไหม ฐานที่ 3 การสาวไหมและปั่นไหม ฐานที่ 4 การย้อมสี ฐาน
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ที่ 5 การทอผ้า ฐานที่ 6 การตลาด และฐานที่ 7 การประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมสารสนเทศและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านผ้าทอมือ และเป็นศูนย์การเรียนรู้
สำ�หรับช่างทอผ้า ผู้สนใจทั่วไป และเยาวชนได้ศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน
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1. จากการศึกษาเครือข่ายกลุ่มทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า กลุ่มทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์
มีจ�ำ นวน 93 กลุ่ม และกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงสง ตำ�บล
เมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มทอผ้าบ้านฮ็อง ตำ�บลเพี้ยราม อำ�เภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ กลุ่มทอผ้าบ้านโดนเลง ตำ�บลทมอ อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความ
พร้อมในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ เพื่อเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสมาชิกแต่ละกลุม่ มีลวดลายผ้าทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ เนือ่ งจากจังหวัดสุรนิ ทร์เป็นจังหวัดหนึง่ ที่
มีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมและได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมการทอผ้ามายาวนาน แหล่งผลิตผ้า
ไหมในจังหวัดสุรนิ ทร์ จึงมีเกือบทุกหมูบ่ า้ น ผูส้ นใจสามารถไปชมกรรมวิธกี ารเลีย้ งไหม และการทอ
ผ้าไหมจากแหล่งต่าง ๆ ได้ การถักทอผ้าไหมถือเป็นภูมิปัญญาของชาวสุรินทร์มาตั้งแต่สมัยโบราณ
ที่สืบทอดวิธีการผลิตจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีเอกลักษณ์ไม่ซํ้ากันในแต่ละท้องที่ สอดคล้องกับ กมลนัทธ์
ศรีจอ้ ย (2550 : บทคัดย่อ) กระบวนการถ่ายทอดความรูด้ า้ นการทอผ้าเป็นการถ่ายทอดแบบตัวต่อ
ตัว จากแม่สลู่ กู จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นน่าสนใจทีแ่ สดง
ถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรือ่ งผ้าไหมของชาวจังหวัดสุรนิ ทร์ทมี่ คี วามเชือ่ มโยงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้ งถิน่ ซึง่ แสดงออกมาในรูปของกระบวนการผลิต การทอ การสร้างสรรค์ลวดลายผ้าไหม
การผลิตเส้นไหมและกรรมวิธีการที่โดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์ จนได้รับยกย่อง
ให้เป็นแหล่งเรียนรูผ้ า้ ไหมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีชอื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ทบี่ รรจงประดิษฐ์ขนึ้ ล้วนมีทมี่ าและมีความหมายอันเป็นมงคล นิยมใช้ไหม
น้อยในการทอ ซึ่งไหมน้อยคือไหมที่สาวมาจากเส้นใยภายในรังไหม มีลักษณะนุ่ม เรียบ เงางาม
นิยมใช้สีธรรมชาติในการทอ ทำ�ให้มีสี ไม่ฉูดฉาด มีสีสันที่มีลักษณะเฉพาะ คือ สีจะออกโทนสีขรึม
เช่น สีนํ้าตาล แดง เขียว ดำ�  เหลือง อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมจากเปลือกไม้ ฝีมือการทอ จะทอแน่นมี
ความละเอียดอ่อน ในการทอและประณีต รูจ้ กั ผสมผสานลวดลายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แสดงถึงศิลปะ
ที่สวยงามกว่าปกติ
2. จากการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรูผ้ า้ ทอมือในจังหวัดสุรนิ ทร์ ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินงานเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้ผ้า
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ทอมือในจังหวัดสุรนิ ทร์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีขอ้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
2.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่มพบว่า กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงสง กลุ่มทอผ้าบ้าน ฮ็อง และ
กลุ่มทอผ้าบ้าน โดนเลง สมาชิกมีความสมัครใจในการเข้าร่วมกลุ่ม มีคณะกรรมการประกอบด้วย
ประธาน รองประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีการมอบหมายงานให้คณะ
กรรมการรับผิดชอบ มีการระดมทุนกลุ่มเพื่อเป็นทุนสำ�รองของกลุ่มและมีกฎระเบียบที่เป็น
แนวปฏิบัติของกลุ่ม มีการทำ�กิจกรรมร่วมกันของสมาชิก และมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต ผ้าทอมือ ซึง่ สอดคล้องกับ การบริหารจัดการกลุม่ ทอผ้าของสำ�นักงานการพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสุรนิ ทร์ ดังทีป่ านิดล ชุม่ สูงเนิน (2557, มีนาคม 15) กล่าวว่า กระบวนการบริหารกลุม่
ประกอบด้วย 4 ก คือ 1) ก คือ คณะกรรมการประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ 2) ก คือ กองทุน
เป็นการรวมกองทุน การออม 3) ก คือ กฎระเบียบข้อบังคับ 4) ก คือ กิจกรรม การมีส่วนร่วมใน
การทำ�กิจกรรมร่วมกัน และในการบริหารกลุม่ ให้ประสบความสำ�เร็จ อย่างยัง่ ยืน ควรมีการฝึกอบรม
ช่างทอผ้าให้มีความสามารถทำ�งานต่อมือกันได้ (ณัฐธิดา ศิริวรเวทย์, 2556 : บทคัดย่อ)
ดังนั้นในการบริหารกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกัน
กำ�หนดเป้าหมายและวางแผนทำ�งานร่วมกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้มากขึ้น จัดให้มีการ
สื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมงาน สมาชิกเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานการบริหารของ
กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง จัดประชุมสมาชิก เชิญชวนสมาชิกทำ�กิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้สมาชิก ได้ร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมมือในการพัฒนางานและพัฒนาสมาชิกของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง (ศิริจันทร์
เชื้อสุวรรณ. 2553 : บทคัดย่อ) ซึ่งสอดคล้องกับ กระบวนการบริหารของลูเธอร์ กูลิค (Luther
Gulick) (Gulick อ้างถึงใน Suradej Jongwannasiri, 2017) กล่าวว่า หลักการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) การวางแผนงาน (Planning) เป็นการจัดวางโครงการ แผนปฏิบัติ
งาน เพราะแผนงานจะเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย แผนงานหลักและแผนงาน
ย่อย แผนงานต้องมีลกั ษณะยืดหยุน่ 2) การจัดหน่วยงาน (Organization) เป็นการกำ�หนดโครงสร้าง
อำ�นาจหน้าที่ การแบ่งส่วนงาน และการจัดสายงานของกลุ่มทอผ้า 3) การจัดตัวบุคคล (Staffing)
เป็นการบริหารงานด้านบุคลากร การแบ่งงานรับผิดชอบ การส่งเสริมขวัญและกำ�ลังใจ สวัสดิการ
และการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำ�งานของสมาชิก 4) การอำ�นวยการ (Directing) เป็นการ
กำ�กับ ดูแลการปฏิบัติงานของประธานกลุ่ม มีการมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการแต่ละคนรับ
ผิดชอบ มีการประกาศใช้ระเบียบให้ปฏิบัติตาม 5) การประสานงาน (Coordinating) เป็นการ
ประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มทอผ้า เพื่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างสมาชิก 6) การรายงาน

18

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.17 No. 2

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

(Reporting) เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของสมาชิก เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกได้รับทราบ
ความเคลื่ อ นไหวและความคื บ หน้ า ของกิ จ การอย่ า งสมํ่ า เสมอ 7) การบริ ห ารงบประมาณ
(Budgeting) เป็นการจัดทำ�งบประมาณ การจัดทำ�บัญชีการใช้จ่ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบ
ทางด้านการเงินและทรัพย์สนิ แต่อย่างไรก็ตามในการบริหารจัดการกลุม่ ทอผ้ามีการบริหารจัดการ
กลุ่มของตนเอง และใช้ศักยภาพของกลุ่มที่มีอยู่ในด้านจัดสรรทุน การใช้แรงงานภายในชุมชน การ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในชุมชนและการบริหารจัดการให้เป็นไปตามบริบทของกลุ่ม
2.2 ด้านเครือข่ายความร่วมมือ พบว่า กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงสง กลุ่ม ทอผ้าบ้านฮ็อง และ
กลุ่มทอผ้าบ้านโดนเลง มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการผลิตผ้าทอมือ มีการเชิญผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงของแต่ละ
กลุ่ม และเครือข่ายภายนอกเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่สมาชิกได้ฝึกปฏิบัติและสามารถนำ�ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ มีการกำ�หนดราคากลางของผลิตภัณฑ์ผ้าแต่ละลาย มีผู้รับผิดชอบด้านการตลาด มี
หน่วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุนเพือ่ ความเข้มแข็งของกลุม่ เครือข่าย เพือ่ นำ�ความรูม้ าพัฒนาการบริหาร
กลุม่ และการผลิตผ้าให้มคี ณ
ุ ภาพ ทัง้ นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพศาล ริว้ ธงชัย (2549 : บทคัดย่อ)
กล่าวว่า กลุม่ ทอผ้าควรมีการทอผ้าแบบทีก่ ลุม่ ถนัดและมีความชำ�นาญเพือ่ แสดงเอกลักษณ์ของกลุม่
มีความต้องการมาตรฐานการทอ การย้อม และการมัดหมี่ ในการพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอมือ
ควรให้ประธานกลุม่ หรือผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ เป็นผูฝ้ กึ สอนหรือแนะนำ�กลุม่ ทีย่ งั ไม่มศี กั ยภาพ
ในการผลิตเพือ่ ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้ดขี นึ้ และกลุม่ ต้องการมีชอื่ เสียงและตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ ราคาของผลิตภัณฑ์ทยี่ อมรับได้ทงั้ ผูซ้ อื้ และผูข้ าย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิรวิ รรณ
เสรีรัตน์ (2535 : บทคัดย่อ) กล่าวถึง การกำ�หนดราคา การส่งเสริมการตลาด การเสนอขายและ
ระบบจำ�หน่าย และสมศักดิ์ ไกรเดช (2553 : บทคัดย่อ) พบว่า แนวทางในการพัฒนารูปแบบ วิธี
การและเทคนิคการถ่ายทอด ภูมปิ ญ
ั ญาผ้าทอมือ เพือ่ ให้การทอผ้าด้วยมือยังคงอยู่ ควรจัดโครงการ
ศึกษาดูงานกลุ่มทอผ้าด้วยมือที่ประสบความสำ�เร็จในลักษณะเดียวกัน ปีละ 1-2 ครั้งเป็นประจำ� 
รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารตำ�บลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ด้านบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือ พบว่า กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงสง กลุ่มทอผ้า
บ้านฮ็อง และกลุ่มทอผ้าบ้านโดนเลง มีความต้องการให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้า
ทอมือในสถานที่เดียวกันแบบครบวงจร มีปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้อาวุโสด้านผ้าทอมือในหมู่บ้านและ
มีวิทยากรถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน มีอาคารสถานที่ มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์มา
บริหารจัดการ และมีองค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้การ
สนับสนุน ในการจัดแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมืออย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นควรมีการสำ�รวจและรวบรวม
ปราชญ์ท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์ และองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าทอมือของชุมชน โดย
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รวบรวมในรูปแบบของเอกสาร จุลสาร แผ่นพับ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำ�ป้าย
นิเทศ มีการสาธิต ฝึกปฏิบัติ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้อาวุโสด้าน
ผ้าทอมือ ช่างทอผ้าที่มีความรู้และประสบการณ์ มีคณะกรรมการดำ�เนินงานแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือ
ประกอบด้วยประธานกลุม่ ทอผ้า สมาชิกกลุม่ ทอผ้า ปราชญ์ทอ้ งถิน่ หรือผูอ้ าวุโสด้านผ้าทอมือ ผูน้ �ำ
ชุมชน ครูในชุมชน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำ�บล ส่วนรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือ
ประกอบด้วย 7 ฐาน คือ ฐานที่ 1 การปลูกหม่อน ฐานที่ 2 การเลี้ยงไหม ฐานที่ 3 การสาวไหมและ
ปั่นไหม ฐานที่ 4 การย้อมสี ฐานที่ 5 การทอผ้า ฐานที่ 6 การตลาด และฐานที่ 7 การประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำ�หรับการศึกษาตามอัธยาศัยของช่างทอผ้า ผู้สนใจทั่วไป และเยาวชน
ซึง่ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 25 รัฐต้องเร่งส่งเสริมการดำ�เนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 12) เนื่องจากแหล่งเรียนรู้เป็น
แหล่ง ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้
และเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง เพือ่ เสริมสร้างให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
(กรมวิชาการ, 2545 : 4-11) ดังนั้นเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์
จึงควรมีการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำ�หรับช่างทอผ้า และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้
เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการศึกษาและเรียนรูต้ ามอัธยาศัย ซึง่ สอดคล้องกับ17งานวิจยั ของ สารภี วรรณตรง
(2551 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือ มี 4 รูปแบบ คือ ศูนย์เครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ผ้าทอมือ แหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือในห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือจากระบบ
ฐานข้อมูล ดังนั้นแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำ�คัญที่หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทีจ่ ะต้องสนับสนุนทัง้ ด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ วัสดุ และการบริหารจัดการ
เพือ่ ให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของชุมชนให้มแี หล่งเรียนรู้ ผ้าทอมือในการ
ศึกษาและเรียนรู้ตามอัธยาศัย รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะจากการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ โดยเสนอต่อรัฐบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำ�บล สถาบันการศึกษา ช่างทอผ้า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
   1.1 ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
1.1.1 ควรกำ�หนดเป็นวาระแห่งชาติ ให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ด้านผ้าทอมือและ
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ศิลปหัตถกรรมอื่น ๆ ในท้องถิ่น เพื่อเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน จังหวัดและประเทศ
1.1.2 รัฐบาลควรส่งเสริมให้มกี ารจัดแหล่งเรียนรูผ้ า้ ทอมือระดับหมูบ่ า้ น ตำ�บล
จังหวัด และสถาบันการศึกษา โดยให้มีการนำ�ระบบผ้าทอมือมาใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
สามารถเชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในท้องถิ่น
1.1.3 รั ฐ บาลควรจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การทอผ้ า และอนุ รั ก ษ์
ภูมิปัญญาผ้าทอมือรวมทั้งจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นเอกลักษณ์ของ
คนไทย โดยใช้ลวดลายไทย ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ อนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1.4 ควรมีการจัดทำ�โครงการเยี่ยมชมผ้าทอมือในทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นการ
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1.5 ควรจัดแสดงผ้าทอมือทีม่ ลี วดลายและสีสนั ทีห่ ลากหลายควรมีการจัดแสดง
แบบผ้าทอมือประกอบการจัดนิทรรศการผ้าทอมือ
1.1.6 ควรจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคาร สถานที่ และบุคลากรในการ
จัดการให้บริการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
1.1.7 ควรมีเครือข่ายความร่วมมือของกลุม่ ทอผ้าในจังหวัดสุรนิ ทร์ ด้านการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาความรู้ การตลาดโดยมีผู้ประสานด้านต่าง ๆ ในระดับอำ�เภอเพื่อแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารให้กับกลุ่มทอผ้าของแต่ละอำ�เภอ และมีสำ�นักงานการพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็น
ศูนย์รวมเครือข่ายความร่วมมือ
   1.2 ข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดและตำ�บล
1.2.1 ควรมีการรวบรวมประวัตคิ วามเป็นมาของผ้าทอมือ แหล่งทีม่ าของผูผ้ ลิต
ผ้าทอมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผ้าทอมือ โดยจัดทำ�เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจได้ศึกษา ควรมี
การจัดทำ�เอกสารความรู้หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ประกอบการชมนิทรรศการ
1.2.2 ควรมีแหล่งเรียนรูด้ า้ นผ้าทอมือและศิลปหัตถกรรมอืน่ ๆ ในท้องถิน่ เพือ่
ให้ชุมชนได้มีแหล่งเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย
1.2.3 ควรยกย่องเชิดชูช่างทอผ้าเป็นปราชญ์ท้องถิ่นด้านผ้าทอมือ โดยมอบ
ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล ตลอดจนจัดทำ�ทำ�เนียบปราชญ์ท้องถิ่นของหมู่บ้านหรือชุมชน
   1.3 ข้อเสนอแนะต่อสถาบันการศึกษา
1.3.1 สถาบันการศึกษาควรเปิดหลักสูตรผ้าทอมือทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน
และระบบการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ช่างทอผ้าหรือผู้สนใจได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้
ผ้าทอมือได้ตามอัธยาศัยเพื่อนำ�ความรู้ไปพัฒนา และการจัดการผ้าทอมือ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
1.3.2 ควรมีการนำ�เสนอกระบวนการในการผลิตผ้าทอมือ ตลอดจนอุปกรณ์ตา่ งๆ
ในการทอผ้า ควรมีการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผ้าทอมือ เช่น กลุ่มแม่บ้านที่มีประสบการณ์ด้านการทอผ้า แต่ยังขาดการ
สนับสนุน ควรมีการส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ช่างทอผ้ารวมทั้งประชาชนทั่วไป
1.3.3 ควรจัดให้มกี ารสอนเสริม หรือจัดทำ�หลักสูตรท้องถิน่ เกีย่ วกับผ้าทอมือ โดย
เชิญช่างทอผ้าที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร
1.3.4 ควรส่งเสริมให้นกั เรียน นักศึกษาเห็นความสำ�คัญของผ้าทอมือ เช่น การจัด
ฐานข้อมูลให้สามารถสืบค้นพร้อมทั้งนำ�วัสดุ อุปกรณ์ มาจัดแสดงนิทรรศการ
1.3.5 ควรมีการจดสิทธิบัตรภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผ้าทอมือ และมีระบบป้องกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการใช้วิธีควบคุมสมาชิกของชุมชน ไม่ให้ถ่ายทอดกรรมวิธี หรือความรู้ อัน
เป็นเคล็ดลับในการผลิตให้แก่บุคคลต่างถิ่น ซึ่งอาจนำ�ไปสร้างสรรค์เป็นอุตสาหกรรมและจด
สิทธิบัตรเป็นของตนเอง
1.3.6 สถาบันการศึกษา อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมกับสำ�นักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด สำ�นักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และศูนย์หม่อนไหม
จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์
    1.4 ข้อเสนอแนะต่อช่างทอผ้า
1.4.1 ควรมีการพัฒนา และส่งเสริมให้สมาชิกของกลุม่ เครือข่ายได้รบั ความรูแ้ ละ
เทคนิคการทอผ้าที่ทันสมัย โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
1.4.2 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยการเป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผ้าทอมือ
1.4.3 ควรนำ�ผ้าทอมือมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากเป็นเครื่อง
นุ่งห่ม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ ผ้าพันคอ กระเป๋า ผ้าม่าน ปลอกหมอน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
     2.1 ควรศึกษาเครือข่ายความร่วมมือผ้าทอมือที่มีเทคนิคการทอผ้าประเภทเดียวกันใน
จังหวัดสุรินทร์
   2.2 ควรศึกษาการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ไทย-ลาว และไทย-กูย ในจังหวัดสุรินทร์
  2.3 ควรศึกษาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือในระดับภาค ประเทศ และอนุภูมิภาค
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อาเซียน

2.4 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมเครือข่ายผ้าทอมือ ในด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการผลิตผ้าทอมือ ด้านการตลาด และด้านแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสุรินทร์
2.5 ควรศึกษาประสิทธิภาพการดำ�เนินงานแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือในจังหวัดสุรินทร์
2.6 ควรศึกษาแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือด้วยระบบฐานข้อมูล
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รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์
The Patternts of Political Culture of Sangha Administrators
in Surin Province
พระอธิการนัฐพล เตชพโล1 จิรายุ ทรัพย์สิน2 วันชัย สุขตาม3
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษารูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการในจังหวัด
สุรินทร์ โดยจำ�แนกตามอายุ พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษาธรรม การศึกษาบาลี และตำ�แหน่ง
ทางคณะสงฆ์ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของพระสังฆาธิการในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
โดยใช้การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย
เชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์ จำ�นวน 243 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอนใช้แบบสอบถามที่จัดทำ�ขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นทั้งปลายปิดและปลายเปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการหาค่า ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ในกรณีที่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทำ�การวิเคราะห์
ความแตกต่างเป็นรายคูด่ ว้ ยวิธขี องเชฟเฟ ส่วนการวิจยั เชิงคุณภาพใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้
ข้อมูลสำ�คัญ ได้แก่ พระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยกำ�หนด
คุณสมบัติจ�ำ นวน 10 ราย และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของ พระสังฆาธิการ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
รองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟา้ และด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักพบว่า พระสังฆาธิการ
ในจังหวัดสุรินทร์มีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองทั้งสามรูปแบบคือ ทั้งแบบคับแคบ แบบไพร่ฟ้า
2
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แบบมีสว่ นร่วม โดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟา้ และพบว่า กำ�ลังพัฒนา
ไปสู่รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมยิ่งขึ้น อันเป็นผลจากการพัฒนาด้านการศึกษา
สามัญที่สูงขึ้น ด้านรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบนั้นพบว่า มีอยู่เพียงเล็กน้อยและมี
แนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ
2. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรนิ ทร์
โดยจำ�แนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุ พรรษา การศึกษาธรรม การ
ศึกษาบาลี และตำ�แหน่งทางคณะสงฆ์ที่แตกต่างกันมีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน
แต่พระสังฆาธิการที่มีการศึกษาสามัญแตกต่างกัน มีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองทีเ่ หมาะสมกับพระสังฆา ธิการ
พบว่า รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมมีความเหมาะสมกับพระสังฆาธิการมากที่สุด
ส่วนข้อเสนอแนะของพระสังฆาธิการในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองพบว่า ควรจัดพระสงฆ์ที่
มีความรู้ความสามารถเข้าไปดำ�เนินการให้ความรู้ ควรใช้ประเพณีประจำ�ปีเป็นเครื่องมือสร้างความ
ร่วมมือกันของวัดกับชุมชน วัดกับชุมชนควรประสานงานจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
พระสังฆาธิการทุกระดับต้องประสานงานกันในการส่งเสริมการศึกษา การปกครองควรเปิดโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น รวมถึงต้องจัดอบรมด้านการเผยแผ่เป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักยังเสนอแนะเพิ่มเติมว่า พระสังฆาธิการต้องเป็นบุคคลที่เปิดกว้างรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ควรนำ�ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นที่ดีไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำ�งานให้ดีขึ้น
ต้องรู้จักที่จะประสานงาน ประสานคน และควรสนับสนุนให้เกิดความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในทุก
ระดับ ทุกขั้นตอน ซึ่งในทุกแนวทางพระสังฆาธิการต้องเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนเพื่อนำ�ไปสู่
การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนในที่สุด
คำ�สำ�คัญ : รูปแบบ วัฒนธรรมทางการเมือง พระสังฆาธิการ
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The objectives of this research were: 1) to study the patterns of political
culture of Sangha Administrators in Surin province, 2) to compare the patterns of
political culture classified by age, year of ordination, elementary education, Dhamma
education, Pali education and order position and 3) to study the suggestions of
Sangha Administrators to promoting political culture. This research used a mixed
methodology between quantitative and qualitative research. For quantitative research,
the data was collected from 243 samples of Sangha Administrators in Surin province
with the multi-stage sampling. The instrument used for collecting the data was a
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questionnaire with open ended question and closed ended question. The statistics
for data analysis were analyzed by percentage, mean, standard deviation, F-test and
One - Way ANOVA. In the case of significantly statistic’s differences at .05, it was
analyzed by Scheffe. For qualitative research, the instrument was an in-depth interview
and the key informants were Sangha Administrators in Surin province with purposive
sampling by specifying the qualification for 10 samples and using techniques for
analyzing content with context.
The results of the research revealed that :
1. The patterns of political culture of Sangha Administrators in Surin province
in over all were moderate. By considering in each aspect, it was found that the most
average pattern of political culture of Sangha Administrators in Surin province was
the participant political culture, then the subject political culture and the parochial
political culture as the moderate level. The synthesis of information from the primary,
it revealed that Sangha Administrators in Surin province had all three patterns of
political culture namely the parochial political culture, the subject political culture
and the participant political culture. Mostly it was the subject political culture and
it was developing to the participant political culture because of higher elementary
education development. For the parochial political culture or original one, it found
that it is a little and decreasing.
2. The comparison results of the patterns of political culture of Sangha
Administrators in Surin province classified by personal characteristic, it found that a
Sangha Administrators, who was different in year of ordination, Dhamma education,
Pali education and order position, had no different patterns of political culture. But
a Buddhist ecclesiastical monk, who had different elementary education, had the
different patterns of political culture.
3. The study recommendations of the suitable patterns of political culture
for Sangha Administrators found that the most suitable pattern for Sangha
Administrators and order was the participant political culture. According to the
suggestions of Sangha Administrators to promoting the political culture, it suggested
that a monk who has knowledge and ability should be sent for giving the knowledge
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mostly, then an annual festival should be used as the tool of cooperation creation
between temples and community and they should continuously coordinate to
organize the activities for society. Sangha Administrators in every position should
coordinate to promote education. Due to administration, to give more chance of
showing the opinion should be emphasized and practice program of propagation
should be always continued. In addition, the data also suggest that more. Sangha
Administrators should be a person who listened and considered carefully the others’
opinions. They also should bring the good suggestion and opinion to improve and
change for better work. And they should coordinate work and people and support
the requirement to cooperate in every level and procedure that in every channel
Sangha Administrators must be as the first model to change in order to lead to the
development of sustainable organization.
Keywords : Patterns, Political culture, Sangha Administrators

บทนำ�

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เนื่องจากการมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน เป็นหมู่เหล่ารวมกันแบบ
สังคม อาจเพราะมีความจำ�เป็นบางประการที่ทำ�ให้มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน หมู่เหล่า ซึ่ง
ความจำ�เป็นเหล่านี้มาจากกรณีต่าง ๆ กัน (บุญลือ วันทายนต์, 2539 : 1) และได้สร้างรูปแบบแห่ง
วิถีชีวิตของตนขึ้นมา โดยมีรูปแบบที่มีลักษณะความเป็นไปต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่
ของตน โดยเฉพาะทั่วไปสำ�หรับสัตว์ประเภทอื่น เช่น การรู้จักสร้างที่อยู่อาศัย การรู้จักทำ�เครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพ การรู้จักแสวงหาอาหารและถนอมอาหาร ตลอดจนการรู้จักสร้างสื่อในการ
ติดต่อทำ�ความเข้าใจกันและกัน เป็นต้น การแสดงออกตามลักษณะเหล่านีถ้ อื เป็นการแสดงออกของ
มนุษย์อันทำ�ให้เข้าใจความหมายกันนั้นในทางสังคมศาสตร์ เรียกว่า “พฤติกรรม” พฤติกรรมของ
มนุษย์น้ันเป็นการกระทำ�ในทำ�นองหนึ่งในสถานการณ์หนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524 : 38) เมื่อ
ประสบและสนใจจึงเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยการสะสมและรับรู้
การแสดงออกทางพฤติกรรมนั้น ๆ ดังนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์ท่าน
เรียกว่า “วัฒนธรรม” อันเป็นชือ่ รวมสำ�หรับแบบอย่างทางพฤติกรรมทัง้ หลายทีไ่ ด้มาทางสังคมและ
ถ่ายทอดกันไปทางสังคม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524 : 101) ในแง่ของการมองความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมืองกับสังคมแล้วแทบจะแยกกันไม่ออก เพราะการเมืองนั้นมีรูปแบบที่เป็นการเมืองแบบเป็น
ทางการกับการเมืองแบบธรรมชาติ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2554 : 13) พฤติกรรมทางการเมืองของ
ระบบเหล่านั้นเกิดขึ้นเนื่องจากวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการเมืองอันเป็นรากฐานของสังคมเหล่านั้น
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มากกว่าที่จะเป็นผลผลิตของส่วนประกอบบางประการของระบบการเมืองเหล่านั้น โดยเฉพาะ
โครงสร้างส่วนบนของระบบการเมืองพฤติกรรมทางการเมืองของสังคมใดก็ตามนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่าง ๆ อันเป็นส่วนประกอบของระบบการเมืองก็จริง แต่วา่ แบบแผนวิถชี วี ติ ของคนในระบบการเมือง
เช่น ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ ตลอดไปจนถึงทัศนคติต่าง ๆ ของคนในระบบนั้นสำ�คัญกว่าส่วน
ประกอบอื่น ๆ ในระบบการเมืองที่อาจจะเห็นได้ชัด เช่น กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระเบียบการบริหาร
สิ่งที่เป็นแบบแผนชีวิต ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ตลอดจนปทัสถานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเมือง
ของคนในแต่ละสังคมนี่เองที่เป็นตัวกำ�หนดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในทางการเมือง และ
ทำ�ให้ระบบการเมืองของสังคมทั้งหลายมีลักษณะแตกต่างกันไป ตัวกำ�หนดที่ส�ำ คัญเหล่านี้เอง รวม
เรียกว่าเป็น “วัฒนธรรมทางการเมือง” (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2524 : 47)
วัฒนธรรมทางการเมืองถูกมองว่าเป็นสาเหตุหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย
อันเนื่องจากประเทศไทยนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา พัฒนาการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ในประเทศไทยมีลักษณะที่เป็นแบบแผนที่เรียกว่า“วงจรอุบาทว์ทางการเมือง” ซึ่งเป็นลักษณะ
กระบวนการทางการเมืองที่เกิดขึ้นซํ้าแล้วซํ้าอีกโดยไม่มีทางออก วงจรดังกล่าวเริ่มต้นจากการทำ�
รัฐประหาร หลังจากนั้นก็จะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีการเลือกตั้งและรัฐบาลจากการเลือก
ตัง้ ภายใต้ระบบรัฐสภา ต่อมาก็จะเกิดปัญหาทางการเมืองจนพัฒนาไปสูว่ กิ ฤติการณ์ทางการเมืองใน
ที่สุด และก็จะตามมาด้วยการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่ง (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2535 : 19) กล่าวคือ ใน
การศึกษาทางการเมืองซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะซับซ้อนอยูใ่ นระบบสังคมการเมือง การทีร่ ะบบการเมือง
ของสังคมหนึ่ง ๆ จะดำ�รงอยู่หรือพัฒนาขึ้นไปย่อมต้องอาศัยการที่คนในสังคมนั้นๆมีวัฒนธรรม
ทางการเมืองที่เอื้ออำ�นวยต่อการพัฒนาของระบบการเมืองของสังคมนั้น
ด้วยคนไทยส่วนใหญ่นบั ถือพุทธศาสนานับตัง้ แต่สมัยสุโขทัยจนมาถึงยุคปัจจุบนั จนถือเป็น
วัฒนธรรมความเชื่อ อย่างหนึ่งในชีวิตประจำ�วันของคนไทย มีคนไทยประมาณร้อยละ 95 ที่นับถือ
พระพุทธศาสนาและได้นำ�หลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางแห่งการดำ�เนินชีวิต
จนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์มรดกของชาติไทย (สุพัตรา สุภาพ, 2536 : 106)
แม้แต่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงนับถือศาสนาพุทธและทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงเป็น
พุทธศาสนูปถัมภก ด้วยเหตุน้ีจึงทำ�ให้พระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองจน
แยกไม่ออกในแง่ของการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองและเพื่อขจัดความขัดแย้งทางการเมือง
(ณรงค์ พ่วงพิศ และคนอื่น ๆ, 2548 : 85) สถาบันศาสนามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลไม่น้อย
เพราะคำ�สอนของศาสนามิได้จำ�กัดบทบาทอยู่เฉพาะเรื่องศีลธรรมเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อความ
นึกคิดของประชาชนทัง้ เด็กและผู้ใหญ่ (นิยมรัฐ อมฤต, 2532 : 93) อิทธิพลของศาสนาพุทธได้มีส่วน
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สัมพันธ์กบั การใช้อ�ำ นาจทางการเมืองของรัฐได้แก่ คติความคิดทางการเมืองของผูป้ กครอง (กษัตริย)์
แบบธรรมราชา ในทางปฏิบตั ศิ าสนาพุทธจึงมีบทบาทและอิทธิพลสำ�คัญในทางการเมือง ความเข้าใจ
ทีว่ า่ พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาคือผูท้ ปี่ ระพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั บำ�เพ็ญพรตภาวนาอยูแ่ ต่
ในอารามนั้น ในความเป็นจริงพระสงฆ์มีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์อยู่เสมอ เพราะปัจจัยการดำ�รง
ชีพของพระขึ้นอยู่กับชาวบ้าน ดังพระบาลีที่ว่า “ปรปฏิพุทฺธา เม ชีวิกา แปลว่า การเลี้ยงชีพของเรา
(พระ) เนื่องด้วยผู้อื่น” ด้วยชีวิตที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นที่เป็นชาวบ้านหรือคฤหัสถ์นี้เอง จึงเป็น
ความจริงที่ต้องยอมรับว่า พระสงฆ์ไม่ได้หนีไปจากสังคมแต่ประการใด (พระภูริพัฒน์ หอมแก้ว,
2557) ดังนั้น บทบาทหน้าที่ที่สำ�คัญของพระสงฆ์โดยเฉพาะพระสังฆาธิการที่เป็นผู้ปกครองสงฆ์คือ
การตอบแทนแก่ชาวบ้านจากการศึกษาประวัตขิ องพระสังฆาธิการโดยทัว่ ไปจะเห็นว่า ท่านเหล่านัน้
ได้บำ�เพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อพิจารณาจาก
เกณฑ์ขอบเขตงานภารกิจหลัก 6 ด้าน ได้แก่ การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่สาธารณูปการ
สาธารณประโยชน์ ศึกษาสงเคราะห์ (พระมหาสุภา อุทฺโท, 2542 : 58) นอกจากนี้ บทบาทของพระ
สังฆาธิการในปัจจุบนั ขยายออกไปอย่างกว้างขวางจากในอดีตอย่างมากมาย ซึง่ บทบาทดังกล่าวล้วน
มีส่วนทำ�ให้เกิดการถ่ายทอดหรือกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองจากพระสังฆาธิการในฐานะ
ผู้น�ำ ชุมชนสู่ประชาชนผ่านวิธีการต่าง ๆ การที่พระสังฆาธิการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใดย่อม
แสดงออกและถ่ายทอดซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนั้นผ่านบทบาทหน้าที่ของตนด้วย
การศึกษาถึงลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของกลุ่มพระสังฆาธิการน่าสนใจในประเด็นที่
สามารถนำ�ไปเชือ่ มโยง วิเคราะห์ถงึ แนวโน้มของวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนกลุม่ อืน่ ๆ ใน
สังคมที่พระสังฆาธิการเข้าไปมีบทบาท เช่น พระสงฆ์ที่อยู่ในปกครอง ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของวัดนั้น ๆ หรือชุมชนใกล้เคียงวัด นักเรียน นักศึกษาที่พระสังฆาธิการไปจัดกิจกรรมหรืออบรมให้
ความรู้ หรือแม้แต่การพบปะสนทนาโดยทัว่ ไป ซึง่ ในแต่ละครัง้ อาจมีประเด็นทางการเมืองสอดแทรก
อยู่มาก เพราะประเด็นทาง การเมืองย่อมส่งผลกระทบไปถึงทุกภาคส่วนของสังคม นอกจากนี้การ
ส่งผ่านความคิดหรือพฤติกรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการโดยบทบาทผู้ปกครองสงฆ์ บทบาท
ของพระสงฆ์โดยทั่วไป หากมีรูปแบบที่เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ก็เป็นการเอื้อต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในทางตรงกันข้าม หากวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิ
การมีลกั ษณะวัฒนธรรมทางการเมืองไม่เอือ้ อำ�นวยต่อระบบการปกครอง อาจส่งผลกระทบลักษณะ
วัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมในทางลบได้ในที่สุด
1. เพื่อศึกษารูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์
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การวิจยั เรือ่ ง รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรนิ ทร์ เป็นการ
วิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือสำ�หรับเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) เป็นเครื่องมือ
สำ�หรับเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ พระสังฆาธิการ สังกัดมหานิกายในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำ�นวนทั้งสิ้น
620 ราย (สำ�นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์, 2557) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี
2 กลุ่ม คือ พระสังฆาธิการ จำ�นวน 243 ราย ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi –
Stage Sampling) โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamana, 1970 : 125) ซึ่งใช้ระดับค่าความเชื่อมั่นที่
95% ที่นัยสำ�คัญ 0.05 โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล และพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์ จำ�นวน
10 ราย โดยใช้วธิ กี ารเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการกำ�หนดคุณสมบัติ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสังเกต
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีทงั้ หมด 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
คือ สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อรูปแบบวัฒนธรรมทางการ
เมืองข้อคำ�ถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง และแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยศึกษาแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำ�เนินการนำ�แบบสอบถามไปทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยลงไปแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้
อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยนำ�ผลของข้อมูล
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บันทึกเข้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพือ่ คำ�นวณหาค่าสถิตทิ เี่ ลือกใช้เพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรม
สำ�เร็จรูปทางสถิติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าทางสถิติโดยสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ค่าแจกแจงแบบ
ที (t – test) ค่าความแปรปรวน (F – test) ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นำ�มาวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) จากนั้นนำ�มาสังเคราะห์เป็นประเด็น
ร่วมหรือประเด็นหลัก (Theme) และอธิบายเนื้อหา (Text)

