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

สุร
นิ ท
ร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

คณะกรรมการที่ปรึกษา :
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์ รัตนรวมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี วรรณตรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรายุ ทรัพย์สิน
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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แ์ ล
ะส
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ส

นุษ
ย

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

วทิ

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิตย์ ไสยโสภณ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรี
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สุร
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ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

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

ตร
แ์ ล
ะส

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

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

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

งั ค
มศ
าส

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

นางนุตสรา มิ่งมงคล
ผู้ช่วยเลขานุการ : นางปิยนุช ผมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ศิลปกรรม : นายอนันต์ แสวงมี / นายณัฐนันท์ แสงสว่าง / นายพัทธ์ สุทธิประภา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นางสาวศศิธร จันครา /นางสาวภตพร ศรีโกตะเพชร /นางสาวอุษนีย์ จะมัวด
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สำ�นักงาน : ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้ สำ�นักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 38 ชั้น 3 ที่อยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์/โทรสาร 044-513369 E-Mail. Human_journal@hotmail.com
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จัดพิมพ์โดย : ร้านพีดีไซน์ 172/1 ถนนเทศบาล 4 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
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วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวารสารทางวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งทางกองบรรณาธิการมุ่งหวังที่จะจัดทำ�วารสารให้
สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai Journal Citation Index Centre) โดย
มีวัตถุประสงค์หลัก คือ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจยั ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในแขนงวิชาทีเ่ กีย่ วข้องอันได้แก่
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอด
จนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม เป็นต้น
สำ�หรับ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ซึ่ง
ผลงานทางวิชาการเหล่านี้ทางกองบรรณาธิการได้จัดส่งไปให้คณะกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการที่มาจาก
หลากหลายหน่วยงานของแต่ละสาขาเป็นผู้อ่านและมอบให้ผู้นิพนธ์บทความนำ�ไปปรับปรุงแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ตาม
กติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ของวารสาร ประกอบด้วยบทความวิจัย 7 เรื่อง และบทความวิชาการ 3 เรื่อง ได้แก่
1) การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย สังวาลย์ ตุกพิมาย, สารภี
วรรณตรง และสุภาสินี วิเชียร 2) บทบาทผูบ้ ริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดย รุ่งวิภา มนต์ทอง และนิรมิต ชาวระนอง
3) การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โดย สุจิตรา โขมะพัฒน์ และพงษ์ธร
สิงห์พันธ์ 4) การพัฒนาศิลปะการแสดงจากวัฒนธรรมไหมทองสุรินทร์ โดย นิมิตรา บุตรกันหา ประทีป แขรัมย์
และอัชราพร สุขทอง 5) วิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย สุดสะดาพอน
สิงสีทา คนึงนิตย์ ไสยโสภณ และประทีป แขรัมย์ 6) ความสัมพันธ์ระหว่างฮีตคองของชนเผ่ายรุในแขวงจำ�ปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวกับกฎหมายครอบครัวลาวปี 2008 โดย หนูไผ่ เพ็งจันทร์ เบญจวรรณ
วงษาวดี และคนึงนิตย์ ไสยโสภณ 7) การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยบูรณาการเนื้อหาภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ โดย มานพ สารสุข 8) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอำ�นาจ โดย วรพจน์ วิบูลย์วิริยะสกุล และเสกสรรค์ สนวา 9) คุณธรรม
จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น โดย พระครูเกษมอาจารสุนทร (ศุภกิตติ์ ชนุชรัมย์) และวันชัย สุขตาม
10)  ลักษณะผู้นำ�ที่ดี โดยสถาพร ศรีเพียวไทย และฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี 11) ปริทัศน์หนังสือ เรื่อง เงินตรา
ในอาเซียน (ASEAN Currency) โดย อุทัย กำ�จร
ทัง้ นี้ ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความทุกท่านทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมทำ�ให้วารสารฉบับนีไ้ ด้
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะตามนโยบายของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความทุกท่านที่ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำ�ให้มีวารสารฉบับนี้ และโปรดติดตามฉบับต่อไป
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การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Information Literacy of Undergraduate at
Surindra Rajabhat University
สังวาลย์ ตุกพิมาย1 สารภี วรรณตรง2 สุภาสินี วิเชียร3
Sangwan Tukpimai1, Sarapee Wannatrong2, Supasinee Wichian3

