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การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำ�รวจ (Survey
Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ จำ�นวน 400 คน โดยวิธกี ารสุม่ แบบแบ่งกลุม่
(Cluster Sampling) ใช้ แ บบสอบถามที่ จั ด ทำ � ขึ้ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
มีลักษณะเป็นทั้งปลายปิด และปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท
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ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยภาพ
รวม อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า การบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์อยูใ่ นระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับจากมากไปน้อยดังนี้
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุม้ ค่า หลักความรับผิดชอบ หลักการ
มีส่วนร่วม
2. ปัญหาอุปสรรคเกีย่ วกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
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จังหวัดสุรินทร์ พบว่า การปฏิบัติงานยังขาดกฎระเบียบในการบังคับที่ชัดเจนรวมถึงการขาดหลัก
นิติธรรมของเจ้าหน้าที่บางคน ผูน้ ำ�ชุมชนและบุคลากรบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นยังขาดความโปร่งใสและขาดความน่าเชื่อถือประชาชนขาดความสามัคคีในหมู่
คณะรวมถึงการขาดความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อส่วนร่วม และมีการบริหารจัดการงบประมาณที่สิ้นเปลือง ส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการ
จัดอบรมให้ความรูห้ ลักนิตธิ รรมกับเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ควรมีการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรรวมถึงกลุม่ ผูน้ �ำ ชุมชน ควรมีการออกมาชีแ้ จงกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านและการใช้งบประมาณต่าง ๆ เพือ่ ความโปร่งใสควรมีคา่ ตอบแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อจูงใจประชาชนให้เกิดความสนใจควรจัดให้มีการออกสำ�รวจความเป็นอยู่ของประชาชนร่วมถึง
การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ และควรมีการสำ�รวจปัญหาในชุมชนเพือ่ ลดปริมาณการใช้งบประมาณ
ที่สิ้นเปลืองในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เข้าใจถึงปัญหานั้น ๆ
คำ�สำ�คัญ : การบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักธรรมาภิบาล
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The research study was Management Surin provincial administration
organization authority based on good governance aimed to 1) study management
Surin provincial administration organization authority based on good governance
and 2) study suggestions of management Surin provincial administration organization
authority based on good governance. In this study, survey research and field study
were collected data from people who lived in around Surin provincial administration
organization authority. Questionnaires - both closed and open-ended questions
were quested through 400 by cluster samplings. Data were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, texts analysis, and context clues.
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The results were revealed as followings:
1. Overall the efficiency pattern for management Surin provincial administration organization authority based on good governance in ASEAN was found at high
level. While it was considered in each aspect; the efficiency pattern for management
Surin provincial administration organization authority based on good governance in
ASEAN was found at high level. It could be ordered from the most to least as
followings: rule of law, morality, transparency, worthiness, responsibility, and
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participation.
2. Problems regarding the efficiency pattern for management Surin provincial
administration organization authority based on good governance in ASEAN found
that there were not clearly rule of law for operation by some authorities. The
community leaders and some personnel were acted by inappropriate behavior.
Local government offices also were lack of transparency and incredibility. People
were not unity among themselves including the lack of assistance from the
authorities. Lack of responsibility was involved to participate in public. Moreover,
management was absolutely estimated consumption.
As for suggestions, it found that there should be organized a seminar on the
rule of law to officers and related personnel. There should be the assessment of
the performance of staff and personnel, including a group of community leaders.
There should have come out to clarify the budget execution processing and to
transparency. There should have paid to attend the event in order to attract public
attention. There should be provided to explore the lives of people, including
support for various projects. And the issue should be explored in order to reduce
the budget wastage in resolving problems that do not understand the issue.

สุร
นิ ท
ร์

Keywords: Management, Provincial Administration Organization Authority, Good Governance
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แนวคิดเรื่อง“Good Governance” ปรากฏมาตั้งแต่อารยธรรมของกรีก สมัยโบราณ มา
จากศัพท์ของคำ�ว่า “Kubernan” ที่บัญญัติโดยปราชญ์ที่ชื่อ Plato ซึ่งก็คือระบบการปกครอง
(Systemof Governing) Kubernareซึ่งหมายถึง “Rule Making or Steering” การกำ�หนดหรือ
ถือหางเสือในการปกครอง (Sam Agere, 2000 : 34) แต่เดิมในภาษาอังกฤษ คำ�นี้หมายถึง รัฐบาล
(Government) ในเชิ ง นามธรรม (Act of Governing) หรื อ Manner of Governing
คือการจัดการปกครองประเทศไทยได้นำ�แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล มาใช้ในการปฏิรูปการเมือง โดยได้
วางรากฐานแนวคิดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหลายประเด็นเช่นความโปร่งใสการ
ตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และการกระจาย อำ�นาจ และใน
ปัจจุบนั หลักธรรมาภิบาลได้กลายเป็นมาตรฐานสากลทีอ่ งค์การและหน่วยงานทัว่ ไปต้องการให้เกิด
ขึ้น ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ทั้งองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ธนาคารโลก (World
Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีข้อสรุป
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ร่วมกันว่า เป็นกุญแจสำ�คัญประการหนึ่งที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศกำ�ลังพัฒนาและกลุ่มประเทศยากจน (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2546 : 61) การบริหาร
งานของภาครัฐที่มีความซับซ้อนทั้งในเรื่องของโครงสร้าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำ�ให้ไม่ก่อ
ให้เกิดผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั หิ น้าที่ จึงต้องมีการนำ�การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ซงึ่ เป็นหลัก
การบริหารจัดการที่นำ�มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี คือ ความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยการนำ�หลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
ต้องมีการให้ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของการบริหารจัดการที่ดีให้กับทุกภาคส่วน เป็นหลักการ
ที่ความสำ�คัญยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจทางการบริหาร
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้วา่ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรมนั้น
ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ทเี่ กิดขึน้ ในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ ทีเ่ ป็นวัฒนธรรมในการอยูร่ ว่ มกัน
เป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี ซึง่ เป็นหลักการเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันในบ้านเมืองและสังคมอย่าง
มีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนา
สังคมให้มีความยั่งยืน (ณดา จันทร์สม, 2548 : 2) และเรื่องของการตัดสินใจทางการบริหาร ซึ่งอาจ
จะถูกอิทธิพลครอบงำ�ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารคอร์รปั ชัน่ การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) หรือผล
ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ที่เป็นปัญหาสำ�คัญ
หลักธรรมาภิบาลได้เข้ามาเผยแพร่สสู่ งั คมไทยในช่วงปี พ.ศ. 2539 - 2540 ซึง่ เป็นช่วงของ
การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากความบกพร่อง และการหย่อนประสิทธิภาพ
ของกลไกด้านการบริหารจัดการในระดับชาติและระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง
การทุจริตและการกระทำ�ผิดจริยธรรมในวิชาชีพหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากขาดการบริหาร
จัดการที่ดี หรือที่เรียกว่า “อธรรมาภิบาล (Bad Governance)” นั่นเอง จากวิกฤตการณ์ในครั้งนั้น
ทำ�ให้ไทยต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นจำ�นวนเงินถึง 17.2
พันล้านบาทเพื่อนำ�มาฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ในขณะนั้น ได้เกิดกระแส
การตื่นตัวในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีจากองค์กรพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม
ทั้งนักวิชาการที่ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน จึงทำ�ให้องค์กรต่างประเทศที่ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ เช่น ธนาคารโลก (World Bank)
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) ได้น�ำ หลักธรรมาภิบาลมาใช้ควบคูไ่ ปกับการช่วยเหลือสนับสนุน
เพื่อให้ประเทศกำ�ลังพัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และในการนำ�เงินไปใช้นั้นมีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสถานการณ์ที่ได้กล่าวมานี้ส่งผลให้การขอความช่วยเหลือจาก
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กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) นั้น ไทยต้องนำ�หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาใช้ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐ โดยมีหลักการพื้นฐานที่สำ�คัญคือ
หลักการมีสว่ นร่วม หลักความโปร่งใส หลักความสำ�นึกรับผิดชอบ และหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล
แนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” มีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยภายในประเทศ สังคมไทยใน
ปัจจุบัน (ประเวศ วะสี, 2541 : 47) ต้องมีการขับเคลื่อนทั้ง 3 ส่วนของสังคมไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีการนำ�แนวคิดไปปรับใช้กับหน่วยงานอย่างเห็นได้ชัด มี
การปรับลดขนาดของหน่วยงาน ปรับปรุงการบริหารให้มคี ณ
ุ ภาพมีการบริการสาธารณะต่าง ๆ เป็น
ที่พึงพอใจของประชาชน และในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม และวิธีการทำ�งานให้ถือเอา
ประโยชน์ ข องประชาชนเป็ น จุ ด มุ่ ง หมายสำ � คั ญ ของการทำ � งาน และสามารถร่ ว มงานกั บ
ทุกภาคส่วนได้อย่างราบรื่น (สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2548 : 245) หลักธรรมาภิบาลมีกำ�หนดไว้ใน
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
โดยกำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งกำ�หนดแผนโครงการเพื่อปรับปรุงในความรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และได้น�ำ ไปใช้ในหลายองค์กรทัง้ กับภาครัฐละภาคเอกชน สำ�หรับ
ประเทศไทยได้แบ่งเป็น 4 สำ�นักคิด โดยได้ใช้คำ�ว่า “ธรรมรัฐ” ในการสะท้อนความหมาย ไปในการ
ใช้อ�ำ นาจทางการเมืองทีม่ กี ารคานอำ�นาจ มีการตรวจสอบและกำ�กับดูแลฝ่ายบริหาร เพือ่ ประโยชน์
ร่วมกันของคนในชาติ นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารนำ�เสนอผ่านสือ่ มวลชนด้วยคำ�ทีแ่ ตกต่างกันไปจนได้ค�ำ
ที่ลงตัวคือ คำ�ว่า “ธรรมาภิบาล” และภาครัฐได้ออกระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 หน่วยงาน การ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ อ อกพระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายตามมาตรา 6 ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ในการบริหารงานโดยได้ก�ำ หนด
ให้อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำ�นวยความสะดวก รวมทั้ง
ภาครัฐได้ใช้แรงจูงใจจัดทำ�โครงการประกวดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล และกำ�หนดเป้าหมาย 2 ประการคือ 1) หลักธรรมาภิบาลเป็นการบริหาร
จัดการทีส่ ร้างความเป็นธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองให้ทกุ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของตน ตามสิทธิที่กฎหมายให้อำ�นาจไว้ และ
2) หลักประสิทธิภาพ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้งบประมาณเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของประชาชนในชุมชน
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ระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ราชการประเทศ นับได้ว่า การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นการใช้หลักการกระจายอำ�นาจ (Decentralization) สู่ประชาชน โดยให้
อำ�นาจแก่ประชาชนในการตัดสินใจในกิจการต่าง ๆ ของสาธารณะประโยชน์ของท้องถิน่ ตนเอง โดย
มีกรอบภาระหน้าทีท่ มี่ อี ยูต่ ามกฎหมายกำ�หนด ให้มหี น้าทีจ่ ดั สรรและให้บริการสาธารณะต่าง ๆ แก่
ประชาชนในท้องถิ่น
การปกครองท้องถิน่ (Local government) ทำ�ให้เกิดการถ่ายโอนอำ�นาจ ทรัพยากร และความ
รับผิดชอบต่าง ๆ ไปยังหน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นระบบการปกครองที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และเป็นรูปแบบการบริหารการปกครองที่ให้โอกาสแก่ประชาชน ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการรับรู้ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในท้องถิ่นจึงถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
สำ�คัญมาก (พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง, 2552 : 63) อาทิเช่น 1) การปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นสถาบันการเรียนรูท้ างการเมืองให้แก่ประชาชน ทำ�ให้เกิดความ
คุน้ เคยในการใช้สทิ ธิ และหน้าทีพ่ ลเมือง อันจะนำ�มาสูค่ วามศรัทธาเลือ่ มใสในระบอบประชาธิปไตย
2) การปกครองท้องถิ่นถือเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 3) การปกครองท้องถิ่นจะทำ�ให้
ประชาชนรู้จักปกครองตนเอง เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เกิด
ความสำ�นึก ในความสำ�คัญของตนเองต่อท้องถิ่น ที่เรียกว่า “สำ�นึกรักท้องถิ่น” ประชาชนจะมีส่วน
รั บ รู้ ถึ ง อุ ป สรรค ปัญหา และช่วยแก้ปัญหาของท้ อ งถิ่ นตน 4) การปกครองท้ อ งถิ่ นสามารถ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ ได้ตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 5) การปกครองท้องถิน่ จะเป็น
แหล่งสร้างผู้นำ�ทางการเมือง การบริหารประเทศในอนาคต 6) การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับ
การกระจายอำ�นาจ ที่ประชาชนจะต้องใช้ศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง
7) การปกครองท้องถิ่นทำ�ให้เกิดประชาธิปไตยเป็นรากฐานสำ�หรับประชาธิปไตยในระดับชาติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเรียกชือ่ ย่อว่า “อบจ.” ซึง่ ในปัจจุบนั อบจ. ถือเป็นรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นไทยรูปแบบหนึ่ง ที่มีความเป็นมาและมีวิวัฒนาการการปรับปรุงแก้ไขตลอดมาตามลำ�ดับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตัง้ โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และมีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 45 และมาตรา 46
ซึ่งจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวทำ�ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทที่สำ�คัญในการ
ช่วยพัฒนาท้องถิ่น คือ
1. บทบาทในการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ในภาพรวมของจังหวัดในรูปของแผนพัฒนา
จังหวัด โดยรวบรวมแผนงานโครงการของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นทั้งหมดของจังหวัดที่หน่วย
ราชการส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งเป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการเอง เพื่อให้เห็นภาพรวมและทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดลดความซํ้าซ้อน และมีลำ�ดับความสำ�คัญของแต่ละงานที่ชัดเจน
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2. สนับสนุนในการดำ�เนินการกิจกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำ�นวนมาก และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ไม่มงี บประมาณเพียงพอทีจ่ ะดำ�เนินการได้ จึงต้องให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดำ�เนินการจัดทำ� เช่น สนามกีฬา บ่อบำ�บัดนํ้าเสียรวม เป็นต้น
3. ประสานและดำ�เนินโครงการพัฒนา ที่มีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ หลายแห่ง หากแยกดำ�เนินการจะสิน้ เปลืองงบประมาณหรือส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ท้องถิ่นเอง เช่น ถนนสายหลักซึ่งผ่านเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำ�บลหลายแห่ง สถานที่ทิ้ง
ขยะ สวนสาธารณะ เป็นต้น
นอกจากนี้การบริหารจัดการงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็นับเป็นเรื่องที่
ท้าทายทัง้ ในเรือ่ งประสิทธิภาพและความโปร่งใส ในการบริหารจัดการ ดังนัน้ การกำ�หนดโครงสร้าง
และการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดศักยภาพในการบริหารจัดการ ประกอบกับการจะ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในกลุ่ม
ประเทศประชาคมอาเซียนมีมากขึ้น จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อม การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สุร
นิ ท
ร์

1. เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์
2. เพือ่ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพื้นฐาน (Basic Research) ที่ใช้เทคนิคการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีดำ�เนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ประชากรที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรนิ ทร์ จำ�นวนทัง้ สิน้ 1,388,194 ราย (สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดสุรนิ ทร์,
2557) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำ�นวน 400 ราย ได้มาวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster
Sampling) โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamana, 1967 : 581) ซึ่งใช้ระดับค่าความเชื่อมั่น ที่ 95% ที่นัย
สำ�คัญทางสถิติ 0.05
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น แบบสอบถาม ตอนที่ 1 แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
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ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 6 ด้าน ตอนที่ 3
แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นคำ�ถามแบบปลายเปิด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำ�แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าทางสถิติ สถิติที่
ใช้ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท

ผลการวิจัย
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จากการศึกษา “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์” สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
1.1 เพศ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.80) และเพศหญิง (ร้อยละ 48.20)
1.2 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 28.00) รองลงมา ได้แก่ อายุ
31-40 ปี (ร้อยละ 23.80)
1.3 สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 55.20) รองลงมา คือ
สถานภาพโสด (ร้อยละ 33.20)
1.4 การศึกษาที่ส�ำ เร็จสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ร้อยละ 32.20) รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.) (ร้อยละ 27.50)
1.5 รายได้ พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ 7,500 – 10,000 บาท (ร้อยละ 38.80) รองลงมา
ได้แก่ รายได้ตํ่ากว่า 7,500 บาท (ร้อยละ 31.00)
1.6 ตำ�แหน่งหน้าที่ พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่มีต�ำ แหน่งหน้าที่ ลูกจ้าง/พนักงานราชการ (ร้อยละ
49.20) รองลงมา ได้แก่ อื่น ๆ (ร้อยละ 29.50)
1.7 ประสบการณ์ท�ำ งาน พบว่า ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ทำ�งาน ตํ่ากว่า 5 ปี (ร้อยละ
31.80) รองลงมา ได้แก่ 5 – 10 ปี (ร้อยละ 29.80)
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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยภาพ
รวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลัก
นิติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.77) รองลงมาได้แก่หลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.72) หลักความคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.70) หลักความโปร่งใสมีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.63) หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.63) ตาม
ลำ�ดับ และน้อยที่สุด คือ หลักความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.62)
2.2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ หลัก
นิติธรรม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักนิติธรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ข้อ คือหน่วยงานของท่านมี
กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนหรือบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =
4.00) รองลงมา ได้แก่การพิจารณาคำ�สั่งหรือระเบียบข้อบังคับคำ�นึงถึงความเป็นธรรมและ
เสมอภาคในแต่ละกรณี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) และหน่วยงานของท่านมีการกระจาย
อำ�นาจในการบังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้น ไม่รวมศูนย์อำ�นาจอยู่ที่คน ๆ เดียวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.74)
2.3 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์หลัก
คุณธรรม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักคุณธรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.72) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3 ข้อคือ ผูบ้ ริหารงานและบุคลากร
มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) รองลงมา ได้แก่
ผูบ้ ริหารงานและบุคลากรปฏิบตั ติ นอยูใ่ นหลักคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 3.82) และผู้บริหารงานและบุคลากรมีไมตรีจิตพร้อมให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.73)
2.4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์หลัก
ความโปร่งใส
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักความโปร่งใส โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
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ระดับมาก ( X =3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ข้อคือ การบริหารงาน
และกิจกรรมต่างๆ มีการสรุป รายงานและเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.68) รองลงมา ได้แก่ การบริหารงบประมาณมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกส่วนงาน
รวมถึงมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างทั่วถึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.64) และฝ่าย
ตรวจสอบภายในในหน่วยงานของท่านมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.64)
2.5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์หลัก
การมีส่วนร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักการมีส่วนร่วมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( X =3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ข้อคือ เปิดโอกาสให้
บุคลากร,องค์การภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80) รองลงมา ได้แก่ เปิดโอกาสให้บุคลากร,องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมในการจัดหาและจัดซือ้ บางกรณี มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 3.72) และผู้บริหารงานและบุคลากรยินดีรับฟังคำ�แนะนำ�และข้อเสนอแนะจากองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.62)
2.6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์หลัก
ความรับผิดชอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักความรับผิดชอบโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับ มาก ( X =3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ข้อคือ ใช้เวลาการ
ปฏิบัติงานที่อย่างเหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริการต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบตอบสนอง
ความต้องการของสังคม ( X = 3.73) รองลงมาได้แก่ หน่วยงานของท่านได้จดั ให้มบี ริการสาธารณะ
อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ( X = 3.64) และบุคลากรในหน่วยงานมีความมุ่ง
มั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ( X = 3.63)
2.7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์หลัก
ความคุ้มค่า
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่างต่อหลักความคุม้ ค่าโดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
มาก ( X =3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ข้อ คือ มีการนำ�นโยบาย
โครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่แถลงไว้ไปดำ�เนินการอย่างเร่งด่วน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X = 3.82) รองลงมา ได้แก่ ใช้เวลาการปฏิบัติงานที่อย่างเหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริการ
ต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบตอบสนองความต้องการของสังคมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.77)
และ หน่วยงานของท่านได้จดั ให้มบี ริการสาธารณะอย่างมีคณ
ุ ภาพและเกิดประโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70)
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3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
3.1 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักนิติธรรม พบว่า การปฏิบัติงานยังขาด กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับทีช่ ดั เจน มีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ การกระจายอำ�นาจให้กบั ชุมชนและประชาชน
ยังไม่ครอบคลุม และน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่และบุคคลากรยังขาดความเที่ยงธรรม ตามลำ�ดับ
สำ�หรับข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ หลักนิตธิ รรม พบว่าอยากให้มคี วามซือ่ สัตย์สจุ ริต ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเทีย่ งธรรม
มีจ�ำ นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบการทำ�งาน
ของเจ้าหน้าที่และบุคคลากรและน้อยที่สุด คือ ควรมีการออกพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึง
การบริหารงานของ อบจตามหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ตามลำ�ดับ
3.2 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักคุณธรรม พบว่า เจ้าหน้าที่และบุคลากรเกิดการทุจริตและ
ไม่เที่ยงธรรม มีจ�ำ นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ควรแลเห็นปัญหาของประชาชนเป็นสิ่ง
สำ�คัญ และน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ไม่นำ�ความรู้มาพัฒนาชุมชน ตามลำ�ดับ
สำ�หรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักคุณธรรม พบว่าควรมีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคคลากรรวมถึงกลุม่ ผูน้ �ำ ชุมชน มีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ ควรให้ประชาชน
มีส่วนในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้นำ�ชุมชน น้อยที่สุด คือ
เจ้าหน้าที่ควรมีคุณธรรมประจำ�ใจตามลำ�ดับ
3.3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ หลักความโปร่งใส พบว่า หน่วยงานราชการยังขาดความโปร่งใส
และขาดความน่าเชือ่ ถือ มีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรควรมีการปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความซื่อตรง มีความเป็นธรรม และน้อยที่สุด คือ กระบวนบริหารของหน่วยงานยังขาด
ความชัดเจนและความน่าเชื่อถือ ตามลำ�ดับ
สำ�หรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ หลักความโปร่งใส พบว่าควรมีการชีแ้ จงกระบวนการปฏิบตั งิ านและการ
ใช้งบประมาณต่าง ๆ เพือ่ ความโปร่งใสมีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ ควรมีการสร้างช่องทางการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ และน้อยที่สุด คือ ควรมี
การจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนถึงสิทธิและอำ�นาจหน้าที่ตามลำ�ดับ
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3.4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนยังขาดความร่วมมือขาด
และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานราชการ มีจ�ำ นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การให้บริการยังขาด
ประสิทธิภาพและไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน และน้อยที่สุด คือ การให้การ
ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือต่อประชาชนในชุมชนน้อย ตามลำ�ดับ
สำ�หรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักการมีส่วนร่วม พบว่าควรมีค่าตอบแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
จูงใจประชาชนให้เกิดความสนใจ มีจำ�นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ หน่วยงานราชการควรมีการ
สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและน้อยที่สุด คือ ควรมีการปรับปรุง
นโยบายการบริหารให้มีการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนคนในท้องถิ่นตามลำ�ดับ
3.5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักความรับผิดชอบ พบว่า เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรควรนำ�
นโยบายมาแถลงให้ประชาชนได้รบั ทราบ มีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ บางครัง้ ไม่มกี ารติดตาม
ผลการดำ�เนินการทีม่ ผี ลกระทบต่อส่วนร่วม และน้อยทีส่ ดุ คือ เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคคลากรในหน่วยงาน
บางคนละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ตามลำ�ดับ
สำ�หรับข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักความรับผิดชอบ พบว่าควรจัดให้มีการออกสำ�รวจความเป็นอยู่ของ
ประชาชนร่วมถึงการสนับสนุนโครงการต่างๆ มีจำ�นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ควรจัดมีการ
กิจกรรมสร้างความสามัคคีเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน และน้อยทีส่ ดุ คือ ควรมีบทลงโทษ
ที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับบุคคลากรที่ทุ่มเทกับการปฏิบัติหน้าที่ตามลำ�ดับ
3.6 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักความคุ้มค่า พบว่า มีการบริหารจัดการงบประมาณที่สิ้น
เปลือง มีจำ�นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
และการบริหารจัดการในเรือ่ งต่างๆ และน้อยทีส่ ดุ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิน่ ไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ตามลำ�ดับ
สำ�หรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักความคุ้มค่าพบว่าควรบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนอย่าง
ประหยัดมีจำ�นวนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อยากให้มีการสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่านี้และ
น้อยที่สุด คือ อยากให้เวลานัดประชุมประชาชนมีส่วนในการออกความคิดเห็นตามลำ�ดับ
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การศึกษาวิจยั เรือ่ ง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรนิ ทร์ โดยภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลัก
นิติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่หลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หลัก
ความคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หลักความโปร่งใสมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หลักการมี
ส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำ�ดับ และน้อยที่สุด คือ หลักความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก
หลักธรรมาภิบาลที่ 1 หลักนิติธรรม พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
การบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรนิ ทร์ สามารถดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมถึงมีกฎหมายข้อบังคับและบทลงโทษทีเ่ ป็นที่
ยอมรับของประชาชนจากการประเมินโดยใช้แบบสอบถามเพือ่ ประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อหลักนิติธรรมและยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ใน
การนำ�หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ ซึง่ งานวิจยั ในครัง้ นี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ พระจริญ จิรสุโภ (เมือง
ประทับ) (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย
จังหวัดนนทบุรพี บว่า การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ทั้ง 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นว่า เทศบาลเมืองบางกรวย มีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
หลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ 2 หลั ก คุ ณ ธรรม พบว่ า โดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารและบุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมถึงการ
ยึดมั่นหลักการต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและประชาชน ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้
ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ อรัญญา ม่วงแดง (2548) ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองลำ�พูน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลเมืองลำ�พูนเพือ่ บริการประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลที่ 3 หลักความโปร่งใส พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดง
ให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล หลักความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ มีนโยบายและการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล หลักความโปร่งใสเนื่อง
ด้วยการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์มกี ารเปิดโอกาสให้บคุ ลากร
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องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนติดตามตรวจสอบการบริหารงานและผลสัมฤทธิ์ ซึง่ งาน
วิจัยในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย นาทองไชย (2548) ได้วิจัยเรื่อง สภาพการ
บริหารงานของคณะเทศมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตำ�บลธัญญา อำ�เภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งที่มาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
เทศบาลตำ�บลธัญญา และประชาชนในเขตเทศบาล ต่างมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าคณะ
เทศมนตรีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และต่างพอใจ เห็นด้วยทีค่ ณะเทศมนตรีน�ำ หลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ในหลักนิติธรรมมีการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชน โดยความเสมอภาค ถูกต้อง
รักษาประโยชน์ของส่วนรวม ในหลักความโปร่งใส มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 โดยติดประกาศ ประชุมชี้แจงผ่านหอกระจายข่าว/เสียงตามสายและ
วารสาร ในหลักการมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วมในการจัดทำ�แผนพัฒนา การจัดซือ้ จัดจ้าง การประชุมสภา
เทศบาล การเสนอออกกฎหมาย ข้อบังคับ หลักความรับผิดชอบให้บริหารที่มีคุณภาพ เป็นธรรม
ทัว่ ถึง และหลักความคุม้ ค่า โดยการปฏิบตั กิ จิ กรรมตามลำ�ดับความสำ�คัญก่อนหลัง การจัดซือ้ จัดจ้าง
เป็นไปด้วยความประหยัด มีการแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
หลักธรรมาภิบาลที่ 4 หลักการมีส่วนร่วม พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลหลักการมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากร องค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างทั่วถึง ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
สิรวิ ภิ า ศรีปลัง่ (2548) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การศึกษาตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาลด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการปฏิบตั งิ านของสำ�นักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบ
ว่า ตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาล ด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการปฏิบตั งิ านของสำ�นักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หลักธรรมาภิบาลที่ 5 หลักความรับผิดชอบ พบว่ า โดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก
แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาลหลักความรับผิดชอบ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นั้นมีการจัดให้มีการบริการสาธารณะ มีนโยบาย กิจกรรม หรือแผนงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ งานวิจยั ในครัง้ นีย้ งั มีความสอดคล้อง
กับ เสนาะ สภาพไทย (2549) ได้ศึกษาเรื่อง “หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามความคิดเห็น
ของนักเรียนเสนาธิการทหารบก” ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนเสนาธิการทหารบก
จะให้ความเห็นว่าการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดีของรัฐบาล มีความสำ�คัญอยู่ในระดับสูง ได้แก่
ด้านความโปร่งใส ด้านการมีสว่ นร่วม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคุม้ ค่า ด้านนิตธิ รรม และด้าน
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คุณธรรม อยู่ในระดับปานกลางและจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักเรียนเสนาธิการทหารบก
ทีม่ ี อายุ สถานภาพ การศึกษา ระดับรายได้ ชั้นยศ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ และตำ�แหน่ง
หน้าทีต่ า่ งกันไม่มผี ลต่อความคิดเห็นเรือ่ งการบริหารบ้านเมืองและสังคมทีด่ ขี องรัฐบาลแตกต่างกัน
หลักธรรมาภิบาลที่ 6 หลักความคุ้มค่าพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้
เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลหลักความคุ้มค่าขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน และ
สังคมรวมถึงการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้ค�ำ นึงถึงความปลอดภัยทัง้ ด้านชีวติ และทรัพย์สนิ เป็นหลักสำ�คัญ ซึง่
งานวิจัยในครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัย พระจริญ จิรสุโภ (เมืองประทับ) (2552) ได้ศึกษาเรื่อง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรีพบว่า การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า พบว่า
บุคลากรมีความคิดเห็นว่า เทศบาลเมืองบางกรวย มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ควรมีการนำ�นโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมใน
ทุก ๆ ด้าน
1.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ควรมีการติดตามผลการดำ�เนินงานตามนโยบาย
นำ�ไปสู่การปฏิบัติ
1.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ ควรมีการจัดอบรมให้บคุ ลากรมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเองอย่าเต็มที่
1.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นำ�กฎระเบียบข้อบังคับมาใช้อย่างเคร่งครัด
1.6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดช่องทางและโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกว่าเดิม
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2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นๆ เพื่อศึกษารูปแบบ
การบริหารงานที่เป็นต้นแบบ
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การพัฒนาคู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัว
HANDBOOK DEVELOPMENT ABOUT QUALITY OF LIFE OF
THE ELDERLY PROMOTION FOR THE FAMILY
สิงหา จันทริย์วงษ์1
Singha Jantriyawong1
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การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาคูม่ อื ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุส�ำ หรับครอบครัว มีวตั ถุประสงค์
3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2) เพื่อสร้าง
และประเมินคุณภาพคูม่ อื ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุส�ำ หรับครอบครัว 3) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจ
คูม่ อื ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุส�ำ หรับครอบครัว โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปริมาณ กลุม่ ตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60–79 ปี จำ�นวน 394 คน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มี 2 ประการ คือ 1) องค์ประกอบ
ภายใน ได้แก่ สุขภาพกายและสุขภาพจิต 2) องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
การศึกษาภูมปิ ญ
ั ญา สิง่ แวดล้อม และสวัสดิการคุม้ ครอง ในการสร้างและประเมินคุณภาพคูม่ อื เกีย่ ว
กับเนือ้ หาด้านการเตรียมความพร้อมผูส้ งู อายุ การส่งเสริมกิจกรรมผูส้ งู อายุโดยครอบครัวอย่างหลาก
หลาย การส่งเสริมสวัสดิการคุ้มครองผู้สูงอายุ การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับผู้สูง
อายุ และการศึกษา วิจัย ประเมินผลโครงการผู้สูงอายุ จากการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ต่อคู่มือในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาคู่มือสำ�หรับ
ครอบครัวสามารถนำ�ไปใช้ได้ง่าย ควรจัดอบรมให้กับผู้ดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุ บุคลากรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิจัยในรูปแบบอื่น

ตร
แ์ ล
ะส

คำ�สำ�คัญ : คู่มือ ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตครอบครัว
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This research had three objectives, 1) to study and analysis the quality of
life of the elderly domain, 2) to create and examine quality of handbook, 3) to
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study the satisfaction of the elderly to the handbook, through used of quantitative
research. The sample size was about 394, there were the elderly (60-70 years), who
live in Surin province A questionnaire was used for collecting data, and was analyzed
by basic statistic; frequency, percentile, mean, and standard deviation.
Conclusions: the research is found that the quality of life of the elderly has
two aspects; 1. internal domain; physical health and mental health, 2. external
domain, there are economic, social and culture, education and local wisdom,
environment, and social welfare. Handbook is created and examined on the content
of elderly preparing, elderly activity supported by family, social welfare supported,
management administration and personal development for the elderly, and study,
research, and project evaluation about the elderly. Satisfaction of the elderly to
the handbook is the highest, ( X = 4.86). Suggestion: the handbook should be easy
for the elderly care taker training, personal office, and government office.
Key words : Handbook, Elderly, Quality of Life, Family, Elderly Care Taker
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สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (The Economic and Social Committee of Asia and Pacific) ได้
ดำ�เนินการขับเคลื่อนโดยการจัดประชุมโลกว่าด้วยผู้สูงอายุขึ้นครั้งแรกในปี 2525 ณ กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย ซึง่ แผนงานระหว่างประเทศว่าด้วยการดำ�เนินงานด้านผูส้ งู อายุได้เกิดขึน้ เป็นครัง้
แรกโดยรัฐบาลทุกประเทศตกลงร่วมกันให้สำ�รวจประชากรผู้สูงอายุ และระบุไว้ว่า ประชากรเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ มิใช่เป็นเพียงปัญหาที่ผู้สูงอายุเผชิญอยู่เท่านั้นแต่ยังเป็นกระบวนการชั่วชีวิตที่จำ�เป็น
ต้องมีการเอาใจใส่ และเตรียมการอย่างเร่งด่วนในด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และอืน่ ๆ อนึง่ จาก
การอนุมตั แิ ถลงการณ์เกีย่ วกับผูส้ งู อายุในปี 2545 สมัชชาสหประชาชาติ โดยมติที่ 50/141 ปี 2548
ได้มอบหมายคณะกรรมการประจำ�ภูมิภาคของสหประชาชาติจัดทำ�แผนการดำ�เนินงานด้านผู้สูง
อายุสำ�หรับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดขึ้น ดังนั้น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกิ จึงจัดประชุมระดับภูมภิ าคเกีย่ วกับแผนปฏิบตั กิ ารด้านผูส้ งู อายุแห่งภูมภิ าคเอเชียและ
แปซิฟิก ณ เมืองมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอนุมัติหลักการของแผนปฏิญญามาเก๊า
และแผนเกี่ยวกับการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุในเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ช่วยให้สมาชิกและภาคีสมาชิกสามารถปฏิบตั ติ ามแผนดำ�เนินงานมาเก๊าได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ จึงมีการจัดทำ�ชุดแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ ที่ประชุม ครั้งที่ 56 เดือนมิถุนายน ปี 2543 ทั้งนี้ โดยหวัง
ว่าแนวทางฉบับนี้จะเป็นนโยบายเพื่อให้รัฐบาล องค์กรอิสระ และองค์กรที่เกี่ยวข้องอืน่ ได้ใช้ในการ
อ้างอิงเพื่อปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อไป
นโยบายในระดับภูมิภาคแสดงให้เห็นปัญหาและความสำ�คัญของประชากรผู้สูงอายุ ที่มี
จำ�นวนเพิม่ ขึน้ ซึง่ จำ�เป็นต้องใช้ยทุ ธศาสตร์ในการรองรับและแก้ไขปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ความสำ�คัญต่อการสนับสนุนของครอบครัวและชุมชนทีม่ ตี อ่
ผู้สูงอายุ แม้ว่าความสามารถของครอบครัวต่อการดูแลผู้สูงอายุจะเกิดความกดดันในประเด็นเกี่ยว
กับการขยายตัวของเมือง การอพยพของแรงงาน การว่างงาน และการปฏิรูปเศรษฐกิจ ครอบครัว
ก็ยงั คงเป็นผูท้ �ำ หน้าทีใ่ ห้การดูแลชัน้ ต้นสำ�หรับผูส้ งู อายุจ�ำ นวนมาก อย่างไรก็ตามจำ�นวนผูส้ งู อายุที่
มีความเสี่ยงสูงต่อการพึ่งพาผู้อื่นและเกิดความพิการกำ�ลังเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ความสามารถของ
ครอบครัวต่อการดูแลผู้สูงอายุลดลง ผลจากการสำ�รวจในปี 2545 เกี่ยวกับผู้สูงอายุซึ่งจัดทำ�โดย
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ (ESCAP) ในองค์การสหประชาชาติ
(United Nation, 2009 : 16–18) แสดงว่า การสนับสนุนผู้ทำ�หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น การดูแล
ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นบ้าน และการอบรมวิธดี แู ลผูส้ งู อายุในครอบครัว บางประเทศอยูใ่ นลำ�ดับความ
สำ�คัญตํ่า อย่างไรก็ดี เพือ่ ให้ครอบครัวและชุมชนทำ�หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องจึงจำ�เป็นต้อง
สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพจากรัฐบาลและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้บรรลุผลได้ระบุไว้
2 ประการคือ การดำ�เนินมาตรการให้เกิดการอยูร่ ว่ มกันของครอบครัวและความรักใคร่ปรองดองกัน
ของคนในวัยแตกต่างกัน การพัฒนาและบริการระดับชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีครอบครัว
หรือไม่มีครอบครัว และผู้ทำ�หน้าที่ให้การดูแลในครอบครัว เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดส่วนร่วมใน
การดูแลระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรอิสระ และรัฐบาล
สำ�หรับประเทศไทยกำ�ลังเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทางด้านประชากร เนือ่ งจากโครงสร้าง
ของประชากรไทยมี แนวโน้มก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Aging Society) หรือเรียกว่า ภาวะประชากร
ผู้สูงอายุ (Population Aging) (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2553 : 14) โดยองค์กรสหประชาชาติ
ได้ให้คําจํากัดความของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุว่า ประเทศใดที่มีสัดส่วนประชากร อายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 10 ของประชากรรวมถือว่าประเทศนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณา
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรรวมทั้งประเทศ พบว่า ประเทศไทยนั้นกําลังก้าวเป็นสังคม
ผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ จากการคาดการณ์ประมาณประชากรไทยปรากฏว่า
ประเทศไทยจะมีจาํ นวนประชากรผูส้ งู อายุ (อายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป) เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในอนาคต
ซึ่งสอดคล้องกับผลการคาดประมาณประชากรไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2573 สํานักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่คาดว่า อีกประมาณ 30 ปี ข้างหน้า หรือ
ภายในปี พ.ศ. 2573 จํานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นประมาณ 17.7 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 4 ของ
ประชากรไทยทัง้ ประเทศ และเมือ่ พิจารณาการกระจายตัวของประชากรผูส้ งู อายุรายภาค พบว่า มีจ�ำ นวน
ประชากรมาก เป็นอันดับที่ 19 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 1 ของประชากรโลก แต่การเพิม่ ขึน้ ของประชากร
ไทยมีสัดส่วนที่รวดเร็วจากร้อยละ 8.3 ในปี พ.ศ. 2533 มาเป็นร้อยละ 12.6 ในปี พ.ศ. 2550 และคาดว่า
ในปี พ.ศ. 2563 จะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ 21.1 (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2551 : 14)
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติท�ำ การสำ�รวจประชากร เมื่อปี พ.ศ. 2553 พบว่า จังหวัดสุรินทร์มี
ข้อมูลประชากรกลางปีมีทั้งหมด จำ�นวน 142,925 คน จากข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพ จากการเพิ่มขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกที่เปลี่ยนไปนั้น ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน และส่งผลต่อการเกิดปัญหาภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุของ
จังหวัดสุรนิ ทร์มผี สู้ งู อายุ ตัง้ แต่อายุ 60 ปีขนึ้ ไป ซึง่ อาศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนตำ�บลจังหวัด
สุรินทร์ 147 แห่ง จำ�นวน 28,051 คน มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแลจากครอบครัว และสภาพ
ร่างกายที่เสื่อมทำ�ให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เกิดปัญหาโภชนาการ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพของผูส้ งู อายุ อันเป็นสาเหตุน�ำ ไปสูค่ วามเจ็บป่วยเช่นภาวะทุพโภชนาการ โภชนาการเกิน ส่ง
ผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา (สำ�นักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์, 2555 : 3)
อนึ่งคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งสำ�คัญในการดำ�เนินชีวิตที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา รวมทั้งเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาประชากรของประเทศ โดยมีความเชือ่ ว่าถ้าบุคคลมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี การพัฒนา
ในด้านต่างๆ ก็จะทำ�ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นคำ�ว่า “คุณภาพชีวิต” เป็นคำ�ที่ใช้ในเชิงเปรียบ
เทียบเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สถานที่ และการรับรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งเคยมีประสบการณ์ อาชีพ
ความสนใจ การศึกษา ประเพณีวฒ
ั นธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้น�ำ แนวคิดของนักวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ มีแนวคิดที่หลากหลาย คือ ชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ สามารถดำ�รงชีวติ ให้สอดคล้องตามสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมในการดำ�เนินชีวิตและทรัพยากรที่มีอยู่ (นิพนธ์ คันธเสวี, 2550 : 28)
ครอบครัวมีความหมายอย่างหลากหลาย ตามมุมมองและลักษณะของศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง ซึง่
จากการศึกษาในเบื้องต้นสำ�หรับการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า มีกลุ่มนักวิชาการในสาขาและองค์กรต่าง ๆ
ได้ให้ความหมายอย่างหลากหลาย เช่น ครอบครัว หมายถึง ผู้ร่วมครัวเรือน ได้แก่ สามีภรรยาและ
บุตร คณะอนุกรรมการด้านครอบครัว ในคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
(กสส.) ให้นิยามครอบครัว คือ กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณ์และจิตใจในการดำ�รงชีวิต
ร่วมกัน รวมทั้งการพึ่งพิงกันทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กันทางกฎหมาย และทางสาย
โลหิต และบางครอบครัวอาจมีลักษณะเป็นข้อยกเว้นบางประการจากที่กล่าวมา (สมาคมคห
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เศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (2550 : 30)
จากสภาพปัจจุบันปัญหาหลักการและความสำ�คัญดังกล่าวทำ�ให้เกิดประเด็นคำ�ถามที่
ต้องการทราบ คือ ประการแรก องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร ประการที่สอง
การสร้างคู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำ�หรับครอบครัวมีคุณภาพเป็นอย่างไร และประการที่
สาม ผู้สูงอายุและครอบครัวมีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมากน้อย
เพียงใด ผู้วิจัยจึงสนใจจัดทำ�โครงการวิจัยนี้ขึ้น เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัว ได้ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัวของ
จังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพคู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัว
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูส้ งู อายุตอ่ การใช้คมู่ อื ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุส�ำ หรับ
ครอบครัว

วิธีด�ำ เนินการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง 60–79 ปี จำ�แนก กลุ่มอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ
ช่วงอายุ 60–69 ปี และช่วงอายุ 70–79 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ จำ�นวน 17 อำ�เภอ ได้แก่
เมืองสุรินทร์ ปราสาท สนม สำ�โรงทาบ จอมพระ สังขะ ชุมพลบุรี บัวเชด รัตนบุรี ลำ�ดวน ท่าตูม
พนมดงรัก กาบเชิง ศีขรภูมิ โนนนารายณ์ ศรีณรงค์ และเขวาสินรินทร์ จำ�นวนทั้งสิ้น 101,540 คน
(สำ�นักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์, 2555 : 10)
2. กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
   2.1 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยแบ่งตามขนาดของอำ�เภอ ได้แก่
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
    2.2 สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก ขนาดอำ�เภอ
ครั้งละ 1 แห่ง ได้ อำ�เภอเมืองสุรินทร์ อำ�เภอสังขะ และอำ�เภอจอมพระ ตามลำ�ดับ โดยมีจำ�นวน
ประชากร ทั้งสิ้น 25,999 คน
     2.3 สุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้สูตรการกำ�หนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2545 : 195) ที่
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ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ได้จำ�นวนทั้งสิ้น 394 คน จำ�แนกตาม
ขนาดอำ�เภอ และจำ�แนกตามเพศชาย และหญิง ในจำ�นวนที่เท่ากัน

ขอบเขตด้านเนื้อหา

พัฒนาประเด็นเนื้อหาจาก สิงหา จันทริย์วงษ์  (2553 : 230–240) ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
1. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรม
การปฏิบัติ โดยครอบครัวมีส่วนร่วม
2. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมความรู้
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตลอดปี กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม
3. ด้านการส่งเสริมสวัสดิการคุ้มครองผู้สูงอายุ ได้แก่ หลักประกันสุขภาพ กองทุนฟื้นฟู
จิตใจ กองทุนสวัสดิการ และศูนย์พักพิงผู้สูงอายุที่ยากไร้
4. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ การ
พัฒนาอบรมผู้ดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5. ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และการประเมินผล ได้แก่ การศึกษาตลอดชีวิต
การวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการประเมินผลโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการวิจัย
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำ�หรับครอบครัว มีวิธีดำ�เนิน
การวิจยั เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ สร้างและประเมินคุณภาพคูม่ อื
การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุส�ำ หรับครอบครัว รวมทัง้ การศึกษาความคิดเห็นทีพ่ งึ พอใจต่อการ
ใช้คู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัว โดยมีวิธีดำ�เนินการวิจัยดังต่อไปนี้
การวิจัยระยะที่ 1
การศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การวิจัยระยะนี้แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เป็นการเตรียมข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้จากเอกสาร
รายงานการวิจัย ข้อมูลสถิติและนโยบายรัฐ ในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ ชุมชน เกี่ยวกับบริบท
ทั่วไปของผู้สูงอายุ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นคัดเลือกพื้นที่วิจัย คือ จังหวัดสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แก่
การสุ่มแบบแบ่งชั้น การแบ่งกลุ่ม และการเจาะจง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่าง ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 60–79 ปี ผู้ดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุ ผู้น�ำ ชุมชนในท้องถิ่น โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แก่
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การสุ่มแบบแบ่งชั้น การแบ่งกลุ่ม และการเจาะจง
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นดำ�เนินการวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาข้อมูลทุกด้านให้ครบถ้วน หากมีข้อมูล
ใดยังไม่ครบถ้วน ก็ดำ�เนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์เนื้อหา
สำ�หรับข้อมูลปลายเปิด
ขั้นตอนที่ 7 ขั้นสรุป เป็นการสรุปผลการสำ�รวจองค์ประกอบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำ�หรับ
ครอบครัว
การวิจัยระยะที่ 2
การสร้างและประเมินคุณภาพคู่มือ การวิจัยในระยะนี้ เป็นการสร้างและประเมินคุณภาพ
คู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำ�หรับครอบครัว โดยกำ�หนดขั้นตอนการวิจัยได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมโครงสร้างของคู่มือและกรอบเนื้อหา โดยการนำ�ข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษาในระยะที่ 1 มาพัฒนาเป็นคู่มือ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญแบบ
เจาะจง ส่วนผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ ระหว่าง 60–79 ปี ผู้ดูแลใกล้ชิดผู้สูงอายุ ผู้น�ำ ชุมชนในท้องถิ่น โดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ การสุ่มแบบแบ่งชั้น การแบ่งกลุ่ม และการเจาะจง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมิน
คุณภาพคู่มือจากผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง แล้ว
นำ�ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ จำ�นวน 60 คน
ขัน้ ตอนที่ 4 ขัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์เนือ้ หา
สำ�หรับข้อมูลปลายเปิด
ขั้นตอนที่ 5 สรุปเป็นคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัว ฉบับสมบูรณ์
การวิจัยระยะที่ 3
การประเมินความพึงพอใจคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัว
การวิจยั ระยะที่ 3 เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อคูม่ อื การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ
สำ�หรับครอบครัว ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยระยะที่ 1 และ 2 เพื่อตรวจสอบ ความสอดคล้อง ครบ
ถ้วน ถูกต้อง และยืนยันว่า คู่มือที่สร้างขึ้น ผู้ได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจ และสามารถนำ�คู่มือที่
สร้างขึ้นไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัวต่อไป
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จากการศึกษาวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาผู้สูงอายุ จำ�นวน 394 คน จำ�แนกเป็นเพศชาย ร้อยละ
50.00 และเพศหญิง ร้อยละ 50.00 มีอายุระหว่าง 60–69 ปี ร้อยละ 50.00 และอายุ ระหว่าง
70–79 ปี ร้อยละ 50.00 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 65.30 รองลงมา
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 11.10 และน้อยที่สุด คือ ระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ
4.20 และมีอาชีพเกษตรกรรม มากที่สุด ร้อยละ 82 รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 8.50 และน้อยที่สุด คือ อาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 0.50 ได้ผลการศึกษาดังนี้
1. คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุเกีย่ วข้องกับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ องค์ประกอบภายใน
ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรม และองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การศึกษาภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการคุ้มครอง โดยผู้สูงอายุมีความคิดเห็นใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.86)
2. การสร้างและประเมินคุณภาพคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำ�หรับครอบครัว
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตภายในและภายนอก ประกอบด้วย การเตรียมความ
พร้อมผูส้ งู อายุ (สุขภาพกาย สุขภาพจิต พฤติกรรม) การส่งเสริมกิจกรรมของผูส้ งู อายุโดยครอบครัว
อย่างหลากหลาย การส่งเสริมสวัสดิการคุ้มครองผู้สูงอายุ การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการศึกษา วิจัย ประเมินผลโครงการผู้สูงอายุ โดยประเมินคุณภาพจากความ
คิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูส้ งู อายุตอ่ คูม่ อื โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( X = 4.96) ตามลำ�ดับ
3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุเกี่ยวกับคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สำ�หรับครอบครัวนั้น โดยสอบถามความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.95) และ
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือควรพัฒนาคู่มืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ครอบครัวได้นำ�ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างจริงจัง ควรจัดอบรมให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
ควรเสนอคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อหน่วยงานระดับนโยบายได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
รูปแบบของคูม่ อื ควรง่ายและสะดวกต่อการนำ�ไปใช้ และควรจัดประชุมสัมมนาให้ผดู้ แู ลใกล้ชดิ ผูส้ งู อายุ
ผู้น�ำ ชุมชน นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
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การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้ผลการวิจัยซึ่ง
สามารถอภิปรายให้สอดคล้องตามจุดประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบคุณภาพชีวิตภายใน ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต
และพฤติกรรม เกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย คือ การทำ�งานของอวัยวะต่างๆ ใน