ผลการวิจัย

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จำ�นวน 84 รูป คิดเป็นร้อยละ
34.57 มีพรรษา 20 พรรษา ขึ้นไป จำ�นวน 73 รูป คิดเป็นร้อยละ 32.51 มีการศึกษาสามัญสูงสุดอยู่
ในระดับปริญญาตรี จำ�นวน 119 รูป คิดเป็นร้อยละ 48.97 มีการศึกษาแผนกธรรมสูงสุดอยูใ่ นระดับ
นักธรรมชั้นเอก จำ�นวน 218 รูป คิดเป็นร้อยละ 90.12 ไม่มีวุฒิการศึกษาแผนกบาลี จำ�นวน 183
รูป คิดเป็นร้อยละ 75.31 มีตำ�แหน่งสูงสุดเป็นเจ้าอาวาส หรือรองเจ้าอาวาส หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส
จำ�นวน 158 รูป คิดเป็นร้อยละ 65.02
2. รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.44, S.D. = 1.084) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบวัฒนธรรมทางการ
เมืองของพระสังฆาธิการด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสว่ นร่วม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.894) รองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ไพร่ฟา้ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.43, S.D. = 1.119) และน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบคับแคบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.78, S.D. = 1.238)
3. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรนิ ทร์
โดยจำ�แนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุ พรรษา การศึกษาธรรม การ
ศึกษาบาลี และตำ�แหน่งทางคณะสงฆ์ทแี่ ตกต่างกัน มีรปู แบบวัฒนธรรมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่พระสังฆาธิการที่มีการศึกษา
สามัญแตกต่างกันมีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดสุรินทร์
4.1 ความคิดเห็นต่อรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการด้านที่ควรส่งเสริม
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการด้าน
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ที่ควรส่งเสริมมากที่สุด คือ ด้านสาธารณะประโยชน์ วัดควรเป็นที่พึ่งของชุมชนมากขึ้น จำ�นวน
39 รูป คิดเป็นร้อยละ 36.79 รองลงมา คือ ด้านการศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นระบบ
จำ � นวน 24 รู ป คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.64 และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นการเผยแผ่ ค วรช่ ว ยกั น รั ก ษา
ขนบธรรมเนียมเดิม จำ�นวน 12 รูป คิดเป็นร้อยละ 11.32
4.2 วิธีการในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเสนอแนะวิธีการในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการมากที่สุด
คือ ส่งพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปดำ�เนินการให้ความรู้ จำ�นวน 31 รูป คิดเป็นร้อยละ
32.63 รองลงมา คือ ใช้ประเพณีประจำ�ปีเป็นเครือ่ งมือสร้างความร่วมมือกันของวัดกับชุมชน จำ�นวน
21 รูป คิดเป็นร้อยละ 22.10 และน้อยที่สุด คือ ต้องจัดอบรมด้านการเผยแผ่เป็นประจำ�อย่างต่อ
เนื่องจำ�นวน 5 รูป คิดเป็นร้อยละ 5.26

อภิปรายผลการวิจัย
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1. จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการในจังหวัด
สุรินทร์โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ พระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์ มีรูปแบบ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟา้ แสดงให้เห็นว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรนิ ทร์สว่ นใหญ่มคี วาม
รูค้ วามเข้าใจในระบบของคณะสงฆ์เป็นอย่างดี มีความเคารพเชือ่ ฟังและปฏิบตั ติ าม แต่ในการทำ�งาน
ไม่ค่อยเรียกร้องหรือเข้าไปมีส่วนร่วมมากนัก จะเป็นลักษณะรับคำ�สั่งและปฏิบัติตามโดยไม่ค่อย
โต้แย้งหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดนโยบาย ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะพระสงฆ์มรี ปู แบบการปกครอง
ในระบบลำ�ดับชั้นที่คล้ายระบบราชการ มีผู้ปกครองที่ดูแลกำ�หนดนโยบายและสั่งการ ซึ่งสอดคล้อง
กับ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตัง้ ถอดถอนพระสังฆาธิการได้ก�ำ หนด
จริยาพระสังฆาธิการไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ความคิด ความเชื่อหรือพฤติกรรมการทำ�งานแบบ
เดิมที่คุ้นชินกับระบบอาวุโสที่มีรูปแบบผู้น้อยกับผู้ใหญ่ก็เอื้อให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบไพร่ฟา้ ยิง่ ขึน้ ซึง่ สมบัติ วงศ์ศรีรตั น์ (2544 : 65) ได้อธิบายว่า การมีล�ำ ดับชัน้ ในสังคมหรือระบบ
อาวุโสแบบยอมรับอำ�นาจเป็นลักษณะที่สำ�คัญของสังคมไทยประการหนึ่งที่คนไทยมักจะมีลักษณะ
เคารพนับถือและตระหนักว่าตนเองอยูใ่ นสภาพใดในสังคม ดังนัน้ สังคมไทยจึงมีโครงสร้างอย่างหนึง่
ที่เน้นอยู่กับสถานภาพเป็นตัวชี้ว่าตัวเองควรปฏิบัติบทบาทอะไรและอย่างไรสอดคล้องกับ ทินพันธุ์
นาคะตะ (2543 : 36) ซึ่งสรุปพฤติกรรมของคนไทยไว้ว่า มีลักษณะอำ�นาจนิยม ชอบการใช้อำ�นาจ
เด็ดขาด เคารพเชือ่ ฟังและอ่อนน้อมต่อผูม้ อี �ำ นาจ รวมทัง้ มอบอำ�นาจแลความรับผิดชอบในทุกอย่าง
ไว้ทผี่ นู้ � 
ำ การทำ�งานจึงมีลกั ษณะสัง่ การจากเบือ้ งบนลงมาล่างมากกว่าจะเริม่ จากเบือ้ งล่างขึน้ ไป นิยม
ระบบเจ้านายกับลูกน้อง ผู้นำ�จะเป็นผู้มีอำ�นาจวาสนามีบารมีต้องสามารถให้ความคุ้มครองและให้
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ผลประโยชน์แก่ลูกน้องได้ ส่วนลูกน้องต้องให้การสนับสนุนและบริการแก่นายยึดมั่นในตัวบุคคล
มากกว่าหลักการ มีการจัดลำ�ดับฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระบบศักดินา ทำ�ให้มีการแบ่ง
ชนชัน้ ให้รจู้ กั ทีต่ าํ่ ทีส่ งู ไม่ควรตีตนเสมอผูใ้ หญ่ ยึดมัน่ ในประเพณีดงั้ เดิมไม่กระตือรือร้นหรือสนใจต่อ
กิจกรรมส่วนรวม ขาดความเชื่อมั่นในตนเองหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง มีความอดทนต่อการถูกเอารัด
เอาเปรียบ ถ่อมตัว เกรงใจผู้อื่นทำ�ให้ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์หรือคัดค้านผู้อื่นหรือผู้มีอำ�นาจ
2. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรนิ ทร์
โดยจำ�แนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่า พระสังฆาธิการที่มีสถานภาพด้านอายุ พรรษา การ
ศึกษาแผนกธรรมสูงสุด การศึกษาบาลี ตำ�แหน่งทางคณะสงฆ์แตกต่างกัน มีรปู แบบวัฒนธรรมทางการ
เมืองโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติสอดคล้องกับ วุฒิชัย ตัญจพัฒน์กุล (2552) ซึ่ง
ศึกษาวัฒนธรรมการเมืองของอาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ทำ�ให้มี
วัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ โซโรส (Sorod, 1991) ซึ่งศึกษา
อิทธิพลของวัฒนธรรมชาติและวัฒนธรรมองค์การต่อค่านิยม ทัศนคติการจัดการและผลการปฏิบัติ
งาน ผลการวิจยั พบว่า ชาวไทยมีระดับการขัดเกลาทางสังคมในองค์กร (Levels of Organizational
Socialization) และค่านิยมชาวไทยมีความเหมือนกันไม่วา่ ทำ�งานในองค์กรทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม ดังนัน้
วัฒนธรรมของชาติมีผลต่อค่านิยมการจัดการ ในขณะที่วัฒนธรรมองค์กรกลับมีผลต่อค่านิยมการ
จัดการน้อยกว่ากระบวนการขัดเกลาทางสังคม
แต่พระสังฆาธิการที่มีการศึกษาสามัญสูงสุดต่างกันมีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองที่
แตกต่างกัน เมือ่ ทำ�การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูป่ รากฏว่า พระสังฆาธิการทีม่ สี ถานภาพด้าน
การศึกษาสามัญสูงสุดตํ่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มอื่น ๆ พบว่า มีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ทั้งนี้เป็นเพราะการศึกษาทำ�ให้พระสังฆาธิการมีวิสัยทัศน์ที่
แตกต่างกัน อันเกิดจากกระบวนการต่าง ๆ ผ่านการศึกษา การอบรม ประสบการณ์ การปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลทัว่ ไปในสังคมทีแ่ ตกต่างกัน ทำ�ให้เกิดการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองจากสังคมภายนอก
องค์กรที่ตนเองเคยเรียนรู้หรือเคยปฏิบัติกันมาสอดคล้องกับ กิตติพงษ์ แก้วเรือนคำ�  (2552) ศึกษา
วัฒนธรรมทางการเมืองของพนักงานธนาคาร ในเขตอำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากการ
ศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติสอดคล้องกับ สมปอง รักษาธรรม (2552) ศึกษาความตื่นตัวทางการเมืองของ
เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้กับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยช่วง
ปี พ.ศ. 2549-2552 ศึกษากรณีเปรียบเทียบนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 5 จังหวัดภาคใต้ พบว่า
การศึกษา สถาบันทางการศึกษาที่ตั้งของสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความตื่นตัวทางการเมือง
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3. ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองทีเ่ หมาะสมกับพระสังฆาธิการ จาก
การวิจยั พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสว่ นร่วมมีความเหมาะสม
กั บ พระสั ง ฆาธิ ก ารที่ สุ ด ทั้ ง นี้ เ พราะเห็ น ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การบริ ห ารศาสนาของ
พระพุทธเจ้าที่สุด ซึ่ง อมร โสภณวิเชษฐ์พงษ์ และกวี อัศรวรรณ (2534 : 3) กล่าวไว้ว่า พระพุทธ
ศาสนาเป็นศาสนาที่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะมีลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย
มีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด กล่าวคือ พระธรรมอันเป็นคำ�สอนที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดง และวินยั ข้อปฏิบตั ทิ พี่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตขิ นึ้ รวมเรียก พระธรรมวินยั ซึง่ มีความสำ�คัญ
อย่างมาก โดยดูได้จากการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแก่ หมู่ภิกษุทั้งหลายว่า “พระธรรมวินัยจักเป็น
ศาสดาแทนตัวเรา (ตถาคต)” หลังจากมีผู้ถามถึงว่า หลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ ปรินิพพานผู้ใด
จะเป็นศาสดาแทนพระองค์ ซึง่ หมายถึง พระพุทธเจ้าทรงมอบพระธรรมวินยั ให้เป็นใหญ่หรือศาสดา
แทนพระองค์ เพื่อให้พระพุทธบริษัท 4 ได้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักการในการประพฤติอันจะ
เป็นการสร้างความถูกต้องแก่หมู่คณะหรือสังคมต่อไป พระพุทธศาสนาถือหลักความเสมอภาคภาย
ใต้พระธรรมวินัย ดุจประชาชนในสังคมประชาธิปไตยที่มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ภายใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับ ชัยอนันต์ สมุทวาณิช (2519 : 51) ซึ่งอธิบายถึงบุคลิกภาพ
ทีเ่ ป็นประชาธิปไตยซึง่ เกิดจากทัศนคติความเชือ่ และค่านิยมทางการเมืองทีส่ นับสนุนระบบการเมือง
แบบประชาธิปไตยไว้ว่า ต้องมีความคิดเห็นเป็นของตนเองโดยใช้เหตุผลสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ได้งา่ ย มีความรับผิดชอบผูกพันในสิง่ ทีต่ นได้กระทำ�ลงไปไม่มอี คติจากผูท้ มี่ คี วาม
แตกต่างไปจากตนเองในเรือ่ งเชื้อชาติ ศาสนาฯลฯ ไม่กล่าวหาผูอ้ ื่นโดยไม่มเี หตุผล มองโลกในแง่ดี มี
ศรัทธาความหวังต่อชีวิตและไม่ยอม ก้มหัวให้อ�ำ นาจบาตรใหญ่
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จากการวิจัยครั้งนี้ พบประเด็นข้อเสนอแนะที่ส�ำ คัญและเป็นประโยชน์ ดังนี้
1.ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1 จัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปดำ�เนินการให้ความรู้ เพื่อสร้างแนวทางใน
การมีส่วนร่วมในการบริหารคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 วัดกับชุมชนควรประสานงานจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมอย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้ประเพณีประจำ�
ปีเป็นเครื่องมือสร้างความร่วมมือกันของวัดกับชุมชน
1.3 พระสังฆาธิการทุกระดับต้องเป็นบุคคลทีเ่ ปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ ควรนำ�
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่ดีไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการทำ�งานให้ดีขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
   2.1 ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการในจังหวัด
สุรินทร์กับรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของพระสังฆาธิการในจังหวัดอื่น ๆ
    2.2 ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับการส่งเสริมรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมือง
    2.3 ศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในทางการเมือง
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การพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมเซียงข้อง
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในประเทศไทย
มลินี พรมลาย1 คนึงนิตย์ ไสยโสภณ2 ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์3
Malinee Promlai1 , Kanuengnit Saiyasopon2 , Siripen Attapaibul3
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การศึกษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธกี รรมเซียงข้องของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทย
ลาว มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความเป็นมา บทบาทหน้าทีแ่ ละคุณค่าของพิธกี รรมเซียงข้องของกลุม่
ชาติพนั ธุไ์ ทยลาวในประเทศไทยและเพือ่ สร้างชุดการแสดงทีพ่ ฒ
ั นาจากพิธกี รรมเซียงข้องของกลุม่
ชาติพนั ธุไ์ ทยลาว โดยใช้เทคนิควิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการประชุม
กลุ่มย่อย จากกลุ่มผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ และผู้ให้ข้อมูลทั่วไปในหมู่บ้านตาโกน ตำ�บลตาโกน อำ�เภอเมือง
จันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผลการวิจัยพบว่า พิธีกรรมเซียงข้องเป็นพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวที่นับถือและ
สืบทอดมายาวนานมีองค์ความรู้ในเรื่องพิธีกรรมเซียงข้อง มีความเชื่อ มีพิธีกรรม และมีกฎระเบียบ
ในความเชื่อ ความศรัทธามาตั้งแต่ครั้งอดีต ภูมิปัญญาเหล่านี้ถือเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่มคน
นับถือในเรือ่ งพิธกี รรมเซียงข้อง รวมไปถึงกลุม่ คนทีม่ คี วามเชือ่ ในพิธกี รรมเซียงข้องทัง้ มวล องค์ความ
รู้เหล่านี้มีการถ่ายทอดเป็นกระบวนการจากประสบการณ์ของบรรพบุรุษให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน
พิธีกรรมเซียงข้องด้านสังคม/วัฒนธรรม/ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว สะท้อนให้
เห็นความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวที่มีความเชื่อ ความเคารพต่อผีแถน เทวดา ช่วยให้เข้าใจ
ปรัชญาชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว เน้นการรักษาโครงสร้างของจารีตประเพณี กฎระเบียบของ
สังคม ระบบนิเวศ และการเคารพภูมิปัญญาผู้สืบทอด พิธีกรรมเซียงข้องชี้ให้เห็นฐานความคิดใน
ด้านความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีแถน เทวดา อย่างเหนียวแน่นและยังคงวัฒนธรรมความเชื่อที่มี
มาแต่อดีต มีพิธีกรรมการเสี่ยงทาย สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
ผลการพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมเซียงข้อง ผู้วิจัยเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวกับพิธีกรรม
เซียงข้องเพื่อสื่ออัตลักษณ์ด้านพิธีกรรม การแต่งกาย ท่ารำ�และดนตรี ไปยังผู้ชม โดยพัฒนาทำ�นอง
เพลงของดนตรีอีสานได้แก่ บทเพลงภูไท เซิ้งโปงลาง นกไซบินข้ามทุ่ง ประกอบกับเสียงปี่ภูไทโดย
2
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นำ�บางประโยคของบทเพลงดังกล่าวมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ในรูปแบบอารมณ์วถิ ชี วี ติ ชนบท
โบราณมากยิ่งขึ้น ท่ารำ�เน้นให้เห็นคุณลักษณะของกระบวนการในการประกอบพิธีกรรมเซียงข้อง
ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว
รูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็น 6 ช่วง มีท่ารำ�ทั้งหมด 10 ท่า ซึ่งแต่ละท่าสื่อให้เห็นวิถีชีวิต
ความคิด ความเชื่อและความศรัทธาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว การออกแบบเครื่องแต่งกาย นำ�เอา
อัตลักษณ์ของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยลาวเป็นหลัก คำ�นึงถึงอัตลักษณ์เฉพาะกลุม่ โดยผูว้ จิ ยั คำ�นึงถึงทฤษฎี
ทางทัศนศิลป์มาเป็นกรอบในการสร้างออกแบบเครือ่ งแต่งกาย โดยใช้สแี ดง ดำ� ขาว เป็นสีทไี่ ด้จาก
การศึกษาเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของพิธีกรรม ความเชื่อ และจะสะท้อนสภาพชีวิตและสังคมของ
กลุ่มคนนับถือผีแล้วนำ�มาสร้างสรรค์ผสมผสานกับจินตนาการ ส่วนอุปกรณ์ในการแสดงประกอบ
ไปด้วยหุ่นเซียงข้อง เครื่องบวงสรวงสำ�คัญที่ใช้ในการดั้งเดิมของบรรพบุรุษกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวที่
สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งคนในสังคมปัจจุบันควรนำ�สิ่งที่ดีงามมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ช่วยกันอนุรักษ์และสืบสาน สร้างจิตสำ�นึกเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ตนเอง
คำ�สำ�คัญ : การพัฒนาศิลปะการแสดง พิธีกรรม เซียงข้อง กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว
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The objectives of this research were: 1) to study histories, roles, and values
of the Siang Khong ritual of the Thai-Lao ethnic group living in Thailand; and 2) to
develop a set of performing arts from the Siang Khong ritual. The data of this
qualitative study were collected through observations, interviews, and focused-group
discussions among gurus, practitioners, and general informants from Ta-kon Village,
Ta-kon Sub-district, Mueng-jun District, Srisaket Province.
The study found that the Siang Khong ritual is the ritual of Thai-Lao ethnic
people which has been inherited for a long time. The Siang Khong ritual consists of
the body of knowledge relating to beliefs and rules of beliefs. These local wisdoms
are considered as a sharing identity of people who believe in the ritual of Siang
Khong. Such the body of knowledge has been procedurally inherited from the
experiences of ancestors to people of the next generations. According to the Siang
Khong ritual’s roles, the study showed that the Siang Khong ritual represents the
beliefs and respects of Thai-Lao ethnic people about spirits, Thanks, and gods. It
also helps to understand more about the philosophies of Thai-Lao ethnic people
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which focused on a conservation of traditional structures, social rules and regulations,
ecological systems, and local wisdoms of the Siang Khong inheritors. Furthermore,
the study also revealed more about the beliefs relating to sprits, Thanks, and gods
where such the beliefs could be able to find widely among people at the present
time. Obviously, this could be seen through the ritual of divination inheriting since
the past time until nowadays.
Considering to a performing arts development from the Siang Khong ritual,
the researcher selected a performing content to present the outstanding identities
of the ritual according to dressing styles, dancing styles, and musical styles of Siang
Khong ritual to the audience. The performing music was developed from Isan songs
including Isan-Phuthai, Soeng Ponglang, and Nok SaiBin Kham Thung mixed with the
sound of traditional Phuthai flute. Some lyrics of the mentioning songs were
rearranged to express more feeling about ways of life of people living the past time.
Additionally, the dancing styleswere designed to present about specific processes
in conducting the Siang Khong ritual of the Thai-Lao ethnic people. The performing
is divided into 6 parts which consist of 10 dancing styles. Each dancing style presents
ways of life, beliefs, and faiths of the Thai-Lao ethnic people. The performing
costumes were designed basing on the outstanding identities of the Thai-Lao ethnic
people. The theory of visual arts had been applied by the researcher as a framework
of a costume designing. Red, black, and white are colors that used as a symbol of
the ritual and beliefs. An instrument which is used for a performing consists of a
Siang Khong model. Important offerings for a ritual conduction consist of Khan 5,
flowers, joss sticks, candles, Praewa cloth, popped rice, and rice. As a result, the
development of performing arts from Siang Khong ritual could help to make people
of the new and modern society to know more about the Siang Khong ritual which
is considered as a traditional origin of the Thai-Lao ethnic group. Therefore, people
who are living at the present time should take a goodness from the past time to
use as a guideline for a conservation and to generate an awareness of the importance
of their local cultures.
Keywords : performing arts development, ritual, Siang Khong, Thai-Lao ethnic group.
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ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทั้งวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมราษฎร์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง มีการแพร่กระจายและปรับใช้จนเกิดการผสมผสานกลมกลืนทำ�ให้วฒ
ั นธรรม
เดิมในท้องถิน่ เริม่ ลดความสำ�คัญลง บางอย่างได้สญ
ู หายไป ส่วนทีย่ งั คงอยูใ่ นแต่ละท้องถิน่ มีลกั ษณะ
บางอย่างที่แตกต่างจากเดิม แต่ยังคงอัตลักษณ์ของตนเองให้เห็น กิ่งแก้ว อัตถากร (2520 : 1)
พิธีกรรมเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมสร้างขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางจิตใจให้มีความ
สุขสมหวังและเชื่อว่าพิธีกรรมต้องนำ�ไปสู่ผลที่คาดหวังทำ�ให้เกิดความสวัสดิมงคลอยู่เย็นเป็นสุข
ลักษณะของพิธีกรรมมีอยู่ 2 ประการ คือ เน้นเรื่องของจิตใจ และเน้นเรื่องสัญลักษณ์ในสังคมไทย
มักประกอบพิธกี รรมตามโอกาสต่าง ๆ ตัง้ แต่เกิดไปจนตาย เนือ่ งจากพิธกี รรมเป็นผลิตผลของมนุษย์
ที่มีโครงสร้างของตนเอง แต่ไม่สามารถจะคงอยู่ได้โดดเดี่ยวด้วยตัวเอง ซึ่ง ปราณี วงษ์เทศ (2525 :
27) มีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมว่า วิธีการทำ�ความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์นั้นจำ�เป็นต้องศึกษา
และทำ�ความเข้าใจรูปแบบของพิธีกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นพิธีกรรมในสังคมนั้น
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวมีความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติได้แก่ ศาสนาหรือคติทางศาสนา
เรื่องบุญกรรม ซึ่งปรากฏในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในอดีตถึงปัจจุบันเกี่ยวกับการนับถือ
ศาสนา อภิศักดิ์ โสมอินทร์ (2529 : 31) ได้กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติพิธีกรรมและรวมถึงความเชื่อเรื่อง
บุญกรรม จะตอบสนองและติดตามตัว ตามทั้งอดีตชาติ ชาติปัจจุบันและชาติหน้า ซึ่งได้ใช้โอกาส
ในชาติปจั จุบนั ทำ�บุญให้มากเท่าทีท่ �ำ ได้ ผลบุญจะตอบสนองในชาติหน้าถือว่าเป็นการวางแผนระยะ
ยาวถึงชาติหน้า ดังเช่น กลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยลาวทีอ่ าศัยกันอย่างหนาแน่นในเขตพืน้ ทีบ่ า้ นตาโกน ตำ�บล
ตาโกน อำ�เภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ มีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมในการเสี่ยงทายที่เรียกว่า
“พิธกี รรมเซียงข้อง” โดยมีความเชือ่ ว่าความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดจากผี บรรพบุรษุ
ผีแถน เทวดาเป็นผู้กระทำ�  สิ่งที่จะทำ�ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลต้องจัดพิธีกรรมเซียงข้อง เพื่อให้
เซียงข้องเป็นสื่อกลางระหว่างคนบนโลกมนุษย์กับผีแถน ผีบรรพบุรุษ เพื่อไต่ถามถึงสาเหตุที่ทำ�ให้
เกิดความแห้งแล้งในหมู่บ้าน เพื่อที่จะเซ่นสังเวยต่อผีแถนและผีบรรพบุรุษ เพื่อให้เกิดความพอใจ
และทำ�ให้ฝนได้ตกต้องตามฤดูกาล
พิธกี รรมเซียงข้องทำ�ขึน้ เพือ่ เสีย่ งทายในเรือ่ งทีอ่ ยากรู้ หรือหาข้อสรุปไม่ได้ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ไทยลาว โดยมีเซียงข้องเป็นสัญลักษณ์ตัวแทน ทำ�หน้าที่ติดต่อหรือเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับ
เทวดาหรือผีแถน วิถีชีวิตของชาวบ้านตาโกนในปัจจุบันยังคงเป็นวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย อยู่กันใน
ลักษณะของระบบเครือญาติมาโดยตลอด มีความเชื่อมั่นในผู้น� 
ำ มีความสามัคคี กลมเกลียวและยัง
เป็นสังคมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน อีกทั้งต้องพึ่งพาตนเอง ดังนั้นจึงควรพึงระวังในเรื่องของการ
ไหลบ่าทางวัฒนธรรมของสังคมเมืองสูช่ นบท ส่วนเรือ่ งพิธกี รรมนัน้ ยังไม่มกี ารไหลบ่าของวัฒนธรรม
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ภายนอกเข้ามา อีกทั้งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ดัง
นัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับพิธกี รรมเซียงข้องบ้านตาโกนเป็นหมูบ่ า้ นทีย่ งั คงยึดหลักปฏิบตั ิ
ประกอบพิธกี รรมอย่างเคร่งครัดเป็นลำ�ดับขัน้ ตอนทีม่ คี วามสมบูรณ์แห่งพิธกี รรมอย่างครบถ้วนตาม
ประเพณีดงั้ เดิมของชาติพนั ธุ์ ไทยลาวอย่างแท้จริง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาพิธกี รรมเซียงข้อง
เพือ่ นำ�มาพัฒนาเป็นศิลปะการแสดงทีจ่ ะอนุรกั ษ์ประเพณีนไี้ ว้ เพือ่ เผยแพร่ ตลอดจนใช้เป็นสือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน เพื่อนบ้าน และสังคมได้อีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาความเป็นมา บทบาท หน้าทีแ่ ละคุณค่าของพิธกี รรมเซียงข้องของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ไทยลาวในประเทศไทย
2. เพื่อสร้างชุดการแสดงที่พัฒนาจากพิธีกรรมเซียงข้องของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวใน
ประเทศไทย

วิธีดำ�เนินการวิจัย
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การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้เทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชากร
ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บ้านตาโกน ตำ�บลตาโกน อำ�เภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มี
ความรู้และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการทำ�พิธีกรรมเซียงข้องประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ทางด้าน
พิธีกรรมเซียงข้อง ผู้สูงอายุ ผู้นำ�ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่นกลุ่มผู้ปฏิบัติ (Perform Informants)
หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ในการประกอบพิธีกรรมเซียงข้องประกอบด้วย
พระภิกษุสงฆ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ร่วมในพิธีกรรม
คือ กลุ่มชาวบ้าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวผู้วิจัย กรอบการสังเกต กรอบการสัมภาษณ์ และ
กรอบการสนทนากลุ่มตลอดจนใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการบันทึกข้อมูลภาคสนาม ส่วนวิธีการ
เก็บข้อมูลการวิจัยนั้น ผู้วิจัยเก็บทั้งข้อมูลจากเอกสารและลงภาคสนามโดยศึกษาเอกสารและงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพิธกี รรมและวิทยานิพนธ์ทเี่ กีย่ วกับพิธกี รรมและการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ นำ�
หลักการและรูปแบบในพิธกี รรมเซียงข้องมาสร้างเป็นท่ารำ�ต่าง ๆ ในรูปแบบของการแสดง โดยเก็บ
จากแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
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พิธกี รรมเซียงข้องของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยลาวนี้ เป็นพิธกี รรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเชือ่ ความ
ศรัทธา เป็นกฎ ระเบียบทางสังคม ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งถึง
แนวคิดและขั้นตอนของการทำ�พิธีกรรมเซียงข้องแล้ว จะเห็นว่าพิธีกรรมนี้ได้รวบรวมเอาลักษณะ
ทางวัฒนธรรมไว้หลายด้านด้วยกัน การกำ�หนดขั้นตอนพิธีกรรม ผู้ประกอบพิธีกรรม เครื่องเซ่น
ตลอดจนผู้ร่วมในพิธีกรรมเหล่านี้ล้วนยืนยันให้เห็นว่า พิธีกรรมเซียงข้องนี้ถือเป็นศูนย์รวมทาง
วัฒนธรรมทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ อัตลักษณ์ของหมูบ่ า้ นได้อย่างชัดเจน จึงเป็นประเพณีทมี่ คี ณ
ุ ค่าทีค่ วรสืบสานให้
รุ่นหลังได้รับรู้และคงอยู่สืบไป ผลจากการศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมเซียงข้องของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย
ลาวบ้านตาโกน ตำ�บลตาโกน อำ�เภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยจะนำ�องค์ความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาเป็นศิลปะการแสดงเพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงวิถชี วี ติ และขัน้ ตอนการประกอบพิธกี รรมเซียงข้อง
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในประเทศไทย
ผลการศึกษาความเป็นมาบทบาทหน้าทีแ่ ละคุณค่าของพิธกี รรมเซียงข้องของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ไทยลาวในประเทศไทย ความเป็นมาองค์ประกอบของพิธีกรรมเซียงข้อง กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวมี
การติดต่อสัมพันธ์กนั มาในอดีตมีความเชือ่ เรือ่ งผีคล้ายคลึงกัน มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เซ่นสังเวยบูชาผีเพือ่
ความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิต มีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมอย่างเหนียวแน่น และยังคงวัฒนธรรม
ความเชื่อโบราณอย่างเห็นได้ชัด มีพิธีกรรมการบูชาสังเวยผีสืบทอดมาถึงปัจจุบันมีความคล้ายคลึง
กันทั้งจุดมุ่งหมายรวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ ของพิธีกรรม มีทัศนะเกี่ยวกับคนตายเหมือนกันคือ มี
ทั้งความ เกรงกลัว ความเคารพและความรัก การจัดพิธีกรรมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่
กับผู้ตายและถือว่าคนตายยังมีความห่วงใยคอยช่วยเหลือจึงมีการกราบไหว้บูชาและการปฏิบัติต่อ
ดวงวิญญาณเทพเทวดาในปัจจุบันชาวบ้านตาโกนยังมีความเชื่อเรื่องผีและมีการประกอบพิธีกรรม
เกีย่ วกับผีอยูเ่ สมอ พิธกี รรมเซียงข้องของบ้านตาโกนยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ไทยลาวโดยเฉพาะพิธกี รรมเซียงข้องเป็นพิธกี รรมทีม่ กี ารสืบทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ มาเป็นเวลาอันยาวนาน
องค์ประกอบในพิธีกรรมเซียงข้องเครื่องเซ่นในพิธีกรรมเครื่องปลุกเสกจะมีอะไรบ้างนั้นก็แล้วแต่
ขะจํ้าจะจัดหา ซึ่งพิธีกรรมเซียงข้องของบ้านตาโกนนี้จะประกอบด้วย กรวยดอกไม้ ขัน 5 ขัน 8 ผ้า
ซิ่นผ้าโสร่ง 1 ผืน ผ้าขาวม้า 1 ผืน เงิน 12 บาท ข้าวสาร 1 ถ้วย ข้าวตอก 1 ถ้วย นํ้าขมิ้น 1 แก้ว
อุปกรณ์ในพิธกี รรม อุปกรณ์ทสี่ �ำ คัญสำ�หรับพิธกี รรมเซียงข้องทีข่ าดไม่ได้คอื หุน่ เซียงข้อง การทำ�พิธี
ปลุกเสกเซียงข้องจะต้องมีอปุ กรณ์ทจี่ ะใช้ในพิธอี ย่างครบถ้วนจะขาดสิง่ หนึง่ สิง่ ใดตามทีข่ ะจาํ้ ต้องการ
ไม่ได้เพราะอุปกรณ์ไม่ครบเซียงข้องก็จะไม่ลงสิงในหุ่นเซียงข้อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ�พิธีปลุกเสก
ของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยลาวได้ก�ำ หนดไว้มาแต่โบราณ ผูป้ ระกอบพิธกี รรมบุคคลทีท่ �ำ หน้าทีใ่ นการทำ�
พิธกี รรมหรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า ขะจาํ้ หรือผูด้ แู ลหุน่ เซียงข้องคือคุณพ่อทิพย์ ไชยโย เป็นผูส้ บื ทอด
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มาจากบรรพบุรุษในการประกอบพิธีกรรมเซียงข้องและยังมีพระสงฆ์ ผู้ถือหุ่นเซียงข้องหรือเมีย
เซียงข้องผู้ถาม เซียงข้อง จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมเซียงข้องของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวนี้ เป็นพิธีกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาเป็นกฎระเบียบทางสังคมถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
พิธีกรรมเซียงข้องถือเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่บ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ของหมู่บ้านได้อย่างชัดเจนจึง
ทำ�ให้เซียงข้องมีบทบาทต่อสังคมวัฒนธรรมและประเพณี ในเชิงระบบสัญลักษณ์ด้านสังคมพบว่า
พิธกี รรมสร้างระบบการถ่ายทอดอำ�นาจและภูมปิ ญ
ั ญาให้แก่คนในกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยลาวสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ ผีและเทพ เป็นการเชือ่ มโยงกันทางสัญลักษณ์ พิธกี รรม เซียงข้องมีบทบาท
โดยตรงต่อสังคมในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวคือความอยู่รอดของครอบครัว ชุมชนและเผ่าพันธุ์ หาก
เมื่อใดที่มนุษย์แยกตนเองจากธรรมชาติ พิธีกรรมก็จะหมดความหมายความหายนะก็จะตามมา
ความสงบของคนในชุมชนทีเ่ คยเอือ้ อาทรต่อกัน การรวมกลุม่ ในสังคมให้เกิดการมีสว่ นร่วมเกิดความ
รักสามัคคีบรรยากาศทีใ่ ห้ความอบอุน่ ในพิธกี รรมก็จะหายไปด้วย นอกจากนีพ้ ธิ กี รรมเซียงข้องยังมี
บทบาทด้านวัฒนธรรมและประเพณี สนองความต้องการของสังคม เมือ่ มีการไหลบ่าของวัฒนธรรม
ภายนอกเข้ามา พิธกี รรมนัน้ ก็เริม่ หายไปจากวิถชี วี ติ ของคนหลายแห่ง แต่ยงั มีกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยบาง
กลุ่มที่ยังคงรักษาและสืบทอดพิธีกรรมไว้ให้คงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวหมู่ที่ 1
บ้านตาโกน ตำ�บลตาโกน อำ�เภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ทีย่ งั คงมีวถิ ชี วี ติ ทีส่ ะท้อนให้เห็นความ
เชื่อ ปรัชญาการดำ�เนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเป็นไปอย่างสันติสุขได้ชัดเจน พิธีกรรมเซียงข้อง
ยังมีคุณค่าที่จะสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและความเชื่อศรัทธาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยลาว แล้วยังพบว่าพิธีกรรม เซียงข้องนี้ยังให้เห็นคุณค่าในด้านต่าง ๆ เช่น คุณค่าในเชิง
วัฒนธรรม คุณค่าในเชิงสังคม คุณค่าในเชิงอนุรักษ์ คุณค่าในเชิงระบบนิเวศน์ จากคุณค่าที่กล่าวมา
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าพิธีกรรมเซียงข้องมิได้ทำ�หน้าที่ในขณะที่กระทำ�พิธีเพียงเท่านั้นแต่ยังทำ�หน้าที่
อืน่ ๆอันเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ชุมชนอีสานในหลายบทบาทซึง่ เป็นประโยชน์เชิงซ้อนตามมาทีค่ วรภาค
ภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง พิธีกรรมเซียงข้องมีแนวคิดสร้างสรรค์มาจากความเชื่อเกี่ยวกับดวงวิญญาณของ
เซียงข้องโดยเชื่อว่าเป็นวิญญาณของเทพ และความศรัทธาของชาวอีสานซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้าง
ขวัญกำ�ลังใจและการจัดระเบียบทางสังคมให้มคี วามเข้มแข็งทัง้ ยังเป็นการให้เกิดการผ่อนคลายความ
ตึงเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและภัยที่เกิดจากธรรมชาติอีกประการหนึ่งคือการ
อนุรักษ์พิธีกรรมความเชื่อที่ก�ำ ลังจะสูญหายไปจากชุมชนอีสาน
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ผลการพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมเซียงข้อง ผู้วิจัยเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวกับพิธีกรรม
เซียงข้อง เพื่อสื่ออัตลักษณ์ด้านพิธีกรรมการแต่งกายท่ารำ�และดนตรีไปยังผู้ชม โดยพัฒนาทำ�นอง
เพลงของดนตรีแนวคิดในการสร้างบทเพลงนั้น ได้มาจาก การนำ�แนวคิดขั้นตอนในการสร้างการ
แสดงเซิ้งเซียงข้องของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวเป็นหลัก ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบอีสานโดยแบ่งแนวความ
คิดการสร้างบทเพลงตามฉากการแสดงเป็นการแสดงการใช้ชวี ติ ในกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยลาวตามวิถชี วี ติ
ชนบทโบราณ ดังนั้นแนวคิดในการสร้างบทเพลงจึงนำ�บทเพลงของดนตรีอีสานคือบทเพลงภูไทซึ่ง
เป็นเพลงที่มีท่วงทำ�นองที่โหยหวนของปี่ภูไทประกอบพิธีกรรมของชาวอีสานเพื่อสร้างอารมณ์วิถี
ชีวติ ชนบทโบราณซึง่ มีเสียงประกอบ (Effect) การพัฒนาท่ารำ�จากพิธกี รรมเซียงข้องผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นา
มาเป็นชุดการแสดงในชุดเซิ้งเซียงข้อง รูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็น 6 ช่วงมีท่ารำ�ทั้งหมด 10 ท่า
ด้วยกัน ได้แก่ ท่าวิญญาณเทพเทวา ท่าออกมากราบไหว้บูชา ท่าบวงสรวงเทพเทวา ท่าคารวะฟ้า
ดิน ท่าอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่าชูข้องยกย่องเชิดชู ท่าวิญญาณสิงสถิต ท่าเสี่ยงทาย ท่าเซียงข้อง
สัมแดงฤทธิ์ ท่าพิชิตสิ่งชั่วร้าย
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ภาพที่ 2 ภาพการเสี่ยงทายในพิธีกรรมกับภาพบวงสรวงในการแสดงเซิ้งเซียงข้อง
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ภาพที่ 3 ท่าวิญญาณเทพเทวา มีทั้งหมด 2 ท่า
การแสดงช่วงที่ 1 ท่าวิญญาณเทพ เทวาเป็นการแสดงบทบาทสมมุตโิ ดยจำ�ลองสถานการณ์
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ให้เห็นภาพบรรยากาศความเชือ่ ในเรือ่ งของดวงวิญญาณของเทพเทวดาทีค่ อยปกปักดูแลรักษาคนใน
ชุมชน เป็นท่าทีแ่ สดงให้เห็นถึงดวงวิญญาณของเทพเทวดาทีล่ อ่ งลอยคอยปกปักรักษาให้คนในชุมชน
มีความสงบสุข เป็นท่าที่แสดงการเคลื่อนไปมาอย่างช้า ๆ ก่อนที่จะมีการปลุกเสกให้วิญญาณของ
เซียงข้องเข้าสิงในหุ่นเซียงข้องที่เตรียมไว้ในการประกอบพิธีกรรม