บทคัดย่อ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เพื่อทราบข้อเสนอแนะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำ�นวน 1,602 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ ในการวิจัย
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีการรูส้ ารสนเทศโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง 51.65 % โดย
นักศึกษามีการรูส้ ารสนเทศด้านการประเมินสารสนเทศอยูใ่ นระดับทีส่ งู ทีส่ ดุ ระดับปานกลาง 58.80 %
รองลงมา คือ ด้านการกำ�หนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศ อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน 51.37 % และ
ข้อเสนอแนะควรมีการปลูกฝังการใช้สารสนเทศให้ถกู ต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย และควร
สอนการรู้สารสนเทศแบบบูรณาการเข้ากับรายวิชาอื่น ๆ
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คำ�สำ�คัญ : การรู้สารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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The purposes of this research were 1) to study information literacy level of
undergraduate students in Surindra Rajabhat University 2) to acknowledge the
proposal of information literacy of undergraduate students in Surindra Rajabhat
University enrolled in the first semester of academic year 2012. These samples were
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drawn through a stratified random sampling procedure. The test had reliability
coefficient of 0.87. The statistics tools that used to analyse this research were
percentage, mean and standard deviation.
The results of this research showed that The over all of undergraduate
students had information literacy at medium level 51.65 percents that could be
analysed as the students who had the highest information literacy of information
evaluation field at medium level 58.80 percents and the determine of type and
scope information field at medium level 51.37 percents. The information
acknowledgment proposal is to cultivate the information using in code of conduct
and legal. Moreover the information literacy should be integrated taught with other
subjects.
Keywords : Information literacy, Undergraduate students, Surindra Rajabhat University.
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ปัจจุบันสารสนเทศมีความจำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาต้อง
ใช้สารสนเทศในการพัฒนาตนเอง ด้านสติปัญญา ความรู้ ความคิดและจิตใจ รวมทั้งใช้สารสนเทศ
เพื่อประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาชีวิตและการทำ�งานรวมถึงการเรียน การแสวงหาความรู้ของ
ตนเอง โดยเฉพาะปัจจุบนั การจัดการเรียน การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง ซึง่ การเรียนการสอน
ในปัจจุบันไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนรู้ได้ทุกเรื่อง ดังนั้น ผู้เรียนจึงจำ�เป็นต้องมี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความสามารถ ในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูน
ความรูด้ ว้ ยตนเองได้ การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผูใ้ ฝ่รู้ ใฝ่เรียน อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ เป็นบทบาท
สำ�คัญยิ่งประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ การสอนให้นักศึกษาเป็นผู้มีแนวคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดเป็น ทำ�เป็น อย่างเป็นระบบ โดยคาดหวังว่านักศึกษาที่เรียนจบต้องเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพและเป็นพลเมืองดีของสังคม การรู้สารสนเทศจึงเป็นกุญแจสำ�คัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง โดย
ทักษะการรู้สารสนเทศทำ�ให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง มิได้จ�ำ กัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น
นักศึกษาสามารถแสวงหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำ�กัดเวลาและสถานที่
การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการค้นหา วิเคราะห์ ประเมินและ
ใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจ อาจกล่าวได้ว่า
ทักษะการรู้สารสนเทศมีความหมายรวมถึงทักษะอื่น ๆ ด้วย อาทิ ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ดังนัน้ ผูร้ สู้ ารสนเทศ จึงเป็นบุคคลทีต่ ระหนัก