34

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

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

ร่างกายของผู้สูงอายุเสื่อมโทรมลง ทำ�ให้สมรรถภาพลดลง ดังนั้นร่างกายผู้สูงอายุจึงเกิดความผิด
ปกติ การเจ็บป่วยง่าย รุนแรง และเรื้อรัง เมื่อร่างกายมีแนวโน้ม เสื่อมโทรมลงย่อมส่งผลต่อสุขภาพ
จิต รวมถึงพฤติกรรมต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่น การปรับตัวกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นจิ ต ใจที่ เ กิ ด จากการสู ญ เสี ย บุ ค คลที่ รั ก สถานภาพทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ
สัมพันธภาพในครอบครัว และความเสือ่ มโทรมของร่างกาย รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม อาทิ
รูปแบบครอบครัวเล็กลง สังคมเกษตรกรรมเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรม ความคับข้องใจจาก
บทบาทผูน้ �ำ ในครอบครัว สังคมลดลง และทำ�ให้การพึง่ พาด้านภูมปิ ญ
ั ญา ความเอาใจใส่ตอ่ ผูส้ งู อายุ
ลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุด้วย ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยของ เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ และสุรีย์ บุญญานุพงศ์, (2554 :
81–82) ที่มีข้อสรุปคล้ายคลึงกัน องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การ
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการคุ้มครอง เกี่ยวข้องกับชีวิตที่เป็นองค์รวมของ
มนุษย์นั้น เสรี พงศ์พิศ (อ้างถึงใน อัจฉรา ภาณุรัตน์, 2549 : 150–151) ได้เปรียบเทียบองคาพยพ
(Organism) ทีป่ ระยุกต์ใช้ในทางสังคม เพือ่ หมายถึงระบบทีม่ โี ครงสร้างและส่วนต่าง ๆ ซึง่ มีบทบาท
หน้าที่ต่างกัน คล้ายกับสิ่งมีชีวิต โดยส่วนต่าง ๆ ล้วนสัมพันธ์กัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน หากแยกส่วน
หนึ่ง ส่วนใดออกไปย่อมทำ�ให้สูญเสียพลัง เสียความสมดุล และไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์ประกอบภายใน และการดำ�รงชีวติ จากองค์ประกอบภายนอก ล้วนเป็นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำ�เป็นต้องพัฒนาแบบองค์รวม และเป็น
ระบบ จึงจะทำ�ให้การพัฒนานั้นเกิดความยั่งยืน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต้องได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากครอบครัว เพราะครอบครัวใกล้ชดิ สามารถเห็นพฤติกรรม และสามารถช่วย
เหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�หรับคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำ�หรับครอบครัวโดยการประเมินคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้สูงอายุ ซึ่งประเด็นสำ�คัญในการส่งเสริมมี 4 ประการ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมความรู้ การส่งเสริมโดยครอบครัว ระบบคุม้ ครองด้านครอบครัว การบริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากรด้านครอบครัว การพัฒนาองค์ความรู้ และการประเมินผลด้านผู้สูงอายุกับ
ครอบครัว 2) มาตรการด้านการส่งเสริมความรู้ การส่งเสริมโดยครอบครัว ระบบคุ้มครองด้าน
ครอบครัว การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรด้านครอบครัว การพัฒนาองค์ความรู้และ
การประเมิ น ผลด้ า นผู้ สู ง อายุ กั บ ครอบครั ว 3) แนวทางการดำ � เนิ น งานและตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการ
ส่งเสริมความรู้ การส่งเสริมโดยครอบครัว ระบบคุ้มครองด้านครอบครัว การบริหารจัดการพัฒนา
บุคลากรด้านครอบครัว การพัฒนาองค์ความรู้และการประเมินผลด้านผู้สูงอายุกับครอบครัว
4) แผนงานและโครงการด้านการส่งเสริมความรู้ การส่งเสริมโดยครอบครัว ระบบคุ้มครองด้าน
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ครอบครัว การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรด้านครอบครัว การพัฒนาองค์ความรู้ และ
การประเมินผลด้านผู้สูงอายุกับครอบครัว สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูส้ งู อายุในชนบทโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
(สิงหา จันทริย์วงษ์,  2553 : 135)
นอกจากนัน้ ผูส้ งู อายุมคี วามพึงพอใจและมีความเห็นสอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมาธิการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ในองค์การสหประชาชาติ (United
Nation, 2009 : 18) ซึ่งได้มีการจัดประชุมเพื่อทำ�แผนงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุหลายครั้งในประเทศ
สเปน รวมทั้งในการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นแนวทางการพัฒนาสื่อในรูปแบบหนึ่ง
ที่ได้สื่อสารแนวคิดให้กับครอบครัวและผู้ที่สนใจทั่วไปสำ�หรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สอดคล้องกับการพัฒนาสื่อในรูปแบบอื่นอย่างหลากหลาย ทั้งนี้สื่อดังกล่าวล้วนมีความประสงค์
สื่อสารต่อผู้สูงอายุ ผู้ดูแลใกล้ชิด สังคม ตลอดจนนโยบายระดับประเทศได้เห็นความสำ�คัญ จน
กระทั่งร่วมกันรณรงค์กำ�หนดให้ผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติต่อไป
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จากการศึกษาการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส�ำ หรับครอบครัว ทำ�ให้ได้
แนวข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
   1.1 ครอบครัวควรใช้คู่มือในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี หลักคำ�สอนทางศาสนาแก่ผสู้ งู อายุและครอบครัว และควรศึกษาความรู้ การวิจยั และผล
การประเมินโครงการผู้สูงอายุ มากขึ้น
      1.2 ควรพัฒนาคูม่ อื อย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบครัวนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง
ควรจัดอบรมให้กบั บุคลากรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูส้ งู อายุ ควรเสนอคูม่ อื การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อหน่วยงานระดับนโยบายได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชากรวั ย เด็ ก วั ย แรงงาน
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเด็กด้อยโอกาส และพิการ เพิ่มขึ้น
    2.2 ควรทำ�การศึกษาเกีย่ วกับการสร้างและพัฒนาคูม่ อื การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ประชากร
วัยเด็ก วัยแรงงาน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเด็กด้อยโอกาส และพิการ เพิ่มขึ้น
   2.3 ควรทำ�การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเมือง และเขตชนบท ผู้สูง
อายุที่มีคุณภาพชีวิตดี และไม่ดี เป็นต้น
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การบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
THE EFFICIENCY PATTERN FOR MANAGEMENT SURIN MUNICIPALITY AUTHORITY BASED ON GOOD GOVERNANCE IN ASEAN
จิรายุ ทรัพย์สิน1 ศศิธร ศูนย์กลาง2 วันชัย สุขตาม3
Jirayu Supsin1, Sasithorn Soonklang2, Wanchai Suktam3
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่
มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและ 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ
เทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาลเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำ�รวจ (Survey Research)
โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำ�นวน 396 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ใช้
แบบสอบถามที่จัดทำ�ขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นทั้ง
ปลายปิด และปลายเปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท
ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริ ห ารจั ด การเทศบาลเมื อ งสุ ริ น ทร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของหลั ก
ธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจำ�แนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของ
กลุม่ ตัวอย่างรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีสถานภาพ
สมรส สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายได้ตํ่ากว่า 7,500 บาท มีต�ำ แหน่งหน้าที่ในด้าน
อื่น ๆ และมีประสบการณ์ในการทำ�งาน 5 – 10 ปี
2. การบริ ห ารจั ด การเทศบาลเมื อ งสุ ริ น ทร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของหลั ก
2
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ธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดย
เรียงลำ�ดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า
หลักความรับผิดชอบ และ หลักการมีส่วนร่วม
3. ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า การปฏิบัติงาน
ยังขาดกฎระเบียบในการบังคับใช้ที่ชัดเจนร่วมถึงการขาดหลักนิติธรรมของเจ้าหน้าที่บางคน ผู้นำ�
ชุมชนและบุคลากรบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นยังขาดความ
โปร่งใสและขาดความน่าเชือ่ ถือประชาชนขาดความสามัคคีในหมูค่ ณะ รวมถึงการขาดความช่วยเหลือ
จากหน่วยงาน ขาดความรับผิดชอบในหน้าทีท่ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องต่อส่วนรวม และมีการบริหารจัดการ
งบประมาณที่สิ้นเปลือง
สำ�หรับข้อเสนอแนะพบว่า ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้หลักนิติธรรมกับเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรมีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรรวมถึง
กลุ่มผู้นำ�ชุมชนควรมีการออกมาชี้แจงกระบวนการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณต่าง ๆ เพื่อ
ความโปร่งใสควรมีคา่ ตอบแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ จูงใจประชาชนให้เกิดความสนใจควรจัด
ให้มกี ารออกสำ�รวจความเป็นอยูข่ องประชาชนรวมถึงการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ และควรมีการ
สำ�รวจปัญหาในชุมชนเพื่อลดปริมาณการใช้งบประมาณที่สิ้นเปลืองในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เข้าใจ
ถึงปัญหานั้น ๆ
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The research study was “The efficiency pattern for management Surin municipality authority based on good governance in ASEAN”aimed to 1) study the
level of the efficiency pattern for managementSurin municipality authority based
on good governance in ASEAN and 2) study suggestions of the efficiency pattern for
managementSurin municipality authority based on good governance in ASEAN. In
this study, survey research and field studywere collected data from people who
lived in around Surin municipality authority. Questionnaires - both closed and openended questions were quested through 396 cluster samplings. Data were analyzed by
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frequency, percentage, mean, standard deviationSD,texts analysis and context clues.
The results were revealed as followings:
1. The efficiency pattern for managementSurin municipality authority based
on good governance in ASEAN was classified by status of samplings; almost they
were males, aged during 41 – 50 years old, married, lower secondary, incomes
lower than 7,500 baht; they got some other positions and had experience working
in 5-10 years.
2. Overall the efficiency pattern for managementSurin municipality authority
based on good governance in ASEANwas at high level. While it was considered in
each aspect it was ordered from most to least as followings:rule of law, morality,
transparency, worthiness, responsibility, and participation.
3. Problems regarding the efficiency pattern for management Surin
municipality authority based on good governance in ASEANfound that there were
not clearly rule of law for operation by some authorities. The community leaders
and some personnel were acted by inappropriate behavior. Local government agencies also were lack of transparency and credibility. People were not unity among
themselves including the lack of assistance from the authorities. Lack of responsibility was involved to participate in public. Moreover, management was absolutely
estimated consumption.
As for suggestions, it found that there should be organized a seminar on the
rule of law to officers and related personnel. There should be the assessment of the
performance of staff and personnel, including a group of community leaders. There
should have come out to clarify the budget execution processing and to
transparency. There should have paid to attend the event in order to attract public
attention. There should be provided to explore the lives of people, including support
for various projects. And the issue should be explored in order to reduce the budget
wastage in resolving problems that do not understand the issue.
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ในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ เกิ ด การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ และ
การสื่อสารโทรคมนาคม ที่อาศัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงเข้ามารวมกันทำ�ให้มีลักษณะโลก
ไร้พรมแดนส่งผลให้สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป (เจริญ เจษฎาวัลย์, 2545 : 13 - 15) แม้ว่า
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้
ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
(ชัยอนันต์ สมุทวนิช, 2541 : 11 - 16) เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
ลงไปอย่างน่าวิตก ความขัดแย้งระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมยังมีอยู่ทั่วไป ประกอบกับความอ่อนแอหย่อนประสิทธิภาพของกลไกบริหารบ้านเมือง
การบริหารราชการและการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ การทุจริตประพฤติมชิ อบในวงราชการ ขณะ
เดียวกันประชาชนยังขาดความตระหนักถึงสิทธิและหน้าทีร่ บั ผิดชอบของตนเองต่อบ้านเมือง ส่งผล
ให้ประเทศประสบปัญหา ในการพัฒนาถึงขั้นหยุดชะงัก ปัญหาต่าง ๆ ของชาติยังไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างแท้จริง ดังนั้น หลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือที่เรียกโดยทั่วไป
ว่า “ธรรมาภิบาล” จึงถูกนำ�มาใช้เพือ่ เป็นหลักการในการฟืน้ ฟูประเทศให้กลับเข้าสูเ่ สถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีกระแสพระราชดำ�รัสพระราชทาน แก่
ปวงชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2534 วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่เกี่ยวกับการบริหาร ความ
ตอนหนึง่ ว่า “ทุกคนย่อมปรารถนาให้บา้ นเมืองเป็นปรกติมนั่ คงและประชาราษฎร์สว่ นใหญ่มฐี านะ
ความเป็นอยู่ดีสมอัตภาพ ความปรารถนานี้มิใช่เกิดขึ้นได้เอง แต่หากทุกคนทุกฝ่ายและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติบริหารงานแผ่นดิน จะต้องช่วยกันสร้างเสริมขึ้นด้วยเร่งรัดปฏิบัติหน้าที่
ของตน ให้สนับสนุนส่งเสริมกันโดยพร้อมเพรียงกันให้สัมฤทธิผลที่แท้จริง ตรงตามเป้าหมายและ
เมื่อเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน ก็
ควรจะร่วมกันคิดอ่านแก้ไขให้คลี่คลายไปโดยไม่ชักช้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ความสามัคคีปรองดอง” (สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2545 : 57 - 58) พระราชดำ�รัส
ที่อัญเชิญมานี้สะท้อนถึงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยังใช้ได้อย่างเหมาะสมกับทุกยุคทุก
สมัย ซึง่ หน่วยงานทุกหน่วยงาน ทัง้ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โดยเฉพาะผูบ้ ริหารข้าราชการ
ทุกระดับ ต้องน้อมนำ�กระแสพระราชดำ�รัสดังกล่าวสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บงั เกิดผลแสดงออกซึง่ ความจงรัก
ภักดี และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณแผ่นดิน อีกทั้งเป็นแบบอย่าง
ในการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์กับประชาชน บ้านเมืองและประเทศชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2545 : 35) มีแนวความคิดหลัก คือ
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ภายในบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต
ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศได้สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างการ
พัฒนาของประเทศที่ไม่สมดุล ไม่ยั่งยืนและอ่อนไหวต่อผลกระทบจากความผันผวนของปัจจัย
ภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจำ�เป็นต้องปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศน์
การพัฒนาในทิศทางทีพ่ งึ่ ตนเองและมีภมู คิ มุ้ กันมากขึน้ โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” เพื่อให้การพัฒนาและการบริหารประเทศเป็นไปในทางสายกลางบนพื้นฐานดุลยภาพเชิง
พลวัตของการพัฒนาทีเ่ ชือ่ มโยงทุกด้านของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทัง้ มิตติ วั คน สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยการวิเคราะห์อย่างมี “เหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้
เกิดความสมดุลระหว่างมิตทิ างวัตถุกบั จิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการ
พึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง
โดยมีการเตรียม “ระบบภูมคิ มุ้ กัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสีย่ งให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุก
ขั้นตอนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสำ�นึกใน
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละดำ�เนินชีวติ ด้วยความอันจะเป็นภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ ใี ห้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และ
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
เป็นทัง้ โอกาสและความเสีย่ งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันทีจ่ ะเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมา
ใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 หรือธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ เี ป็นแนวทางสำ�คัญ
ในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและ
ร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมคิ มุ้ กัน
แก่ประเทศเพือ่ บรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติอนั ตรายทีห่ ากจะมีมาในอนาคตเพราะ
สังคมจะรูส้ กึ ถึงความยุตธิ รรม ความโปร่งใส และความมีสว่ นร่วมอันเป็นคุณลักษณะสำ�คัญของศักดิศ์ รี
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ความเป็นมนุษย์และการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขสอดคล้องกับ
ความเป็นไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบัน (สุดจิต นิมิตกุล, 2543 : 24)
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ (1) ระบบทั่วไปที่ใช้แก่
ท้องถิ่นทั่วไป ปัจจุบันมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนตำ�บล เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (2) ระบบพิเศษ ที่ใช้เฉพาะท้องถิ่นบางแห่ง ปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ กรุงเทพฯและ
เมืองพัทยา องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล กล่าวคือ มีกฎหมายแสดงให้เห็น
ถึงการก่อตัง้ และยอมรับฐานะขององค์กรนัน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ องค์กรนัน้ จะได้มสี ทิ ธิตามกฎหมาย อันได้แก่
สิทธิที่จะออกกฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานและใช้บังคับแก่
ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งสิทธิที่จะทำ�นิติกรรมสัญญาต่าง ๆ และยังสามารถกำ�หนดงบประมาณ
รายได้และรายจ่ายของตนเองในการบริหารงานได้อีกด้วย นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาลกลาง สามารถกำ�หนดนโยบายวินิจฉัยสั่งการใน
กิจการใด ๆ ตามที่ตนเห็นสมควร และที่สำ�คัญประชาชนในแต่ละท้องถิ่นต้องมีส่วนในการปกครอง
ตนเอง ซึ่งเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดเพื่อพัฒนาระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะความต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ชุมชนของ
ตนเองและเท่ากับเป็นการเพิม่ ความสามารถและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการบริการสาธารณะ
ให้ทั่วถึงและตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามความจำ�เป็นในแต่ละท้องถิ่น
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบหนึง่ มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล เป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากประเทศไทยเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราช
เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 แนวคิดเรื่องการกระจายอำ�นาจการ
ปกครองไปสู่ประชาชนตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็มีความสำ�คัญมากขึ้น รัฐบาลได้
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน โดยตราพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ซึ่งกำ�หนดให้มีราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่แท้จริงเกิดขึ้น คือ
เทศบาล โดยรัฐบาลเป็นผู้กำ�หนดว่าพื้นที่ใดควรจัดตั้งเป็นเทศบาล เทศบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มี
ทรัพย์สินและงบประมาณของตนเอง มีเจ้าหน้าที่ของตนตลอดจนมีอำ�นาจอิสระในการจัดกิจการใน
เขตพื้นที่ตามอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมาย แบ่งออกเป็น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำ�บล
นับตัง้ แต่พระราชบัญญัตเิ ทศบาลฉบับแรก พ.ศ. 2476 ก็ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
อยู่เป็นระยะ ได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2481พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2486 และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน
โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (โกวิทย์ พวงงาม, 2550 : 105)
การบริหารงานของเทศบาล จะต้องเป็นไปตามอำ�นาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 50 แห่ง
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :
2557) และในการบริหารจัดการกิจการของเทศบาล นัน้ จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
ซึ่งได้มีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีบริหารงานตามหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
กำ�กับ ดูแลการดำ�เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มกี ารดำ�เนินการตามพระราชกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำ�หนดไว้ในมาตรา 52 กำ�หนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ดี ว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น
1) การจัดหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำ�หรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) การจัดทำ�โครงการประเมินผลและมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีเป็นประจำ�ทุกปี 3) การนำ�ระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-Auction) การโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับ
จ้างโดยตรง (E- Banking) 4) การวางแผนระยะยาวเพื่อปลูกจิตสำ�นึกให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทำ�แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยนำ�
ความต้องการจากเวทีประชาคมมาบรรจุไว้ในแผน การให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการพิจารณางบ
ประมาณของสภาท้องถิ่น การตั้งตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือก ผู้แทน
ประชาคมเป็นคณะดำ�เนินงานหอกระจายข่าว การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้งศูนย์ด�ำ รงธรรมในท้องถิ่นเพื่อรับข้อร้องเรียน
จากประชาชน และการมอบหมายให้ทอ้ งถิน่ จังหวัดเป็นผูน้ เิ ทศงานในเรือ่ งการบริหารงานด้วยความ
มีประสิทธิภาพและโปร่งใสอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
หลักธรรมาภิบาล เป็นทั้งหลักพื้นฐานและยุทธศาสตร์ที่สังคมโลกต้องการให้เกิดขึ้น และ
นำ�มาใช้เพื่อลด บรรเทา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง ช่วยสร้าง
คุณค่าและจิตสำ�นึกทางปัญญา วัฒนธรรมและจริยธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดที่เป็นรูปแบบของการปกครองที่ดี ที่มีมา
แต่โบราณกาลแล้ว มีการประยุกต์ใช้ผสมผสานกับระบบราชการ และต่อมาได้ถกู นำ�ไปใช้ในประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่สำ�คัญ เช่น ธนาคารโลก (Word Bank) กองทุน
นานาชาติ และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) นอกจากนีย้ งั มีนกั วิชาการและนักปฏิบตั สิ ว่ นหนึง่
นำ�แนวคิดหลักธรรมาภิบาลไปขยายผลใช้กบั การปรับโครงสร้าง และกระบวนการทัง้ ในองค์กรของ
รัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึง่ องค์ประกอบสำ�คัญของหลักธรรมาภิบาลมี 6 ด้าน ได้แก่
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
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หลักความคุ้มค่า โดยหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้านข้างต้น เป็นหลักพื้นฐานและเป็นกรอบแนวทางที่
สามารถนำ�ไปสู่การประพฤติปฏิบัติได้จริง มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้, 2544 : 45)
จังหวัดสุรนิ ทร์ มีเทศบาลอยูจ่ �ำ นวนทัง้ สิน้ 27 แห่ง (สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัดสุรนิ ทร์, 2557) แบ่งเป็นเทศบาลขนาดกลาง จำ�นวน 13 แห่ง และเทศบาลขนาดเล็ก จำ�นวน
14แห่งโดยมีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใน
เขตเทศบาล เข้ามาทำ�หน้าทีใ่ นการพัฒนาท้องถิน่ ให้มคี วามเจริญรุง่ เรือง และให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในบริหารงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิน่ ตามอำ�นาจหน้าทีท่ บี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมาย การบริหารงานของเทศบาลนอกจากจะเป็นอำ�นาจ
หน้าทีข่ องนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว ภาคประชาชนและประชาสังคมน่าจะเข้าไป
มีบทบาทในการบริหารเทศบาลร่วมกัน โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นของตน เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล อาทิเช่น ด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร สิทธิในการรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่วยงานเทศบาล ก่อนการอนุญาตหรือดำ�เนินการโครงการ หรือกิจกรรมใดที่
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้สว่ นเสียสำ�คัญอืน่
ใดที่เกี่ยวกับคนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าว เพราะที่ผ่านมานั้น
ประชาชนในเขตเทศบาลยังขาดความสนใจและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตน
ส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่ า ตนเองมี ห น้ า ที่ ใ นการเลื อ กนายกเทศมนตรี แ ละสมาชิ ก สภาเทศบาลเท่ า นั้ น
ก็เพียงพอแล้ว หน้าที่ต่อไปให้เป็นความรับผิดชอบ ของตัวแทนที่เราเลือกเข้าบริหารงานเทศบาล แต่
แท้ที่จริงแล้วประชาชนจะต้องช่วยกันในการปกครองท้องถิ่นของตนเองให้มีความรู้สึกความเป็น
เจ้าของร่วมกันในการพัฒนาท้องถิน่ เพือ่ ลดปัญหาการร้องเรียนในเรือ่ งการทุจริต และประพฤติมชิ อบ
ของเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี �ำ นาจสูงสุดในหน่วยงาน เพราะพฤติกรรมในการปกครองบ้านเมืองเกือบทุกระดับ
เริ่มต้นด้วยการใช้เงินซื้อเสียงเข้าสู่อำ�นาจ การใช้เงินรักษาฐานอำ�นาจแทนคุณธรรม ความถูกต้องดี
งาม การใช้อำ�นาจเพื่อแสวงหาเงิน เครื่องมือ อุปกรณ์ มาไว้สนับสนุนบำ�รุงฐานะ ตำ�แหน่งของตน
และพวกพ้อง การนำ�หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ไี ปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง จะทำ�ให้องค์กร
มีความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีการตรวจสอบการทำ�งานของรัฐสร้างความน่า
เชื่อถือ เพื่อลดหรือแก้ไขการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศชาติของเราได้
จากเหตุผลดังกล่าวตามบทบาทหน้าทีข่ องเทศบาล ความคาดหวังของประชาชน และหลัก
การบริหารจัดการที่ดี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ของผู้บริหาร 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม

46

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า ในการบริหารเทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ เพือ่ ศึกษาระดับการ
บริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาลและเพือ่ ศึกษา
ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เน้นการสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร การ
แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่ง
แวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน
ในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งรับรู้ข่าวสารเพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงเอกลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) ซึง่ จะเป็นรากฐานทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารเป็นประชาคม
อาเซียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การบริ ห ารจั ด การเทศบาลเมื อ งสุ ริ น ทร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบนพื้น
ฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิธีด�ำ เนินการวิจัย
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เป็นการศึกษาโดยการใช้
เทคนิคการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลการวิจยั ทีถ่ กู ต้องและสมบูรณ์
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
   ประชากรได้แก่ ประชากรที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ทงั้ 32 ชุมชน จำ�นวนทัง้ สิน้ 39,694 ราย (สำ�นักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์, 2557) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ประชากรที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 32 ชุมชน จำ�นวน 396 ราย ซึ่งได้มาจากวิธีการ
สุม่ แบบแบ่งกลุม่ (Cluster Sampling) โดยใช้สตู รของยามาเน่ (Yamana, 1967 : 581) ซึง่ ใช้ระดับ
ค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ที่นัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการตอนที่ 1 แบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
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ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ ตำ�แหน่งหน้าที่ และประสบการณ์การทำ�งาน ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลัก
ธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักนิติธรรม 2) ด้านหลัก
คุณธรรม 3) ด้านหลักความโปร่งใส 4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ และ
6) ด้านหลักความคุ้มค่า ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารงานของท้องถิ่น
ตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นคำ�ถามแบบปลายเปิด (Open
Ended Question)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำ�เนินการนำ�แบบสอบถามไปทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยลงไปแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดย
ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยนำ�ผลของข้อมูล
บันทึกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อคำ�นวณหาค่าสถิติที่เลือกใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ เพื่ อ หาค่ า ทางสถิ ติ โดยสถิ ติ ที่ ใช้
ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท
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จากการศึกษา “การบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้
ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่
มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   1.1 เพศพบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศ ชาย (ร้อยละ 52.30) และเพศหญิง (ร้อยละ 47.70)
   1.2 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่ ระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 23.50) รองลงมาได้แก่ 20-30 ปี
(ร้อยละ 20.20)
   1.3 สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มี สถานภาพสมรส (ร้อยละ 53.30) รองลงมา ได้แก่
โสด (ร้อยละ 33.80)
  1.4 การศึกษาที่สำ�เร็จสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ
51.30) รองลงมาได้แก่ปริญญาตรี (ร้อยละ 20.50)
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   1.5 รายได้ พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ตํ่ากว่า 7,500 บาท (ร้อยละ 36.90) รองลงมา
ได้แก่7,500 – 10,000 บาท (ร้อยละ 28.80)
    1.6 ตำ�แหน่งหน้าที่ พบว่า ส่วนใหญ่มีตำ�แหน่งเป็นอื่น ๆ (ร้อยละ 45.20) รองลงมา
ได้แก่ลูกจ้าง/พนักงานราชการ (ร้อยละ 41.90)
    1.7 ประสบการณ์ทำ�งาน ส่วนใหญ่ประสบการณ์ 5 – 10 ปี (ร้อยละ 34.60) รองลงมา
ได้แก่ตํ่ากว่า 5 ปี (ร้อยละ 29.50)
2. การบริ ห ารจั ด การเทศบาลเมื อ งสุ ริ น ทร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของหลั ก
ธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนำ�เสนอภาพรวมและรายด้าน ดังนี้
   2.1 การบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม
     การบริ ห ารจั ด การเทศบาลเมื อ งสุ ริ น ทร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของหลั ก
ธรรมาภิบาลเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.73, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงานของท้องถิ่นตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.85, S.D.
= 0.55) รองลงมา คือ หลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.55)
หลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.72, S.D. = 0.54) หลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X =3.70, S.D. = 0.55) หลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X =3.70, S.D. = 0.53) และน้อยที่สุด คือ หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X =3.66, S.D. = 0.57)
   2.2 การบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักนิติธรรม
    ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่างต่อหลักนิตธิ รรม ความพึงพอใจต่อหลักนิตธิ รรม
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( X =3.85, S.D. = 0.55) โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด 3 ข้อ คือ หน่วยงานของท่านมีกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนหรือบุคลากร
( X = 3.92, S.D. = 0.78) รองลงมาได้แก่ การพิจารณาคำ�สั่งหรือระเบียบข้อบังคับคำ�นึงถึงความ
เป็นธรรมและเสมอภาคในแต่ละกรณี ( X = 3.88, S.D. = 0.80) และหน่วยงานของท่านไม่เลือก
ปฏิบัติกับผู้มาติดต่อหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ( X = 3.84, S.D. = 0.79) ตามลำ�ดับ
   2.3 การบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักคุณธรรม
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักคุณธรรม พบว่า ความพึงพอใจต่อหลัก
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คุณธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ( X =3.76, S.D. = 0.55) โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด 3 ข้อ คือ ผู้บริหารงานและบุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ ( X = 3.89,
S.D. = 0.77) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารงานและบุคลากรมีไมตรีจิตพร้อมให้บริการ( X = 3.78,
S.D. = 0.77) และผู้บริหารงานและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมมาก ( X = 3.73,
S.D. = 0.68) ตามลำ�ดับ
2.4 การบริ ห ารจั ด การเทศบาลเมื อ งสุ ริ น ทร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของหลั ก
ธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านหลักความโปร่งใส
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักความโปร่งใส พบว่า ความพึงพอใจ ต่อ
หลักความโปร่งใส ในภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ( X =3.72, S.D. = 0.54) โดยรายการที่มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด 3 ข้ อ คื อ การบริ ห ารงบประมาณมี ค วามโปร่ ง ใสและเป็ น ธรรมต่ อ
ทุกส่วนงาน รวมถึงมีการบริหารจัดการงบประมาณ อย่างทั่วถึง ( X = 3.77, S.D. = 0.75) รองลงมา
ได้ แ ก่ การบริ ห ารงานและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ มี ก ารสรุ ป รายงานและเปิ ด เผยให้ ส าธารณชน
รับทราบ ( X = 3.76, S.D. = 0.81) และนโยบายการบริหารงานมีความชัดเจนไม่ซับซ้อน สามารถ
นำ�ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ( X = 3.74, S.D. = 0.79) ตามลำ�ดับ
2.5 การบริ ห ารจั ด การเทศบาลเมื อ งสุ ริ น ทร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของหลั ก
ธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักการมีส่วนร่วม
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักการมีส่วนร่วม งานด้านสาธารณสุข
พบว่า ความพึงพอใจต่อหลักการมีส่วนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ( X =3.66,
S.D. = 0.57) โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ข้อ คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง ( X = 3.76, S.D. = 0.83) รองลงมา
ได้แก่ เปิดโอกาสให้บุคลากรองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดหาและจัดซื้อบางกรณี ( X = 3.68, S.D. = 0.81) และเปิดโอกาสให้บุคลากร,องค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมถึงประชาชนเข้าร่วมการประชุมในบางกรณี ( X = 3.66, S.D. = 0.79) ตามลำ�ดับ
2.6 การบริ ห ารจั ด การเทศบาลเมื อ งสุ ริ น ทร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของหลั ก
ธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านหลักความรับผิดชอบ
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักความรับผิดชอบ พบว่า ความพึงพอใจ
ต่อหลักความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ พึงพอใจมาก ( X =3.70, S.D. = 0.53) โดยรายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ข้อ คือ ใช้เวลาการปฏิบัติงานที่อย่างเหมาะสมไม่เลือกปฏิบัติและให้บริการ
ต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบตอบสนองความต้องการของสังคม ( X = 3.76, S.D. = 0.82) รองลงมา
ได้แก่ หน่วยงานของท่านได้จดั ให้มบี ริการสาธารณะอย่างมีคณ
ุ ภาพและเกิดประโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง
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( X = 3.72, S.D. = 0.76) และบุคลากรในหน่วยงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์และมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่ก�ำ หนด ( X = 3.71, S.D. = 0.72) ตามลำ�ดับ
2.7 การบริ ห ารจั ด การเทศบาลเมื อ งสุ ริ น ทร์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของหลั ก
ธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านหลักความคุ้มค่า
     ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ หลั ก ความคุ้ ม ค่ า พบว่ า ความ
พึงพอใจต่อหลักความคุ้มค่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ( X =3.70, S.D. = 0.55) โดย
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ข้อ คือ หน่วยงานของท่านมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัด ก่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อส่วนรวมและสังคม ( X = 3.75, S.D. = 0.83) รองลงมาได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับ
สูงมีบทบาทในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ (การดำ�เนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คุณภาพของการบริการ) ( X = 3.72, S.D. = 0.79) และการปฏิบัติงานได้คำ�นึงถึงความปลอดภัย
ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลักสำ�คัญ ( X = 3.70, S.D. = 0.72) ตามลำ�ดับ
3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ทม่ี ี
ประสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    3.1 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาล เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนหลัก
นิติธรรม
       ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักนิติธรรมพบว่า
การปฏิบตั งิ านยังขาดกฎระเบียบในการบังคับทีช่ ดั เจนรวมถึงหลักนิตธิ รรมของเจ้าหน้าทีบ่ างคน มี
จำ�นวนมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ การกระจายอำ�นาจให้กบั ชุมชนและประชาชนยังไม่ครอบคลุม และ
ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม
            ส�ำ หรับข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
บนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาลเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนหลักนิตธิ รรม พบว่า
ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้หลักนิติธรรมกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีจำ�นวนมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ควรมีการออกพื้นทีให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ร่วมถึงการบริหารงานของท้องถิ่นตาม
หลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม และผู้บริหารควรมีชี้แจงกระบวนการของหลักการกระจายอำ�นาจ
และการลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยตนเอง
     3.2 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาล เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน หลัก
คุณธรรม
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       ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหาร จัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลักคุณธรรม พบว่า
ผู้นำ�ชุมชนและบุคลากรบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีจำ�นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่
เจ้าหน้าที่และบุคคลากรบ้างคนใช้วาจาทีไม่สุภาพกับ และเจ้าหน้าที่และบุคคลากรขาดคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน
       สำ�หรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลักคุณธรรม พบว่า
ควรมีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคคลากรร่วมถึงกลุ่มผู้นำ�ชุมชน มี
จำ�นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ควรให้ประชาชนมีส่วนในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้นำ�ชุมชน และควรมีการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
3.3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลัก
ความโปร่งใส
      ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักความโปร่งใส พบ
ว่า หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นยังขาดความโปร่งใสและขาดความน่าเชื่อถือ มีจำ�นวนมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ กระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ยังขาดความน่าเชื่อถือ และประชาชนยัง
ไม่ทราบถึงอำ�นาจหน้าที่ของตนในการเป็นผู้ตรวจสอบการทำ�งานของหน่วยงาน
      สำ�หรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักความโปร่งใส
พบว่า ควรมีการออกมาชีแ้ จงกระบวนการปฏิบตั งิ านและการใช้งบประมาณต่าง ๆ เพือ่ ความโปร่งใส
มีจำ�นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ควรมีการสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ และควรสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้
งบประมาณในแต่ละโครงการให้ประชาชนทราบ
3.4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลัก
การมีส่วนร่วม
     ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบน
พืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาลเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนหลักการมีสว่ นร่วม พบ
ว่า ประชาชนขาดความสามัคคีในหมู่คณะรวมถึงการขาดความช่วยเหลือจากหน่วยงาน มีจำ�นวน

52

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

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

มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ประชาชนมีการแบ่งแยกพวกเป็นหมู่คณะ และประชาชนในชุมชนไม่ให้
ความสนใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นเท่าที่ควร
    สำ�หรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลักการมีส่วนร่วม
พบว่า ควรมีค่าตอบแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจูงใจประชาชนให้เกิดความสนใจมีจำ�นวนมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการออกพื้นที่สำ�รวจความต้องการและ
ความเดือดร้อนของประชาชน และ สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี
    3.5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาล เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน หลัก
ความรับผิดชอบ
     ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักความรับผิดชอบ
พบว่า ขาดความรับผิดชอบในหน้าทีท่ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องต่อส่วนร่วม มีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่
เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรในหน่วยงานบางคนละเลยการปฏิบตั หิ น้าที่ และบางครัง้ ไม่มกี ารติดตามผล
การดำ�เนินการที่มีผลกระทบต่อส่วนร่วม
    ส�ำ หรับข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักความรับผิดชอบ
พบว่า ควรจัดให้มีการออกสำ�รวจความเป็นอยู่ของประชาชนร่วมถึงการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ มี
จำ�นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ และควรมีการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
   3.6 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาล เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน หลัก
ความคุ้มค่า
     ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบน
พืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาลเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนหลักความคุม้ ค่า พบว่า
มีการบริหารจัดการงบประมาณที่สิ้นเปลือง มีจำ�นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ประชาชนไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิน่ และการบริหารจัดการในเรือ่ งต่าง ๆ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
    สำ�หรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร จัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพ
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บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักความคุ้มค่า
พบว่า ควรมีการสำ�รวจปัญหาในชุมชนเพื่อลดปริมาณการใช้งบประมาณที่สิ้นเปลืองในการแก้ไข
ปัญหาที่ไม่เข้าใจถึงปัญหานั้น ๆ มีจำ�นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ควรบริหารจัดการทรัพยากรใน
ชุมชนอย่างประหยัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนรวมถึงการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการ
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดย
ภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการของเทศบาลเมืองสุรินทร์ พึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อ
หลักนิติธรรม มากที่สุด อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
หลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
หลักธรรมาภิบาลที่ 1 หลักนิติธรรม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก มีค่า
เฉลีย่ เท่ากับ 3.85 แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิตธิ รรม ของ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สามารถดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมถึงมี
กฎหมายข้อบังคับและบทลงโทษทีเ่ ป็นทีย่ อมรับของประชาชนจากการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชาต่อหลักนิติธรรมและยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
เทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ในการนำ�หลักธรรมาภิบาล มาปรับใช้ ซึง่ งานวิจยั ในครัง้ นีส้ อดคล้องกับแนวคิดของ
พระจริญ จิรสุโภ (เมืองประทับ) (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
การมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นว่า เทศบาล
เมืองบางกรวย มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
หลักธรรมาภิบาลที่ 2 หลักคุณธรรม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก โดย
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.76 แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม
ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารและบุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงการยึดมัน่ หลักการต่อการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์ของหน่วยงานและ
ประชาชน ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ อรัญญา ม่วงแดง (2548) ศึกษา
วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองบางลำ�พูน ผล
การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลเมืองบางลำ�พูนเพื่อบริการ
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ประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลที่ 3 หลักความโปร่งใส พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลัก
ความโปร่งใส ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีนโยบาย และการปฏิบัติงานที่ถูก
ต้องตามหลักธรรมาภิบาล หลักความโปร่งใสเนือ่ งด้วยการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง
สุรินทร์มีการเปิดโอกาสให้บุคลากร องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนติดตามตรวจสอบ
การบริหารงานและผลสัมฤทธิ์ ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจริญ
จิรสุโภ (เมืองประทับ) (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี” พบว่า การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นว่า เทศบาลเมืองบางกรวย
มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
หลักธรรมาภิบาลที่ 4 หลักการมีส่วนร่วม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลัก
การมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากร
องค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง ซึง่ งานวิจยั
ในครั้งนี้ยังมีความสอดคล้อง กับงานวิจัย สิริวิภา ศรีปลั่ง (2548) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาตัวชี้วัด
ธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานของสำ�นักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปฏิบัติงานของสำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หลักธรรมาภิบาลที่ 5 หลักความรับผิดชอบ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์นั้นมีการจัดให้มีการบริการ
สาธารณะ มีนโยบาย กิจกรรม หรือแผนงานทีมปี ระสิทธิภาพและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
งาน ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับ พระจริญ จิรสุโภ (เมืองประทับ) (2552) ได้ศึกษา
เรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” พบว่า
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 ด้าน คือ
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นว่า เทศบาลเมืองบางกรวย มีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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หลักธรรมาภิบาลที่ 6 หลักความคุม้ ค่าพบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ พึงพอใจมากโดย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล หลักความคุ้มค่า
ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน และสังคมรวมถึงการปฏิบัติงานที่ได้คำ�นึงถึงความปลอดภัยทั้งด้าน
ชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลักสำ�คัญ ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัย พระจริญ
จิรสุโภ (เมืองประทับ) (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นว่า เทศบาล
เมืองบางกรวย มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
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การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุรินทร์
THE STUDY OF LOCAL WISDOMS FOR CULTURAL TOURISM
IN SURIN PROVINCE
วิลาสินี เหมหงษ์1 คนึงนิตย์ ไสยโสภณ2 บุญยัง หมั่นดี3
Wilasinee Hemhong1, Kanuengnit Saiyasopon2, Boonyoung Mundee3
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดสุรินทร์ และ 2) เพื่อศึกษาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำ�เสนอผ่านการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุรินทร์ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิควิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตจากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ปราชญ์พื้นบ้าน ผู้นำ�ชุมชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำ�มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์
เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ถี ก ารดำ � เนิ น ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ สื บ ทอดมาแต่
โบราณของคนเขมรเมืองสุรินทร์ อันได้แก่ ภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและ
การแสดงเพื่ อ ความเพลิ ด เพลิ น คื อ 1) ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นหั ต ถกรรมเครื่ อ งเงิ น เป็ น ภู มิ ปั ญ ญา
ที่แฝงปรัชญาในการดำ�เนินชีวิตเอาไว้ ตามการใช้สอยและความเชื่อว่าเป็นของขลัง วัตถุมงคล
เสริมความสิริมงคลแก่ชีวิต 2) ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาที่การทำ�เครื่อง
นุ่งห่มที่มี เอกลักษณ์ของลวดลายต่าง ๆ มีความหมายเฉพาะถิ่น 3) ภูมิปัญญาด้านศิลปะการ
แสดงกันตรึมพื้นบ้าน ได้รับการสืบทอดมาแต่เขมรโบราณภูมิปัญญานี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของชาวเขมรสุ ริ น ทร์ เ ท่ า นั้ น เนื่ อ งจากการละเล่ น พื้ น บ้ า นนี้ จ ะต้ อ งใช้ ภ าษาท้ อ งถิ่ น ในการ
ขั บ ร้ อ งหรื อ การละเล่ น และ 4) ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นวั ฒ นธรรมการเลี้ ย งช้ า ง การเลี้ ย งช้ า งเพื่ อ
ฝึกหัดช้างให้มีความสามารถด้านการแสดงเพื่อนำ�เสนอเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยว
การศึกษาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ นำ � เสนอผ่ า นการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
พบว่ า การจั ด การหรื อ กิ จ กรรมที่ นำ � เสนอภู มิ ปั ญ ญาจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะทาง
ภู มิ ปั ญ ญาทั้ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมและที่ เ ป็ น นามธรรม ได้ แ ก่ ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นหั ต ถกรรมเครื่ อ งเงิ น
การจั ด การหรื อ การนำ � เสนอภู มิ ปั ญ ญาด้ า นนี้ จ ะต้ อ งแสดงให้ ท ราบถึ ง ความเป็ น มา และ
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นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3
ข้าราชการบำ�นาญ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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ความสำ�คัญ เอกลักษณ์เฉพาะถิน่ ผ่านศูนย์แสดงและจำ�หน่ายสินค้าในชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหม ได้จัดในลักษณะของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เรียกว่า
“พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” ที่เก็บรวบรวมความรู้ หรือองค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหม
ภายในชุมชนภูมปิ ญ
ั ญาด้านศิลปะการแสดงกันตรึมพืน้ บ้าน นำ�มาจัดการแสดงเพือ่ ต้อนรับทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวได้รับชมการแสดงกันตรึมพื้นบ้านในนาม “หมู่บ้าน
วัฒนธรรมดงมัน” และภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมการเลี้ยงช้าง ได้มี การจัดเป็นศูนย์คชศึกษาได้มี
พิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมกวยเลี้ยงช้างของจังหวัดสุรินทร์
คำ�สำ�คัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์

ABSTRACT

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

The purposes of the research are 1) study of local wisdoms for cultural
tourism in Surin province 2) Study the local wisdom management for cultural tourism in Surin province. The qualitative research methodology was used in this study
by using interview form and observational form. There are representative samples
of the study who are Local Philosophers, Leaders and specialist of the community.
The study results were as follows :
The qualitative research methodology is employed in this study, data are
collected by in-depth interviews and observations. The participants of the researchinclude local philosophers, leaders and specialists in the community. According to
the study of the local wisdoms for cultural tourism, the results reveal that the local
wisdoms used for cultural tourism are occupational and traditional
performance wisdoms.
These wisdoms are obviously related to the way of life of people in the
community and inherited from ancient Khmer people in Surin province, namely, 1)
the wisdom of silverware handicraft production which indicates the philosophy to
life and the belief that amulets bring good lucks to holders, 2) the wisdom of unique
local handmade silks 3) the wisdom of local performance called “Kan Truem” which
is found in Surin province only, and 4) the wisdom of elephant fostering culture
which aim at promoting the local tourism. In addition, for the study of the local wisdom management presented through cultural tourism, the findings show that the
presented activities are consistent with both concrete and abstract aspects of the
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wisdoms. For instance, the management in the silverware handicraft production
indicates its background, significance and identity trough the tourism product selling
centers in Surin province. For the handmade silks, they are displayed as the “Living
Museum” which is the study center on the wisdom of handmade silks in the community. Also, the wisdom of local performance or “Kan Truem” is presented for
tourists in the form of “Dong Man Cultural Village”. Furthermore, the wisdom of
elephant fostering culture demonstrates the way of life of Kui people through
activities shown in the “Elephant Study Center”
Keywords : Wisdoms, Local Wisdoms for Cultural Tourism, Surin Province