ภาพที่ 4 ท่าวิญญาณสิงสถิต มีทั้งหมด 3 ท่า
ท่านี้แสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมในการเชิญดวงวิญญาณเซียงข้องลงมาสิงสถิตในข้อง
ที่จัดเตรียมไว้ โดยผู้แสดงจะปฏิบัติในท่านั่งและยืนจนกระทั่งดนตรีก็เปลี่ยนทำ�นองเพลงเป็นเพลง
เร็วผู้แสดงจึงเปลี่ยนท่ารำ�ต่อไป
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ภาพที่ 5 ท่าเสี่ยงทาย มีทั้งหมด 3 ท่ารำ�
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ท่านี้เป็นการแสดงถึงการเสี่ยงทาย วิ่งตามหาวิญญาณภูตผีโดยผู้แสดงจะใช้การกระโดด
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสำ�แดงอิทธิฤทธิ์ของเซียงข้อง โดยมีเมียเซียงข้องเป็นผู้ถือหุ่นเซียงข้องนำ�
หน้า ถ้าเซียงข้องหยุดตรงไหนแสดงว่าสิ่งที่กำ�ลังตามหาอยู่ตรงนั้น จะค้นหาไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะ
พบในสิ่งที่ต้องการ

อภิปรายผลการวิจัย
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศิลปะการแสดงเกี่ยวกับพิธีกรรมเซียงข้องของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย
ลาวในประเทศไทย ผลจากการศึกษาพิธีกรรมเซียงข้องของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ ผู้วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาเป็นประเด็นได้ ดังนี้
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1. ความเป็นมา องค์ประกอบ บทบาทและคุณค่าของพิธีกรรมเซียงข้อง
การนับถือผีของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยลาว มีความเชื่อในธรรมชาติ ดิน นํ้า ลม ไฟ ต้นไม้ใหญ่
ภูเขา แนวความคิดและความเชื่อดังกล่าวมีลักษณะเป็นวิญญาณนิยม (Animism) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธีรยุทธ ขันธการ (2525 : 195) เรื่อง เซียงข้อง : ความเชื่อศรัทธาฟ้าฝนและการ
เสีย่ งทาย พบว่า มีพธิ กี รรมบูชาเพือ่ เซ่นสรวงฟ้อน-เต้น ทีม่ มี าดัง้ เดิม มีวฒ
ั นธรรมความเชือ่ เกีย่ วกับ
ผีไว้ได้เหนียวแน่น และคงความเชือ่ แบบโบราณให้เห็นอย่างเด่นชัด ยังมีการสืบทอดพิธกี รรมเซียงข้อง
เพื่อเสี่ยงทาย จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยธีรยุทธ ขันธการ พบว่า มีข้อมูลเกี่ยวกับความ
เป็นมาของเซียงข้อง คือ เซียงข้องหรือพิธเี ต้าเซียงข้อง เป็นพิธกี รรมโบราณพิธหี นึง่ ทีใ่ ช้ในการขับไล่
ภูตผี ปีศาจ โดยอาศัยข้องซึ่งเป็นเครื่องจักสานไม้ไผ่ชนิดหนึ่งใช้สำ�หรับบรรจุสัตว์นํ้า เช่น ปลา กบ
หรือแมลง ส่วน“เซียง” เป็นคำ�ในภาษาอีสาน หมายถึง ผู้ท่ีเคยบวชเป็นสามเณรแล้วลาสิกขาบท
ออกมาชาวอีสานจึงเรียกว่า “เซียง” “เซียงข้อง” เป็นความเชือ่ ของชาวอีสานมาแต่ดงั้ เดิม อีกอย่าง
หนึ่งนอกเหนือจากการบูชาพระยาแถนด้วยบั้งไฟ หรือการแห่นางแมว เป็นต้น เซียงข้องที่ท�ำ จาก
ข้องไม้ไผ่จกั สานต่อแขนต่อขาด้วยไม้กลมยาวสวมเสือ้ ผ้าทีป่ ากข้องครอบไว้ดว้ ยผลนาํ้ เต้าเป็นส่วนหัว
ให้เหมือนคน มีหมอผู้ทำ�พิธีเป็นผู้อันเชิญเทวดาให้ลงมาสิงสถิตในข้อง สองขาของตัวเซียงข้องจับ
ไว้ด้วยคนอีกสองคนและเมื่อเซียงข้องเข้าสิง หรือภาษาอีสานใช้คำ�ว่า “เซียงข้องสำ�แดงฤทธิ์” โดย
จะโยกตัวไปมา หมอผู้ทำ�พิธีจะเริ่มถามเซียงข้องถึงฟ้าฝน ทำ�นายเหตุการณ์บ้าง หาสิ่งของที่หาย
หรือถูกขโมยบ้างหรือแม้แต่เรื่องของ “ผีปอบ” ที่คร่าชีวิตผู้คนในหมู่บ้าน เซียงข้องก็จะโยกตัวไป
มาเป็นการให้ค�ำ ตอบ
นอกจากนี้ สมหมาย ฮามคำ�ไพ (2531 : 3) เรื่อง “เซียงข้อง” รัชมังคลาภิเษก : อีสาน
ศึกษา ยังได้กล่าวถึงพิธีกรรมเซียงข้องไว้อีกว่า “เซียงข้อง” เป็นพิธีที่สร้างขึ้นจากความเชื่อของชาว
อีสาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าชาวอีสานได้สืบทอดความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษในรูปแบบต่าง ๆ
กัน พิธีกรรมเซียงข้องก็เป็นแบบหนึ่งของการเชื่อในเรื่องผีโดยความเชื่อที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทาง
ด้านจิตใจของชาวอีสาน ให้ดำ�รงความเป็นอยู่ทางที่จะเอื้ออำ�นวยต่อประโยชน์ของสังคม เพราะ
พิธีกรรมเซียงข้องจะเป็นพิธีกรรมที่เกื้อกูลความผาสุกและทำ�ลายความชั่วร้ายของสังคมนอกจาก
จะมีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและผีอื่น ๆ แล้ว มนุษย์ยังมีความเชื่อว่าโลกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสถิตย์
อยู่ตามสถานที่ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ ภูเขา แม่นํ้า ตลอดจนดวงดาวต่าง ๆ ก็ถือว่ามีเทพเจ้า
ประจำ�อยู่ และเทวดาเหล่านีส้ ามารถบันดาลความสุขความทุกข์แก่มนุษย์ได้ พิธกี รรมเซียงข้องชาว
บ้านถือว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์จะนำ�มาใช้ต่อเมื่อหมดหนทางที่จะแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม เรือ่ งเซียงข้องจึงเป็นเรือ่ งทีเ่ ร้นลับทางไสยศาสตร์และเป็นเรือ่ งทีม่ อี ทิ ธิพลเหนือ
จิตใจของชาวอีสาน เพราะเซียงข้องเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวอีสานมากทีเดียว อาจเรียก
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ได้วา่ เป็นทีพ่ งึ่ ของคนทีไ่ ด้รบั ความทุกข์ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ พิธกี รรมเซียงข้องเป็นพิธกี รรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับดวงวิญญาณหรือสิง่ ทีม่ พี ลังอยูเ่ หนือธรรมชาติทนี่ �ำ เอาอุปกรณ์การทำ�มาหากินมาเป็น
อุปกรณ์ในการประกอบพิธี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากความเชื่อแบบชาวบ้านโดย เชื่อว่าเป็นการบำ�บัด
ทางด้านจิตใจและสร้างขวัญกำ�ลังใจให้เกิดขึ้นกับชาวอีสานได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ พิธกี รรมเซียงข้องยังมีบทบาทต่อสังคมวัฒนธรรมและประเพณีของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ไทยลาว พิธีกรรมเซียงข้องมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมในชุมชนในหลายด้าน โบร นิสลอร์ มาลิโนสกี้
(Malinowski, 1945 : 91-119) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า แม้มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
ให้เจริญขึ้น แต่ความรู้เหล่านี้ยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ตามธรรมชาติได้ มนุษย์จึงสร้าง
วัฒนธรรม ศาสนาขึน้ เพือ่ กำ�หนดหน้าทีใ่ นสังคม พิธกี รรมเซียงข้องเป็นความเชือ่ ของชุมชนทีถ่ อื ว่า
เป็นศาสนาผีและพราหมณ์ มีหน้าที่ต่อสังคมชุมชน ซึ่ง แรดคลิฟ บราวน์ (Radeliffe Brown, 1935 :
394, 402) กล่าวไว้ว่า “พิธีกรรมทางศาสนา เป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมของบุคคล และทำ�ให้สังคม
มีความรูส้ กึ ร่วมกัน” พิธกี รรมเซียงข้อง เป็นวัฒนธรรมทีช่ มุ ชนได้รว่ มกันสร้างสรรค์ขนึ้ มาเพือ่ กำ�หนด
หน้าที่ในสังคม ดังนั้นในการศึกษาบทบาทของพิธีกรรมเซียงข้องในหลายประการที่เชื่อมโยงกันอยู่
พิธกี รรมเซียงข้องยังมีบทบาทต่อสังคม ชุมชนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน
ช่วยรักษาความสัมพันธ์ของคนในชุมชนทีม่ ชี วี ติ อยู่ เนือ่ งจากเวลามีการจัดทำ�พิธกี รรมเซียงข้องคนใน
ชุมชนทั้งหญิงชายไม่ว่าจะเป็นเด็ก หนุ่มสาว คนแก่ จะต้องมาร่วมในพิธีกรรมเซียงข้องเพื่อแสดง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากมีผู้สงสัยหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ จะทำ�ให้ชุมชน
เดือดร้อนหรือตกอยูใ่ นอันตราย เพราะฉะนัน้ พิธกี รรมเซียงข้องจึงเป็นโอกาสให้สมาชิกในชุมชนหรือ
ผู้มีความศรัทธามาร่วมในพิธีกรรมหรือพบปะหารือ และมักจะจบลงด้วยสัมพันธภาพอันดี การมา
ร่วมในพิธีกรรมถือเป็นการมารวมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และการผูกพันกันทางพิธีกรรมตาม
ความเชือ่ ทางจริยธรรมและศาสนา ดังนัน้ ในกรณีทหี่ ากจะมีการละเมิดความสัมพันธ์ แต่ถา้ เป็นความ
รู้สึกส่วนตัวก็ไม่เป็นเรื่องสำ�คัญ สมาชิกสามารถร่วมพิธีกรรมกับคนที่ไม่ชอบได้ ตราบใดที่ความ
สัมพันธ์นั้นไม่ได้น�ำ ไปสู่การฝ่าฝืน หรือละเมิดความผูกพันตามข้อตกลงซึ่งกันและกัน
การที่คนในชุมชนมาร่วมพิธีกรรมจึงหมายถึง การยอมรับผีหรือเทวดาร่วมกัน จึงเท่ากับ
การเชือ่ มกันทางสัญลักษณ์ทางพิธกี รรม นอกจากนีย้ งั สามารถอธิบายได้อกี ว่า การทีค่ นในชุมชนมา
ร่วมในพิธกี รรมเป็นการลดช่องว่างระหว่างผูม้ ฐี านะยากจน วัยต่างกัน ไม่ให้มคี วามแตกต่างมากเกิน
ไป ดังที่ คริสต์ (Krisch A., 1987 : 18) กฎเกณฑ์ของการมาร่วมจะไม่มีข้อยกเว้น การแยกตนจาก
ชุมชนเดิมมีความสำ�คัญเพราะเป็นการเปลีย่ นความผูกพันทางสังคม ส่วนมากแล้วกลุม่ ทีเ่ พิง่ แยกตัว
ออกไปจากชุมชนเมื่อรู้ข่าวว่ามีพิธีกรรมก็จะกลับมาร่วมเพราะยังคงมีความเชื่อความศรัทธาใน
พิธกี รรมอยู่ พิธกี รรมเซียงข้องชีใ้ ห้เห็นถึงโลกทัศน์ พิธกี รรมช่วยรักษาโครงสร้างของจารีตประเพณี
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และการเมืองการปกครองคือ การยอมรับอำ�นาจของผูก้ ระทำ�พิธกี รรมและช่วยกระตุน้ หรือตอกยาํ้
ความเคารพต่อสิ่งที่เป็นตัวแทนผีหรือเทวดา โดยเฉพาะการเน้นบทบาทของผู้นำ�ชุมชนให้เป็นคน
แรกที่นำ�ในเรื่องของพิธีต่าง ๆ และต้องทำ�พร้อม ๆ กันด้วย บรรยากาศและความรู้สึกร่วมตลอด
การประกอบพิธกี รรมเซียงข้องของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยลาวทีบ่ า้ นตาโกน เป็นแหล่งทีม่ าของความสงบ
สุขรวมถึงความมั่นคง ความกลมกลืนของสังคม พิธีกรรมเซียงข้อง จึงทำ�หน้าที่เชื่อมบุคคลกับ
ระเบียบของชีวติ และรักษาความรูส้ กึ ความสืบเนือ่ งของสังคม ในกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยลาวอย่างชัดเจน
การศึกษาพิธีกรรมเซียงข้องของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวจำ�เป็นต้องศึกษาเชื่อมโยงลักษณะ
ทางวัฒนธรรมหลายด้านที่ก่อให้เกิดสำ�นึกทางชาติพันธุ์ร่วมกันอาทิ พิธีกรรมเซียงข้องสะท้อนให้
เห็นถึงความเชื่อในเรื่องผี เทวดา และวิญญาณ ถือเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของ
ชุมชนกลุม่ นีอ้ ย่างแน่นแฟ้น พิธกี รรมเซียงข้องนีส้ ามารถทีจ่ ะสือ่ ความหมายของภาวะแวดล้อมทาง
คติชน(Folklore) หรือเหตุการณ์ (Event) และความสัมพันธ์ (Interaction) ของสมาชิกชุมชนที่มี
มายาวนานและเป็นร่องรอยสำ�คัญของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของความเชือ่ เรือ่ งฮีตสิบสอง
คองสิบสี่ของชาวอีสาน ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานและปกครองกันภายใต้หลักการของความเชื่อในฮีตสิบ
สองคองสิบสี่มาเป็นเวลานาน พิธีกรรมส่วนใหญ่จึงวนเวียนอยู่กับเรื่องผี มีประสบการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกัน มีการถ่ายเทแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจนมีเอกลักษณ์ของ
ตัวเอง ยืนหยัดข้ามกาลเวลามาถึงปัจจุบัน
2. การพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมเซียงข้องของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวใน
ประเทศไทย
การประดิษฐ์ท่ารำ�  เซิ้งเซียงข้อง มีหลายขั้นตอนโดยนำ�ผลจากการวิจัยในบทก่อนหน้ามา
เข้าสู่กระบวนการพัฒนา โดยใช้แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีโพเอติกาของอริสโตเติล ทฤษฎี
นาฏยศาสตร์ของ ภรต มุนี แนวคิดการฟ้อนรำ�ในรำ�แม่บท แม่บทอีสาน เพลงช้า เพลงเร็วของไทย
หลักทฤษฎีทางทัศนศิลป์ และหลักทฤษฎีทางดนตรีมาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท่ารำ� ดนตรี
การแต่งกายและการสื่อความหมาย โดยการนำ�เสนอมโนคติด้ังเดิมของวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับพิธีกรรม
เซียงข้องมาวางโครงสร้างเพื่อพัฒนารูปแบบการแสดงที่ผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์พื้นบ้านและ
นาฏศิลป์ร่วมสมัย ดังนี้
ผู้วิจัยได้น�ำ โครงสร้าง การฟ้อนจากตำ�รานาฏยศาสตร์ หมายถึง การฟ้อนรำ�พร้อมกับการ
แสดงอารมณ์และสื่อความหมายโดยใช้อวัยวะที่เป็นหลักในการฟ้อนรำ�ที่เรียกว่า “อังคะ” ได้แก่
อวัยวะหลัก เช่น ศีรษะ มือ เอว อก แขน ขา เท้า และการใช้อวัยวะรองเรียกว่า “อุปอังคะ” เช่น
นัยน์ตา คิ้ว ริมฝีปาก และคาง ยังมีการใช้อวัยวะส่วนอื่น ๆ ที่เรียกว่า “ปรัตยังคะ” เช่น ไหล่ หลัง
ซึง่ มีโครงสร้างหลักของการฟ้อนรำ�มาจากรูปแบบของตำ�รานาฏยศาสตร์ทมี่ กี ารกำ�หนดมาตราไว้มา
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ใช้เป็นหลักและให้มีการเชื่อมประสานกันจนเกิดเป็นท่ารำ�ขึ้น จากโครงสร้างการฟ้อนรำ�ดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั นำ�มาใช้เป็นแนวทางในการประดิษฐ์ทา่ รำ�เซิง้ เซียงข้องของผูแ้ สดงทัง้ หญิงและชาย ตามตำ�รา
นาฏยศาสตร์ ซึ่งอาจเทียบได้กับ ท่ารำ�แม่บทของไทย แม่บทอีสาน โดยใช้ท่าเชื่อมจากท่ารำ�เพลง
ช้าเพลงเร็วมาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความกลมกลืนกันในแต่ละท่า จนเกิดเป็นท่ารำ�ทั้งหมดในทุกฉาก
ของการแสดงเซิ้งเซียงข้องดังนี้ ท่าวิญญาณเทพเทวา ท่าออกมากราบไหว้บูชา ท่าบวงสรวงเทพ
เทวา ท่าคารวะ ฟ้าดิน ท่าอัญเชิญสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ท่าชูขอ้ งยกย่องเชิดชู ท่าวิญญาณสิงสถิต ท่าเสีย่ งทาย
ท่าเซียงข้องสำ�แดงฤทธิ์ ท่าพิชิตสิ่งชั่วร้าย
3. การประดิษฐ์นาฏยดนตรี
แนวความคิดในการสร้างบทเพลงนั้น ได้มาจากการนำ�แนวคิดในการสร้างการแสดงเซิ้ง
เซียงข้องของชาวไทยลาวในจังหวัดศรีสะเกษเป็นหลัก ซึง่ เป็นวิถชี วี ติ แบบอีสาน โดยแบ่งแนวความ
คิดการสร้างบทเพลงตามฉากการแสดง โดยนำ�บทเพลงของดนตรีอีสานได้แก่ บทเพลงภูไท
เซิ้งโปงลาง นกไซบินข้ามทุ่ง ประกอบกับเสียงปี่ภูไท โดยนำ�บางประโยคของบทเพลงดังกล่าวมา
เรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซีบีลีอัส เวอร์ชั่น 7 (Sibelius Version 7)
และนำ�มาผสมผสานกับเครื่องดนตรีตะวันตก ซึ่งนำ�เครื่องดนตรีฟลุ๊ท (Flute) และปี่ภูไท เป็นเสียง
ทำ�นองหลัก จากนั้นนำ�แคนเป็นเสียงประสานคลอทำ�นองหลัก และนำ�เครื่องลมทองเหลือง เครื่อง
ลมไม้ เครือ่ งสาย มาเป็นเสียงประสานแบบคอร์ด ในรูปแบบอารมณ์วถิ ชี วี ติ ชนบทโบราณ ประกอบ
บทเพลงให้ได้อารมณ์วิถีชีวิตชนบทโบราณมากยิ่งขึ้น
การออกแบบเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งแต่งกายทีน่ าฏยศิลปินสวมใส่ในการแสดงเซิง้ เซียงข้อง
แสดงออกแบบถึงความงดงามและบ่งบอกบุคลิกลักษณะของผูแ้ สดง สะท้อนให้เห็นสภาพการดำ�เนิน
ชีวิตของมนุษย์ในยุคสมัยนั้น โดยผู้วิจัยคำ�นึงถึงทฤษฎีทางทัศนศิลป์มาเป็นกรอบในการสร้าง
ออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช้สีแดง ดำ�  ขาว เป็นสีที่ได้จากการศึกษาเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์และ
จากข้อมูลที่ได้ในการเก็บข้อมูลภาคสนามคือ จากการเลียนแบบธรรมชาติ จากพิธีกรรมความเชื่อ
และจากการสะท้อนสภาพชีวิตและสังคมของกลุ่มคนนับถือผีแล้วนำ�มาสร้างสรรค์ผสมผสานกับ
จินตนาการโดยคำ�นึงถึงหลัก 6 ประการ คือ หน้าที่ใช้สอย รูปแบบ บุคลิกผู้แสดง การสร้าง การ
ถอดเปลี่ยนและความประหยัด

ข้อเสนอแนะการวิจัย

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย ผลการวิจัยการพัฒนาศิลปะการแสดงจาก
พิธีกรรมเซียงข้องของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ผู้วิจัยจึงเสนอว่า
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   1.1 ด้านพิธกี รรมเซียงข้อง เป็นเครือ่ งแสดงให้เห็นวัฒนธรรม ความเชือ่ ประเพณี ลักษณะ
ของสภาพชีวิตและสังคมของกลุ่มคนนับถือผีในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวตามกาลเวลา ควรมีการส่ง
เสริมให้ศกึ ษาวิจยั อย่างลุม่ ลึกในทุกมิตแิ บบองค์รวมจะทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับกลุม่ คนนับถือผีและ
สามารถวางแผนพัฒนาวิถีชีวิตได้
    1.2 ด้านพิธีกรรมเซียงข้อง เป็นการค้นหารื้อฟื้นพิธีกรรม ความเชื่อ ความศรัทธา ข้อ
กำ�หนดที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคนนับถือผีแบบดั้งเดิมที่กำ�ลังจะสูญหาย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และพลังในการต่อรอง รักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวและเป็นพื้นฐานนำ�
ไปสูก่ ารสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจทีจ่ ะส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนในภูมภิ าค
และความร่วมมือในระดับชาติต่อไป
     1.3 การพัฒนาศิลปะการแสดงเกี่ยวกับพิธีกรรมเซียงข้องของกลุ่มคนนับถือผี เป็นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ทันกระแสโลกเพื่อเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นแนวทางการศึกษาและวิจัย
พัฒนาศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป์ เป็นแนวทางการเชื่อมโยงคติชนท้องถิ่นในรูปแบบของการแสดง
เพือ่ ให้อนุชนรุน่ หลังเข้าถึงสุนทรียรสในศาสตร์การเห็น ศาสตร์การได้ยนิ และศาสตร์การ เคลือ่ นไหว
ที่มีความสัมพันธ์และประสานกลมกลืนกันในแนวร่วมสมัย เป็นการตอบสนองความ ต้องการทาง
ด้านจิตใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือของชุมชนโดยใช้วัฒนธรรมนำ�การจรรโลงระบบค่านิยม
โครงสร้างทางจิตวิญญาณของมนุษย์
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยในอนาคต สำ�หรับประเด็นการศึกษาที่ควรได้รับการค้นคว้า
และเปรียบเทียบต่อไป มีประเด็นการศึกษาได้หลายมิติ เช่น มิติทางด้านประวัติศาสตร์ ความเป็น
มาเกีย่ วกับพิธกี รรมเซียงข้องของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยลาว มิตทิ างพิธกี รรมความเชือ่ เกีย่ วกับผี มิตทิ าง
เศรษฐกิจ มิตทิ างประชาสัมพันธ์และการท่องเทีย่ ว มิตทิ างการอนุรกั ษ์และสิง่ แวดล้อม ในแต่ละยุค
ยังขาดความชัดเจนอยู่มาก ซึ่งเป็นคุณค่าเสมือนเป็นคลังข้อมูลที่จะนำ�มาเป็นแนวทาง
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ภาวะผู้นำ�ราชสังคหวัตถุ ในพระพุทธศาสนา
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
Leadership Raja Sangahavatthu Buddhism of Chief Executive
of the Sub–District Administrative Organization
สิทธิชัย อินทรพิทักษ์1 สิงหา จันทริย์วงษ์2 อิทธิวัตร ศรีสมบัต3ิ
Sitthichai Intrapitak1 , Singha Juntariwong2 , Itthiwat Srisombat3
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา เปรียบเทียบ และข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ ภาวะผูน้ �ำ ตามแนวราชสังคห
วัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ�บล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำ�บล และประชาชนทั่วไป เชิงปริมาณ จำ�นวน 400 ราย และเชิงคุณภาพ จำ�นวน 50 ราย เครื่อง
มือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น (ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.97) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์คา่ ที (t-test)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการพรรณนาเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ �ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านวาจาเปยยะ รองลงมาได้แก่ ด้านปุริสเมธะ ด้านสัมมาปาสะ ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสัสสเมธะ ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำ�ตามแนวราชสังคหวัตถุ
ในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ โดยจำ�แนกตามเพศ อายุ
และระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ �ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุใน
พระพุทธศาสนา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะที่มีต่อภาวะผู้น�ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ควรส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันในการจัดตั้งสหกรณ์ร้าน
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ค้าในชุมชน วิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดจำ�หน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น ส่งเสริมการเกษตร
กรรมในชุมชนให้อดุ มสมบูรณ์ การส่งเสริมคนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ การจัดสวัสดิการ และบำ�เหน็จ
ความชอบ ส่งเสริมการผลิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การมีปิยวาจาอย่างเหมาะสม
คำ�สำ�คัญ : ภาวะผู้น� 
ำ ราชสังคหวัตถุ พระพุทธศาสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
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This research used the methodology of quantitative and qualitative researches.
It aimed to study, compare, and suggest about the leadership by Raja sangahavatthu
path in Buddhism of chief executive of the sub-district administrative organization
in Surin province. The samples were the executtve chiefs and staff members of the
sub-district administrative organizations, and the general public. The quantitative
samples were about 400 people and qualitative samples were about 50 peopie.
Using a questionnaire which had the reliability (coefficient alpha = 0.97) the statistical
analysis of data was frequency, percentage, mean and standard deviation. There
were analysis of the T (T-test), analysis of ANOVA (One-way ANOVA) and the difference
paired means by Scheffe. The qualitative research data were analyzed by description.
The results showed that leadership by Raja sangahavatthu path in Buddhism
of chief executive of the sub-district administrative organization in Surin province in
Surin province as a whole was great. Considering in each aspect it was found that
the most valuable aspect of the verbal side, followed by the keypad and Methodism.
The two groups had the lowest average number of Methodism that were the property
of the leadership by Raja sangahavatthu path in Buddhism of chief executive of the
sub-district administrative organization in Surin province. Classified by sex, age and
level of education it was found that overall opinion of leadership by Raja sangahavatthu
path in Buddhism were not significantly, (Different Statistically at .05).
Feedback to the leadership by Raja sangahavatthu path in Buddhism of chief
executive of the sub-district administrative organization in Surin province. It was
found that, they should promote the integration of cooperative stores in the
community, community enterprise, and agriculture in the local community as a result
of agriculturel. The honor should provide appropriate remuneration in return for the
benefits to the agency. They should use the philosophy of sufficiency economy,

56

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.17 No. 2

health care professions, and suitable communication.