ว่าเมือ่ ใดทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้สารสนเทศและสามารถค้นหาสารสนเทศ ประเมินและใช้สารสนเทศในการ
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แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (อารีย์ ชื่นวัฒนา, 2549 : 22) นอกจากนี้ผู้รู้สารสนเทศจะ
ต้องรู้จักวิธีการจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศและการ
สื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการที่บุคคลจะเป็นผู้รู้สารสนเทศและสามารถใช้ทักษะการรู้
สารสนเทศ เพื่อการแก้ปัญหาและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นั้น บุคคลต้องผ่าน
กระบวนการเรียนรูแ้ ละฝึกฝนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึง่ การจัดการ
เรียนในระดับนี้มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการรู้
สารสนเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำ�คัญยิ่งในกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เปิดสอนวิชาการสืบค้น
สารสนเทศและพัฒนารายวิชาการรู้สารสนเทศ ซึ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ บัตรรายการ การสืบค้นด้วยระบบโอแพค
(OPAC) หนังสืออ้างอิง การเขียนรายงาน การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมในรายงาน
เป็นต้น (คณาจารย์สาขาบรรณารักษศาสตร์, 2549 : บทนำ�) สาเหตุของการพัฒนาให้นักศึกษามี
ทักษะการรู้สารสนเทศ ด้วยปัญหาที่สำ�คัญของนักศึกษาในการใช้บริการห้องสมุดหรือแหล่ง
สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาหรือผู้ใช้บริการมีลักษณะลังเลที่จะเข้าใช้ห้องสมุด
สืบเนื่องจากมีเหตุผลหลายประการที่เป็นปัจจัย ได้แก่ ภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากยุค
อุตสาหกรรมสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ การก้าวสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ภาวการณ์ที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วของสารสนเทศจนเกิดภาวการณ์ทะลักทลายของสารสนเทศ (Information Explosion)
ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถเรียนรู้ได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง และไม่ทราบว่าแหล่ง
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมีอยู่ที่ใด จะทำ�อย่างไรถึงจะได้สารสนเทศนั้นมา ไม่ทราบแหล่ง
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของตนเองว่ามีอยู่ที่ใด และจะทำ�อย่างไรถึงจะได้สารสนเทศนั้น
มารวมทั้งขาดความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศ เช่น การคัดเลือก การตัดสินใจ การ
ประเมิน การเข้าถึงและทักษะทางด้านสารสนเทศที่แท้จริง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุด
โดยมีการนำ�ระบบห้องสมุดอัตโนมัตเิ ข้ามาให้บริการ ทำ�ให้รปู แบบการค้นคว้าสารสนเทศเปลีย่ นไป
จากการสืบค้นด้วยมือสู่ระบบการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น การสืบค้นรายการบรรณานุกรม
ออนไลน์ (OPAC) รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลง จากสิ่งพิมพ์สู่รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เป็นต้น
จากเหตุผลดังกล่าว การรู้สารสนเทศ จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งต่อนักศึกษาและการรู้
สารสนเทศยังเป็นเครือ่ งมือในการแสวงหาสารสนเทศและการแสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ อย่างไร ก็ตาม
การให้ความรู้และการศึกษาด้านการรู้สารสนเทศแก่ผู้เรียนนั้น จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบก่อนว่า
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ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามสามารถและทักษะในระดับใด ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาระดับการรูส้ ารสนเทศ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ โดยข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเป็น
ข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ ใช้ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพตรง
กับ ความต้องการของนักศึกษาและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้การศึกษาวิจัย ด้านการรู้สารสนเทศยังเป็นอีกด้านหนึ่งที่จะทำ�ให้รู้ถึงระดับการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ เพือ่ เป็นแนวทางให้คณาจารย์
ได้สร้างพืน้ ฐาน การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ให้แก่นกั ศึกษา เพือ่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ อ่ ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สุรินทร์
สุรินทร์