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

ประเทศไทยต้นกำ�เนิดของวัฒนธรรมทีเ่ ก่าแก่แห่งหนึง่ ในอุษาอาคเนย์ โดยบรรพบุรษุ ของ
ชาติไทยแต่โบราณได้สร้างสรรค์และคิดค้นความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ ทีร่ วมเรียกว่า “ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น” ได้ถ่ายทอดจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยความรู้เหล่านี้มีส่วนสำ�คัญสำ�หรับการ
ประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินชีวิตและแก้ไขปัญหาของมนุษย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ เช่น การกิน
อยู่ อาหารพื้นบ้าน การรักษาสุขภาพ การทอผ้า การละเล่นพื้นบ้าน ดนตรีและการแสดงความเชื่อ
เพื่อตอบสนองต่อการดำ�รงชีวิตการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พิทยา ว่องสกุล, 2536 :
293) หลายทศวรรษที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติโดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือเข้าสู่ระบบทุนนิยม (ศรีศักดิ์
วัลลิโภดม, 2534 : 165) ผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวนี้ส่งผลให้วิถีการดำ�เนินชีวิตของชาวบ้านหรือ
ท้องถิน่ เปลีย่ นแปลงไปการผลิตเพือ่ ยังชีพมาเป็นการผลิตเพือ่ ขาย การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมส่งผล
ให้ค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มหดและจางหายไป ดังคำ�กล่าวที่ว่า “เศรษฐกิจดีสังคม
มีปัญหา ชุมชนล่มสลาย” (เสรี พงศ์พิศ, 2534 : 16) ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมานั้น
เปลีย่ นแปลงไปแบบคูข่ นานกับยุคสมัยภูมปิ ญ
ั ญาทีส่ งั่ สมมาจำ�นวนมากกำ�ลังจะสูญหายไปเพราะว่า
กำ�ลังจะขาดการสืบทอด ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใหญ่ ๆ รวมกัน 3 กลุ่ม
ได้แก่กลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ขมร กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู กลุม่ ชาวไทยอีสาน โดยกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ าศัยหนาแน่นทีส่ ดุ
ใช้ภาษาเขมรในการสือ่ สารทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ พร้อมทัง้ แบบของการดำ�เนินชีวติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทั้งหลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สิ่งเหล่านี้ ได้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
“มรดกอีสานใต้” (อัจฉรา ภาณุรัตน์, 2548 : 89)
การเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมนัน้ ภูมปิ ญั ญาก็มกี ารปรับตัวให้เหมาะสม
กับโลกจนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมขึ้น สิ่งที่
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เหมาะสมอย่างหนึง่ ทีน่ �ำ มาเป็นการจัดการกับภูมปิ ญ
ั ญาคือ การจัดการผ่านระบบการท่องเทีย่ วทาง
วัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้เองจังหวัดสุรินทร์จึงได้มีการอนุรักษ์ โดยการนำ�ภูมิปัญญามาจัดการให้เกิด
การท่องเที่ยวโดยผ่านระบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ทรง
คุณค่าหลายแห่งในปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วให้ความสำ�คัญและหันมาสนใจแหล่งท่องเทีย่ วทางภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ มากขึน้ เพราะจะได้ชมความชาญฉลาดของบรรพบุรษุ ทีค่ ดิ ค้นวิธที จี่ ะอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติใน
แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น เมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเที่ ย วทำ � ให้ ไ ด้ รั บ ความรู้ ท่ี แ ปลกใหม่ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศอย่างมาก
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับ การจัดการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์
ที่นำ�มาผ่านกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมว่ามีระบบการจัดการอย่างไรจึงเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเป็นอย่างมากเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่
ที่เน้นให้นักท่องเที่ยว เที่ยวได้ชมวิถีชีวิตชนบท วัฒนธรรมประเพณี ที่มีอยู่ในท้องถิ่นทำ�ให้ธุรกิจต่าง ๆ
เกิดขึน้ มากมายเพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ ว ทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วชมเป็นการกระจายรายได้ลงสูช่ มุ ชน ซึง่ เป็น
การเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสุรนิ ทร์ ผนวกกับเป็นการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
และประยุกต์ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการถ่ายทอดของบรรพบุรษุ ให้ใช้ในชีวติ ประจำ�วัน ได้ โดยไม่ให้สญ
ู หาย
ไปตามกระแสโลกาภิวตั น์ ซึง่ สามารถสร้างเป็นรายได้ให้กบั ผูท้ รี่ กั ษาภูมปิ ญั ญาไว้ในลักษณะต่าง ๆ และ
คนในชุมชนเอง ได้รับประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนและเพื่อเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนี้ให้สามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยระบบการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
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1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น�ำ มาใช้ในการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น�ำ เสนอผ่านการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์
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ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้เทคนิค
วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตจากปราชญ์พื้นบ้าน ผู้นำ�ชุมชน และเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้การอธิบายประกอบเหตุผลหรือ
การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ส่วนข้อมูลที่ได้จากเอกสารจะใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) การสรุปผลและรายงานลักษณะการบรรยายหรือพรรณนา สรุป
(Descriptive Analysis)
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ผู้วิจัยได้น�ำ เสนอข้อสรุปจากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น�ำ มาใช้ในการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์
      1.1 ภูมปิ ญ
ั ญาด้านหัตถกรรมเครือ่ งเงิน บ้านเขวาสินรินทร์ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาด้านหัตถกรรม
เครื่องเงินของบ้านเขวาสินรินทร์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเขมรโบราณ สืบทอดด้วยการสั่งสอน
บอกกล่าวภายในครัวเรือนที่มีความรูค้ วามสามารถด้านการตีทองรูปพรรณ ได้ถ่ายทอด ให้ลูกหลาน
ในบ้านเขวาสินรินทร์ ภูมปิ ญ
ั ญาด้านเครือ่ งเงินหรือประเกือมนี้ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านวัตถุทโี่ ดด
เด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือเป็นภูมิปัญญาที่แฝงปรัชญาในการดำ�เนินชีวิตเอาไว้ ตามการใช้สอย
และความเชือ่ ว่าเป็นของขลัง วัตถุมงคล เสริมความสิรมิ งคลแก่ชวี ติ ตามความเชือ่ ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ไทยเขมรโบราณจากการที่เป็นภูมิปัญญาทางด้านวัตถุนั้น ดั้งนั้น ภูมิปัญญาย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหัตถกรรมเครือ่ งเงินจึงเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับกระบวนการผลิตประเกือม ได้แก่ วัสดุอปุ กรณ์การผลิต
กรรมาวิธกี ารผลิต และการออกแบบลวดลายหรือการสับลาย สิง่ เหล่านีเ้ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาย่อย ๆ เกีย่ วกับ
หัตถกรรมเครื่องเงินทั้งสิ้น
   1.2 ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมบ้านท่าสว่าง ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวาง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นของผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ในอดีตที่เป็นกลุ่มออสโตรเอเชียติกจึงมีความคล้ายคลึงกัมพูชาต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิน่ ของตนเอง ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมพืน้ บ้านได้สอื่ ถึงวิถชี วี ติ วัฒนธรรมอารยะ
ธรรมของคนในท้องถิน่ ซึง่ เอกลักษณ์ลวดลายต่าง ๆ มีความหมายเฉพาะแสดงถึงความเป็นตัวแทน
ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม นั้นมีภูมิปัญญาย่อย ๆ รวมอยู่ที่เกี่ยว
เนือ่ งกับกระบวนการผลิต อันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาด้านวัตถุทตี่ อ้ งสร้างมันขึน้ มาภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจึง
ได้นำ�มาประกอบใช้ร่วมกันจนกลายเป็นภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมในที่สุด ภูมิปัญญาที่กล่าว
ถึงได้แก่ภูมิปัญญาด้านการเลี้ยงไหม ภูมิปัญญาด้านการย้อมไหม ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม
ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการสร้างสรรค์ลวดลายผ้า สิง่ เหล่านีถ้ กู นำ�มาสร้างหัตถกรรมผ้าไหมของบ้านท่าสว่าง
ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพทางด้านภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมที่สุด
ในสุรินทร์ อันเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับปราชญ์พื้นบ้าน ทั้งยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลอีกด้วย โดยภูมิปัญญาย่อยต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะถูกนำ�เสนอ
แต่ละอย่างโดยจัดให้เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ต่อไป
      1.3 ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงกันตรึมบ้านดงมัน เป็นภูมิปัญญาที่โดดเด่น
ด้านศิลปะแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมรในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากเขมร
โบราณภู มิ ปั ญ ญานี้ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของชาวเขมรสุ ริ น ทร์ เ ท่ า นั้ น เนื่ อ งจากการละเล่ น
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พื้ น บ้ า นนี้ จ ะต้ อ งใช้ ภ าษาท้ อ งถิ่ น ในการขั บ ร้ อ งหรื อ การละเล่ น บ้ า นดงมั น ได้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกันตรึมมาเป็นเวลานานพร้อมกับการตั้งหมู่บ้าน มีกลุ่มปราชญ์ด้านนี้หลาย
กลุ่มและมีผลงานที่รู้จักแก่คนทั่วไป ซึ่งทำ�ให้ภูมิปัญญาด้านกันตรึมพื้นบ้านดงมัน เป็นที่รู้จักและ
โด่งดังไปทั่วเขตอีสานใต้ จึงเป็นเหตุให้หมู่บ้านได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมโดยการเน้นให้
ชาวบ้านอนุรักษ์ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงกันตรึมพื้น
เป็นการพัฒนาการละเล่นที่มาจากการดำ�เนินชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ประกอบเป็นเพลงหรือชุดการแสดงมากมาย การแสดงออกทางวัฒนธรรมทีป่ รากฏในบทเพลงของ
ชาวไทยเขมรสุรนิ ทร์บา้ นดงมันแห่งนี้ เป็นปัจจัยให้เกิดการยอมรับความเป็นเลิศทางด้านภูมปิ ญ
ั ญา
ด้านศิลปะการแสดงกันตรึมของบ้านดงมัน ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงกันตรึมจะถูกนำ�เสนอ
ผ่านการแสดงกันตรึมเพือ่ เป็นกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว ภูมปิ ญ
ั ญาย่อย ๆ ทีก่ ล่าวถึงได้แก่ การขับร้อง
เป็นภาษาเขมรท้องถิน่ เครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านทีใ่ ช้ประกอบแสดง พร้อมกับการแต่งกายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น
     1.4 ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างของชาวกวย บ้านตากลาง ตำ�บลกระโพ อำ�เภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ ได้ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาในการเลีย้ งช้างอันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาทีท่ รงคุณค่าและมีอตั ลักษณ์
เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กล่าวได้ว่าชนกลุ่มนี้เท่านั้นที่สามารถเลี้ยงและจัดการกับช้างได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพตามแนววิถีการดำ�เนินชีวิตเฉพาะของชาวกวย โดยภูมิปัญญาย่อยต่าง ๆ ที่ชาวกวย
ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษได้นำ�มาใช้ในการเลี้ยงและการดูแลช้าง ได้แก่ ภูมิปัญญาด้าน
อาหารของช้าง ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการทำ�คอกช้าง ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการอาบนํา้ ให้ชา้ ง ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการ
ดูแลสุขภาพช้าง ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการขยายพันธุช์ า้ งและภูมปิ ญ
ั ญาเพือ่ การฝึกหัดช้าง ได้แก่ ภูมปิ ญ
ั ญา
ด้านการดูนิสัยของช้าง ภูมิปัญญาด้านการฝึกหัดช้าง โดยมีทั้งการฝึกหัดเพื่อใช้งานและการฝึกหัด
เพื่อการแสดง ภูมิปัญญาย่อย ๆ เหล่านี้ได้ถูกนำ�เอามาใช้ในการเลี้ยงช้างเพื่อฝึกหัดช้างให้มีความ
สามารถด้านการแสดงเพื่อนำ�เสนอเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยวในลำ�ดับต่อไป
2. การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น�ำ เสนอผ่านการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ การนำ�เอา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ เหล่านี้มาจัดนำ�เสนอเป็นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อต้อนรับการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุรนิ ทร์ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกเอาภูมปิ ญ
ั ญาทีม่ คี วามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ถิน่ เมืองสุรนิ ทร์ ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันดีและมีความหมายทางคุณค่าด้านวัฒนธรรม สมควรแก่การอนุรกั ษ์
และส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ นำ�เข้าสูก่ จิ กรรมเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยิง่ อันจะทำ�ให้ภมู ปิ ญ
ั ญา
เหล่านี้ได้รับการเผยแพร่และส่งเสริมสู่สากลมากขึ้น โดยความแตกต่างของแต่ละภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น
มีลักษณะแตกต่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ภูมิปัญญาจะถูกนำ�เสนอตามลักษณะ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ดังนี้
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    2.1 การจัดการภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม
        2.1.1 การจัดการภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จัดในลักษณะของ
ศูนย์การเรียนรูข้ องชุมชน เรียกว่า “พิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ ” เนือ่ งด้วยเป็นศูนย์ทเี่ ก็บรวบรวมความรู้ หรือ
องค์ความรูท้ เี่ กิดจากภูมปิ ญ
ั ญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมโดยถ่ายทอดผ่านปราชญ์หรือภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ภายในชุมชน มีการจัดสภาพบริบทให้เหมาะสมต่อการเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแสดงถึงศักยภาพ
ของท้องถิ่นด้านความรู้ด้านหัตถกรรมผ้าไหม นอกจากนี้มีเครือข่ายและการประสานความร่วมมือ
ด้านการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
ผ้าไหมบ้านท่าสว่างให้ได้รับการสืบทอดโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งส่วนนี้นั้นทำ�ให้
ชุมชนและองค์กรอืน่ ได้เชือ่ มต่อและเกิดเครือข่ายการเรียนรูร้ ว่ มกับองค์กรทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับ
ภาคและประเทศ ดังนั้นกิจกรรมที่ทางแหล่งท่องเที่ยวได้นำ�เสนอ ได้แก่ การเรียนรู้ ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหม เช่น แหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้นจะเป็น การนำ�เสนอ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งตามกิจกรรมหลัก ๆ ตามภูมิปัญญาย่อย ๆ ที่ได้นำ�มาจัด
เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เรื่องการปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การ
สาวไหม ย้อมสีไหมทั้งแบบใช้สีธรรมชาติและการทอผ้าไหม แบบดั้งเดิม เมื่อกิจกรรมเหล่านี้ล้วนให้
ความรูแ้ ก่นกั ท่องเทีย่ ว ผ่านทางปราชญ์ผเู้ ชีย่ วชาญในท้องถิน่ และจัดขึน้ ในสถานทีข่ องชุมชนอันมีสภาพ
ที่น่าเที่ยวชม และเหมาะสมกับการเรียนรู้ตามลักษณะของภูมิปัญญาสภาพทั่วไปของแหล่งเรียนรู้มี
ความน่าร่มรื่นเหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาได้เป็นอย่างดี
2.1.2 การจัดการภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านเขวาสินรินทร์ ภูมิปัญญา
หัตถกรรมเครือ่ งเงินนีเ้ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาทางด้านวัตถุ ดังนัน้ การจัดการหรือการนำ�เสนอภูมปิ ญ
ั ญาด้าน
นี้จะต้องแสดงให้ทราบถึงความเป็นมา ความสำ�คัญ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและความเป็นตัวตนของ
ภูมิปัญญาอันหมายถึงกระบวนการสร้างมันขึ้นมาจนเป็นรูปธรรม ดังนั้น สิ่งเหล่านี้ถึงถูกนำ�มาแสดงให้
นักท่องเที่ยวได้รับชม โดยนำ�เสนอเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อ
ต้อนรับหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านเขวาสินรินทร์จะมีกิจกรรมหลัก ๆ 4 กิจกรรมด้วยกันซึ่ง
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นการนำ�เสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
หัตถกรรมเครื่องเงินของบ้านเขวาสินรินทร์ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยายโดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญหรือปราชญ์พื้นบ้านด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเกือม) โดยการนำ�เอา
ภูมปิ ญ
ั ญาด้าน วัสดุอปุ กรณ์การผลิต กรรมวิธกี ารผลิต และการออกแบบลวดลายหัตถกรรมเครือ่ งเงิน
ซึง่ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับหัตถกรรมเครือ่ งเงิน (ประเกือม) ทัง้ สิน้ หัตถกรรม
เครื่องเงินนี้ เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่เป็นรูปธรรมหรือด้านวัตถุเป็นสิ่งที่จับต้องหรือมองเห็นได้
ดังนัน้ การจัดการหรือการเผยแพร่ภมู ปิ ญ
ั ญาทีเ่ ป็นวัตถุตวั นีก้ จ็ ะต้องแสดงให้ทราบถึงทีไ่ ปทีม่ า ความ
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สำ�คัญเอกลักษณ์ และกระบวนการสร้างมันขึน้ มาพร้อมกับอัตลักษณ์เฉพาะในความเป็นตัวของมันเอง
ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะถูกแสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจได้ทราบ โดยการบรรยายให้ความรู้ การ
ชมวีดีทัศน์ประกอบเพื่อให้เห็นภาพ การสาธิตหรือทดลองทำ�ให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้ชินกับสภาพ
การปฏิบตั จิ ริงและพร้อมกับการนำ�เสนอสิง่ ทีไ่ ด้จากกรรมวิธโี ดยการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทเี่ สร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ณ ศูนย์แสดงและจำ�หน่ายสินค้าในชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ได้นั้น
ได้แก่ แหล่งเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านหัตถกรรมเครือ่ งเงินและศูนย์การแสดงและจำ�หน่ายสินค้า
หัตถกรรมเครื่องเงิน
   2.2 การจัดการภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม
         2.2.1 การจัดการภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงกันตรึมบ้านดงมัน จัดเป็นศูนย์ศิลป
วัฒนธรรมด้านการแสดงกันตรึมและมีสถานที่เอื้อและเหมาะสมต่อการแสดงดังกล่าว เพื่อรองรับ
นักท่องเทีย่ วในลักษณะรวมกลุม่ ของศิลปินกันตรึมด้วยกัน นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมการบายศรีสขู่ วัญ
และจัดอาหาร ที่พักสำ�หรับนักท่องเที่ยวด้วย
2.2.2 การจัดการภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมชาวกวยเลี้ยงช้างบ้านตากลางจัดเป็นศูนย์
การแสดงช้างและการนำ�เสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวกวยเลี้ยงช้างบ้านตากลาง
ในรูปแบบพิพธิ ภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาหรือศูนย์คชศึกษา ส่วนผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทีย่ ว
ที่ได้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนั้น ได้แก่ แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการแสดงของช้าง
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การศึกษาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์เป็นลักษณะทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำ�มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวจะเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก
ทั้งสิ้นโดยจะเป็นภูมิปัญญาที่เน้นและเกี่ยวเนื่องกับแนววิถีการดำ�เนินชีวิตที่สืบทอดมาแต่โบราณ
ส่วนมากเป็นภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพหรือเลี้ยงตัวเองและการแสดง เพื่อความเพลิดเพลิน
ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ (2534) ที่มีแนวคิดว่า ภูมิปัญญาเป็นปรัชญาชีวิตเป็น
ศาสตร์และศิลป์แห่งการดำ�เนินชีวิตของชาวบ้านเป็นฐานคิดและหลักเกณฑ์การกำ�หนดคุณค่าและ
จริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมาช้านานจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายสู่ลูกหลานจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่น
หนึ่ง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาเป็นศาสตร์ คือ ความรู้เกี่ยวกับการดำ�เนินชีวิต ปัจจัยสี่ การ
ทำ�มาหากิน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันในสังคม ภูมิปัญญาเป็นศิลป์ คือ
เป็นความรูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่าดีงามทีผ่ คู้ นได้คดิ ขึน้ มาไม่ใช่เพียงด้วยสมองอย่างเดียวแต่ดว้ ยอารมณ์ ความรูส้ กึ
ทัศนะและจิตวิญญาณ ภูมปิ ญ
ั ญาเป็นความรูท้ เี่ ชือ่ มโยงทุกอย่างทุกด้านทุกมิตเิ ข้าด้วยกันจึงเป็นความ
รู้ที่มีคุณธรรม ความรู้ที่เป็นรอบด้านและเป็นองค์รวม เพราะเป็นความรู้ที่มาจากชีวิตและสัมพันธ์กับ
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ชีวิต การเรียนรู้ในอดีตจึงเป็นการเรียนรู้ไม่ได้เพียงเพื่อความรู้ แต่ให้เกิด “ปัญญา”อันเป็นที่มาของ
ชีวิตพอเพียง ไม่โลภและอยู่เย็นเป็นสุขอีก
การนำ�เอาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาจัดนำ�เสนอเป็นกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ต้อนรับการท่องเทีย่ วทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดสุรนิ ทร์ได้เลือกเอาภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ ป็นมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั กับแนวทางการพัฒนาหมูบ่ า้ นทอผ้าไหม อำ�เภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรรี มั ย์ ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรม เนือ่ งจากความมีอธั ยาศัยไมตรีของชาวบ้านและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาว
บุรรี มั ย์เป็นทรัพยากรท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นสิง่ ดึงดูดใจ งานประเพณีสบิ สองเดือนประเพณีที่
เกี่ยวเนื่องในชีวิตประจำ�วันและการทอผ้าไหม ซึ่งงานวิจัยของประหยัด ตะคอนรัมย์ (2544) ที่ศึกษาการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดนํ้าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยสำ�คัญที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยว ความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดริมนํ้าหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี
และมีความหมายมีคุณค่าด้านวัฒนธรรมสมควรที่จะทำ�การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
นำ�เข้าสูก่ จิ กรรมเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยิง่ สามารถ จันทร์สรู ย์ (2534 : 10) ได้อธิบายลักษณะของภูมปิ ญั ญา
ใน 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ลักษณะที่เป็นนามธรรมได้แก่ เป็นโลกทัศน์
ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดำ�เนินชีวิตเรื่องเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และคุณค่าความหมายในทุกสิ่ง
ทุกอย่างในชีวิตประจำ�วันส่วนลักษณะที่เป็นรูปธรรมนั้นได้แก่จะเป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่น การทำ�มาหากิน
การเกษตร ดนตรี หัตถกรรม ศิลปะ และอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและสะท้อนออกมาเป็นกระบวนทัศน์
ซึ่งทางรูปธรรมได้แก่ ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมและเครื่องเงินการนำ�เสนอนั้นภูมิปัญญาย่อย ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องนั้นต้องจะเป็นการแสดงถึงกระบวนหรือกรรมวิธีการผลิตขึ้นมาของหัตถกรรมทั้งสองอย่างนี้
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
   1.1 ควรนำ�ข้อสนเทศด้านการจั ด การภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ นในจั ง หวั ดสุ ริ นทร์ ไ ปเป็ น
ฐานข้อมูลทางการศึกษาและการท่องเที่ยวเพื่อท้องถิ่นต่อไป
    1.2 ควรนำ�ผลสรุปด้านการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ไปวางแนวการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
2. ข้อเสนอแนะการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรมีการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างรูปแบบ
(Model) ทางด้านการจัดการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้เป็นรูปธรรมเหมาะสมกับการนำ�ไปใช้จดั การอย่าง
แท้จริง
2.2 ควรมีการศึกษาถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางด้านอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลถึงการจัดการ
นำ�เสนอภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ผ่านการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมเพือ่ สรุปแนวคิดด้านการจัดการทีเ่ หมาะสม
ต่อไป
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การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัด
การเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
LEARNING MANAGEMENT THE HISTORY OF BAN CHONG MAEO
BY USING PROJECT-BASED LEARNING MODEL
FOR STUDENTS IN GRADE FIVE
ชลิต อิฐไธสง1 ดำ�เกิง โถทอง2 วิลาศ โพธิสาร3
Chalit Itthaisong1, Dumkerng Thothong2, Wilas Photisarn3
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การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง ก่อนกับหลัง
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้วธิ ดี �ำ เนินการศึกษาเชิงกึง่ ทดลอง ออกแบบการศึกษาแบบ One Group
Pretest-Posttest Design โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
ช่องแมว จำ�นวน 25 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.46 /
82.53 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก�ำ หนดไว้ 80/80 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว
มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61 และ S.D. = 0.49)
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This study aimed to 1) study the efficacy of learning management for developing learning results on Ban Chong Maeo history by using project-based learning model 2) study learning results of Prathom 5 students of Ban Chong Maeo School,
before and after learning Ban Chong Maeo history using project-based learning
model and 3) study the satisfaction of Prathom 5 students of Ban Chong Maeo
School, toward Ban Chong Maeo history by using project-based learning model.
This study was conducted using a quasi-experimental study. The One Group
Pretest-Posttest Design was designed by the researcher to use in this study. The
sample of Prathom 5 students of Ban Chong Maeo School of 25 people was chosen
by using purposive sampling. Three research methodologies applied in this study
were (1) learning plan to develop learning results on the learning History of Ban
Chong Maeo by using project-based learning model (2) a set of tests for learning
evaluation on Ban Chong Maeo history by using project-based learning model and
(3) a set of questionnaire to find out students’ satisfaction on the teaching of Ban
Chong Maeo history using project-based learning model.
Findings
1. The learning plan to which the researcher had designed efficiency resulted at 82.46/82.53 which considered pass comparing to the standard at 80/80.
2. After taking project-based technique, students of Prathom 5, Ban Chong
Maeo School, had .01 per cent higher learning result than before.
3. In conclusion, the satisfactory of Prathom 5 students at Ban Chong Maeo
School found that, they had high satisfactory on learning management of Ban Chong
Maeo history by using project-based learning model ( X = 4.61 , S.D. = 0.49).
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Keywords : Project-based Learning Model, The History of Ban Chong Maeo.
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การจัดการศึกษาของไทยเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยปัจจุบนั หลักสูตรการศึกษาได้เปลีย่ นแปลงจากหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
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มาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึง่ ได้แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง
บางส่วนทีเ่ กิดจากการใช้ เช่น การกำ�หนดสาระการเรียนรูแ้ ละผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังไว้มากเกินไป
การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อการจัดทำ�เอกสารหลักฐานทางการศึกษา การ
เทียบโอน รวมทัง้ ปัญหาคุณภาพของผูเ้ รียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ยงั ไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, คำ�นำ�) และเพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ที่ยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งนี้ได้กำ�หนด
วิสยั ทัศน์ประเทศไทยในระยะ 5 ปีขา้ งหน้า คือ “สังคมอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องแนวทางการจัดการ
ศึกษา มาตรฐาน 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำ�คัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ในฐานะทีผ่ ศู้ กึ ษารับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ได้สำ�รวจข้อมูลเบื้องต้นจากการสังเกตในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน พบว่า ผู้เรียนเห็นความสำ�คัญของการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น้อยมาก เพราะ
คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำ�คัญ น่าเบื่อหน่าย และต้องท่องจำ�  ทำ�ให้ผู้เรียน ไม่เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
ไม่สนใจเรียน ทำ�ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น้อย ไม่สามารถลำ�ดับเหตุการณ์และ
เชื่อมโยงสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสาระประวัติศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมค่อนข้างตํ่า ซึ่งผู้ศึกษาเล็งเห็นความสำ�คัญของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เพราะสาระประวัติศาสตร์เป็นสาระที่สำ�คัญต่อการสร้างคนให้
เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ เนือ่ งจากมีเนือ้ หาเกีย่ วข้องกับสมาชิกในสังคมและการอยูร่ ว่ ม
กันอย่างมีความสุข สามารถรักษาอารยธรรมชาติให้อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต่อไป
จากความสำ � คั ญ ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า ประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น สาระที่ มี คุ ณ ค่ า ที่ ดี มี
หลักธรรม คุณธรรม ค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ และเป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในปัจจุบนั
ได้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
กำ�หนดไว้ ต้องอาศัยผู้สอนเป็นกำ�ลังสำ�คัญ ผู้สอนต้องเปลี่ยนการสอนจากวิธีบรรยาย มาเป็นการ
สอนวิธตี า่ ง ๆ ด้วยเหตุและผล มุง่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ มีความยืดหยุน่ สนองความต้องการของผูเ้ รียน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และเรียนรู้ ได้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
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ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนและแหล่งอื่น ๆ เน้นสื่อ
ทีผ่ เู้ รียนและผูส้ อนใช้ศกึ ษาค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง หรือเป็นสือ่ ผูเ้ รียนผูส้ อนสามารถจัดทำ�และ
พัฒนาขึน้ เอง นำ�สือ่ ต่าง ๆ ทีม่ อี ยูร่ อบตัวและในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ารณญาณ
ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็ว
ขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของ ชุติมา ศิริวงศ์
(2551 : 3-4) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนจะยึดรูปแบบเดิม ๆ ย่อมยากที่จะทำ�ให้ผู้เรียน
สร้างความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ทางประวัตศิ าสตร์ได้ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
ด้วยวิธีการประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางแก่ครูผู้สอนและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่ผู้ศึกษาค้นพบจากการสังเกตใน
ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีสาระสำ�คัญ คือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สนใจเรียนเพราะ
ไม่เห็นความสำ�คัญของประวัตศิ าสตร์ ทัง้ นีก้ ารจัดการเรียนการสอนประวัตศิ าสตร์ทแี่ ท้จริงต้องสามารถ
ช่วยฝึกให้นกั เรียนมีความเข้าใจ และมีการแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องและแน่นอน นอกจากนัน้
ยังช่วยแยกแยะสิ่งที่มีสาระประโยชน์ และเมื่อแยกสาระประโยชน์ออกจากกันอย่างเด่นชัด เช่น
สามารถสังเกตเห็นโฆษณาชวนเชือ่ และความจริงว่าแตกต่างกันอย่างไร และจากผลการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ของโรงเรียนบ้านช่องแมว สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ยังไม่
ประสบความสำ�เร็จเนื่องจากเนื้อหาของสาระประวัติศาสตร์มีค่อนข้างมากทำ�ให้ไม่สามารถศึกษา
เนื้อหาได้ครบทั้งหมด รวมทั้งนักเรียนยังมีเจตคติในทางลบ ต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผู้เรียนมัก
จินตนาการ ล่วงหน้าว่าการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์นา่ เบือ่ ไม่ทา้ ทาย ห่างไกลจากชีวติ ประจำ�วัน นอกจาก
นี้ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูป้ ระวัตขิ องนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องแมวเมือ่ 2-3 ปีกอ่ น ยังมีผลสัมฤทธิ์
ที่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางโรงเรียนกำ�หนดไว้ ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ประวัตศิ าสตร์ให้ทนั สมัย น่าเรียนและน่าสนใจขึน้ จึงเป็นแนวคิดทีด่ ี เพราะการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
จะช่วยพัฒนากำ�ลังคนให้มีคุณภาพ ช่วยให้คนรู้แจ้งในปัญหาของชุมชนสมัยใหม่ การเมือง และ
เศรษฐกิจในสมัยของตนเอง ประวัติศาสตร์เป็นเสมือนบทเรียนที่สอนให้คนเข้าใจ เพื่อเตรียมรับ
เหตุการณ์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนโยบายการศึกษาของชาติที่ให้ความสำ�คัญต่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
และต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้มีความน่าสนใจ มากกว่าการ
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สอนที่เน้นการบรรยาย พร้อมทั้งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระประวัติศาสตร์ให้สูงขึ้น โดย
ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดแรงจูงใจอยากเรียนรูแ้ ละมีความ
สุข สนุกกับการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าผู้ศึกษาพบว่า
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เนื่องจากการเรียนรูแบบ
โครงงานมุ่งให้ผู้เรียนไดพัฒนาการเรียนรูด้วยตนเองในการเลือกหัวข้อและวิธีการดำ�เนินการด้วย
ตนเอง นำ�ความรูที่ไดจากห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง และการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้
ยังช่วยพัฒนาความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำ�เนินงาน ลักษณะการจัดการเรียน
รู้แบบโครงงานเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ออกแบบ รวบรวมข้อมูล และวางแผนปฏิบัติสร้างสรรค์ผล
งานด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจ ด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน
โดยอาศัยกระบวนการทำ�งาน กิจกรรมต่าง ๆ และมีการประเมินกระบวนการทำ�งานที่ต่อเนื่อง
(กฤษฎา คูหาเรืองรอง, 2553 : 48) ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้เรื่อง
ประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ซึง่ เป็นเทคนิคการจัดการ
เรียนรูท้ เี่ น้นให้ผเู้ รียน เรียนรูด้ ว้ ยตนเองเป็นหลัก เนือ่ งจากการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน (Projectbased learning) นี้ มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการนำ�ความรู้ที่ได้มาจากการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนมาปรับใช้ในการทำ�โครงงาน ทำ�ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาในหลาย
ด้านด้วยกัน นำ�ความรูท้ ไี่ ด้จากแหล่งเรียนรูบ้ รู ณาการ เข้ากับกิจกรรมทีใ่ ห้ผเู้ รียนได้ลงมือทำ� เพือ่ นำ�
ไปสู่ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยการศึกษาค้นคว้า หาความหมาย การแก้ปัญหา และเรียนรู้จากการค้นพบ
ด้วยตนเอง ทำ�ให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับข้อเท็จจริง ซึ่งจะถูกเชื่อมโยงเป็นเรื่อง
เดียวกัน ในลักษณะของความสัมพันธ์ และการเชือ่ มโยงอันจะสามารถนำ�ไปใช้ในสถานการณ์อนื่ ได้
โดยความรู้และสามารถด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียน จะถูกกระตุ้นให้แสดงออกมาอย่างเต็มที่
ขณะทีป่ ฏิบตั กิ จิ กรรม ดังนัน้ การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานจึงเหมาะสมอย่างยิง่ ทีจ่ ะนำ�มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว เพื่อให้ผู้เรียนมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มและเป็นการ
ปลูกฝังให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่าและความสำ�คัญของการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ และเป็นแนวทางให้ผสู้ อน
นำ�ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองต่อไป

ตร
แ์ ล
ะส

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ผู้ศึกษาได้กำ�หนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
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บ้านช่องแมว ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว ที่มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบ
โครงงาน
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การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีดำ�เนินการศึกษาเชิงกึ่งทดลอง ออกแบบการศึกษา แบบ One Group
Pretest-Posttest Design มีรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 25 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 3 ชนิด ได้แก่
    2.1 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ บ้าน
ช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำ�นวน 10 แผน 10 ชั่วโมง
      2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน เรื่องประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำ�นวน 30 ข้อ ที่มีความยาก (P) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอำ�นาจจำ�แนก (B) ตั้งแต่ 0.20 - 1.00
     2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรือ่ งประวัตศิ าสตร์
บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำ�นวน 20 ข้อ ซึ่งแยกเป็นรายด้าน
2 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ และด้านความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
3. ขั้นตอนการดำ�เนินการศึกษา
    3.1 ทำ�การทดสอบก่อนเรียน
       3.2 ผูศ้ กึ ษาดำ�เนินการการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิค
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
     3.3  ทำ�การทดสอบหลังเรียน
      3.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมวที่มี
ต่อการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
   4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 30 คะแนน
   4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
   4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (ฉบับเดียวกับทดสอบ
ก่อนเรียน) จำ�นวน 30 ข้อ 30 คะแนน
   4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนความพึงพอใจของนักเรียน
5. การจัดกระทำ�ข้อมูล
    5.1 นำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน มาตรวจและให้
คะแนน จากนัน้ นำ�ไปคำ�นวณหาผลรวม ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สถิติพื้นฐาน สถิติเชิงทดสอบ
       5.2 นำ�ผลการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว แต่ละคนมาตรวจและให้คะแนนเพื่อบันทึกลงแบบ
บันทึกคะแนนการปฏิบตั กิ จิ กรรมในการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน จากนัน้ นำ�ไปคำ�นวณหาผลรวม
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สถิติ
พื้นฐาน สถิติเชิงทดสอบ
    5.3 นำ�คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนแต่ละ
คน มาตรวจและให้คะแนน จากนั้นนำ�ไปคำ�นวณหาผลรวม ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้สถิติในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สถิติพื้นฐาน สถิติเชิงทดสอบ
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1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามเกณฑ์
80/80 พบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.46 /82.53 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนดไว้
80/80 โดยมีคา่ ประสิทธิภาพทัง้ ด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์สงู กว่าเกณฑ์มาตรฐานทีก่ �ำ หนด
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
ช่องแมว ก่อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว มีคะแนนผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนหลังได้รบั การจัดการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย น
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บ้านช่องแมว ที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบ
โครงงาน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.61 และ S.D. = 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ( X = 4.62 และ S.D. = 0.49) และ
ด้านเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ ( X = 4.60 และ S.D. = 0.49)

อภิปรายผลการวิจัย
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แผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน ทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.46 /82.53
ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพทั้งด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์
สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ�หนด ทั้งนี้อาจเนื่องจากแผนการจัดการเรียนรูด้ ังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ผ่านขั้นตอน
ในการสร้างและพัฒนาอย่างมีระบบเป็นไปตามขัน้ ตอนของการดำ�เนินการศึกษา เริม่ จาก 1) ศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เกี่ยวกับความสำ�คัญ ธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะ คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั รายปี และสาระการเรียนรู้ 2) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุม่
สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านช่องแมว เกีย่ วกับโครงสร้างรายวิชา
เนือ้ หา คำ�อธิบายรายวิชา เวลาเรียน การวัดและการประเมินผล 3) ศึกษาและวิเคราะห์เนือ้ หา เรือ่ ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากหนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วกำ�หนดจุดประสงค์การเรียนรูใ้ นการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับสาระ/
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) ศึกษาเอกสารตำ�ราและงาน
วิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฎีหลักการ และแนวคิดการเรียนรูว้ ชิ าสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 5) นำ�ผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครง
งาน ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว จำ�นวนทั้งสิ้น 10 เรื่องย่อย
เพื่อใช้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน 10 แผนๆ ละ 1 ชั่วโมง 6) กำ�หนดจุดประสงค์การเรียน
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รู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน จำ�นวน 10 แผน ซึ่งใช้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านช่องแมว
ประกอบด้วย หัวเรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำ�คัญ สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ (ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียนขั้นดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นสรุป) สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหาร บันทึกผลการ
จัดการเรียนรู้/ผลหลังสอน (ผลการจัดกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไข และข้อเสนอแนะ)
และภาคผนวก 7) นำ�แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์
บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานดังกล่าว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน
5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับ
ผู้ ศึ ก ษาในการดำ � เนิ น การแก้ ไข 8) นำ � แผนการจั ด การเรี ย นรู้ พ ร้ อ มแบบประเมิ น เสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อช่วยตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เพื่อตัดสินคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 9) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้อีกครั้งตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
ผู้เชี่ยวชาญ 10) นำ�แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้คู่กับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งไม่เคยเรียนเนื้อหา
ตามแผนการจัดการเรียนรู้นี้ เพื่อหาข้อบกพร่องและความเหมาะสม และ 11) นำ�แผนการจัดการ
เรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำ�ไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ย นบ้ า นช่ อ งแมว ตำ � บลช่ อ งแมว อำ � เภอลำ � ทะเมนชั ย จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำ�นวน 25 คน
นอกจากนี้ในการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้ศึกษายังคำ�นึงถึงความ
ชัดเจนของ คำ�ชี้แจง โดยคำ�ชี้แจงนี้มีลักษณะประโยคไม่ยาวเกินไป เลือกใช้คำ�ที่เข้าใจง่าย จึงช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรม จึงสามารถฝึกกระทำ�โดยลงมือฝึกกระทำ�เอง
บ่อย ๆ ใช้เวลาทีเ่ หมาะสม มีสงิ่ ทีน่ า่ สนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ รวมทัง้ ลักษณะกิจกรรม
ในใบกิจกรรมมีให้เลือกทั้งแบบตอบอย่างจำ�กัดและตอบอย่างเสรี มีความหมายต่อผู้เรียน ตรงตาม
จุดมุง่ หมายของการฝึก ลงทุนน้อย ใช้ได้นาน ภาษาและภาพทีใ่ ช้เหมาะสมกับวัยและพืน้ ฐาน ความ
รู้ของผู้เรียน ใช้สำ�นวนภาษาง่าย ๆ ปลุกเร้าความสนใจและใช้หลักจิตวิทยา ดังนั้นจากการดำ�เนิน
การสร้างและพัฒนาอย่างมีระบบเป็นไปตามขัน้ ตอนของการดำ�เนินการวิจยั จึงทำ�ให้แผนการจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งประวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ทีผ่ ู้ศึกษาสร้างขึ้น ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.46 /82.53 ซึ่ง
ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนดไว้ 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพทั้งด้านกระบวนการและด้าน
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ผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนด
ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลงานวิจยั ของประภากร พรหมโสภา (2556 : บทคัดย่อ) ศึกษา
วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการทำ�โครงงานสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วิชาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เน้นการทำ�โครงงานสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.75/80.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ อรญา นิชรัตน์ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี สำ�หรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ชุดการสอนสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.23/86.13
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังได้รบั การจัดการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์บา้ นช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 อาจเนือ่ งจากการศึกษาประวัตศิ าสตร์เป็นการ
ศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์ที่มีคุณค่าในอดีต เพื่อให้รู้ถึงจิตวิญญาณของความเป็นมาของบรรพบุรุษ
ความเป็นมาของตนเอง เพือ่ ทีจ่ ะใช้เป็นบทเรียนในการสร้างปัจจุบนั และอนาคต ดังนัน้ ประวัตศิ าสตร์
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ผู้ที่ทำ�การศึกษาเข้าใจถึงแหล่งกำ�เนิด หรือชาติพันธุ์ของตนเท่านั้น
แต่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากความเป็นมาในอดีตของตนและบรรพบุรุษ คือ การที่รู้จักฝึกฝนตนเองให้
มีทักษะต่าง ๆ ที่ผู้ทำ�การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นต้องพึงมี เช่น การสังเกต การรู้จักพิจารณา
การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นต้น (ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง, 2551 : 18) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็น ฝึกการคิด การตัดสินใจ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทำ�ให้ผู้เรียนรู้จุดมุ่ง
หมายของการเรียนรู้ที่ชัดเจน รู้วิธีการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ และรู้จักการทำ�งานร่วม
กับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและในการเรียน ซึ่งจะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สุภาวดี คะระนันท์, 2554 : 26) ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นทั้ ง สิ้ น ดั ง ที่ สมเกี ย รติ อิ น ทสิ ง ห์ (2554 : 28-29) ปณตพร โจทย์ กิ่ ง (2549 : 8-9)
ปิยวรรณ พันธุ์มงคล (2553 : 88) และนงลักษณ์ เชื้อดี (2548 : 48) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนประกอบด้วย พืน้ ฐานความรู้ ความพร้อมทางสมอง ความพร้อมทาง
สติปัญญาความสนใจ และเจตคติ ความสุข (Joy) และความพึงพอใจ (Pride) ความสนใจ แรงจูงใจ
เจตคติและค่านิยม บรรยากาศการเรียน การเรียนการสอนของครู ความสนใจของผูเ้ รียน (Interest)
พฤติกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ความสัมพันธ์ของกลุ่มเจตคติ ความสามัคคีและภาวะผู้นำ�และ
ผู้ตามที่ดีของกลุ่มผู้เรียน ความสัมพันธ์ของนักเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกัน ทั้งที่บ้านและโรงเรียน
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สติปัญญา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วันทนี เอื้อรักษ์โอฬาร (2553 : บทคัดย่อ)
ศึกษาวิจยั เรือ่ ง การสร้างชุดการเรียน กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วย
การเรียนรู้ เรือ่ งประวัตศิ าสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้รปู แบบการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุด
การเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ซ่อนกลิน่ เพียรกสิกรรม (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาชุดการสอนวิชาประวัตศิ าสตร์
ไทย เรื่ อ ง อาณาจั ก รสุ โขทั ย สำ � หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผลการวิ จั ย พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้ชดุ การสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากทีส่ ดุ ( X = 4.61,
S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ( X =
4.62 และ S.D. = 0.49) ด้านเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ ( X = 4.60 และ S.D. = 0.49) ทั้งนี้
เนื่องจากความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งที่ได้รับประสบการณ์และแสดงออกหรือมี
พฤติกรรมตอบสนองในลักษณะแตกต่างกันไป ความพึงพอใจต่อสิ่งต่าง ๆ นั้น จะมากหรือน้อยขึ้น
อยู่กับแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการเรียนเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน การสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับ
นักเรียนในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจ 2 ทฤษฎี
ได้แก่ 1) ทฤษฎีการเสริมแรง มีการเสริมแรงทางบวก (Skinner, 1953 อ้างถึงใน ธงชัย พรมกมล,
2549 : 60) ได้แก่ การให้ก�ำ ลังใจ การกล่าวคำ�ชมเชย และการมอบของรางวัล เป็นต้น ให้กบั นักเรียน
เมือ่ มีการกระทำ�ทีพ่ งึ ปรารถนาและต้องการจะให้เกิดการกระทำ�เช่นนัน้ ต่อไปอีก และการเสริมแรง
ทางลบ เมื่อสามารถเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมของนักเรียนอันเนื่องจากความสำ�เร็จในการหลีกหนี
จากสิ่งเร้าที่นักเรียน ไม่พึงประสงค์ เช่น เมื่อนักเรียนเลิกเข้าเรียนช้า เมื่อนักเรียนกระทำ�ผิดกติกาที่
กำ�หนดไว้ร่วมกันน้อยลง 2) ทฤษฎีความเสมอภาค (ธงชัย พรมกมล, 2549 : 61) เนื่องจากหากผู้เรียน
คิดว่าตนไม่รับได้ความเสมอภาคจะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความไม่พอใจ โดยผู้วิจัยคำ�นึงถึงองค์ประกอบ
สำ�คัญ 2 อย่างคือ ปัจจัยนำ� (Inputs) หมายถึง คุณสมบัติที่มีสำ�หรับการเรียน เช่น ระดับสติปัญญา
ความสามารถ ทักษะ เป็นต้น ปัจจัยนำ�เข้านี้เป็นสิ่งกำ�หนดความรู้สึกของบุคคลว่าตนเองควรได้รับ
รางวัลตอบแทนเท่าไรและปัจจัยออก (Outcomes) หมายถึง ผลทีไ่ ด้รบั หรือรางวัลตอบแทนทีบ่ คุ คล
ได้รับจากการเรียน เช่น คะแนน เป็นต้น เพื่อลดความไม่เสมอภาคนี้ (ธงชัย พรมกมล, 2549 : 61)
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และเมื่อผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ย่อมทำ�ให้ประสิทธิภาพการเรียนสูงขึ้น
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุภาวดี คะระนันท์ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ งประวัตศิ าสตร์ไทยสมัยสุโขทัย สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้
ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
    1.1 ก่อนการนำ�ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรศึกษา
คูม่ อื ครู แผนการจัดการเรียนรู้ และชุดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละชุดอย่างละเอียด เพือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจในขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้ และเข้าใจกิจกรรมที่ปฏิบัติ
     1.2 ครูควรเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้พร้อม ก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     1.3 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ครูจะต้องเป็นนักวางแผนและนักคิดเพื่อกำ�หนดสถานการณ์ออกแบบกิจกรรมการเรียน
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
      1.4 ครูควรเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยคอยดูแล
เอาใจใส่นกั เรียนอย่างใกล้ชดิ เพือ่ อำ�นวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้ค�ำ แนะนำ� และเสริมแรง ให้ผเู้ รียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
    1.5 ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ครูต้องคอยกระตุ้น เสริมแรงนักเรียนอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะปัญหาการทำ�งานกลุม่ เช่น บางคนไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความรับผิดชอบ การมอบ
หมายงานไม่เป็นระบบ ครูจะต้องให้ความสำ�คัญในส่วนนี้ โดยใช้ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวกหรือ
การวางเงื่อนไข ประกอบการจัดกิจกรรม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรศึกษาวิจัย เรื่อง ความคงทนในการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
   2.2 ควรศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
   2.3 ควรศึกษาวิจัย เรื่อง ความต้องการของนักเรียนต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์
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    2.4 ควรศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

เอกสารอ้างอิง

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

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จำ�กัด.
กฤษฎา คูหาเรืองรอง. (2553). การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และเจตคติ
ต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และแบบวัฏจักรการเรียนรู้. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู  ้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ชุตมิ า ศิรวิ งศ์. (2551). การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน ด้วยวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์
และหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร
และการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
ซ่อนกลิ่น เพียรกสิกรรม. (2550). การพัฒนาชุดการสอน วิชาประวัติศาสตร์ไทย เรื่องอาณาจักร
สุโขทัย สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
ทุตยิ าภรณ์ ภูมดิ อนมิง่ . (2551). ความรูค้ วามเข้าใจในวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนำ�วิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของครู
สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3 ถึง 4) ในจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธงชัย พรมกมล. (2549). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการทำ�นํ้าปลาจากปลาร้าหมัก กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์
ครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
นงลักษณ์ เชือ้ ดี. (2548). ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา.

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

81

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

ปณตพร โจทย์กิ่ง. (2549). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ใหม่ กค. กรุงเทพฯ :
พัฒนศึกษา.
ประภากร พรหมโสภา. (2556). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการทำ�โครงงานสอดแทรก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ปิยวรรณ พันธุ์มงคล. (2553). “บทบาทของอารมณ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์.”
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 38(2) : 88-101.
วันทนีย์ เอื้อรักษ์โอฬาร. (2553). การสร้างชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้
รูปแบบการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุภาวดี คะระนันท์. (2553). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ ง ประวัตศิ าสตร์ไทยสมัยสุโขทัย
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมเกียรติ อินทสิงห์. (2554). การประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อรญา นิชรัตน์. (2551) การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี สำ�หรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
Skinner. (1953). Applied History of Psychology/Learning Theories Science and
Human Behavior. New York : Macmillan.

82

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

สภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
Learning Management to Prepare for the ASEAN Community
of the Schools under the Jurisdiction of the Office of
UbonRatchathani Secondary Education Service Area 29
สุพัตรา บุญส่ง1 จิณณวัตร ปะโคทัง2
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบและเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้วจิ ยั คือผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนในสถานศึกษาทีส่ งั กัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำ�นวน 81 โรงเรียน จำ�นวน 424 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน 66 ข้อ มีคา่ ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบ ค่า t และการทดสอบค่า F
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน จำ�แนกตาม ตำ�แหน่งการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับอาเซียน และขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารทุก
ท่านควรให้ความสำ�คัญและสนับสนุน มีความกระตือรือร้น ทั้งการอบรมและการปฏิบัติ ประกาศ
นโยบายอย่างชัดเจน ด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร ควรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้และ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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การอบรมพัฒนาตนเองในเรื่องอาเซียนให้รู้อย่างถ่องแท้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียน
รู้อย่างถูกต้อง ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาสนับสนุนและกระตุ้นให้ครูเกิดการเรียนรู้และ
สนใจในการศึกษาอบรมเรือ่ งอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและการ
ยอมรับร่วมกันของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์กบั องค์กร
หรือหน่วยงานอื่นควรจัดตั้งชมรมครู ควรการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมและตั้งเครือข่าย
ชมรมอาเซียนในทุกสถานศึกษา
คำ�สำ�คัญ : การจัดการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อม ประชาคมอาเซียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
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The research aimed to study, compare and explore the guidelines for the
learning management for the ASEAN Community of the schools under the Office of
UbonRatchathani Secondary Education Service Area 29. The samples used in the
research were 424 school administrators and teachers from 81 schools. The research
instrument was a five-rating scale questionnaire of 66 items with a confidence
value equivalent to 0.98. Statistics used in data analysis were percentage, standard
deviation, t-test and F-test.
The research findings were as follows.
1. The learning management of the schools under study was found to be
at a high level.
2. A comparison of the learning management for the ASEAN Community of
the schools in the study as classified by positions, experiences derived from training
on ASEAN and the school size showed no difference.
3. The guidelines for the learning management for the ASEAN Community
were as follows. On administration : administrators concerned should provide necessary support, be enthusiastic in training and implementation.  Learning management
: the administrators should give encouragement to learn and training on ASEANrelated issues. On the activity management: teachers should be encouraged to learn
and give interest in ASEAN-related affairs in a concrete manner. On activity
relations: there should be activity relations with other agencies and organizations,
the ASEAN networks and clubs should be established.
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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ก่อตัง้ ขึน้ โดยปฏิญญากรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศใน
ภูมภิ าค ธำ�รงไว้ซงึ่ สันติภาพเสถียรภาพและความมัน่ คงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความ
เสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย ราชอาณาจักรไทย
เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหภาพพม่า และราชอาณาจักรกัมพูชา นโยบายการดำ�เนินงานของอาเซียนเป็นผลจากการประชุม
หารือในระดับหัวหน้ารัฐบาลระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ทั้งนี้การประชุมสุดยอด
อาเซียนหรือการประชุมของผูน้ �ำ ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นการประชุมระดับสูงสุดเพือ่ กำ�หนดแนว
นโยบายในภาพรวมและเป็นโอกาสทีป่ ระเทศสมาชิกได้รว่ มกันประกาศเป้าหมายและแผนงานของ
อาเซียนในระยะยาวซึ่งปรากฏเป็นเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิแถลงการณ์ร่วมแผนปฏิบัติการ
ปฏิญญาข้อตกลงหรืออนุสัญญา ส่วนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสจะเป็นการ
ประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะด้านอาเซียนได้ลงนามร่วมกันใน
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 เพือ่ ประกาศจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนภายในปี 2563
หรือ ค.ศ. 2020 โดยสนับสนุนการรวมตัว และความร่วมมืออย่างรอบด้านในด้านการเมืองให้จัดตั้ง
“ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” ด้านเศรษฐกิจให้จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” และด้านสังคมและวัฒนธรรมให้จัดตั้ง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ซึ่งต่อ
มาผู้นำ�อาเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีก 5 ปีคือ
ภายในปี 2558 โดยได้เล็งเห็นว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาเซียนจำ�เป็นต้องปรับ
ตัวเพื่อให้สามารถคงบทบาทนำ�ในการดำ�เนินความสัมพันธ์ในภูมิภาคและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง (สำ�นักการประชาสัมพันธ์ตา่ งประเทศ กรมประชาสัมพันธ์, 2554 : 6-9)
การศึกษาถือได้ว่าเป็นรากฐานสำ�คัญในการสร้างประชาคมอาเซียน ความสำ�คัญด้าน
การศึกษาปรากฏในแผนงานการจัดตัง้ ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนทีก่ �ำ หนดให้การพัฒนามนุษย์
เป็นเป้าหมายสำ�คัญอันดับแรกในการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในภูมิภาคด้วยการส่งเสริม
การลงทุนทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมบุคลากรการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากร การส่งเสริมให้มกี ารสร้างการบริหารจัดการและนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์เป็นต้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่ดีของผู้คน
ในภูมิภาค
ความสำ�คัญของการเตรียมการด้านการศึกษาเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ขับเคลือ่ นประชาคมอาเซียนซึง่ เริม่ มีอทิ ธิพลในการเปลีย่ นแปลงและปฏิรปู การศึกษา ปรากฏรูปธรรม
อย่างชัดเจนในปฏิญญาว่าด้วยแผนงานสำ�หรับประชาคมอาเซียทีไ่ ด้เน้นยาํ้ ความสำ�คัญของการศึกษา
ซึง่ เป็นกลไกสำ�คัญในการนำ�อาเซียนบรรลุวสิ ยั ทัศน์อาเซียน 2020 โดยกำ�หนดให้อาเซียนมีวสิ ยั ทัศน์
สูภ่ ายนอกมีสนั ติสขุ และมีการเชือ่ มโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุน้ ส่วนในสิง่ แวดล้อมของประชาธิปไตย
และอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน การพัฒนาที่มีพลวัตรและการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและใน
สังคมที่เอื้ออาทรที่ระลึกถึงสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นทางประวัติศาสตร์ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
มรดกทางวัฒนธรรมทีม่ รี ว่ มกันและเชือ่ มโยงในอัตลักษณ์ของภูมภิ าค นอกจากนีย้ งั ได้กล่าวถึงความ
สำ�คัญของการพัฒนามนุษย์โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิการ
ศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตการฝึกอบรมนวัตกรรมการส่งเสริมการป้องกันคุณภาพการทำ�งานและ
การประกอบการรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีภายใต้ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาซึ่งจะช่วย
สนับสนุนกระบวนการรวมตัวของอาเซียนการเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพือ่ ลดช่องว่างการพัฒนา ดังนัน้ ความสำ�คัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียนจึงได้
ทวีบทบาทมากขึ้นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าและแข่งขันได้ในระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิด
ขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในหลากหลายด้านที่ส่งผลให้โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นยุคของ
สังคมฐานความรู้ กลไกความร่วมมือด้านการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นพื้นฐานในการสร้างอาเซียนสู่
การเป็นประชาคมที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมโดยเฉพาะการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์เพื่อสร้างอนาคตที่รุ่งเรืองของอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาเป็นส่วนหนึง่ ของความร่วมมือเฉพาะด้านของอาเซียน
โดยเริม่ ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ทศวรรษแรกของการก่อตัง้ อาเซียนเมือ่ มีการจัดการประชุมด้านการศึกษา
ครั้งแรกในช่วงเดือนตุลาคม 2518 ความร่วมมือดังกล่าวมีพัฒนาการเป็นลำ�ดับอย่างช้า ๆ ทั้งใน
เชิงกลไกการบริหารจัดการและในเชิงสาระความร่วมมือ โดยในเชิงกลไกการบริหารจัดการนั้นมี
ความพยายามในการผลักดันให้ความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียนมีลกั ษณะทางการและมีผล
ในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบตั มิ ากขึน้ ต่อมาเมือ่ อาเซียนมีการปรับตัวในเชิงโครงสร้างเพือ่ ให้ความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ ของอาเซียนเข้มแข็งขึ้นมีการจัดตั้ง ASEAN Committee on Education เป็นกลไกการ
บริหารความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาตั้งแต่ปี 2532 (สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  
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2552 : 7-8)
การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนได้ระบุไว้ในแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วย การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
การส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่ายการศึกษาการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันและ
การพัฒนาเยาวชนอาเซียนมีความชัดเจนในเป้าหมายของการให้ประชากรอาเซียนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงในปี 2558 การแลกเปลี่ยนการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนในกลุ่มอาเซียน
เป็นเวลา 1 ปี หรือ 1 ภาคเรียน การส่งเสริมความร่วมมือและการดำ�เนินงานเครือข่ายรูปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
การจัดทำ�หลักสูตรอาเซียนศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การพัฒนาผู้นำ�เยาวชน
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง การดำ�เนินการแข่งขันระดับเยาวชนด้านต่าง ๆ เป็นต้น
สำ�หรับประเทศไทยการจัดการและการให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึงเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและ
การเมืองเป็นแนวคิดหลักของการปฏิรปู การศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศไทย รัฐบาลไทยได้ให้ความสำ�คัญแก่การแก้ไขปัญหาพืน้ ฐานระยะยาวของประเทศพร้อม
ทัง้ ให้ความสำ�คัญต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของนักเรียน
ในวิชาทีส่ �ำ คัญเช่นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทอี่ าจส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้
กำ�หนดบทบาทการดำ�เนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุกโดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการ
ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาเนือ่ งจากการศึกษาเป็นรากฐานสำ�คัญในการขับเคลือ่ น
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย และภูมิภาคในกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียนเป็นไป
ในทิศทางทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนซึง่ ประกอบด้วย
การปรับปรุงในเชิงปริมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาการนำ�โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำ�นวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามารองรับ
การขยายโอกาสและการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการทางการ ศึกษาใน
เชิงคุณภาพและการจัดทำ�แผนการศึกษา (สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 9-10)
การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักมีความสำ�คัญและครอบคลุมงานพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นผู้ใฝ่รู้พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสังคมสู่สังคมฐานความรู้ ฯลฯ
ดังนั้นหลักสูตรของสถานศึกษามีความสำ�คัญอย่างยิ่งในงานวิชาการของสถานศึกษา โดยมีแผน
พัฒนาการศึกษาเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน การจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552–2559) มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลซึง่ เป็นฐาน
หลักของการพัฒนาโดยมีแนวนโยบาย เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ นทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผเู้ รียนมีศลี ธรรมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม มีจติ สำ�นึก
และมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัยมีจิตสาธารณะ คำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต
ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอด
ชีวิตได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพยากจนอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ผลิตและพัฒนากำ�ลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศพัฒนา
มาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษาผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน มีคณ
ุ ธรรมและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
คุณธรรมภูมปิ ญ
ั ญาและการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรมเรียนรูข้ องสถาบันศาสนาและ
ศาสนาทางสังคมส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมปิ ญ
ั ญาและการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม
พลศึกษากีฬาเป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรมและทรัพย์สนิ ทางปัญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูแ้ ละสร้างกลไกการนำ�
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมที่เป็นฐานในการพัฒนาคนและ
การสร้างสังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโดยเร่งรัดกระจายอำ�นาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสูส่ ถานศึกษาสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชา
สังคมและทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพือ่ การศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาพัฒนาความเป็นสากลของการ
ศึกษาเพื่อการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ.2552-2559)
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาช่วงปี พ.ศ.2552-2559 การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และ
สมดุลเพือ่ เป็นงานหลักของการพัฒนาและมุง่ เน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้
(สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 4-5)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีความตระหนักและเห็นความสำ�คัญใน
การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรในสำ�นักงาน ให้มีเจตคติ
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และความเข้าใจอันดีตอ่ กันระหว่างประเทศในภูมภิ าค โดยได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ได้มีการกำ�หนดเส้นทางการพัฒนาให้องค์กรและสำ�นักงานเขตพื้นที่ ดำ�เนินการควบคู่กันไป
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังที่ พิชัย ญาณศิริ (2557 , พฤษภาคม 6) ได้กล่าวว่า
“สำ�นักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มีการเริ่มต้นการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู
นักเรียน และบุคลากรทุกคนในสำ�นักงานเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ในปี 2554
โดยทางสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดทำ�โครงการร่วมกับโรงเรียนในสังกัด
ให้ทุกโรงเรียนจัดทำ�โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการอาเซียนศึกษา 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมวันอาเซียน
จัดค่ายอาเซียน นิเทศติดตามผลการดำ�เนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา และการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่
การสือ่ สารของผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จากนัน้ ให้โรงเรียนประเมินตนเองและกำ�หนดค่า
เป้าหมายเป็นเกณฑ์ความสำ�เร็จตามตัวชีว้ ดั การขับเคลือ่ นสถานศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียน จากการ
นิเทศ ติดตามการขับเคลือ่ นสถานศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดทัง้ 8 สหวิทยาเขต
81 โรงเรียน ระหว่างเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2555 พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ตระหนักและเห็น
ความสำ�คัญของการดำ�เนินงานเกีย่ วกับอาเซียนทัง้ การแต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบอาเซียนศึกษา
จัดตัง้ ศูนย์อาเซียนศึกษาจัดประชุมอบรมครูในโรงเรียนให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและ
เจตคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน นำ�เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และการเปิดสอนรายวิชาเพิม่ เติมอาเซียนศึกษา แต่ยงั มีบางโรงเรียนทีย่ งั ขาดแนวทางในการดำ�เนินงาน
ที่ชัดเจนเพื่อดำ�เนินให้บรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ ซึ่งสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 และโรงเรียนต้องหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา”ซึ่งสอดคล้องกับบัณฑิต พลอาษา (2557, พฤษภาคม 8) ที่
กล่าวว่า “สภาพการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดสำ�นัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษส่วนมากไม่
ค่อยพบปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากหลายโรงเรียนเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ส่วนโรงเรียนขนาดกลางส่วนมากกำ�ลังเริ่มเข้าสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
และโรงเรียนขนาดเล็กกำ�ลังมีการสนับสนุนให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝันพัฒนา
ไปเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล แต่ปญ
ั หาทีพ่ บคือบุคลากรยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในวิธกี ารนำ�มา
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน การบูรณาการสู่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร ซึ่งควรให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักและความสำ�คัญของ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจังและเร่งด่วน”
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
และครูผู้สอน จำ�แนกตาม ตำ�แหน่งการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
อาเซียน และขนาดโรงเรียน
3. เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2556 จาก 81 โรงเรียน ประชากรประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา 81 คน และครูผู้สอน 4,194 คน รวมจำ�นวน 4,275 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จำ�แนกตามขนาดของโรงเรียนจำ�นวน 70 คน และครูผู้สอนจำ�นวน 354 คน รวม
จำ�นวน 424 คน โดยใช้ตารางสำ�เร็จรูปในการกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ตัวแปรทีศ่ กึ ษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระได้แก่ต�ำ แหน่งการปฏิบตั งิ าน จำ�แนกเป็นผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูผสู้ อนประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกีย่ วกับอาเซียน จำ�แนกเป็น น้อยกว่า
10 ชัว่ โมง 10–20 ชัว่ โมง และมากกว่า 20 ชัว่ โมงขึน้ ไปและขนาดของโรงเรียน จำ�แนกเป็น โรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พเิ ศษ ตัวแปรตามได้แก่สภาพการ
จัดการเรียนรู้ เพือ่ เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ตามแนวทางการบริหาร
จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจำ�แนกออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้าน
การจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 4) ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องตำ�แหน่งการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการ
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาเซียนและขนาดของโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกีย่ วกับสภาพการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมของสถาน ศึกษาเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน ใน 4 ด้าน จำ�นวน 66 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