Keywords : Leadership, Raja sangahavatthu Buddhism, chief executive of the sub-district
administrative organization.
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยในยุคนี้ รัฐบาลมีแนวคิดส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้าไปมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานที่ส�ำ คัญอย่างยิ่งในการกระจายอำ�นาจ
สู่การปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองของท้องถิน่ หรือชุมชนทีป่ ระชาชนอาศัยอยู่ ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ อย่างกว้างขวางจาก
การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองก็คือ การสร้างการเรียนรู้ทางการเมือง ซึ่งการปกครองท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพในการสร้างการเรียนรู้มากกว่าการเมืองในระดับชาติ เนื่องจากใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ทำ�ให้เกิดองค์ความ
รู้ใหม่ในชุมชน เกิดความสนใจเข้าใจสภาพแวดล้อมของสังคมชุมชนโดยรอบได้ เกิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาและกำ�หนดนโยบาย ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดการพัฒนาชุมชน
ที่เข้มแข็ง การปกครองท้องถิ่นจึงมีความใกล้ชิดกับประชาชน และเข้าถึงต่อความต้องการของ
ประชาชนมากกว่ารัฐบาลกลาง ดังนั้นจึงส่งผลทำ�ให้เกิดความเข้มแข็งในแง่ของการตรวจสอบและ
เป็นหลักประกันว่าปัญหาเฉพาะหรือความต้องการเฉพาะของท้องถิ่นซึ่งแตกต่างจากสังคมโดยรวม
จะได้รบั การตอบสนองเช่นเดียวกัน ส่วนรัฐบาลกลางซึง่ ห่างไกลจากชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน
มีผลต่อการยอมรับ หรือถูกตัง้ คำ�ถามต่อการตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่การตัดสินใจต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่นได้รับการยอมรับว่าอยู่บนรากฐานของความรู้ของท้อง
ถิ่นส่งผลทำ�ให้มีความชอบธรรมในการดำ�เนินงาน (บูฆอรี ยีหมะ, 2550 : 9)
การปกครองท้องถิ่นนับว่ามีบทบาทสำ�คัญยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ
ผูน้ �ำ หรือผูบ้ ริหารจะมีลกั ษณะตรงข้ามกับผูน้ �ำ ทีเ่ ผด็จการ ถืออำ�นาจกลุม่ เป็นใหญ่กว่าตนเอง พยายาม
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทุกคนทุกฝ่ายมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา ทุกคนควรมีสว่ นรูเ้ ห็นและรับผิดชอบ
ร่วมกันในองค์กร การบริหารองค์กรของรัฐและเอกชนในปัจจุบันและอนาคต การปกครองท้องถิ่น
แบบประชาธิปไตยเป็นแบบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เนือ่ งจากทรัพยากรบุคคลในปัจจุบนั นัน้ ประกอบไปด้วย
ผู้มีการศึกษาสูง ผู้นำ�จึงควรยอมรับนับถือผู้ร่วมงาน รับฟังความคิดเห็นของทุกคน มีการแบ่งงานทำ�
อย่างมีระบบ มอบอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกันตลอดจนใช้วิธีการแห่งปัญญา เพื่อ
การวางแผนดำ�เนินการ การประเมินผลงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ลักษณะดังกล่าวจึงเป็น
ลักษณะการปกครองของผู้นำ�แบบประชาธิปไตย (ยงยุทธ เกษสาคร, 2554 : 49) แนวคิดนี้เองที่
ทำ�ให้เกิดองค์การบริหารส่วนตำ�บลในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น นับตั้งแต่รัฐบาลนายชวน
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หลีกภัย ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติสภาตำ�บล และองค์การบริหารส่วนตำ�บล ปี พ.ศ. 2537 และมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ทำ�ให้มีการปรับฐานการบริหารราชการในระดับตำ�บล
จากสภาตำ�บล เปลี่ยนเป็นองค์การบริหารส่วนตำ�บล และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อ
ให้การบริหารจัดการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทำ�ให้การกระจายอำ�นาจสู่ท้องถิ่นเป็น
รูปธรรมมากขึ้นโดยที่รัฐไม่ได้รวมกลุ่มอำ�นาจไว้ที่ศูนย์กลางอีกต่อไป แต่กระจายอำ�นาจการบริหาร
ลงมาให้ทอ้ งถิน่ ได้พฒ
ั นาตัวเองและดูแลกิจการตัวเองอย่างเต็มรูปแบบ จึงเป็นเหตุให้เกิดการปฏิรปู
สังคมไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่กำ�หนดไว้ให้รัฐต้องดำ�เนิน การ
จัดสรรงบประมาณ และแบ่งงานด้านสาธารณูปโภคหรือการดำ�เนินนโยบาย และการปฏิบตั ริ าชการ
ต่าง ๆ ให้กบั องค์การปกครอง ส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้ทอ้ งถิน่ สามารถดำ�เนินการจัดทำ�บริหารสาธารณะ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของตน โดยจัดสรรผ่านโครงสร้างทางการ
เมืองในระดับท้องถิน่ อันได้แก่ กลไกของรัฐโดยมีผบู้ ริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผูด้ �ำ เนิน
การตามนโยบายและการปฏิบตั ริ าชการต่าง ๆ แทนส่วนกลางเพือ่ ลดภาระให้กบั รัฐบาลในการจัดทำ�
บริการสาธารณะต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ท้องถิ่นดำ�เนินการเองทั้งงบประมาณและบุคลากร โดย
รัฐบาลจะมีหน้าที่กำ�หนดนโยบายให้กับท้องถิ่นโดยภาพรวม และกำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ผู้นำ�จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถแสดงบทบาทการเป็นผู้นำ�บุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องบังคับ
หรือจูงใจใด ๆ แต่สามารถทำ�ให้บุคคลอื่น ๆ ยอมรับและศรัทธา จนพร้อมที่จะเชื่อตามทำ�ตามอย่าง
จริงใจและพอใจเสมอ (ปริญญา ตันสกุล, 2543 : 34) และจะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชีวิต
ให้กับประชาชนในสังคมหรือชุมชน ความสำ�คัญของผู้น�ำ ไม่ว่าจะดำ�รงอยู่ในฐานะใด ตำ�แหน่งอะไร
มีทมี่ าโดยการสมมติแต่งตัง้ หรือเลือกตัง้ ให้มอี �ำ นาจ ในสถานะผูน้ �ำ ประชาชนเป็นสมมติราช พระราชา
มีความสำ�คัญต่อการกำ�หนดทิศทางความเป็นสังคมและรัฐยังส่งผลถึงความเป็นอยู่ของสมาชิกหรือ
ประชาชนภายใต้ผนู้ �ำ นัน้ แม้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็ได้ให้ความสำ�คัญกับผูน้ �ำ โดยตรัสถึง
ความเป็นผู้น� 
ำ มีปรากฏดังพุทธพจน์ว่า เมื่อโคทั้งหลายว่ายนํ้าไป โคหัวหน้าฝูงว่ายคด เมื่อมีโคผู้นำ�
ฝูงว่ายคดอย่างนี้ โคทั้งหมดก็ว่ายคดไปตามกัน ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติ
แต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ประพฤติไม่เป็นธรรมโดยแท้
ถ้าพระราชาเป็นใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมไม่เป็นสุขทั่วกัน เมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่นํ้าไป
โคหัวหน้าฝูงว่ายข้ามตรง เมื่อมีโคผู้นำ�ว่ายข้ามตรงอย่างนั้น โคทั้งหมดก็ย่อมว่ายข้ามตรงไปตามกัน
ในมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรม ประชาชน
นอกนี้ก็ย่อมประพฤติเป็นธรรมไปตามโดยแท้ ถ้าพระราชาทรงเป็นผู้ใหญ่ตั้งอยู่ในธรรมรัฐก็ย่อม
เป็นสุขทั่วกัน (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551 : 359)
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สำ�หรับผูน้ �ำ ทีด่ นี นั้ จะต้องมีหลักธรรมทีใ่ ช้ในการวางนโยบายในการปกครองและบริหารบ้าน
เมือง ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ�
ชาติ แต่นักการเมืองไทยกลับขาดคุณธรรม ดังนั้นจึงอยากจะนำ�หลักคำ�สอนของทางพุทธศาสนามา
ให้นักการเมืองทั้งหลายได้ตระหนักกันบ้าง ก็คือ หลักราชสังคหวัตถุเป็นหลักธรรมที่ช่วยในการวาง
นโยบายในการปกครองและบริหารบ้านเมืองที่เรียกว่า รัฐโนบาย หรือ รัฐประศาสโนบาย ซึ่งมีทั้งใน
ด้านการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นับเป็นหลักธรรมที่จะทำ�ให้ได้รับความเคารพรัก
จากผูอ้ ยูใ่ ต้การปกครอง และเป็นหลักการสงเคราะห์ประชาชนของนักปกครองด้วยธรรม 4 ประการ
ได้แก่ สัสสเมธะ รูจ้ กั บำ�รุงพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหาร รูจ้ กั ส่งเสริมการเกษตรกรรม ปุรสิ เมธะ รูจ้ กั สงเคราะห์
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนรู้จักบำ�รุงคน รู้จักส่งเสริมคนดีที่มีความรู้ความสามารถ สัมมาปาสะ
รูจ้ กั ผูกนํา้ ใจประชาชน ด้วยการส่งเสริมอาชีพ วาจาเปยยะ มีวาจาประทับใจ รูจ้ กั พูดจาปราศรัยด้วย
ถ้อยคำ�ที่ไพเราะ สุภาพนุ่มนวล รู้จักกล่าว ยกย่องเชิดชู (พิทูร มลิวัลย์, 2528 : 35) หลักราชสังคห
วัตถุ 4 ประการนี้ เป็นการสงเคราะห์ด้วยอามิสและสงเคราะห์ด้วยธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การสงเคราะห์ 2 อย่างนี้ คือ อามิสสงเคราะห์ การสงเคราะห์ด้วยอามิส ธรรม
สงเคราะห์ การสงเคราะห์ด้วยธรรม การสงเคราะห์มี 2 อย่างนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการ
สงเคราะห์ 2 อย่างนี้ การสงเคราะห์ข้อ 2 คือ ธรรมสงเคราะห์ เป็นยอดแห่งการสงเคราะห์ ถ้า
ผู้ปกครองหมู่คณะหรือประเทศชาติ ดำ�เนินการปกครองโดยยึดหลักการสงเคราะห์ดังกล่าวนี้ เป็น
แนวทางดำ�เนินการควบคูก่ นั ไป การปกครองก็จะมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลทีพ่ งึ ประสงค์
เป็นแน่แท้ (พิทูร มลิวัลย์, 2528 : 40)
จากคำ�อธิบายข้างต้น ทำ�ให้เห็นปัญหาเกีย่ วกับการปกครองชัดเจนขึน้ ถ้าเราติดตามข่าวสาร
ข้อมูลจะพบได้ว่า ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา
ครอบครัว และวิถชี วี ติ มีแนวโน้มไปทางวิกฤติหรือเรียกได้วา่ ปัน่ ป่วน เราจะพบปัญหาต่าง ๆ มากมาย
และมีแนวโน้มไปทางที่เลวร้ายลง หรือมีวิกฤติการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่
จะศึกษาว่า การปฏิบัติตัวของผู้นำ�องค์การบริหารส่วนตำ�บลควรเป็นอย่างไร ที่จะทำ�ให้การบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลประสบความสำ�เร็จ ซึ่งนำ�ไปสู่รายละเอียดที่ว่า ผู้นำ�ผู้บริหารทำ�อะไร
ผู้นำ�ผู้บริหารที่ประสบความสำ�เร็จทำ�อะไร และผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้นำ�องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลมีแนวทางที่จะพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำ�ที่ดี เพื่อที่จะทำ�ให้ผู้ร่วมงานตลอดจน
ประชาชนในท้องถิ่นยอมรับและให้ความร่วมมือในการทำ�งานและเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลต่อไปในอนาคต ดังนั้นด้วยเหตุผลและความเป็นมาข้างต้น จึงเป็นเหตุผลสำ�คัญที่ผู้วิจัยให้
ความสำ�คัญในการศึกษาภาวะผูน้ �ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล เพื่อที่จะได้นำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำ�บลต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ �ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ โดยจำ�แนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะที่มีต่อภาวะผู้นำ�ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของ
นายกองค์การบริหาร ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์

วิธีดำ�เนินการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาภาวะผูน้ �ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของ
นายกองค์การบริหาร ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีขอบเขตการดำ�เนินการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ การศึกษาภาวะผู้น�ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายก
องค์การบริหาร ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำ�บล มีจ�ำ นวนทั้งสิ้น
144 แห่ง จำ�นวนนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำ�บล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล และประชาชนทั่วไป ทั้งสิ้น 1,388,144 ราย
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำ�บล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล และประชาชนทั่วไป ซึ่งกำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรทาโร ยามาเน่ ในการคำ�นวณ ทำ�ให้ได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวนทั้งสิ้น 400 ราย
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยในครั้งนี้ได้กำ�หนดพื้นที่ดำ�เนินการวิจัย คือ องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์
3. ตัวแปรที่ใช้ในศึกษา
    3.1 ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา
    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้น�ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายก
องค์การบริหาร ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย สัสสเมธะ ปุริสเมธะ สัมมาปาสะและวา
จาเปยยะ

คณ
ะม

นุษ
ย

ขั้นตอนการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ภาวะผูน้ �ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัย
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เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่ง
การวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
    1.1 ประชากร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล พนักงานขององค์การบริหารส่วน
ตำ�บล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล และประชาชนทั่วไป ทั้งสิ้นจำ�นวน 1,388,144 ราย
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล พนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล และประชาชนทั่วไป จำ�นวน 400 ราย ซึ่งกำ�หนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม, 2553 : 122)
กำ�หนดความเชื่อมั่นที่ 95 % ที่นัยสำ�คัญ 0.05
   1.3 การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage
Sampling) ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 สุม่ ประชากรทัง้ หมด 17 อำ�เภอ ใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่าย โดยวิธกี ารจับสลาก เพือ่
เลือกกลุ่มตัวอย่างอำ�เภอในจังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 50 ได้จำ�นวน 8 อำ�เภอ
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จากนั้นใช้วิธีการจับสลากร้อยละ 50 เพื่อ
เลือกตัวอย่างตำ�บลในแต่ละอำ�เภอได้จำ�นวน 40 องค์การบริหารส่วนตำ�บล
ขั้นตอนที่ 3 นำ�ประชากรแต่ละตำ�บลมาทำ�การสุ่มตัวอย่างของประชากร ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล ทำ�การสุม่ แบบเจาะจง จำ�นวน 40 ราย จาก 40 องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล
2. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ�บล ทำ�การสุ่มแบบโควต้า โดยคิดร้อยละ10 จากจำ�นวน
ประชากรพนักงานองค์การบริหารส่วนตำ�บล ได้กลุ่มตัวอย่างพนักงานองค์การบริหารส่วนตำ�บลทั้ง
สิ้น 110 ราย
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล ทำ�การสุ่มแบบโควต้า โดยคิดร้อยละ 10 จาก
จำ�นวนประชากรสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บลได้กลุม่ ตัวอย่างสมาชิกองค์การบริหาร ส่วนตำ�บล
ทั้งสิ้น 110 ราย
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4. ประชาชนทั่วไป ทำ�การสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
   4.1 ประชาชนทัว่ ไปจำ�นวน 360,644 ราย ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การกำ�หนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 400 ราย
  4.2 จากกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 400 ราย ผู้วิจัยทำ�การสุ่มแบบโควต้า โดยคิดร้อยละ 35 ได้
กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น 140 ราย
  4.3 จากนั้นนำ�มาสุ่มแบบแบ่งชั้น ใช้ตำ�บลเป็นชั้น ประชาชนทั่วไปเป็นหน่วยในการสุ่ม
แล้วนำ�มาหาสัดส่วน คือ ประชากรของแต่ละตำ�บลคูณด้วยกลุ่มตัวอย่างหารด้วยประชากรทั้งหมด
จำ�นวนกลุม่ ตัวอย่างของนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำ�บล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 400 ราย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้นำ�ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาภาวะผู้นำ�ตามแนวราช
สังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ และเพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะที่มีต่อภาวะผู้นำ�ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีขั้นตอนในการดำ�เนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�ตามแนวราช
สังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอคำ�แนะนำ�จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นนำ�ข้อมูลทั้งหมดมา
บูรณาการ เพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามขอบเขตของการวิจัย
2. หลังจากได้ความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้นำ�ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธ
ศาสนาของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรนิ ทร์ ผูว้ จิ ยั นำ�ไปเป็นกรอบในการสร้างเครือ่ ง
มือในการสัมภาษณ์
3. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในขัน้ ตอนที่ 2 ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล และประชาชนทั่วไปในองค์การบริหารส่วนตำ�บล
นอกเมือง องค์การบริหารส่วนตำ�บลตาอ็อง องค์การบริหารส่วนตำ�บลเทนมีย์ องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลโชคเหนือ และองค์การบริหารส่วนตำ�บลอู่โลก โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ได้ผู้ให้ข้อมูล จำ�นวน 50 ราย
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง ภาวะผูน้ �ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การ
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บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำ�ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ภาวะผู้นำ�ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัด
สุรินทร์ มากที่สุด คือ ด้านวาจาเปยยะ รองลงมา ได้แก่ ด้านปุริสะเมธะ ด้านสัมมาปาสะ และด้าน
สัสสะเมธะ ตามลำ�ดับ
ภาวะผู้นำ�ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำ�บล
ในจังหวัดสุรินทร์ ด้านสัสสะเมธะ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ทีส่ ดุ คือ นายก อบต. ได้สง่ เสริมการทำ�เกษตรกรรมและกสิกรรมของประชาชน เป็นเพราะประชาชน
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย มีหนี้สินมาก บางส่วนก็ไม่มีที่ดินทำ�กิน ประกอบกับอาชีพ
เกษตรกรต้องพึง่ ดินพึง่ อากาศตามธรรมชาติ บางปีฝนแล้งบางปีนาํ้ ท่วม นายก อบต.จึงได้มกี ารดำ�เนิน
การในการส่งเสริมการทำ�เกษตรกรรมและกสิกรรมเพือ่ ตอบสนอง ความต้องการของชาวเกษตรกรรม
ซึง่ ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539 : 195) ได้อธิบายไว้วา่ การบำ�รุงธัญญาหาร พระราชาหรือ
ผู้ปกครอง มีการบำ�รุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจให้มีภาวะเศรษฐกิจดีมีผลผลิต
พืชพันธุ์สมบูรณ์ในการส่งเสริมอาชีพและการผลิตของประชาชนให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจนั้นมีความหลากหลายในเชิงรูปแบบ แต่พระพุทธศาสนาได้แสดงหลักการใหญ่ ๆ ให้เห็น
ว่าประเทศชาติจะมีเศรษฐกิจทีม่ นั่ คงได้ ประชาชนในชาติจะต้องมีเศรษฐกิจภายในครัวเรือนทีม่ นั่ คง
เสียก่อนคือประชาชนจะต้องมีเศรษฐกิจทีพ่ อเพียง มีความสุขตามแบบอย่างของชาวบ้านพอสมควร
คือ มีทรัพย์สินเงินทองเก็บไว้กับครอบครัวและได้ใช้จ่ายทรัพย์นั้นไปในทางที่ถูกที่ควรมีอาชีพการ
งานที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมและไม่มีหนี้ เรียกว่า สุขของคฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือนในด้าน
การผลิต ส่วนภาวะผู้นำ�ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำ�บลในจังหวัดสุรนิ ทร์ ด้านสัสสะเมธะน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ นายก อบต.ได้สง่ เสริมการจัดตัง้ สหกรณ์รา้ น
ค้าชุมชนในการจัดจำ�หน่ายผลผลิตทางการเกษตร เป็นเพราะ นายก อบต. ยังไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์
ร้านค้าชุมชน มีแต่การรวมกลุ่มเอาไว้ก่อน
การศึกษาข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ ภาวะผูน้ �ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายก
องค์การบริหาร ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ โดยจำ�แนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา ตามที่
กำ�หนดไว้ในวัตถุประสงค์ที่ 3 สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลได้ดังนี้
1. เพศ ผลการวิจัยพบว่า เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�ตามแนว
ราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งในปัจจุบัน เพศหญิงและเพศชายมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกเรื่อง
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มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลตามแนวราชสังคหวัตถุ
ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระเลอวุฒิ ภูริปญฺโญ (2556 : บทคัดย่อ)
ที่พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศที่ไม่แตกต่างกัน มีผลทำ�ให้ความคิดเห็นของสมาชิกและ
เจ้าหน้าที่โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนวัสน์ คงสระบัว (2553 :
บทคัดย่อ) ที่พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ�ที่พึงประสงค์
ตามหลักพุทธศาสนาของผู้นำ�ชุมชนตำ�บลบางรักน้อย อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน
2. อายุ ผลการวิจยั พบว่า นายก อบต. พนักงาน อบต. สมาชิก อบต. และประชาชน มีความ
เห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ �ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ในจังหวัดสุรินทร์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่า ผู้ที่มีอายุ ระหว่าง
20 – 30 ปี มีความคิดเห็นตํ่าที่สุด ซึ่งผู้ที่มีอายุดังกล่าวส่วนหนึ่งยังเป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษาและ
กำ�ลังเริ่มประกอบอาชีพ ดังนั้นอาจจะความเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ ได้ไม่มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับผล
งานวิจัยของ ธนวัสน์ คงสระบัว (2553 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้น�ำ
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักพุทธศาสนาของผูน้ �ำ ชุมชนตำ�บลบางรักน้อย อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พัชรพร พิพัฒน์พงศกร (2555 : บทคัดย่อ)
พบว่า บุคลากรทีม่ อี ายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ � 
ำ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระเลอวุฒิ ภูริปญฺโญ (2556 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า
สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุทไี่ ม่แตกต่างกัน มีผลทำ�ให้ความคิดเห็นของสมาชิกและเจ้าหน้าทีโ่ ดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
3. ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นายก อบต. พนักงาน อบต. สมาชิก อบต. และ
ประชาชน มีความเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ �ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การ
บริหาร ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่า ผู้ที่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงที่สุด ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาดังกล่าวเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�ได้ดี ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานของนายก อบต. ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ พระมนัส อคฺคธมฺโม (2555 :
บทคัดย่อ) การจำ�แนกสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ พระสุรเดช คมฺภีรปญฺโญ (2553 : บทคัดย่อ)
การจำ�แนกสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นำ�ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ (2553 : บทคัดย่อ) การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำ�บล ทำ�ให้
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พนักงานมีความคิดเห็นทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พระเลอวุฒิ ภูรปิ ญฺโญ
(2556 : บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านวุฒกิ ารศึกษาทีไ่ ม่แตกต่างกัน มีผลทำ�ให้ความ
คิดเห็นของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันไปด้วย
ข้อเสนอแนะที่มีต่อภาวะผู้น�ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์
จากการศึกษา ข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ ภาวะผูน้ �ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของ
นายกองค์การบริหาร ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะที่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลดำ�เนินการมากที่สุด ควรมีการประสาน
งานทัง้ จังหวัดในการบำ�รุงพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหารแก่ประชาชน เป็นเพราะทีผ่ า่ นมานายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลได้ประสานงานเกี่ยวกับการบำ�รุงพืชพันธุ์ธัญญาหารแก่ประชาชนแต่ในระดับตำ�บลของ
ตนเอง แต่ยงั ไม่ประสานงานถึงระดับจังหวัดมากนัก แต่มบี างตำ�บลประสานงานเกีย่ วกับเรือ่ งเกษตร
ทัง้ จังหวัดแล้ว ซึง่ พิทรู มลิวลั ย์ (2528 : 36) ได้อธิบายไว้วา่ การส่งเสริมด้วยกสิกรรมหรือเกษตรกรรม
นักปกครองที่ดีมีความสามารถ จะต้องดำ�เนินการให้มีการสงเคราะห์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชาวเกษตร โดยเข้าไปศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของเขา แสวงหาแนวทางและวิธกี าร
ที่เหมาะสม ดำ�เนินการสงเคราะห์ให้เกิดผล ควรเข้าให้ถึงประชาชน ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับประชาชน
โดยเฉพาะชาวเกษตร ด้วยความเต็มใจและจริงใจ ในฐานะผูป้ กครอง จะต้องแสดงความห่วงใย เอาใจ
ใส่ตอ่ สารทุกข์สขุ ดิบของชาวเกษตรกรอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ สถาบันพระปกเกล้า (2556 : 123) ได้อธิบาย
ไว้ว่า ความฉลาดในการสงเคราะห์พสกนิกรด้วยการบำ�รุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร
พระราชาหรือผูป้ กครองมีการบำ�รุงบ้านเมืองให้เจริญรุง่ เรืองทางด้านเศรษฐกิจให้มภี าวะเศรษฐกิจดี
มีผลผลิตพืชพันธุ์สมบูรณ์ในการส่งเสริมอาชีพและ การผลิตของประชาชนให้มีความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจ ส่วนข้อเสนอแนะที่มีต่อภาวะผู้นำ�ตามแนวราชสังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายก
องค์การบริหาร ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์น้อยที่สุด ได้แก่ ควรมีทัศนคติในการจัดสรรข้าราชการ
เป็นเพราะ นายก อบต. ยังไม่มีทัศนคติในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเข้ามาทำ�งานมากนัก จึงเห็น
ว่าควรมีการจัดสรรทรัพยากรและตั้งทัศนคติในการสรรทรัพยากรบุคคลเข้ามาทำ�งานและเป็นการ
จัดสรรข้าราชการที่มีคุณภาพในการทำ�งาน
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1.ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
    1.1 ด้านสัสสเมธะ (Sasamedha) เกีย่ วกับการบำ�รุงพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหาร ส่งเสริมการเกษตร
กรรมและกสิกรรม ดังนั้นควรส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าชุมชนในการจัดจำ�หน่ายผลผลิต
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ทางการเกษตรให้มากขึ้น
   1.2 ด้านปุริสเมธธะ (Purisamedha) เกี่ยวกับสงเคราะห์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจน
รูจ้ กั บำ�รุงคน และสร้างคน ส่งเสริมคนดีทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถ ดังนัน้ ควรเอาใจใส่ในการสงเคราะห์
ข้าราชการในทุกระดับชั้นด้วยความเมตตาไม่อคติให้มากขึ้น
   1.3 ด้านสัมมาปาสะ (Sammapasa) เกี่ยวกับการผูกนํ้าใจประชาชนด้วยการส่งเสริม
อาชีพ ตามความสามารถ ดังนั้นควรมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชุมชนให้มากขึ้น
    1.4 ด้านวาจาเปยยะ (Vajapeya) เกี่ยวกับการพูดจาปราศรัยด้วยถ้อยคำ�ที่ไพเราะ รู้จัก
เผยแพร่ธรรม และวิชาการต่าง ๆ แก่มวลชน ดังนั้นควรมีการเผยแพร่พระธรรมคำ�สอนและหลัก
วิชาการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนให้มากขึ้น
2.ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับทัศนะของประชาชนทีม่ ตี อ่ ภาวะผูน้ �ำ ตามแนวราชสังคห
วัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์
    2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อภาวะผู้น�ำ ตามแนวราช
สังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์
    2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนต่อภาวะผู้น�ำ ตามแนวราช
สังคหวัตถุในพระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหาร ส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์
   2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจภาวะผู้น�ำ ตามแนวราชสังคหวัตถุใน
พระพุทธศาสนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลในจังหวัดสุรินทร์
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ศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
Educational Institutes as a Learning Organization under
the Jurisdiction of Pathumthani’s Educational Service Area 1
ณัฐพล ศรีใสคำ�1 จิณณวัตร ปะโคทัง2
Natthapol Srisaikam1 , Jinnawat Prakotang2

บทคัดย่อ

1
2

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและข้าราชการครูต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา จำ�แนกตามตำ�แหน่ง
วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา และ 3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำ�นวน 327 คน จำ�แนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จำ�นวน 115 คน และข้าราชการครู จำ�นวน 212 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นแล้วทำ�การสุ่มแบบ
ง่าย โดยใช้วธิ กี ารจับสลาก และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทำ�การทดสอบค่า t และค่า F วิเคราะห์เพือ่ หาความแตกต่างเป็น
รายคู่ด้วยวิธี Scheffe’ Analysis แบบสอบถามปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารและข้าราชการครูได้แสดงความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาใน 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและข้าราชการครูต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา จำ�แนกตามตำ�แหน่ง วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยได้
ผลการวิจัยดังนี้
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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    2.1 ผู้บริหารและข้าราชการครูที่มีต�ำ แหน่ง วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
   2.2 ผู้บริหารและข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำ�นวน 2 รายการ ได้แก่ ด้านการคิดและเข้าใจเชิงระบบ และโดยรวม
3. ผู้บริหารและข้าราชการครูได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำ�คัญต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาดังนี้ บุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพและมีจำ�นวนเพียง
พอ และควรสร้างวินยั เพือ่ เป็นหลักปฏิบตั ทิ ชี่ ว่ ยให้การทำ�งานของบุคลากรสำ�เร็จ รวมทัง้ สถานศึกษา
ควรมีการบริหารจัดการที่ดีใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
คำ�สำ�คัญ : การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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The research aimed to 1) study the educational institutes as a Learning
organization. 2) compare the opinion of the administrators and teachers towards
the institutes as a Learning organization according the subjects’, posts, educational
qualifications , and the size of the educational institutes, and (3) study the guidelines
in enhancing the educational institutes as a Learning organization under the
jurisdiction of Pathumthani’s primary educational service area 1. The samples used
in the study consisted of 327 school administrators and teachers under the jurisdiction
of Pathumthani’s primary educational service area 1. There were 115 school
administrators and 212 teachers. They were derived by a stratified sampling method.
The research instrument was the five-layered rating scale with the confidence value
equivalent to 0.87. A Statistics used were percentage, mean, standard deviation,
t-test and F-test. Scheffe’ analysis was used to find out the paired difference. and
Open-ended questionnaires and interviews were used to analyze the content.
The research findings were as follows:
1. The opinion of the school administrators and teacher towards the
educational institutes as a Learning organization was moderate in five areas. The
opinion of the school administrators was moderate in the following areas: excellence.
2. The results of comparing the opinion of the school administrators and
teachers towards the educational institutes as a Learning organization were as
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follows.
   2.1 The school administrators and teachers who had position different
educational qualifications did not have a different opinion towards the educational
institutes as a Learning organization.
    2.2 The school administrators and teachers who worked at the educational
institutes with different sizes had a different opinion with a statistical significance
of 0.05 in two areas: thinking and understanding of the system.
3. The school administrators and teachers can provide feedback that is
crucial to the organization of the learning of the educational institutions should be
developed as a professional and a sufficient number. And discipline to be a practice
that allows the work of the personnel. The school should have managed to use
the school as a base. Emphasis on learning is important.
Keywords : A Learning organization, Primary Educational Service.
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นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน
เป็นความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ และประเด็นสำ�คัญของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่
ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนมีสี่ประการหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนา
คุณภาพครูยคุ ใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรูย้ คุ ใหม่ และการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่
มีความคล่องตัว ปรับตัวได้ดมี คี วามพร้อมทีจ่ ะเรียนรู้ และเต็มไปด้วยการสร้างสรรค์เพือ่ ช่วยให้การ
ทำ�งานร่วมกันบังเกิดผลสำ�เร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้การเรียนรู้เป็นฐานมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำ�ศักยภาพในตนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (กรมวิชาการ, 2552 : 6-8)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 3 ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้และ
พัฒนานักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ ในปี 2556 มีโรงเรียนในสังกัดจำ�นวน 211 แห่ง แยกเป็น
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำ�นวน 210 โรงเรียน และ 1 สาขา
สถานศึกษาเอกชนจำ�นวน 6 แห่ง มีจำ�นวนครู 2,289 คน นักเรียน 57,638 อัตราจ้าง 314 คน และ
ลูกจ้างประจำ�  148 คน เมื่อเทียบกับจำ�นวนสถานศึกษาบุคลากรซึ่งมีจำ�นวนน้อยและ ขาด
ประสบการณ์ในภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย และการประชาสัมพันธ์ยังขาดประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง อยู่ในระดับตํ่า (สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1, 2556 : 35) สถานศึกษา
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จึงต้องปรับตัวไปสู่บรรยากาศในการบริหารงาน ในรูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรให้การดำ�เนินการตามภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายโดยมีรปู แบบการทำ�งาน
เป็นทีมมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการจัดองค์กรเพื่อการเรียนรู้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ต้องมุ่งสู่อนาคต
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2552 : 82) ซึ่งเป็นที่ท้าทายสำ�หรับผู้บริหารและ
ข้าราชการครูที่จะร่วมกันวางแผนปรับโครงสร้างและกำ�กับติดตามการดำ�เนินการขององค์กร เพื่อ
ให้บังเกิดผลลัพธ์สูงสุดให้มีความได้เปรียบที่มั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ต่อไป
จากความสำ�คัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ า้ งต้น ทำ�ให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ ว
กับการพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารและข้าราชการครู สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อจะได้นำ�ข้อมูลจากงานวิจัยมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สุร
นิ ท
ร์

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
2. เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและข้าราชการครูตอ่ การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา จำ�แนกตามตำ�แหน่ง วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำ�หนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสงั กัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีผบู้ ริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูจ�ำ นวนทัง้ สิน้
2,289 คน จากสถานศึกษา จำ�นวน 211 แห่ง กำ�หนดกลุม่ ตัวอย่างจากตาราง Krejcie and Morgan
(ทรงยุทธ์ ไกรวรรณ, 2549 : 101) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 327 คน จำ�แนกเป็นผู้บริหารสถาน
ศึกษา จำ�นวน 115 คน และข้าราชการครู จำ�นวน 212 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น แล้วสุ่มแบบ
ง่าย โดยวิธีการจับสลาก
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
    1.1 ตำ�แหน่ง
1.1.1 บริหาร
1.1.2 ข้าราชการครู
     1.2 วุฒิการศึกษา
1.2.1 ปริญญาตรี
1.2.2 สูงกว่าปริญญาตรี
     1.3 ขนาดของสถานศึกษา
1.3.1 ขนาดเล็ก นักเรียน 1-120 คน
1.3.2 ขนาดกลาง นักเรียน 121-300 คน
1.3.3 ขนาดใหญ่ นักเรียน 301 คนขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้าน
วิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ด้านการสร้างและสานวิสัยทัศน์ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
และด้านการคิดและเข้าใจเชิงระบบ
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เครื่องมือการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ
ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 ส่วนแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหา โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 ประกอบด้วย ข้อคำ�ถาม 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจ
สอบรายการ มีข้อคำ�ถามจำ�นวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและข้าราชการครูตอ่ การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรูข้ องสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ มีข้อคำ�ถามจำ�นวน 30 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดแนวทางการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องสถาน
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีข้อคำ�ถามจำ�นวน 4 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีข้อคำ�ถามจำ�นวน 5 ข้อ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูล 2 ทาง คือ 1) ทางคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สำ�เร็จรูป SPSS สำ�หรับสถิติที่ใช้ประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้ในการวิเคราะห์จำ�นวนและความคิดเห็นของประชากร สถิติใช้ในการวิเคราะห์เครื่อง
มือได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา a (Alpha Coefficient) ของ Chronbach สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐาน ได้แก่ ค่า t-test ค่า F-test เพื่อเปรียบเทียบและหาค่าความแตกต่างการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยจำ�แนกตามตำ�แหน่งวุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
และวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Scheffe’ Analysis 2) วิเคราะห์ด้านเนื้อหา
โดยนักศึกษาสัมภาษณ์ท�ำ การวิเคราะห์ประเด็นสาระ

ผลการวิจัย
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การนำ�เสนอสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยนำ�เสนอเป็นภาพรวม และข้อสรุปผลการวิจัยที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ตามลำ�ดับดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารและข้าราชการครูส่วนใหญ่ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาขนาดเล็กมากที่สุด โดยผู้บริหารและข้าราชการครูเห็นว่า การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา ใน 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและข้าราชการครูต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตาม
แนวคิดวิจัย 5 ด้าน จำ�แนกตามตำ�แหน่ง วุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
เมื่อแยกตามของขนาดสถานศึกษาที่ต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำ�นวน 2 รายการ ได้แก่ ด้านการคิดและเข้าใจเชิงระบบ และโดยรวม
3. ผูบ้ ริหารและข้าราชการครูให้ขอ้ เสนอแนะทีส่ �ำ คัญต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ อง
สถานศึกษาดังนี้ บุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพและมีจำ�นวนเพียงพอ
และสร้างวินัยเพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้การทำ�งานของบุคลากรสำ�เร็จ รวมทั้งสถานศึกษาควรมี
การบริหารจัดการที่ดีใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ แม้ว่าครูอาจมีภาระงานมาก
และขาดแหล่งเรียนรู้สำ�หรับครูโดยเฉพาะ

คณ
ะม

นุษ
ย

จากการศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีประเด็นที่นำ�มาอภิปรายดังนี้
1. ผลการศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามแนวคิดวินัย 5 ประการ โดยรวมและรายด้าน
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและข้าราชการครูได้แสดงความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า อาจเนื่อง
มาจากโรงเรียนยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ รวมทั้งขาดโอกาสเรื่องการส่งเสริมสถานศึกษา
ขาดงบประมาณ ขาดการประสานงาน ขาดการประเมินและติดตามผลในบางเขต บางพื้นที่การ
ศึกษา และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษายังเป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อนและต้องใช้เวลา
นานในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางความคิดของบุคลากร รวมถึงการสร้างฐานทางความคิดของ
บุคลากรไม่ให้ยึดติดกับสิ่งเก่า ๆ และกล้ายอมรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นเพื่อ
การพัฒนาสถานศึกษา และปัจจุบนั สถานศึกษามีการพัฒนาน้อยมาก ทัง้ ทีท่ างภาครัฐออกนโยบาย
ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำ�เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในระบบ
การศึกษา โดยทางภาครัฐไม่คำ�นึงถึงการนำ�ไปใช้ที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเนื่องมาจาก
บุคลากรทางการศึกษายังขาดประสบการณ์ที่จะนำ�เครื่องมือใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด ดังนัน้ จึงควรมีการจัดฝึกอบรมเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยี ทัง้ ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์มาก
และผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์นอ้ ยอย่างต่อเนือ่ ง และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูไ้ ม่วา่ จะเป็นสถานศึกษา
ขนาดใดก็ตาม ก็สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ หากได้รับงบประมาณที่เพียงพอ และการ
ดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประพันธ์ หารกว้าง
(2550 : 96) ที่พบว่า แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิดวินัย
5 ประการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และนธี สุระบรรลือ (2548 : 112) ที่พบว่า แนวทางใน
การส่งเสริมองค์กรเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ย่างยัง่ ยืน โดยผูท้ ม่ี อี ายุตา่ งกันให้ความ
คิดเห็นรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และปรีชา กองจินดา (2550 : 91) ทีพ่ บว่า ผูบ้ ริหารและข้าราชการ
ครูทมี่ ปี ระสบการณ์การทำ�งานต่างกันได้แสดงความคิดเห็นต่อการเปลีย่ นแปลงของสถานศึกษา ใน
ด้านการพัฒนา โดยรวมจัดอยู่ในระดับ ปานกลาง และผดุงศักดิ์ หงสทอง (2550 : 83) ที่พบว่า การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในชนบทที่มีขนาดต่างกันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารและข้าราชการครูมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าด้านการมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ด้านวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและด้านการคิด
และเข้าใจเชิงระบบ ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการสร้างและสานวิสัยทัศน์ ผู้บริหารเห็น
ว่าอยู่ในระดับน้อย และข้าราชการครูเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและ
ข้าราชการครูมีบทบาทและภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน หรืออาจเกิดจากการประสบกับปัญหาทั้งที่
ผ่านมาจากอดีตและในปัจจุบันที่มีความแตกต่างกันออกไปตามวุฒิภาวะหรือตำ�แหน่งงานที่กำ�ลัง
ปฏิบตั ิ และสถานศึกษาทีส่ งั กัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ก็มสี ถาน
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ศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่จำ�นวนมาก ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่แตกต่างกัน
รวมถึงการขาดทรัพยากร ขาดงบประมาณทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีจ�ำ นวนน้อย
และขาดประสบการณ์ในภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษา ตามกรอบแนวคิดวินัย 5 ด้าน ทั้งสิ้น
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและข้าราชการครูต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตาม
กรอบแนวคิดวินัย 5 ด้าน จำ�แนกตามตำ�แหน่งวุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยรวม
และรายด้าน
    2.1 ผูบ้ ริหารและข้าราชการครู ทีม่ ตี �ำ แหน่งต่างกัน แสดงความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั้
ไว้ ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีอ�ำ นาจหน้าที่ ควบคุมดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มกี ารพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้บริหารและข้าราชการครูมีความใกล้ชิดในการปฏิบัติงานได้ โดยยืดถือระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดียวกัน จึงทำ�ให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ หอมจันทร คงชนะ (2549 : 87) ที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่มี
ตำ�แหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูไ้ ม่แตกต่างกัน
   2.2 ผูบ้ ริหารและข้าราชการครูทมี่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาต่างกัน ได้แสดงความคิดเห็นต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุตฐิ านทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ตัง้ ข้อสังเกตว่า ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ได้ก�ำ หนดให้ผบู้ ริหารและข้าราชการครูรวมทัง้ บุคลากรทางการศึกษา ต้องพัฒนาตนเองและสถาน
ศึกษาให้ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบหรือประเมินจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ ดัง
นัน้ ผูบ้ ริหารและข้าราชการครูจงึ มุง่ มัน่ ดำ�เนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติทไี่ ด้ก�ำ หนด
ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มภันตรี รอดสุทธิ (2550 : 94) ที่พบว่า ผู้บริหารและข้าราชการ
ครูที่มีวุฒิการศึกษาในระดับใดก็ตามมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
  2.3 ผู้บริหารและข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในขนาดสถานศึกษาต่างกัน ได้แสดงความ
คิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ซึ่งเป็น
ไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีจำ�นวนมาก จำ�นวน
นักเรียนที่เรียนในสถานศึกษาขนาดเล็กแต่ละสถานศึกษามีน้อย บุคลากรทางการศึกษาก็มีน้อย
ทำ�ให้ได้รับงบประมาณจากทางภาครัฐ เพื่อนำ�มาพัฒนาสถานศึกษาลดลงตามไปด้วย ซึ่งต่างจาก
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สถานศึกษาทีม่ จี �ำ นวนนักเรียนมาก บุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอ ซึง่ ได้รบั งบประมาณจากทาง
ภาครัฐมากกว่า จึงทำ�ให้สถานศึกษาขนาดต่างกันมีการพัฒนาที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ธมลวรรณ พงษสถิต (2550 : 153) ที่พบว่า สถานศึกษาที่มีจำ�นวนนักเรียนต่างกันมีการ
พัฒนาทั้งทางด้านสถานศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียนแตกต่างกัน
3. ผู้บริหารและข้าราชการครูให้ข้อเสนอแนะสำ�คัญต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาคือ ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โดยเปิด
โอกาสให้มีการประชุมปรึกษากับทีมงานก่อนลงมือปฏิบัติเสมอ และสามารถเอาความผิดพลาดใน
อดีตมาวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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จากผลการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยมี ขอเสนอแนะ 2 ส่วน ดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
   1.1 ผู้บริหารและข้าราชการครู ควรนําผลการวิจัยการศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา 5 ดาน ไปพัฒนาสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชน ดังนี้
1.1 บุคลากรทางการศึกษาควรได้รบั การพัฒนาเป็นมืออาชีพและมีจ�ำ นวนเพียงพอ
   
1.2 ควรสร้างวินัยเพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้การทำ�งานของบุคลากรสำ�เร็จ
1.3 สถานศึกษามีการบริหารจัดการทีด่ ใี ช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ
1.4 ส่งเสริมให้มกี ารประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา
   
1.5 ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นวางแผนและแก้ปัญหาร่วมกัน
      1.2 ผูบ ริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูควรสรา งความเขา ใจเกีย่ วกับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา ให้กบั บุคลากรในสถานศึกษาของตน โดยให้เห็นความสําคัญทีจ่ ะตอง
ปฏิบตั ติ ามผลการศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
   2.1 ควรมีการศึกษาโดยพัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ใหกับสถานศึกษาไดนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตอไป
    2.2 ควรศึกษาวิจัยในเชิงลึกที่นําเอา การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาไป
สู่แนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อไป
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4
Participation of the Student’s Parents in Developing Health
Behaviors of Primary level Students of Schools Affiliated to
UbonRatchathani Primary Education Service Area 4
อภันตรีย์ สารแก้ว1 สุวิมล โพธิ์กลิ่น2
Apantree Sarakaew1, Suwimol Poklin2
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การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็น การมีส่วนร่วม
ในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนของผูป้ กครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จำ�แนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และ
อาชีพ กลุม่ ตัวอย่างได้แก่ ผูป้ กครองนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สุ่มได้จาก 2 อำ�เภอ คือ อำ�เภอวารินชำ�ราบ และอำ�เภอ
นาเยีย จำ�นวน 75 โรงเรียน สุ่มได้จำ�นวนผู้ปกครอง 377 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
อย่างเป็นสัดส่วน (กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสำ�เร็จรูปของ
Krejcie and Morgan (1970 : 608, อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543 : 138-139)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปลูกฝัง
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.96
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนต่อการมีสว่ นร่วมในการปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 จำ�แนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยการทดสอบค่า t จำ�แนกตามอายุ และอาชีพ โดย
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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การทดสอบค่า F เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน เมื่อพบความแตกต่าง จึงทำ�การ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของ เชฟเฟ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผูป้ กครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการมีสว่ นร่วมในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 4 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ กครองต่อการมีสว่ นร่วมในการปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยจำ�แนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ พบว่า
   2.1 ผู้ปกครองนักเรียนที่อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการปลูกฝัง
พฤติกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านการบริโภคอาหาร โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
  2.2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน
การปลูกฝังพฤติกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตก
ต่างกัน
   2.3 ผูป้ กครองนักเรียนทีม่ อี าชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีสว่ นร่วมในการปลูก
ฝังพฤติกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ทัง้ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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คำ�สำ�คัญ : การมีส่วนร่วม การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
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The research aimed to study and compare the opinion on the parents of
the students’ participation in developing a health behavior of the students of the
primary schools under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 4 as
classified by age, educational qualifications, and occupations. The samples used in
the research were 377 parents of the students under Ubon Ratchathani Primary
Educational Service Area 4 in the school year 2013. The research instrument was a
five-rating scale questionnaire with a confidence value equivalent to .96. Statistics
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
The research findings were as follows.
1. In the opinion of the parents in the study, the parents’ participation in
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developing a health behavior of the primary school students was overall high.
2. Based on a comparison of the parents’ opinion towards the parents’
participation in developing the students’ health behavior, there was no difference
found. As classified by age, educational qualification, and occupations, it was found
that:
   2.1 The parents whose age was different held no different opinion towards
the participation in developing a health behavior of the primary school students.
   2.2 The parents whose educational qualification was different held no
different opinion towards the participation in developing a health behavior of the
primary school students.
   2.3 The parents whose occupations were different held different opinion
towards the participation in developing a health behavior of the primary school
students with a statistical significance of 0.05.
Keywords : Participation, Developing Health Behaviors, Developing Health Behaviors
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 51 และมาตรา 87 เห็นได้ว่า
รัฐได้เห็นความสำ�คัญสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วรัฐบาลได้ตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้
มีแนวพื้นฐานเช่นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และ 9 โดยเชื่อว่า คน
เป็นปัจจัยชี้ขาดในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิกระทั่งถึงวัยชรา ถ้าพัฒนาประเทศต้องพัฒนา
ประชากรก่อน โดยต้องพัฒนาด้านการศึกษา สุขภาพอนามัยและโภชนาการ ดังนั้น เรื่องของการ
ศึกษาและสุขภาพจึงต้องควบคูไ่ ปและลักษณะของคนไทยทีพ่ งึ ประสงค์ตอ้ งเป็นบุคคลทีส่ มบูรณ์คอื
มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ร่างกาย
แข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรักต่อสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานที่ 10
ทีร่ ะบุวา่ ผูเ้ รียนมีสขุ นิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ดังนัน้ การทีท่ กุ ฝ่ายได้มสี ว่ นร่วมในการปลูก
ฝังพฤติกรรมสุขภาพ จึงเป็นส่วนสำ�คัญทีอ่ ยูใ่ นเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งรัฐบาลได้
ตระหนักและเห็นความสำ�คัญของการจัดการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ จาก
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จุดมุ่งหมายดังกล่าว สำ�นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้นำ�มากำ�หนดไว้ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เป็นต้นมา โดยใช้วตั ถุประสงค์ของ
แผนทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพอนามัยของเด็กได้วา่ เพือ่ ให้เด็กระดับก่อนประถมศึกษาได้รบั การพัฒนาทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ระดับประถมศึกษาให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระบุเพียงว่า เป็นการศึกษาที่เพิ่มขึ้นอีก 3 ปี
จากการประสานงานระหว่างผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะทำ�ให้พบปัญหา
เหล่านี้ และสามารถดำ�เนินการแก้ไขได้ทนั เวลา เพราะผูป้ กครองมีบทบาทในการปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพให้กบั เด็กวัยเรียน เพือ่ ให้เป็นคนทีม่ ศี กั ยภาพและสามารถดำ�รงชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติสขุ
แนวคิดใหม่ในการพัฒนาสุขภาพเด็กควบคู่ไปกับการศึกษาจึงเกิดขึ้น ผู้ปกครองจึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ ให้เด็กและให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสม และพัฒนาทีด่ ใี ห้กบั ผูป้ กครอง ดังนัน้ ผูป้ กครองจึงเป็นบุคคลทีส่ �ำ คัญต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพในด้านการให้ความรู้ ปลูกฝังเจตคติและการสร้างเสริมทักษะที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องสำ�หรับเด็กวัยเรียนสอดคล้องกับ (สมนึก ปัญญาสิงห์, 2542 : 1) กล่าวว่าแนวคิด
หลักในการมีส่วนร่วมปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของผู้ปกครอง ก็ใช้หลักความสำ�เร็จของงาน ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ�งานของทุกคนและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(กรมสามัญศึกษา, 2543 : 3) กล่าวว่า ผูป้ กครองของนักเรียนถือว่าเป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญต่อนักเรียน
เพราะเป็นผู้สนองความจำ�เป็นของลูก ในด้านการพัฒนาร่างกายสังคมและอารมณ์ดูแลให้ลูกได้ไป
โรงเรียนและเป็นผู้ให้การส่งเสริมรวมทั้งให้กำ�ลังใจลูกให้มีอนาคตที่ดี
จากข้อมูลดังกล่าว นักเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ยัง
มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่จำ�นวนมาก ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในวัยเรียน ให้มีคุณภาพอันจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญยิ่งในการพัฒนาประเทศในอนาคต
ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นผู้สำ�คัญอย่างยิ่ง ในการเป็นผู้นำ�การพัฒนาด้านการ
ศึกษาและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาสภาพการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง
ในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ จำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้
ปกครองและชุมชนเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียนและเป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ
ของนั ก เรี ย น ระดับประถมศึก ษา โรงเรียนสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 4
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 จำ�แนกตามอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ

วิธีดำ�เนินการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้กำ�หนดขอบเขตไว้ดังนี้คือ ศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 ผู้วิจัยได้เลือกพฤติกรรมซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สำ�คัญสำ�หรับเด็กนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา จำ�นวน 3 ด้าน โดยมุง่ ทีป่ จั จัยพืน้ ฐานการมีสขุ ภาพดี (สำ�นักงานคณะกรรมการอำ�นวย
การ แผนพัฒนาการสาธารณสุข, ม.ป.ป. : 14 – 16) ได้แก่
1. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
2. พฤติกรรมการปกป้องอุบัติเหตุ
3. พฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพส่วนบุคคล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นผูป้ กครองนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จำ�นวน 4 อำ�เภอ 75 โรงเรียน นักเรียนจำ�นวน 21,767 คน
กำ�หนดนักเรียนแต่ละคนมีผู้ปกครอง 1 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้ 4 อำ�เภอ จำ�นวน 75 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก จำ�นวน 2 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จำ�นวน 6 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่ จำ�นวน
2 โรง ได้กลุ่มตัวอย่าง 364 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (กำ�หนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสำ�เร็จรูปของ krejcie and morgan อ้าง
ถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2553 : 138 – 193)
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้ปกครอง ดังนี้
   1.1 อายุ
1.1.1 ตํ่ากว่า 30 ปี
1.1.2 อายุ 30 – 50 ปี
1.1.3 สูงกว่า 50 ปีขึ้นไป
    1.2 วุฒิการศึกษา
1.2.1 ตํ่ากว่าปริญญาตรี
1.2.2 ปริญญาตรีขึ้นไป
    1.3 อาชีพ
1.3.1 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1.3.2 อิสระ/รับจ้าง
1.3.3 เกษตรกร
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของผูป้ กครองต่อการมีสว่ นร่วมปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (สำ�นักงานคณะกรรมการอำ�นวยการแผน
พัฒนาการสาธารณสุข, ม.ป.ป. : 14 – 16)
   2.1 ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
   2.2 ด้านพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัย
   2.3 ด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพส่วนบุคคล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการมีส่วน
ร่วมปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนมีจำ�นวนทั้งสิ้น 21,765
คน ในบทนี้ได้ดำ�เนินงานตามลำ�ดับขั้นตอนประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ดังนี้
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จำ�นวน 4 อำ�เภอ จาก 147 โรงเรียน คือ อำ�เภอนาเยีย
อำ�เภอวารินชำ�ราบ อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ และอำ�เภอสำ�โรง ผู้ปกครองนักเรียน จำ�นวน 21,767 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. กลุ่มตัวอย่างของอำ�เภอที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการสุ่มเลือกอย่างง่าย จาก 4
อำ�เภอ เหลือ 2 อำ�เภอคือ อำ�เภอนาเยีย และอำ�เภอวารินชำ�ราบ
2. กลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างสำ�เร็จรูปของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 6 โรงเรียน จาก 147 โรงเรียน
3. กลุ่มตัวอย่างของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างสำ�เร็จรูปของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน
377 คน จาก 6 โรงเรียน ในเขตอำ�เภอนาเยีย และอำ�เภอวารินชำ�ราบ กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางกำ�หนดขนาดแสดงจำ�นวนของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษา ในเขต
อำ�เภอนาเยีย และอำ�เภอวารินชำ�ราบ สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 4
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ เอง โดย
การศึกษาจากหนังสือ เอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เพื่อสอบถามความคิดเห็นการมี
ส่วนร่วมในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียน ได้แก่ อายุ
วุฒิการศึกษา และอาชีพ ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพนักเรียน ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับจำ�นวน 60 ข้อ ประกอบ
ด้วย 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ด้านพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัย และด้าน
พฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล
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2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ และการสร้างคุณภาพของเครื่องมือ
    2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของผู้ปกครองนักเรียน
   2.2 กำ�หนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การประมวลความรู้จากข้อมูลที่ศึกษาในเอกสาร
ตำ�รา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มากำ�หนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่
การมีสว่ นร่วมปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ กครองนักเรียน 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ด้านพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัย และด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพส่วนบุคคล
   2.3 สร้างเครื่องมือโดยพิจารณาจากวิธีการดำ�เนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการรับ
ประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย รู้จักวิธีการเลือกซื้ออาหาร
ตลอดทั้งมีสุขลักษณะ ที่ดีในการรับประทานอาหาร เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตสมวัย
ด้านการปลูกฝังพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัย ได้แก่ การปลูกฝังพฤติกรรมในการปฏิบัติ
ตน ในเรือ่ งความปลอดภัย ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นบ้านและนอกบ้าน เช่น การเก็บของมีคมในบ้านให้เป็นระเบียบ
การตักเตือนการข้ามถนนที่ทางข้าม เป็นต้น
ด้านการปลูกฝังพฤติกรรมเกีย่ วกับสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การปลูกฝังพฤติกรรมลักษณะ
นิสัยที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น การรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย การดูแลรักษาเครื่องใช้ให้สะอาด เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น
2.4 นำ�เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด เสนอประธานกรรมการ และ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องตามจุดประสงค์ และกรอบของการศึกษา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
2.5 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่อง
มือ ขอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะถึงความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้วย
  1) รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจำ�สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
    2) ดร.พงษ์ธร สิงห์พนั ธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   3) ดร.วิเศษ ภูมวิ ชิ ยั ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 4
  4) ดร.ธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านห่องคำ�  อำ�เภอสำ�โรง จังหวัด
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อุบลราชธานี
  5) นายประกอบ มาลีรัตน์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมชนนาเยีย อำ�เภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี
โดยได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00
2.6 นำ�ข้อคิดเห็น และหาค่าความสอดคล้องของการตรวจสอบเครื่องมือ ซึ่งได้ค่าความ
สอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง และนำ�มาเสนอประธานกรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อขอคำ�แนะนำ� และนำ�ไปปรับปรุงให้เหมาะสม
2.7 จัดพิมพ์เครื่องมือ แล้วนำ�ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ปกครองนักเรียนระดับประถม
ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง
คือ โรงเรียนบ้านนาดี และโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จำ�นวน 100 คน แล้วนำ�ผลที่ได้มาหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient)
ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
2.8 นำ�แบบสอบถามมาจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วนำ�ไปเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
   3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลในการวิจัย
  3.2 ไปสำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เพื่อขออนุญาต
และขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ช่วยเก็บ และรวบรวมแบบสอบถามไว้ที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
  3.3 นำ�เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปเก็บข้อมูลกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และได้ขอ
ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น คุ ณ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ครู อ นามั ย โรงเรี ย นช่ ว ยเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถาม ส่งกลับคืนที่ส�ำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำ หนด พร้อมทั้งได้ชี้แจงกับคุณครูในโรงเรียนเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลกับนักเรียน ส่ง
ถึงผู้ปกครองเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการ และเป็นการกำ�กับในการเก็บแบบสอบถามด้วย
  3.4 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการนำ�ส่งของคุณครูผู้รับผิดชอบ โดยส่งสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป SPSS เพื่อให้ได้
ค่าสถิติจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี้
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4.1 วิเคราะห์ข้อมูลตาม แบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ปกครองนักเรียน โดย
การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ พร้อมทั้งเสนอตารางประกอบการบรรยายค่าสถิติ วิเคราะห์
ข้อมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นการมีสว่ นร่วมในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้ปกครองนักเรียน วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 วิเคราะห์ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในการปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพของผูป้ กครองนักเรียนจำ�แนกตามอายุ อาชีพ โดยการทดสอบค่า t จำ�แนกตามวุฒกิ ารศึกษา
โดยการทดสอบค่า f แปลความหมายแล้วสรุปรวมเป็นรายข้อ รายด้านและภาพรวม ในการประเมิน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 ผู้วิจัยได้จัดลำ�ดับการนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับ
คืน และเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ที่สุด จำ�นวน 377 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม
ที่ส่งไปเก็บข้อมูล โดยแบ่งการนำ�เสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูล เกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการหา
ค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็น การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการปลูก
ฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เป็นรายด้าน และโดยรวมทุกด้าน
ตอนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วม
ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยจำ�แนกตามอายุวฒ
ุ กิ ารศึกษา และอาชีพ โดยการทดสอบ
ค่า t และการทดสอบค่า F วิเคราะห์เป็นรายด้านและโดยรวมทุกด้าน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั นำ�ค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ มาเปรียบเทียบเกณฑ์ เพือ่ แปล
ความหมายของกลุ่ม ค่าเฉลี่ยรายด้าน ค่าเฉลี่ยรายข้อ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดัง
ต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
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การนำ�เสนอสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยนำ�เสนอเป็นภาพรวม และข้อสรุปผลการวิจัยที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ตามลำ�ดับดังต่อไปนี้
1. ผูป้ กครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการมีสว่ นร่วมในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 4 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ กครองต่อการมีสว่ นร่วมในการปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนการจำ�แนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ
พบว่า
   2.1 ผู้ปกครองนักเรียนที่อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการปลูกฝัง
พฤติกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านการบริโภคอาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกัน
  2.2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน
การปลูกฝังพฤติกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
   2.3 ผูป้ กครองนักเรียนทีม่ อี าชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีสว่ นร่วมในการปลูก
ฝังพฤติกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ทัง้ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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1. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
จำ�แนกตามอายุ วุฒกิ ารศึกษาและอาชีพ เป็นรายด้านและเป็นภาพรวม ผลการเปรียบเทียบไม่แตก
ต่างกัน
2. จำ�แนกตามอายุของผูป้ กครองนักเรียน พบว่า ความคิดเห็นการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง
ในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ตามความคิดเห็นของผูป้ กครองทีม่ อี ายุแตกต่างกัน การ
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.17 No. 2

91

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าหน้าทีห่ ลักของ
ผู้ปกครองในการดำ�เนินงานดูแลพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนเป็นของทุกคน เป็นหน้าที่ของครู เป็น
หน้าที่ของผู้ปกครอง เป็นหน้าที่ของนักเรียน โดยข้อสังเกตดังกล่าวสอดคล้องกับ (ประเวศ วะสี,
2541 : 15) ทีก่ ล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพ เป็นยุทธศาสตร์ทสี่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการปฏิรปู ระบบสุขภาพ
ซึ่งทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใด ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันให้เกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน อาจเรียกกระบวนการนี้ว่า การส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับคน
ทัง้ มวล (Health Promotion for All) หรือคนทัง้ มวลส่งเสริมสุขภาพ (All for Health Promotion)
หรือคนทั้งมวลมีสุขภาพดี (Good Health for All) และยังสอดคล้องกับ (ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์,
2541 : 17) กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ถือว่าเป็นการสาธารณสุขแนวใหม่
(New Public Health) ที่เน้นการกระจายอำ�นาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมรับผิดชอบ
อย่างเสมอภาคและสมานฉันท์ และสอดคล้องกับ (กรมอนามัย, 2543 : 4-5) ได้ให้แนวคิดสุขภาพ
กับการศึกษาว่า การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึง่ เป็นการใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน โดยกระบวนการจัดการด้าน
กระบวนการจัดการด้านสุขภาพในปรัชญาหลัก 3 ประการ เช่นเดียวกันคือ สุขภาพเพื่อปวงชน
สุขภาพเพื่อชีวิต และสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งมวล
3. จำ�แนกตาม วุฒกิ ารศึกษาของผูป้ กครองพบว่า ความคิดเห็นการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง
ในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน การปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ได้ข้อ
สรุปเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาในแต่ละระดับมีมุมมอง ความคิด มี
การใส่ใจ และมีโอกาสเกี่ยวข้องในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนไม่แตกต่างกัน โดยข้อ
สังเกตดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ(เพ็ญศรี กระหม่อมทอง และคณะ, 2546 : 25) พบว่า
เด็กนักเรียนมีความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพพลานามัยดี เด็กระดับประถมศึกษามีความแม่นยำ� และอธิบาย
ได้อย่างถูกต้องว่า สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการมีอะไรบ้าง และนักเรียนทำ�ตามอย่างไร และ
สอดคล้องกับ (ขวัญเมือง แก้วคำ�เกิง, 2542 : 32) ได้ท�ำ การวิจัยเรื่อง ปัจจัยสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จังหวัดลำ�พูน พบว่า ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ และยัง
สอดคล้องกับ (นงลักษณ์ จินตนาดิลก, 2539 : 14) พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพ แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มกี ารปฏิบตั ถิ กู ต้องเกีย่ วกับเรือ่ ง
ส่งเสริมสุขภาพ
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4. จำ�แนกตามอาชีพของผู้ปกครอง พบว่า ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ทีม่ อี าชีพแตกต่างกัน การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาแตกต่างกัน โดยผูป้ กครองมีความคิดเห็นโดยภาพรวม และรายด้านแตก
ต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาข้อที่ 3 ที่ว่าการที่ได้สรุป
เช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีมุมมอง มีความคิด มีการใส่ใจ
และมีโอกาสเกี่ยวข้องในการดูแลพฤติกรรม แตกต่างกัน การประสานงาน การส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพยังไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามหลักสอดคล้องงานวิจัยของ (กรรณิกา สุวรรณ, 2541 : 35)
ทีศ่ กึ ษาพบว่า อาชีพการศึกษาของบิดามารดา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ (สมหมาย สุวรรณภพ, 2541 : 15) กล่าวว่า อาชีพของ
ผู้ปกครองนักเรียน สภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักเรียน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ (อุบลรัตน์ รุ่งเรืองศิลป์,
2540 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การได้รับคำ�แนะนำ�และสนับสนุนจากบุคคล การได้รับข้อมูลข่าวสาร จาก
สื่อต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำ�แนวทางข้อเสนอแนะขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำ�ไป
พัฒนา ดังต่อไปนี้
ผู้ปกครองควรศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น ถึงวิธีการแนะนำ�  ชี้แนะ การให้ความรู้แก่นักเรียน
โดยการสอน แนะนำ� ชีแ้ นะแนวทาง ในการบริโภคอาหาร การเลือกซือ้ เนือ้ สัตว์ทไี่ ม่ตดิ มันทีถ่ กู ต้อง
การป้องกันตนเองจากการใช้สเปรย์ ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดทั้งดูแลพฤติกรรมสุขภาพ
ของตนเอง โดยการพบแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ให้ได้ เป็นต้น
1. สถานศึกษาควรแนะนำ� ร่วมมือกันส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน ดังนี้
   1.1 จัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนหน้า
ห้องพยาบาล หน้าห้องเรียน หรือจัดป้ายนิเทศในบริเวณที่นักเรียนสามารถเห็นได้ชัดเจน
    1.2 มอบหมายให้นักเรียนร่วมกันรับผิดชอบ หาข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
โดยเฉพาะในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การเลือกซื้อ พฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัย และ
พฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรืออินเทอร์เน็ต เพื่อนำ�มาเผย
แพร่ หรือจัดทำ�เป็นรูปแบบที่น่าสนใจโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การออกรายงานหน้าชั้นเรียน การจัด
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นิทรรศการ เป็นต้น
   1.3 ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียน ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรม เชิญวิทยากรด้าน
การสาธารณสุขมาให้ความรู้ เรือ่ งพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน แก่ผปู้ กครองและนักเรียน
ในโรงเรียน
2. หน่วยงานสาธารณสุขหรือสถานีอนามัยในชุมชนที่รับผิดชอบควรให้ข้อเสนอแนะแก่
ผูป้ กครอง ครูในโรงเรียน เกีย่ วกับงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปลูกฝังพฤติกรรมของเด็กนักเรียน
และนำ�ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำ�เนินงาน
และพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจและดำ�เนินการช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
3. บทบาทของนักเรียนในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของตนเอง ต้องให้ความเอาใจใส่
มากขึ้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการส่งเสริม ดังนี้
   3.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาและปฏิบัติตนให้เป็นนิสัย เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของตนเองทีถ่ กู ต้อง ในเรือ่ งการเลือกซือ้ อาหารและรับประทานเนือ้ สัตว์ไม่ตดิ ไขมัน ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้ง
เป็นประจำ�  หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัด การรู้จักป้องกันอุบัติภัย และการรู้จักดูแล
รักษาสุขภาพตนเองที่ถูกต้องส่งเสริมให้นักเรียน ร่วมกับคณะครูในโรงเรียน เป็นคณะกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ จัดหาร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะเข้ามาจำ�หน่ายอาหารในโรงเรียน
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สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Survey of the current condition and the expectation
of The students’ parents towards an educational Organization
of the secondary schools attached to Sisaket Provincial
Administrative Organization
วิภพ ทองจันทร์1 อนุศักดิ์ เกตุสิร2ิ
Wipob Thongjan1 , Anusak Ketsiri2
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครอง
ทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2) เพือ่
เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ราย
ได้ตอ่ เดือนและประเภทของสถานศึกษากลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วยผูป้ กครองของนักเรียนทีเ่ ข้าศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำ�นวน 377 คน ทำ�การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งสัดส่วนของประชากร เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตาม
ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (T-Test) และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
Anova)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษใน 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านครูผู้สอน
ด้านบริการ ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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2. การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบนั และความคาดหวังของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ใน 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ
ด้านครูผู้สอน ด้านบริการ ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับผูป้ กครอง โดยจำ�แนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ตอ่ เดือน และประเภท
ของสถานศึกษา
    2.1 เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กับสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
    2.2 เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กับสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ว่า
ผู้ปกครองที่มีอาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำ�สำ�คัญ : ความคาดหวัง ผู้ปกครอง โรงเรียนมัธยมศึกษา
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The research aimed to study and compare the current conditions and the
expectation of the students’ parents towards an educational organization of the
secondary schools attached to Sisaket Provincial Administrative Organization as
classified by sex, age, educational level, occupation, monthly income and school
types. The samples were 377 parents of the students of the school under Sisaket
Administrative Organization. They were obtained by a stratified random sampling.
The research instrument was the questionnaire. Statistics used were percentage,
mean, standard deviation, t-test and one way variance analysis.
The research findings were as follows.
1. The current conditions and the expectation of the students’ parents in
terms of academic issues, teachers, service, building and setting, relations between
the schools and the parents/ guardians were at a high level.
2. A comparison of the current conditions and the expectation of the parents
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in the study in five aspects as classified by sex, age, educational level, occupation,
monthly income and school types showed the following.
2.1 As regards the current conditions in an educational management of the
secondary schools in the study and personal status, it was found that the parents
who were different in sex, educational level, occupations, and monthly income
held different opinions towards the educational management of the secondary
schools under Sisaket Provincial Administrative Organization at a statistical significance
of 0.05.
2.2 Regarding a comparison of the expectation of the parents towards an
educational management and personal status, it was found that the parents who
were different in occupations, monthly income and school size held different views
on an educational management by the secondary schools in the study at a statistical
significance of 0.05.
Keywords : the expectation, The students’ parents, the secondary schools.
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โรงเรียนเป็นสถาบันทางการศึกษาทีม่ บี ทบาทและหน้าทีจ่ ดั การศึกษาเพือ่ พัฒนาสังคม เป็น
ผูน้ �ำ ในการเปลีย่ นแปลงสภาพความเป็นอยูข่ องประชาชนให้ดขี นึ้ เป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนส่ง
เสริมประเพณีและวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541 : 123) ด้วยเหตุนี้ชุมชนกับ
โรงเรียนจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และทุกส่วนของ
สังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาเนือ่ งจากโรงเรียนเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมและเป็นหน่วยงานทาง
ราชการทางการศึกษาที่สำ�คัญที่สุด การปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้นต้องจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร ทั้งทางด้านคุณภาพที่พึงประสงค์ ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในทุกกลุ่มประสบการณ์ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และด้านสุขภาพอนามัยที่ดี
เพือ่ ให้เป็นทีศ่ รัทธาและพึงพอใจของผูป้ กครอง เป็นการสร้างความน่าเชือ่ ถือ ความมัน่ ใจและความ
นิยมให้เกิดขึ้นในชุมชน ต่อการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถาบันทางการศึกษา สถานศึกษาเป็น
ที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อ และค่านิยมที่ดีงามแก่นักเรียนเป็นต้นแบบใน การ
บริหารงานแก่ทุกหน่วยงาน การทำ�งานต้องมีลักษณะโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ประชาชนทัว่ ไป ผูป้ กครอง ชุมชน เป็นผูม้ สี ว่ นช่วยให้การศึกษาของไทยให้ด�ำ เนินไปในทิศทางทีถ่ กู
ต้อง เปรียบเสมือนกรอบหรือเข็มทิศเพื่อทำ�ให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิรูปการศึกษา ตระหนักและเห็นความสำ�คัญพร้อมที่จะให้ความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์
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การศึกษาเพื่อให้การศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนที่เป็นเยาวชนของชาติให้สามารถนำ�ความรู้ความ
สามารถ ศักยภาพของเขาไปช่วยในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มั่นคงถาวร ซึ่งเป็นความหวังอันยิ่ง
ใหญ่ที่จะยกระดับการศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้คู่
คุณธรรม ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นเสมือนครูและเจ้าของสถานศึกษา เจ้าของ
แผนการจัดการเรียนรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาแก่นกั เรียน ด้วยผลผลิตของการศึกษาก็คอื
ผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนการศึกษาใน ยุคใหม่จะให้ความสำ�คัญกับการ
เรียนมากกว่าการสอน ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ จากการถ่ายทอดความรู้โดยผู้สอนเป็นการ
แนะนำ�ให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ต้องให้ความสำ�คัญกับตัวผู้เรียน ห้องสมุด
อุปกรณ์การเรียน เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้าน ซึ่งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุม่ ต้องปรับเปลีย่ นบทบาทของตน ครูซงึ่ เป็นหัวใจสำ�คัญทางการศึกษา ต้องได้รบั การส่ง
เสริมและพัฒนาทั้งระบบ เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ต้องช่วยกันพัฒนาคนและสังคม สร้างจิตสำ�นึกแห่งความเป็น
ไทยมากยิ่งขึ้น สร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
จากความสำ�คัญดังกล่าว สถานศึกษาจึงต้องสร้างความพร้อมในด้านต่าง ๆ มีการพัฒนา
สถานศึกษาและระบบการจัดการศึกษาในท้องถิ่นของตน ให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์
โดยแท้จริงแก่เด็กนักเรียนที่เป็นทรัพยากรที่สำ�คัญของท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้ผู้ศึกษามีความ
สนใจทีจ่ ะศึกษาสภาพปัจจุบนั และความคาดหวังของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพือ่ ให้ผปู้ กครองแสดงระดับความคาดหวัง
ต่อการจัดการศึกษาจำ�นวน 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านครูผู้สอน ด้านบริการ ด้านอาคารสถาน
ที่และสภาพแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้มีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของผู้ปกครองซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
2. เพือ่ เปรียบเทียบสภาพปัจจุบนั และความคาดหวังของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
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สมมุติฐานการวิจัย
ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทของสถาน
ศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังให้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
พัฒนาการบริการการศึกษา ในด้านต่าง ๆ ต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ผูป้ กครองของนักเรียนทีส่ ง่ บุตรหลานเข้าศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 37 แห่ง
โดยแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (จำ�นวนนักเรียน 0-500 คน) 25 แห่ง จำ�นวน 6,871 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง (จำ�นวนนักเรียน 501-1,500 คน) 10 แห่ง จำ�นวน 7,147 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่
(จำ�นวน 1,501-2,500 คน) 2 แห่ง จำ�นวน 4,253 คน รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 18,271 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กำ�หนดขนาดโดยใช้ตารางกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607 - 608) จากประชากร 18,271 คน
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 377 คน ทำ�การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่ง
สัดส่วนของประชากร เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามต้องการ
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้ปกครอง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ
รายได้ต่อเดือน และประเภทของสถานศึกษา
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ใน 5 ด้าน คือ
2.1 ด้านวิชาการ
2.2 ด้านครูผู้สอน
2.3 ด้านบริการ
2.4 ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
2.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