90

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

เท่ากับ 0.99 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพือ่ ให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
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1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมา
คือ ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
ตามลำ�ดับ
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปรากฏดังนี้
   2.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำ�แนกตาม สถานภาพการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
   2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน จำ�แนกตาม ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกีย่ วกับ อาเซียน โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการจัดการเรียนรู้ แตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
   2.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำ�แนกตาม ขนาดของโรงเรียนปรากฏดังนี้
        2.3.1 เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบว่าขนาดของโรงเรียนที่ต่างกัน
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถาน
ศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านบริหารจัดการและด้าน
การจัดการเรียนรู้แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
        2.3.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อ
สภาพการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของสถานศึ ก ษาเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. แนวทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปรากฏดังนี้
     3.1 ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารทุกท่านควรให้ความสำ�คัญและสนับสนุน มีความ
กระตือรือร้น ทั้งการอบรมและการปฏิบัติ ประกาศนโยบายอย่างชัดเจน
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       3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารควรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้และการอบรม
พัฒนาตนเองในเรื่องอาเซียนให้รู้อย่างถ่องแท้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติใน การจัดการเรียนรู้อย่าง
ถูกต้อง
     3.3 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สนับสนุนและกระตุ้นให้ครูเกิดการเรียนรู้
และสนใจในการศึกษาอบรมเรื่องอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และการยอมรับร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
       3.4 ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับองค์กรหรือหน่วยงาน อื่น
ควรจัดตัง้ ชมรมครู ควรการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชมรมและตัง้ เครือข่ายชมรมอาเซียนในทุก
สถานศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย
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1. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีประเด็นที่น่าสนใจนำ�มาอภิปราย
ผลได้ดังนี้
   1.1 ด้านการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเห็นว่า
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการสนับสนุนส่ง
เสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมประชุม สัมมนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ว่าทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาตัวบุคลากรในโรงเรียนที่จะเป็น
คนขับเคลื่อนเพื่อให้การทำ�งานประสบผลสำ�เร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ นักรบ ระวังการณ์ และนฤนันท์
สุริยมณี (2555 : 71-85) ได้เขียนบทความเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ไว้ว่าในยุคของการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทำ�ให้ประเทศต่าง ๆ เกิดความร่วมมือและพึ่งพากัน เช่นกลุ่มประชาคม
อาเซียนซึ่งต้องการความเป็นหนึ่งเดียว ด้วยเหตุนี้จึงการให้การศึกษาแก่ประชาชนจึงเป็นเครื่องมือ
ที่จะสนับสนุนให้เกิดความสำ�เร็จตามความต้องการได้ และผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญในการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนก็คือผู้บริหารสถานศึกษา จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสามารถสรุปได้วา่ ประเด็นทีต่ อ้ งการพัฒนา
คือ การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ความรูใ้ นเรือ่ งของวัฒนธรรมข้ามชาติและความรูแ้ ละทักษะ
เกี่ยวกับมารยาทสังคมเพื่อการสื่อสาร ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาจึงต้องใช้เครื่องมือการพัฒนา
ประเภทคูม่ อื สือ่ การเรียนรู้ และการประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการเพิม่ ทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษและการเข้าสังคม รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของประเทศ
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ในกลุ่มอาเซียน ผู้บริหารมีความสำ�คัญในการนำ�นโยบายและแผนไปดำ�เนินการ คือ ต้องมีความรู้
ความเข้าใจและมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน โดยต้องพัฒนาสมรรถนะเพื่อ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจยั พบว่าทัง้ ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนมีความเห็นว่าการ
ปฏิบตั ใิ นระดับมากและมากทีส่ ดุ คือ มีการจัดการเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาเซียนโดยตรงมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทั้ง
ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนตระหนักถึงความสำ�คัญในการจัดการศึกษาเรือ่ งอาเซียนโดยตรงซึง่ สอดคล้อง
กับ เนาวรัตน์ พลายน้อย (2555 : 13-17) ได้เขียนบทความเรื่อง “บทบาทของการศึกษากับการ
พัฒนาความเป็นประชาคมอาเซียน” ไว้อย่างน่าสนใจ บทความดังกล่าวต้องการที่จะนำ�เสนอเรื่อง
ความสำ�คัญของการศึกษากับการพัฒนาความเป็นประชาคมอาเซียนให้กา้ วหน้าไปในทิศทาง ทีค่ วร
เป็ น โดยได้ เ สนอเหตุ ผ ลและแนวทางบางด้ า นประกอบไว้ ด้ ว ย กล่ า วคื อ การรวมตั ว กั น ของ
10 ประเทศในปี พ.ศ.2558 ที่จะมาถึงนี้ เป็นการรวมตัวภายใต้ความหลากหลายแตกต่างค่อนข้าง
มากไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านจำ�นวนประชากร ความแตกต่างด้านการเมือง ความแตกต่าง
ระดับและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ความแตกต่างทางระบบสังคมและชนชั้น ภูมิหลังความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์ ศาสนา การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม รวมไปถึงความขัดแย้ง ที่ดำ�รง
อยู่ระหว่างบางประเทศสมาชิก การเคยตกเป็นอาณานิคมของมหาอำ�นาจในอดีตที่ต่างกัน รวมไป
ถึงระดับอิทธิพลของทุนระดับชาติและทุนข้ามชาติทเี่ ป็นมาและเป็นอยูใ่ นแต่ละประเทศในปัจจุบนั
การรวมตัวกันท่ามกลางความหลากหลายแตกต่างนัน้ มิใช่สงิ่ ทีจ่ ะสามารถเกิดขึน้ ได้อย่างราบรืน่ โดย
อัตโนมัติ หากแต่ต้องมีกลไกร่วมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยทำ�ให้ผู้คนระหว่างประเทศที่มี
ความแตกต่างกันเข้าใจ ไว้วางใจกัน ยอมรับความเป็นจริงว่าโลกยุคปัจจุบนั และอนาคตเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิมไปมากแล้ว เราต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันโดยยอมรับในความแตกต่างที่แต่ละฝ่ายเป็นอยู่
ปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจและเคารพซึ่งกันและกัน อีกทั้งยอมรับและมีความศรัทธาว่าแม้จะมี
ความต่างกันแต่ก็ต้องอยู่ร่วมกันและจัดการสิ่งต่าง ๆ ด้วยกัน ทั้งนี้ การรวมตัวกันเป็นประชาคม
อาเซียนจะได้ผลจริงจังต่อเมือ่ สำ�นึกในหน่วยของการรวมตัวเคลือ่ นจากความสนใจในคุณค่าหรือผล
ประโยชน์จากหน่วย ความสำ�นึกระดับชาติหรือชาตินยิ มสูห่ น่วยของการมีจติ สาธารณะระดับความ
เป็นภูมภิ าคหรือประชาคมอาเซียนเพิม่ ขึน้ และย่อมจะเป็นสิง่ ทีด่ มี ากขึน้ หากสามารถมีส�ำ นึกระดับ
โลกร่วมกันได้ในที่สุด
    1.3 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนมีความ
เห็นว่าการปฏิบัติในระดับมาก คือมีการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน เช่น การจัด
งาน ASEAN DAY การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งนี้อาจ
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เป็นเพราะว่าทัง้ ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดกิจกรรมทีจ่ ะทำ�ให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรูจ้ ากกิจกรรมทีส่ ามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่างหลากหลาย ซึง่ สอดคล้องกับ ปรัชญา ชุม่ นาเสียว
(2555 : 100) ได้ศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหงสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหงมีความพร้อมในการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียนในภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับตํา่ และมีความพร้อม
ในด้านอื่นๆ อยู่ในระดับตํ่า ได้แก่ ด้านมโนคติของตนเองในการเป็นผู้เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้าน
ความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ด้านความรักที่
จะเรียนรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการมองอนาคตในแง่ดี และด้านทักษะที่จำ�เป็นในการเรียน
รูแ้ ละแก้ปญ
ั หา แต่มคี วามพร้อมในด้านการเปิดใจรับโอกาสทีจ่ ะเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับสูง และการศึกษา
เปรียบเทียบระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำ�แหงสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนที่จ�ำ แนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และการรู้จักและเข้าใจ
ประชาคมอาเซียน พบว่า เพศ และการรูจ้ กั และเข้าใจประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคำ�แหงแตกต่างกันมีความพร้อมในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.01 ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % และมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
   1.4 ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่าทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเห็น
ว่าการปฏิบตั ใิ นระดับมากคือส่งเสริมภาวะผูน้ �ำ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเชือ่ มโยงเครือข่ายด้านการศึกษา ทัง้
ในและนอกโรงเรียนทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าทัง้ ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนตระหนักถึงความสำ�คัญของการ
สร้างเครือข่ายด้านการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อประสานงาน ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพือ่ พัฒนาโรงเรียนให้พร้อมสูอ่ าเซียนต่อไป ซึง่ สอดคล้องกับ จตุพล ยงศร
(2554 : 44) ได้ศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน โดย
ใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอร์ช เบอร์เรเดย์ ผลการวิจัยพบว่า นโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน มีจุดรวมคล้ายคลึงกัน 3 ประการ คือ
1) การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 2) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดรับกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคม
อาเซียนพบว่า การเมืองการปกครอง สภาพทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม จำ�นวนประชากร
และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียน ส่งผลให้นโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีความแตกต่างกัน
2. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถาน
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ศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำ�แนกตาม
ตำ�แหน่งการปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกีย่ วกับอาเซียนและขนาดโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากว่าผูบ้ ริหาร
และครูผสู้ อนทีต่ �ำ แหน่งการปฏิบตั งิ านประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกีย่ วกับอาเซียนและ
ขนาดโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกันทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการบูรณา
การหลักสูตรให้ดีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเชียน อีกทั้งบุคลากรภายใน
โรงเรียนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อ
ยกระดับความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีเป้าหมายและมีการ
วางแผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนสูป่ ระชาคมอาเซียนไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำ�ให้
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนไม่ต่างกันสอดคล้องกับ เมืองปาย รู้สรรพกิจ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพร้อมและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมการจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคม
อาเซียน ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
เจตคติ ข องบุ ค ลากร ความรู้ ความสามารถของบุ ค ลากร ความพร้ อ มของสถานศึ ก ษา และ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ตามลำ�ดับ เมื่อจำ�แนกตามตำ�แหน่งหน้าที่ทางการศึกษา โดยรวมและ
รายด้านสิง่ แวดล้อมในสถานศึกษาแตกต่างกัน ส่วนด้านอืน่ ๆ ไม่แตกต่างกัน และแนวทางการจัดการ
เรียนรูส้ ปู่ ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนราชวินติ บางแก้ว ได้เสนอไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความพร้อม
ของสถานศึกษา โรงเรียนจะต้องบรรจุหลักสูตรอาเซียนศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา ดังนัน้ โรงเรียน
ควรเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา
ซึ่งตัวชี้วัดคุณภาพของครูด้านอาเซียนศึกษาได้กำ�หนดไว้ว่า ครูใช้หนังสือ ตำ�ราเรียนและสื่อที่เป็น
ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นโรงเรียนควรจัดหาหนังสือ ตำ�ราเรียนและสื่อที่เป็น
ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ครูได้ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง 2) ด้านความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร เนื่องจากครู นักเรียน มีโอกาสใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารน้อย ดังนั้นควรมี
การส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน ได้ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา คือ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดหาครูชาวต่างประเทศมาทำ�การสอนในโรงเรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร เพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงจากครูชาวต่างประเทศ ในด้านการใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลและการเผยแพร่ผลงาน ดังนั้น ควร
ให้ครูเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น และในโรงเรียนควร
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สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการติดต่อสือ่ สารและเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนอืน่ ๆ
ในประเทศอาเซียน 3) ด้านเจตคติของบุคลากร นักเรียนยังขาดความกระตือรือร้น และตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจและ
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4) ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา การจัด
ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุน โรงเรียนควรเสนอของบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และขอรับการสนับสนุนจากชุมชน ทั้งนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้
ตระหนักถึงความสำ�คัญของอาเซียนศึกษาต่อบุตรหลานของคนในชุมชน
3. แนวทางการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปรากฏดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ
ผูบ้ ริหารทุกท่านควรให้ความสำ�คัญและสนับสนุน มีความกระตือรือร้น ทัง้ การอบรมและการปฏิบตั ิ
ประกาศนโยบายอย่างชัดเจน 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารควรสนับสนุนการพัฒนาการเรียน
รูแ้ ละการอบรมพัฒนาตนเองในเรือ่ งอาเซียนให้รอู้ ย่างถ่องแท้เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างถูกต้อง 3) ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาสนับสนุนและกระตุน้ ให้ครูเกิดการเรียน
รู้และสนใจในการศึกษาอบรมเรื่องอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และการยอมรับร่วมกันของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย 4) ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์
กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นควรจัดตั้งชมรมครู ควรการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมและตั้ง
เครือข่ายชมรมอาเซียนในทุกสถานศึกษา
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
    1.1 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรูด้ า้ นภาษาต่างประเทศ เพือ่ ยกระดับความสามารถด้านภาษาของผูเ้ รียนมีแผนปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจน
    1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนมีความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง มีการส่งเสริมให้มีแหล่งความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย
ประชาคมอาเซียนทั้งในรูปแบบเอกสาร วีดิทัศน์ และสื่อมัลติมีเดียอย่างหลากหลาย
   1.3 ด้านกิจกรรมส่งเสริมในสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้าน
การจัดการเรียนรูน้ วัตกรรมหรือกิจกรรมใหม่ ๆ ร่วมกับเครือข่ายประชาคมอาเซียนและสร้างเครือข่าย
ในการส่งเสริมอาชีพในประชาคมอาเซียน
    1.4 ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดทำ�แหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่และมีแนวทางการ
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พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรศึกษาความต้องการการจัดให้ครูและผู้เรียนได้ทัศนศึกษาในประเทศที่เป็น
ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    2.2 ควรศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการดำ�เนินงานกับผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
      2.3 ควรติดตามประเมินผลการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรครูนักเรียนเพื่อ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน

เอกสารอ้างอิง

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

กรมสำ�นักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ.  (2554). ประเทศไทยกับอาเซียน. กรุงเทพฯ :
กรมประชาสัมพันธ์.
กระทรวงศึกษาธิการ, สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553) แผนการศึกษาแห่ง
ชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559). กรุงเทพฯ : สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
กระทรวงศึกษาธิการ, สำ�นักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  (2552). การศึกษา : รากฐานประชาคม
อาเซียน. กรุงเทพฯ : สกสค. ลาดพร้าว.
จตุพล ยงศร.  (2554, มกราคม - มิถุนายน) “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ในประชาคมอาเซียน โดยใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบ เชิงสหวิทยาการของจอร์ช เบอร์เรเดย์”
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. 24(1) : 43-58.
นักรบ ระวังการณ์และนฤนันท์ สุริยมณี.  (2555). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนา
สมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาศึกษาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
เนาวรัตน์ พลายน้อย.  (2555). บทบาทของการศึกษากับการพัฒนาความเป็นประชาคมอาเซียน.
หน้า 13-17 พรธิดา วิเศษศิลปานนท์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
บัณฑิต พลอาษา.  (2557, พฤษภาคม 8).  ผู้อำ�นวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา. สัมภาษณ์.
ปรัชญา ชุ่มนาเสียว.  (2555, กรกฎาคม). “ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน.” วารสารวิจัยรามคำ�แหง
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 15 (2) : 100.
พิชยั ญาณศิร.ิ   (2557, พฤษภาคม 6). ศึกษานิเทศก์ช�ำ นาญการพิเศษ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

97

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

มัธยมศึกษา เขต 29. สัมภาษณ์.
เมืองปาย รู้สรรพกิจ.  (2555) ความพร้อมและแนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6.
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
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การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
Conflict Solution by the School Administrators
under the Office of Ubon Ratchathani Primary Education
Service Area 2
แทนลัดดา ปัฐพี1 จิณณวัตร ปะโคทัง2
Tanludda Puttapee1, Jinnawat Pakotung2
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การวิจยั ครัง้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพือ่ ศึกษาวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบวิธี
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 2 จำ�นวน 137 คน ซึ่งกำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำ�เร็จรูปของ Krejcie and
Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน
50 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมและทุกแบบ อยู่ในระดับมาก เรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ แบบร่วมมือ แบบประนีประนอม แบบการเอาชนะ แบบการหลีกเลี่ยง และแบบการ
ยอมให้ ตามลำ�ดับ
2. ผลการเปรียบเทียบวิธจี ดั การความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศ วุฒิการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีการเลือกใช้วิธี
จัดการกับความขัดแย้ง โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
3. ข้ อ เสนอแนะแนวทางการจั ด การความขั ด แย้ ง ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว่ า
ผู้บริหารควรศึกษาสาเหตุของความขัดแย้ง ให้ฝ่ายที่มีความขัดแย้งได้รู้ ศึกษาสาเหตุของความขัด
แย้งพร้อมทัง้ แนวทางแก้ไขร่วมกัน ควรจัดการกับความขัดแย้งโดยใช้หลักการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย
รวมทั้งคู่ขัดแย้งด้วย ควรจัดกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม ให้คำ�ปรึกษาซึ่งกันและกัน
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ควรสร้างความเข้าใจ และควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา เพื่อลดความขัดแย้ง
คำ�สำ�คัญ : การจัดการความขัดแย้ง ผู้บริหารสถานศึกษา
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The research aimed 1) to study the methods to solve conflicts employed
by the school administrators under the jurisdiction of the Office of Ubon Ratchathani
Primary Education Service Area 2, 2) to compare the method to deal with the conflicts
and 3. to explore the recommendations on how to solve the conflicts. The samples
used in the study were 137 school administrators affiliated to the Office of
Ubon Ratchathani Primary Education Service Area 2. The research
instrument was a five-rating scale questionnaire of a confidence value equivalent
to .96. Statistics used were mean, standard deviation, t-test and one way variance
test.
The research findings were as follows.
The conflict handling or management by the school administrators in the
study was found to be at a high level. The methods employed by the administrators
can be arranged in a descending order of significance: cooperation, compromise,
tacit win, and reconciliation. As for a comparison of the conflict methods, it was
found that the administrators different in sex, educational levels, and working
experience were not different in making use of the ways to deal with conflicts.
Concerning the recommendations on the conflict management, it was found
that the administrators were supposed to find the root causes of conflicts; the
conflicting parties were to be allowed to know the causes and cooperate to handle
the issues; the activity involving both sides should be organized to enable them to
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work as a team; both sides should be willing to listen to each other and recognize
the difference present between them and last but not least, the good governance
should be administered to bring about peace and reconciliation to all parties
concerned.
Keywords : Conflict Solution, the School Administrators
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สถานศึกษานับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สำ�คัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ซึง่ ภายในสถานศึกษา มีบคุ ลากรทีต่ อ้ งทำ�งาน
ทำ�กิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้ ต้องติดต่อประสานงานกันอยูเ่ ป็นประจำ� ครูถอื เป็นอีกบุคคลหนึง่ ทีม่ คี วาม
สำ�คัญอย่างมากของการจัดการศึกษา ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว การทำ�งาน
ทุกวันนี้ทำ�ให้ครูต้องแข่งขันกับตนเองและแข่งขันกับคนอื่นทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
เป้าหมายของครูคือคุณภาพของนักเรียน แต่การทำ�งานของครูก็มีความจำ�กัดด้านงบประมาณ และ
ทรัพยากร ซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะคนเราเมื่อต้องมาอยู่ร่วมกัน
เป็นเวลานาน ๆ ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีปัญหาในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากความแตกต่าง ในหลาย ๆ
ด้าน ทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์จติ ใจ สังคม รวมทัง้ ระดับสติปญ
ั ญา ความเชือ่ ความต้องการ ตลอด
จนความรู้สึกนึกคิด ทำ�ให้สถานศึกษาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังคมที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในปัญหาความขัดแย้ง ตลอดทั้งมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา รู้จักใช้ภาวะ
ผู้นำ�ในการสร้างศรัทธาและความไว้วางใจจากบุคลากร ประยุกต์ใช้หลักการบริหาร หลักศาสนา
จิตวิทยา มีคณ
ุ ธรรมและปราศจากอคติในการบริหารงาน หากผูบ้ ริหารสถานศึกษาบริหารความขัด
แย้งไม่เหมาะสมความขัดแย้งอย่างหนึ่งจะนำ�ไปสู่ความขัดแย้งอย่างอื่นได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างมาก ปัจจุบันความขัดแย้งในสถานศึกษามีมากขึ้นและมีแนวโน้มจะ
เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านความถี่และ ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสถานศึกษากับ
องค์การอื่น ๆ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการศึกษาได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อลักษณะนิสัย อารมณ์ วิธีการทำ�งานของบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งขาดแคลน
ทรัพยากรในการศึกษา ยิง่ ทำ�ให้ความขัดแย้งมีความสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ หากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ไม่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการความขัดแย้งให้อยู่ในภาวะที่เอื้อต่อการดำ�เนินงาน ย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานในสถานศึกษาอย่างแน่นอน (จิตฑามาศ เชือ้ โฮม, 2553 : 27)
ดังที่ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2544 : 299-230) ได้กล่าวถึงผลเสียของความขัดแย้งว่า ความขัดแย้งก่อ
ให้เกิดอารมณ์เชิงลบทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ กันอย่างรุนแรง ส่งผลให้แต่ละฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเกิดความเครียด
ขัดขวางและทำ�ลายเส้นทางสือ่ สารระหว่างบุคคล กลุม่ หรือแผนกงานทำ�ให้การประสานงานในการ
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ปฏิบตั งิ านเกิดการชะงักงัน เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ความตัง้ ใจและการใช้พลังความพยายามในการทำ�งานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กรของแต่ละคนถดถอยลดลง ส่งผลกระทบทำ�ให้ผู้นำ�ต้องปรับเปลี่ยนแบบผู้นำ�
ด้วยความจำ�เป็น ภายใต้ภาวะของความขัดแย้งทุกฝ่ายมีความเครียดสูง ผูน้ �ำ จึงต้องเข้ามา กำ�กับดูแล
และสั่งการด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อไม่ให้ทิศทางที่เป็นเป้าหมายของงาน / องค์กรเบี่ยงเบนไป แต่
แบบภาวะผู้นำ�เช่นนี้ ทำ�ให้บรรยากาศที่ดีของการทำ�งานลดลงไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังทำ�ให้
แต่ละฝ่ายที่ขัดแย้งกันเกิดการเล่นพรรคเล่นพวก เกิดอคติ ลำ�เอียง ขาดความยุติธรรม และอาจ
รุนแรงถึงขั้นให้ร้ายป้ายสีเพื่อจ้องทำ�ลายกันทุกวิถีทางก็ได้
ดร.อำ�นวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “คุณลักษณะทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับผูบ้ ริหาร
และผู้นำ�ที่ประสบความสำ�เร็จก็คือ วิสัยทัศน์ ซึ่งจะช่วยให้คาดคะเนและใช้ประโยชน์จากการคาด
คะเนได้ดกี ว่าผูอ้ นื่ จากการทีม่ องเห็นอนาคตได้ชดั เจน ทำ�ให้สามารถเตรียมการแก้ปญ
ั หาและเตรียม
การดำ�เนินการอย่างได้ผลมิใช่คอยแต่แก้ปญ
ั หาอย่างเดียว จะต้องมี Courage คือ ความกล้าในการ
ตัดสินใจอย่างทันท่วงที เพราะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องมีความเสี่ยง แต่ถ้าเราสามารถคาด
คะเนล่วงหน้า ความเสี่ยงจะน้อย ผลดีมีมาก” (วันทนา เมืองจันทร์, 2542 : 10) ความขัดแย้งกับ
การเปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กัน ผู้บริหารที่ดีย่อมไม่ปฏิบัติงานโดยการพยายามรักษาสภาพเดิม แต่
จะนำ�การเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์การเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่สูงกว่าและที่ดีกว่าการเปลี่ยนแปลง
ทำ�ให้สมาชิกของหน่วยงานเกิดความเครียด ความเครียดทำ�ให้เกิดความขัดแย้งและความขัดแย้งจะ
นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญอยู่ทุกวัน ผู้บริหาร ไม่สามารถทำ�
เป็นไม่สนใจหรือละเลยได้และไม่สามารถปล่อยให้เกิดมากขึน้ และรุนแรงขึน้ โดยไม่จดั การแก้ไข งาน
วิจยั ในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริหารระดับสูงและระดับกลางใช้เวลาประมาณร้อยละ 20 ของ
เวลาที่ ทำ � งาน เพื่ อ จั ด การกั บ ความขั ด แย้ ง งานวิ จั ย ในระยะต่ อ มาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห าร
ใช้เวลาเพื่อจัดการกับความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 สำ�หรับผู้บริหารระดับกลางนั้นใช้เวลาถึง
ร้อยละ 30 ในการจัดการกับความขัดแย้ง (Alexander Hamilton Institute.1983 อ้างถึงใน
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540 : 294)
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจึงมีภาระหน้าทีท่ จี่ ะต้องให้ความสนใจต่อสาเหตุของความขัดแย้งทีเ่ กิด
ขึ้นและเอาใจใส่ที่จะหาทักษะการจัดการกับความขัดแย้งอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำ�ลัง
ใจให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา และเพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพมาก
ขึน้ ผูบ้ ริหารควรให้ความสำ�คัญในระดับความสัมพันธ์เป็นรายคน เพราะผูร้ ว่ มงานเป็นบุคคลทีส่ �ำ คัญ
ยิ่งในการทำ�ให้งานประสบความสำ�เร็จ ผู้บริหารไม่อาจทำ�งานแต่เพียงลำ�พังได้ต้องอาศัยความร่วม
มือร่วมใจจากผู้ร่วมงาน (อำ�นาจ อยู่ค�ำ , 2550 : ม.ป.ป.) ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรทางการ
ศึกษา มีไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคคลหรือกลุม่ คนในสถานศึกษา ทรัพยากรในทีน่ อี้ าจเป็น
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สิ่งที่เห็นได้และสิ่งที่เห็นไม่ได้ เช่น คน เงิน วัสดุ ตำ�แหน่ง สถานภาพ หรือเกียรติยศความขัดแย้งนี้
เป็นผลมาจากการก้าวก่ายในงานหรืออำ�นาจหน้าที่ของผู้อื่น นอกจากนี้ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้น เมื่อ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เกี่ยวกับเป้าหมายหรือวิธีการทำ�งานต่างคนต่างมี
เป้าหมายและวิธีการที่แตกต่างกัน และเป้าหมายหรือวิธีการต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เขต 2
มีจำ�นวนทั้งสิ้น 213 โรงเรียน มีผู้บริหารโรงเรียน จำ�นวน 213 คน โดยมีโรงเรียนในเขตบริการ
ทางการศึกษาอยู่ 5 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอตระการพืชผล อำ�เภอกุดข้าวปุ้น อำ�เภอเขมราฐ อำ�เภอ
นาตาลและอำ�เภอโพธิ์ไทร มีปัจจัยการบริหารแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน มีความเป็นอยู่ใน
ลักษณะสังคมทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบท ตามสภาพที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ตั้งของโรงเรียน ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลจึงย่อมมีมาก ประกอบกับงานโรงเรียนในปัจจุบนั มีความซับซ้อนมากขึน้ นอก
เหนือจากงานวิชาการยังมีงานด้านอื่น ๆ เช่น งานธุรการ งานปกครอง งานบริการและงานด้าน
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนทีต่ อ้ งประสานและทำ�งานร่วมกัน ความขัดแย้ง จึงสามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ ภี าระหน้าทีต่ อ้ งประสาน และทำ�งานร่วมกันกับบุคลากรในโรงเรียน
ก็ยงิ่ ทำ�ให้มโี อกาสเกิดความขัดแย้งขึน้ ได้อย่างมาก เป็นปัญหาบริหารทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนทุกระดับต้อง
ใช้เวลาเพื่อการนี้ค่อนข้างมาก ความขัดแย้งบางกรณียืดเยื้อส่งกระทบมากมายต่อโรงเรียน ทำ�ให้การ
บริหารงานไม่ราบรืน่ ผูบ้ ริหารโรงเรียนเบือ่ หน่ายต่อวิชาชีพและภารกิจของตนในขณะเดียวกันบุคคล
ในโรงเรียน ก็เกิดความแตกแยกไม่มคี วามสามัคคีกนั จากภารกิจและลักษณะงานทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียน
ต้องรับผิดชอบ จึงมักจะเกิดความขัดแย้งในเรื่องของนโยบาย เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และผลประโยชน์
กับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่าง ๆ เสมอ การได้รับการศึกษาอบรมก็แตกต่างกันไป ปัจจัยทางสังคมจึง
แตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความขัดแย้งจึงอาศัยสามัญสำ�นึกและความถนัดเป็นส่วนใหญ่ อาจ
มีประสิทธิภาพน้อยและก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารได้ ซึง่ ผูบ้ ริหารในยุคปัจจุบนั เป็นผูน้ �ำ แห่งการ
เปลีย่ นแปลง จะต้องมีการบริหารจัดการทีด่ มี ายึดในการบริหารงานทุกด้านอยูเ่ สมอ เพือ่ การทำ�งาน
ที่มีประสิทธิผลและทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยเหตุนี้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ว่าผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีวธิ กี ารจัดการความขัดแย้งอย่างไร
และวิธีการจัดการความขัดแย้งใดที่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 นิยมใช้ เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาเลือกใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
2. เพือ่ เปรียบเทียบวิธกี ารบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำ�แนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ใน
ตำ�แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

วิธีด�ำ เนินการวิจัย

สมมุติฐานการวิจัย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ เี พศ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ
ขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีการเลือกใช้วธิ กี ารบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำ�นวน 137 คน ซึ่งกำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางสำ�เร็จรูปของ Krejcie and Morgan อ้างถึงใน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43) ได้มาโดยการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยตัวแปร 4 กลุม่ คือ เพศ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา ตัวแปรตาม คือ การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 แบ่งวิธีจัดการกับความขัดแย้ง
ออกเป็น 5 แบบ ได้แก่ แบบการเอาชนะ แบบร่วมมือ แบบประนีประนอม แบบการหลีกเลี่ยง และ
แบบการยอมให้
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เครื่องมือการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถามการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตำ�แหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที่
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2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำ�นวน 50 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบประมาณ
ค่า (Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นำ�แบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. นำ�ข้อมูลจากแบบสอบถามมาแปลความหมายพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยการพิ จ ารณาจากแบบพฤติ ก รรมที่ ต อบมากที่ สุ ด แสดงว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมักแสดงพฤติกรรมแบบนั้นเมื่อเผชิญกับความขัดแย้ง
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ
3. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการ ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามเพศ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำ�เสนอในรูปตาราง ซึ่งใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ของ (บุญชม ศรีสะอาด,
2545 : 103) ได้ก�ำ หนดไว้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลว่า มีพฤติกรรมการเลือกใช้อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลว่า มีพฤติกรรมการเลือกใช้อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลว่า มีพฤติกรรมการเลือกใช้อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลว่า มีพฤติกรรมการเลือกใช้อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลว่า มีพฤติกรรมการเลือกใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. เปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาจำ�แนกตามเพศ
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่า t-test และ F-test และนำ�เสนอในรูปตารางประกอบคำ�บรรยาย
5. วิเคราะห์ข้อมูลแบบปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ด้วย
การสรุปประเด็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมและทุกแบบ อยูใ่ นระดับมาก เรียงลำ�ดับค่าเฉลีย่ จาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ แบบร่วมมือ แบบประนีประนอม แบบการเอาชนะ แบบการหลีกเลี่ยง และ
แบบการยอมให้ ตามลำ�ดับ
2. ผลการเปรียบเทียบวิธจี ดั การความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีการเลือกใช้วิธี
จัดการกับความขัดแย้ง โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
3. ข้ อ เสนอแนะแนวทางการจั ด การความขั ด แย้ ง ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว่ า
ผูบ้ ริหารควรศึกษาสาเหตุของความขัดแย้ง ให้ฝา่ ยทีม่ คี วามขัดแย้งได้รู้ ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้ง
พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขร่วมกัน ควรจัดการกับความขัดแย้งโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ร่วมคิด
ร่วมทำ� ร่วมเสนอทางออกร่วมกัน หาทางออกร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากที่สุด
ควรสร้างความเข้าใจและมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ กัน โดยเปิดโอกาสให้ผทู้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้แสดงความ
คิดเห็น เปิดใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ควรจัดกิจกรรม ร่วมกันส่งเสริมการทำ�งานเป็น
ทีม ให้คำ�ปรึกษาซึ่งกันและกันยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และควรใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อลดความขัดแย้ง โดยวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างใดฝ่ายหนึ่ง
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จากการศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีประเด็นที่จะนำ�มาอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. การเลือกใช้วิธีจัดการกับความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมมีการเลือกใช้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อ
บุคคลมีเป้าหมาย หรือจุดมุง่ หมายทีแ่ ตกต่างกัน ก็ยอ่ มจะก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งต่อมาภายหลัง
ได้ความขัดแย้งในสังคมหรือองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในระบอบประชาธิปไตย ความขัดแย้งใน
ด้านความคิดก่อให้เกิดความเจริญกับองค์กรและประเทศชาติอย่างมาก ความขัดแย้งเมื่อถึง
จุดสรุป ก็จะนำ�ไปสู่ความสร้างสรรค์ให้กับองค์กรได้อย่างเหลือเชื่อ ความขัดแย้งในสถานศึกษา ก็เช่นกัน
ย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการกับความขัดแย้งภายในสถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบส่วนหนึ่งของผู้บริหารโรงเรียน ที่จะต้องจัดและหาวิธีจัดการกับความขัดแย้งให้เป็นที่
พอใจแก่คู่กรณีและส่งผลดีต่อการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพได้ ดังนั้น ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจึงให้ความสำ�คัญในการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการต่าง ๆ อยู่ในระดับ
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มาก ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีวรรณ พวงวรินทร์ (2554) ได้ศึกษาการ
จัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ยงยุทธ หงส์สพุ รรณ (2555) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
   เมื่อพิจารณาวิธีจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแบบ พบประเด็น
ที่น่าสนใจดังนี้
    1.1 วิธีจัดการกับความขัดแย้งแบบร่วมมือ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมเลือกใช้อยู่ในระดับมาก และเป็นวิธี
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกใช้อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารให้ความสำ�คัญกับทั้ง 2 ฝ่ายโดยเท่าเทียม
กัน ทำ�ให้เห็นว่าเป้าหมายที่มีอยู่ร่วมกันมีความสำ�คัญเป็นอันดับแรก จัดบรรยากาศลดความรู้สึกที่
มีการแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วเพื่อให้ทั้ง 2 เกิดความเข้าใจกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รับฟังข้อขัดแย้ง
ของคู่กรณีมาพิจารณาและให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีส่วนร่วมในการหาทางออกของปัญหาด้วยกัน ทั้งนี้เป็น
เพราะวิธีจัดการกับความขัดแย้งแบบร่วมมือ เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มุ่งจะให้เกิดความพอใจทั้ง
แก่ ต นเองและบุ ค คลอื่ น พฤติ ก รรมลั ก ษณะนี้ เป็ น ความร่ ว มมื อ รวมใจในการแก้ ปั ญ หาที่
มุ่งจะให้เกิดการชนะทั้งสองฝ่ายเข้าทำ�นองที่ว่าสองหัวดีกว่า หัวเดียว ด้วยเหตุนี้เองทำ�ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเลือกวิธีการนี้เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาเดีย มะทอง (2556) ได้ศึกษา
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการร่วมมือ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
   1.2 วิธีจัดการกับความขัดแย้งแบบประนีประนอม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมเลือกใช้อยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ผู้บริหารรับฟังเหตุผลของทั้ง 2 ฝ่ายแล้วแก้ปัญหา รับฟังข้อคิดเห็นของทั้ง 2 ฝ่ายแล้วนำ�มา
พิจารณา หาทางรักษาสัมพันธ์ของทั้ง 2 ฝ่ายเอาไว้ ยินดีเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ พยายามถนอมนํ้าใจ
ของทั้ง 2 ฝ่ายไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ (2558) ได้ศึกษาการจัดการความ
ขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
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เขต 3 มีวิธ๊การจัดการความขัดแย้งแบบการประนีประนอม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   1.3 วิธีจัดการกับความขัดแย้งแบบการเอาชนะ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมเลือกใช้อยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ผู้บริหารพยามหาวิธีการทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาให้สำ�เร็จ แสดงความคิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสม พิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ติดตามปัญหาจนกว่าจะแก้ไข
สำ�เร็จลุล่วง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ กุลบุตร (2555) ได้ศึกษาการจัดการความขัด
แย้งของผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ผลการศึกษา พบ
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีวิธีการ
จัดการความขัดแย้งแบบการเอาชนะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   1.4 วิธีจัดการกับความขัดแย้งแบบการหลีกเลี่ยง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมเลือกใช้อยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่จะนำ�ไปสู่การทะเลาะวิวาท พยายามทำ�เรื่องยากให้เป็นเรื่อง
ง่าย จัดบรรยากาศเพื่อลดภาวะความตึงเครียด ทำ�ตัวตามปกติเหมือนไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประกาทิพย์ ผาสุก (2551) ได้ศกึ ษาการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำ�พูน เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำ�พูน เขต 1 มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบ
การประนีประนอมมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ สร้อยสม (2551) ได้ศึกษาการ
จัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดภาคใต้ แบบการหลีกเลี่ยง
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับบ่อย ๆ
   1.5 วิธจี ดั การกับความขัดแย้งแบบการยอมให้ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยภาพรวมเลือกใช้อยู่ในระดับมาก และเป็น
วิธที ผี่ บู้ ริหารสถานศึกษาเลือกใช้อนั ดับสุดท้าย ได้แก่ ผูบ้ ริหารยอมเสียประโยชน์สว่ นตนเพือ่ ให้การ
แก้ไขปัญหาดำ�เนินการไปได้ด้วยดี ยินดีให้ผู้อื่นดำ�เนินการตามความคิดเห็นของส่วนรวมแม้ตนเอง
จะไม่เห็นด้วยก็ตาม ยอมสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้ปัญหาที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขและคลี่คลาย
ไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ยอมให้ผอู้ นื่ มองตนว่าเป็นผูแ้ พ้บา้ งในบางสถานการณ์ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะวิธจี ดั การ
กับความขัดแย้งแบบการยอมให้ เป็นพฤติกรรมที่เน้นการเอาใจผู้อื่น เป็นผู้เสียสละปล่อยให้ผู้อื่น
ดำ�เนินการไปตามทีเ่ ขาชอบ แม้เราจะไม่เห็นด้วย ก็ตาม ผูท้ แี่ สดงพฤติกรรมการยอมให้นอกจากจะ
เป็นผูเ้ สียสละแล้ว การจัดการความขัดแย้งตามแบบนีเ้ หมาะกับสถานการณ์ทเี่ ห็นว่าอีกฝ่ายหนึง่ จะ
ผิด และเป็นเรื่องที่สำ�คัญยิ่งของอีกฝ่ายหนึ่งอาจเป็นวิธีที่เหมาะกับการที่ฝ่ายหนึ่งยอมแพ้หรือยอม
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ตามอีกฝ่ายหนึง่ โดยหวังว่าจะได้รบั อะไรเป็นการแลกเปลีย่ นหรือตอบแทนจากอีกฝายหนึง่ บ้าง ด้วย
เหตุนี้เองทำ�ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกวิธีการนี้เป็นอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รัชนีวรรณ พวงวรินทร์ (2554) ได้ศกึ ษาการจัดการความขัดแย้งของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แบบการ
ยอมตาม อยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบวิธีจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำ�แนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
ตำ�แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในตำ�แหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีการ
เลือกใช้วิธีจัดการกับความขัดแย้ง โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจยั ทีต่ งั้ ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประกาทิพย์ ผาสุก (2551) ได้ศกึ ษาการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำ�พูน เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์การบริหาร เพศ และวุฒกิ ารศึกษาทีต่ า่ งกันจะมีพฤติกรรมการ
จัดการความขัดแย้งไม่แตกต่างกันสอดคล้อง กับงานวิจัยของ มาเดีย มะทอง (2556) ได้ศึกษาการ
จัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า จำ�แนกตามเพศ
ประสบการณ์บริหาร และขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ (2558) ได้ศึกษาการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 เมื่อเปรียบ
เทียบผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การบริหาร เพศ และวุฒิการศึกษาที่ต่างกัน จะมี
พฤติกรรม การจัดการความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน
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    1.1 การจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้วิธีการแบบการเอาชนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรพยามหาวิธีการทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาให้สำ�เร็จ
  1.2 การจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้วิธีการแบบร่วมมือ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำ�คัญกับทั้ง 2 ฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน
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    1.3 การจัดการกับความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยใช้วธิ กี ารแบบประนีประนอม
ผู้บริหารสถานศึกษาควรรับฟังเหตุผลของทั้ง 2 ฝ่ายแล้วแก้ปัญหา
  1.4 การจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้วิธีการแบบการหลีกเลี่ยง
ผู้บริหารสถานศึกษาควรหลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่จะนำ�ไปสู่การทะเลาะวิวาท
  1.5 การจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้วิธีการแบบการยอมให้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรยอมเสียประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดำ�เนินการไปได้ด้วยดี

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

    2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
    2.2 ควรศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งในสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
     2.3 ควรศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
อืน่ ๆ เพือ่ เปรียบเทียบผลการศึกษาและนำ�มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา
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สภาพการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
ของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
The Learner-centered Instruction of the Schools under the
Jurisdiction of the Office of Ubon Ratchathani Primary Education
Service Area 5
เสาวลักษณ์ ผาใหญ่1 สุวิมล โพธิ์กลิ่น2
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยจำ�แนกตาม
ตำ�แหน่ง และขนาดของโรงเรียน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สำ � คั ญ ในโรงเรี ย นสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน จำ�นวน 1,029 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ ของ
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
2. ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยจำ�แนกตามตำ�แหน่ง และขนาดของโรงเรียน มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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สำ�คัญ คือ ควรมีการจัดวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในท้องถิน่ ตามทีน่ กั เรียนต้องการ เช่น ด้าน
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ครูผู้สอนควรออกแบบการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ครูควรมีการผลิตสื่อ ออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ควรมี
การนำ�ผลการมาประเมินมาวิเคราะห์หาจุดบกพร่องและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ปัญหาที่พบ ควรมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระบบนิเทศภายในให้ครูทุกคนเข้าใจ ควรมีการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานต้นสังกัด อย่างสมํ่าเสมอ
คำ�สำ�คัญ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
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The research was aimed at (1) studying an academic administration of the
learner-centered instruction of the schools under the jurisdiction of the Office of
Ubon Ratchathani Primary Education Service Area 5, (2) to compare the opinions of
the school administrators and teachers of the schools under study as classified by
their ranks and school size, and (3) to examine the recommendations concerning
the learner-centered instruction of the school in question.
The samples in the study were administrators and teachers of the schools
numbering 1,029. The research instrument was a five-rating scale. Statistics used in
data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
The research findings were as follows.
1. The academic administration of the learner-centered instruction of the
schools under the jurisdiction of the Office of Ubon Ratchathani Primary Education
Service Area 5 was overall at the highest level. As regards individual aspects,
it was found that the supervision and follow-up was the highest, followed by the
instructional activities, supportive factors, and instructional planning.
2. There was no difference found in the opinions of the school administrators
and the teachers of the schools in the study when it was classified by the subjects’
ranks and school size.
3. The proposed recommendations for the academic administration in terms of
the learner-centered instruction were as follows. The academic personnel who were
knowledgeable in local wisdom should be invited to teach students; the teachers
should design the teaching process in line with a curriculum; the teachers should
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produce media to teach learners how to analyze and solve the problems; the
evaluation results should be applied to the teaching approach in accordance with
the problems found; there should be a continual supervision.
Keywords : The Learner-centered Instruction
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การศึกษานับเป็นรากฐานที่สำ�คัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนได้พัฒนา
ตนเองด้านต่าง ๆ ที่จะดำ�รงชีพ และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนได้ (กรมวิชาการ, 2543 : 11) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ได้กำ�หนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำ�คัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” ในการปฏิรปู
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะสำ�เร็จได้ต้องมีผู้นำ�การปฏิรูปที่พัฒนาการเรียนการสอน ตามแนวการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
จากสภาพของสั ง คมโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
การปกครอง รวมทั้ ง ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่ อ สารข้ อ มู ล
ความรู้ต่างๆ ไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและไร้ขีดจำ�กัด ทำ�ให้การจัดการเรียนการสอนในระบบเดิม
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ (รุ่ง แก้วแดง, 2542 : 6) กระทรวงศึกษาธิการและ
สถานศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ในการดำ�เนินงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน ซึง่ การบริหารงานวิชาการถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบเป็นอันดับแรก และจะต้องให้เวลามากกว่างานด้านอื่นๆ โดยมีหน้าที่เป็นผู้นำ�ทางวิชาการ
ให้คำ�แนะนำ� ร่วมกับคณะครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การที่จะสร้าง
นักเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพมากน้อยเพียงใด ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา โดยส่วนมากมักจะให้ความสำ�คัญกับธุรการ งานการเงิน หรือการก่อสร้างอาคาร
สถานที่ เพราะเป็นงานที่เห็นผลชัดเจน และรวดเร็วให้ความสำ�คัญกับวิชาการน้อยกว่างานด้านอื่น ๆ
มักจะมอบหมาย ให้ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการเป็นผู้มีที่บทบาทสำ�คัญในการวางแผน และบริหาร
แผนงานวิชาการ จึงทำ�ให้การบริหารงานวิชาการไม่ประสบผลสำ�เร็จเท่าที่ควร นอกจากนี้จาก
รายงานการวิจัยยังพบปัญหาอีกว่า ครูที่เข้าสอนไม่ตรงตามวุฒิ อัตราครูไม่เพียงพอ สื่อการเรียน
การสอนไม่เพียงพอ ขาดการนิเทศติดตามผล ขาดแนวปฏิบัติในด้านการประเมินผลงานวิชาการ
ขาดการปรับปรุงและพัฒนาการสอนอย่างต่อเนือ่ งนอกจากนีก้ ารบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
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ยังมีคุณภาพและมาตรฐานต่างกัน
จะเห็นได้จากการประเมินมาตรฐานของโรงเรียน ในสังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศ
พ.ศ. 2541 โดยยึดหลักมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ พบว่ามาตรฐานงานด้านวิชาการของโรงเรียนยังต่างกันตามขนาดของโรงเรียน โดย
โรงเรียนขนาดใหญ่จะมีมาตรฐานดีกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ พิสิทธิ์ จันทรเนตร (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร พบว่า ด้านข้อเสนอแนะในการบริหาร
งานวิชาการโดยภาพรวม มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในระดับมาก คือ รัฐควรจัด
อัตรากำ�ลังครูให้เพียงพอต่อจำ�นวนนักเรียนตามเกณฑ์ คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) การ
พิจารณาเงินเดือนของข้าราชการครูให้สูงขึ้นมากกว่าข้าราชการฝ่ายอื่น เพื่อจูงใจให้คนเก่ง คนดี มา
เป็นครู รัฐควรยกระดับมาตรฐานด้านวิชาการของทุกโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ โรงเรียน
ที่มีขนาดใหญ่และมีความพร้อมในด้านบุคลากรมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จึง
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีกว่า และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (บุญเลี้ยง ทุมคำ�,
2542 : 126) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ พบว่า มีปัญหาหลายประการที่
ทำ�ให้การบริหารงานวิชาการไม่ประสบผลสำ�เร็จเท่าที่ควร ปัจจัยประการสำ�คัญ คือ อัตรากำ�ลัง
ข้าราชการครูไม่ครบตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่พอกับจำ�นวนนักเรียน บริหารงานวิชาการแต่งตั้ง
ข้าราชการครูรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ครูคนหนึ่งต้องทำ�การสอนหลายชั้น และรับผิดชอบหลาย
งาน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กำ�หนด
แนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ มีการส่งเสริมพัฒนาครู ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ นรูปแบบดังกล่าวแต่ผลการดำ�เนินงาน ครูยงั นำ�หลักสูตรไปใช้ได้ไม่เป็นตามวัตถุประสงค์
เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลอย่างแท้จริง โดยยังยึดถือ
หนังสือเรียนเป็นสำ�คัญและไม่รู้จักการบูรณาการเนื้อหาที่จะสอนไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ และครู
ร้อยละ 70 ยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย การสอนของครูยังใช้เทคนิคที่ไม่หลากลาย ครูยังใช้สื่อ
การสอนน้อย และไม่สามารถจัดกิจกรรมทีส่ นองความสนใจของนักเรียนได้ดเี ท่าทีค่ วร การประเมิน
ผลการเรียน แม้มีความพยายามกระตุ้นให้ครูใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง เช่น การใช้แฟ้ม
สะสมงาน แต่ในทางปฏิบัติจริงพบว่า ครูส่วนใหญ่ ยังใช้ข้อสอบเป็นหลักในการประเมินผลนักเรียน
ดังนั้น ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน จึงเปรียบเสมือนตัวจักรสำ�คัญของการปฏิรูป การเรียนรู้
ให้มีพลังที่จะขยับและผลักดัน วงล้อของการปฏิรูปการศึกษาให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสู่
จุดหมายสำ�คัญ การปฏิรปู การเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญจึงมีความสำ�คัญทีส่ ดุ ทัง้ นี้ 1) เพือ่ พัฒนา
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คุณภาพของคนไทย 2) เพือ่ เพิม่ พูนความเข้มแข็งของคนไทย 3) เพือ่ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ยุคโลกาภิวัตน์ 4) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
สังคมไทย 5) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย เป็นที่ยอมรับกันว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำ�คัญ คือ วิธีการสำ�คัญที่สามารถสร้าง และพัฒนา “ผู้เรียน” ให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการ
ในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำ�คัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนรูจ้ กั เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เรียนในเรือ่ งทีส่ อดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง
และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542 : 4)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการทีเ่ กีย่ วกับ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อจะได้ทราบว่าผู้บริหารโรงเรียนได้บริหารงานวิชาการ ด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ มีสภาพเป็นอย่างไร ผลจากการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูล
ย้อนกลับและเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริหารโรงเรียนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในอันทีจ่ ะกำ�หนดนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ กำ�กับติดตาม พัฒนาปรับปรุง แก้ไข การบริหารงานวิชาการของตนให้
เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญในโรงเรียน ช่วยให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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1. เพือ่ ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ
ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยจำ�แนกตามตำ�แหน่ง และขนาด
ของโรงเรียน
3. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5

ตร
แ์ ล
ะส

วิธีด�ำ เนินการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน ในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 256 โรงเรียน
แยกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำ�นวน 106 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จำ�นวน 101 โรงเรียน และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ จำ�นวน 49 โรงเรียน (สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 ปีการศึกษา, 2556 : 2)
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2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จำ�นวน 80 คน
ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก จำ�นวน 161 คน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง จำ�นวน 80
คน ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง จำ�นวน 334คน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ จำ�นวน
40 คน และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดใหญ่ จำ�นวน 334 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 1,029 คน ซึ่งได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ตำ�แหน่ง (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู) ขนาดของสถานศึกษา (ใหญ่
กลาง เล็ก)
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยสนับสนุน ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการนิเทศ ติดตามผล
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
วิชาการเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารงาน
วิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ 4 ด้านประกอบด้วย ด้านปัจจัย
สนับสนุน ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญด้านการนิเทศ ติดตามผล แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเป็น .97
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน t-test และ f-test
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1. สภาพการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัย
สนับสนุน และด้านการนิเทศ ติดตามผล ตามลำ�ดับ
2. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยจำ�แนกตามตำ�แหน่ง และขนาดของโรงเรียน ใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จำ�แนกเป็นรายด้าน 4 ด้าน คือด้านปัจจัยสนับสนุน ด้านการ
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วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการนิเทศ
ติดตามผลไม่แตกต่างกัน
3. ข้ อ เสนอแนะในการบริ ห ารงานวิ ช าการด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 คือ
3.1 ด้านปัจจัยสนับสนุน ควรมีการจัดวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นตาม
ทีน่ กั เรียนต้องการและสนใจ ครูควรหาสือ่ การสอนอืน่ มาใช้ควบคูก่ บั การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ควร
มีหอ้ งสมุดทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ควรมีการจัดครูเข้าสอนให้ตรงตามเอกและเหมาะสมกับความรูค้ วาม
สามารถ
3.2 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนควรมีการตระหนักถึงความสำ�คัญของ
ภาระหน้าทีค่ รู ครูควรผลิตและใช้สอื่ ประกอบการจัดการเรียนการสอน ครูควรการจัดกิจกรรม เสริม
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผูเ้ รียน ควรมีการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของ ควรมีการประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนโดยรวมและต่อเนื่อง
3.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการ
สอน ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิดวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาโดยจัดอบรมหรือจัดหาเอกสารความรู้ มาให้ครูได้ศกึ ษา
ครูควรสนใจศึกษาเอกสารความรู้ที่ทางกระทรวงจัดหามาให้ ควรมีนโยบาย การจัดกิจกรรมให้น้อย
ลง ควรปรับวิธกี ารสอนของครูเพราะครูสว่ นมากยังใช้วธิ กี ารสอนแบบเดิม ควรจัดกิจกรรมให้ครูได้
ศึกษาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาตนเองแล้วนำ�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังเลิกเรียน
ก่อนกลับบ้านหรือในยามว่าง
3.4 ด้ า นการนิ เ ทศ ติ ด ตามผล ควรมี ก ารนำ � ผลการมาประเมิ น มาวิ เ คราะห์ ห า
จุดบกพร่องและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปัญหา ควรเปลี่ยนระบบการพิจารณาความ
ดีความชอบจากการอ้างอิงความพอใจมาเป็นการประเมินด้วยเครื่องมือและเกณฑ์ที่เกิดจากข้อตกลง
ร่วมกัน ควรมีการประชุมชีแ้ จงเกีย่ วกับระบบนิเทศภายในให้ครูทกุ คนเข้าใจ ผูม้ านิเทศภายในโรงเรียน
ควรมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและควรมีข้อเสนอแนะหากผลการทำ�งานไม่ตรงกับผลของการนิเทศ
ควรให้มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