คณ
ะม

เครื่องมือการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น จำ�นวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 สอบถามเกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจ
สอบรายการ (Check List) โดยถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
ประเภทของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครอง เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความ
คาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ ใน 5 ด้าน คือ
2.1 ด้านวิชาการ
2.2 ด้านครูผู้สอน
2.3 ด้านบริการ
2.4 ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
2.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง
ของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ โดยที่ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ สำ�หรับการศึกษาวิจัย โดยดำ�เนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนข้อคำ�ถาม
2. การกำ�หนดขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะตาม
ตัวแปรที่ศึกษา
3. สร้างข้อคำ�ถามฉบับร่าง ตามขอบข่ายที่กำ�หนด ในเรื่องสภาพปัจจุบันและความคาด
หวังของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ ทั้ง 5 ด้าน
4. นำ�ร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5. เสนอร่างแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content
Validity) และปรับปรุงแก้ไข วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำ�ถาม
กับเนื้อหา หรือ IOC (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546 : 243 – 244) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อความที่มี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.00
6. นำ�แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ปกครองนักเรียน ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 50 คน แล้วนำ�มาหาค่า ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (1971 : 202 – 204) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97
7. นำ�ข้อมูลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงก่อนนำ�ไปใช้จริง โดยจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อนำ�ไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ทำ�หนังสือบันทึก เสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพือ่ ออกหนังสือขอความ
ร่วมมือถึงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ใน
การขอเก็บข้อมูลจากผูป้ กครองของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ
2. ผู้วิจัยนำ�แบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือ เพื่อเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่ง
แบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่าง รวมทัง้ สิน้ 377 คน แบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนและเป็นแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด จำ�นวน 377 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำ�แบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ�เร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การ
ทดสอบค่าที และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัย
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1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และความคาดหวังของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
   1.1 สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า ระดับสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
( X = 3.95) เมื่อพิจารณาจากปัจจัย 5 ด้าน ปรากฏว่า อยู่ในระดับมากสุดคือ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ( X = 4.32) ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ( X = 3.94)
ด้านวิชาการ ( X = 3.86) ด้านบริการ ( X = 3.84) และ ด้านครูผู้สอน ( X = 3.73) ตามลำ�ดับ
   1.2 ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า ระดับความคาดหวังในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
4.28) เมื่อพิจารณาจากปัจจัย 5 ด้าน ปรากฏว่า ด้านที่มีระดับความคาดหวังในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมากสุดคือ ด้าน
วิชาการ ( X = 4.37) เห็นเฉลี่ย 4.37 ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ( X = 4.29) ด้าน
บริการ ( X = 4.27) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ( X = 4.27) และด้านครู
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
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ผู้สอน ( X = 4.19)
2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบนั และความคาดหวังของผู้ปกครองทีม่ ตี ่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
   2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพปัจจุบนั ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กับสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้
   2.1.1 จำ�แนกตามเพศ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
   2.1.2 จำ�แนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน		
   2.1.3 จำ�แนกตามระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
   2.1.4 จำ�แนกตามอาชีพ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
   2.1.5 จำ�แนกตามรายได้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
   2.1.6 จำ�แนกตามประเภทสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กับสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้
   2.2.1 จำ�แนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
   2.2.2 จำ�แนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
   2.2.3 จำ�แนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน
   2.2.4 จำ�แนกตามอาชีพ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
   2.2.5 จำ�แนกตามรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
   2.2.6 จำ�แนกตามประเภทสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามผลการตรวจสอบสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้
1. จากการศึกษาระดับสภาพปัจจุบนั และความคาดหวังของผูป้ กครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจัยในแต่ละด้าน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธุวร วงษ์จินดา (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การดำ�เนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การดำ�เนินงาน

104

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.17 No. 2

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

ตามเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก ในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาจากผลการวิจยั ในสภาพปัจจุบนั ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผูป้ กครองมีความคิดเห็นว่า ในปัจจุบนั ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่าง
ๆ แล้วมีหนังสือเชิญผูป้ กครองเข้าร่วมงานบ่อยครัง้ เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่ง
ชาติ กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกสามเดือน
เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ฯลฯ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ส่งผลให้ด้านนี้มีความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สุด ในส่วนของความคาด
หวังของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ ผู้ปกครองมีความคาดหวังในด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะผู้ปกครองมองว่า
กระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียน ตลอด
จนมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญ สังเกตจากประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเขาจะ
ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาการจัดการด้านการศึกษาเป็นอันดับต้น ๆ เพราะเมื่อคนมีการศึกษา
แล้วก็จะสามารถพัฒนาด้านอื่น ๆ ง่ายขึ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ในเรื่องความจำ�เป็นในการจัดการศึกษา การศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการ ไม่ใช่เรื่องที่
จะให้ผู้ใดรับไปทำ�โดยไม่มีเป้าหมาย ไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้คุณภาพ เพราะย่อมทำ�ให้การศึกษาไม่มี
ทิศทาง ไม่เป็นระบบ ไม่คุ้มค่า และหากจัดผิดพลาดก็ยากที่จะแก้ไข เพราะกระบวนการศึกษา เช่น
ค่านิยมต่างๆ ได้ซึมซับเข้าไปในใจของผู้เรียนเสียแล้ว ส่วนสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ในส่วนที่ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าด้านที่อยู่ในระดับตํ่าสุดคือ ด้านครูผู้สอน มีความคิดเห็นเฉลี่ย
3.73 แต่ยังอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการบริหารการศึกษาในการจัดการศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้านครูผู้สอนต้องมีการปรับปรุงอยู่มาก
เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรด้านการจัดการศึกษา บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกีย่ วกับภารกิจการถ่ายโอนสถานศึกษาไม่มคี วามชัดเจน
และหน่วยงานส่วนกลางไม่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม และงบประมาณอย่างเพียง
พอ ผู้บริหารยังไม่ให้ความสำ�คัญในด้านการจัดการศึกษา ควรให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
ในการวางแผนจัดการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง จัดให้มี
สวัสดิการแก่บุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ มีนโยบายที่เน้นและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
ครูและบุคลากรทาง การศึกษาอย่างชัดเจน
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2. จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับสภาพปัจจุบนั และความคาดหวังของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกับสถานภาพส่วนบุคคล
จากผลการวิจัยที่พบ สรุปได้ว่า เปรียบเทียบระดับสภาพปัจจุบันผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เพศ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทสถานศึกษาต่างกัน ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ประเภทสถานศึกษา ต่างกัน ผูป้ กครองมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่า 1) ผู้ปกครองที่มีเพศต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สาธุวร วงษ์
จินดา (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำ�เนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก 2) ผู้ปกครองที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุเกิดจากบุคลากรที่
จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเป็นบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ และโลกทัศน์ที่กว้างไกลกว่าบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จึงมีความคิดเห็นที่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกามาศ
จุดรัมย์ (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำ�เภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ของครอบครัว/เดือน 3) ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 เนือ่ งจากระบบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กำ�กับ
ดูแลอยู่เป็นผลจากปัจจัยขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ผูกพันกันระหว่างชนบทและประเทศ กล่าวคือ
ประชาชน ชุมชน ชนบทมีอาชีพเกษตรกรรมซึง่ เป็นอาชีพทีม่ รี ายได้นอ้ ยและไม่แน่นอน ทำ�ให้ความ
สามารถในการรับผิดชอบต่อการส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลานน้อย ตามรัฐบาลจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อการพัฒนาในการส่งเสริมการศึกษาในอัตราน้อยเมื่อเทียบกับด้านอื่น ผลลัพธ์ที่ออก
มาจึงเป็นระบบการศึกษาที่อยู่ในภาวะอ่อนแอและพัฒนาอย่างเชื่องช้า ประสบปัญหาต่าง ๆ จึงได้
มีแนวคิดการปฏิรูประบบการกระจายการคลังแบบใหม่ โดยการกระจายอำ�นาจการคลังสู่ท้องถิ่น
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พร้อม ๆ กับมอบหมายภารกิจต่าง ๆ ให้กับท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อให้การตัดสินใจ ใช้จ่ายงบประมาณ
ลงสู่หน่วยที่เล็กที่สุดและเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการภารกิจโดยตรงและใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เพื่อ
ลดขัน้ ตอนและกระจายทรัพยากรให้ทวั่ ถึงสอดคล้องกับแนวคิดการกระจายอำ�นาจและแนวคิดการ
ปกครองท้องถิ่นรวมถึงแนวคิดในรัฐธรรมนูญ 2550 และกฎหมายประกอบด้วย สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ ผกามาศ จุดรัมย์ (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง ความคาดหวังของผูป้ กครองต่อการจัดการ
ศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในเขตอำ�เภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
และเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
อำ�เภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ของครอบครัว/
เดือน 4) ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 สาเหตุเกิดจากผู้ปกครองที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท และ ตั้งแต่ 20,000 บาท
ขึ้นไป จึงมีกำ�ลังในการจ่าย และมีความคาดหวังในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากกว่าผู้ปกครองที่มี
รายได้น้อยกว่า ส่งผลให้มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ ผกามาศ จุดรัมย์
(2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง ความคาดหวังของผูป้ กครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กในเขตอำ�เภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ
คาดหวังของผูป้ กครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในเขตอำ�เภอท่าตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำ�แนกตามวุฒกิ ารศึกษา อาชีพ และรายได้ของครอบครัว/เดือน และ 5) ประเภทสถาน
ศึกษาต่างกันผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ
ขนาดของโรงเรียนต่างกันการได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาก็
แตกต่างกันด้วย ส่งผลให้ผปู้ กครองทีม่ าจากประเภทของโรงเรียนต่างกันจึงมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั ข้างต้นสามารถเสนอแนะเพือ่ เป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานศึกษา ดังนี้
   1.1 ผูบ้ ริหารควรให้ความสำ�คัญในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน การส่ง
เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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  1.2 ผู้บริหารควรสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันจัดทำ�แผนด้านการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความคิดเห็น เพื่อ
เป็นการสร้างแผนการพัฒนาการศึกษาทีม่ คี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
  1.3 ผู้บริหารควรมุ่งเน้นการทำ�งานเชิงรุกในการเข้ามาตรวจสอบ ดูแล สอบถามความ
ต้องการและสังเกตการณ์การดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
ปัญหาของสถานศึกษาที่แท้จริง
   1.4 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ควรพิจารณาจากปริมาณ
นักเรียน ปริมาณการใช้ทแี่ ท้จริง และสอดคล้องกับภาระงานของสถานศึกษาด้วย และควรให้ความ
สำ�คัญในการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานด้านวิชาการให้มากขึน้ นอกเหนือจากการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากการมีงบประมาณในการ
พัฒนาวิชาการทีเ่ พียงพอจะทำ�ให้นกั เรียนได้รบั การส่งเสริมการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ทำ�ให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
   1.5 ด้านวิชาการ ควรมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศให้มีการสอน
ภาษาต่างประเทศทีห่ ลากหลายเพิม่ ขึน้ ให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความถนัด อีกทัง้ มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนได้
พัฒนาด้านทักษะ การพูด การอ่าน และการฟัง ซึ่งผู้เรียนสามารถนำ�มาปรับใช้กับชีวิตประจำ�วันได้
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2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
   2.1 ควรศึกษาวิจัยในรูปแบบเดียวกันนี้กับสถานศึกษาที่ขอถ่ายโอนในเขตพื้นที่อื่น
   2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ควรใช้รูปแบบอื่นด้วย เช่น การสัมภาษณ์ และการ
ประชุมในรูปแบบต่างๆ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่น ๆ หรือสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้มีผลการศึกษาในด้านที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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การปลูกจิตสำ�นึกและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคม
Consciousness and Safety Culture for Society
โกวิทย์ กระแสโท1 เสกสรรค์ สนวา 2
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เหตุสาธารณภัยในปัจจุบนั ทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ และแต่ละครัง้ ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะทวีความรุนแรง
ขึน้ เรือ่ ย ๆ ก่อให้เกิดความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ วิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ อีกทัง้ กระทบต่อสภาพ
แวดล้อม และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยเป็นเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกที่มี
ความเสี่ยงจาก สาธารณภัย และจากสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยรับผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ มากมาย และสาธารณภัยเกิดขึ้นในทุกภาคของ
ประเทศ ทั้งยังส่งผลกระทบทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ประชาชน
ทั่วทุกภาคของประเทศจึงควรมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
ของตน และช่วยกันลดปัจจัยที่ท�ำ ให้ตนเองชุมชน และสังคมมีความเสี่ยงต่อสาธารณภัยลงด้วย
แนวคิดที่สำ�คัญสำ�หรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยชุมชน คือ ชุมชนไม่ได้เป็นเหยื่อต่อ
สาธารณภัย แต่มีศักยภาพในการเตรียมพร้อมจัดหามาตรการและวิธีการที่จะทำ�ให้ชุมชนตนเอง
ปลอดภัย และสามารถจัดการชุมชนของตนเองได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอกเลย ดังนัน้ แนวคิดเช่นนีจ้ ะเป็นการเสริมพลังและการมีสว่ นร่วมของชุมชน พัฒนาศักยภาพ
และลดความเปราะบางของชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถทำ�งานร่วมกับองค์กรทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนในการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยได้สาธารณภัยเป็นเรือ่ งใกล้ตวั ของเราและเราอาจได้รบั
ผลกระทบโดยทางใดทางหนึ่งเมื่อใดก็ได้ เมื่อเราทุกคนมีส่วนที่สามารถทำ�ให้ความเสี่ยงหรือโอกาส
ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบนัน้ มีมากขึน้ หรือน้อยลงได้ จึงถึงเวลาแล้วทีท่ กุ ภาคส่วนของสังคมควรให้ความ
สำ�คัญกับเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน ภาคธุรกิจการศึกษา หรือแม้แต่ในระดับชุมชนและประชาชนเอง จำ�เป็นต้องมีความเข้าใจ
และมีความตระหนักในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ และเมื่อประกอบกับกลไกของประเทศที่มีนโยบาย มี
แนวทางการปฏิบัติ และมีการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนประเทศไทยจะสามารถ
ก้าวหน้าไปเป็นประเทศทีร่ รู้ บั รูป้ รับ และรูจ้ กั การฟืน้ ตัวจากสาธารณภัยได้อย่างยัง่ ยืนอย่างแน่นอน
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The current disaster is often occurring. And each time, it tends to intensify
that cause loss of life, property and life style as well as the impact on the environment
and the development of the country. For community risk reduction; the community
is not a victim of disaster. It has the potential to prepare itself for measures and
ways to keep the community safe. Therefore, this idea is to empower and engage
the community, develop the potential, and reduce the vulnerability of the
community. In addition, the community can work with the public and private
organizations in reduction the risk of disaster. Disaster is a major concern for us, and
we may be affected in any way. Steaming at any time when we all have the part
that can make the risk or the chance to be affected is more or less. It is time for
all sectors of society to focus on reducing the risks of public-facing disaster, including
public sector, private sector, education sector, and even at the community level
and the people themselves. We need to understand and be fully aware of this.
When it comes to the mechanisms of a country with a policy, there are guidelines
and with the coordination of all sectors. Thailand will be able to progress to a
country that knows how to adjust and recognize the sustainable recovery of the
course.

ยา
ลยั
ราช
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Keywords : Consciousness, Safety Culture, Society
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เหตุสาธารณภัยในปัจจุบนั ทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ และแต่ละครัง้ ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะทวีความรุนแรง
ขึน้ เรือ่ ย ๆ ก่อให้เกิดความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ วิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ อีกทัง้ กระทบต่อสภาพ
แวดล้อม และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เหตุสาธารณภัยมี 2 ประเภท ได้แก่ สาธารณภัยจาก
ธรรมชาติ (Natural Disaster) เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักเกิดขึ้นตามฤดูกาล
เป็นส่วนใหญ่ แต่บางครัง้ อาจเกิดขึน้ เองอย่างกะทันหันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชวี ติ ร่างกาย จิตใจ
ทรัพย์สนิ และสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ อีกทัง้ กระทบต่อสภาพความเป็นอยูแ่ ละวิถชี วี ติ ของประชาชน และ
สาธารณภัยจากการกระทำ�ของมนุษย์ (Man - made Disaster) เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการ
กระทำ�ของมนุษย์ โดยอาจเกิดจากสิง่ ประดิษฐ์ของมนุษย์ทปี่ ระดิษฐ์เพือ่ ความสุขสบาย เพือ่ ทำ�ลาย
ล้างกัน หรือจากการดำ�เนินกิจกรรมทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ
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ประเทศไทยเป็นเช่นเดียวกับประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลกทีม่ คี วามเสีย่ งจากสาธารณภัยจากข้อมูล
โดยกรมอุตนุ ยิ มวิทยาพบว่ามีภยั ทางธรรมชาติมากมายหลายประเภทเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ในประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น พายุหมุนเขตร้อน พายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อน คลื่นพายุซัดฝั่ง
ดินโคลนถล่ม อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน แผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ โดยมีเหตุการณ์
สาธารณภัยที่สร้างผลกระทบขนาดใหญ่กับประเทศหลายครั้ง เช่น เหตุการณ์คลื่น สึนามิ ที่ซัดถล่ม
ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2547 ทั้งยังมีสาธารณภัยที่มีแนวโน้มในการเกิดถี่ขี้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น การเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่อย่างมหาอุทกภัยในลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2554 และเหตุการณ์อุทกภัยในเขตภาคตะวันออกในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา รวมทั้งการ
เกิดอุทกภัยซํ้าซากในภาคใต้ของประเทศ
จากสถานการณ์สาธารณภัยทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยจะเห็นได้วา่ ประเทศไทยรับผลกระทบ
จากสาธารณภัยต่าง ๆ มากมาย และสาธารณภัยเกิดขึ้นในทุกภาคของประเทศ ทั้งยังส่งผลกระทบ
ทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศจึง
ควรมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ทีข่ องตน และช่วยกันลดปัจจัย
ที่ทำ�ให้ตนเองชุมชน และสังคมมีความเสี่ยงต่อสาธารณภัยลงด้วย
ประเด็นในเรือ่ งการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี้ ถือเป็นประเด็นทีท่ กุ ภาคส่วน
ต้ องให้ ค วามสนใจร่วมกัน มีเ ป้าหมายร่วมกั นคื อ ความพยายามในการลดความเสี ย หายของ
สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน มีการทำ�งานโดยองค์การหลาย ๆ
องค์การร่วมกันแก้ปญ
ั หาโดยมีอสิ ระต่อกัน ซึง่ ไม่สามารถทำ�ได้โดยองค์การใดองค์การหนึง่ เนือ่ งจาก
เหตุสาธารณภัยในสภาวการณ์ฉกุ เฉินนัน้ จำ�เป็นต้องได้รบั ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน และการ
ทำ�งานที่หลากหลายเช่น การอพยพประชาชน การให้การรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับ
บาดเจ็บ และการฟื้นฟูล้วนต้องการความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างภาคราชการ เอกชน
อย่างมีบูรณาการคือในระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานในทุกระดับ
และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการบิหารจัดการการติดต่อสื่อสารการบูรการดังกล่าวจะทำ�ให้
หน่วยงานที่หลากหลายสามารถทำ�หน้าที่ต่างๆ ของตนเองอย่างพร้อมเพรียงกันได้ ทั้งยังเอื้อให้
หน่วยงานเชื่อมโยงกันและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และปรับเปลี่ยนปฏิบัติการได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ (ทวิดา กมลเวช, 2553 : 124-125) ซึ่งการเกิดเหตุ
สาธารณภัยต่าง ๆ มีความถี่มากขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น ตามที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้น
ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ ๆ หลายครั้ง ซึ่งนำ�ไปสู่บทเรียนสำ�คัญ ๆ
ต่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
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ในส่วนนีผ้ เู้ ขียนขอแนะนำ�คำ�ศัพท์และอธิบายความหมายของคำ�ศัพท์ทเี่ กีย่ วข้องกับการลด
ความเสีย่ งจากสาธารณภัย เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกันในแนวคิดและคำ�อธิบายเรือ่ งการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย
ภัย (Hazard) หมายถึงเหตุการณ์หรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากการกระทำ�
ของมนุษย์ ที่อาจนำ�มาซึ่งความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ตลอดจนทำ�ให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัยจัยหรือสภาวะใด ๆ ทีท่ �ำ ให้ชมุ ชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการป้องกันตนเอง หรือไม่สามารถรับมือกับภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น หรือ
แม้กระทั่งไม่สามารถฟื้นฟูชีวิต สังคม และสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วจากความเสียหายที่เกิด
ขึ้นได้
กลุม่ เปราะบาง (Vulnerable Group) หมายถึง กลุม่ บุคคลทีจ่ ะไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
หรือไม่สามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในขณะหรือหลังเกิดเหตการณ์อันตราย ใด ๆ โดย
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) กล่าวว่า กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเด็ก
สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุบุคคลทุพพลภาพ คนที่ขาดสารอาหาร ผู้ที่มีอาการป่วยหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน นับ
เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัย
เหตุการณ์ฉุกเฉินโรคระบาด หรือความยากจน
ขีดความสามารถ/ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่
มีอยูใ่ นชุมชน สังคม หรือ หน่วยงานใด ๆ ทีส่ ามารถนำ�มาใช้เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ เช่น คนใน
ชุมชนให้ความช่วยเหลือกันเมือ่ เกิดนํา้ ท่วมในกรุงเทพฯการทีช่ มุ ชนมีความรูใ้ นการช่วยเหลือตนเอง
และสามารถรับมือกับภัยต่าง ๆ ได้โดยศักยภาพนั้น มีอยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการมีโครงการ
สาธารณูปโภคที่ดีในชมุชนความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในชุมชนที่จะเอาไว้
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยการช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตอย่างทันท่วงที
ตลอดจนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เป็นต้น
กลุ่มศักยภาพ (Capacity Group) หมายถึง กลุ่มคนที่มีความสามารถในการรับมือกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีทักษะและความรู้ที่จะตั้งรับและเตรียมพร้อมต่อ
สถานการณ์เสี่ยง
ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การทีส่ งิ่ ใด ๆ ก็ตามมีสถานทีต่ งั้ อยูภ่ ายในอาณาบริเวณ
พื้นที่ที่อาจจะเกิดภัยและมีโอกาสได้รับความเสียหายจากภัยนั้น ๆ ได้หมายความรวมถึง ประชาชน
ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน กิจการร้านค้า หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในอาณาเขตนั้น
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การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) เป็นแนวความคิดและ
แนวทางปฏิบตั ใิ นการลดความเสีย่ งในการเกิดสาธารณภัย โดยผ่านกระบวนการทำ�งานทีเ่ ป็นระบบ
ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ และการจัดการปัจจัยเหตุที่ก่อให้เกิดสาธารณภัย ตลอดจนความพยายาม
ในการลดความเสี่ยง ความล่อแหลมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย การลดความเปราะบางของคนและ
ทรัพย์สนิ รวมไปถึงการบริหารจัดการผังเมืองและสิง่ แวดล้อมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเสริมสร้างความพร้อม
ในการรับมือจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management) เป็นกระบวนการ
ที่เป็นระบบในการจัดการความไม่แน่นอน เพื่อลดอันตรายและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก
สาธารณภัยให้นอ้ ยทีส่ ดุ ประกอบด้วยการประเมินและการวิเคราะห์ความเสีย่ ง รวมไปถึงการดำ�เนิน
การตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการเฉพาะเพื่อควบคุม ลด และถ่ายโอนความเสี่ยงที่เกิดจาก
สาธารณภัยอย่างครบวงจร
การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management) เป็นกระบวนการทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง เป็น
ระบบ เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ มีการดำ�เนินงานเป็นขั้นตอนและมีแผนปฏิบัติการ การ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระยะของการเกิดสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้องกันและหลีกเลีย่ งการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ รวมทัง้ เศรษฐกิจ เป็นการ
ส่งเสริมและรักษาสิง่ แวดล้อมทางสังคม อีกทัง้ กระตุน้ เตือนให้ทกุ คนในสังคมตระหนักถึงความสำ�คัญ
ในการเตรียมความพร้อมของตนเองและชุมชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ความสามารถในการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นกลับคืน (Resilience) หมายถึงความสามารถ
ของระบบ ชุมชน หรือสังคมในการเผชิญต่อเหตุการณ์ภยั หรืออันตรายความสามารถในการต้านทาน
หรือปรับตัวต่อสภาพเหล่านี้ได้ ตลอดจน ความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองจากผลกระทบของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการในการป้องกัน
บำ�บัด และฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำ คัญ นอกจากนี้ ยังหมายถึง ความสามารถในการฟื้นตัวจาก
ภาวะช็อค หรือภาวะที่ทำ�ให้เกิดความชะงักงัน ทั้งนี้ ความสามารถของชุมชนในการรู้รับ ปรับตัว
และฟื้นคืนจากภัยขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ และขีดความสามารถในการจัดการทั้งช่วงก่อน
ระหว่างและหลังเหตุการณ์สาธารณภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2552)

แนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับสากล
คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ด้วยความตระหนักในผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อชุมชนและสังคมจากเหตุการณ์สาธารณภัย
ทำ�ให้ทั่วโลกตื่นตัวในการค้นหาแนวทางเพื่อลดโอกาสในการเกิดผลกระทบจากสาธารณภัยอย่าง
เป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น จากการตั้ ง รั บ และรอแก้ ไขปั ญ หาหรื อ เยี ย วยาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
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สาธารณภัยมาสูก่ ารเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพือ่ รับมือภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และดำ�เนินการเชิงรุก
ในการลดปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง จึงเกิดแนวความคิดในการปฏิบัติการเพื่อ “ลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย” หรือ “Disaster Risk Reduction (DRR)” ขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดการ
เพือ่ ลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยในแต่ละประเทศ ไม่สามารถทำ�เร็จได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำ�พังเพราะสาธารณภัยเป็นเรื่องของทุกคน จึงจำ�เป็นต้องมีการ
สร้างกรอบความร่วมมือเพื่อช่วยให้มีแนวทางในการดำ�เนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วม
กันทุกระดับภายในประเทศ ทั้งนี้ ในระดับสากลและระดับภูมิภาคได้มีการจัดทำ�กรอบการดำ�เนิน
งานเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศสมาชิกสามารถใช้ในการจัดการ และลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยให้เกิดประสิทธิผล ในส่วนนี้จะกล่าวถึงกรอบสากลซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามกรอบการ
ดำ�เนินงานเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action: HFA) และกรอบระดับภูมภิ าคภายใต้ความ
ตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement
on Disaster Management and Emergency Response: AADMER) พร้อมทั้งแนวทางการ
ดำ�เนินงานในด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้เขียนได้มองเห็น
ยุทธศาสตร์ความสำ�คัญที่ควรปฏิบัติ (Priorities for Action) ทั้งสิ้น 5 ประเด็นดังนี้ (กรมป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย, 2554)
1. ให้ความสำ�คัญกับการลดภัยเป็นลำ�ดับแรก
การลดภัยควรมีความสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรกในการปฏิบัติการของรัฐ กระบวนการตัดสินใจ
ของภาครัฐและเอกชนจะต้องให้ความสำ�คัญกับภัย โดยต้องมีการปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย การ
จัดองค์กรและโครงการที่ครอบคลุมเรื่องความเสี่ยงจากสาธารณภัยความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ
และเอกชนเป็นกุญแจสำ�คัญที่จะช่วยให้ยุทธศาสตร์นี้ส�ำ เร็จได้
2. รู้จักความเสี่ยงและการดำ�เนินการ
ประเทศและชุมชนจะต้องรูจ้ กั ความเสีย่ งทีก่ �ำ ลังเผชิญอยู่ การทีจ่ ะเข้าใจความเสีย่ งจะต้อง
มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคนิควิธี และความสามารถที่จะสังเกต บันทึกวิจัย วิเคราะห์ และนำ�
ข้อมูล มาจัดทำ�แผนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และจะต้องมีการใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาระบบ
เตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ
3. สร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำ�นึก
สาธารณภัยสามารถลดลงได้หากประชาชนทราบวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ลดความเสียหายได้แก่ การ
จัดให้มี ข้อมลูเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และป้องกันภัยให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่ อยู่ใน
พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยสูง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสาธารณภัยและผูเ้ กีย่ วข้อง
อื่น ๆ การบรรจุเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งการฝึก
อบรมต่าง ๆ การพัฒนาและส่งเสริมโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในชุมชน และการทำ�งาน
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กับสื่อเพื่อจัดกิจกรรมสร้างจิตสำ�นึกเพื่อลดความเสี่ยงภัย
4. ลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่นการตั้งบ้านเรือน
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย การตัดไม้ท�ำ ลายพืน้ ทีช่ มุ่ นาํ้ การก่อสร้างอาคารและบ้านเรือนทีไ่ ม่สามารถทนทาน
ต่อภัยได้ ดังนั้น ชุมชนและสังคมสามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้หลายประการ เช่น มีการก่อสร้าง
ทีไ่ ด้มาตรฐานเพือ่ ป้องกันโครงสร้างสำ�คัญ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล มีการป้องกันระบบนิเวศ การ
ประกันภัย เป็นต้น
5. เตรียมตัวและพร้อมที่จะปฏิบัติเมื่อมีภัย
สามารถทำ�ได้โดยการสร้างศักยภาพในการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญภัยในทุกระดับโดยต้อง
มีการประเมินความเสี่ยงก่อน แล้วจึงพัฒนาแผนและทดสอบแผนสำ�รองจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเผชิญภัย พัฒนาการประสานงานในภูมิภาค และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานเผชิญภัย ผู้กำ�หนดนโยบายรวมทั้งองค์กรพัฒนาการฝึกซ้อมแผน
อพยพเป็นกุญแจสำ�คัญในการเผชิญภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะสามารถช่วยให้จัดการกับ
สาธารณภัยทุกขนาดได้ และช่วยบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ผู้เขียนมองว่าทุกหน่วยทุกองค์กรทุกภาคส่วนควรให้ความสำ�คัญในการนำ�ยุทธศาสตร์ท้ัง
5 ข้อมาปฏิบัติทั้งหมด เนื่องจากยุทธศาสตร์แต่ละข้อจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ จำ�เป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชน
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นอกจากความความร่วมมือในระดับสากล และระดับภูมิภาคแล้วประเทศไทยได้ให้ความ
สำ�คัญในการประยุกต์แนวความคิดเรือ่ งการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย และสร้างกลไกเพือ่ ดำ�เนิน
การจัดการและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายในประเทศ โดยการตราพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพือ่ เป็นกรอบและแนวทางในการดำ�เนินงาน ซึง้ พระราชบัญญัติ
ฉบับนีใ้ ช้เป็นกฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยในปัจจุบนั และมีการกำ�หนด
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำ�หนดกรอบ
การบริหารและการจัดการสาธารณภัยไว้อย่างชัดเจน ทัง้ ยังให้รายละเอียดเกีย่ วกับประเภทของภัย
แนวนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการประสานงานจากระดับชาติถึงระดับ
ชุมชน และเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในระบบ
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การบริหารจัดการสาธารณภัยด้วย
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้มกี ารจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั แิ ห่งชาติ
ในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2562 (Strategic National Action Plan (SNAP) on Disaster
Risk Reduction 2010-2019) ตามกรอบการดำ�เนินงาน HFA โดยมีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมด้วยองค์กรของรัฐในระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และ
องค์กรประชาชน เพือ่ วางยุทธศาสตร์ในการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย 4 องค์ประกอบ คือ การ
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการ
หลังเกิดสาธารณภัยทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
ทีส่ �ำ คัญแผนแรกทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถรับไปดำ�เนินงาน เพือ่ ประสิทธิภาพสูงสุดในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศเพื่อให้การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีความยั่งยืน และ
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ยังได้เน้นให้มีการ “ลดความเปราะบาง และ เพิ่มความสามารถในการรับมือ” โดยอาศัย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูไ่ ปกับการเติบโตสีเขียว (Green Growth) กล่าวคือ หลักปรัชญา
เศรษกิจพอเพียงได้กล่าวถึงความสามารถของชุมชนและท้องถิน่ ในการจัดการปัญหาด้วยตนเองโดย
การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้สมัยใหม่ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สอดคล้อง
กับศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ และเพิ่มการกระจายตัวของ
ประชากรส่วนการเติบโตสีเขียว คือเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตให้ชว่ ยรักษาสิง่ แวดล้อมสร้างค่า
นิยมการบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มความยืดหยุ่นและศักยภาพการฟื้นตัวเองของ
ระบบนิเวศเริ่มจากการปรับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตสีเขียว ส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูระบบ
นิเวศโดยเน้นให้มกี ารปรับเปลีย่ นพืน้ ทีเ่ ปราะบาง การเพิม่ ศักยภาพในการรับมือกับสาธารณภัยโดย
การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ในการรับมือกับภัย พัฒนาระบบพยากรณ์ การ
เฝ้าระวังและการเตือนภัยให้มีความแม่นยำ�มากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เกิดการจัดการ
สาธารณภัยโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยการสร้างองค์ความรูแ้ ละความตระหนักให้กบั คนในชุมชน
สนับสนุนการฝึกอบรมเครือ่ งมือ กลไก เพือ่ เตรียมความพร้อมของชุมชน รวมถึงสร้างเครือข่ายและ
องค์กรอาสาสมัคร และทำ�ให้เกิดการประสานระบบของชุมชนเข้ากับระบบการจัดการของภาครัฐ
เพื่อการเกื้อหนุนกัน (สุรชัย คุ้มสิน, 2556)

คณ
ะม

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยชุมชน

บทบาทของชุมชนมีความสำ�คัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสีย่ ง
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จากสาธารณภัย เนื่องจากชุมชนจะต้องอยู่อาศัยในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง ในการปฏิบัติแบบ
ดัง้ เดิมนัน้ เมือ่ เกิดสาธารณภัยชุมชนอาจไม่รวู้ ธิ กี ารลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย และรอความช่วย
เหลือจากหน่วยงานภายนอกเมือ่ ชุมชนประสบภัย แต่ในปัจจุบนั หากชุมชนได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็จะสามารถทำ�ให้ชุมชนของตนมี
ความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟื้นตัวจากสาธารณภัยได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว การลด
ความเสีย่ งจากสาธารณภัยโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Reduction:
CBDRR) มุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความ
เสี่ยงด้วยชุมชนและเพื่อชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความยอมรับในปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและ
วางแผนร่วมกันในการขจัดหรือลดทอนปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ ร่วมกัน (ฐิติภัทรา คำ�ผงแดง และ มนตรี
กรรพุมมาลย์, ม.ป.ป.)
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน(Child-led
Disaster Risk Reduction: CLDRR) ซึ่งเน้นการส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
และยังเป็นการช่วยลดความเปราะบางในการสร้างความรู้และทักษะให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมกับ
ผู้ใหญ่ในชุมชนเพื่อให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยโดยมากมีการดำ�เนินงานควบคู่ไปกับภาค
การศึกษาและโรงเรียนในชุมชน (องค์การช่วยเหลือเด็ก, ม.ป.ป.)
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เน้นเรื่องความเท่าเทียมกันของมิติชายและหญิง
เนื่องจากชายและหญิงมีความต้องการและมีมุมมองในการดำ�เนินชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นการส่ง
เสริมให้ชายและหญิงได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยจะทำ�ให้เข้าใจ
ถึงมุมมองที่แตกต่างกัน ทำ�ให้กิจกรรมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองต่อข้อเท็จจริงในชุมชนมากขึ้น (สำ�นักงานกิจการสตรีและครอบครัว, กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, ม.ป.ป.)
การลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยโดยมีผพู้ กิ ารหรือผูส้ งู อายุมสี ว่ นร่วมกิจกรรมการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยรวมทั้งผลผลิตต่างๆ เช่น แผนที่ความเสี่ยงภัยมักจะไม่ได้คำ�นึงถึงผู้พิการหรือ
ผู้สูงอายุ โดยที่กลุ่มคนเหล่านี้นับว่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยมากกว่าคน
กลุ่มอื่น ๆ ดังนั้นการให้ผู้พิการและผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยจะทำ�  ให้พวกเขาได้เสนอแนวคิดว่าชุมชนควรมีแนวทางอย่างไรเพื่อที่จะทำ�ให้ผู้พิการ
และผู้สูงอายุมีความปลอดภัยเมื่อเกิดสาธารณภัย
แนวคิดที่สำ�คัญสำ�หรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยชุมชน คือ ชุมชนไม่ได้เป็น
เหยื่อต่อสาธารณภัย แต่มีศักยภาพในการเตรียมพร้อมจัดหามาตรการและวิธีการที่จะทำ�ให้ชุมชน
ตนเองปลอดภัย และสามารถจัดการชุมชนของตนเองได้หากไม่ได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
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ภายนอกเลย ดังนัน้ แนวคิดเช่นนีจ้ ะเป็นการเสริมพลังและการมีสว่ นร่วมของชุมชน พัฒนาศักยภาพ
และลดความเปราะบางของชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถทำ�งานร่วมกับองค์กรทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ (สำ�นักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย, ม.ป.ป.)