คณ
ะม

1. สภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ ของ
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามความคิดเห็น ของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนิเทศ
ติดตาม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจัย
สนับสนุน ด้านการวางแผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ความคิดเห็นของครูผสู้ อนโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศติดตามผล อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ ดารัตน์ พิมพ์อุบล (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและ
เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตราด ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและครูวิชาการ จำ�แนกตามขนาดโรงเรียนและสถานภาพ
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ครูผสู้ อน และครูวชิ าการ จากโรงเรียนขนาดเล็ก 76 โรงเรียน
ขนาดใหญ่ 21 โรงเรียน ประกอบด้วยครูผู้สอน 299 คน ครูวิชาการ 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและครูวิชาการ โดยรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำ�ดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การนิเทศภายใน และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 จำ�แนกตามขนาดของโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ
ดารัตน์ พิมพ์อบุ ล (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของครูผสู้ อนและครูวชิ าการ
จำ � แนกตามขนาดโรงเรี ย นและสถานภาพกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ค รู
ผู้สอน และครูวิชาการ จากโรงเรียนขนาดเล็ก 76 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 21 โรงเรียน ประกอบด้วย
ครูผสู้ อน 299 คน ครูวชิ าการ 97 คน 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน โดย
รวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียน
การสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตราดจำ�แนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ
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เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ จินตา อุสมาน (2549 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงาน วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการหนึ่ง
อำ�เภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ข้าราชการครู จำ�นวน
329 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สถิติ
ทีใ่ ช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่า F 2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหาร
งานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูทมี่ ตี �ำ แหน่งเป็นหัวหน้าวิชาการ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผู้สอนพบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้าน
การพัฒนาบุคลากรที่มีความแตกต่างอย่างนัยสำ�คัญที่ .05
3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของข้าราชการครูที่มีต่อสภาพ
การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ของโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
3.1 ด้านปัจจัยสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กยังขาดการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่าย
บริหาร ทำ�ให้ส่งผลต่องบประมาณในการพัฒนาบุคลาการโดยการศึกษาต่อหรืออบรม การจัด
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นตามที่นักเรียนต้องการและสนใจยังมีน้อยเนื่องจากเป็น
ชุมชนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางยังขาดการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายบริหาร ทำ�ให้ส่งผล
ต่องบประมาณในการพัฒนาบุคลาการโดยการศึกษาต่อหรืออบรม การให้บริการสื่อ ICT และ
INTERNET ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการทั้งครูและนักเรียน นอกจากนี้การใช้วิทยากร
ในท้องถิ่นมาช่วยให้ความรู้ตามความต้องการและความสนใจของนักเรียนยังมีน้อย
โรงเรียนขนาดใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อหรือการอบรม
งบประมาณที่ได้รับยังไม่ได้นำ�มาพัฒนาครูผู้สอนเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังไม่มีการจัดวิทยากรที่มี
ความรูค้ วามสามารถในท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนตามความต้องการและสนใจได้
3.2 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็กยังขาดความตระหนัก ในหน้าที่ และขาดทักษะในการผลิตและการใช้
สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของผู้เรียนยังทำ�ได้ไม่ดี ทั้งนี้เนื่องมาจากจำ�นวนครูผู้สอนไม่เพียงพอนั่นเอง
โรงเรียนขนาดกลางครูยังขาดทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนให้มีความเหมาะสม
และตรงตามความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังขาดทักษะในการผลิตและใช้สื่อประกอบการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้เรียนยังทำ�ได้ไม่ดี
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โรงเรียนขนาดใหญ่ครูขาดทักษะในการผลิตและใช้สื่อประกอบการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผูเ้ รียน
ครูไม่มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
3.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็กมีเอกสารและแหล่งเรียนรู้สำ�หรับการศึกษาค้นคว้าสำ�หรับครูและ
นักเรียนไม่เพียงพอ วิธีการสอนของครูยังไม่พัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
ทั้งนี้นักเรียนไม่ได้ฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
โรงเรียนขนาดกลางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยไม่คำ�นึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เอกสารและแหล่งเรียนรูใ้ นการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมไม่เพียงพอกับจำ�นวนครู นักเรียน
นอกจากนีว้ ธิ กี ารสอนของครูยงั ไม่สามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้รจู้ กั คิดวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง
โรงเรียนขนาดใหญ่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่ค�ำ นึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและขาดความต่อเนื่องเพราะต้องจัดกิจกรรมอื่นมากกว่ากิจกรรมทางวิชาการนอกจากนี้วิธี
การสอนของครูยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
3.4 ด้านการนิเทศ ติดตามผล
โรงเรียนขนาดเล็กระบบการนิเทศ ติดตามผลขาดความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ การจัดระบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษายังไม่สามารถเชือ่ มโยงกับระบบนิเทศของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผู้บริหารและครูผู้สอนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอเกี่ยวกับการจัดทำ�เครื่องมือวัดผล ประเมินผล
ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ศึกษานิเทศก์จึงควรให้ค�ำ ปรึกษาและทำ�การนิเทศอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนขนาดกลางระบบการนิเทศ ติดตามผลขาดความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ การจัด
ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษายังไม่สามารถเชือ่ มโยงกับระบบนิเทศของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอเกี่ยวกับการจัดทำ�เครื่องมือวัดผล
ประเมินผลให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังขาดการนำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำ�ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์จึงควรให้ค�ำ ปรึกษาและทำ�การนิเทศอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนขนาดใหญ่ระบบการนิเทศ ติดตามผลขาดความต่อเนื่องสมํ่าเสมอ การจัดระบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษายังไม่สามารถเชือ่ มโยงกับระบบนิเทศของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผู้บริหารและครูผู้สอนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอเกี่ยวกับการจัดทำ�เครื่องมือวัดผล ประเมินผล
ให้มมี าตรฐานและมีประสิทธิภาพ นอกจากนีค้ รูผสู้ อนยังขาดขวัญกำ�ลังใจจากคณะกรรมการนิเทศ
ภายในของโรงเรียน ศึกษานิเทศก์จึงควรให้ค�ำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนิเทศและทำ�การนิเทศอย่างเป็น
กัลยาณมิตรโดยดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านปัจจัยสนับสนุน โรงเรียนขนาดเล็กได้รับปัจจัยสนับสนุนน้อยไม่เพียงพอกับการ
พัฒนา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรระดมทุนในการ
พัฒนาการศึกษา ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ควรนำ�ปัจจัยสนับสนุนมาพัฒนา
นักเรียนด้านวิชาการมากกว่าการพัฒนาด้านอื่น ๆ
1.2 ด้านการวางแผนการจัดการเรียน การสอน ครูผู้สอนควรตระหนักในหน้าที่ของ
ตนเองและปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ ควรจัดให้มีการ
อบรมการผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชา
หลักเพราะเนือ้ หาวิชาบางเนือ้ หาจะเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมทำ�ให้นกั เรียนไม่เข้าใจในบทเรียน
1.3 ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โรงเรี ย นยั ง ไม่ มี ก ารจั ด การเรี ย น
การสอนโดยคำ�นึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ส่งเสริม ให้
นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ดังนั้นโรงเรียนควรจัดหาเอกสารและแหล่งเรียนรู้ ให้ครูและ
นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
1.4 ด้ า นการนิ เ ทศ ติ ด ตามผล ระบบการนิ เ ทศ ติ ด ตามผลขาดความต่ อ เนื่ อ ง
สมาํ่ เสมอ จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษายังไม่สามารถเชือ่ มโยงกับระบบนิเทศของสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ศึกษานิเทศจึงควรให้ค�ำ ปรึกษาและทำ�การนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตรและนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทำ � การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ได้แก่ ประสบการณ์การบริหาร การได้รับการอบรมทางวิชาการ รูปแบบการจัดชั้นเรียน
2.2 ควรทำ�การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารวิชาการของครูผู้สอน ได้แก่
ประสบการณ์ในการสอน การได้รับการอบรมทางวิชาการ รูปแบบการจัดชั้นเรียน
2.3 ควรทำ�การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.4 ควรทำ�การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาแนวโน้มการบริหารงานวิชาการภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของโรงเรียนขนาดต่าง ๆ
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน
ตามหลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน
COMMUNIT : PRINCIPLES AND METHODS
FOR SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT
ACCORDING TO BUDDHADHAMMA
อนุวัต กระสังข์ 1
Anuwat Krasang

บทคัดย่อ

หลักการและวิธกี ารพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรมอย่างยัง่ ยืนนัน้ นับเป็นสิง่ ทีใ่ หม่ส�ำ หรับ
ชาวบ้านทั่วไป แต่สำ�หรับพระสงฆ์นั้น ถือปฏิบัติกันมานาน เพียงแต่ไม่เป็นรูปธรรมเท่านั้น เป็นที่
ตระหนักกันว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนในชาตินับตั้งแต่หน่วยเล็ก ๆ จนถึง
หน่วยใหญ่ คือตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม ไปจนถึงระดับองค์กร และระดับชาติ ต้องเข้ามา
มีสว่ นร่วม จุดนีเ้ องทำ�ให้พระสงฆ์คอื ผูท้ มี่ บี ทบาทโดยวิธผี สมผสานหรือทีเ่ รียกว่าบูรณาการหลักพุทธธรรม
เข้าไปด้วยทำ�ให้เป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ
คำ�สำ�คัญ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการและวิธีการ หลักพุทธธรรม
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The principles and methods of sustainable community development are
new to ordinary people. But for the monks it has been practiced for a long time.
But not only concrete, it is well known that these problems are a national problem.
Everybody in the nation, from small units to large ones, is from individual, family,
society to corporate and national level. to engage in this point of view, the monk
is a person who plays a harmonious role, also known as integrating Buddhist principles,
into a new interesting concept.
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาแห่งการกำ�หนดแนวทางของการดำ�รงชีวิต ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงใช้เป็นหลักในการดำ�เนินโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ เพือ่ ช่วย
เหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ในแผ่นดินให้ พออยู่พอกิน ตลอดมานานนับหลายทศวรรษและในคราวที่
ประเทศไทยประสบกับปัญหา วิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อเกือบห้าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตกอยู่ภายใต้
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และลัทธิบริโภคนิยมที่เกินพอดี พระองค์ก็ได้ทรงชี้แนะปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่พสกนิกร เพื่อเตือนสติให้มีความพอดี ในการดำ�รงอยู่ของชีวิต และสังคมที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการเตือนให้ตั้งสติโดยมีสัมมาทิฐิให้ประชาชนได้รู้เท่าทันความเป็นจริง
และสภาพลวงตาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศชาติ ทรงชี้แนะแนวทาง ทางสายกลางในการ
ดำ�รงชีวิตโดยใช้หลักพุทธธรรมหลายประการรวมทั้ง ลดกิเลส คือ ความโลภทั้งปวงเพื่อให้ชีวิตสงบ
สุ ข ร่ ม เย็ น และเกิ ด สั น ติ สุ ข อย่ า งยั่ ง ยื น และถาวรขึ้ น ในแผ่ น ดิ น โดยเสนอให้ เ ป็ น ทางเลื อ ก
(Alternative) แก่การดำ�รงชีวิต ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง นั้น แม้จะมีคำ�ว่า เศรษฐกิจ แต่ก็เป็น
แนวทางการดำ�เนินชีวติ ทีท่ รงมีพระประสงค์ให้พสกนิกรชาวไทย ทัง้ ปวง ยึดถือเอาเป็นหลักในการ
ดำ�รงชีพ ทั้งในภาวะวิกฤติและต่อไปในอนาคต
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ประมวลและกลั่นกรองจากพระราช
ดำ�รัส ซึ่งได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยตามที่ร้องขอและทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานลงมา
เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 ซึง่ เป็นช่วงทีป่ ระเทศไทยอยูใ่ นภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ (สำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2543 : 205) ปรัชญาดังกล่าวจะเห็นได้ชัด
ถึงหลักสำ�คัญของการดำ�รงชีวติ และการตัง้ ตนอยูบ่ นพืน้ ฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท
โดยที่จะต้องคำ�นึงถึงความพอเพียง ความพอประมาณ และความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีและ
ยังต้องมีปัญญาความรอบรู้ รอบคอบ และความมีคุณธรรม ประกอบการตัดสินใจและการกระทำ�
ด้วย หลักสำ�คัญข้างต้นอาจจำ�แนกได้โดยสังเขป ดังนี้
1. ความพอประมาณ (ความพอเพียง) คือ ความสมดุลและความพอดี ไม่มากไม่น้อยเกิน
ไป ตามแต่อัตภาพของบุคคลเป็นไปตามหลักพุทธธรรม มัชฌิมาปฏิปทา
2. ความมีเหตุผล เป็นเหตุผลที่สมควรในการกระทำ�และการตัดสินใจ โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และคำ�นึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำ�นั้นอย่างรอบคอบ
3. ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี คื อ มี ค วามมั่ น คงในการเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อ เป็นการลดความเปราะบางต่อความเสี่ยงในการดำ�รงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพหากมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม เป็นหลักสำ�คัญที่ต้องมีทั้งความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน
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มีความอดทน ความเพียร และมีปัญญาในการดำ�รงชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักพุทธธรรม
แนวความคิดหลักของปรัชญานี้ คือ การชีแ้ นะแนวทางการดำ�รงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นเพือ่ ความ
มั่นคงและยั่งยืนในมิติต่าง ๆ เป็นการดำ�เนินตามทางสายกลางก้าวทันต่อโลก โดยปรัชญาใช้ได้ทั้ง
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ เป็นการมองโลกในลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลง
มีความไม่แน่นอนและมีความเชื่อมโยงกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นการปฏิบัติที่มุ่งผล
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ผู้เขียนสรุปโครงสร้างของปรัชญาชี้ว่า ความพอเพียงเป็นทั้งผลและวิธีการ (End and
mean) จากการกระทำ�โดยผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ การพัฒนาทีส่ มดุล และพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
โดยมีความสมดุลในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันวิธี
การตามความพอเพียงเป็นความสมดุลของการกระทำ� ทัง้ เหตุและผลจะนำ�ไปสูค่ วามยัง่ ยืนของการ
พัฒนา ภายใต้พลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งในด้านการปฏิบัติ ความพอเพียงตามหลัก
ปรัชญานี้ ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ (สามห่วง) คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมผี ล มีระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ดีต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง หากขาดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็นความพอเพียงที่
สมบูรณ์
ความพอประมาณ คือ มีสองนัยยะ ในด้านหนึ่งคือ ความพอดีไม่สุดโต่ง โดยมีการกระทำ�
ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปในมิติต่าง ๆ เช่น การบริโภค การผลิตอยู่ในระดับสมดุล การใช้จ่าย
การออมอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง อีกด้านหนึง่ หมายถึงการทีส่ ามารถพึง่ ตัวเอง
ได้ยืนได้บนขาของตนเอง
ความมีเหตุมีผล หมายความว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอประมาณในมิติต่างๆ
นั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล มีการพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นการ
มองระยะยาว คำ�นึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนคำ�นึงถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการตัดสินใจนี้
การมีภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร หมายความถึง การกระทำ�ที่ไม่คำ�นึงถึงเฉพาะเหตุการณ์
และผลในปัจจุบนั แต่ภายใต้ขอ้ จำ�กัดของข้อมูลทีม่ อี ยู่ ต้องคำ�นึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตด้วย และสามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ เพราะ
พลวัตในมิติต่าง ๆ ทำ�ให้มีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่าง ๆ อย่างรวดเร็วขึ้น จึงต้องมีการเตรียมตัว
พร้อมรับผลกระทบเหล่านี้ด้วย
นอกจากนีก้ ารจะกระทำ�ให้มคี วามพอเพียงตามหลักปรัชญาได้นนั้ จะต้องมีเงือ่ นไขพืน้ ฐาน
คือ การมีความรอบรู้ และคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ในส่วนของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มี
สองด้านคือ ด้านจิตใจ ปัญญา และด้านการกระทำ� ในด้านแรกเป็นการตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ส่วนด้านการกระทำ�หรือแนวทางการดำ�เนินชีวิต เน้น
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ความอดทน ความเพียร สติ ปัญญา และความรอบคอบ เงื่อนไขทั้งสองนี้จะทำ�ให้การปฏิบัติตาม
เนื้อหาของความพอเพียงเป็นไปได้
หลักการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผูเ้ ขียนได้วเิ คราะห์ถงึ หลักการว่าด้วยความพอเพียง ความพอประมาณ และความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งมีประเด็นรายละเอียดน่าสนใจดังนี้
1. ความพอประมาณ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอดถึงการพัฒนาในโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
เกือบทุกโครงการ ล้วนมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความ พออยู่พอกิน ความเหมาะสม ความพอ
เพียง และความพอดี ทั้งสิ้นและในความเป็นจริงแล้วได้ทรงดำ�เนินการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
สะท้อนออกมาในเรื่องการสร้าง ความพอเพียงให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ มา
ตั้งแต่เริ่มทรงงานช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ มานานนับหลายทศวรรษก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหา
วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ และก่อนทีค่ �ำ ว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นคำ�ทีพ่ ดู อ้างอิงกันหนาหู
ในบรรดานักคิด นักวิชาการ และนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเสียอีก เกือบทุกครั้งและทุกแห่งหน ที่
ได้เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงงานเพือ่ ช่วยเหลือ สงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ผู้อยู่ห่างไกลและทุรกันดารในภูมิภาคและในชนบท พระองค์ทรงสั่งสอนและแนะนำ�ให้ประชาชน
รู้จักเพียงพอในการบริโภค การดำ�รงชีวิตและการใช้ชีวิต โดยทรงแนะนำ�ให้สันโดษ ลด ละเลิก
อบายมุขและความโลภอย่างไร้เหตุผล ทรงแนะให้ละเว้นวัฒนธรรมการบริโภคตามกระแสเศรษฐกิจ
ทุนนิยมที่ไร้สาระ ฟุ่มเฟือย มอมเมา และไม่รู้จักพอ ทรงเน้นเรื่องการสันโดษ ให้พึงพอใจในชีวิตที่
เพียงพอกับอัตภาพและสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงและเกื้อกูลกันในชุมชน
พร้อมๆ กัน (อภิชัย พันธุเสน, 2539 : 207-208) กับการสร้างความเข้มแข็งและการมีธรรมะและ
คุณธรรมในจิตใจ ไม่คดโกง เอารัดเอาเปรียบ รู้จักเสียสละและการให้ การแบ่งปันและให้ประสาน
ประโยชน์ระหว่างตนกับผู้อื่น (คูณ โทขันธ์, 2525 : 109) ตลอดจนสังคมและสภาพแวดล้อมทั้งทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมองว่าขณะนี้ก็มีผู้ที่มีความเข้าใจ และเห็นความสำ�คัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กันมากยิง่ ขึน้ โดยมีทงั้ นักวิจารณ์และนักพัฒนา
หลายสาขาได้ท�ำ ความเข้าใจ และแลกเปลีย่ นความเห็นและทัศนะกันดังปรากฏในการสัมมนาต่างๆ
และแม้กระทัง่ ได้ขอพระราชทานความหมายลงมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ น้อมเกล้าฯ
รับไปปฏิบัติดังกล่าวมาแล้ว
จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็พอจะ
เห็นนัยสำ�คัญที่ว่า ทรงให้นำ�หลักของการพออยู่ – พอกิน กับความพอเพียงและพอดีเป็นฐานเบื้อง
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ต้นก่อนทีจ่ ะขยายไปสูก่ ารพัฒนาทีเ่ ป็นสัมมาพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสืบไป ความพออยู-่ พอกินของประชากร
ผูย้ ากไร้สว่ นใหญ่ของประเทศ จะเป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามลำ�ดับขัน้ ตอนโดยไม่เร่งรัด
สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยปราศจากรากฐานทีม่ นั่ คงชัดเจน ผลจากเศรษฐกิจฟองสบูท่ �ำ ให้
หลายฝ่ายเริม่ ตระหนักว่า ความจำ�เริญ รุง่ เรืองจากภาพลวงตา โดยคำ�นึงถึงตัวเลขแสดงความเจริญ
เติบโตทีม่ ใิ ช่ความจริงแท้ และมิได้กอ่ ให้เกิดประโยชน์แก่คนส่วนรวมเนือ่ งจากมีความโลภและกิเลส
เป็นตัวชี้นำ�นั้นได้สร้างความหายนะแก่ประเทศชาติมาแล้วเพียงใด (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2537 : 118119)
ดังนั้นจึงอาจสรุปความหมายและบริบทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริได้ว่า ความพออยู่ – พอกิน และความ พอเพียง ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์
ได้พระราชทานไว้นั้น มีความหมายและมีบริบทกว้างขวางกินความมากกว่าเพียงแค่มีข้าวอยู่ในยุ้ง
ฉาง ผักและปลาอยูใ่ นไร่เพียงพอสำ�หรับการบริโภคในครัวเรือนไปได้ตลอดปีเท่านัน้ หากแต่เศรษฐกิจ
พอเพียงนีย้ งั กินความหมายกว้างขวางลุม่ ลึกและผูกพันสอดประสานกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ในเรื่องการเดินทางสายกลางและข้อธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ ปรัชญา และแนวคิด ในการดำ�รงชีวิต
ของผู้คน ชุมชน และสังคมไทยในอุดมการณ์ คือ พุทธวิถีแห่งความมีชีวิตอันประเสริฐอีกด้วย
ด้วยเหตุนคี้ วามหมายและบริบทของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
จึงเป็นที่เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับกันด้วยว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือหลักในการดำ�รง
ชีวิต ที่พึงปรารถนาของคนไทย ซึ่งสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดกับเรื่องของจิตใจ จริยธรรมและหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา
นอกเหนือไปจากการทำ�ทุกอย่าง ให้ง่ายและไม่สลับซับซ้อนจนชาวบ้านทำ�ตามไม่ได้อัน
เป็นหลักและหัวใจสำ�คัญของการดำ�เนินงานแล้ว การนำ�ความรู้จริงในความเป็นไปแห่งธรรมชาติ
และกฏเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้
เข้าสูร่ ะบบทีป่ กตินนั้ ก็นบั ว่าเป็นหลักการและแนวปฏิบตั ทิ สี่ �ำ คัญยิง่ อีกส่วนหนึง่ ในการทรงงานของ
พระองค์ เช่น แนวความคิด ใช้อธรรมปราบอธรรม และ ธรรมปราบอธรรม หรือ นํ้าดีไล่นํ้าเสีย ใน
งานการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แนวคิดและปรัชญาการทำ�งานในลักษณะนี้จะเห็น
ได้ว่าเป็นการใช้ สติ และ ปัญญา ผสมผสานกับความรู้เข้าดำ�เนินการกับเหตุและปัจจัยไม่ว่าจะเป็น
บวก หรือ ลบ ที่อยู่แวดล้อมมนุษย์ตามธรรมชาติให้ก่อประโยชน์สูงสุดนั้นเป็นการใช้ ปัญญา แก้
ปัญหาตามหลักพระพุทธธรรมนั้นเอง (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2529 : 240)
ในพระพุทธศาสนานั้น สรรเสริญ ยกย่อง คนที่พัฒนาตนแล้วว่าควรแก่การยกย่อง ดังพระ
บาลีทวี่ า่ ทนฺโต เสฏฺโฐมนุส.เสสุ แปลความได้วา่ ในหมูม่ นุษย์ผทู้ ฝี่ กึ ตนแล้วประเสริฐทีส่ ดุ ผูท้ พี่ ฒ
ั นา
ตนแล้วคือ ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญในพระพุทธศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2547
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: 18) ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ การพัฒนาตน คือ ธรรมอันประเสริฐและมีความสำ�คัญยิง่ ส่วนปรัชญา
แนวคิดและทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ซึ่งมีความมุ่งหมายหลัก
ประการสำ�คัญที่สุด คือ การให้โอกาสแก่เกษตรกรผู้ยากไร้ได้มีโอกาสฝึกตนทั้งทางด้านจิตและทาง
กายควบคู่กันไป โดยผสมผสาน อยู่ในเรื่องการทำ�มาหากิน คือ การมีสัมมาอาชีวะที่ไม่เพียงแต่จะ
เน้นเรือ่ งความพออยู่ พอกิน และความพอเพียงแก่ชวี ติ เท่านัน้ แต่หากวิเคราะห์ลกึ ลงไปแล้วยังเห็น
ลักษณะของการทำ�ให้เจริญ คือ ภาวนา ในทุกด้านของชีวิตของตนและชุมชนที่ตนเอง ซึ่งถือว่าเป็น
สถาบันหลักของทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร,
2546 : 7)
2. ความมีเหตุผล
ตามทีผ่ เู้ ขียนได้กล่าวเป็นการปรับพืน้ ฐานมาในส่วนก่อนหน้านีแ้ ล้วว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นชัดแจ้งในโครงการพัฒนาอันเนื่องมา
จากพระราชดำ�ริ ต่าง ๆ หลากหลาย ที่มีขึ้นเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้นนั้น ประการแรก คือ ความพออยู่ – พอกิน และพอเพียงในการดำ�รงชีวิต ซึ่งเป็น
พื้นฐานหลักของชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องสัมพันธ์กับหลักพุทธธรรมในข้อต่าง ๆ
อันมีหลักแห่งการเดินทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา เป็นปฐม (สนธยา พลศรี, 2545 : 9)
นอกไปจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการพอเพียงเป็นการประมาณในการบริโภคซึ่งอยู่ในหลักธรรมเรื่อง
มัตตัญญุตายัง เรื่องการสันโดษ ประมาณตน มีวิริยะอุตสาหะในการประกอบอาชีพและการไม่โลภ
ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เบียดเบียน ฯลฯ อันเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาเป็นลำ�ดับอย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการ พออยู่ พอกิน พอดีและพอเพียงตลอดจนไม่โลภไม่
เบียดเบียนทั้งผู้อื่น (ประสาท หลักศิลา, 2545 : 2) และทรัพยากร ธรรมชาตินั้น คือ แนวความคิด
หลัก และเป็นพืน้ ฐานหลัก ทีท่ รงมีพระราชประสงค์ให้ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศวางแนวชีวติ
ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาไว้ให้มนั่ เพือ่ เป็นภูมคิ มุ้ กัน มิให้เกิดความทุกข์ และสามารถดำ�รงชีวติ
อยู่อย่างเป็นสุขตามอัตภาพ มีความงดงาม และมีสันติสุข ไปพร้อม ๆ กันด้วย
รากฐานสำ�คัญของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ โดยแท้ ไม่วา่ จะพิจารณา
ในแง่ใด ความพออยู่ – พอกิน พอเพียงและพอดี นั้นเป็นปรัชญาการดำ�เนินชีวิตที่มีความหมายลึกซึ้ง
เป็นพระ ปัญญา อันเฉียบคมที่ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข และบรรเทา ปัญหา อัน
เนื่องมาจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว
ก็คอื หลักธรรมสำ�คัญแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นหลักแห่งการดำ�รงอยูข่ องชีวติ ทัง้ ของฆราวาสและ
คฤหัสถ์ใน พรหมจรรย์ แห่งพระพุทธศาสนาทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนชาวไทยทัง้ ประเทศถูกบ่มเพาะมานาน
พร้อมกับการเป็นชาติไทยนั่นเอง

130

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

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

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
การมีภูมิคุ้มกันในการดำ�เนินชีวิตโดยที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเกี่ยวข้องอย่างสำ�คัญ
กับหลักธรรม มัชฌิมาปฏิปทาเป็นลำ�ดับแรกและเป็นรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ในบทย่อยนี้
จึงเห็นควรพูดถึงในรายละเอียดเป็นการเฉพาะก่อนดังต่อไปนี้
พระพุทธศาสนา (พุทธธรรม) คือ ศาสนาแห่งปัญญาและการปฏิบัติอีกทั้งพุทธธรรมนั้นก็
มิใช่เป็นเพียงปรัชญาของนักปรัชญาหรือเรือ่ งของนักคิดทีก่ �ำ ลังคิดค้นหาความจริง โดยใช้เหตุผลเชิง
ตรรกวิทยาหักล้างพิสูจน์ความจริงกันอยู่ หากแต่พุทธธรรมเป็นเรื่องของ การปฏิบัติ หรือเป็นการ
ปฏิบัติของผู้ทรงปัญญา ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตและความเป็นอยู่จริงของ
มนุษย์ พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการสอนความจริงที่เป็นประโยชน์ และสั่งสอนเฉพาะสิ่งที่จะนำ�มา
ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงได้ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์ จึงไม่ทรงสนับสนุน การพยามเข้าถึง
สัจจธรรม ด้วยวิธีครุ่นคิด และถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาทางอภิปรัชญา ซึ่งไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ และด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนา เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตจริงของมนุษย์นี้เอง ความเป็น
พุทธธรรมจึงต้องอาศัยการพิจารณาคุณค่าทางจริยธรรมประกอบด้วย
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า มัชฌิมาปฏิปทา เป็นประมวลคำ�สอนภาคปฏิบัติ
คือ ระบบ จริยธรรม ทั้งหมดของพระพุทธศาสนา มีรายละเอียด ขอบเขต กว้างขวาง มากเกินกว่า
ที่จะพูดถึงให้ครบถ้วนกระบวนความได้ แต่สามารถที่จะอธิบาย ทางสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ
8 อย่าง อันเป็นหัวข้อสำ�คัญของ อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ อารยอัษฎางคิกมรรค (มรรคาอันประเสริฐ
มีองค์ประกอบ 8 อย่าง) ดังนี้ คือ
1. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (Right View)
2. สัมมาสังกัปปะ ความดำ�ริชอบ (Right Thought)
3. สัมมาวาจา วาจาชอบ (Right Speceh)
4. สัมมากัมมันตะ การกระทำ�ชอบ (Right Action)
5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood)
6. สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ (Right Efford)
7. สัมมาสติ ระลึกชอบ (Right Mindfulness)
8. สัมมาสมาธิ จิตมั่นชอบ(Right Concentration)
องค์ประกอบทั้ง 8 นี้ มิใช่ทางแปดทาง หรือต้องกระทำ�ให้สำ�เร็จเสร็จสิ้นไปทีละข้อ หาก
แต่เป็นส่วนประกอบของทางสายเดียวกัน ทีต่ อ้ งอาศัยพึง่ พิงกัน เหมือนเกลียวเชือก 8 เกลียว ทีร่ วม
กันเข้าเป็นเส้นเชือกเดียว ที่ต้องปฏิบัติร่วมกันไปโดยตลอด
พระธรรมปิฎก (ปัจจุบนั พระพรหมคุณาภรณ์) ให้อรรถาธิบายในเรือ่ งนีว้ า่ การศึกษาพัฒนา
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องค์ธรรมภายใน มัชฌิมาปฏิปทานี้ ก็คือ การพัฒนาของชีวิต หรือพัฒนาการของชีวิตภายใต้กรอบ
กระบวนการของธรรมชาติ ที่ดำ�เนินไปตามวิถีแห่งมรรค และเมื่อพูดโดยผลรวมแล้ว สามารถแบ่ง
แยกออกเป็นหลักสามส่วน คือ
1. อธิศีลสิกขา คือ การฝึกศึกษาอบรมในด้านความประพฤติ ทางกาย วาจา และอาชีพ ให้
มีชีวิตสุจริตและเกื้อกูล (Training in Higher Morality)
2. อธิจิตตสิกขา การฝึกศึกษาอบรม ด้านสมาธิ คือการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหว
ง่าย (Training in Higher Mentality หรือ Concentration)
3. อธิปญ
ั ญาสิกขา การฝึกฝนศึกษาพัฒนาในด้านปัญญาให้สงู ขึน้ ไปและให้รคู้ ดิ เข้าใจมอง
เห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง (Training in Higher Wisdom)

วิธีการพัฒนา
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สำ�หรับขัน้ ตอนและวิธกี ารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ มีดงั นี้ คือ 1) การพึง่ ตนเอง 2) พอ
อยู่พอกิน 3) พอเพียง 4) การไม่เบียดเบียน
1. การพึ่งตนเอง
การพึง่ ตนเอง ดังกล่าวแล้วว่าพระพุทธศาสนาคือ ศาสนาแห่งปัญญาและการปฏิบตั ิ ดังนัน้
จึงให้ความสำ�คัญและเพ่งเล็งการปฏิบตั ทิ งั้ ทางกาย และใจเพือ่ การพึง่ ตนเองทุกระดับเป็นอย่างมาก
(พระอาจารย์ ชา สุภทฺโท, 2541 : 29) เช่นเดียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ น้นการสงเคราะห์
ช่วยเหลือ เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถพึง่ ตนเองได้และยืนอยูบ่ นขาของตนเองได้ เพือ่ ให้มคี วามแข็งแรง
มั่นคงเพียงพอที่จะ พัฒนาตน ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป การพัฒนาตนนี้ย่อมหมายถึงการพัฒนาตน
ทัง้ ภายนอกและภายใน คือ พึง่ พาตนเองได้ทางเศรษฐกิจและมีภมู คิ มุ้ กันทางด้านจิตใจ ทีจ่ ะสามารถ
ฝึกตนให้พน้ จากห่วงโซ่ของกระแสบริโภคนิยมโดยยึดถือและปฏิบตั ติ ามหลักศีลธรรมและจริยธรรม
ตามพืน้ ฐานของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมประจำ�ชาติไทยอยูแ่ ล้ว
(ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 2525 : 8)
หลักธรรมว่าด้วยการพึ่งพาตนเอง หรือ พึ่งตนเองในพระพุทธศาสนานั้น มีอยู่หลายประการ
เป็นการเฉพาะเช่น นาถกรณธรรม ซึ่งประกอบด้วยองค์ธรรมสำ�คัญ 10 ข้อ ว่าด้วยธรรมอันเป็นการสร้าง
ทีพ่ งึ่ คุณธรรมอันทำ�ให้ตนเป็นทีพ่ งึ่ ของตนเองได้ประกอบด้วย (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), 2545 : 324)
1. ศีล (ความประพฤติดีงาม, ระเบียบวินัย, อาชีวบริสุทธิ)
2. พาหุสัจจะ (การศึกษา – การใฝ่หาความรู้)
3. กัลยาณมิตตตา (คบคนดี มีกัลยาณมิตร, ปรึกษา)
4. โสวจัสตา (เป็นคนง่าย รับฟังเหตุผล)
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5. กิงกรณีเยสุ ทุกขตา (ขวนขวายกิจการ, ทำ�ได้สำ�เร็จ ฯลฯ)
6. ธัมมกามตา (รู้รัก, ใคร่ธรรม, รับรู้ – รับฟัง)
7. วิริยารัมภะ (ขยันหมั่นเพียร, ละชั่ว ทำ�ดี, เข้มแข็ง)
8. สันตุฏฐิ (สันโดษ, พอใจกับสิ่งที่หามาได้โดยชอบ)
9. สติ (ความมีสติ, ไม่ประมาท)
10. ปัญญา (รู้คิด, พิจารณา, เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริง)
องค์ธรรมอันเป็นการ สร้างที่พึ่ง นี้ เป็นธรรมมีอุปการะมาก เป็นคุณธรรมอันทำ�ให้ตนเป็น
ที่พึ่งแห่งตนยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สำ�เร็จและเป็นกำ�ลังหนุนในการบำ�เพ็ญคุณงาม
ความดีทั้งหลายด้วย (อรสา เตติวัฒน์ และคณะ, 2552 : 1-3)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวิเคราะห์เทียบเคียงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ข้อนีแ้ ล้ว จะเห็นความประสานสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยทีเ่ ศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียง
แต่มุ่งประสงค์ให้เกษตรกรและในวงที่กว้างขวางออกไป คือ ประชาชนทั้งชาติได้พึ่งพาตนเองได้ใน
ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังหมายความคลุมถึงการมีความมั่นคงในการที่จะเป็น อิสรภาพจากการ
ครอบงำ�ของกระแสโลกในเชิงวัตถุนยิ มและบริโภคนิยมต่าง ๆ ทัง้ ประชาชนยังสามารถกำ�หนดความ
เป็นอยูข่ องตนเองด้วย สติปญ
ั ญา ความพากเพียร ความสันโดษ โดยมีองค์ธรรมทางพระพุทธศาสนา
เกื้อหนุนอยู่ด้วย (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2541 : 21-22) ดังจะเห็นได้จากความในพระราชดำ�รัส
ตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่า...คนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยก็เบียดเบียน
คนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้มีความคิดว่า ถ้าทำ�อะไรต้อง พอเพียง หมายความว่าพอ
ประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมากเราก็อยู่เป็นสุข
การพึ่งตนเองได้ในกระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นกินความหมาย ถึงการพัฒนา
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไว้ด้วย (อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ และคณะ, 2552 : 18) การพึ่ง
ตนเองได้จงึ ไม่ได้มคี วามหมายเฉพาะ การพึง่ ตนเองได้ทางด้านวัตถุเท่านัน้ แต่หมายความกว้างขวาง
ถึงการควบคุมตนเองให้เป็นอิสระปลอดโปร่งจากอำ�นาจของกิเลส และสามารถข่มตน ข่มใจ ให้เกิด
ปัญญาในการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่ารู้จักทุกข์ รู้เท่าทันทุกข์และมีความสุขตามอัตภาพได้ด้วย
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2539 : 78)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันมีเรือ่ งการพึง่ ตนเองเป็นหลัก ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้
พระราชทานไว้นนั้ คือ หลักของการกระทำ�หรือปฏิบตั ิ เพือ่ สร้างเหตุและผล ตามหลักของพุทธธรรมนัน่ เอง
ในหลักการพึ่งตนเองและการทำ�ความดี เพื่อให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้นั้น พระไพศาล
วิสาโล ได้อรรถาธิบายไว้ในพุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมว่า การพึ่งตนเองในระดับของบุคคลนั้น
มิใช่เป็นสภาวะที่ต่างคนต่างอยู่หรือตัวใครตัวมันแบบที่เรียกว่าปัจเจกนิยม (Individualism) โดย
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สร้างความแปลกแยกจากสังคมแม้จะอยู่ในสังคม ซึ่งในทางพระพุทธศาสนามองว่า (พระไพศาล
วิสาโล พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, 2533 : 23)
ปัจจุบันเป็นที่ตระหนักและทราบกันอยู่ดีแล้วว่า แนวทางและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย นับแต่ได้เริ่มพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบเป็นต้นมา เกือบ 5 ทศวรรษแล้วนั้น
ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ซึ่งมุ่งเน้นการผลิต การบริโภค การลงทุน และการ
ใช้ทรัพยากรขนาดใหญ่ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและกระตุน้ การบริโภคอย่างไม่มขี อบเขตจำ�กัด ผลจากการ
พัฒนาตามแนวคิดตะวันตกที่ผ่านมานั้น ก่อให้เกิดความเสียหายในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในแง่ของผลดีจากการพัฒนาตามแนวความคิดนี้ ปรากฏ
ว่า คนจำ�นวนน้อย (มาก) คือ กลุ่มทุนผูกขาด ซึ่งมีอำ�นาจและอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์
และการเมือง ได้รบั ส่วนแบ่งจากผลประโยชน์มากกว่าครึง่ หนึง่ ซึง่ เป็นจำ�นวนมหาศาล คนส่วนใหญ่
ของประเทศโดยเฉพาะเกษตรทีย่ ากจนทีส่ ดุ ของประเทศ 20 % ได้รบั ผลจากการพัฒนาไปไม่ถงึ 10 %
ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานให้ไว้เป็น
แนวทางเลือกจึงให้ความสำ�คัญแก่การพึ่งตนเองและพอเพียงเป็นอย่างมาก
เกี่ยวกับแนวความคิด เรื่องที่เห็นควรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด และปรัชญาการพัฒนา
เศรษฐกิจของโลกตะวันตก ที่ถือว่าเป็นแนวคิดสมัยใหม่นับแต่ศตวรรษที่แล้วมาว่าแท้จริงมิใช่สิ่งที่
ทันสมัยและก่อประโยชน์ อันแท้จริงให้กับโลกมนุษย์เลย หากแต่เป็นการทำ�ลายทั้งมนุษย์และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเสียมากกว่าต่างหาก (เฉลียว บุรภี กั ดี และคณะ, 2545 : 44-45)
ส่วนแนวคิดและปรัชญาตะวันออกที่วางไว้สำ�หรับชีวิตและโลกนั้น กลับเป็นปรัชญาที่ทันสมัยและ
ทรงคุณค่ามากกว่า เช่น ความคิดในเรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร์ (Small is beautiful) ของ อี.เอฟ.ชู
มารคเกอร์ ซึง่ มีนยั ทีส่ มั พันธ์อย่างยิง่ กับปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง (ประเวศ วะสี, 2541 : 35-36)
2. พออยู่พอกิน
คำ�ว่า พออยูพ่ อกิน จะตรงกับคำ�ว่าสันโดษ ตามหลักพุทธธรมในเรือ่ งสันโดษ ดูจะเป็นหัวข้อ
ธรรมทีถ่ กู นำ�ไปตีความและอธิบายความหมายให้ผดิ พลาดคลาดเคลือ่ นไปจากความหมายทีถ่ กู ต้อง
สมบูรณ์ ส่วนใหญ่แล้วมักจะนำ�ไปเทียบกับความหมายของการเฉื่อยชา มักน้อย ขาดความกระตือ
รือล้นและขาดวิริยะในการประกอบการทั้งปวง ประเทศไทยเราเองแม้ว่ารากฐานสำ�คัญทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต คือ พระพุทธศาสนา แต่มีบางครั้งที่รัฐบาลและผู้นำ�ประเทศซึ่งศรัทธาเชื่อ
มั่นในแนวคิดและปรัชญาตามแนวตะวันตก จะตามกระแสไปโดยมองข้ามสิ่งดีมีคุณค่าของพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยไป และเข้าใจความหมายของคำ�ว่าสันโดษ
คลาดเคลือ่ นจนถึงกับมีมจิ ฉาทิฐิ ว่าสันโดษเป็นการทำ�ลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศไปเสียอีก
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ตามที่ครั้งหนึ่งเคยมีสาส์นเป็นทางการ จากหัวหน้ารัฐบาล ขอให้ที่ประชุมสงฆ์(ที่ประชุมสัมมันตนา
(สัมมนา) พระคณาธิการทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2503) เลิกสอนหลักธรรมเรื่อง
สันโดษ เนื่องจากคำ�สอนเรื่อง สันโดษ ทำ�ให้คนมักน้อย ไม่อยากทำ�อะไร ไม่อยากได้อะไร ไม่จำ�เป็น
ต้องขวนขวาย เนื่องจากตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ คำ�สอนเหล่านี้ ไม่เหมาะสมกับกาลของสมัยปฏิวัติ
ซึ่งต้องการการพัฒนาและความขวนขวายหาทางก้าวหน้า (ดังคำ�มุ่งหมายที่สะท้อนให้เห็นความ
สำ�คัญของการพัฒนาว่า การปฏิวัติครั้งนี้จะได้ผลสำ�เร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ที่การพัฒนาเศรษฐกิจนี้
เอง) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หลักธรรมเรื่องสันโดษจึงไม่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งก็น่าเห็นใจ
และต้องยอมรับกันว่า ปัญหาอยู่ที่ฐานความคิด ความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะ ทิฏฐิ ที่เป็นฐาน
ความคิดทั้งปวงแนวคิดนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้กับพุทธศาสนิกชนไทยได้มากกว่าผลดีอยู่ตลอดมาโดย
ผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยังยากจน และทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ต้องถูกผลกระทบ
และต้องตกเป็นทุนทางสังคมที่สูญเปล่ามาโดยตลอด (อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์,
2540 : 11)
เรื่ อ งความสั น โดษหรื อ ความพอเพี ย ง ในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำ�ริ ก็เป็นเช่นเดียวกับหลักพระพุทธธรรมนั่นเอง ความพอเพียง เป็นเรื่องสำ�คัญของทั้งตัว
บุคคลและของประเทศ ได้ทรงยํ้าไว้ตามที่ยกมากล่าวอยู่เนือง ๆ ว่า คนเราต้องพอเพียงนั้นย่อม
หมายความถึงคนเราต้องมีความสันโดษ ความพอเพียงเช่นใด ขนาดไหน จึงจะเป็นความเหมาะสม
และสมควรแก่แต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับอัตภาพ และฐานานุรูปของแต่ละบุคคลเป็นสำ�คัญ
สำ�หรับองค์ธรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความสันโดษ และการดำ�รงชีวติ ทีง่ ดงามอีกข้อหนึง่ นัน้ คือ
ธรรมอันอำ�นวยประโยชน์สุขขั้นต้น หรือธรรมเพื่อเป็นไปในประโยชน์ปัจจุบันคือ ทิฏฐธัมมิกัตถสัง
วัตตนิกธรรม หรือ ที่รู้จักกันดีว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ซึ่งมีหัวข้อสำ�คัญดังนี้
1. อุฏฐานสัมปทา การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการงาน
2. อารักขสัมปทา การถึงพร้อมด้วยการเก็บรักษาโภคทรัพย์ อันตน ขวนขวายหามาได้
    ด้วยความชอบธรรม
3. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตรและรู้จักกำ�หนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย
4. สมชีวิตา ประมาณความเป็นอยู่ รู้จักกำ�หนดรายได้ รายจ่าย เลี้ยงชีวิตแต่พอดีมิให้
    ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย
ซึง่ หลักธรรมในหัวข้อ ทิฎฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิกธรรมนี้ ก็ได้มอี ยูใ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกือบทั้งหมด และถือได้ว่า เป็นพื้นฐานของการดำ�รงชีวิต
ของบุคคล ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้ (ที.ปา. (ไทย) 11/197/202) อย่างไรก็ดีสำ�หรับความ
เข้าใจเรื่อง สันโดษ และความหมายที่แท้จริงในทางพุทธธรรมและในทางโลกนั้น ยังมีความเข้าใจ
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ไขว้เขวอยู่มากดังกล่าวไว้บ้างแล้วในเบื้องต้น และแม้กระทั่งในกระบวนวิธีการพัฒนาสมัยใหม่ ซึ่ง
ยังเชือ่ กันอยูถ่ งึ ณ บัดนีว้ า่ การเร่งเร้าให้คนบริโภคมากเพือ่ ให้เกิดการผลิตมากจะช่วยให้การพัฒนา
ได้
สำ�หรับองค์ธรรมที่เรียกว่าสันโดษ ตามศัพท์ในพระบาลีซึ่งขอยกมากล่าวไว้ในที่นี้ มีดังนี้
สันโดษ 3 และ 12
สันโดษคือความยินดี ความพอใจ ความยินดีดว้ ยของของตนซึง่ ได้มาด้วยเรีย่ วแรงและความ
เพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัย 4 ตามมีตามได้ความรู้จักอิ่ม รู้จักพอ 1) ยถาลาภสันโดษ
(ยินดีตามที่ได้, ตามที่พึงได้ ตามที่ตนเองเพียรหามาได้ ไม่กระวนกระวายเพราะสิ่งที่ตนไม่ได้ฯลฯ)
2) ยถาพลสันโดษ (ยินดีตามกำ�ลัง, เพียงพอแก่ร่างกาย สุขภาพ และวิสัยแห่งการใช้สอยของตน ไม่
ยินดีอยากได้เกินกำ�ลัง ฯลฯ) 3) ยถาสารุปปสันโดษ (ยินดีตามสมควรแก่ภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต
และจุดหมายแห่งตน ฯลฯ) (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2545 : 106) สันโดษ 3 นี้ เป็นไปใน
ปัจจัย 4 แต่ละอย่างจึงรวมเรียกว่า สันโดษ 12 ซึ่งแม้จะมุ่งเน้นเฉพาะบรรพชิตแต่คฤหัสถ์ก็พึง
พิจารณาได้ตามสมควร (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2537 : 77)
อย่างไรก็ตาม แม้จะพยามวิเคราะห์ว่า สันโดษ อาจมีความหมายถึง ความเป็นปัจเจกนิยม
(Individualism) ซึ่งความสันโดษในความหมายหนึ่งอาจหมายถึงการแยกตัวโดดเดี่ยว เห็นแต่
ประโยชน์สว่ นตน และไม่น�ำ พาต่อประโยชน์สว่ นรวมชุมชนและสังคมแต่ในความหมายทีแ่ ท้จริงทาง
พุทธธรรมแล้ว สันโดษ ห่างไกลจากความเป็น ปัจเจกนิยม ในระบบทุนนิยมโดยสิ้นเชิง เนื่องด้วย
โดยทีล่ ทั ธิปจั เจกนิยมในระบบทุนนิยมเสรีนนั้ ความสำ�เร็จในการผลิตและการบริโภคทีไ่ ด้มาเฉพาะ
ตน อาจเสริมให้เกิด อหังการ และ มมังการ ซึ่งจะต่อยอดเชื้อแห่งความโลภ และการเบียดเบียน
ไม่มที สี่ นิ้ สุด และจะเกิดการแข่งขันเพือ่ เอาชนะ คูแ่ ข่งและจะเร่งเร้าเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ
ให้หมดสิ้นเปลืองไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตามทฤษฎีการแข่งขัน (Competitiveness) ซึ่งกำ�ลังเป็นที่
นิยมกันในสังคมผู้บริหารประเทศ และปัญญาชนบางส่วนอยู่ในขณะนี้ (ลีลาภรณ์ นาครทรรพ และ
คณะ, 2548 : 16)
3. ความพอเพียง
คำ�ว่า พอเพียง หมายถึงคำ�ว่า มัตตัญญุตาเป็นอีกองค์ธรรมหนึง่ ทีส่ �ำ คัญยิง่ ต่อการดำ�รงชีวติ
ของมนุษย์อย่างมีศานติสขุ และยัง่ ยืน มัตตัญญุตา โดยสรุปมีความหมายถึงความเป็นผูร้ จู้ กั ประมาณ
คือ ความพอเหมาะพอดี เช่น รู้จักประมาณในการแสวงหา รู้จักประมาณในการใช้จ่ายให้พอเหมาะ
พอควรเป็นต้น(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546 : 193)
นอกจากนัน้ หลักแห่งพระพุทธธรรม ยังสอนให้บคุ คลจัดแบ่งทรัพย์ทหี่ ามาได้ไว้เป็นสัดส่วน
เพือ่ ความเหมาะสมในการจับจ่ายและดำ�รงชีวติ โดยหลักในการรูจ้ กั การใช้จา่ ยและการบริโภคทรัพย์

136

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

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

ที่หามาได้นั้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2543 : 53-59) เป็นหลักการที่สำ�คัญ เช่นกันในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ด้วยว่าทรงแนะนำ�และสั่งสอนเกษตรกรให้รู้จัก
ประมาณในการจับจ่ายและการบริโภค ด้วยการทีท่ รงห่วงใยในเรือ่ งการใช้จา่ ยเกินตัวของเกษตรกร
จึงได้แนะให้เกษตรกรทำ�บัญชีรับ – จ่าย ส่วนครัวเรือนไว้อย่างง่าย ๆ ทำ�เพียงเพื่อให้ทราบว่า หา
มาได้เท่าใดและจ่ายเกินไปเท่าใด มีเหลือเท่าใด เพื่อจะได้มีแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้า บัญชีนี้ใช้
ขีดเอาข้างฝาก็ได้ หากเขียนหนังสือไม่ได้
ในเรื่องพฤติกรรมทางเศรษฐกิจนี้เมื่อวิเคราะห์เข้ากับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแล้ว จะ
เห็นได้ว่าทุกเรื่องมีจุดอยู่ที่ตัวของมนุษย์เองก่อน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริโภคหรือการวิภาคแบ่ง
ปันกระจายรายได้กต็ าม จะเริม่ ทีต่ วั บุคคลว่าจะต้องรูจ้ กั ประมาณตนก่อน การรูจ้ กั ประมาณ หรือการ
รู้จักพอดี (หรือในเศรษฐกิจพอเพียง เรียกว่า ความพอเพียง ความพอประมาณ) นั้น ทางพุทธศาสนา
เรียกว่า มัตตัญญุตา หรือ หากเป็นการพอเพียงในการบริโภคอาหาร ก็เป็นโภชเนมัตตัญญุตา เป็นต้น
ในองค์ธรรมทีก่ ล่าวถึงธรรมอันทำ�ให้เป็นสัตบุรษุ หรือคุณสมบัตขิ องคนดี คือ สัปปุรสิ ธรรม
7 ได้กล่าวไว้มีดังนี้
1. ธัมมัญญุตา ความรู้หลัก รู้จักเหตุ รู้กฎเกณฑ์เหตุผล
2. อัตถัญญุตา ความรูจ้ กั อรรถ,รูค้ วามหมาย, รูจ้ กั ผลรูป้ ระโยชน์อนั พึงประสงค์, รูเ้ หตุรผู้ ลฯลฯ
3. อัตตัญญุตา รู้จักตน, รู้จักฐานะ, ความรู้ – ความสามารถความถนัด เป็นต้น ฯลฯ
4. มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ, ความพอดี, รู้จักบริโภคปัจจัย4, รู้จักเหตุผลการ
    บริโภคทรัพย์ฯลฯ
5. กาลัญญุตา การรู้จักกาล รู้จักเวลา อันเหมาะสม,รู้จักเวลาที่จะ ต้องใช้ในกาล
    ทำ�งานตรงเวลา,เป็นเวลา ฯลฯ
6. ปริสญ
ั ญุตา รูจ้ กั บริษทั , รูจ้ กั ชุมชน, รูก้ ริ ยิ าทีจ่ ะประพฤติ รูจ้ กั ทีป่ ระชุมทีต่ นร่วมอยูฯ่ ลฯ
7. บุคคลัญญุตา ความรู้จักบุคคล, ความแตกต่างระหว่างบุคคล อัธยาศัย, ความสามารถ
    ของบุคคล ฯลฯ (ที.ม. (บาลี) 10/165/96)
สัปปุรสิ ธรรม ทัง้ 7 ดังกล่าวข้างต้นนีถ้ อื เป็นองค์ธรรมสำ�คัญ สำ�หรับทัง้ บรรพชิตและฆราวาส
ในการดำ�รงชีวติ อยูใ่ นความดี หรือเป็นคุณเครือ่ งเกือ้ หนุนความดีทเี่ ดียว กล่าวเฉพาะในข้อ มัตตัญญุ
ตา ความพอดีและความพอประมาณในการบริโภคนัน้ มิได้หมายความถึงแต่เฉพาะในเรือ่ งของวัตถุ
หรือปริมาณเท่านั้น หากยังจะต้องมองลึกลงไปให้ถึงคุณค่าของสิ่งบริโภคนั้นด้วยว่าเป็น คุณค่าแท้
หรือ คุณค่าเทียม ว่าบริโภคไปเพือ่ อะไร เพือ่ ความอยูร่ อดของชีวติ หรือเพราะเหตุแห่ง ความฟุม่ เฟือย
หรือแม้แต่กับของใช้สอยก็ดีจะต้องคำ�นึงถึงว่า ใช้เพื่อความจำ�เป็นอะไร ตามที่พระภิกษุสงฆ์จะได้
รับการสอนในเบื้องแรกให้ปฏิสังขา-โยนิโส ฯเปฯ (ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วจึงเสพปัจจัย) โดยพิจารณา
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ให้เห็นคุณค่าแท้ในการบริโภค เช่น เสพอาหารเพือ่ หล่อเลีย้ งชีวติ เพือ่ สุขภาพ ดังนีเ้ ป็นต้นการพิจารณา
อย่างนี้จะเป็นเหตุให้เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ น้อยลง เป็นการมองเห็น
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและไม่ทำ�ลายธรรมชาติอีกด้วย
มัตตัญญุตา ความรู้จักพอดีและพอประมาณในการบริโภคปัญหามีว่า ความพอดี จะมีอยู่
แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความเป็นเหตุเป็นผลของแต่ละคน แต่ในกรณีของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ได้กล่าวว่า ความพอดี หมายถึงความพอดีที่ให้คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ ดังข้อ
ปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์จะมีสูตรที่ว่า ปฏิสง.ขา โยนิโส ปิณ.ฑปาตํเนว ทวาย
น มทาย น มณฺฑนาย (มิใช่เพื่อสนุกสนาน ลุ่มหลง ฟุ่มเฟือย) ยาเทวอิมสฺสกายสฺส แต่บริโภคเพื่อ
ความสถิตย์ดำ�รงอยู่ ความพอดีที่หมายถึง คุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจนั้นเป็น
สัมพันธภาพของบุคคลต่อสถานภาพที่ตนเป็นอยู่ เป็นการใช้ปัญญาให้ทราบถึงจุดดุลยภาพว่าอยู่
ตรงไหน มีปัญญาทราบว่าการบริโภคปัจจัย 4 นั้น เป็นไปเพื่อดำ�รงชีวิตและดำ�รงธรรมชาติโดย
ไม่เบียดเบียนกันหรือเพราะคุณค่าเทียม คือ ความฟุง้ เฟ้อเห่อเหิม เป็นต้น (ขุ.ธ. (บาลี) 25/270/63)
อันได้แก่การไม่เบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ซึ่งรวมอยู่ในระบบนิเวศด้วย
4. ความไม่เบียดเบียน
อหิงสาการไม่ทำ�ลายและไม่เบียดเบียน บางแห่งใช้คำ�ว่า อพฺยาปชฺฌา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลให้มุ่งสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม ทั้งทางกายและทางจิต มีความพอดี – พอเพียง ตลอดจนการ
ให้ความสำ�คัญและเคารพต่อคุณภาพของระบบนิเวศ ซึง่ เอือ้ ประโยชน์แก่ชวี ติ มนุษย์อนั เป็นหลักใน
พระพุทธธรรมนัน้ สอดคล้องกับแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
อย่างเห็นได้ชัด คุณค่าทางจริยธรรมและคุณค่าทางนามธรรมนี้ จะไม่เคยเห็นปรากฏในหลักทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก นับแต่ Adam Smith เป็นต้นมา สิง่ ทีน่ า่ จะเป็นข้อพิจารณาวิเคราะห์
สำ�หรับหลักพระพุทธธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในแนวเดียวกันก็คือ การมุ่งเน้นที่
คุณภาพชีวิตและคุณค่าของมนุษย์เป็นเบื้องต้น และการนั้นต้องเป็นไปเพื่อการทั้งตนเองและผู้อื่น
เพื่อปูทางไปสู่เป้าหมายระดับสูงขึ้นไป คือ สัมปรายิกัตถะ อันเป็นประโยชน์และคุณค่าทางจิตใจ
จนถึงปรมัตถ์ คือ จุดหมายสูงสุด แต่การไม่เบียดเบียนเป็นสิ่งที่สำ�คัญทุกวงโคจรของชีวิต (อง. ปญฺ
จก. (ไทย), 225/43/68–69)
นอกไปจากนี้ การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทุนนิยมเสรีด้วยการเร่งรัดการผลิตและ
การส่งออกนั้น มีผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานและสภาพแวดล้อมดังได้กล่าว
แล้วเป็นจำ�นวนมาก ในชนบท ซึง่ เสีย่ งต่อการเบียดเบียน การปลูกพืชเชิงเดีย่ วทำ�ให้มกี ารเร่งผลผลิต
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ด้วยการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้โครงสร้างของทรัพยากรดินและนํ้าเสื่อมโทรม และ
เมื่อดินเสื่อมคุณภาพใช้ท�ำ การเพาะปลูกไม่ได้อีกต่อไป ก็ถูกทิ้งร้างและมีการเปิดพื้นที่ใหม่ด้วยการ
บุกรุกป่าที่อุดมสมบูรณ์เพื่อทำ�กินต่อไป อันเป็นการเบียดเบียน และทำ�ลายสภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศของธรรมชาติอย่างรุนแรง ซึ่งตรงกันข้ามกับเกษตรกรรมในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่
เกษตรกรทำ�กินเพือ่ ตนเองและเพือ่ ขายในชุมชนนัน้ กลับมีการอนุรกั ษ์มากและเบียดเบียนธรรมชาติ
น้อย เพราะผลิต พอเพียง ไม่โลภมาก ไม่ท�ำ ลายมากและกิจกรรมที่ทำ�ในระดับที่ไม่กว้างขวางใหญ่
โตมากนัก กลับเป็นการหมุนเวียนให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นโดยธรรมชาติ และมีการปรับฟื้นฟู
ปรับตัวเองได้โดยธรรมชาติอกี ด้วย การผลิตด้วยวิธธี รรมชาติ และไม่ใช้เทคโนโลยีสงู มากนักในระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เพื่อลงทุนมาก
ทางด้านกิจกรรมการเกษตร การผลิตและการบริโภคก็จะมีแนวทางที่ไม่เป็นการทำ�ลายทรัพยากร
และก่อให้เกิดของเสียมากเกินไป เป็นการสร้างดุลยภาพระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ ที่จะเกื้อกูลต่อ
กันและอยู่ร่วมกันด้วยความศานติ
ตามที่ได้วิเคราะห์ เทียบเคียงปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระ
ราชดำ�ริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาโดยลำ�ดับโดยได้กล่าวถึงทั้งองค์รวม ในหลักพุทธธรรม
และแยกอธิบายในแต่ละส่วนของข้อธรรมหลักในแต่ละหัวข้อสำ�คัญตลอดจนหลักธรรมโดยทั่วไป
ว่า มีความสัมพันธ์และสอดคล้องต้องกันอย่างไร โดยผู้วิเคราะห์ได้พยามชี้ให้เห็นว่า ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ได้ น้อมนำ�เอาหลักพุทธธรรมในเรือ่ ง มัชฌิมาปฎิปทา หรือ การเดินสายกลาง
มาเป็นหลักพืน้ ฐานโดยมุง่ เน้นให้ประชาชนในชาติ (ศูนย์ฝกึ อบรมวนศาสตร์ชมุ ชนแห่งภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 : 36) ดำ�รงอยู่ในความพอเพียงทั้งในการบริโภค และ
การดำ�เนินชีวติ อีกทัง้ ยังมีความซือ่ สัตย์มคี วามอดทน ขยันหมัน่ เพียร มีความเป็นอิสระ และมีความ
มั่นคงในจิตใจ ไม่ตกไปสู่กระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมได้โดยง่าย ให้ลด ละ เลิก ความโลภและ
การเบียดเบียน ให้รู้จักมัธยัสถ์ อดออม ไม่เอารัด เอาเปรียบรู้จักเมตตาและการให้ ตลอดจนให้
ประสานประโยชน์ระหว่างตนกับผู้อื่นและสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยไม่เป็นการทำ�ลายอีก
ด้วย หลักการเหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานของวัฒนธรรม
และสังคมไทยมานานนับเป็นพันปีทั้งสิ้น

เป้าหมายการพัฒนา

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

สำ�หรับเป้าหมายของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ดังนี้ 1) มีการพัฒนา
ทีส่ มดุลและยัง่ ยืน 2) มีความพร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน 3) ระดับตน ครอบครัว ชุมชน
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รัฐ ดำ�รงอยู่ อย่างผาสุก และปฏิบัติตนเหมาะสม 4) สำ�นึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน
มีความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ
การช่วยตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นการทำ�ให้บรรลุประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม มีการขยายความการช่วยตนเองว่าหมายถึงการเป็นคนขยัน ประหยัด พัฒนาตน หลีกพ้น
อบายมุข การช่วยเหลือกันคือการร่วมแรงกาย แรงใจ กําลังความคิด กําลังทรัพย์การช่วยเหลือกัน
นี้ต้องมีคุณธรรม 4 ประการ เป็นที่ตั้งคือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความสามัคคี การมีระเบียบ
วินัยการบรรลุเป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาตามแนวพระราชดําริระบุ
เงื่อนไขการปฏิบัติคือ การมีความรอบรู้ ความรอบคอบระมัดระวัง มีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
(พิสิฎฐ์ บุญไชย และทรงคุณ จันทจร, 2540 : 139-140) ทั้งนี้ ตามพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2541 ความตอนหนึ่งว่า …เศรษฐกิจพอเพียงนี้ที่จะมาบอกให้พอเพียงเฉพาะตัวเอง
100 เปอร์เซ็นต์ เป็นสิ่งที่ทำ�ไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน
แลกเปลีย่ นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว แต่วา่ พอเพียงในทฤษฎีหลวงนีค้ อื สามารถทีจ่ ะดำ�เนินงานได้...
ดังนั้น วิธีการบรรลุเป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวคิดที่สอดคล้องกัน โดยมองที่คน
และสิ่งแวดล้อม และกำ�หนดบุคลิกภาพของคนที่เหมาะสม มองการพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน
คนแต่ละคนมีชีวิตแตกต่างกันไปตามแบบแผนของสังคมที่สลับซับซ้อน เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตลอดเวลา แต่ทกุ คนก็ยงั มีความต้องการทีป่ ระสบความสำ�เร็จในชีวติ โดยเฉพาะคนไทยทีอ่ ยู่
ในประเทศไทยนั้น ยังมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงชี้แนะและมอบแนวทางในการดำ�รง
ชีวติ ในทางสายกลางทีส่ มดุล คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมผี ล มีภมู คิ มุ้ กันภายใต้เงือ่ นไขของความ
รู้และคุณธรรม ที่เรียกว่า เศรษฐกิจพอเพียงชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องทั้งเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง และอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความจำ�เป็นพื้นฐานที่แต่ละคน
มีระดับความต้องการไม่เท่ากัน เพราะแต่ละคนย่อมมีโอกาสของการพัฒนาการที่แตกต่างออกไป
เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การสร้างรายได้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เป็นต้น
ในขณะเดียวกันด้านสังคมเริ่มต้นจากการดำ�รงชีวิตจะมองถึงความสามารถในการพึ่งตนเอง ความ
ร่วมมือของคนในครอบครัวและคนรอบข้าง สมาชิกในสังคมยอมรับ มีความมั่นคงในการดำ�รงชีวิต
เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาชีวิตควรดำ�เนินการ ดังนี้
1. ค้นหาความต้องการของตนเองให้พบว่า มีความต้องการอะไร มีเป้าหมายในการดำ�เนิน
ชีวิตอย่างไร เช่น ต้องการมีชีวิตที่มีอนาคตก้าวหน้า มีความเป็นอิสระ มีเวลาเพื่อครอบครัวและ
สังคม มีทรัพย์สินเพียงพอ มีความสุข หลุดพ้นจากความยากลาบาก
2. วิเคราะห์ข้อมูลของตนเองและครอบครัว ซึ่งจะทําให้รู้สถานภาพ รู้สาเหตุของปัญหา
รู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รู้ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
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ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
   2.1 ศักยภาพของตนเอง เช่น ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ (ทักษะ) ชื่อเสียง
ประสบการณ์ ความมั่นคง ความก้าวหน้า สภาพทางการเงิน การสร้างรายได้การใช้จ่าย การออม
คุณธรรมและศีลธรรม
      2.2 ศักยภาพของครอบครัว เช่น วิถกี ารดาํ รงชีวติ ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ความ
เชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ฐานะทางสังคม ฐานะ
ทางการเงิน ที่เป็นทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรือน รายได้ รายจ่าย ของครัวเรือน
3. วางแผนการดำ�เนินชีวิต
   3.1 พัฒนาตนเอง ให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ใฝ่เรียนรู้) สร้างวินัยกับตนเอง โดยเฉพาะ
วินัยทางการเงิน
    3.2 สร้างนิสัยที่มีความคิดก้าวหน้ามุ่งมั่นในเป้าหมายชีวิต หมั่นพิจารณาความคิด ตัดสินใจ
แก้ปญ
ั หา เป็นระบบโดยใช้ความรู้ (ทีร่ อบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และครอบครัว
3.3 หมั่นบริหารจิตใจให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักชาติ เสียสละ สามัคคี เที่ยงธรรม ศีลธรรม
   3.4 ควบคุมจิตใจให้ตนเอง ประพฤติในสิ่งที่ดีงาม สร้างสรรค์ ความเจริญรุ่งเรือง
   3.5 พัฒนาจิตใจ ให้ลด ละ เลิก อบายมุข กิเลส ตัณหา ความโกรธ ความหลง
   3.6 เสริมสร้างและฟื้นฟูความรู้และคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เช่น เข้ารับการ
ฝึกอบรม ฝึกทักษะ ในวิชาการต่าง ๆ หรือวิชาชีพ หมั่นตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องอย่าง
สมํ่าเสมอ
   3.7 ปรับทัศนคติในเชิงบวก และมีความเป็นไปได้
4. จดบันทึกและทำ�บัญชีรับ – จ่าย
5. สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณาจาก
    5.1 ร่างกายมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง
   5.2 อารมณ์ต้องไม่เครียด มีเหตุมีผล มีความเชื่อมั่น มีระบบคิดเป็นระบบเป็นขั้นเป็น
ตอน มีแรงจูงใจ กล้าคิดกล้าทำ� ไม่ท้อถอย หรือหมดกำ�ลังใจ เมื่อประสบปัญหาในชีวิต
5.3 สิ่งเหล่านี้ได้ลด ละ เลิก ได้แก่ รถป้ายแดง เงินพลาสติก โทรศัพท์มือถือ สถานเริงรมย์
เหล้า บุหรี่ การพนัน (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2549 : 32-33)
เป้าหมายหรือผลลัพธ์ของเศรษฐกิจพอเพียงนีเ้ ป็นสิง่ ทีส่ งั คมไทยยังต้องการให้เกิดขึน้ หรือ
สามารถนำ�ไปปรับใช้ในประเทศกำ�ลังพัฒนาทัง้ หลายอืน่ ๆ ได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในอาเซียน
ทีป่ นี ี้ 2559 เป็นปีทมี่ กี ารเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และไทยก็เป็นหนึง่ ในกลุม่ ประเทศ
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เหล่านีด้ ว้ ย จึงเป็นการดีทจี่ ะได้น�ำ ต้นแบบของการพัฒนาเหล่านีข้ ยายสือ่ และสืบทอดไปสูป่ ระชาคม
ได้อย่างภาคภูมิใจต่อไป

บทสรุป

ปรัชญาและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมุ่งเน้นไปที่ พออยู่พอกิน พอเพียงและพอประมาณ ทั้งร่างกายและจิตใจ อันเป็น
ดุลยภาพและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม สำ�หรับวิถีชีวิตคนไทย พร้อมกับการสร้างสรรค์คุณธรรมที่ดี
ของชีวิตและสิ่งอันเกี่ยวเนื่องแก่ชีวิตรอบตัวคือการให้และการไม่เบียดเบียนผู้อื่น ชุมชน สังคม
ประเทศชาติสิ่งแวดล้อมและต่อโลกนี้โดยรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำ�ของชาวพุทธไทยมาช้านาน
นั่นเอง
หลักการและวิธกี ารพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรมอย่างยัง่ ยืนนัน้ นับเป็นสิง่ ทีใ่ หม่ส�ำ หรับ
ชาวบ้านทั่วไป แต่สำ�หรับพระสงฆ์นั้น ถือปฏิบัติกันมานาน เพียงแต่ไม่เป็นรูปธรรมเท่านั้น เป็นที่
ตระหนักกันว่าปัญหาเหล่านีเ้ ป็นปัญหาระดับชาติทที่ กุ คนในชาตินบั ตัง้ แต่หน่วยเล็ก ๆ จนถึงหน่วยใหญ่
คือตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม ไปจนถึงระดับองค์กร และระดับชาติ ต้องเข้ามามีส่วนร่วม
จุดนีเ้ องทำ�ให้พระสงฆ์คอื ผูท้ มี่ บี ทบาทโดยวิธผี สมผสานหรือทีเ่ รียกว่าบูรณาการหลักพุทธธรรมเข้าไป
ด้วยทำ�ให้เป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ
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การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ
และสินทรัพย์ของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
A Study of the Problems and Guidelines of the Material and
Property Administration in the Schools under the Jurisdiction
of the Office of the Secondary Educational Service Area 29
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 136 คน ครูผู้สอน จำ�นวน 214 คน รวม
350 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดย
ทดสอบค่า t
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวม มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ส่วนปัญหาการบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารของโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จำ�แนกตามสถานภาพ พบว่า โดยภาพรวมทั้ง
สภาพและปัญหาไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบจำ�แนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่าทั้งสภาพ
และปัญหาไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ผู้บริหารของโรงเรียน สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 สถานศึกษาและสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ควร
จัดอบรมหลักสูตรการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีชว่ ยการบริหารพัสดุและ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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สินทรัพย์ให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารพัสดุและสินทรัพย์เป็นระยะ ๆ และควรมอบหมายให้ครู
ทำ�งานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
คำ�สำ�คัญ : สภาพปัญหาและแนวทาง การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
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The research aimed to study and compare the problems and guidelines of
the material and property administration of the schools under the jurisdiction of
the Office of the Secondary Educational Service Arear 29. The samples were 136
school administrators and 214 teachers. The research instrument was a rating scale
questionnaire of a confidence value equivalent to .98. Statistics used in an analysis were
mean, standard deviation, and t-test.
The research findings were as follows.
1. The material and property administration in the schools under the jurisdiction of the schools of the Office of the Secondary Educational Service Area 29
was found to be at a high level. The problems was found to be at a least level
2. A comparison of material and property administration in the school under
study as classified by the administrative conditions showed no difference. The
administration as classified by the school size showed no difference.
3. The guidelines for the development of the material and property administration in the school in the study were as follows. A training course should be held
for the teachers who were responsible for the school material and property; the
teachers concerned should be assigned to work as a team to ensure a continuous
administration.
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ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคข้อมูลข่าวสาร มีผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยด้วย จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องพัฒนา
คุณภาพด้านการศึกษาของประเทศ เริม่ ต้นด้วยการปฏิรปู การศึกษา ซึง่ เป็นการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
การศึกษาไปสูส่ งิ่ ทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ได้คนไทยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นทั้งคนดี คนเก่ง คนมีความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวที

146

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

โลก การดำ � เนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี พ ลั ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จำ � เป็ น จะต้ อ งมี ก าร
กระจายอำ�นาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้อง กับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้มีการจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ การ
กระจายอำ�นาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระใน
การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งเป็นการสร้าง
รากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและสามารถ
พัฒนาได้อย่างต่อเนือ่ ง และเพือ่ ให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอสิ ระและมีความเข้มแข็ง รัฐจึงให้
สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 สถานศึกษาจึงมีสทิ ธิหน้าที่ หรืออำ�นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในการปกครอง ดูแล รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถานศึกษาทีเ่ ป็นทีร่ าชพัสดุ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 74)
การตรวจสอบภายใน สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย เขต 2 ได้รายงานผลการตรวจสอบ
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2549–2551 พบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ คือ
1) สถานศึกษาในสังกัด ไม่มีการวางแผน การจัดหาพัสดุ 2) ไม่มีการจัดทำ�ฐานข้อมูลทรัพย์สินที่ถูก
ต้องและเป็นปัจจุบัน 3) การลงทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน 4) การลงบัญชีวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน
5) ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจำ�ปี และ 6) ไม่มีการจำ�หน่ายครุภัณฑ์ประจำ�ปี
ดังนั้น การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาเพือ่ เป็นข้อมูลและแนวทางสำ�หรับครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึน้ ไป และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป
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1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. เพือ่ เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำ�แนกตาม สถานภาพ
การบริหารและขนาดของสถานศึกษา
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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วิธีด�ำ เนินการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำ�แนกเป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษา จำ�นวน 136 คน
ครูผู้สอน 214 คน
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามสภาพ
และปัญหา การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
ของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ การกำ�หนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัด
จ้าง และการควบคุมดูแล บำ�รุงรักษาและจำ�หน่าย ในลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .98
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป ประมวลผลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (frequency)
คำ�นวณค่าร้อยละ (percentage) นำ�เสนอในรูปตารางประกอบคำ�บรรยาย 2) วิเคราะห์สภาพและ
ปัญหาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้งรายด้านและภาพรวม ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โดยจำ�แนกตามตำ�แหน่งและขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบ ค่า t
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1. สภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า สภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียน ในภาพรวมและรายด้าน มี
การปฏิบตั ใิ นระดับมาก เรียงลำ�ดับด้านทีม่ กี ารปฏิบตั จิ ากสูงไปหาตํา่ ดังนี้ ด้านการจัดทำ�ระบบฐาน
ข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการกำ�หนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ
เฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง ตามลำ�ดับ และส่วนด้านที่มีการปฏิบัติตํ่าที่สุดคือ ด้านการควบคุมดูแล
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บำ�รุงรักษาและจำ�หน่าย
2. ปัญหาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า เรียงลำ�ดับด้านที่มีปัญหาจากสูงไปหาตํ่าดังนี้ ด้านการกำ�หนดแบบรูปรายการหรือ
คุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการควบคุมดูแล บำ�รุง
รักษาและจำ�หน่าย ตามลำ�ดับ ส่วนด้านที่มีปัญหาตํ่าที่สุดคือ การจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
ของสถานศึกษา
3. ผลการเปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงานพั ส ดุ แ ละสิ น ทรั พ ย์ ข อง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำ�แนกตาม
สถานภาพ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีสภาพการในการบริหารโดยภาพรวมและ
รายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำ�แนกตามขนาด
ของสถานศึกษา บุคคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นสถานศึกษาทีม่ ขี นาดสถานศึกษาแตกต่างกัน มีสภาพ
การบริหารงานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
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1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปัจจุบันการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สถาน
ศึกษาต้องให้ความสำ�คัญกับการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โดยพัสดุและสินทรัพย์เป็นปัจจัยนำ�เข้า
ของระบบทีต่ ้องมีจำ�นวนเพียงพอและคุณภาพดี มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้ผลผลิตคือ
นักเรียนมีคณ
ุ ภาพดี ประกอบกับสถานศึกษาซึง่ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ทางราชการกำ�หนดให้ปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจทำ�ให้ผู้ที่ได้
รับมอบหมายได้รับโทษตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
สอดคล้องกับผลการวิจัย ไพโรจน์ ตันเจริญ (2546 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารพัสดุในทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง กับผลการวิจัยของ จิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ
(2545 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการบริหารพัสดุของวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 12 พบว่า ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านพัสดุมคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทาง
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การบริหารพัสดุในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ปัญหาการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ในสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในภาพรวมและรายด้าน มีปญ
ั หาอยูใ่ นระดับน้อย
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก งานพัสดุและสินทรัพย์ในสถานศึกษามีความสำ�คัญต่อการบริหารสถานศึกษา
เนื่องจากกลุ่มงานทุกกลุ่ม ทุกกิจกรรม มีความจำ�เป็นต้องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำ�เนินงานที่
ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำ�ปี รวมถึง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษา ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุจ�ำ เป็นต้องเรียนรูแ้ ละทำ�ความเข้าใจและปฏิบตั ิ
ตามระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ สมชัย ฝุ่นทอง (2547 : บทคัดย่อ) ทำ�การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุของวิทยาลัยเทคนิค
สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับ
ปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุในด้านการจัดซื้อ การเก็บรักษาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ
การตรวจสอบพัสดุและการจำ�หน่ายพัสดุ ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบตั งิ านพัสดุ ในภาพรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับ เอกชัย แสนบุตรคม (2547 : บทคัดย่อ) ทำ�การศึกษา
ปัญหาการดำ�เนินงานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการศึกษาพบว่า ฝ่ายบริหารและฝ่ายดำ�เนินงาน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการดำ�เนินงานอยู่ใน
ระดับน้อยทุกด้าน
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
     1.1 ด้านการจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา สถานศึกษาและสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ควรจัดอบรมหลักสูตรการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยี
ช่วยการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ให้กบั ครูทปี่ ฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ เป็นระยะๆ
และควรมอบหมายให้ครูท�ำ งานเป็นทีม เพือ่ พัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ในสถานศึกษา
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
     1.2 ด้านการจัดหาพัสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานพัสดุ
และสินทรัพย์ ควรใช้บัญชีราคามาตรฐานวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบการกำ�หนดความต้องการใช้วัสดุ
ประกอบการกำ�หนดความต้องการใช้วสั ดุทกุ ครัง้ และควรชีแ้ จงให้ครูผขู้ อใช้ทราบเพือ่ ความเข้าใจตรงกัน
   1.3 ด้ า นการกำ � หนดแบบรู ป รายการหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะและจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
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สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีการนำ�ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ (บันทึกข้อมูล
ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ) มาใช้ ใ นการบริ ห ารงานพั ส ดุ เพื่ อ ความสะดวก รวดเร็ ว และทำ � ให้ ก ารบริ ห าร
งานมีประสิทธิภาพ
   1.4 ด้านการควบคุม บำ�รุงรักษา และจำ�หน่ายพัสดุ สถานศึกษาควรจัดทำ�คู่มือการใช้
และบำ�รุงรักษาครุภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ ให้มีประโยชน์คุ้มค่าต่อไป
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรวิจัยการพัฒนาการสร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุของ
สถานศึกษา
    2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
    2.3 ควรมีการศึกษากระบวนการดำ�เนินงานด้านการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ใน
สถานศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ผลการวิจัยเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21
Applying Sufficiency Economy Philosophy
to Human Development in Community in the 21st Century
เสกสรรค์ สนวา1 สุพัฒนา ศรีบุตรดี2
Seksan Sonwa1, Supattana Seebutdee2
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แนวทางการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพัฒนาชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง
และยัง่ ยืนภายใต้การเปลีย่ นแปลงทางสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็นศตวรรษทีแ่ วดล้อมไปด้วยความ
ท้าทายในหลายมิติ เช่น การแข่งขันทางเศรษฐกิจ การไหลบ่าของกระแสวัฒนธรรม การนำ�เทคโนโลยี
มาปรับใช้ในการดำ�เนินชีวติ และการประกอบธุรกิจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลักสำ�คัญ
เพือ่ การพัฒนาทีถ่ กู วางกรอบไว้บนทางสายกลาง อันประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงการนำ�เอาองค์ความรู้และความเป็นธรรมมาประกอบการวางแผน การ
ตัดสินใจและเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริบทของชุมชนในศตวรรษที่ 21 นี้ จึง
เป็นบริบทชุมชนทีเ่ ต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทาย ชุมชนยังเป็นศูนย์รวมของความหลากหลาย
ทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ซึ่งหากชุมชนไม่สามารถปรับตัวและมีหลักยึดเพื่อการพัฒนาที่ดี
ย่อมไม่สามารถเสริมสร้างให้ชุมชนดำ�รงอยู่ได้ การก้าวทันพร้อมกับการปรับตัวของชุมชนแนวทาง
เลือกที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในศตวรรษนี้คือ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” บทความ
นี้จึงต้องการนำ�เสนอ 4 ประเด็น ได้แก่ ความท้าทายของชุมชนในศตวรรษที่ 21 หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาชุมชน และแนวทางการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21
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The guidelines for an application of sufficiency economy philosophy for a
strongly and sustainably community development under social changes in the 21st
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century is surrounded by many challenges such as economic competition, cultural
flows, adaption of technology to life and business. Sufficiency Economy philosophy
is the principles of the development as framed on the middle way which consists
of moderation, reasonableness, self-immunity, knowledge, and ethics. The principles
are used to plan for decision making and community development to be increasingly
potential. Thus, this 21st century community context is filled with competition and
challenges for the community in where is also a center of diversity in religions,
languages and culture. If the community does not adapt and has a good foundation
for development, it can not sustain the community. The readiness for adjustment
of the community is the most appropriate alternative of this century that is
“Sufficiency Economy Philosophy”. This article is to present four issues: the challenge
of Community in 21st century, the principles of Sufficiency Economy Philosophy,
the principles of community development and guidelines for an application of
sufficiency economy philosophy for community development in the 21st century.
Keywords : Sufficiency Economy Philosophy, the 21st Century, Community
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“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบ
เสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซํ้าไป” พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนาประจำ�เดือนสิงหาคม 2542
ภายใต้ระบบโลกาภิวัฒน์หรือโลกยุคศตวรรษที่ 21 เป็นปฐมเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงการไหลบ่าของเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มมีสูงขึ้น
เป็นเหตุทำ�ให้หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ต้องมีการปรับแผนงาน ปรับกลยุทธ์ ปรับการบริหารงาน
บุคคล และปรับแผนงบประมาณ ฯลฯ ให้มีความชัดเจน รอบคอบ รัดกุมและมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ เพราะในศตวรรษที่ 21 นี้ ถือเป็นความท้าทายแนวใหม่ส�ำ หรับสังคมทัว่ โลกและสังคมไทย ความ
ท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นผลทำ�ให้เกิดกระแสการพัฒนาทางเลือกหรือแนวคิดยุคหลังความทันสมัย
เข้ามาแทนที่แนวคิดความทันสมัย (สุมิตร สุวรรณ, 2554) ภายหลังการพัฒนาประเทศตามแนวคิด
ทันสมัย (Modernization Theory) ได้เข้ามาช่วยในการกระตุ้นระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
โลกให้ปรับตัวดีขึ้น แต่ผลพวงของความทันสมัยก็ไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาของระบบอื่น ๆ
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ได้ สิ่งที่ปรากฏให้เห็นคือ การแข่งขัน การสร้างความได้เปรียบของกลุ่มภาคธุรกิจเอกชน การแย่ง
ชิงทรัพยากรทางการบริหาร ฯลฯ แต่ในทางจิตใจและศีลธรรมในมนุษย์กลับลดลง เหตุนี้เองจึงนำ�
ไปสู่การพัฒนาแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ หรือเรียกว่า “การพัฒนาทางเลือก” แนวคิดนี้ส่งผลต่อ
การนำ � มาปรั บ ใช้ เ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศในทุ ก มิ ติ สู ง ขึ้ น (สุ มิ ต ร สุ ว รรณ, 2554 : 90) เช่ น
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เศรษฐศาสตร์สีเขียว องค์การแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ประชาสังคม การรวมพลังอำ�นาจ สตรีนยิ ม ชายขอบ ท้องถิน่ นิยม และการจัดการ
ความรู้ เป็นต้น
การปรับใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือกว่าด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรง
พระราชทาน ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศถือเป็นกระบวนทัศน์ที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทยเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะในช่วงทีเ่ กิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ เมือ่ ปี พ.ศ. 2540 เรือ่ ย
มาจนถึงปัจจุบนั แก่นสำ�คัญของแนวคิดคือ การดำ�เนินชีวติ ของคน ชุมชน สังคม ต้องตัง้ อยูใ่ นความ
ไม่ประมาท รูจ้ กั ประมาณตนเอง รูจ้ กั ความพอเพียง โดยอาศัยเหตุและผลเป็นกรอบในการพิจารณา
และตัดสินใจ บนฐานของความรู้กับคุณธรรม อันจะนำ�ไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนารากฐาน
ของสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างสมดุลจนสามารถพึ่งพาตนเองได้
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ความท้าทายของชุมชนในศตวรรษที่ 21
ชุมชนในความท้าทายสมัยใหม่ของสังคมไทยสามารถจัดแบ่งได้เป็น 4 ระยะ (ฉัตรทิพย์
นาถสุภา, 2557 : 150 - 163) ตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ดังนี้
1. แนวคิดชุมชนแบบลัทธิศรีอาริย์ในช่วงสมัยศักดินา (โบราณ – พ.ศ.2475) เป็นช่วงที่
ชุมชนเข้าไปเกี่ยวพันธ์กับศาสนาพุทธแบบชาวบ้านโดยเฉพาะลัทธิพระศรีอาริยะเมตไตรยหรือตน
บุญและปะทุเป็นช่วงๆ มีทงั้ ในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ เรียกในประวัตศิ าสตร์วา่ “ขบวนการ
ผูม้ บี ญ
ุ ” ปะทุขนึ้ และถูกปราบปรามทำ�ลาย ขบวนการผูม้ บี ญ
ุ เป็นขบวนการทีต่ อ่ ต้านการขูดเอาส่วย
และการเกณฑ์แรงงานจากชาวบ้านจากรัฐ ขบวนการผู้มีบุญสะท้อนให้เห็นถึงการปกครองแบบ
อนาธิปไตยที่ชุมชนต้องการดูแลและจัดการหมู่บ้านและเครือข่ายที่เป็นอิสระจากรัฐ
2. แนวคิดชุมชนในลัทธิชาตินิยมในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง (พ.ศ.
2475 - 2490) ในช่วงนี้แนวคิดชุมชนปรากฎขึ้นอย่างเด่นชัดและเป็นข้อเสนอรูปธรรมสหกรณ์ครบ
รูปของนายปรีดี พนมยงค์ และแนวคิดประชาชาตินิยมของคณะราษฎร์ ทั้งนี้ ซึ่งมุ่งหวังให้ชาติมี
ความทันสมัยเป็นประชาธิปไตยภายหลังการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการปกครอง พ.ศ.2475 จุด
เปลีย่ นของระบอบได้ทกั ทอความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจระหว่างสถาบันกษัตริยล์ ดลง แต่ในขณะทีค่ วาม
สัมพันธ์เชิงอำ�นาจของชาติในฐานะชุมชนมีมากขึ้น
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3. การก่อรูปแบบวัฒนธรรมชุมชน (ทศวรรษ 2520 - 2540) เป็นช่วงระยะเวลาที่กระแส
ทุนนิยมไหลบ่าเข้าแทรกซึมกระบวนการทางสังคมอย่างมหาศาล ผนวกกับรัฐบาลรับเอาแนวคิดความ
ทันสมัยเข้ามาปรับใช้อย่างเต็มที่ ความศิวิไลซ์ จึงอยู่ภายใต้อำ�นาจของกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่กลุ่มและ
กระจุกตัวเฉพาะเมือง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังได้เกิดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึง่ ขยาย
อิทธิพลลงสูเ่ ขตชนบท เกิดอุดมการณ์แบบชนชัน้ และการต่อสูท้ างชนชัน้ ภายใต้การนำ�ของพรรค ใน
ระยะเริม่ ต้นนี้ แนวคิดชุมชนจึงไม่ได้ถกู กล่าวถึงมากนัก ต่อมาช่วงต้น พ.ศ.2520 ได้มกี ลุม่ นักวิชาการ
ได้ท�ำ การศึกษาชุมชนโดยการเข้าไปฝังตัวในพืน้ ทีอ่ ย่างจริงจัง นำ�มาซึง่ การได้ชดุ ข้อมูลใหม่ทเี่ กีย่ วกับ
ชุมชนทั้งทางประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนมีแต่เดิม สิ่งสะท้อนในช่วงต้น
พ.ศ.2520 นี้คือ “วัฒนธรรมชุมชน” เป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ในช่วงปลาย พ.ศ.
2520 – 2540 ถือเป็นช่วงที่กระแสของวัฒนธรรมชุมชนมีความรุ่งเรืองเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ
การตื่นตัวหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ผนวกกับความผิดหวังกับระบอบประชาธิปไตย จะ
เห็นได้วา่ กลุม่ ปัญญาชนและผูน้ �ำ ต่างออกมาเรียกร้องและรวมพลังเสนอแนวคิดสนับสนุนความเป็น
วัฒนธรรมชุมชนหลายคน การก่อตัวจึงสามารถสรุปได้ว่า ภายในสังคมมีระบบชุมชนและระบบ
วัฒนธรรมชุมชนเป็นแกนกลางที่มีอยู่จริงในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตจะต้องมีต่อไป
4. แนวคิดเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในฐานะแนวคิดทางเลือกคู่ขนานของการทำ�ให้
ทันสมัยแบบจารีต (พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน) ในช่วงระยะ พ.ศ.2540 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความ
ทะเยอทะยานอยากภายใต้กระแสทุนนิยมของความทันสมัยอย่างเต็มที่ ผลทีต่ ามมาคือ ความล้มเหลว
ของระบบเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพิษของระบบเศรษฐกิจดังกล่าว
อย่างไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ จุดเปลีย่ นทีส่ �ำ คัญคือ กลุม่ คนชัน้ กลางและนักวิชาการได้หนั มา ทบทวน
แนวคิดความทันสมัยใหม่ที่ก่อตัวขึ้นว่ามีความเหมาะสมกับบริบทในสังคมไทยมากน้อยเพียงใด
ซึง่ ก็ได้รบั คำ�ตอบว่า การพัฒนาตามแนวคิดความทันสมัยใหม่นนั้ ไม่สามารถตอบโจทย์ของสังคมได้
อย่างเต็มที่แต่กลับพบปัญหาต่าง ๆ มากมาย เกิดการละเลยภาคเกษตรกรรม เพราะ รัฐมุ่งส่งเสริม
แต่ภาคอุสาหกรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติถกู ทำ�ลายและถูกยือ้ แย่งเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์มาก
ขึ้น ในขณะที่ความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมของชาวบ้านยังถูกครอบงำ�ดึงเข้าไปเป็นเชิงธุรกิจมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้เอง แนวคิดของการพัฒนาทางเลือกจึงเป็นแนวคิดที่เข้ามาแทนที่แนวคิดความทันสมัย
และช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับสังคมไทย
ความท้าทายของชุมชนภายใต้พัฒนาการทั้ง 4 ระยะข้างต้น เป็นเหตุให้ชุมชนจึงต้องปรับ
ตัวในหลายด้าน อาทิ ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างภายในชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรม
ชุมชนในการปรับตัวจำ�เป็นต้องอาศัยหลักการพัฒนาทางเลือก โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเฉกเช่นเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจช่วงปี
พ.ศ. 2540 แนวทางการพัฒนาชุมชนในอดีตเป็นการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งพารัฐส่วนกลางเป็นแบบ
รัฐตีกรอบและจัดวางให้ปราศจากการมีสว่ นร่วมของชุมชน อำ�นาจในการบริหารจัดการตนเองของ
ชุมชนไม่มี ชุมชนไม่สามารถดูแลทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนได้ ผนวกกับการพัฒนาในรูปแบบทุนนิยม
อย่างเต็มที่ เน้นการพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นสังคมเมือง เน้นการพัฒนาสังคมอุตสาหกรรม ส่งเสริม
ภาคการเกษตรแบบพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น วิถีความเป็นชุมชนเลยถูกละเลยไป คนในวัยแรงงาน
ต่างดิ้นรนและแสวงหาช่องทางเพื่อให้ตนเองมีชีวิตที่ดี จนทำ�ให้หลายครอบครัวต้องอพยพย้ายถิ่น
ทิง้ บ้าน ทิง้ เรือนของตนเองเพือ่ ไปหางานทำ�ในต่างจังหวัด เมือ่ เป็นเช่นนี้ หน่วยงานทุกภาคส่วนต้อง
หันกลับมาทบทวนและให้ความสำ�คัญจะทำ�อย่างไร จึงจะสามารถปลุกตื่นชุมชนให้สามารถการ
จัดการตนเองให้มีความผาสุก ความอยู่ดีกินดี มีวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง ตลอดจนการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติให้สามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน (เสกสรรค์ สนวา, 2559) ดังนั้น การประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงย่อมมีผลทำ�ให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพของชุมชนอันจะนำ�ไปสู่
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม
ไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผลพวงที่ตามมาคือ การ
พัฒนาสามารถช่วยในการยกระดับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบสือ่ สารทีท่ นั สมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทัว่
ถึงมากขึน้ แต่ในขณะทีช่ มุ ชนและพืน้ ทีห่ า่ งไกลการเปลีย่ นแปลงเหล่านีย้ งั ไม่สามารถเข้าไปยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นตามความทันสมัยนั้นได้ พร้อมทั้งผลพวงที่ตามอย่างกระชั้นชิดของความทัน
สมัยได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นการทำ�ลายระบบความสัมพันธ์ของชุมชน ระบบทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการรวมกลุม่ กันตามประเพณีทเี่ คยมีอยูแ่ ต่เดิมพร้อมทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญา
ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของชุมชนได้เป็นอย่างดี
ยิ่ง (มูลนิธิชัยพัฒนา, ออนไลน์)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชี้ถึงแนวการดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำ�เนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ และเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้านวัตถุ สังคม สิ่ง
แวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (มูลนิธชิ ยั พัฒนา, ออนไลน์) ดังนัน้ ปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนเมื่อแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญานำ�ทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) โดยแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิต การบริการ และการรักษาทรัพยากร สิง่ แวดล้อม
ให้สมดุล มีภูมิคุ้มกัน และกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรม
2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานทีม่ นั่ คงของ
ประเทศ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ความยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) และ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ก็ยังคงยึดเอาแนวทางตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 กล่าวคือ หลักการและเนื้อหายังคงนำ�เอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การเน้นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง และการสร้างสมดุล
การพัฒนามาบรรจุไว้ในแผนเพื่อพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากที่กล่าวมาในข้างต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สะท้อนให้เห็นว่า เป็น
ปรัชญาในกลุ่มกระแสการพัฒนาทางเลือกที่ถูกหยิบยกนำ�มาปรับใช้เพื่อแก้ไขวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะ หลักปรัชญาเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาใน
มิติต่าง ๆ โดยยึดทางสายกลาง ซึ่งประกอบด้วย ความพอเพียงหรือพอประมาณ ความมีเหตุผล
และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ โดยต้องพึ่งพาความรู้และคุณธรรมในการคิดและแก้ไขปัญหา
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อชุมชน สังคม และตัวบุคคลสามารถนำ�เอาหลักปรัชญามาใช้ได้อย่างถูก
ต้องและเหมาะสมย่อมนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรมให้มคี วาม
สมดุลและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มา : https://beammanthana.wordpress.com/
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องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจำ�แนกองค์ประกอบออกได้ 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วน
ที่เป็นห่วงและส่วนที่เป็นเงื่อนไข ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาความพอดี พอเหมาะกับวิถี
การดำ�เนินชีวิตของตนเองซึ่งไม่มีมากหรือมีน้อยเกินไป ในความพอประมาณของแต่ละบุคคลย่อม
มีความแตกต่างกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ความพอใจเป็นสำ�คัญ เช่น ความพอใจในความสวยงามของตนเอง
ความพอใจในฐานะตนเอง ความพอใจในครอบครัว ดังนั้น ความพอประมาณจึงควรพิจารณาอย่าง
พอดีและดูความพอใจของจิตตนเอง สอดคล้องกับสุมิตร สุวรรณ (2554) ที่กล่าวว่า ความพอ
ประมาณเป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การคิดวิเคราะห์ การใคร่ครวญ ทบทวนมูลเหตุของความจริง
อย่างมีสติและใช้ปัญญาในการตรึกตรองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบรอบด้านให้เข้าใจว่าสาเหตุและ
ปัจจัยคืออะไร ในทางพุทธศาสนาตรงกับหลักธรรมในข้อ “สมุทัย”
3. ภูมคิ มุ้ กัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้น โดยคำ�นึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ส่วนเงื่อนไขของความพอเพียงที่ควรยึดมี 2 ประการ ดังนี้
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1. ความรู้ กล่าวคือ ความรอบรู้ในวิชาการ ความรอบคอบที่จะนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. คุณธรรม กล่าวคือ คนและชุมชนต้องมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำ�เนินชีวิต
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แนวคิดและปรัชญาสำ�หรับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน (Community Development) เป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสังคมในทุกระดับ รัฐและหน่วยงานทุกภาคส่วนจึงต้องหาแนวทางในการกระตุ้นและช่วยให้
ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดีที่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
การเมือง รวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถให้ดำ�รงอยู่สืบไปสู่ชน
รุ่นหลัง การพัฒนาชุมชนโดยความหมายเป็นการนำ�เอาคำ�ว่า “พัฒนา” กับ “ชุมชน” มารวมกัน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้คำ�นิยามการพัฒนาไว้ว่า น. เป็นความเจริญ
การทำ�ให้เจริญ ส่วน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้นิยามของชุมชนว่า
น. หมู่ชน, กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผล
ประโยชน์ร่วมกัน, ที่ที่มีคนอาศัยอยู่มาก ดังนั้น การพัฒนาชุมชนจึงเป็นการทำ�ให้หมู่คน กลุ่มคนที่
มีที่อยู่อาศัยบริเวณเดียวกันมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น การทำ�ใช้ชุมชนดีขึ้น
หรือเจริญขึน้ ย่อมส่งผลต่อประเทศชาติโดยรวม สอดคล้องกับโกวิทย์ พวงงาม (2553 : 132) ทีก่ ล่าว
ว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์อย่างเป็นกระบวนการ (Process)
เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีโครงสร้างและมีแบบแผน (Planed and Structured Change) หรือ
มีการกำ�หนดทิศทางเป้าหมายที่แน่นอน (Ultimate Goal) ที่อาจเป็นได้ทั้งการกระทำ�ของภาครัฐ
และภาคเอกชนหรือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น เศรษฐกิจ การศึกษาเรียนรู้ สุขภาพ อนามัยวัฒนธรรมละการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนเพือ่ ให้มคี วามสามารถในการพึง่ พาตนเองได้ในขณะเดียวกันก็ยงั อาจหมายถึง การเรียน
รู้และการธำ�รงไว้ซึ่งทุนทางสังคม (Social Capital) ที่ชุมชนมีมาตั้งแต่เดิม คือ ภูมิปัญญา ระบบ
นิเวศ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียม ชาติพันธุ์ ศาสนาและภาษา นอกจาก
นี้ การพัฒนาชุมชนยังเป็นการช่วยในการพัฒนาความรู้ของคนให้มีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ การสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2527)
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แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน
การศึกษาแนวคิดพื้นฐานของงานพัฒนาชุมชน เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้เจ้าหน้าที่หรือ
นักพัฒนาได้ลงไปทำ�งานกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง และทำ�ให้งานมีประสิทธิภาพ ซึง่ แนวคิดพืน้ ฐาน
งานพัฒนาชุมชน โกวิทย์ พวงงาม (2553 : 126 - 129) โดยเชื่อว่า คนมีความสำ�คัญมากที่สุด (Man
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is a Important) เนื่องจาก การดำ�รงอยู่หรือการล่มสลายของชุมชนย่อมขึ้นอยู่กับตัวคนในชุมชน
เป็นสำ�คัญ หากคนในชุมชนมีคุณภาพย่อมสามารถช่วยพัฒนาตนและชุมชนให้มีศักยภาพได้ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการคิดร่วมตัดสินใจ วางแผน การปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผล และมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น การช่วยเหลือตนเอง (Aide Self-Help) เป็นแนวทางในการพัฒนาที่
ยึดเป็นช่วยให้ประชาชนพึง่ ตนเองได้มากขึน้ การพึง่ พาตนเอง (Self -Reliance) เป็นการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนที่ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ความคิดริเริ่มของประชาชน
(Initiative) ซึง่ เกิดจากใช้วถิ แี ห่งประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุน้ ให้การศึกษา ให้ประชาชนเกิด
ความคิด และแสดงออกซึง่ ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ตอ่ หมูบ่ า้ น ตำ�บล ความต้องการของชุมชน
(Felt-Needs) ในการพัฒนาชุมชนต้องให้ประชาชน และองค์กรประชาชนคิด และตัดสินใจบนพื้น
ฐานความต้องการของชุมชนเอง เพือ่ ให้เกิดความคิดทีว่ า่ งานเป็นของประชาชน และจะช่วยกันดูแล
รักษาต่อไป การใช้ทรัพยากรในชุมชน (Community Natural Resource Utilize) การใช้ทรัพยากร
ของชุมชนร่วมกันทั้งคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ทุนทางสังคม ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล
(Community and Government Capacity) เป็นการประเมินขีดความสามารถของชุมชนและ
ของรัฐในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชน การร่วมมือกันระหว่างรัฐกับประชาชน (CoOperation Between Government with People) ชุมชนจะพัฒนาได้อย่างสำ�เร็จจำ�ต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนกับรัฐบาลทัง้ ด้านงบประมาณ คน และการจัดการ การพัฒนาแบบ
บูรณาการ (Integrated Development) การพัฒนาชุมชนต้องอาศัยทั้งความรู้จากชุมชน จากรัฐ
จากภู มิ ปั ญ ญาและใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งบู ร ณาการ ความสมดุ ล ในการพั ฒ นา
(Development as Equality) การทำ�กิจกรรมต้องเกิดความสมดุลจึงจะนำ�ไปสู่การพัฒนาชุมชน
ที่มีความเป็นรูปธรรม เช่น สมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ สมดุลระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
ภูมิปัญญาสากล สมดุลระหว่างวัตถุกับจิต เป็นต้น การศึกษาภาคชีวิต (Life-Long Education) ใน
การทำ�งานพัฒนาชุมชน ถือเป็นกระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน เพื่อนำ�ไปสู่การ
พัฒนาคนให้ดำ�รงชีวิตอยู่ในชุมชน และการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ วิธีการ โครงการและ
ขบวนการ
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ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
เป็ น ที่ ท ราบโดยทั่ ว กั น ว่ า ปรั ช ญาการพั ฒ นาชุ ม ชนเกิ ด จากภาวะทางธรรมชาติ แ ละ
พฤติกรรมของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีนักวิชาการได้นำ�เสนอเกี่ยวกับปรัชญาการพัฒนาชุมชนไว้
หลายท่าน เช่น พัฒน์ บุณยรัตพันธ์ (2517) กล่าวว่า ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนมีหลักสำ�คัญดังนี้
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1) บุคคลแต่ละคนย่อมมีความสำ�คัญและมีความเป็นเอกลักษณ์ทไี่ ม่เหมือนกัน จึงมีสทิ ธิอนั พึงได้รบั
การปฏิบัติด้วยความยุติธรรม และอย่างบุคคลมีเกียรติในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนผู้หนึ่ง 2) บุคคล
แต่ละคนย่อมมีสิทธิและสามารถที่จะกำ�หนดวิธีการดำ�รงชีวิตของตนไปในทิศทางที่ตนต้องการ
3) บุคคลแต่ละคนถ้าหากมีโอกาสแล้ว ย่อมมีความสามารถทีจ่ ะเรียนรู้ เปลีย่ นแปลงทัศนะ ประพฤติ
ปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้นได้ 4) มนุษย์ทุกคนมีพลังใน
เรื่องความคิดริเริ่ม ความเป็นผู้น� 
ำ และความคิดใหม่ๆ ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ และพลังความสามารถเหล่านี้
สามารถเจริญเติบโต และนำ�ออกมาใช้ได้ ถ้าพลังที่ซ่อนเร้นเหล่านี้ได้รับการพัฒนา และ 5) การ
พัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกด้านเป็นสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนา และมีความสำ�คัญยิง่ ต่อ
ชีวิตของบุคคล ชุมชนและรัฐ นอกจากนี้ ปรัชญาการพัฒนาชุมชนยังสะท้อนให้เห็นลักษณะ
3 ประการที่ชุมชนมีอยู่ ได้แก่ ชุมชนมีรากฐานของการตั้งอยู่บนความมั่นคงและศรัทธาในตัวคนว่า
เป็นทรัพยากรที่มีความหมายและสำ�คัญ ประการที่สอง ความศรัทธาในความยุติธรรมในสังคม มุ่ง
ขจัดความเหลือ่ มลํา้ ตํา่ สูง และประการทีส่ าม ความไม่รู้ ความดือ้ ดึงล้วนเป็นอุปสรรคสำ�คัญของการ
พัฒนา (โกวิทย์ พวงงาม, 2553) ส่วนยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2534) กล่าวว่า ปรัชญาการพัฒนาชุมชนควร
ประกอบด้วย ความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวบุคคล เพราะ เป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ และ
ต้องการความยุติธรรม ปรารถนาความสุข และความยกย่องจากสังคมหรือการถูกยอมรับจากสังคม
ดังนัน้ บุคคลจึงมีพลังในเรือ่ งความคิดริเริม่ และความซ่อนเร้นอยูใ่ นตัวพลังเหล่านีส้ ามารถเติบโตได้และ
สามารถดึงออกมาใช้ได้หากได้รับการพัฒนาที่ดีและเหมาะสม (ทนงศักดิ์ คุ้มไข่นํ้า และคณะ, 2534)
จากแนวคิดและปรัชญาที่กล่าวมาในข้างต้น หากนำ�มาปรับใช้กับการพัฒนาชุมชนให้
ประสบผลสำ�เร็จตามมุง่ หวังในอนาคต ดังนัน้ ในศตวรรษที่ 21 นักพัฒนาชุมชนจึงต้องมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่เหมาะสม 10 ประการ ดังนี้
1. ควรมีจิตอาสา หมายถึง ต้องสามารถเข้าใจ เข้าถึงคนและชุมชนที่จะทำ�การพัฒนาให้
ถ่องแท้ และแสดงบทบาทเป็นผู้กระตุ้นชุมชนและสนับสนุนชุมชน
2. การเคารพเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อจํ้า หมอยา
พื้นบ้าน ฯลฯ เชื่อมั่นว่ามนุษย์หรือคนในชุมชนทุกคนมีศักยภาพ พร้อมทั้งความรู้ของการพัฒนา
ชุมชนเกิดจากประชาชนในพื้นที่
3. การคำ�นึงถึงศักยภาพภูมิปัญญา วัฒนธรรม ที่มีอยู่ในชุมชน ให้เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นคือ
ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือ
4. หลักการพึ่งตนเองของประชาชน ต้องสนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ โดยการสร้าง
พลังชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน
5. นักพัฒนาต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมคิด ตัดสินใจ
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วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใดๆ ที่จะทำ�ในชุมชน ซึ่ง
เป็นการปลูกฝังจิตสำ�นึกและการเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย
6. ต้องมีบทบาทการเป็นนักวิจัย เพราะ จะช่วยในการศึกษาและได้แนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมและถูกต้องอันเป็นไปตามความจริงในภาคสนามมากที่สุด
7. นักพัฒนาชุมชนต้องสามารถคิดและตัดสินใจสำ�หรับการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับชุมชน
ได้อย่างมีอสิ ระ ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ รัฐจะทำ�หน้าทีเ่ พียงให้การสนับสนุนการทำ�งานภาค
สนามของนักพัฒนาชุมชน
8. นักพัฒนาชุมชนต้องเป็นผูน้ �ำ แห่งการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้งานพัฒนาสามารถเดินหน้าได้
อย่างสร้างสรรค์ แนวการพัฒนาและการส่งเสริมชุมชนมาโอกาสและทางเลือกทีห่ ลากหลายเพิม่ ขึน้
9. นักพัฒนาต้องมีความเป็นนักการตลาด สามารถนำ�สินค้าที่มีอยู่ในชุมชนออกสู่ตลาด
ภายนอกได้ ซึง่ หากเป็นเช่นนี้ ย่อมนำ�มาสูก่ ารสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในชุมชน เศรษฐกิจชุมชน
ก็จะเติบโตสูงขึ้นอันเป็นไปตามมาตรฐานของการพัฒนา
10. ต้องมีความเป็นนักประชาธิปไตย สามารถรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำ�ไป
สู่การพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
ดังนั้น ภายใต้การพัฒนาชุมชนของศตวรรษที่ 21 สิ่งที่สำ�คัญต่อการพัฒนาชุมชน คือ
นักพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นเสมือนฟันเฟืองสำ�คัญของการพัฒนาในทุกกระบวนการ นักพัฒนาชุมชนที่ดี
จึงความมีคณ
ุ ลักษณะ 10 ประการ ตามทีน่ �ำ เสนอข้างต้น เพือ่ ทีจ่ ะนำ�พาการพัฒนาชุมชนไปสูค่ วาม
สำ�เร็จได้ตามมุ่งหวังอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณ
ะม