สิ่งที่ชุมชนสามารถทำ�ได้ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยสรุปคือ

การปลูกจิตสำ�นึกและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคม
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1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และมีการสำ�รวจชุมชนเพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชนและนำ�ข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำ�
เป็นแผนลความเสี่ยงภัยของชุมชน
2. จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ เปราะบางเพือ่ ให้พวกเขา
มีศักยภาพมากขึ้น
3. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
4. เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ�ำ เป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย
5. มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็งและ
อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย รวมทั้งอาจมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากบ้านของ
ตน
6. สร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจากสาธารณภัย เช่น
ชุมชนที่โดนนํ้าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอนํ้าหรือทำ�พื้นที่แก้มลิงเพื่อพักนํ้า
7. มี แ ผนในภาวะฉุ ก เฉิ น เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย และแผนการฟื้ น ฟู ชุ ม ชนหลั ง จากเกิ ด
สาธารณภัย ซึง่ ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานรัฐทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในระดับท้องถิน่ และระดับ
จังหวัด เพื่อให้แผนมีความบูรณาการและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง ฯลฯ
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จิตสำ�นึกในเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะเป็นรากฐานในการผลักดันเรื่องการลด
ความเสีย่ งจากสาธารณภัยให้เป็นทีต่ ระหนักของสังคม ในประเทศทีป่ ระสบภัยขนาดใหญ่เป็นประจำ� 
อย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น จะพบว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้วิธีการรับมือกับสถานการณ์
ภัย และดูแลตนเอง พร้อมทั้งหาทางป้องกันและลดผลกระทบจากภัยอย่างกระตือรือร้น และมอง
ว่าสาธารณภัยเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ทีเ่ ป็นเรือ่ งใกล้ตวั ทีม่ องข้ามไม่ได้ ซึง่ หากเปรียบเทียบกับประเทศ
ที่ประสบภัยไม่บ่อยครั้งและไม่เห็นว่าเรื่องสาธารณภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วนั้น การผลักดันให้เรื่อง
ของการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัยเป็นเรือ่ งจำ�เป็นนัน้ ไม่งา่ ยนัก ด้วยเหตุนี้ เรือ่ งการสร้างจิตสำ�นึก
ให้แก่ประชาชนในเรื่องของสาธารณภัย และการดูแลความปลอดภัยให้แก่ตนเองและสังคมจึงเป็น
เรื่องจำ�เป็น ทั้งนี้ สามารถทำ�ได้หลายวิธีซึ่งโดยส่วนมากให้ความสำ�คัญกับการปลูกฝังความรู้และ
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ความเข้าใจเป็นสำ�คัญ เช่น
1. จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยและวิธีการป้องกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับ
ประชากรในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยสูงโดยอาจเผยแพร่ผา่ นสือ่ สารมวลชนต่าง ๆ หรือสังคมออนไลน์ (Social
Media) ที่ดึงดูดความสนใจประชาชน
2. ส่งเสริมให้มีการจัดเวทีสาธารณะ การเสวนาเกี่ยวกับเรื่องการทำ�สังคมให้ปลอดภัยจาก
สาธารณภัยอย่างสมํ่าเสมอ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
3. ผลักดันองค์ความรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้าสู่หลักสูตรของโรงเรียน
และมหาวิทยาลัย รวมทัง้ จัดทำ�ข้อมูล ความรูท้ เี่ ป็นทางการ และไม่เป็นทางการเพือ่ เผยแผร่ในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนและในโรงเรียน รวมทั้งการฝึกอบรมต่าง ๆ
4. ส่งเสริมให้ครอบครัว ทั้งพ่อและแม่ถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ลูก
เกี่ยวกับเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การปฏิบัติตัวในภาวะฉุกเฉินในขณะเดียวกันลูกก็
สามารถให้ความรู้พ่อแม่ได้เช่นกัน นอกจากการปลูกฝังจากบ้านแล้ววัด (รวมถึงศาสนสถานอื่น ๆ
ของทุกศาสนา) และโรงเรียน ทีเ่ ป็นศูนย์รวมจิตใจและการพัฒนาคนและสังคมยังสามารถมีสว่ นร่วม
ในการส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก คนมี ค วามตระหนั ก และมี ค วามรู้ ใ ห้ ส มาชิ ก ชุ ม ชนมี ค วามปลอดภั ย จาก
สาธารณภัยได้
5. ส่งเสริมให้ประชาชนไม่ตดั ไม้ท�ำ ลายป่า รักษาแหล่งต้นนํา้ เพราะจะช่วยให้ลดความรุนแรง
ของสาธารณภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยได้
6. ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนสร้ า งบ้ า นและอาคารให้ มี ค วามแข็ ง แรงและปลอดภั ย จาก
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ ๆ ตนอาศัยอยู่
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สาธารณภัยสามารถส่งผลกระทบให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะเมือ่
ประชาชนไม่ให้ความสำ�คัญ ไม่มีความเข้าใจในความเสี่ยงของตนเองและไม่สามารถดูแลจัดการกับ
ความเสี่ยงนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนย่อมทำ�ให้ตนเองมีสภาพเปราะบางและอาจไม่
สามารถหลี ก เลี่ ย งกั บ การเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงจากสาธารณภั ย ผลกระทบจาก
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยในอดีตเป็นบทเรียนสำ�คัญที่แสดงให้เราเห็นผล
ของการไม่ให้ความสำ�คัญกับการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดผลกระทบล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะ
เกิดสาธารณภัยซึ่งเป็นมาตรการในการจัดการเชิงรุก แต่กลับให้ความสำ�คัญกับมาตรการเชิงรับคือ
การฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือหลังเกิดสาธารณภัย ซึ่งมีความสำ�คัญเช่นกัน หากแต่เป็นมาตรการ
ที่ต้องใช้ทรัพยากรทั้งของภาครัฐและเอกชนเป็นจำ�นวนมาก และเมื่อเกิดสาธารณภัยในวงกว้าง
ความสามารถในการดูแลจัดการให้ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดสามารถฟื้นคืนกลับมาประกอบอาชีพ
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และดำ�รงชีวิตได้อีกครั้งนั้นอาจไม่สามารถทำ�ได้อย่างทั่วถึงสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้คือ
สาธารณภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราและเราอาจได้รับผลกระทบโดยทางใดทางหนึ่งเมื่อใดก็ได้ เมื่อ
เราทุกคนมีสว่ นทีส่ ามารถทำ�ให้ความเสีย่ งหรือโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบนัน้ มีมากขึน้ หรือน้อยลง
ได้ จึ ง ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมควรให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ เรื่ อ งการลดความเสี่ ย งจาก
สาธารณภัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจการศึกษา หรือแม้แต่
ในระดับชุมชนและประชาชนเอง จำ�เป็นต้องมีความเข้าใจและมีความตระหนักในเรือ่ งนีอ้ ย่างถ่องแท้
และเมื่อประกอบกับกลไกของประเทศที่มีนโยบาย มีแนวทางการปฏิบัติ และมีการประสานความ
ร่วมมือกันของทุกภาคส่วนประเทศไทยจะสามารถก้าวหน้าไปเป็นประเทศที่รู้รับ รู้ปรับ และรู้จัก
การฟื้นตัวจากสาธารณภัยได้อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอน
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ธรรมาภิบาลกับการบริหารในโรงเรียน
Good Governance and School Administration
วลัยพรรณ กิตติอุดมพันธ์1 ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี2
Walaiphan Kittiudomphan1, Chatnarongsak Suthamdee2

บทคัดย่อ

ธรรมาภิบาลเป็นกลไก เครื่องมือ และแนวทางในการดำ�เนินงาน เพื่อระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ดังนั้น การบริหารโรงเรียนจึงต้องมีความสอดคล้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล สำ�หรับธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนประกอบด้วยหลักการอย่างน้อย 8 ประการ
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลัก
ความคุม้ ค่า หลักความมัน่ คง และหลักเป้าหมาย ซึง่ สอดคล้องต่อสังคม และหลักการทัง้ 8 ประการ
เหล่านีค้ วรจะต้องนำ�ไปใช้บรู ณาการในการบริหารงานโรงเรียนทัง้ สีส่ ว่ นคือ การบริหารวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายจะนำ�ไปสู่การมี
ผูเ้ รียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพคือ เป็นคนดีคนเก่ง และคนมีความสุขอีกทัง้ ยังช่วยแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน
องค์การได้อีกด้วย
คำ�สำ�คัญ : ธรรมาภิบาล โรงเรียน การบริหารโรงเรียน
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Good Governance is a mechanism, tool and guideline for administration to
provide effective and transparent management system. Thus, school management
must be consistent with good governance. Governance in school administration
consisted of at least eight principles, namely, the rule of law, morality, transparency,
participation, accountability, cost–effectiveness or economy, main security and
target. These eight principles should be integrated into school administration in four
aspects; Academic Administration, Human Resources Management, Budget
Management and General Administration. The final result will lead to quality students;
good and happy person and also solve problems in the management of the
organization as well.
1
2
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ความเป็นมาและความสำ�คัญ

ประเทศไทยได้มีมติโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ให้ใช้คำ�ว่า “ระบบการ
บริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล (Good Governance)” ซึ่งเดิมเราเคยใช้
คำ�ว่า ธรรมรัฐ ประชารัฐ หรือธรรมรัฐแห่งชาติ คำ�ว่า Governance เป็นกระบวนการโดยการตัดสินใจ
วิเคราะห์ได้ว่า Governance จะให้ความสำ�คัญกับองค์การที่มีรูปแบบ (Formal) และไม่มีรูปแบบ
(Informal) คนที่อยู่ในองค์การเป็นผู้ตัดสินใจ และกระทำ�ตามโครงสร้าง และแนวทางที่ได้กำ�หนด
ไว้รฐั บาลเป็นผูบ้ ริหาร และจัดการประเทศ ฉะนัน้ ในการกำ�หนดนโยบายและแผนการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี จะต้องออกมาจากนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวง และ
ทบวงต่าง ๆ
ธรรมาภิบาลเปนหลักเกณฑการปกครองบานเมือง ตามวิถีทางธรรมาธิปไตยเปนการ
ปกครองบ้าน เมืองทีม่ คี วามเปนธรรม มีกฎเกณฑท ดี่ ใี นการบาํ รุงรักษาบา นเมืองและสังคม ใหม กี าร
พัฒนาครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม รวมทัง้ มีการจัดระบบองคก รและกลไกตา ง ๆ ในสว นราชการ
องคการของรัฐ รัฐบาลการบริหารราชการสวนภูมิภาค และทองถิ่น ตลอดจนองคกรอิสระ
(Independent Organization) องคกรเอกชน กลุม ชมรม และสมาคมตาง ๆ ทั้งที่เปนนิติบุคคล
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Civil Society)

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
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หลักการของธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ตามที่ UN ESCAP กำ�หนดไว้มี
8 หลักการ คือ การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความ
สอดคล้อง ความเสมอภาค การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีเหตุผล
การมีส่วนร่วม (Participatory)
การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งชายหญิงคือการตัดสินใจที่สำ�คัญในสังคมและสร้าง ความ
สามัคคีให้เกิดกับประชาชน การมีส่วนร่วมสามารถทำ�ได้โดยอิสระไม่มีการบังคับ สมาชิกเต็มใจให้
ความร่วมมือด้วยตนเอง หรือมีสว่ นร่วมผ่านหน่วยงาน สถาบันหรือผูแ้ ทนตามระบอบประชาธิปไตย
การปฏิบัติตามกฎ (Rule of Law)
ธรรมาภิบาลต้องการความถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ล�ำ เอียง มีการ
ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมกับประชาชนโดยเท่าเทียมกันทุกคนในสังคมอยู่ภายใต้ข้อ
กำ�หนดของ กฎหมายเดียวกัน
ความโปร่งใส (Transparency)
ความโปร่งใสเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสิ่งนี้
ช่วยแก้ปัญหาการทุจริต และคอรัปชั่นได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน สื่อจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก
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ในการตรวจสอบ และรายงานผลงานดำ�เนินงานโดยการนำ�เสนอข่าวสารทีถ่ กู ต้องให้แก่สงั คมได้รบั
ทราบ
ความรับผิดชอบ (Responsiveness)
ความรับผิดชอบเป็นการพยายามให้คนทุกฝ่ายทำ�หน้าทีข่ องตนให้ดที สี่ ดุ ในการปฏิบตั งิ าน
กล้าที่จะคิด กล้าที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลการคิดและการตัดสินใจนั้น ๆ
ความสอดคล้อง (Consensus Oriented)
ความสอดคล้องต้องกันเป็นการกำ�หนดและสรุปความต้องการของคนในสังคม ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างมาก โดยพยายามหาจุดสนใจร่วมกันและความต้องการที่สอดคล้องต้องกันของ
สังคม มาเป็น ข้อปฏิบัติเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในสังคม การจะพัฒนาสังคมได้ ต้องทราบความ
ต้องการ ที่สอดคล้องต้องกันของสังคมนั้น ๆ ด้วยวิธีการเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ก่อน
ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness)
ความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับ จากรัฐบาล ทั้งการบริการ
ด้านสวัสดิการตลอดจนสาธารณูปโภคด้านอื่น ๆ
หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
เป็นวิธีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัด โดยการผลิตและจำ�หน่ายเพื่อให้ได้ผล
ตอบแทน ทีค่ มุ้ ค่ากับเงินทีล่ งทุนหรือการ ใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สงู ทีส่ ดุ ต่อมวลมนุษยชาติ โดย
มีการพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การมีเหตุผล (Accountability)
การมีเหตุผลเป็นความต้องการในทุกสังคม ประชาชนทุกคน ต้องตัดสินใจและรับผิดชอบ
ต่อการกระทำ�ของตนด้วยผลที่สมเหตุสมผล การมีเหตุผลไม่สามารถกระทำ�ได้ถ้าปราศจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
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ได้มผี ใู้ ห้นยิ ามความหมายหรือคำ�จำ�กัดความ ซึง่ สามารถประมวลสรุปนิยามคำ�ว่า ธรรมาภิบาล
(Good Governance) ได้กล่าวคือ ณัฐฐา วินิจนัยภาค (2553 : 20) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล “เป็น
กลไก เครือ่ งมือ และแนวทางในการดำ�เนินงานทีม่ กี ารเชือ่ มโยงไปทัง้ ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยเกิดจากกระบวนการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ
ประชาชน เพื่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส....”
จรัส สุวรรณเวลา (2546 : 5) ให้คำ�จำ�กัดความธรรมาภิบาลไว้ว่าคือ “การปกครองที่ดี....
ต้องไม่เป็นการใช้อ�ำ นาจเฉพาะจากบนลงล่างแต่ตอ้ งมีสว่ นล่างขึน้ บน และเป็นการช่วยเหลือเกือ้ กูล”
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The United Nations Development Program, UNDP (cited in Susan M. Roberts
et al, 2007 : 970) อธิบายว่า ธรรมาภิบาล คือ การที่พลเมืองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเท่า
เทียมกัน และคือ ความโปร่งใส (transparent) หลักการและเหตุผล (accountable) ความเป็น
ธรรม (equitable) และยึดหลักนิติรัฐ (rule of law)

หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา
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หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา (Good Governance) การกระจายอำ�นาจการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษา นับเป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่สุด ในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การ
ศึกษาฯ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา/หน่วย งานทางการศึกษา และบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
อาทิการสร้างหลักสูตรอันเหมาะสมของท้องถิน่ ทีท่ นั สมัย ทันโลก ผสมผสานกับภูมปิ ญ
ั ญาของท้อง
ถิ่น สอคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ทำ�ให้เกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากรในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโดยเข้ามามีส่วนร่วม ใน
ความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ มีผลทำ�ให้การจัดการศึกษาในท้องถิน่ ดีขนึ้ สอดคล้องกับระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้าน เมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ไว้ใน ข้อ 4 หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ที่ระบุไว้ในข้อย่อย 4.2 ว่าในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักสำ�คัญอย่างน้อย 6 ประการ คือ หลัก
นิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่าคุ้มทุน โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำ�คัญของประเทศ ไม่วา่ ด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สว่ นสาธารณะ
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรือ อื่น ๆ และข้อ 6 แนวทางปฏิบัติในข้อย่อย 6.3 เร่งรัด
ให้เกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในการบริหารภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปฏิรูประบบราชการ และ การปฏิรูปการศึกษา
ปัจจุบนั ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยมีจดุ กำ�เนิดจากข้อ
สรุปของ ของที่ประชุมองค์การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 อัน
ได้แก่ ธนาคารโลก (World Bank) องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เป็นต้น (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2549) สำ�หรับ
ประเทศไทยวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ทำ�ให้รัฐบาลเห็นความสำ�คัญของการสร้างธรรมาภิบาล
เพือ่ ปรับปรุงระบบราชการให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้ดยี งิ่ ขึน้ และแก้ปญ
ั หาของ
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ประเทศได้ด้วย (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2551) โดยปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ.2540-2544) และเกิดระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้าน
เมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ต่อมาพัฒนามาเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 เพือ่ ให้การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ บรรลุเป้าหมาย
สูงสุด คือ ประเทศชาติเกิดความเจริญก้าวหน้ามั่นคง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (วิรัช
วิรัชนิภาวรรณ, 2549)
ในกรณีของโรงเรียนนัน้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 39 ได้ก�ำ หนดให้กระทรวงกระจายอำ�นาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษาทั้งด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และในพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 ยังกำ�หนดให้สถาน
ศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อให้การบริหารงาน
สถานศึกษามีความคล่องตัวมีอิสระ และมีความเข้มแข็ง (กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและ
นิติการ, 2546) โดยนัยนี้การบริหารงานโรงเรียนอย่างมีธรรมาภิบาลจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ยังมีการนำ�แนวการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management:
SBM) มาใช้ซึ่งมีหลักการสำ�คัญ ได้แก่ หลักการกระจายอำ�นาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการคืน
อำ�นาจจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบถ่วงดุล (อุทัย
บุญประเสริฐ, 2542 ; สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2554) ซึ่งหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น
ถือได้ว่าสอดคล้องกับหลักการของธรรมาภิบาล

วทิ
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จรัส สุวรรณเวลา (2546 : 42-53) กล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลว่ามีองค์ประกอบ หลัก ๆ
8 ประการ ดังต่อไปนี้
1. สัมฤทธิผลตามพันธกิจ การทีอ่ งค์กรปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้
2. ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน การใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น คน งบประมาณ หรือ
อุปกรณ์อื่น ๆ ให้เกิดผลสูงสุด
3. ดำ�เนินงานอย่างสมเหตุสมผล หน่วยงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และ
พร้อมยอมรับข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
4. ดำ�เนินงานอย่างโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพือ่ ให้ทราบถึงการดำ�เนินงาน
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การตัดสินใจ ผลการดำ�เนินงาน เป็นต้น
5. ดำ�เนินงานอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต องค์กรดำ�เนินงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
ปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น
6. มีการกระจายอำ�นาจและแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
7. การมีส่วนร่วมของประชาคม เน้นให้ประชาคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
8. การมีดุลแห่งอำ�นาจ การถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งจะทำ�ให้กลุ่มต่าง ๆ ตรวจ
สอบการทำ�งานซึ่งกันและกัน

องค์ประกอบธรรมาภิบาลในโรงเรียน
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แม้แนวคิดธรรมาภิบาลจะเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ แต่ด้วยความสลับซับซ้อนและความ
หลากหลายในแต่ละประเทศ ทำ�ให้การจะสร้างตัวแบบเดียวของธรรมาภิบาลเป็นไปได้ยาก การจะ
มีตัวแบบในลักษณะที่เป็นการตัดเสื้อโหลขนาดเดียวใส่ได้ทั้งหมด (One-Size-Fits-All) นั้น เป็นไป
ไม่ได้เพราะแต่ละประเทศล้วนแต่มีความแตกต่างในบริบทและประวัติศาสตร์ชาติของตนเองเช่น
สิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีด่ ใี นประเทศแถบเอเชียแต่อาจจะไม่เหมาะกับประเทศอืน่ ในแถบแอฟริกา (Grindle,
2010) ดังนั้น เพื่อที่จะสร้างธรรมาภิบาลที่ดีกว่า (Better Governance) แต่ละประเทศ จึงต้องมี
ความเต็มใจที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตและปรับปรุงแนวทางต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของแต่ละท้องที่ของตน (Park, 2004) มากกว่าการพยายามนำ�ธรรมาภิบาลแบบสากล
มาใช้โดยขาดการปรับใช้
สำ�หรับธรรมาภิบาลในประเทศไทยนั้น ในกรณีกระทรวงมหาดไทย ได้มีการเสนอ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาลแตกต่างไปจากภาพใหญ่ของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีฯ โดย
สุดจิต นิมิตกุล (2543) เพราะกระทรวงมหาดไทยนั้น เป็นหน่วยงานหลักด้านบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุข
ของประชาชน โดยทัว่ ไปจึงต้องมีหลักธรรมาภิบาลทีส่ อดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (นิยม รัฐอมฤต,
2551) ที่ประกอบไปด้วยหลัก 11 ประการ คือ การมีส่วนร่วม ความยั่งยืนประชาชนมีความรู้สึกว่า
เป็นสิ่งที่ชอบธรรม และให้การยอมรับมีความโปร่งใส ส่งเสริมความเป็นธรรม และความเสมอภาค
มีความสามารถทีจ่ ะพัฒนาทรัพยากรและวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ สี ง่ เสริมความ
เสมอภาคทางเพศ การอดทนอดกลัน้ และการยอมรับ ดำ�เนินการตามหลักนิตธิ รรม ความรับผิดชอบ
และการเป็นผู้กำ�กับดูแล (สุดจิต นิมิตกุล, 2543)
ในการนี้หลักธรรมาภิบาล 6 หลักตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีฯก็มิได้ตรงกับหลัก
ธรรมาภิบาลของสากลเสียทีเดียว เช่น หลักธรรมาภิบาลของธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
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ก็มเี พียง5 หลักการคือ หลักความรับผิดชอบหลักการมีสว่ นร่วม หลักความโปร่งใส หลักความสามารถ
คาดการณ์ได้และความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบทั้ง 4 หรือหลักการของ UNESCAP มี
8 ประการ คือ การมีส่วนร่วมหลักนิติธรรมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเห็นพ้องต้องกัน
ความเป็นธรรมและความครอบคลุม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความพร้อมรับผิดเป็นต้น
นอกจากนี้องค์กรในต่างประเทศยังมีการตีความธรรมาภิบาลในแบบของตนเอง ดังเช่น
JICA ของประเทศญี่ปุ่น จะตีความธรรมาภิบาลในเชิงประสิทธิภาพของรัฐในการบริหาร และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งแนวการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมและความ
ยุตธิ รรมทางสังคม ซึง่ เป็นการตีความทีแ่ ตกต่างจากแนวคิดธรรมาภิบาลของอเมริกา (ยุค ศรีอาริยะ,
2541) ซึ่งการนำ�ความคิดธรรมาภิบาลในแบบสากลมาใช้โดยไม่มีการปรับนั้นได้รับการวิพากษ์
วิจารณ์จากนักวิชาการบางกลุ่ม เช่น โกวิทย์ กังสนันท์ (2552) ว่าการจะนำ�แนวคิดและหลักการ
ธรรมาภิบาลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ในโลกความเป็นจริงนัน้ ควรมีการศึกษาวิจยั รองรับเนือ่ งจากหลาย
ส่วนของธรรมาภิบาลเกีย่ วข้องกับพืน้ ฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมท้องถิน่ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในบริบทสังคมไทยการจัดการสาธารณะของไทย มักจะเน้นการลอกเลียนแบบ และ
กระทำ�อะไรแบบง่าย ๆ จึงมองข้ามความสำ�คัญของความรู้ความเข้าในระดับพื้นฐานและความ
สัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ที่ซับซ้อน
ในกรณีขององค์การประเภทโรงเรียนก็เช่นเดียวกันการสร้างตัวแบบธรรมาภิบาล 6 หลัก
ขึ้นมาซึ่งเป็นธรรมาภิบาลในภาพใหญ่ระดับชาติตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีฯ นั้น เมื่อนำ�มา
ใช้กบั บริบทของโรงเรียนแล้ว ก็อาจต้องมีการปรับให้มคี วามแตกต่างออกไปจากภาพใหญ่บา้ ง ทัง้ นี้
หากพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างองค์การประเภทโรงเรียนกับองค์การอื่น ๆ แล้ว จะพบว่า
องค์การประเภทโรงเรียนมีความแตกต่างจากองค์การประเภทอืน่ ๆ ไม่วา่ จะมองในแง่เป้าหมายของ
องค์การหรือโครงสร้างการบริหารงานขององค์การก็ตาม
ความแตกต่างในแง่หน้าที่ และเป้าหมายขององค์การนั้น หากเป็นองค์การโดยทั่วไป เช่น
องค์การเอกชนหน้าที่ขององค์การ คือ การผลิตสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมาย คือ เรื่องของผล
กำ�ไร ซึง่ เป็นเรือ่ งของผลประโยชน์สว่ นบุคคล (Private Interest) (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ,์ 2551)
หากเป็นองค์การภาครัฐคุณค่าพื้นฐานของการงานภาครัฐใด ๆ จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) และความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547) หรืออาจเรียกได้ว่าการบริหารงานภาครัฐเป็นการ
บริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจของประชาชนในกรณีของโรงเรียนนั้น
โรงเรียนมีหน้าที่สำ�คัญ โดยทั่วไป คือ การให้การศึกษาในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและต้องมีวิธี
การเฉพาะ เช่น สอนให้อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือเป็นคำ�นวณคิดเลขได้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์,
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2552) รวมถึงเตรียมนักเรียนให้เป็นคนดี ให้มีวัฒนธรรมและสามารถดำ�รงชีวิตในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข (วิชัย ตันศิริ, 2547 ; ธร สุนทรายุทธ, 2551) โดยมีความมุ่งหมาย หรือเป้าหมายของการ
จัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 6 ซึง่ กล่าวถึงการจัดการ
ศึกษาว่าต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญาความรูแ้ ละคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำ�รงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุขหรืออาจกล่าว
อย่างสรุปสั้น ๆ ได้ตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลของกระทรวง
ศึกษาธิการได้ว่า เป้าหมายในการจัดการศึกษาคือ ทำ�ให้ผู้เรียนเป็นคนดีเก่งและมีความสุข (กลุ่ม
วิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ, 2546)
นอกจากนีห้ ากมองในแง่การแบ่งโครงสร้างองค์การโดยจำ�แนกตามหน้าทีแ่ ล้ว (Functional
Classification) แล้วจะพบว่าองค์การประเภทโรงเรียนโดยทัว่ ไป มีการบริหารงานประกอบไปด้วย
สี่ส่วนหลัก ๆ คือ การบริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณ บริหารวิชาการ และบริหารทั่วไป โดย
องค์การประเภทโรงเรียนมีความแตกต่างจากองค์การทั่ว ๆ ไป คือ เรื่องการบริหารวิชาการ เพราะ
ในองค์การประเภทโรงเรียนนัน้ งานวิชาการถือเป็นหัวใจของการบริหาร (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2553)
ถือเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใดมาตรฐานและ
คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนือ่ งจากงานวิชาการ เกีย่ วข้องกับ
หลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนซึง่ เป็นหัวใจสำ�คัญของสถานศึกษา
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553)
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงน่าเชื่อได้ว่า การบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลนั้น
ควรมีความแตกต่างไปจากธรรมาภิบาลขององค์การภาครัฐอืน่ ๆ เพราะอย่างน้อย ตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาล
ภายในองค์ประกอบก็นา่ จะมีความแตกต่างออกไปจากองค์การทัว่ ไป ซึง่ ธรรมาภิบาลทีก่ �ำ หนดจาก
ภาครัฐ ไม่วา่ จะเป็นตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ทีด่ ี พ.ศ. 2542 หรือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.
2546 ก็ตามล้วนแต่เป็นหลักการทีร่ บั มาจากธรรมาภิบาลสากล อันเนือ่ งมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ.
2540 ทำ�ให้รฐั บาลไทยมีความจำ�เป็นต้องรับความช่วยเหลือทางการเงิน จากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian
Development Bank : ADB) ทำ�ให้องค์กรให้ความช่วยเหลือทางการเงินเหล่านี้ได้ผูกติดเงื่อนไข
สำ�คัญที่รัฐบาลไทยต้องสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรูปธรรม เพื่อสามารถ
นำ�เงินมาใช้คืนชำ�ระแก่องค์กรทางการเงินเหล่านั้นได้
โดยนัยนี้จะเห็นได้ว่า หลักธรรมาภิบาลของภาครัฐไทยมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน เพื่อนำ�เงินมาชำ�ระคืนองค์การทางการเงินเหล่านั้น แต่องค์การประเภทโรงเรียนมีความ
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แตกต่างจากองค์การประเภทอื่น ๆ ทั้งการบริหารงานซึ่งมีส่วนที่แตกต่างจากองค์การอื่น ๆ (เช่น
งานวิชาการ เป็นต้น) ดังนั้น การนำ�ธรรมาภิบาลมาใช้ในโรงเรียน จะต้องมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือ
ผลลัพธ์ คือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ คือเป็นคนดีคนเก่งและคนมีความสุขในขณะเดียวกันก็
ต้องแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยที่ปัญหาภายในโรงเรียนนั้นอาจเกิด และส่งผลกระทบกับ
เฉพาะบริบทของโรงเรียนเท่านั้น
จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นเหตุผลเพียงพอว่าธรรมาภิบาลในโรงเรียนน่าจะมีองค์
ประกอบทีแ่ ตกต่างไปจากองค์การโดยทัว่ ๆ ไป ซึง่ ผูเ้ ขียนจะได้กล่าวถึงองค์ประกอบของธรรมาภิบาล
ทีเ่ หมาะสมกับการบริหารงานโรงเรียนในส่วนถัดไป องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลทีเ่ หมาะสม
กับการบริหารงานโรงเรียน
จากที่ได้ศึกษาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล จะพบว่า จุดร่วมสำ�คัญของธรรมาภิบาล คือ การ
ให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมให้มีปฏิสัมพันธ์กันและเกิดการถ่วงดุลพลังต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม แต่หากพิจารณาในส่วนขององค์ประกอบของธรรมาภิบาลนั้นความเห็นขององค์การ
ระหว่างประเทศและนักวิชาการทั้งที่เป็นชาวไทย และชาวต่างชาติ ต่างระบุองค์ประกอบของ
ธรรมาภิบาล ที่ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่
เชือ่ ว่าลักษณะของตัวแบบเดียวจะสามารถนำ�มาใช้ได้หมดทุกภาคส่วน จึงทำ�ให้ภาพของธรรมาภิบาล
ทีป่ รากฏมีความแตกต่างกันไปบ้างแต่ยงั คงไว้ซงึ่ สาระทีเ่ ป็นหัวใจสำ�คัญของธรรมาภิบาล นัน่ คือเรือ่ ง
ของหลักการมีสว่ นร่วม ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส หลักนิตธิ รรม ซึง่ มีการกำ�หนดมิตเิ หล่านีเ้ ป็น
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล เพราะมีแนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง คือ แนวคิดประชาธิปไตยที่ต้องการ
ส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการปกครอง การทำ�ให้การ
บริหารมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบที่จะพร้อมให้ตรวจสอบได้และบริหารงานโดยตั้งอยู่บน
หลักของกฎหมาย กอปรกับแนวคิดเสรีนิยมที่เน้นการลดกฎระเบียบของภาครัฐลง และยังมักจะ
ปรากฏเรือ่ งของการมองถึงความคุม้ ค่า หรือประสิทธิภาพ และประสิทธิผลซึ่งเป็นแนวทางของการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่เข้ามาสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของธรรมาภิบาลอีกด้วยเป็นที่น่าสังเกตว่า
ในสังคมไทย แนวความคิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ มักจะได้รับอิทธิพลจากระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 อันประกอบไป
ด้วย 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุม้ ค่า แม้วา่ ในปัจจุบนั จะมีการยกเลิกระเบียบดังกล่าว โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 แล้วก็ตามแต่ในกรณีการศึกษาธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษานัน้ งานวิจยั จำ�นวน มากโดยเฉพาะอย่างยิง่ งานวิจยั ธรรมาภิบาลในระดับโรงเรียนมัก
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ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 หลัก จากระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีฯ มาเป็นเกณฑ์ในการสร้างตัวชี้วัด
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน โดยพยายามสร้างองค์ประกอบของธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขึ้นมาใหม่
เช่น งานวิจัยของมหาวิทยาลัยของ ศรีพัชรา สิทธิกำ�จรแก้วพิจิตร (2551) ซึ่งเป็นการพยายามสร้าง
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ซึ่งผลการศึกษาได้เพิ่มองค์ประกอบจากระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีฯ อีกสองหลัก คือ หลักความ
มั่นคง และหลักการใช้อำ�นาจหน้าที่ และงานเขียนของ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
(2546) ซึ่งมีเพียง 3 หลักการ และหนึ่งในสามหลักนั้น ก็มีความแตกต่างจากหลักการของธรรมาภิบาล
ในโรงเรียนของนักวิจัยโดยทั่วไป โดยท่านเห็นว่าธรรมาภิบาลในโรงเรียนนั้นควรมีหลักการ 3 ข้อ
คือ หลักเป้าหมายสอดคล้องต่อความต้องการ หรือความจำ�เป็นของสังคมหรือชุมชน (Relevance)
หลักความโปร่งใส(Transparency) และหลักทุกขั้นตอนต้องมีผู้รับผิดชอบ (Accountability) ซึ่ง
หลักการที่แตกต่างไปจากหลักการของนักวิจัยคนอื่น ๆ คือหลักเป้าหมายต้องสอดคล้องต่อสังคม
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการนำ�มาใช้วัดเป็นองค์ประกอบธรรมาภิบาลในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนไม่ได้มคี วามสอดคล้องต่อเป้าหมายของการจัดการศึกษาคือการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ คือ เป็นคนดีคนเก่ง และคนมีความสุข ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลัก หรือแม้
กระทั่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 85 ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557
ดังนัน้ ธรรมาภิบาลในโรงเรียนน่าจะมีองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างไปจากองค์การประเภทอืน่ ๆ
โดยที่องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน นั้น อย่างน้อยควรจะประกอบด้วยหลักการ
8 ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุม้ ค่า หลักความมัน่ คง และหลักเป้าหมายสอดคล้องต่อสังคม ซึง่ อาจสรุปแนวคิดได้ดงั ภาพ