ภาพที่ 2 คุณลักษณะของนักพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21
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แนวทางการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21
ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงเล็งเห็นถึง
การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทย พระองค์จึงได้ทรงพระราชทานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่ ให้ประชาชนสามารถนำ�เอาปรัชญานีไ้ ปปรับใช้ส�ำ หรับการดำ�เนินชีวติ ให้มคี วามสุข ภาย
ใต้ 3 ห่วง 2 เงือ่ นไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมคิ มุ้ กันและความรูก้ บั คุณธรรม อย่างไร
ก็ตาม การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้ง่าย ๆ ต้อง
ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกระดับ โดยอาศัยความร่วมมือจากส่วน
ราชการ และทุกภาคส่วนของประเทศ ผลสำ�ฤทธิข์ องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จึงจะบังเกิดขึ้น คือ ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านลดละความฟุ่มเฟือยในการดำ�รง
ชีพอย่างจริงจัง (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2552)
นอกจากนี้ เมื่อนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับการพัฒนาชุมชนย่อมนำ�ไป
สู่การเป็นชุมชนพึ่งตนเองหรือชุมชนจัดการตนเองได้ เสกสรรค์ สนวา (2559) เพราะ ประการที่
หนึง่ ชุมชนค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชนทีแ่ ท้จริงว่าชุมชนมีปญ
ั หาอะไร ชุมชนต้องการ
พัฒนาคนของชุมชนในรูปแบบใด ลักษณะใดบ้าง วิธีการค้นหาอาจจะทำ�ให้รูปแบบของประชาคม
หมู่บ้าน การทำ�การสนทนากลุ่ม (Focus Group) แล้วหาข้อสรุปร่วมกัน ประการที่สองหาแนวทาง
แก้ไขเมื่อสมาชิกในชุมชนทราบและเข้าใจในประเด็นปัญหาและความต้องการร่วมกัน ประการที่
สามส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีพฤติกรรมที่ดี โดยชุมชนมีรางวัลให้เริ่มตั้งแต่การ
กล่าวยกย่อง การมอบประกาศนียบัตร หรือการกล่าวชื่นชมผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เป็นต้น
เพื่อให้ผู้ที่ทำ�ความดีมีก�ำ ลังใจและเป็นแบบอย่างสำ�หรับคนในชุมชน ประการที่สี่จัดกลุ่มอาชีพและ
ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับสมาชิกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ประการที่ห้าการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต โดยอาจจะเริ่มต้นจากกลุ่มคนที่สนใจในเรื่อง
เดียวกันมาทำ�กิจกรรมร่วมกันแล้วค่อยขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกัน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ได้กำ�หนดกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 ระดับ คือ ครัวเรือน
ได้แก่ ปลูกข้าวให้พอเพียงต่อการบริโภคในครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ กลุ่มหรือเครือ
ข่ายเศรษฐกิจ ได้แก่ การผลิตสินค้าหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การจัดสวัสดิการให้สมาชิก
ภายในชุมชน การพัฒนาหรือถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และระดับหมูบ่ า้ น/ชุมชน ควรมีการดำ�เนิน
กิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง ได้แก่ มีแผนชุมชนพึ่งตนเอง มีกิจกรรมการสะสมทุนเพื่อการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพือ่ การพึง่ ตนเอง การพัฒนากลุม่ อาชีพ มีกจิ กรรมเพือ่ การดูแลสิง่
แวดล้อมของชุมชน การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดมีกจิ กรรมเพือ่ ส่งเสริมประชาธิปไตย (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2551)
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงย่อมมีผลทำ�ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น ด้วยการพัฒนาด้านการศึกษา เจตคติ ความเอื้ออาทร มีคุณธรรมและศีลธรรม ฯลฯ หากทุก
คนในสังคมสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ ย่อมช่วยยกระดับคุณภาพของตนเองและสังคมให้มีความเจริญ
งอกงามจนถึงระดับมาตรฐานที่สังคมต้องการ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2551) จากงานวิจัยเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน: กรณีศกึ ษาบ้านพุค�ำ จาน จังหวัดสระบุรี
ของอุไรวรรณ ธนสถิต (2555) ชี้ให้เห็นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกหยิบยกมาใช้เป็นแนวทาง
ในการวางนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 ได้ระบุไว้ในมาตรา 83
ไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำ�เนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่วน
เกษม วัฒนชัย (2552) ระบุว่า คนไทยเรากำ�ลังอยู่ในกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ธนนิยม หรือการ
ที่นิยมแต่เงินตรา เราต้องเปลี่ยนสถานการณ์ให้คนหันมาสร้างความเข้มแข็งกับตัวเอง ครอบครัว
และชุมชน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงมีบันได 3 ขั้น ได้แก่ 1) เรียนรู้ศรัทธา 2) ประยุกต์ใช้กิจกรรมจะแตกต่างกันไปใน“ภูมิสังคม”
ของแต่ละแห่ง 3) กลายเป็นวัฒนธรรม “วิธีคิด” ของทุกคนเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการให้ก้าวทัน
การเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจะเกิดขึน้ ในอนาคต ประเวศ วะสี (2542) การขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นการเสริมสร้างพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนได้โดย
เฉพาะในกระแสโลกาภิวตั น์ เพราะ ปรัชญานีเ้ ป็นการให้ความสำ�คัญกับการสร้างรากฐานเศรษฐกิจ
ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน และนำ�ไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของ
ประชาชนชาวไทยได้อย่างยั่งยืน ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าประสงค์
สำ�คัญในการกระตุ้นสังคมให้หวนคิดและคำ�นึงถึงหลักการดำ�เนินชีวิตหรือให้หวนกลับมายึดหลัก
ทางสายกลางเพื่อให้ทานกับกระแสและแรงดหวี่ยงของสังคม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น
พื้นฐานของความมั่นคงในการดำ�เนินชีวิตที่ส่งผลให้พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งแยกเป็น 5 ประการ ดังนี้
(โกวิทย์ พวงงาม, 2553 : 142 - 143) 1) ด้านจิตใจทำ�ตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง มีจิตสำ�นึกที่ดี และ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 2) ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่องโยงการ
ทำ�งานแบบเครือข่าย เป็นอิสระและตั้งอยู่บนพื้นฐานของเมตตาธรรม 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมให้ใช้และจัดการอย่างชาญฉลาดพร้อมทัง้ หาทางเพิม่ มูลค่าโดยยึดหลักการของความ
ยั่งยืน 4) ด้านเทคโนโลยี เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีความรวดเร็วการนำ�เอาเทคโนโลยี
มาใช้จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ๆ และ 5) เศรษฐกิจควรยึด
หลักการลดรายง่ายเพื่อเพิ่มรายได้ บนฐานคิดของความพออยู่ พอกิน พอใช้ เพียงเท่านี้ ชุมชนก็จะ
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ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น หลั ก การที่ ส ามารถนำ � มาปรั บ ใช้ กั บ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันสะท้อนให้เห็นถึงความมีศกั ยภาพของชุมชนนำ�ไปสูก่ ารเป็นชุมชน
ที่เข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้ สำ�หรับการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษที่
มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี การพัฒนาจึงจำ�เป็น
ต้องมีทิศทางที่เหมาะสมและถูกต้อง ชุมชนต้องรู้จักประมาณตนเอง รู้จักการใช้เหตุและผล เพื่อ
สร้างถูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ทั้งนี้ การที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจำ�ต้อง
อาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นเครื่องนำ�พาสู่ความสำ�เร็จ ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอนำ�เสนอตัวแบบของ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ยุคศตวรรษที่ 21 ไว้ ดังนี้
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ภาพที่ 3 สรุปตัวแบบของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ยุคศตวรรษที่ 21
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จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่ 21 ที่แวดล้อม
ไปด้านสภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแย่งชิงทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ชุมชนจึงจำ�เป็นต้องปรับตัวเองภายใต้การนำ�เอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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5 ประการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน และความรู้กับคุณธรรมมา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ผนวกกับการนำ�เอาแนวคิด L-PIRN เพื่อความอยู่รอด กล่าวคือ L มาจาก
Learning Community ชุมชนต้องเป็นแหล่งเรียนรูส้ �ำ คัญเพือ่ การพัฒนาคนในชุมชน พัฒนาระบบ
งานด้านอื่น ๆ ทุกมิติ P มาจาก People Participant การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำ�งาน
ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเชื่อมั่นว่าคนมีศักยภาพทางปัญญา ทักษะ ความสามารถ ในการที่จะเข้าร่วม
ในกิจกรรมชุมชนได้นับตั้งแต่การเสนอความเห็น การตัดสินใจ ตลอดจนการประเมินผลและ
ตรวจสอบการทำ�งานในรูปแบบอื่น ๆ I มาจาก Integrate คือ การบูรณาการองค์ความรู้ คน วัสดุ
และการจัดการเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล R มาจาก Resource
Utilize การใช้ทรัพยากรส่วนรวมร่วมกันที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด
เนือ่ งจาก ทรัพยากรมีอย่างจำ�กัดการใช้ทรัพยากรร่วมกันต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของคุณธรรมและความ
เอื้ออาทร ส่วน N มาจาก Networking การสร้างความร่วมมือหรือประสานความร่วมมือแบบเครือ
ข่าย เพราะ ในศตวรรษที่ 21 ชุมชนไม่สามารถอยูโ่ ดดเดีย่ วได้ จึงจำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนร่วมกัน จาก L-PIRN ก็จะนำ�ไปสู่ EMS ดังนี้ E มาจาก Empowerment คือ การเสริม
พลังอำ�นาจให้กับชุมชนโดยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ชุมชนจะมีความเข้ม
แข็ง M มาจาก Self-Management เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งก็จะช่วยให้ชุมชนสามารถจัดการ
ตนเองได้ ลดการพึ่งพารัฐมากขึ้น ภายใต้ความพอประมาณของแต่ละชุมชน สุดท้าย S มาจาก
Sustainable คือ การนำ�ไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนในทุกมิติ เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพชุมชน และเทคโนโลยี เป็นต้น
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การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
The Management of University Social Responsibility Based on
Sufficiency Economy Philosophy
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ในปัจจุบนั องค์การทุกองค์การจำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญต่อการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์การ ซึ่งหมายรวมสถาบันอุดมศึกษาด้วย โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง
เข้ามามีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการตอบสนองต่อความต้องการของผูค้ น
ในสังคม โดยทำ�หน้าที่เป็นศูนย์รวมความคิดให้แก่สังคม รวมทั้งมีการดำ�เนินกิจกรรมภายในและ
ภายนอกองค์การ ซึ่งคำ�นึงถึงผลประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกลที่จะเกิดขึ้น อันเกิดจาก
การใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การในอันทีจ่ ะทำ�ให้อยูร่ ว่ มกันใน
สังคมอย่างเป็นปกติสุข ขณะเดียวกันการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน
อุดมศึกษาก็จะต้องคำ�นึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นทางสายกลาง ซึง่ นอกจากจะ
มีพื้นฐานของความไม่เบียดเบียน และการไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมจนเกินระดับความสมดุลและ
ยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอก
องค์การอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืนต่อไป
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Nowadays, all organizations need to be awareness on the expression of
corporate social responsibility for the organizational sustainability that also includes
higher education institutions. The university must plays a role in social responsibility
by responding to the needs of the people in society and by acting as a think tank
for the society as well as conducting internal and external activities. Taking into
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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account the social benefits at close and far levels to arise from the use of existing
resources in the organization or resources outside the organization in order to coexist
in a normal society. At the same time, the social responsibility management of
higher education institutions must take into account the philosophy of sufficiency
economy. In addition to the basis of non-persecution and not to exploit society
beyond balance and sustainability. It also promotes the use of valuable resources
in the organization or resources outside the organization in a valuable and quality
manner that will contribute to the development of society, economy and
environment in order to ensure stability, balance and sustainability.
Keywords: Management, University Social Responsibility, Sufficiency Economy Philosophy
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เนือ่ งด้วยสภาพสังคมโลกในยุคโลกาภิวตั น์ทมี่ ลี กั ษณะพลวัตนับว่ามีพลังทีเ่ ชือ่ มคนทัง้ โลก
เข้าด้วยกัน โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technologies: ICTs) เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนก่อให้เกิดแรงผลักดันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วกับประเทศกำ�ลังพัฒนา โดยมุง่ หวังผลในเชิงบวกในการนำ�พาชีวติ ผูค้ น
ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดผลในเชิงลบได้เช่นกัน เพราะเป็นโอกาส
ในการสร้างความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมจากเรื่องรายได้และผลประโยชนด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท
ขนาดใหญ่ทมี่ ที นุ มากย่อมมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าบริษทั รายเล็กและรายย่อย รวมถึงโอกาส
จากการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายของการสร้างรายได้ให้มากที่สุด
เมือ่ องค์การระดับประเทศได้แสดงถึงเจตจำ�นงและความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดแรงผลักดันต่อแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) ในอันที่จะทำ�ให้ประเทศ
สมาชิกต่างๆ ทัง้ ในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้วและกลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนาสามารถนำ�ไปใช้ปฏิบตั ใิ ห้
เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริง (กัญญารัตน์ หงส์วรนันท์, 2555 : 87-88) การปฏิบัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) จึงได้รับความสนใจและเกิดการยอมรับมากขึ้นกว่าเดิมใน
ปัจจุบัน อันทำ�ให้กระแสสำ�นึกดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไปในทุกๆ ภาคส่วนทั้งในองค์การภาครัฐ
องค์การภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคมต่างก็ให้ความสำ�คัญและมีการดำ�เนินการเพื่อ
ให้การช่วยเหลือ และการแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ให้เกิดความยั่งยืนแก่องค์การ
การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์การจึงถือเป็นหน้าที่ที่
องค์การทุกแห่งจำ�เป็นจะต้องสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอย่างมาก
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เช่นเดียวกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่สังคมมีความคาดหวังสูงต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษากล่าว
คือ มหาวิทยาลัยในฐานะองค์การระดับอุดมศึกษาจึงไม่ควรทำ�หน้าที่แต่เพียงการผลิตบัณฑิต การ
วิจยั การบริการวิชาการต่อสังคม และการทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรมแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หาก
แต่มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ด้วย โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง
เข้ามามีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
โดยทำ�หน้าที่เป็นศูนย์รวมทางความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม (กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, 2558 :
31 และวัลลภา เฉลิมวงศาเวช, 2555 : 121) ทำ�หน้าที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge
societies) ตลอดจนการดำ�เนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์การที่มีการคำ�นึงถึงผลประโยชน์
ต่อสังคมทั้งในระดับใกล้ และไกลที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การหรือ
ทรัพยากรจากภายนอกองค์การในอันที่จะทำ�ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข แต่ในขณะ
เดียวกันการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาก็จะต้องคำ�นึงถึง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นทางสายกลาง ซึ่งนอกจากจะมีพื้นฐานของความไม่
เบียดเบียน และการไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมจนเกินระดับความสมดุลและยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การอย่างมีคุณค่า
และมีคณ
ุ ภาพ อันจะก่อให้เกิดผลดีตอ่ การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมให้เกิดความมัน่ คง
สมดุลและยั่งยืนต่อไปได้อีกด้วย
ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์สำ�คัญคือ เพื่อต้องการวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวคิด
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมในสถาบันอุดมศึกษา
และสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอดทั้งการสังเคราะห์ให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมัน่ คง สมดุลและยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
ของไทยที่อยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างประสบผลสำ�เร็จต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมใน
สถาบันอุดมศึกษา
1. ที่มาและความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งเริ่มเป็นรูปธรรมชัดเจนจากการประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงริโอเด
จาเนโรที่ประกาศเจตจำ�นงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในหัวข้อ The Ten Principles United
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Nations Global Compact ทำ�ให้ประเทศต่างๆ ส่งเสริมแนวคิด CSR อย่างชัดเจน ทั้งประเทศ
พัฒนาแล้วและประเทศกำ�ลังพัฒนา ส่งผลให้ประเทศกำ�ลังพัฒนามีความมุ่งมั่นที่จะตอบรับ
กระบวนการบริหารองค์การตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับสังคมไปพร้อมกับ
การเติบโตด้านเศรษฐกิจ โดยใช้เป็นทางเลือกทั้งด้านกลยุทธ์และกลวิธีรวมถึงโอกาสการสร้างเครือ
ข่ายทางธุรกิจโดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนาทัง้ ในประเทศอินเดียและประเทศไทยทีห่ วังให้
องค์การธุรกิจในประเทศของตนให้ความสำ�คัญกับแนวคิดนี้เป็นสำ�คัญ (กัญญารัตน์ หงส์วรนันท์,
2555 : 87-88) ทั้งนี้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ หรือที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า
Corporate Social Responsibility (CSR) นั้น ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลากหลายทั้งที่มี
ส่วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไป ดังจะได้นำ�มาประมวลในที่นี้โดยสังเขปดังนี้
Bowen (1953, อ้างถึงใน ชุติมา วุ่นเจริญ, 2556: 145) ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจในหนังสือ Social Responsibilities of the Businessman ทำ�ให้มีนักวิชาการให้
ความสนใจในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจส่งผลให้ Carrol (1999) ยกย่อง
Howard Bowen ว่าเป็นบิดาแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม แล้วความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่
เรียกว่า CSR นัน้ คืออะไร ส่งผลอย่างไรในธุรกิจโรงแรม ซึง่ เป็นธุรกิจการให้บริการ และมีความสำ�คัญ
เป็นอย่างมากในในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของไทย โรงแรมเป็นธุรกิจทีส่ ร้างความพึงพอใจให้กบั
ผู้บริโภค ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการย่อมมาจากหลายเหตุผล และความรับผิดชอบต่อ
สังคมนัน้ เป็นเหตุผลหนึง่ ในการเลือกใช้บริการซึง่ มีผลต่อผลการดำ�เนินงานของกิจการ ต่อมา Good
(1973 : 20) ได้ก�ำ หนดความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้วา่ หมายถึง คุณธรรมทีเ่ ป็นความ
คิดรวบยอดในความรูส้ กึ รับผิดชอบชัว่ ดี อันเป็นเครือ่ งเหนีย่ วรัง้ ควบคุมพฤติกรรมทีแ่ สดงออกเพือ่
สนองความปรารถนา และสามารถมองเห็นว่าอะไรเป็นสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาของคนกลุม่ ใหญ่ และพร้อม
ที่จะแสดงออกเมื่อมีเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมมากระตุ้น สอดคล้องกับที่องค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization (ISO)) (ISO, อ้างถึงใน
สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุทธาสินี, 2550 และกัญญรัตน์ หงส์วรนันท์, 2555 : 89) ได้ให้นิยามของความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) ว่าหมายถึง การที่องค์การตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์หลักแก่คน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยังเป็น
เรื่องของบทบาทขององค์การธุรกิจในสังคม และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์การธุรกิจ โดย
จะต้องทำ�ด้วยความสมัครใจและผูบ้ ริหารจะต้องมีบทบาทเกีย่ วข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถ
วัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในทำ�นองเดียวกันกับ The Green Paper of the European Commission (July 2001, อ้างถึงใน
R. Seminur Topal, 2009 : 2) ที่เห็นว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการที่บริษัทดำ�เนินการบูรณาการ
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ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ในการดำ�เนินธุรกิจและในการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียโดยความ
สมัครใจ
ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตามมุมมองของนักวิชาการในประเทศไทย
เช่น จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร (2552 : 26) ได้สรุปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การไว้ในหนังสือชื่อความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า CSR คือ แนวคิดขององค์การในการดำ�เนิน
กิจกรรม การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ และการดำ�เนิน
การที่คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาจสอดแทรกเรื่องนี้ไว้ในกระบวนการ
ประกอบธุรกิจ เช่น กระบวนการผลิตหรือการบริการ การดูแลบุคลากรในองค์การและครอบครัว
รวมไปถึงการดูแลชุมชนและสังคมโดยรอบ นอกจากนี้ CSR ในหลายองค์การอาจเป็นการตัง้ เงือ่ นไข
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อันหมายถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้ลงทุน รัฐบาล และองค์การพัฒนาชุมชน ร่วมกันดูแล
รับผิดชอบสังคมด้วย การพัฒนาในรูปแบบ CSR นี้ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมไปพร้อมๆกัน ซึง่ เป็นแนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในปัจจุบนั ทีไ่ ด้รบั ความนิยม
จากทั่วทุกมุมโลก
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ภาพที่ 1 แสดงการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน
กับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่มา: จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร (2552 : 26)
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ในเวลาต่อมา วัลลภา เฉลิมวงศาเวช (2555 : 117) ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การว่าถือว่าเป็นพันธกิจหลักอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่ากิจกรรมหลักที่องค์การจัดทำ�ขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อประเด็นในการให้บริการด้านสังคมหรือดำ�เนินพันธกิจขององค์การในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) องค์การจะต้องกระทำ�อย่างต่อ
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

173

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

เนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาของเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนควบคูก่ นั ไป เช่นเดียวกัน
กับดุษฎี วรธรรมดุษฎี (2556 : 226) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ว่าการดำ�เนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์การทีค่ �ำ นึงถึงผลกระทบต่อสังคมทัง้ ในองค์การและ
ในระดับใกล้และไกลด้วยการใช้ทรัพยากรทีม่ ีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การใน
อันที่จะทำ�ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข
จากที่ได้หยิบยกแนวคิดและมุมมองของนักวิชาการที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การนั้น สามารถสรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social
Responsibility : CSR)) หมายถึง การที่องค์การมีการดำ�เนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์การ
ซึง่ คำ�นึงถึงผลประโยชน์ตอ่ สังคมทัง้ ในระดับใกล้ และไกลทีจ่ ะเกิดขึน้ อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ในองค์การหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์การในอันที่จะทำ�ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็น
ปกติสุข
2. ความสำ�คัญของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ทั้งในแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และทั้งภายในและภายนอกองค์การ ดังนี้คือ
1) ความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความไว้วางใจเป็นรากฐาน
สำ�คัญในการทำ�ธุรกิจ ถ้าลูกค้าไว้ใจบริษัท ลูกค้าก็จะใช้สินค้าและบริการด้วยความปลอดโปร่งโล่ง
ใจ มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ องค์การสามารถวางตำ�แหน่งทางการตลาดของแบรนด์ได้อย่างที่
ต้องการ โดยมีกิจกรรม CSR เป็นตัวสนับสนุนความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนั้น ภาพพจน์ของ
องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะมีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ลอกเลียนได้ยาก เพราะต้อง
ใช้เวลาในการพัฒนาขึ้นมา 2) องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำ�ให้พนักงานที่ทำ�งานอยู่
เห็นถึงความจริงใจขององค์การทีม่ ตี อ่ สังคม ไม่หน้าไหวหลังหลอก พนักงานก็มคี วามสบายใจในการ
ที่จะทำ�หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และมีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์การ
ทำ�ให้องค์การสามารถทีจ่ ะคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถมาร่วมงานได้งา่ ยขึน้ และทำ�ให้
ต้นทุนขององค์การลดลง 3) ในแง่ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือเจ้าของกิจการ CSR จะทำ�ให้ราคาหุ้น
มีเสถียรภาพและมีส่วนลํ้ามูลค่าหุ้นในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เนื่องจากเป็นที่ต้องการของ
นักลงทุน ปัจจุบันเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจที่มี CSR ซึ่งเรียกกันเฉพาะว่า SRI (Socially Responsible
Investment) นัน้ มีมลู ค่าเกินสองล้านเหรียญ และมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ เป็นโอกาสทีอ่ งค์การ
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มที่ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ
ของตลาด และ 4) ในภาพรวมแล้ว องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมมีส่วนช่วยเหลือ
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เศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมไม่ทำ�ให้
เกิดความเสียหายในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้ส่วนผสมที่ไม่เป็นพิษภัย ไม่ปนเปื้อนอย่างในกรณีของ
เมลามีนที่มีการปนเปื้อนเข้าไปในอาหาร ทำ�ให้ภาพรวมทางด้านอาหารของประเทศจีนเสียหาย
มหาศาล (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2553 : 15-16)
3. แนวทางและระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
Koler (2005, อ้างถึงในทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551 : 121-122) ได้แบ่งแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 2 แนวทางหลักที่สำ�คัญคือ 1) แนวทางแบบดั้งเดิม (Traditional
Approach) เกิดขึ้นก่อนทศวรรษ 1990 โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดจากกระแสการ
กดดันจากภายนอก ดังนั้น องค์การจึงต้องทำ�ดีเพื่อให้ดูดี (doing good to look good) จึงมีการ
บริจาคเงินหรือช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ แต่พันธะผูกพันที่เกิดขึ้นเป็นเพียงระยะสั้น และตามความ
ต้องการของผู้บริหาร และทิศทางของคณะกรรมการบริหารมากกว่าจะเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ขององค์การ เมือ่ ประเมินผลการดำ�เนินการในแนวทางแบบดัง้ เดิม จึงพบว่าผลทีม่ ตี อ่ สังคมจึงมีนอ้ ย
มาก และไม่เป็นระบบ และ 2) แนวทางแบบใหม่ (The New Approach) ซึ่งเป็นการเพิ่มความ
ปรารถนาในการทำ�ให้ดีและทำ�ดี (doing well and doing good) โดยเลือกประเด็นที่สอดคล้อง
กับค่านิยมของบริษัท หรือการดำ�เนินการที่สนับสนุนเป้าหมายของบริษัท หรือเลือกเรื่องที่สัมพันธ์
กับผลิตภัณฑ์หลักและตลาดหลักทรัพย์ของบริษทั เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเพิม่ ส่วนแบ่งตลาด การเข้า
ถึงตลาด และการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
ส่วนในประเด็นระดับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การในมุมมองของ Carroll นั้นจะ
ประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การใน 4 ขั้น กล่าวคือ 1) ความรับผิดชอบทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic responsibility) เป็นการรับผิดชอบพืน้ ฐานในการสร้างกำ�ไรให้กบั ผูถ้ ือ
หุ้น และเพื่อให้องค์การเติบโต โดยการผลิตสินค้าและบริการตามที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของ
ตลาด และราคาทีส่ มเหตุสมผล ตลอดจนการจ้างพนักงานด้วยค่าจ้างทีเ่ หมาะสม เพือ่ นำ�มาขายเพือ่
ให้เกิดกำ�ไรแก่เจ้าของกิจการ 2) ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย (Legal responsibility) เป็นการ
ดำ�เนินกิจการไปตามครรลองของกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ซึง่ การกระทำ�บางอย่างอาจไม่ผดิ
กฎหมายแต่องค์การควรกระทำ�หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การนั้น ๆ ใน
ขณะเดียวกันองค์การเองยังถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำ�หนดที่ออกโดยภาครัฐ
ตลอดจนเคารพกฎและกติกาในการดำ�เนินธุรกิจ 3) ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical
responsibility) เป็นความรับผิดชอบทีน่ อกเหนือไปจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยคำ�นึงถึงเกีย่ วกับ
มาตรฐาน บรรทัดฐาน และความคาดหวังที่สะท้อนถึงความเอาใจใส่ในลูกค้า พนักงาน และสังคม
ด้วยการทำ�สิ่งที่ถูกต้อง ยุติธรรม และหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคน และธรรมชาติ ตลอดจน
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เคารถและปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และ 4) ความรับผิดชอบด้านสาธารณะ (Philanthropic
responsibility) เป็นการแสดงออกขององค์การในการ ตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมที่จะ
ให้องค์การที่เป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่องค์การจะตอบแทนต่อสังคมในรูปแบบของ
เงินและเวลา และปรับปรุงคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ ด้วยความสมัครใจ เช่น การสนับสนุนด้าน การศึกษา
และการบริจาคหรือช่วยเหลือสังคม (Carroll, 1991, อ้างถึงใน กังสดาล เชาววัฒนกุล, 2558 :
32-33 และสิริภักตร์ ศิริโท และวรางคณา นิลสุวรรณ (2557 : 22-23)
4 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในสถาบันอุดมศึกษา
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ หรือ Corporate Social Responsibility
(CSR) เป็นแนวคิดและแนวปฏิบตั ทิ อี่ งค์การต่าง ๆ ทัว่ โลกให้ความสำ�คัญ ในส่วนสถาบันอุดมศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยนั้น กล่าวได้ว่าแนวคิด CSR ปรากฏในการประชุมระดับโลกด้านการอุดมศึกษา
(World Conference on Higher Education: WCHE) เมื่อวันที่ 5-8 กรกฎาคม ค.ศ. 2009
ณ สำ�นักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (The New Dynamics of Higher Education and Research
for Societal Change and Development) ทั้งนี้ เพราะสังคมมีความคาดหวังสูงต่อการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษากล่าวคือ มหาวิทยาลัยในฐานะองค์การระดับอุดมศึกษาจึงไม่ควรทำ�หน้าทีแ่ ต่เพียง
การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการต่อสังคมแต่เพียงเท่านั้น หากแต่มหาวิทยาลัยจะ
ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ด้วย (กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, 2558: 31) ซึ่งความ
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเป็นความสามารถของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่และดำ�เนิน
การตามหลักเกณฑ์และค่านิยมทั่วไปโดยใช้ 4 ขั้นตอนหลักคือ การจัดการ การเรียนการสอน
การวิจัย และการให้บริการด้านการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ตามหลักการทางจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล การเคารพสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมทางสังคม และการส่งเสริมคุณค่า ซึ่งการดำ�เนิน
งานของมหาวิทยาลัยจะมีผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตในโลกแห่งการฝึกอบรมเพื่อสร้างความมี
วิชาชีพและผูน้ �ำ แต่ยงั เป็นตัวแสดงทางสังคมทีค่ อยส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงทางสังคมภายนอก ตลอดจนทำ�ให้ความรู้สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด (Giuffré
and E. Ratto, 2014 : 233)
สำ�หรับผลกระทบด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยมีอยูอ่ ย่างน้อย
4 ลักษณะคือ 1) ผลกระทบขององค์กร (organizational impacts) เป็นผลกระทบภายในองค์กร
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คนงาน สภาพแวดล้อมต่างๆ
เป็นต้น 2) ผลกระทบด้านการศึกษา (educational impacts) เป็นผลกระทบทางวิชาการซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้แก่ประชาชน ได้แก่ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น
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3) ผลกระทบด้านความรู้ความเข้าใจ (cognitive impacts) เป็นผลกระทบทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างองค์ความรู้ ได้แก่ การวิจัย ญาณวิทยา เป็นต้น และ 4) ผลกระทบทางสังคม (social
impacts) เป็นผลกระทบจากภายนอกองค์กรที่กระทบต่อสังคมโดยทั่วไป ได้แก่ ความเป็นนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน การโยกย้ายถ่ายโอน ความเป็นหุ้นส่วน เป็นต้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามภาพที่ 2
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อันเนื่องมาจากผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยดังกล่าว จึงทำ�ให้มหาวิทยาลัย
จะต้องมีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของสังคม ทำ�หน้าที่
เป็นศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม ทำ�การสื่อสารกับสังคมในประเด็นต่าง ๆ ที่ไม่ใช่
เป็นเพียงแค่นกั วิชาการทีส่ งั คมจับต้องไม่ได้และเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในสังกัดขององค์การธุรกิจแต่เพียง
เท่านัน้ นอกจากนี้ ควรมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและมีการให้รางวัล
กับมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารดำ�เนินงานดีเด่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ นี้ ควรมีการจัดการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยจะต้องให้
ความใส่ใจกับประเด็นในเรื่องความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและช่วยลดปัญหาการเสีย
เปรียบทาง สังคมด้วย โดยการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การทางด้านธุรกิจ
(CSR) กับความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility : USR)
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จะแตกต่างกันในรายละเอียดของการดำ�เนินกิจการ สำ�หรับรายละเอียดของความแตกต่างดังทีแ่ สดง
ในตารางต่อไปนี้ (วัลลภา เฉลิมวงศาเวช, 2555 : 121)
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การทางด้านธุรกิจ (CSR) กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility : USR)
Corporate Social Responsibility - CSR

University Social Responsibility - USR

- การกำ�กับดูแลกิจการที่ด				
ี
- การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม		
- รับผิดชอบต่อผู้บริโภค				
- พัฒนาชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อม			

- ตอบสนองความต้องการของสังคม
- สื่อสารกับสังคมและรับใช้สังคม
- ความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษา
- ลดปัญหาความเสียเปรียบในสังคม

ทีม่ า: สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552, อ้างถึงใน วัลลภา เฉลิมวงศาเวช, 2555 : 121)
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อย่างไรก็ตาม แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (USR) ที่มีการวิจัย
ในการศึกษาทีผ่ า่ นมาก่อนหน้านีม้ มี มุ มองทีแ่ ตกต่างกันออกไป แต่มมุ มองทีน่ า่ สนใจและสอดคล้อง
กับเงื่อนไขของบริบทมหาวิทยาลัยของไทยของเราเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นได้จากงานศึกษาของ
จอย ทองกล่อมสี (2557) ซึ่งได้ทำ�การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ชุมชน พันธกิจ สังคม
และธรรมาภิบาล ลักษณะและขอบข่ายตัวบ่งชีป้ ระกอบด้วย 4 ด้าน คือ Input – Process – Output
วัตถุประสงค์การก่อตั้งสถาบัน พันธกิจ และความต้องการของสังคม ในแง่ของตัวบ่งชี้ความรับผิด
ชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย 7 ได้แก่ 1) การดูแลแก้ปัญหาชุมชนและ
สังคม 2) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 3) การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
4) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสังคม 5) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 6) การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และ7) จริยธรรมทางวิชาการ ทั้งนี้ โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถนำ�ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น
ไปประยุกต์ใช้สำ�หรับการวางแผนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่ละ
สถาบัน โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาร่างยุทธศาสตร์การดำ�เนินการบนพืน้ ฐาน 7 องค์ประกอบ 63 ตัวบ่งชี้ กำ�หนดค่านํา้ หนักตาม
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ความเหมาะสม ตรวจติดตามภายใน และจัดทำ�รายงานการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสถาบัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
การส่งเสริมเพื่อที่จะนำ�ไปสู่การบรรลุความรับผิดชอบต่อสังคมในสถาบันอุดมศึกษานั้น
วัลลภา เฉลิมวงศาเวช (2555 : 121) ได้ท�ำ การสรุปตอกยํ้าให้เห็นว่า เมื่อกล่าวถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (USR) มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่สำ�คัญในการสร้างทุนให้แก่สังคม
และประเทศชาติใน 2 ประการคือ 1) ทุนทางปัญญา (Knowledge Capital) หมายถึง การสร้าง
องค์ความรูท้ ม่ี าจากการรวบรวม ค้นคว้า วิจยั หาความจริงจากธรรมชาติ และ 2) ทุนมนุษย์ (Human
Capital) หมายถึง การผลิตผู้รู้ที่มีคุณภาพที่จะสะท้อนให้เห็นถึงทุนมนุษย์ที่มีความรู้และทักษะใน
การทีจ่ ะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนัน้ หากมหาวิทยาลัยในฐานะทีเ่ ป็นองค์การ
หนึ่งของประเทศสามารถสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมได้ และเป็นเสาหลักในการที่จะนำ�พา
ประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้แล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งการสร้างจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ต้องเริ่มจากตัวบุคคลไปสู่สถาบัน องค์การ หากมหาวิทยาลัยสามารถสร้างเยาวชนรุ่นใหม่
ให้มีจิตวิญญาณของความรับผิดชอบต่อสังคมและรวมกันเป็นกลุ่มจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงได้ ประเทศไทยจะมีทุนทางปัญญาที่สามารถสร้างทุนมนุษย์
ที่มีคุณภาพและนำ�พาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และจะนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการองค์การใด ๆ ก็ตามเพื่อให้เกิดการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความพอเพียง ความสมดุล และความยั่งยืน รวม
ตลอดทั้งเกิดประโยชน์สุข ความสุขของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นผลเป็นจริงได้นั้น จำ�เป็นที่
ผูบ้ ริหารขององค์การทัง้ หลายควรทีจ่ ะต้องน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) อันเป็นปรัชญาที่เกิดขึ้นบนภูมิสังคมของ
ประเทศไทย ซึง่ ทรงมีพระราชดำ�รัสชีแ้ นะแนวทางการดำ�เนินชีวติ แกพ สกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
ระยะเวลายาวนานกว่า 30 ป มาปรับใช้เป็นกรอบในการดำ�เนินงานดังกล่าว เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ
ความเข็มแข็ง ความสมดุล ความมั่นคงและความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่องค์การ ตลอดจนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับองค์การ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ถือเป็นปรัชญาที่ชี้แนะ
แนวทางทางสายกลางในการดำ�เนินชีวิต ตลอดจนการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ทุก
สาขา ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโดยไม่จำ�เป็นจะต้องจำ�กัดเฉพาะแต่ภาคเกษตร หรือภาคชนบท
เท่านั้น แต่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนสามารถก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
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เป็นอย่างดี ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความหมายกว้างขวาง ซึ่งประกอบด้วย
คุณลักษณะ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขกล่าวคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัวที่กำ�กับด้วยเงื่อนไขของความรู้และคุณธรรม มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ (สำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 : 7-8)
ประการแรกคือ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำ�เป็นและเหมาะสมกับ
ฐานะของตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ขณะที่ประการที่สองคือ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิน
ใจดำ�เนินการอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
โดยคำ�นึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ “รู้จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสอุปสรรค” และคาดการณ์ผลที่
จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จักเลือกนำ�สิ่งที่ดีและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้” ส่วนอีก
ประการต่อมาคือ ภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถบริหาร
ความเสี่ยง ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพอเพียงนั้นจะต้องเสริม
สร้างให้คนในชาติมีพื้นฐานจิตใจในการปฏิบัติตน ดังนี้คือ ความรู้ ทั้งนี้บุคคล ครอบครัว องค์กร
และชุมชนทีจ่ ะนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ต้องนำ�ระบบคุณธรรม และความซือ่ สัตย์สจุ ริต
มาประพฤติปฏิบัติก่อน โดยเริ่มจากการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การ
สัง่ สอน ศีลธรรมจากศาสนา ตลอดจนการฝึกจิตข่มใจของตนเอง และคุณธรรม โดยนำ�หลักวิชาและ
ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ทั้งในขั้นการวางแผนและปฏิบัติด้วยความรอบรู้ รอบคอบ และ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนเป็นร่มใหญ่ทคี่ รอบคลุมกิจกรรมทัง้ หมด
ของบรรดาองค์การทั้งหลาย ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดผลดีต่อการดำ�เนินกิจการขององค์การต่าง ๆ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ หลักความพอประมาณคือ ช่วยทำ�ให้องค์การต่าง ๆ
ดำ�เนินกิจกรรมอย่างเกิดความพอดีตอ่ ความจำ�เป็นและเหมาะสมกับฐานะของตน มีการดำ�เนินงาน
อย่างเป็นลำ�ดับขั้นตอน เป็นระบบ และไม่รีบร้อนโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว และไม่ก่อให้
เกิดการเบียดเบียนสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการผลิตและการบริหารสินค้าของชุมชนที่
กิจการให้ความช่วยเหลือให้มคี วามเหมาะสมกับความต้องการตลาด รวมตลอดทัง้ มีการคำ�นึงถึงการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ฟมุ่ เฟือย ขณะทีห่ ลักความมีเหตุผลคือ ทำ�ให้องค์การมีการ
ดำ�เนินกิจกรรมด้วยความสมัครใจและเข้าใจถึงผลลัพธ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ในทางบวกตามมา มิใช่เพราะการ
เรียกร้องจากสังคม ตลอดจนมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และสามารถตรวจสอบได้ ส่วน
หลักภูมิคุ้มกันที่ดีคือ การที่องค์การให้ความสำ�คัญกับการสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง ความ
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สมดุล และความยั่งยืนให้ทั้งกิจการ ชุมชน และสังคม เช่น ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาของพนักงาน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผนึกกำ�ลังทำ�งานเพื่อส่วนรวม เป็นต้น
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา
และนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ในส่วนที่เกี่ยงข้องกับเงื่อนไขของความรู้คือ องค์การจะ
ต้องให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เช่น การถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนความเชีย่ วชาญให้กบั บุคลากร การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บคุ ลากรของหน่วยงานมีความมุง่ มัน่ ในการแสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ ทีท่ นั ต่อสภาพการเปลีย่ นแปลง
เพือ่ นำ�มาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านอยูอ่ ย่างสมํา่ เสมอ ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีกระบวนการ
คิด วิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง มีส่วนร่วมในการกำ�หนดวิสัยทัศน์
ของหน่วยงาน และการเปิดโอกาสให้บคุ ลากรได้ตดั สินใจแก้ปญ
ั หาการปฏิบตั งิ านร่วมกัน การกำ�หนด
เป้าหมายและทิศทางการทำ�งานที่ชัดเจน สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมตลอดทั้ง
การสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ขยายออกไปในวงกว้าง และอย่างต่อเนือ่ งโดยไม่รจู้ กั จบสิน้ สำ�หรับเงือ่ นไขของคุณธรรมคือ องค์การ
จะต้องคำ�นึงถึงการส่งเสริมบุคลากรและสังคมที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้พัฒนาคุณธรรมเพื่อให้เป็น
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพขององค์การ และสังคม การดำ�เนินกิจการด้วยความซือ่ สัตย์ ส่งเสริมให้บคุ ลากร
มุง่ มัน่ ทำ�งานด้วยความขยันหมัน่ เพียร ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
และสังคมแห่งความรัก ความสามัคคี เพื่อจะทำ�ให้องค์การสามารถดำ�เนินกิจการอย่างความรอบรู้
รอบคอบ และระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งประสบผลสำ�เร็จในที่สุด
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ หากผูบ้ ริหารองค์การได้มกี ารยึดถือการปฏิบตั ติ ามแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ยอ่ มจะทำ�ให้เกิดความ
สมดุล ความมัน่ คง และความยัง่ ยืนทัง้ ต่อกิจการ ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรม
อย่างสูงสุดด้วย ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

181

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน
และการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (2555 : 27)
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แนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้นว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์กันกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก โดยที่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็น
เครื่องมือที่คอยสนับสนุนให้การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความพอเพียง ความสมดุล และความยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม
ประเด็นการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันยังคงมีองค์ความรู้ที่มีข้อจำ�กัดเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น
เพื่อเป็นแนวทางที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของไทยทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างประสบผลสำ�เร็จนัน้ ผูเ้ ขียนจึงมีขอ้ เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี้
1. ด้านปัจจัยนำ�เข้า ประกอบด้วยปัจจัยด้านสถาบันอุดมศึกษา และปัจจัยด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้บริหารระดับอุดมศึกษาจะต้องคำ�นึงและให้ความสำ�คัญกับ
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ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งหมด อีกทั้งจะต้องคอยทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วม
มือในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือจากทัว่ ทัง้ หน่วยงานอีกด้วย เพือ่ สร้างความพร้อมให้เกิดขึน้ กับ
หน่วยงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานทุกกลุ่ม ซึ่งจะทำ�ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข มีความเป็นธรรม และเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมเป็นสำ�คัญ การสร้าง
ความพร้อมดังกล่าวผู้บริหารควรมีการเริ่มดำ�เนินการนับตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกของกระบวนการ
ดำ�เนินงาน นั่นหมายความว่ามีการกำ�หนดความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบาย และแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งกำ�หนดโครงสร้างการบริหาร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ ก็ควรมีการดำ�เนินงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชนและสังคมใน
ฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
2. ด้านกระบวนการ ประกอบด้วยการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
การดูแลแก้ปญ
ั หาชุมชนและสังคม ได้แก่ สร้างการมีสว่ นร่วมระหว่างสถาบันกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
การแสดงออกถึงความใส่ใจดูแลชุมชนรอบ ๆ สถาบัน ดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยการบูรณาการ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 2) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ได้แก่
การดำ�เนินการวิจัยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม การนำ�ปัญหาของชุมชนมาเป็นโจทย์ในการทำ�งานวิจัย
การมุง่ เน้นการวิจยั เพือ่ ตอบสนองชุมชนตามความจำ�เป็นของชุมชน เป็นต้น 3) ด้านการใช้นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ได้แก่ มีการนำ�เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ไปให้ความรู้แก่ชุมชน มีการจัด
โครงการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้กับสังคมภายนอกสถาบัน มีการนำ�เทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับ
ชุมชน เป็นต้น 4) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสังคม ได้แก่ มีแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีระบบตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการ และมีระบบบำ�บัดสิ่งแวดล้อม
ที่ได้มาตรฐานสากล เป็นต้น 5) ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ มีการดำ�เนินกิจกรรมหรือ
โครงการเพือ่ สืบทอดความเป็นวัฒนธรรมของชาติ มีโครงการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการทำ�นุบ�ำ รุง
และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งมีความเสมอภาคในการดำ�เนินงานด้านการทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น การบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ชุมชนที่สถาบัน
จะดูแลรับผิดชอบอย่างเหมาะสม มีแผนการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ และมีการ
กำ�หนดแผนความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว เป็นต้น และ7) จริยธรรมทางวิชาการ
ได้แก่ มีกระบวนการวัดประเมินผลการศึกษาในระดับรายวิชาทีโ่ ปร่งใส มีการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา และมีการเปิดโอกาสให้นสิ ติ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทีจ่ ดั ขึน้ ด้วยความสมัครใจ เป็นต้น (จอย ทองกล่อมสี, 2555) ทัง้ นี้ การประยุกต์หรือปรับใช้ให้ค�ำ นึง
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ถึงเกิดความเหมาะสมและสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยแต่ละแห่งด้วย
3. ด้านปัจจัยนำ�ออกหรือผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา เกิดความไว้วางใจ/ความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงและ
คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันอุดมศึกษา
เมื่อกล่าวโดยสรุป แนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน
อุดมศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นเรือ่ งทีผ่ บู้ ริหารระดับอุดมศึกษาจะต้องให้ความสำ�คัญเป็นอย่าง
มากในปัจจุบัน เนื่องจากผู้คนในสังคมจำ�นวนมากได้ตั้งความคาดหวังสูงต่อการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจึงจำ�เป็นต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหน่วยงานเข้ามามีสว่ นร่วมตัดสินใจในเบือ้ งต้นในการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจนเกิดการเรียนรู้และเกิดความยินยอมร่วมกัน นอกจากนั้น ผู้บริหารจะต้องบริหารงาน
อย่างมืออาชีพโดยอาศัยทัง้ ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ อย่างบูรณาการบนพืน้ ฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การดูแลแก้ปัญหาชุมชนและสังคม การวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
สังคม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การบริหารแบบมีส่วนร่วม และจริยธรรมทางวิชาการ รวมทั้งจะ
ต้องมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อช่วยให้สามารถเพิ่มขีดความ
สามารถในการปรับปรุงและคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งกลายเป็นทุนมนุษย์ที่ทรง
คุณค่า เป็นบุคคลผู้มีความรู้และทักษะในการที่จะช่วยเหลือและพัฒนามหาวิทยาลัยให้กลายเป็น
หน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
จนสามารถสร้างความไว้วางใจหรือน่าเชือ่ ถือสำ�หรับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นได้จริง และเกิดความเจริญเติบโตอย่างสมดุล
มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
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“เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เป็ น ปรั ช ญาที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 ทรง
พระราชทานพระราชดำ�ริเพื่อชี้แนะแนวทางการดำ�เนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลานาน
นับตัง้ แต่กอ่ นเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีหลักแนวคิดพึง่ ตนเองเพือ่ ให้เกิดความพอมีพอกิน
พอใช้ ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ การคำ�นึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทีด่ ใี นตัวเพือ่ ให้รอดพ้น และสามารถดำ�รงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และ
ความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันได้นำ�เอาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยนำ�ไปใช้
วางรากฐานในตัวแบบการขับเคลือ่ นความมัง่ คัง่ มัน่ คงของประเทศไทยภายใต้รปู แบบ “ประเทศไทย
4.0” หรือ “Thailand 4.0” ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา “โดยที่ภาค
การเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แต่จะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่” สร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น
พร้อม ๆ กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีร่ ฐั ให้ความช่วยเหลือ ไปสู่ SMEs
ที่มีศักยภาพสูง การพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่าค่อนข้างตํ่าไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง และ
การพัฒนาแรงงานทักษะตํ่าไปสู่แรงงานที่มีทักษะสูงโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในระดับฐานรากก่อน ดังนัน้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีบทบาทสำ�คัญต่อการปฏิรปู
ประเทศไทยในปัจจุบันที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศจะเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
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“Sufficiency Economy” is the philosophy that His Majesty King Bhumibol
Adulyadej has given his royal initiative to guide the way of life for Thai people for
a long time since the economic crisis. The self-reliant concept is to ensure the
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sufficiency of the majority of people. By the modesty principle. Consideration of
reason To build a good immunity in orde to survive. And be able to live sustainably
and sustainably under globalization and change.
Therefore, the current development strategy of Thailand has adopted the
philosophy of sufficiency economy as a concept for the reform of the country to
support change. By using the foundation of Thailand’s wealth-driving model under
the theme “Thailand 4.0” or “Thailand 4.0”, focusing on the use of innovation and
technology to help develop. “The agricultural sector is still the main axis. Instead,
it will transform traditional agriculture into modern agriculture. “Create a Smart
Farmer and encourage more entrepreneurs as well as the development of small
and medium enterprises (SMEs) where the state provides assistance to SMEs. High
potential Development of relatively low value-added services to high value-added
services. And the development of low-skilled workers to highly skilled workers,
focusing on enough to eat to strengthen the foundations first. Sufficiency philosophy
therefore plays an important role in Thailand’s current reforms that will lead to
sustainable and balanced growth.
Keyword : Role, Sufficiency Economy, Reform, Thailand
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชการที่ 9 ทรงมีพระราชดำ�รัสในเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงแก่
คณะบุคคล ต่าง ๆ ทีเ่ ข้าเฝ้าถวาย พระพรชัยมงคลเนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวน จิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 มีสาระสำ�คัญตอนหนึ่งว่า
“การจะเป็นเสือ นัน้ ไม่ส�ำ คัญ สำ�คัญทีเ่ รามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนัน้ หมายความ
ว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้ มีความพอเพียงกับตนเอง อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความ
ว่าทุกครอบครัวจะผลิต อาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้าน
หรือในอำ�เภอจะต้องมีความ พอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็
ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกล เท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักจึงอาจล้าสมัยคนอื่นเขาต้องการ
เศรษฐกิจทีต่ อ้ งมีการแลกเปลีย่ น เรียกว่า เศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง “จากพระ
ราชดำ�รัสดังกล่าวพอสรุปความหมาย ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรัชญาที่ชี้ให้เห็นแนวทางการดำ�รงชีวิตและ การปฏิบัติตนของคนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐบาล เพื่อการบริหารและพัฒนาประเทศให้ดำ�เนินไป
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ในทางสายกลาง ความพอเพียงหมายถึงความ พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำ�เป็นต้อง
มีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควรต่อการมีผลกระทบ ใด ๆ อันจะเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและ
ภายในด้วยความรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างมีคุณธรรม (สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551)
วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ปี พ.ศ.2571 มีสาระสำ�คัญ คือ การกลับ
เข้าสู่ทิศทางการพัฒนาบนรากฐานของสังคมไทยที่อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาประเทศที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน นำ�ไปสู่การพึ่งตนเองได้ทั้งใน
ระดับปัจเจกชน ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ด้วยการพัฒนาใน
ทุกมิตจิ ะต้องอยูภ่ ายใต้หลักการของความพอประมาณมีเหตุผล และมีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี คน ชุมชน
สังคม ต้องมีความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และมีคณ
ุ ธรรม (ซือ่ สัตย์สจุ ริต ขยันอดทน สติปญ
ั ญา
แบ่งปัน) ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และมี
การกำ�หนดพันธกิจทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์บนหลักการของการนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา เมื่อพิจารณาจากวิสัย
ทัศน์การพัฒนาประเทศไทย วิสัยทัศน์การวิจัย ผลจากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
องค์ความรูด้ า้ นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าแนวโน้มการกำ�หนดยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต ประกอบด้วย 1) การปรับบทบาทของ
ภาคราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น การศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ 2) การพัฒนากระบวน
ยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วม และ 3) การสร้างและพัฒนาภาคีร่วมเป็นเครือข่าย สำ�หรับประเด็นการ
วิจยั ในอนาคต คือ การวิจยั ด้านการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในภาคองค์กรส่วนท้องถิน่ การวิจยั
ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคราชการ การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิจัยด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ การ
วิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางเลือกที่มีความหมายใกล้เคียงกับเศรษฐกิจพอเพียง รวม
ทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจในเรื่องความสุขที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิด
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศาสนา และการวิจยั เพือ่ สร้างแนวทางความสุขและประโยชน์
สุขร่วมกันของประชาชนไทย
การปฏิรูปประเทศปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0
โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำ�ทาง (Guiding Philosophy) ดังกล่าวข้างต้น จะ
เห็นได้วา่ เป็นกระบวนทัศน์ของการพัฒนาประเทศทีด่ �ำ เนินมาในทิศทางทีถ่ กู ต้องเหมาะสม สอดรับ
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กับวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 แห่งสหประชาชาติ อย่างลงตัว สามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กบั หลายประเทศทั่วโลก เฉพาะอย่างยิง่ ประเทศกำ�ลังพัฒนา เนื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับบุคคล จนถึงระดับประเทศ หรือแม้กระทัง่
ในระดับโลก เพราะความเชื่อที่ว่าการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาประเทศย่อมจะทำ�ให้การพัฒนาเกิดความสมดุล มีความเข้มแข็งจากภายใน แม้วา่ การพัฒนา
ตามแนวทางนี้จะต้องใช้ความอดทน ความเพียร และระยะเวลาพอสมควร จึงจะเห็นผลสำ�เร็จได้
เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ทเี่ พาะจากเมล็ดย่อมจะมีรากแก้วทีห่ ยัง่ ลงลึก แม้จะเติบโตช้ากว่าต้นไม้
ที่ปลูกจากกระบวนการตอนกิ่ง แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญกับพายุลมแรง หรือภาวะที่แห้งแล้งแล้ว
ต้นไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดย่อมที่จะสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมากกว่า สอดคล้องกับที่ว่า
ความพอเพียงเป็นทั้งวิธีการและผล (Means and Ends) จากการกระทำ� โดยจะทำ�ให้เกิดวิถีการ
พัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงความสมดุลและความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ในขณะเดียวกันความสมดุลของการกระทำ�ทัง้ เหตุและผลจะนำ�ไปสูค่ วามยัง่ ยืนของการ
พัฒนา ภายใต้พลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2550)
ดังนั้นการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป คงไม่สามารถ
ใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบเก่าที่มุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตการบริโภคเป็นจำ�นวน
มากอีกต่อไปไม่ได้แล้ว หากแต่จะต้องเน้นการพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดที่สุด คุ้มค่าที่สุด
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขได้โดยไม่ต้อง
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นจำ�นวนมาก ซึง่ เป็นการยืนยันได้วา่ แนวทางการพัฒนาดังกล่าวอยูบ่ นพืน้ ฐาน
และสอดคล้ อ งกั บ กระแสพระราชดำ � รั ส พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541) ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ความสำ�คัญตอนหนึ่งว่าคนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภ
น้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมี
ความคิดว่าทำ�อะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็
อยูเ่ ป็นสุข ทิศทางการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ประยุกต์หลักดังกล่าวเข้ามาปรับ
ใช้กบั การแนวทางการปฏิรปู ประเทศในด้านต่าง ๆ จึงมีความน่าสนใจเพราะเบือ้ งต้นจะช่วยชีใ้ ห้เรา
สำ�รวจว่าสภาพทางเศรษฐกิจของเราจะพัฒนาได้อย่างสมดุล ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือ
ไม่ โดยให้ค�ำ นึงถึงความเป็นองค์รวมของสังคม ทัง้ ยังชีแ้ นวทางการพัฒนาอย่างพอเพียงในยุคปฏิรปู
ประเทศด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงให้กรอบให้เห็นเป้าหมายและวิถีของการปฏิรูป ซึ่ง
จะทำ�ให้สังคมไทยเป็นสังคมอารยะที่มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
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สำ�นักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ได้ให้ความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำ�รงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด�ำ เนินไปใน
ทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมาย
ถึง ความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจำ�เป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ
สมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำ�วิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการดำ�เนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำ�นึกในคุณธรรม
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้มคี วามรูท้ เี่ หมาะสม ดำ�เนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้ง
ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
กาญจนา บุญยัง และคณะ (2552) ได้สรุปแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้วา่ เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวคิดทีย่ ดึ หลักทางสายกลางเป็นหัวใจสำ�คัญของกรอบแนวคิด โดยความพอเพียงจะ
ต้อง ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ความพอประมาณความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อ
เตรียมพร้อมที่ จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน เงื่อนไขในการดำ�เนิน
กิจกรรมใด ๆ ให้อยู่ใน ความพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้ง ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) ผนวก
กับคุณธรรม (จิตใจมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และเพียร อดทน ปัญญา) เพื่อนำ�ไปสู่แนวทางการ
ปฏิบตั แิ ละผลทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ การ พัฒนาทีส่ มดุล และพร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ ความรู้/เทคโนโลยี
กล่าวโดยสรุป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้นำ�แนวทางการดำ�รงชีวิตที่
เหมาะสม ให้คนในทุกระดับ ตัง้ แต่ตนเอง ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับชาติ เพือ่ ปฏิบตั ิ
ตนให้ดำ�เนิน ชีวิตไปได้โดยทางสายกลาง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท สอนให้รู้จักความ
พอดี พออยู่ พอกิน พอใช้ และมีเศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ พึ่งพาตัวเองได้ คือ ให้มีความพอ
เพียงในตัวเอง ให้มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
ทั้งเป็นหลักปรัชญาที่มีความ สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมที่ทุก ๆ คนได้รับการสั่งสมอบรมมาอยู่
แล้ว เช่น ความซือ่ สัตย์สุจริต ความ ขยันหมัน่ เพียร เป็นต้น ซึง่ เป็นการนำ�หลักพุทธรรมมาใช้ให้เห็น
เป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน สามารถทีจ่ ะประยุกต์ใช้รว่ มกันได้ทงั้ ในระดับนโยบาย ระดับองค์กร และระดับ
บุคคล โดยการปลูกจิตสำ�นึกของตนให้ เกิดมีศรัทธาเชื่อมั่นเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัว
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และพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด ภายใต้มิติทางเลือกในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจ พอเพียงในประเด็นเรื่องความเท่าเทียม
กันของคนในสังคมมากกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนในระดับฐานรากของสังคมคือครอบครัวหรือชุมชน มีการกำ�หนด เป้าหมายที่มุ่งสู่ความ
พอเพียงด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท มีความพอดี มี
เศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้
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บทบาทของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทิศทางทางการปฏิรูปประเทศ
คำ�ว่า “ปฏิรูป” ทำ�ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สภาพที่สมควร ถ้าภาษาอังกฤษ ก็ตรงกับ
คำ�ว่า Reform ซึ่งความหมายก็ชัดเจนอยู่แล้ว ว่ามันมีเรื่องมีองค์ประกอบสำ�คัญ ที่อยู่ในสภาพที่ไม่
เหมาะสม บิดเบือนไปจากที่ควรเป็น เลยต้องมา Reform คือมาจัดใหม่ ดังนั้นต้องเข้าใจในเรื่องต่อ
ไปนีก้ อ่ น (บรรยง พงษ์พานิช, 2557) ดังนัน้ เหตุผลความจำ�เป็นทีร่ ฐั บาลปัจจุบนั กำ�หนดเป็นนโยบาย
และเหตุผลสำ�คัญในการปฏิรูปคือเกิดความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้และทางโอกาสมากขึ้น การ
ขยายตัวไม่ยงั่ ยืน ความสามารถในการแข่งขันลดลงและสังคม คนเห็นแก่ตวั เกิดความขัดแย้งในสังคม
สูงขึ้น การดำ�เนินนโยบายเศรษฐกิจและการทำ�ธุรกิจไม่ราบลื่น ภาระการคลังจากการก่อหนี้และ
นโยบายประชานิยมความผันผวนจากโลกาภิวัตน์มากขึ้น เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวแนวคิดการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันจากการเปลีย่ นแปลง ความสำ�คัญของพืน้ ฐานความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรมตามแนวพระราชดำ�ริ
จึงถูกให้ความสำ�คัญและถูกกำ�หนดเป็นแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยสู่อนาคต 2575 โดยสภา
ปฏิรูปแห่งชาติมีการวางกรอบการทำ�งานและตั้งเป้าหมายเอาไว้คือ จะปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอย่างไร
และปฏิรูปโดยใคร โดยมุ่งเน้นไปที่ นำ�ไปสู่การเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาความ
สมดุลและเข้มแข็งจากฐานราก และความสำ�เร็จในการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึง่ สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “การพัฒนาประเทศจำ�เป็นต้องทำ� ตามลำ�ดับขัน้ ต้อง
สร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนเมื่อได้พื้นฐาน
มั่นคงพอควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น
ตามลำ�ดับต่อไป” เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานของความมั่นคงของชีวิต
ของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเขาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อนสร้างจะอยู่
มั่นคงก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซํ้าไป การน้อมนำ�
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศย่อมจะทำ�ให้การพัฒนาเกิดความ
สมดุล มีความเข้มแข็งจากภายใน แม้ว่าการพัฒนาตามแนวทางนี้จะต้องใช้ความอดทน ความเพียร
และระยะเวลาพอสมควร จึงจะเห็นผลสำ�เร็จได้ เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ที่เพาะจากเมล็ดย่อม
จะมีรากแก้วที่หยั่งลงลึก แม้จะเติบโตช้ากว่าต้นไม้ที่ปลูกจากกระบวนการตอนกิ่ง แต่เมื่อถึงเวลาที่
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ต้องเผชิญกับพายุลมแรง หรือภาวะที่แห้งแล้งแล้ว ต้นไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดย่อมที่จะสามารถ
ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมากกว่า
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จึงได้มีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่การเป็นประเทศใน
โลกทีห่ นึง่ (ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว) ภายในปี พ.ศ. 2575 และได้มกี ารจัดทำ�วาระพัฒนาที่ 7 : แนวทาง
ปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2575 เสนอรัฐบาล พร้อม ๆ กับ
รายงานวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับแนวทางการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศโลกที่สอง ไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำ�วิสัยและออกแบบอนาคตประเทศไทย (ซึ่งมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
เป็นประธานฯ) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558) ได้นำ�เสนอตัวแบบการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของ
ประเทศไทย ภายใต้ตวั แบบ “ประเทศไทย 4.0”หรือ “Thailand 4.0” ซึง่ จะเป็นการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลาง เป็นประเทศราย
ได้สูง ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ตามรายงานแนวคิดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับเปลี่ยน
กลไกภาครัฐ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 และมีการนำ�เสนอเรือ่ งนีใ้ นหลาย
โอกาส นำ�มาสู่การประกาศเป็นนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ต่อมาจึงมีผู้นำ�แนวคิดประเทศไทย
4.0 นี้ ไปขยายความ เพือ่ ประยุกต์ใช้ในขอบเขตงานของตนเองเองอย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรม
4.0 เกษตร 4.0 ท่องเที่ยว/บริการ 4.0 แรงงาน 4.0 คนไทย 4.0 จังหวัด 4.0 เป็นต้น รวมทั้งการนำ�
ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ทั้งนี้ ทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา “โดยทีภ่ าคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แต่จะเปลีย่ นการเกษตร
แบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่” สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุน
ให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น พร้อม ๆ กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ที่รัฐให้ความช่วยเหลือ ไปสู่ SMEs ที่มีศักยภาพสูง การพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่า
ค่อนข้างตํา่ ไปสูก่ ารบริการทีส่ ร้างมูลค่าสูง และการพัฒนาแรงงานทักษะตาํ่ ไปสูแ่ รงงานทีม่ ที กั ษะสูง
(จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน,ปีที่ 2 ฉบับที่ 30, 15 กรกฎาคม 2559)
ซึ่งแนวทางการปฏิรูปโดยให้ความสำ�คัญกับบทบาทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
สอดคล้องกับแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เป็นแนวทางการปฏิรปู ประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ตามที่ สุรินทร์ พิศสุวรรณม (2559) ได้กล่าวเอาไว้ คือการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคม เพือ่ ลดความเหลือ่ มลาํ้ ทางรายได้และโอกาสให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจน จะต้อง
อยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบทั่วถึง และเป็นธรรม มีเป้าหมาย
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ขจัดความเหลื่อมลํ้าที่ชัดเจน มีดัชนีบอกวัดความเหลื่อมลํ้าที่แม่นยำ�  ไม่ให้เกิดสภาพการ “รวย
กระจุก จนกระจาย” อีกต่อไป โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนระยะยาว แก้ปัญหาการถือ
ครองที่ดิน ให้มีที่ดินทำ�กินอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการจัดการกับที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปรับ
โครงสร้างกระบวนการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาด และการขนส่ง
สำ�หรับภาคเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ และเกษตรผสมผสาน และลงทุน
ระบบชลประทาน ทุกชุมชนต้องเข้าถึงแหล่งนํ้าได้ เป็นต้น

บทสรุป
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ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic
Wealth) เป็นสำ�คัญ โดยขาดการพัฒนาในมิตอิ นื่ ให้มคี วามสอดคล้องกัน จึงทำ�ให้เกิดผลกระทบเชิง
ลบในด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ ความเหลือ่ มลํา้ ของรายได้และโอกาสทีเ่ พิม่ ขึน้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมถูกทำ�ลายมากขึ้น พูดง่าย ๆ ก็คือ การพัฒนาดังกล่าว มิเพียงแต่ก่อให้เกิดความ
ไม่สมดุลระหว่าง “มนุษย์” กับ “มนุษย์” ยังก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง “มนุษย์” กับ
“ธรรมชาติ”
บทบาทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการปฏิรปู ประเทศไทยเข้ามามีบทบาทสำ�คัญต่อ
การปฏิรปู ประเทศไทย เห็นได้จากการปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมบนพืน้ ฐานเศรษฐกิจพอ
เพียง ถูกคาดหวังว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�ทางรายได้และโอกาส ให้คนไทยหลุดพ้นจากความ
ยากจน บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบทั่วถึง และเป็นธรรม มีเป้า
หมายขจัดความเหลือ่ มลํา้ ทีช่ ดั เจน มีดชั นีบอกวัดความเหลือ่ มลาํ้ ทีแ่ ม่นยำ� ไม่ให้เกิดสภาพการ “รวย
กระจุก จนกระจาย” อีกต่อไป โดยสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนระยะยาว เกิดการแก้
ปัญหาการถือครองที่ดิน ให้มีที่ดินทำ�กินอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการจัดการกับที่ดินที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ สามารถปรับโครงสร้างกระบวนการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การ
ตลาด และการขนส่ง สำ�หรับภาคเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ผสมผสาน และ ก่อให้เกิดลงทุนระบบชลประทาน ทุกชุมชนต้องเข้าถึงแหล่งนาํ้ ได้ ดังนัน้ หากต้องการ
ก้าวสู่ประเทศที่มีความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืน จะต้องมีการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ อัน
ประกอบด้วย (1) มิติความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (2) มิติการรักษ์สิ่งแวดล้อม (3) มิติการมีสังคมที่อยู่ดี
มีสขุ และ (4) มิตกิ ารเสริมสร้างภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์ การพัฒนาทีส่ มดุลนัน้ ตัง้ อยูบ่ นฐานคิดของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการสำ�คัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยูว่ า่ เมือ่ พร่อง ต้องรูจ้ กั เติม
(Fulfilled) เมื่อพอต้องรู้จักหยุด (Enough) เมื่อเกิน ต้องรู้จักปัน (Sharing) ในระดับจุลภาค “การ
รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะทำ�ให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม
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สร้างสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และการสร้างความเป็นปึก
แผ่นของคนในสังคมตามมา
จากลักษณะดังกล่าวทำ�ให้“เศรษฐกิจพอเพียง” กลายเป็นปรัชญาสำ�คัญที่ชี้แนะแนวทาง
การดำ�เนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำ�รงอยู่ได้
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเป็นแนวทางการดำ�เนินชีวติ และวิถปี ฏิบตั ทิ พี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราช
ดำ�รัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ที่พระองค์ทรงเน้นยํ้าแนวทางการพัฒนา บน
หลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอ
ประมาณ การคำ�นึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทย
ไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขัน้ เป็นตอนทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชา และการมีคณ
ุ ธรรม
เป็นกรอบในการปฏิบตั แิ ละการดำ�รงชีวติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทัง้ แนวคิดและทฤษฎี
ที่มีบทบาทสำ�คัญต่อการปฏิรูปประเทศไทยที่จะทำ�ให้การพัฒนาประเทศจะเติบโตได้อย่างสมดุล
ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้คำ�นึงถึงความเป็นองค์รวมของสังคม ทั้งยังชี้แนวทางการ
พัฒนาและให้เห็นเป้าหมายและวิถีของการปฏิรูป ซึ่งจะทำ�ให้สังคมไทยเป็นสังคมอารยะที่มีการ
พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป
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บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
เรื่อง การกระจายอำ�นาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชีย
วาสนา เลิศมะเลา1 สุรศักดิ์ ชะมารัมย์2
Wasana Lertmalao1, Surasak Chamaram2
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หากกล่าวถึงการกระจายอำ�นาจ (Decentralization)
ย่อมจะเห็นได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชุดความคิดที่มีประเด็นข้อถกเถียง
เกี่ ย วกั บ คำ � ศั พ ท์ อ ยู่ ม ากพอสมควรในหมู่ นั ก วิ ช าการและ
นักปฏิบัติการอย่างน้อยๆ ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ว่าการกระจายอำ�นาจยังเป็นคำ�ศัพท์ทยี่ งั ไม่มคี �ำ นิยามใดทีท่ �ำ ให้
สามารถเห็นพ้องต้องกันได้ทงั้ หมดทีเดียว แต่กระนัน้ ก็ตาม การ
กระจายอำ�นาจก็เป็นคำ�ที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากโดยเฉพาะใน
สังคมประชาธิปไตยในปัจจุบัน เนื่องจากว่าระบบการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยถือเป็นปัจจัยสำ�คัญอันดับต้น ๆ ของ
การกระจายอำ�นาจ เพราะข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ชี้ชัด
ว่ า การกระจายอำ � นาจจะมี ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ กั บ ระบบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยมากกว่าระบบการเมือง
รู ป แบบอื่ น ๆ หรื อ กล่ า วอย่ า งถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว คื อ ประเทศที่ มี ร ะบบการเมื อ งการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมีการกระจายอำ�นาจควบคูก่ นั ไปกับการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่ให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมในการใช้อ�ำ นาจรัฐร่วมกันกับรัฐจากภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม
หนังสือเรือ่ งการกระจายอำ�นาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียของรองศาสตราจารย์
ดร.ปธาน สุวรรณมงคล (2554) เล่มนี้จัดเป็นหนังสือที่มีความพยายามอธิบายให้เห็นถึงแนวคิดการ
กระจายอำ�นาจทั้งที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศฟิลปิ ปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ ประเทศต่าง ๆ เหล่านีม้ ปี ระสบการณ์
การกระจายอำ�นาจมาอย่างยาวนานพอ ๆ กับประเทศไทยของเรา โดยผู้เขียนได้เพียรพยายามเขียน
หนังสือเล่มนีข้ นึ้ มาจากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนทีค่ รํา่ หวอดอยูก่ บั ประเด็นการกระจายอำ�นาจทีเ่ กิด
ขึ้นในสังคมมาอย่างยาวนานกว่าสิบปี รวมทั้งจากประสบการณ์ของการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ทำ�การจัดแบ่งโครงสร้างการนำ�เสนอเนื้อหา
ของหนังสือเล่มนี้ออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ 3 ส่วน จำ�นวน 11 บท ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการกระจายอำ�นาจ ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นจำ�นวน 5 บทคือ บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการ
กระจายอำ�นาจ บทที่ 2 การกระจายอำ�นาจสู่ท้องถิ่น บทที่ 3 กลุ่มเป้าหมายของการกระจายอำ�นาจ
บทที่ 4 แนวทางการกระจายอำ�นาจ และบทที่ 5 ปัจจัยเหนี่ยวรั้งการกระจายอำ�นาจ ต่อมาส่วนที่ 2
การกระจายอำ�นาจของประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งแบ่งออกเป็นจำ�นวน 4 บทคือ บทที่ 6 การกระจาย
อำ�นาจกรณีประเทศญี่ปุ่น บทที่ 7 การกระจายอำ�นาจกรณีประเทศเกาหลีใต้ บทที่ 8 การกระจาย
อำ�นาจกรณีฟลิ ปิ ปินส์ และบทที่ 9 การกระจายอำ�นาจกรณีประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนัน้ ในส่วน
สุดท้ายคือ ส่วนที่ 3 การกระจายอำ�นาจในประเทศไทย และบทเรียนการกระจายอำ�นาจ ประกอบ
ด้วยเนื้อหาจำ�นวน 2 บทคือ บทที่ 10 การกระจายอำ�นาจกรณีประเทศไทย และบทที่ 11 บทเรียน
จากการกระจายอำ�นาจของประเทศในเอเชีย  
บทที่ 1 ว่าด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำ�นาจ เป็นบทที่พยายามอธิบายเนื้อหาของ
การกระจายอำ�นาจโดยภาพรวมทัว่ ไปในแง่ของความหมาย มิตขิ องการกระจายอำ�นาจ เหตุผลทีต่ อ้ ง
มีการกระจายอำ�นาจ ไตรลักษณ์ของการกระจายอำ�นาจ เป้าหมายของการกระจายอำ�นาจ รวมตลอด
ทั้งการวัดการกระจายอำ�นาจตามลำ�ดับ โดยประเด็นที่น่าสนใจคือว่าการกระจายอำ�นาจไม่ใช่เรื่อง
ใหม่แต่ประการใด หากแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาอย่างช้านานแล้ว สะท้อนได้จากการปลดปล่อย
ประเทศในอาณานิคมให้เป็นอิสระจากเจ้าอาณานิคม นอกจากนี้ หากพิจารณาความหมายของการ
กระจายอำ�นาจนั้นก็จะพบมีไม่มีคำ�นิยามใดเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากลแบบเดียวกัน แต่สำ�หรับ
ผูเ้ ขียนแล้วมองว่าการกระจายอำ�นาจเป็นเรือ่ งของการจัดสรรความสัมพันธ์ระหว่างอำ�นาจของรัฐกับ
ภาคส่วนอื่นในสังคมในทิศทางที่รัฐให้ภาคส่วนอื่นมีส่วนร่วมในการใช้อำ�นาจรัฐและมีหน้าที่ในการ
บริการสาธารณะหรือการดำ�เนินการในภารกิจอืน่ ใดทีจ่ �ำ เป็นตามทีร่ ฐั เห็นสมควร ซึง่ เป็นความหมาย
ที่ไม่แตกต่างไปจากมุมมองของนักวิชาการตะวันตกที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ไม่มากนัก ยิ่งไปกว่านั้น หาก
พิจารณาตามความหมายดังกล่าวนีก้ ย็ อ่ มแสดงให้เห็นว่าการกระจายอำ�นาจมุง่ เน้นให้เกิดความเป็น
รูปธรรมที่ส�ำ คัญอยู่ 2 ประการกล่าวคือ 1) มุ่งเน้นให้ภาคส่วนอื่นของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ใช้อำ�นาจรัฐซึ่งเป็นการพิจารณาในแง่ของความหลากหลายของท้องถิ่น และ2) มุ่งเน้นให้ภาคส่วน
อื่นของสังคมเข้ามามีบทบาทและมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะในระดับที่เหมาะสมกับสังคม
ภายใต้หลักการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐ
กระจายอำ�นาจจัดว่ามีลักษณะเป็นพหุมิติ ซึ่งหมายความว่าเป็นคำ�ที่มีความหมายหลาก
หลายมิติ อันประกอบไปด้วยการกระจายอำ�นาจทางการเมือง การกระจายอำ�นาจทางการบริหาร
การกระจายอำ�นาจทางการเงิน การกระจายอำ�นาจทางสังคม รวมตลอดทั้งการกระจายอำ�นาจทาง
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เศรษฐกิจหรือการตลาด แม้วา่ จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่ทว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือ ทำ�ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม ส่วนเหตุผลที่ต้องมีการกระจายอำ�นาจนั้นอาจมี
แนวโน้มของกระจายอำ�นาจมาจากกรณีประเทศที่มีประชากรและพื้นที่จำ�นวนมาก มีความหลาก
หลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา หรือสภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับความหลาก
หลายของสภาพทีเ่ ป็นอยูแ่ ละประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน นอกจากนีย้ งั มีเหตุผล
สำ�คัญมาจากประเทศที่ประสบความสำ�เร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การกระจายอำ�นาจเป็น
มาตรการทางการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคง รวมตลอดถึงการกระจายอำ�นาจมุ่งลด
ภาระของรัฐในส่วนกลางในการให้บริการแก่ประชาชนในสังคมโดยทัว่ ถึง แต่ละประเทศก็จะมีเหตุผล
ในการดำ�เนินการกระจายอำ�นาจโดยมีมิติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตย ความมั่นคง และ
การพัฒนามากน้อยแตกต่างกันออกไป
สำ�หรับเป้าหมายของการกระจายอำ�นาจนัน้ คือการมุง่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย มุง่ เน้นให้ประชาชนได้ปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระ มุง่ เน้นความรวดเร็ว
ในการให้บริการ มุง่ เน้นการลดภาระของรัฐบาลส่วนกลาง เป็นการลดความเป็นระบบราชการ ตลอด
จนมุ่งเน้นการสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็ง ทั้งนี้ การวัดการกระจายอำ�นาจอาจดำ�เนินงานได้ยาก
เนื่องจากมีการนิยามความหมายของการกระจายอำ�นาจที่หลากหลายแตกต่างกันไป แต่อย่างน้อย
ที่สุดการกระจายอำ�นาจอาจวัดได้จากการถ่ายโอนอำ�นาจทางภาษี การมีสัดส่วนรายได้ที่รัฐจัดสรร
ให้ทอ้ งถิน่ เพิม่ ขึน้ การมีกฎหมายเกีย่ วกับการกระจายอำ�นาจ การมีอสิ ระในการบริหาร รวมไปจนถึง
มีการถ่ายโอนภารกิจ และบุคลากรจากหน่วยงานรัฐส่วนกลางลงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อมาบทที่ 2 ว่าด้วยการกระจายอำ�นาจสูท่ อ้ งถิน่ เป็นบททีพ่ ยายามอธิบายให้เห็นถึงอำ�นาจ
ทีร่ ฐั กระจายลงไปสูท่ อ้ งถิน่ อันได้แก่ ประการแรกคือ สิทธิในการปกครองตนเองทีม่ งุ่ เน้นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้สิทธิในการปกครองตนเองอย่างอิสระตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
ประการทีส่ องคือ ภารกิจหน้าที่ ทีร่ ฐั ต้องกระจายหรือโอนภารกิจด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา โครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณสุข วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น ไปให้ท้องถิ่นดำ�เนินการตามขีดความสามารถของ
ท้องถิ่นและเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ประการที่สามคือ อำ�นาจตัดสินใจ เป็นสิ่งที่รัฐต้อง
กระจายอำ�นาจทางการตัดสินใจไปพร้อม ๆ กันกับการกระจายหรือโอนภารกิจด้านต่าง ๆ ดังกล่าว
ประการที่สี่คือ ทรัพยากรการบริหาร กล่าวคือรัฐต้องแบ่งทรัพยากรทางการบริหารลงไปยังท้องถิ่น
ด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษีอากรในท้องถิ่น การจัดสรรเงินอุดหนุน รวมไปจนถึงเรื่องบุคลากร ประการที่
ห้าคือ การมีส่วนร่วมคือ การกระจายโอกาสหรือการเกิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิน่ เช่น การมีสว่ นร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิน่ เป็นต้น
และประการสุดท้ายคือ ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะ กล่าวคือ นอกจากผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องมี
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ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะและประชาชน รวมถึงมีมาตรฐานการบริการทีร่ ฐั กำ�หนดแล้ว ประชาชน
ในท้องถิ่นเองก็ต้องเข้ามามีภาระรับผิดชอบร่วมกันในการตรวจสอบการใช้อำ�นาจและทรัพยากร
ทางการบริหารให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกด้วย
นอกจากประเด็นอำ�นาจที่รัฐกระจายลงไปสู่ท้องถิ่นแล้วนั้น ผู้เขียนยังได้มีการตั้งข้อสังเกต
ถึงการกระจายอำ�นาจที่ดีอีกด้วย โดยชี้ให้เห็นว่าการกระจายอำ�นาจที่ดีจะต้องส่งเสริมหลักการ
ปกครองตนเองอย่างอิสระตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง ต้องเพิม่ อำ�นาจให้กบั ประชาชน
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควบคูก่ นั ไป ต้องไม่กระทบต่อการกำ�กับดูแลของรัฐต่อท้องถิน่
ต้องส่งเสริมให้เกิดความตืน่ ตัวในภาคพลเมือง ต้องก่อให้เกิดการถ่วงดุลการใช้อ�ำ นาจ ต้องเป็นไปทัง้
ภาคพลเมืองและภาคตัวแทนคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำ�กับดูแลรวมกันกับรัฐต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับท้องถิ่น ต้องก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารท้องถิ่น รวม
ตลอดทัง้ ต้องก่อให้เกิดความร่วมมือของการเมืองภาคตัวแทนและการเมืองภาคพลเมืองในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่น
สำ�หรับบทที่ 3 ว่ากลุ่มเป้าหมายของการกระจายอำ�นาจ เป็นบทที่พยายามอธิบายให้เห็น
ถึงกลุ่มเป้าหมายของการกระจายอำ�นาจที่สำ�คัญคือ ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อันเนื่องมาจากการกระจายอำ�นาจทางการเมืองมีเป้าหมายไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยข้อควรพิจารณาพิจารณาควบคู่ไปพร้อมกับการกระจายอำ�นาจคือ สิทธิชุมชนที่จะ
ต้องทำ�ให้ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้เพิ่มมากขึ้นโดยการให้สิทธิแก่ชุมชน
ในการจัดการชุมชนของตนเองให้มากยิ่งขึ้น ประเด็นต่อมาคือการเพิ่มอำ�นาจให้ชุมชน โดยการที่รัฐ
กระจายอำ�นาจให้แก่ชุมชนให้มีบทบาทในการดูแลสิ่งมีคุณค่าในท้องถิ่น เช่น การอนุรักษ์ การบำ�รุง
รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ขณะเดียวกันการเพิ่มอำ�นาจให้กับชุมชนจะ
ทำ�ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร่วมกันปรึกษาหารือ และร่วมกันตัดสินใจในกิจการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกิจกรรมของท้องถิ่นได้ อันถือเป็นการวางรากฐานที่สำ�คัญของประชาธิปไตยและการ
ปรับปรุงบริการสาธารณะ ซึ่งนั่นหมายความว่า การเพิ่มอำ�นาจให้ชุมชนจะเป็นหนทางสำ�คัญที่จะ
ทำ�ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนจะทำ�ให้ระบอบประชาธิปไตยที่ให้
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากกลไกการเพิ่มอำ�นาจชุมชนที่มีอยู่หลายกลไกด้วยกัน โดยกลไกการเพิ่มอำ�นาจ
ชุมชนที่น่าสนใจได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และสมรรถนะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้นแล้วนั้น ยังมีปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้การเพิ่มอำ�นาจให้แก่ชุมชนประสบ
ความสำ�เร็จทีค่ วรพิจารณาประกอบด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองของผูม้ อี �ำ นาจทางการเมือง นโยบาย
ของรัฐหรือนโยบายสาธารณะ การถ่ายโอนอำ�นาจการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรทางการ
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บริหารอย่างเพียงพอ การมีช่องทางที่หลากหลายให้กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม
ตลอดจนการมีกฎหมายทีเ่ อือ้ อำ�นวยต่อการเพิม่ อำ�นาจให้กบั ชุมชน สำ�หรับกรณีการกระจายอำ�นาจ
ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ควรได้รบั การพิจารณาในสองมิตกิ ล่าวคือ มิตแิ รกคือ การพัฒนา
ประชาธิปไตยท้องถิ่นที่จำ�เป็นจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจและเข้าถึงประชาธิปไตยใน
สาระสำ�คัญและปฏิบัติให้สอดคล้องอย่างแท้จริง ส่วนมิติที่สองคือ การให้บริการสาธารณะ เป็นการ
จัดบริการพื้นฐานและสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับประชาชนในท้องถิ่น เช่น ถนน คู คลอง สะพาน เป็นต้น
ในขณะที่บทที่ 4 ว่าด้วยแนวทางการกระจายอำ�นาจ เป็นบทที่พยายามอธิบายให้เห็นถึง
แนวทางหลักในการกระจายอำ�นาจลงไปสูท่ อ้ งถิน่ อันประกอบด้วย 3 แนวทางทีส่ �ำ คัญได้แก่ แนวทาง
แรกคือ การกระจายอำ�นาจตามบริบทของสภาพแวดล้อมทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศนั้น ๆ โดยแนวทางการกระจายอำ�นาจแบบนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างจริงจังได้ต้องเป็นสังคมที่
คนในสั ง คมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และความตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ หน้ า ที่ ข องพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมไปถึงการเป็นสังคมทีม่ วี ฒ
ั นธรรมการเมืองแบบมีสว่ นร่วมด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา
ประเทศแถบยุโรปตะวันตก เป็นต้น แนวทางที่สองคือ การกำ�หนดเป็นนโยบายและผลักดันให้เกิด
ขึ้นตามนโยบาย แนวทางการกระจายอำ�นาจแบบนี้มักจะต้องพึ่งพารัฐบาลที่มีเสถียรภาพทางการ
เมืองมากพอสมควร ตลอดจนมีระยะเวลาในการบริหารประเทศที่ต่อเนื่องจึงจะสามารถผลักดัน
นโยบายการกระจายอำ�นาจให้บรรลุตามเป้าหมายของนโยบายได้ และแนวทางสุดท้ายคือ การ
กำ�หนดให้มีแผนการกระจายอำ�นาจ ซึ่งแนวทางการกระจายอำ�นาจแบบนี้มักเกิดขึ้นในประเทศที่
กำ�ลังพัฒนาทางการเมือง เช่น ประเทศไทย เป็นต้น โดยทีแ่ ผนการกระจายอำ�นาจจะกำ�หนดขัน้ ตอน
ของการกระจายอำ�นาจ กำ�หนดภารกิจที่จะมีการกระจายอำ�นาจไปให้ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อาจกล่าวได้วา่ การดำ�เนินงานตามแนวทางการกระจายอำ�นาจทัง้ สามแบบดังกล่าวย่อม
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการได้แก่ บริบททางการเมือง บริบททางเศรษฐกิจ บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม บริบททางเทคโนโลยี รวมตลอดจนถึงเจตนารมณ์ของผู้นำ�และเสถียรภาพทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วย
ส่วนบทที่ 5 ว่าด้วยปัจจัยเหนี่ยวรั้งการกระจายอำ�นาจ เป็นบทที่พยายามอธิบายให้เห็นถึง
ปัจจัยสำ�คัญที่เหนี่ยวรั้งการกระจายอำ�นาจ อันทำ�ให้การกระจายอำ�นาจจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่น
ต้องชะลอหรือหยุดชะงัก โดยสิง่ ทีเ่ ป็นปัจจัยสำ�คัญทีเ่ หนีย่ วรัง้ การกระจายอำ�นาจทีน่ า่ สนใจประการ
แรกคือ ระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาติ กล่าวคือ การที่ท้องถิ่นมีระบบอุปถัมภ์และระบบเครือ
ญาติที่มีความเข้มแข็งย่อมจะทำ�ให้เมื่อมีการกระจายอำ�นาจลงไปสู่ท้องถิ่นเป็นผลทำ�ให้อำ�นาจไป
กระจุกตัวหรือรวมศูนย์อยูท่ กี่ ลุม่ ผูน้ �ำ ทีม่ อี ทิ ธิผลอยูใ่ นท้องถิน่ นัน้ ๆ โดยอาจเป็นนักการเมืองท้องถิน่
และหรือนักธุรกิจ ซึง่ อาจใช้ชอ่ งทางดังกล่าวแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวจากอำ�นาจทีไ่ ด้รบั มาอย่าง
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ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนั้น ปัจจัยเหนี่ยวรั้งการกระจายอำ�นาจที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ
การคอร์รปั ชัน่ เป็นเรือ่ งทีม่ กี ารกล่าวถึงอย่างมากซึง่ มักเกิดจากการทีผ่ มู้ อี �ำ นาจในท้องถิน่ หรือนักการ
เมืองท้องถิ่นใช้อำ�นาจที่ได้รับการกระจายมา เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
มากกว่าผลประโยชน์สว่ นรวม แต่อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั จำ�นวนหลายชิน้ ทีไ่ ม่อาจสรุปได้อย่างแน่ชดั
ว่าการกระจายอำ�นาจก่อให้เกิดการคอร์รปั ชัน่ เพิม่ ขึน้ หรือไม่ ทัง้ นี้ เพราะมีเงือ่ นไขเกีย่ วข้องทีม่ คี วาม
สลับซับซ้อนอย่างมาก แต่กระนัน้ ก็ตาม ผูเ้ ขียนก็สะท้อนเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าในข้อเท็จจริงแล้วนัน้
ประเด็นเกี่ยวข้องกับการกระจายอำ�นาจไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่ควรกระจายอำ�นาจเพราะมีปัญหาการ
คอร์รัปชั่น แต่น่าจะอยู่ที่ว่าจะกระจายอำ�นาจอย่างไรจึงจะทำ�ให้ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศ
ชาติได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ นอกจากนีแ้ ล้วกระบวนทัศน์การกระจายอำ�นาจของผูน้ �ำ ทางการเมืองใน
หลุมดำ�ทางอำ�นาจที่กักขังอำ�นาจไว้ที่ส่วนกลางไม่ปล่อยออกมาให้ประชาชนปกครองตนเองก็เป็น
ปัจจัยเหนี่ยวรั้งการกระจายอำ�นาจที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งด้วยเช่นกัน
ต่อมาบทที่ 6 ว่าด้วยการกระจายอำ�นาจกรณีประเทศญี่ปุ่น เป็นบทที่พยายามอธิบายให้
เห็นถึงวิวัฒนาการของการกระจายอำ�นาจในประเทศญี่ปุ่น รวมตลอดทั้งการปฏิรูปการกระจาย
อำ�นาจของประเทศญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึง พ.ศ.2552 โดยผู้เขียนสะท้อนให้
เห็นว่าการกระจายอำ�นาจของประเทศญี่ปุ่นที่ดำ�เนินมากว่าหกสิบปีนั้นมีข้อสังเกตหลายประการ
ได้แก่ ประการแรกคือ การกระจายอำ�นาจของประเทศญี่ปุ่นนับแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา
มีปจั จัยสำ�คัญมาจากภายนอกคือ กองบัญชาการกองกำ�ลังสัมพันธมิตรทีด่ �ำ เนินการผลักดันให้มกี าร
กำ�หนดให้มกี ารปกครองตนเองของท้องถิน่ และการเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ โดยตรงเป็นครัง้ แรกทำ�ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา ประการที่สองคือ การกระจายอำ�นาจมักเกิดขึ้นมาจากผู้นำ�ทางการ
เมืองหรือผู้น�ำ รัฐบาลเป็นสำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น�ำ ที่มีภูมิหลังมาจากการเมืองท้องถิ่น ประการ
ที่สามคือ การกระจายอำ�นาจจำ�เป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองอย่างจริงจังและต่อ
เนื่อง และประการสุดท้ายคือ ข้าราชการประจำ�ส่วนกลางของญี่ปุ่นยังมีบทบาทอย่างมากต่อการ
ปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขณะที่บทที่ 7 ว่าด้วยการกระจายอำ�นาจกรณีประเทศเกาหลีใต้ เป็นบทที่พยายามอธิบาย
ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการกระจายอำ�นาจในประเทศเกาหลีใต้ รวมตลอดทั้งการปฏิรูปการ
กระจายอำ�นาจของประเทศเกาหลีใต้ ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึง พ.ศ.2552 ทั้งนี้
ผูเ้ ขียนสะท้อนให้เห็นว่ากระจายอำ�นาจของประเทศเกาหลีใต้มคี วามคล้ายคลึงกันกับกระจายอำ�นาจ
ของประเทศญี่ปุ่น โดยพบว่าปัจจัยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการกระจายอำ�นาจของประเทศ
เกาหลีใต้ภายหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องและสงครามเกาหลีมาจากปัจจัยภายนอกได้แก่ สหรัฐอเมริกา
ที่ทำ�ให้มีการแก้ไขกฎหมายการปกครองตนเองเกิดขึ้น แต่ก็ต้องมาหยุดชะงักเนื่องจากเหตุการณ์

202

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

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

ทางการเมืองทีม่ กี ารปกครองภายใต้รฐั บาลอดีตประธานาธิบดีปกั จุงฮี และนายทหารทีเ่ ข้ามาสืบทอด
อำ�นาจต่อ และหลังจากนัน้ ประชาธิปไตยก็กลับมาสูป่ ระเทศเกาหลีอกี ครัง้ และมีการดำ�เนินมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทำ�ให้การกระจายอำ�นาจเป็นนโยบายทีร่ ฐั บาลพลเรือนต้องให้ความสำ�คัญ โดยปัจจุบนั การ
กระจายอำ�นาจของประเทศเกาหลีใต้ได้มเี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น การกระจายอำ�นาจทางการคลัง
ท้องถิน่ ทีม่ กี ารกระจายรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แต่ละประเภทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
สำ�หรับบทที่ 8 ว่าด้วยการกระจายอำ�นาจกรณีฟิลิปปินส์ เป็นบทที่พยายามอธิบายให้เห็น
ถึงวิวฒ
ั นาการของการกระจายอำ�นาจในประเทศฟิลปิ ปินส์ รวมตลอดทัง้ การปฏิรปู การกระจายอำ�นาจ
ของประเทศฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นหลังได้รับเอกราชจนถึง พ.ศ.2552 ซึ่งฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศที่
ประสบความสำ�เร็จอย่างมากประเทศหนึ่งในเรื่องของการกระจายอำ�นาจที่เริ่มต้นอย่างจริงจังนับ
ตั้งแต่ พ.ศ.2534 เป็นต้นมา แม้ว่าก่อนหน้าที่การกระจายอำ�นาจของประเทศฟิลิปปินส์จะต้องหยุด
ชะงักลงไปเกือบยีส่ บิ ปีกต็ าม เนือ่ งจากสหรัฐอเมริกามีเหตุผลทางการเมืองและความมัน่ คงในภูมภิ าค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ใ นช่ ว งสงครามเย็ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารสนั บ สนุ น รั ฐ บาลเผด็ จ การของอดี ต
ประธานาธิบดีมาร์กอส แต่ในทีส่ ดุ พลังของประชาชนก็สามารถโค่นล้มรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดี
มาร์ ก อสได้ สำ � เร็ จ ทำ � ให้ ก ารกระจายอำ � นาจกลั บ มาสู่ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อี ก ครั้ ง โดยรั ฐ บาลของอดี ต
ประธานาธิบดีอาคิโนที่มีนโยบายสำ�คัญต่อการกระจายอำ�นาจอย่างจริงคือ รัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระในการปกครองตนเองแก่ทอ้ งถิน่ จนนำ�ไปสูก่ ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญทีม่ บี ทบาทให้การรับรอง
การปกครองตนเองในปี พ.ศ.2530 และตามมาด้วยการนำ�มาสูก่ ารออกกฎหมายการปกครองตนเอง
ใน พ.ศ.2534 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองโดยอำ�นาจในการตัดสินใจลงไปสู่
ประชาชนอย่างแท้จริง
สำ�หรับบทที่ 9 ว่าด้วยการกระจายอำ�นาจกรณีประเทศอินโดนีเซีย เป็นบททีพ่ ยายามอธิบาย
ให้เห็นถึงวิวฒ
ั นาการของการกระจายอำ�นาจในประเทศอินโดนีเซีย รวมตลอดทัง้ การปฏิรปู การกระจาย
อำ�นาจของอินโดนีเซียใต้ที่ที่เกิดขึ้นหลังได้รับเอกราชจนถึง พ.ศ.2552 ซึ่งการกระจายอำ�นาจของ
ประเทศอินโดนีเซียมีลักษณะที่เป็นไปอย่างช้า ๆ หรืออย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะเป็นเรื่องประเด็น
ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงของประเทศทำ�ให้ผู้มีอำ�นาจทางการเมืองสนับสนุนสนับสนุนการรวม
อำ�นาจ และมีการกระจายอำ�นาจอย่างระมัดระวัง ทัง้ นีก้ ารกระจายอำ�นาจให้กบั องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซียเกิดขึ้นหลายครั้งในรอบกว่าร้อยปี โดยประเทศอินโดนีเซียพยายามใช้
แนวทางด้านกฎหมายเป็นแนวทางหลัก มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองตนเองตลอด
มา จนกระทั้งในปี พ.ศ.2542 ได้มีการออกกฎหมายการปกครองตนเองที่มีการวางหลักการพื้นฐาน
ในการปกครองตนเองของภูมิภาคไว้ 5 ประการคือ ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
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การเพิ่มอำ�นาจ ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม การรับรองศักยภาพและความหลากหลายของ
ภูมภิ าค ตลอดจนความจำ�เป็นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องภูมภิ าค แต่ดเู หมือน
ว่าในทางปฏิบัติก็มีการรวมศูนย์อำ�นาจอยู่ที่ผู้นำ�ประเทศมาโดยตลอด การกระจายอำ�นาจจึงยังคง
ติดกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น ความไม่ชัดเจนในการจัดสรรอำ�นาจหน้าที่ระหว่าง
ส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการกำ�กับดูแลท้องถิ่นของรัฐยังไม่มีประสิทธิภาพ
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองตนเองในหลายฉบับก็มีส่วนที่
ทำ�ให้การปกครองท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซียมีบทบาทที่เพิ่มมากขึ้น
สำ�หรับบทที่ 10 ว่าด้วยการกระจายอำ�นาจกรณีประเทศไทย เป็นบทที่พยายามอธิบายให้
เห็นถึงวิวัฒนาการของการกระจายอำ�นาจในประเทศไทย รวมตลอดทั้งการปฏิรูปการกระจาย
อำ�นาจของประเทศไทยทีเ่ กิดขึน้ ก่อนและหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 โดยการกระจาย
อำ�นาจของประเทศไทยทีเ่ กิดขึน้ ก่อนการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สะท้อนให้เห็นได้อย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงริเริ่มให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐใน
การดูแลกิจการการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและตำ�บล ต่อมาก็ทรง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรร่วมกันจัดตัง้ สุขาภิบาลขึน้ ได้แก่ สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร
เป็นต้น ดังนั้น การการตั้งสุขาภิบาลจึงนับได้ว่าเป็นการวางรากฐานที่สำ�คัญของการปกครองตนเอง
ของประชาชนในอนาคต ซึง่ การกระจายอำ�นาจในช่วงสมัยนีน้ นั้ ถือเป็นการกระจายอำ�นาจในรูปแบบ
รัฐ-ราษฎรร่วมพัฒนา ส่วนการกระจายอำ�นาจของประเทศไทยที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 สามารถแบ่งออกเป็น 4 ยุคคือ การกระจายอำ�นาจยุคที่หนึ่งคือ ในบริบทของ
อำ�มาตยาธิปไตย (พ.ศ.2475-2516) ที่มีลักษณะเป็นเพียงรูปแบบและโครงสร้างของการปกครอง
ตนเองในระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่โดยรวมยังถูกสั่งการและควบคุมอย่างใกล้ชิดจากส่วนกลาง โดยมี
ลักษณะที่เรียกว่ารัฐสั่งราษฏร ต่อมาการกระจายอำ�นาจยุคที่สองคือ ในบริบทประชาธิปไตยเฟื่องฟู
และประชาธิปไตยครึ่งใบ (พ.ศ.2516-2533) ที่ก่อกำ�เนิดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา อันเป็น
ผลมาจากนโยบายของรัฐบาลเป็นสำ�คัญ โดยกรุงเทพมหานครเกิดจากรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการ
เลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตย ส่วนเมืองพัทยาเกิดมาจากรัฐบาลแบบกึง่ ประชาธิปไตย การกระจาย
อำ�นาจยุคที่สามคือ ในบริบทประชาธิปไตย (พ.ศ.2534-2539) ที่มีการยกฐานะสภาตำ�บลให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทำ�ให้เกิดองค์การบริหารส่วนตำ�บลขึน้ กว่าพันแห่งทันที และการกระจาย
อำ�นาจยุคที่สี่คือ ในบริบทประชาธิปไตย (พ.ศ.2540-2552) เป็นช่วงที่การกระจายอำ�นาจสำ�หรับ
ประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมมากที่สุดภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 จนกระทัง้ มีแผนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2543
ในเวลาต่อมา แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตว่าอุปสรรคสำ�คัญของการกระจายอำ�นาจสู่
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ท้องถิน่ ของรัฐไทยทีม่ มี าโดยตลอดนัน้ คือ เจตคติของผูม้ อี �ำ นาจทางการเมืองการบริหารในส่วนกลาง
ทีเ่ ป็นเสมือนหลุมดำ�ทีด่ หู รือเหนีย่ วรัง้ ไม่ให้เกิดการกระจายอำ�นาจให้ทอ้ งถิน่ ได้ปกครองตนเองอย่าง
อิสระ
สำ�หรับบทสุดท้ายคือบทที่ 11 ว่าด้วยบทเรียนจากการกระจายอำ�นาจของประเทศในเอเชีย
เป็นบทที่พยายามอธิบายให้เห็นถึงบทเรียนของการกระจายอำ�นาจจากประสบการณ์การกระจาย
อำ�นาจที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย โดยประเด็นสำ�คัญทีพ่ บคือ การกระจายอำ�นาจไม่ใช่เป็นเรือ่ งใหม่
สำ�หรับประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ซึง่ นัน่ หมายความว่าประเทศต่าง ๆ เหล่านีม้ กี ารกระจายอำ�นาจทางการ
บริหารตามสมควรอยู่บ้างแล้ว แต่ประเด็นการเมืองกลับพบว่าเป็นเรื่องใหม่สำ�หรับประเทศต่าง ๆ
เหล่านี้ ทั้งนี้แต่ละประเทศก็จะมีลักษณะการกระจายอำ�นาจที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของ
สภาพแวดล้อมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ผูเ้ ขียนมีขอ้ เสนอแนะจากประสบการณ์
การกระจายอำ�นาจที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียเหล่านี้นั้นย่อมทำ�ให้เห็นว่าการกระจาย
อำ�นาจไปสูท่ อ้ งถิน่ ตามทีค่ าดหวังไว้นนั้ จะต้องมีหลายปัจจัยเข้ามาเกีย่ วข้องได้แก่ การทีผ่ นู้ �ำ ทางการ
เมืองมีเจตนารมณ์ทจี่ ริงจังและจริงใจ การมีนโยบายการกระจายอำ�นาจทีช่ ดั เจน การมีระบบการเมือง
ทีม่ เี สถียรภาพ การมีการเมืองภาคพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง และการแก้ไขกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้เอื้ออำ�นวยต่อการกระจายอำ�นาจ
โดยภาพรวมของหนังสือเรื่องการกระจายอำ�นาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียเล่ม
นีแ้ ล้ว จัดว่าเป็นหนังสือเกีย่ วกับแนวคิดการกระจายอำ�นาจอีกเล่มหนึง่ ทีน่ า่ สนใจอย่างมากในแวดวง
การวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย ซึ่งผู้เขียนได้พยายามอธิบายขยายความ
ประเด็นเกีย่ วกับแนวคิดการกระจายอำ�นาจในมิตติ า่ ง ๆ อย่างหลากหลายมุมมองทัง้ ในเชิงกว้างและ
เชิงลึก กอปรด้วยการเสริมประสบการณ์การภาคปฏิบัติด้วยบทเรียนของการกระจายอำ�นาจจาก
ประสบการณ์การกระจายอำ�นาจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย อันช่วย
ทำ�ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของแนวคิดการกระจายอำ�นาจทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้นไปอีก
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้ได้มีการตีพิมพ์มานานสักระยะหนึ่งแล้ว แต่เนื้อหา
สาระของหนังสือเล่มนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่มากมายหลายประการ โดยผู้วิจารณ์มองเห็นว่าหนังสือ
เล่มนีม้ จี ดุ เด่นทีส่ �ำ คัญอย่างน้อย 2 ประการทีน่ า่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นอย่างมากกล่าวคือ ประการ
แรกคือ หนังสือเล่มนี้มีการใช้สำ�นวนภาษาและลีลาในการนำ�เสนอที่ช่วยให้อ่านเข้าใจง่าย มีการจัด
เรียงลำ�ดับการนำ�เสนอเนื้อหาสาระเป็นหมวดหมู่เอาไว้อย่างเป็นระบบ และไม่มีความซับซ้อน อัน
ช่วยทำ�ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และความเข้าใจในแนวคิดการกระจายอำ�นาจได้ง่ายและ
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เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ส่วนประการที่สองคือ หนังสือเล่มนี้มีส่วนสำ�คัญอย่างมากซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)
นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิน่ นักบริหารในองค์กรภาครัฐทัง้ ในส่วนกลางและระดับท้องถิน่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำ�นาจ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ เพื่อการทำ�ให้
ประเทศชาติมนี โยบายการกระจายอำ�นาจทีช่ ดั เจน ต่อเนือ่ ง และเป็นระบบ ตลอดจนมีปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้ออำ�นวยต่อการกระจายอำ�นาจลงไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
นอกเหนือจากจุดเด่นของหนังสือดังกล่าวมาแล้วนัน้ ในทางตรงข้ามกันหนังสือเล่มนีก้ ย็ งั คง
มีจดุ อ่อนทีผ่ วู้ จิ ารณ์มองว่าควรได้รบั การเติมเต็มเพือ่ ให้เนือ้ หาสาระมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ในบาง
ประเด็น โดยจุดอ่อนของหนังสือเล่มนี้มีอย่างน้อย 2 ประการคือ ประการแรกคือ ผู้เขียนไม่ได้มีการ
สรุปกุญแจสำ�คัญ (Key Words) สอดแทรกไว้ในเนื้อหาของแต่ละบท เพื่อให้ผู้อ่านได้ท�ำ การทบทวน
ความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นเนื้อหาหลักได้ง่ายขึ้น และประการที่สองคือ เนื่องจากผู้เขียนไม่ได้มี
การจัดทำ�ในส่วนของอภิธานศัพท์นำ�เสนอเอาไว้ภายในหนังสือเล่มนี้ ดังนั้น ในการปรับปรุงเนื้อหา
ของหนังสือเล่มนีใ้ นครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ารณ์จงึ เห็นว่าผูเ้ ขียนควรมีการเพิม่ เติมในส่วนของสรุปกุญแจสำ�คัญ
(Key Words) รวมทั้งเพิ่มเติมอภิธานศัพท์เอาไว้ภายในหนังสือด้วยก็จะเป็นการช่วยเติมเต็มเนื้อหา
ของหนังสือเล่มนีใ้ ห้สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงผลงานทีม่ คี วามสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิง่ ขึน้ รวม
ตลอดทั้งยังจะก่อให้เกิดประโยชน์สำ�หรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา คณะกรรมการการกระจาย
อำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ก.ก.ถ.) นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิน่ นักบริหาร
ในองค์กรภาครัฐทั้งในส่วนกลางและระดับท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำ�นาจ
นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้เกิดความเข้าใจต่อแนวคิดการกระจายอำ�นาจทั้งในเชิง
กว้างและลึกอย่างแท้จริงต่อไป
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