จากภาพที่ 1 อธิบายได้ว่าองค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่เหมาะสมในการบริหารงาน
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โรงเรียนนั้นอาจประกอบด้วยหลักแปดประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบหลักเป้าหมายสอดคล้องต่อสังคม และหลักความมั่นคง
โดยหลักการทั้ง 8 ประการดังกล่าวแทรกซึมอยู่ในกระบวนการบริหารงานโรงเรียนสี่ส่วน อันได้แก่
การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ซึ่งหาก
การบริหารงานโรงเรียนมีหลักการทั้ง 8 ประการดังกล่าวแล้วก็จะนำ�ไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของการจัดการศึกษา คือ การมีผู้เรียนที่มีคุณภาพ หรือเป็นคนดีคนเก่ง คนมีความสุขนั่นเอง
นอกจากการมีธรรมาภิบาลในโรงเรียนจะช่วยให้การบริหารงานโรงเรียนเป็นไปอย่างดีจน
นำ�ไปสู่การทำ�ให้ผู้เรียนเป็นคนมีคุณภาพได้แล้ว ผู้เขียนยังมองว่าการมีธรรมาภิบาลในโรงเรียนนั้น
ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาภายในองค์การได้อกี ด้วยตัวอย่างของปัญหาต่าง ๆ ทีอ่ ยูภ่ ายในองค์การ
ได้แก่ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการมีผู้บริหารที่เป็นเผด็จการบริหาร โดยไม่เปิดโอกาสให้
ผูอ้ นื่ ได้มสี ว่ นร่วมบริหาร ขาดความรับผิดชอบ ขาดความโปร่งใสในการบริหารบริหารโดยไม่ยดึ ความ
เสมอภาคเป็นธรรม บริหารโดยใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างไม่คมุ้ ค่า บุคลากรมีความรูส้ กึ ถึงความเหลือ่ มลาํ้
ของสถานภาพ หรือมีความไม่มนั่ คงในงาน เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านีอ้ าจแก้ไขได้เพราะหลักการ
ของธรรมาภิบาลนั้นครอบคลุมถึงปัญหาดังกล่าวเพราะโดยแก่นแท้ของธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
ธรรมาภิบาลประชาธิปไตยนั้นเน้นการให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไม่
ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมปฏิสัมพันธ์กัน และเกิดการถ่วงดุลพลังต่าง ๆ
ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนัยนี้แล้วจะเห็นได้ว่าการนำ�ธรรมาภิบาล
มาใช้ในโรงเรียนก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาอื่น ๆ ในองค์การดังที่ได้กล่าวไปแล้วด้วย โดยการให้ความ
สำ�คัญกับการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ซึง่ ถือว่ามีความจำ�เป็น เพราะจะทำ�ให้ผมู้ สี ว่ นร่วมเกิดความ
ผูกพัน รูส้ กึ รักและมีจติ สำ�นึกเป็นเจ้าขององค์การร่วมกัน ผูบ้ ริหารบริหารงานด้วยความโปร่งใส และ
มีความรับผิดชอบต่อการบริหาร (สำ�นักงานคณะกรรมการการกระจายอำ�นาจ, 2556)
ทั้งนี้ หากนำ�หลักการ 8 ประการไปเปรียบเทียบกับความหมายของธรรมาภิบาลแบบ
ประชาธิปไตยที่ให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม ให้มีปฏิสัมพันธ์กันและ
เกิดการถ่วงดุลพลังต่าง ๆ นัน้ จะเห็นว่ามิได้มหี ลักการใดทีข่ ดั แย้งกับแนวคิดของธรรมาภิบาล เพราะ
ยังคงไว้ซงึ่ สาระหลักของหลักการตามแนวคิดประชาธิปไตย (หลักการมีสว่ นร่วม หลักความโปร่งใส
หลักนิตธิ รรม หลักความรับผิดชอบ) โดยเพิม่ การสอดแทรกหลักการของการจัดการภาครัฐแนวใหม่
(หลักความคุ้มค่า) และเพิ่มหลักคุณธรรม หลักความมั่นคงและเป้าหมายสอดคล้องต่อสังคมเป็น
หลักการเสริมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการบริหารงานโรงเรียนมากยิ่งขึ้น แต่มิได้ทำ�ให้สาระหลัก
ของความเป็นธรรมาภิบาลขาดหายไปแต่อย่างใด
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จากที่กล่าวมาทั้งหมด อาจนำ�ไปสู่บทสรุปได้ว่าธรรมาภิบาลแม้จะเป็นหลักการที่ดี แต่
การนำ�ไปใช้ในองค์การอื่น ๆ ควรมีการนำ�ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การนั้น ๆ ซึ่งใน
กรณีของโรงเรียนนั้น ธรรมาภิบาลในโรงเรียนน่าจะประกอบไปด้วยหลักการอย่างน้อย 8 ประการ
คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ หลัก
ความคุม้ ค่า หลักความมัน่ คงและหลักเป้าหมายสอดคล้องต่อสังคมซึง่ หลักการทัง้ 8 ประการจะต้อง
นำ�ไปใช้บรู ณาการในการบริหารงานโรงเรียนทัง้ สีส่ ว่ น คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายจะนำ�ไปสู่การมีผู้เรียนที่มีคุณภาพ
คือ เป็นคนดีคนเก่ง และคนมีความสุขอีกทัง้ ยังช่วยแก้ไขปัญหาในการบริหารงานองค์การได้อกี ด้วย
พอจะกล่าวสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) แม้จะดีเลิศสักเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยาก
ทีจ่ ะกระทำ�ให้ส�ำ เร็จให้ครบทุกหลักการ ฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะมาให้ความสนใจการพัฒนาด้านการบริหาร
และการจัดการนั้น ควรให้ความสำ�คัญกับการศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่าการศึกษาเป็น
เครื่องมือที่สำ�คัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนที่จะนำ�ไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ การพัฒนา
งานใด ๆ ต้องพัฒนาที่อุดมการณ์ของคนให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่แท้จริง
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ปริทัศน์หนังสือ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้
Book review : Encyclopedia of Thai culture in northern,
northeastern, central and southern.
สารภี วรรณตรง1
Sarapee Wannatrong1
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วัฒนธรรมไทยแสดงเอกลักษณ์ และแสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมกันมาเป็น
เวลานาน แต่ปัจจุบันวัฒนธรรมต่างประเทศกำ�ลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยเนื่องจากกระแส
โลกาภิวตั น์ และความเจริญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยจะเข้าสูส่ งั คมอาเซียนใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนั้นวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานอันมั่นคงของประเทศชาติและการรับ
วัฒนธรรมใหม่เข้ามาอย่างฉาบฉวย อาจทำ�ให้ชาติไทยมีรากฐานทีไ่ ม่มนั่ คง จึงมีความจำ�เป็นทีค่ นใน
ชาติต้องมีความรู้ และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ดังนั้นองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาของกลุ่มชนทุกภาคของประเทศ ซึ่งมีนักวิชาการได้รวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์ในหนังสือ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้
หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ เป็นหนังสือ
ทีม่ ปี ระโยชน์อย่างยิง่ ต่อการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง และสืบค้นสารสนเทศต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์เกีย่ วกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม ภาษา ประวัตศิ าสตร์ การแสดงและการละเล่น การปกครองและสังคม สถาน
ที่สำ�คัญ อาชีพ ความเชื่อและประเพณี บุคคลสำ�คัญ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบการชั่งตวงวัด
และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ จึงเป็นหนังสือทีม่ คี ณ
ุ ค่าซึง่ จะช่วยให้ประชาชนคนไทยให้ส�ำ นึกถึงความเป็นชาติ
ไทย รู้สึกหวงแหนศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาไทยให้เคียงคู่กับชาติไทยสืบไป
ผู้รับผิดชอบในการทำ�หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทย โดยมูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรม
ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์จัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทย 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาค
อีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย คือ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และมีคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการสารานุกรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้โดยได้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงาน
สถาบันต่างๆ นักวิชาการ และผู้รู้ท้องถิ่นทั่วทุกภาคของประเทศไทยกว่า 500 คน ในการรวบรวม
และเรียบเรียงองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ภาษา ประวัติศาสตร์
การแสดงและการละเล่น การปกครองและสังคม สถานที่สำ�คัญ อาชีพ ความเชื่อและ
ประเพณีบุคคลสำ�คัญ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบการชั่งตวงวัด และกลุ่มชาติพันธุ์
เนื้อหาของหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทย เป็นหนังสือชุด ภาคเหนือ มี 15 เล่ม ภาค
อีสาน มี 15 เล่ม ภาคกลาง มี 15 เล่ม และภาคใต้ มี 18 เล่ม แต่ละเล่มมีตัวเลขเล่มที่คำ�เริ่มต้นและ
คำ�สุดท้าย โดยเรียงตามลำ�ดับอักษร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ภาคเหนือ มี 15 เล่ม แต่ละเล่มมีอักษรนำ�เล่มที่เป็นตัวเลข คำ�หรือข้อความประจำ�เล่ม เพื่อบอกให้
ทราบว่าเรื่องที่ต้องการอยู่ในเล่มใดของชุด ดังนี้
เล่มที่ 1 เรื่อง กก – ไกรศรี นิมมานเหมินท์, นาย
เล่มที่ 2 เรื่อง ขน – ค่ายโสนบัณฑิตย์
เล่มที่ 3 เรื่อง คำ� – เจ้า
เล่มที่ 4 เรื่อง เจ้าขันทังห้า – ดอย หลวง, กิ่งอำ�เภอ
เล่มที่ 5 เรื่อง ดอยหลวง, อุทยานแห่งชาติ – ทองดี โพธิยอง, นาง
เล่มที่ 6 เรื่อง ทองแสนขัน, อำ�เภอ – นำ�พริกอี่เก๋
เล่มที่ 7 เรื่อง นํ้าพรุร้อน – ปางมะผ้า, อำ�เภอ
เล่มที่ 8 เรื่อง ปางหมู, วัด – พระธาตุ
เล่มที่ 9 เรื่อง พระธาตุขวยปู – วัด – ไฟไหม้, หวาน
เล่มที่ 10 เรื่อง ภักดีราชกิจ, พระยา – ยอย
เล่มที่ 11 เรื่อง ยักขินี – ลี้, อำ�เภอ
เล่มที่ 12 เรื่อง ลี้ – ส่งชน
เล่มที่ 13 เรื่อง ส่งแถน – สุวัณณจักรวัตติราช
เล่มที่ 14 เรื่อง สุวัณณจักก่าตำ� – เหตุหื้อ วินาสฉิบหาย
เล่มที่ 15 เรื่อง เหตุหื้อเสียยส – แฮร์ส, ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม
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สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน
เป็นหนังสือทีร่ วบรวมองค์ความรูว้ ฒ
ั นธรรมพืน้ บ้านภาคอีสานมี 15 เล่ม แต่ละเล่มมีอกั ษร
นำ�เล่มที่เป็นตัวเลข คำ�หรือข้อความประจำ�เล่มเพื่อบอกให้ทราบว่าเรื่องที่ต้องการอยู่ในเล่มใดของ
ชุด ดังนี้
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เล่มที่ 1 เรื่อง กง : ขนม (เขมร) – เกษตรวัฒนา, พระ
เล่มที่ 2 เรื่อง เกษตรวิสัย, เมือง – คำ�โพธิ์ คำ�ไทร ฯ (โคราช), พิธี
เล่มที่ 3 เรื่อง คำ�โพธิ์, คํ้าไฮ: พีธีกรรม – ชัยภูมิ, อำ�เภอเมือง
เล่มที่ 4 เรื่อง ชัยภูมิพิทักษ์, วัด – ตีข่า (8 ค้าทาส)
เล่มที่ 5 เรื่อง ตีเนียง : ตำ�รา – เทศน์แหล่
เล่มที่ 6 เรื่อง เทศาภิบาล, ข้าหลวง – นํ้าศักดิ์สิทธิ์ในภาคอีสาน
เล่มที่ 7 เรื่อง นิคมคำ�สร้อย, อำ�เภอ – ประจักษ์ศิลปาคม, กรมหลวง
เล่มที่ 8 เรื่อง ประจันตประเทศธานี, พระยา – พงศาวดารเมืองสกลนคร
เล่มที่ 9 เรื่อง พญาคันคาก – ไพหญ้า
เล่มที่ 10 เรื่อง ฟ้อนผู้ไทย – มีเนิก : นิทาน
เล่มที่ 11 เรื่อง มื้อเก้ากอง – ฤกษ์ยาม – เล่นสาว – ประเพณี
เล่มที่ 12 เรื่อง เลย, จังหวัด – ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
เล่มที่ 13 เรื่อง เลย, จังหวัด – สุริวงศ์ : วรรณกรรมนิทาน
เล่มที่ 14 เรื่อง สุรินทร์ : ข้าหลวงฯ – หอแจก (ศาลการเปรียญ)
เล่มที่ 15 เรื่อง หอนางอุสา : โบราณ – โฮล (ลายซิ่นเขมร)
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สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง
เป็นหนังสือทีร่ วบรวมองค์ความรูว้ ฒ
ั นธรรมพืน้ บ้านภาคกลาง มี 15 เล่ม แต่ละเล่มมีอกั ษร
นำ�เล่มทีเ่ ป็นตัวเลข คำ�หรือข้อความประจำ�เล่ม_เพือ่ บอกให้ทราบว่าเรือ่ งทีต่ อ้ งการอยูใ่ นเล่มใดของ
ชุด ดังนี้
เล่มที่ 1 เรื่อง กก : พืช – ไกลบ้าน, พระราชนิพนธ์
เล่มที่ 2 เรื่อง ขด : เครื่องใช้ – ค้างคาว : สัตว์
เล่มที 3 เรื่อง ค้างคาวกินกล้วย แพลง – จิตรกรรมกระบวนจีน
เล่มที่ 4 เรื่อง จิตรกรรมไทย – ชื่นหัตถโกศล, นาย
เล่มที่ 5 เรื่อง ชุดดักปลา – เครื่องใช้ – ไถนา : การเล่น
เล่มที่ 6 เรื่อง ทบศอก, ขนม – นครสวรรค์, วัด
เล่มที่ 7 เรื่อง นครหลวง, อำ�เภอ – บุหงา
เล่มที่ 8 เรื่อง บุหลินลอยเลื่อน, เพลง – พรหมพิราม, อำ�เภอ
เล่มที่ 9 เรื่อง พรหมภิบาล (ทองใบ สุวรรณภารต), พระยา – พิชัยสวดราม, ตำ�รา
เล่มที่ 10 เรื่อง พิทักษเทเวศร์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ – มอญในภาคกลาง
เล่มที่ 11 เรื่อง มอญในอุทัยธานี – ระบบศักดินา
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
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เล่มที่ 12 เรื่อง ระบำ� – วชิราวุธวิทยาลัย, โรงเรียน
เล่มที่ 13 เรื่อง วรเชษฐาราม, วัด – สมุทรปราการ, จังหวัด
เล่มที่ 14 เรื่อง สมุทรโฆษคำ�ฉันท์ – หม้อทะนน : ภาชนะ
เล่มที่ 15 เรื่อง หม่อม – โฮกปี๊บ : การเล่น

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้
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เป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ มี 18 เล่ม แต่ละเล่มมีอักษร
นำ�เล่มทีเ่ ป็นตัวเลข คำ�หรือข้อความประจำ�เล่ม เพือ่ บอกให้ทราบว่าเรือ่ งทีต่ อ้ งการอยูใ่ นเล่มใดของ
ชุด ดังนี้
เล่มที่ 1 ก ข้อ ก กา สุภาษิต – เกาะ – เรือ
เล่มที่ 2 เกาะ : อายัด – ศอ, ปลา
เล่มที่ 3 คอกช้าง : การจับช้างเถื่อน – จับ ฐิตธนโม
เล่มที่ 4 จับ : พืช – ชาวบ้าน
เล่มที่ 5 ชาพระธาตุ – ต่องย่องสูง, ศาลเจ้า
เล่มที่ 6 ตองแห้ง : พืช – ทะเลสองห้อง
เล่มที่ 7 ทะเลสาบสงขลา – ธุระไม่ใช่ : นิทาน
เล่มที่ 8 นกกระจาบ : วรรณกรรม – บือบื๋อ : การเล่นของเด็ก
เล่มที่ 9 บุก – พืช – ปาล์มนํ้ามัน : พืช
เล่มที่ 10 ป่าลิไลยก (อำ�เภอไชยา), วัด – พระพุทธนวราชบพิตร
เล่มที่ 11 พระพุทธนิมิต – ไฟที่ไห้ลาม : เรื่องสั้น
เล่มที่ 12 ภควตา – เมืองพระเวียง
เล่มที่ 13 เมืองพังงา, อำ�เภอ – เรือขุดแร่
เล่มที่ 14 เรือครัว – วักดํ้า
เล่มที่ 15 วัง, วัด สงฆ์ภาคทักษิณ, วิทยาลัย
เล่มที่ 16 สงวน ไชยเดช – สุนัต
เล่มที่ 17 สุบิน สำ�นวนเก่า : วรรณกรรม – หาดใหญ่, อำ�เภอ
เล่มที่ 18 หาบข้าว – เฮฮากับสะหม้อ
เนื้อหาในเล่ม แบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์ แต่ละเรื่องเรียงตามลำ�ดับอักษร ก-ฮ แบบพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน มีชอื่ ผูเ้ รียบเรียงปรากฏตอนท้าย และมีภาพประกอบทัง้ ขาวดำ�และสี มีขอ้ ความ
ที่เป็นส่วนโยง คือ ดูที่ และ ดูเพิ่มเติม เพื่อบอกให้ทราบว่าคำ�หรือข้อความที่ใช้หรือคำ�ที่มีความ
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สัมพันธ์กัน
ลักษณะรูปเล่ม เป็นหนังสือปกแข็งหุ้มด้วยผ้าแรกซีนสีแดง ตัวหนังสือสีทอง ขนาดของ
หนังสือ กว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 29 เซนติเมตร มีภาพประกอบทั้งขาวดำ�และสี ส่วนประกอบของ
หนังสือที่ช่วยในการค้นเรื่องในเล่ม ได้แก่ อักษรนำ�เล่ม ประกอบด้วยเล่มที่ และส่วนของคำ�  เพื่อ
บอกให้ทราบว่า เรื่องที่ต้องการอยู่ในเล่มใดในชุด วิธีใช้สารานุกรม คำ�นำ�ทาง เพื่อบอกให้ทราบว่า
ทราบคำ�ประจำ�หน้า รายนามคณะกรรมการดำ�เนินการเรียบเรียง สารบัญ ประกอบด้วยเรื่องย่อย
เลขหน้า และส่วนโยง “ดูที่” เพื่อโยงจากเรื่องที่ไม่ใช้ ไปยัง เรื่องที่ใช้ในเล่ม และท้ายเล่มบอก
รายนามของผู้เรียบเรียงแต่ละเล่ม พร้อมทั้งวุฒิการศึกษา ตำ�แหน่งงาน และที่อยู่
วิธใี ช้สารานุกรม ในการค้นเรือ่ งจากสารานุกรม โดยพิจารณาว่าเป็นเรือ่ งของภูมภิ าคใด ให้
ใช้ สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคนั้น แล้วจึงนำ�เรื่องไปค้นจากอักษรนำ�เล่มที่เป็นตัวเลข คำ�หรือ
ข้อความ เมื่อทราบเรื่องที่ต้องการ และดูจากสารบัญของหนังสือ ซึ่งประกอบด้วยคำ�หรือข้อความ
เลขหน้า แล้วจึงเปิดหาเรื่องที่ต้องการ และในบางเรื่องอาจจะมีส่วนโยง ก็ให้ใช้ตามที่แนะนำ�ไว้
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ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประกาศรับบทความ
รับบทความ
ไม่ผา่ น

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 คน

ผ่าน
ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ส่งคืนผู้นิพนธ์
ปรับแก้ไขเบื้องต้น

เสนอส่งผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพิจารณาอ่านบทความ

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้นิพนธ์

ผ่านโดยมีการแก้ไข
กองบรรณาธิการ
สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

สุร
นิ ท
ร์

ส่งคืนผู้นิพนธ์เพื่อปรับแก้ไขบทความ
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งกลับคืน
กองบรรณาธิการ

ผ่าน

ตร

ส่งคืนผู้นิพนธ์ปรับแก้ไข

ออกแบบตอบรับ
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กองบรรณาธิการแจ้งยืนยัน
รับบทความตีพิมพ์ให้ผู้เขียนทราบ

ไม่ผ่าน
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ส่งกองบรรณาธิการ
ตรวจบทความครั้งสุดท้าย
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ตรวจบทความที่ได้รับแก้ไข
ตามผู้ทรงคุณวุฒิ

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์

ส่งวารสารให้แก่สมาชิก
เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ
ชน
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความและคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถานที่ติดต่อ
สำ�นักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์/โทรสาร 044-513369
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ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตีพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. บทความวิจัย
รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่อยู่ความสนใจทันต่อ
เหตุการณ์และยุคสมัย ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน ควรมีองค์ประกอบดังนี้
1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและ
ตามด้วยภาษาอังกฤษ
1.2 ผู้แต่ง (Author) ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.3 บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.4 คำ�สำ�คัญ (Keywords) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคำ�เป็นคำ�สำ�คัญของ
เนื้อหา ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา เหมาะสำ�หรับนำ�ไปใช้เป็นคำ�ค้นหาข้อมูล
1.5 บทนำ� (Introduction) เป็นส่วนของเนือ้ หาทีอ่ ธิบายถึงความเป็นมาและความสำ�คัญของ
ปัญหา และเหตุผลนำ�ไปสู่การศึกษาวิจัย และควรอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้มีนํ้าหนัก
และเกิดความน่าเชื่อถือ
1.6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) ระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
การวิจัย
1.7 วิธีดำ�เนินการวิจัย (Research Methods) อธิบายถึงกระบวนการดำ�เนินการวิจัยอย่าง
ละเอียด และชัดเจน กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการ
ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นำ�มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
1.8 ผลการวิจัย (Research Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลำ�ดับขั้นของการ
วิจยั ควรจำ�แนกผลออกเป็นหมวดหมูแ่ ละสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนือ้ เรือ่ ง และ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
1.9 อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussions) ผสมผสานเปรียบเทียบและผลการวิจัย
ให้เข้ากับหลักทฤษฏี แนวคิด และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เชือ่ มโยงผลการวิจยั ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา
การวิจัย เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา
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เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำ�ไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
1.10 ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) ระบุข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัย
ไปใช้ และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
11. เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA (American Psychological Association citation style )

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
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2. บทความวิชาการ
หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำ�เสนอให้ชัดเจนและมีลำ�ดับเนื้อหาที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงใช้ทฤษฏีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์ ควรมี
องค์ประกอบดังนี้
2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและ
ตามด้วยภาษาอังกฤษบรรทัดต่อมา
2.2 ผู้แต่ง (Author) ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4 คำ�สำ�คัญ (Keywords) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคำ�เป็นคำ�สำ�คัญของ
เนื้อหา ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา เหมาะสำ�หรับนำ�ไปใช้เป็นคำ�ค้นหาข้อมูล
2.5 บทนำ� (Introduction) เป็นส่วนแนะนำ�และปูพื้นเรื่อง เพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้น
ของเนื้อหา
2.6 เนือ้ หา (Content) เนือ้ หาบทความ มีการแบ่งประเด็นเรือ่ งย่อย ๆ และการจัดเรียงลำ�ดับ
เป็นไปตามรายละเอียดของเนื้อหา
2.7 บทสรุป (Conclusion) การสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน กระชับ
โดยมีการสรุปปิดท้ายเนื้อหาที่น�ำ เสนอ
2.8 เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA (American Psychological Association citation style )
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3. บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ
บทความที่ทบทวนและรวบรวมความรู้จากตำ�รา หนังสือใหม่ วารสารใหม่ และการแนะนำ�เครื่องมือ
ใหม่ที่น่าสนใจหรือจากผลงานประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์
เปรียบเทียบในบทความ
3.1 บทนำ� (Introduction) เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารนำ�เสนอเนือ้ หาสาระ
ของบทความ
3.2 เนื้อหา (Content) แยกตามประเด็นที่ต้องการนำ�เสนอให้ครอบคลุม พร้อมการอ้างอิง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.3 บทสรุป (Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดอย่างชัดเจนและกระชับ
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3.4 เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA
(American Psychological Association citation style)
การส่งบทความ
บทความทีจ่ ะตีพมิ พ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ส่งด้วยตนเอง
ทางไปรษณีย์ทางอีเมล์ Human_Journal@hotmail.com หรือทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://jhs.srru.ac.th/
ต้องประกอบด้วยแบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ พร้อมบทความต้นฉบับแบบพิมพ์ 3 ชุด ส่งมาที่
สำ�นักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่ 186
หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์/
โทรสาร 044-513369 กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ จะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไข
ครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) 1 แผ่น ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีสำ�เนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผูน้ พิ นธ์ควรตระหนักถึงความสำ�คัญในการเตรียมบทความให้ถกู ต้องตามรูปแบบของบทความทีว่ ารสาร
กำ�หนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทัง้ พิสจู น์อกั ษรก่อนทีจ่ ะส่งบทความนีใ้ ห้กบั ทางสำ�นักงาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเตรียมบทความให้ถกู ต้องตามข้อกำ�หนดของวารสาร จะทำ�ให้การ
พิจารณาตีพมิ พ์มคี วามรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะไม่พจิ ารณาบทความจนกว่า
จะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกำ�หนดของวารสาร
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รูปแบบบทความและการพิมพ์เนื้อหาบทความ
1. การเตรียมต้นฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้
    1.1 ขนาดต้นฉบับ ขนาดหน้ากระดาษ A4 โดยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษความกว้าง 19 เซนติเมตร
และความสูง 26.50 เซนติเมตร โดยเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและล่าง 3.00 เซนติเมตร ด้านซ้าย
และขวามือ 2.50 เซนติเมตร
    1.2 รูปแบบการพิมพ์ เนื้อหาในบทความส่วนแรก จัดเป็นแบบ 1 คอลัมน์ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย
บทคัดย่อ คำ�สำ�คัญ และเชิงอรรถ อยู่ส่วนหน้าแรก ส่วนที่สอง จัดเป็นแบบ 1 คอลัมน์ คือเนื้อหาบทความที่อยู่
ส่วนหน้าที่สองเป็นต้นไป
    1.3 ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
    1.4 ท้ายกระดาษ ประกอบด้วยเลขหน้า ขนาดตัวอักษร 14 ตัวธรรมดา ตำ�แหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านขวาบน
    1.5 ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 20 ตัวหนา ตำ�แหน่งกึ่งกลางหน้า
กระดาษ
    1.6 ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล ไม่ต้องมีคำ�นำ�หน้า เว้น 2 เคาะ
ระหว่างชื่อและนามสกุล ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดตัวหนา ตำ�แหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง
    1.7 เครื่องหมายเลข 1 เขียนไว้บนนามสกุลผู้นิพนธ์ เพื่อระบุ สังกัดคณะ หน่วยงาน และเพื่อระบุ
เชิงอรรถไว้ด้านล่างกระดาษ
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    1.8 เชิงอรรถ ให้เขียนไว้ดา้ นล่างของส่วนหน้าแรก ทีม่ เี ครือ่ งหมายเลข1 กำ�กับไว้บนนามสกุล ผูน้ พิ นธ์
ให้ระบุสังกัดคณะ หน่วยงาน ขนาดตัวอักษร 14 ชนิด ตัวธรรมดา
    1.9 หัวข้อของบทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา ตำ�แหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย
    1.10 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 ตัวธรรมดา ให้จัดเป็นแบบ 1 คอลัมน์ บรรทัด
แรกเว้น 7 ตัวอักษรจากขอบกระดาษด้านซ้ายและพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน ส่วนเนื้อหาบทความที่อยู่หน้าที่
สองเป็นต้นไปให้จัดเป็นแบบ 1 คอลัมน์เช่นกัน
    1.11 หัวข้อคำ�สำ�คัญ/อังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 ตัวหนา ตำ�แหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ระบุ
คำ�สำ�คัญที่นำ�ไปใช้เป็นคำ�ค้น คำ�สำ�คัญภาษาอังกฤษแต่ละคำ�คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
    1.12 หัวข้อเรื่อง ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา ตำ�แหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
   1.13 หัวข้อย่อย ขนาดตัวอักษร 16 ตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามลำ�ดับ
หมายเลข
    1.14 จำ�นวนต้นฉบับ ควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า
    1.15 ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ กรณีเป็นตารางให้คำ�อธิบายอยู่ด้านบน กรณีที่เป็นรูปภาพหรือ
แผนภูมิ คำ�อธิบายให้อยู่ด้านล่าง
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2. การเขียนเอกสารอ้างอิง
    ใช้ตามรูปแบบของ APA (American Psychological Association citation style) ให้เริ่มต้นด้วย
เอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ หากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อคนที่
1 แล้วตามด้วยคำ�ว่า และคณะ หรือ et al. (and others) โดยจัดเรียงตามพยัญชนะ สระ ตามรูปแบบการอ้างอิง
ตามลำ�ดับก่อนหลังให้ถูกต้อง
		
2.1 หนังสือ
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).//เมืองที่พิมพ์/:/
สำ�นักพิมพ์.
ตัวอย่าง
กฤษณา วงษาสันต์. (2542). วิถีไทย. กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.
Cook, Robert D. (1995). Finite Element Modeling for Stress Analysis.
New york : John wiley & sons.
2.2 รายงานทางวิชาการ
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//เมืองที่พิมพ์/:/หน่วยงานที่เผยแพร่.
		ตัวอย่าง
อัชราพร สุขทอง. (2558). การพัฒนาเทคนิคการสอน “เรือมอันเร” จากภูมิปัญญา		
			
ชาวบ้านสุรินทร์. สุรินทร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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Hickman, George A. (2010). The Management of Teaching for Quality
			
Improvement Chiang Mai Thailand. Chiang Mai : Chiang Mai University.
		

2.3 วิทยานิพนธ์
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ระดับ (บัณฑิต,
มหาบัณฑิต,ดุษฎีบัณฑิตให้ระบุลงให้ชัดเจน)//ชื่อสถานศึกษา.
		ตัวอย่าง
คนึงนิตย์ ไสยโสภณ. (2554). คุณค่าและความเชื่อตำ�นานนาคที่มีอิทธิพลต่อวิถ		
ี
			
ประชากลุม่ ชนลุม่ นา้ํ แม่โขงในเขตวัฒนธรรมศรีโคตรบูร. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
Napaporn Kaewnimitchai. (1996). An Analysis of College Student 			
		
Culture in Thai Higher Education Institutions. Doctoral Dissertation
Graduate School Chulalongkorn University.
2.4 รายงานการประชุม
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//“ชื่อบทความ.”//ในชื่อรายงานการประชุม.//
วันเดือนปีที่จัด.//เลขหน้า.//สถานที่/:/สำ�นักพิมพ์.
		ตัวอย่าง
วิสูตร อยู่คง (2537). “การฟื้นตัวของป่าชุมชนดงใหญ่.” ในการบรรยายเรื่องการ		
			
ฟื้นฟูป่าโดยช่วยต้นไม้ให้สืบพันธุ์ตามธรรมชาติ. วันที่ 11 เมษายน 2537.
หน้า 10-11. กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน.
Paitoon Sinlarat. (1995). “Success and Failure of Faculty Development
in Thai University.” In Preparing Teachers for all the World’s 		
		
Children : An Era of Transformation Proceedings of International
			
Conference, Bangkok. pp. 217-233. Bangkok : UNICEF.
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2.5 วารสาร
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปี,/เดือน/วันที่พิมพ์).//“ชื่อบทความ.”//ชื่อวารสาร.//ปีที่พิมพ์
(ฉบับที่พิมพ์)/:/เลขหน้าแรก–หน้าสุดท้าย.
		ตัวอย่าง
จิรายุ ทรัพย์สิน. (2551, มกราคม-มิถุนายน). “ความสำ�คัญของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์.”
			วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
			
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 13(1) : 49-52.
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Cooray, V. (1992, July-August). “Horizontal Fields Generated by Return
Strokes.” Radio Science. 27(9) : 529-537.
		

2.6 หนังสือพิมพ์
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปี,/เดือน/วันที่พิมพ์).//”ชื่อบทความ.”//ชื่อหนังสือพิมพ์.//
เลขหน้าแรก–หน้าสุดท้าย.
		ตัวอย่าง
ปริยา เหล่าวิวัฒน์. (2549, พฤศจิกายน 6). “เกียรติอันภาคภูมิ.” กรุงเทพธุรกิจ.
หน้า 6.
Jewell, Mark. (2006, November 7). “Silent Aircraft’ Spreads its Wings.”
			Bangkok Post. p. B5.
2.7 สื่ออินเตอร์เน็ต
ชื่อ/นามสกุลผู้เผยแพร่.//(ปี).//”ชื่อบทความ.”//[ประเภทสื่อที่เข้าถึง].//เข้าถึงได้จาก/:/
แหล่งข้อมูลหรือที่อยู่เว็บไซต์//สืบค้น/วัน/เดือน/ปีที่สืบค้น.
		ตัวอย่าง
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. (2548). “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก : http://www.moc. go.th/thai/dbe/ecoco/e-com 3.htm
สืบค้น 3 กรกฏาคม 2548.
Costello, M. (2002). “Sicl of Stocks? Here Are 7 Alterantives. W.” [Online].
Available : http://momey.cnn.com/2002/07/09/pf/investing/
			
q_alternatives/index.htm Retrieved July 11, 2002.
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2.8 การสัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์.//(ปี,/เดือน/วันที่).//ตำ�แหน่ง(ถ้ามี).//สัมภาษณ์.
		ตัวอย่าง
เกษม จันทร์แก้ว. (2554, สิงหาคม 1). นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
สัมภาษณ์.
Waterworth, Peter. (2003, December 1). Principal lecturer, Deakin
University. Interview.
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การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รบั พิจารณาจากคณะกรรมการกลัน่ กรองบทความวารสาร (Peer Review)
จากผูท้ รงคุณวุฒิ 2 ท่าน โดยบทความผูน้ พิ นธ์ภายนอกได้รบั การพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายในและผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกคนละ 1 ท่าน ส่วนบทความผู้นิพนธ์ภายในได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัด
ทำ�วารสาร มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตี
พิมพ์ ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อผู้
พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review)
การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติ ด ต่ อ โฆษณา การสั่ ง ซื้ อ และการสมั ค รเป็ น สมาชิ ก วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรุณาติดต่อสำ�นักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 38
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ เลขที่ 186 หมูท่ ี่ 1 ถนนสุรนิ ทร์-ปราสาท ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์/โทรสาร 044-513369
อัตราค่าวารสาร
กำ�หนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จำ�หน่ายราคาฉบับละ 180 บาท ไม่รวมค่าส่ง
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แนะนำ�ผู้เขียน
อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สังวาลย์ ตุกพิมาย

อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สุภาสินี วิเชียร

อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นัฐพล เตชพโล

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี์

จิรายุ ทรัพย์สิน

อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันชัย สุขตาม

อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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อาจารย์ฺประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
				คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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แนะนำ�ผู้เขียน (ต่อ)
สิทธิชัย อินทรพิทักษ์
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
				คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อิทธิวัตร ศรีสมบัติ

อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ณัฐพล ศรีใสคำ�

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จิณณวัตร ปะโคทัง

อาจารย์ประจำ�คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อภันตรีย์ สารแก้ว

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สุวิมล โพธิ์กลิ่น

อาจารย์ประจำ�คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิภพ ทองจันทร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อนุศักดิ์ เกตุศิริ

อาจารย์ประจำ�คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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แนะนำ�ผู้เขียน (ต่อ)
เทศบาลตำ�บลชุมพลบุรี

วลัยพรรณ กิตติอุดมพันธ์

โรงเรียนสิงหวิทยาคม
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โกวิทย์ กระแสโท
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