1. เพือ่ ศึกษาระดับการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2. เพื่อเสนอแนะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิธีดำ�เนินการวิจัย
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1. พื้นที่การวิจัย คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ลง
ทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำ�นวน 1,602 คน โดยกำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
อ้างอิงตารางสำ�เร็จรูปของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความคาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 (สุวิมล ติรกานันท์, 2548 : 25)
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จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของนักศึกษาทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำ�นวน 849 คน
(ร้อยละ 53.00) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำ�นวน 530 คน (ร้อยละ 33.08) นักศึกษาส่วนใหญ่ มีผลการ
เรียนตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป จำ�นวน 815 คน (ร้อยละ 50.87) และนักศึกษาส่วนใหญ่ มีประสบการณ์
การเรียนวิชาเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ จำ�นวน 1,436 คน (ร้อยละ 89.63)
2. ผลการวิเคราะห์ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ผลการวิเคราะห์การรู้สารสนเทศพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี
ระดับการรู้สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 51.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
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พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความรู้สารสนเทศด้านการประเมินสารสนเทศอยู่ใน
ระดับที่สูงสุด ระดับปานกลาง อยู่ที่ร้อยละ 58.80 รองลงมาด้านการกำ�หนดชนิดและขอบเขต
สารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน อยู่ที่ร้อยละ 51.37 และด้านการใช้สารสนเทศตามหลัก
จริยธรรมและกฎหมายอยู่ในระดับตํ่าที่สุด คือ อยู่ที่ร้อยละ 47.51
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จากผลการวิจัยเรื่อง การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ มีประเด็นที่น่าสนใจสำ�หรับอภิปรายผลดังนี้
1. ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
   1.1 ด้านการกำ�หนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะการเรียนการสอน ในปัจจุบนั
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ได้เน้นกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาโดยครู อาจารย์ได้มกี ารมอบหมายงานให้นกั เรียน นักศึกษาได้คน้ คว้า
จัดทำ�โครงการ โดยนักศึกษาจำ�เป็นต้องกำ�หนดขอบเขต แนวคิดเบื้องต้นก่อนเริ่มทำ�การค้นหา
สารสนเทศหรือข้อมูล ทำ�ให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์และทักษะในการกำ�หนดหัวข้อ
ขอบเขต และกำ�หนดคำ�ค้นในการค้นหาสารสนเทศทีต่ อ้ งการได้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุพศิ
ศิรริ ตั น์ (2554 : บทคัดย่อ) ซึง่ พบว่าการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาด้านการกำ�หนดชนิดและขอบเขต
สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลางเพียงด้านเดียว ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ กมลรัตน์ สุขมาก
(2547 : บทคัดย่อ) ; จารุณี สุปินะเจริญ และนัดดาวดี นุ่มนาค (2551 : บทคัดย่อ) ; มุจลิทร์ ผลกล้า
(2550 : บทคัดย่อ) พบว่า นักศึกษามีการรู้สารสนเทศด้านการกำ�หนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศ
อยู่ในระดับมาก
   1.2 ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ พบว่านักศึกษามีระดับการรู้สารสนเทศด้านการเข้าถึง
สารสนเทศอยู่ในระดับตํ่า ทั้งนี้การจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษา ในรายวิชาการสืบค้นสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้เน้นการแนะนำ�การสืบค้นสารสนเทศด้วยโอแพค (OPAC) ให้
ความรู้และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่หนังสือ เน้นการฝึกทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
การกำ�หนดคำ�ค้นสารสนเทศ การเลือกหรือการประเมินสารสนเทศโดยพิจารณาจากความน่าเชื่อ
ถือของผู้แต่งหรือสำ�นักพิมพ์ พร้อมทั้งแนะนำ�วิธีการค้นหาตัวเล่ม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ เป็นการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (คณาจารย์สาขา

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.18 No. 2

13

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

บรรณารักษศาสตร์, 2549 : บทนำ�) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่ตระหนักถึงความสำ�คัญและ
ไม่ให้ความสนใจในเนื้อหาส่วนนี้เท่าที่ควร อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่อาจจะใช้การสืบค้นสารสนเทศ
จากเครื่องมือช่วยค้นบนอินเทอร์เน็ตหรือเสิร์ช เอนจิน (Search Engine) โดยมีรูปแบบการสืบค้น
ที่ง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์หรือการสืบค้นสารสนเทศผ่านโอแพค
(OPAC) ประกอบกับการสืบค้นสารสนเทศผ่านฐานข้อมูลแต่ละฐานข้อมูลมีเทคนิคและกลยุทธ์ใน
การสืบค้นทีแ่ ตกต่างกัน หากนักศึกษาไม่เข้าใจเทคนิคและกลยุทธ์ การสืบค้นสารสนเทศอย่างแท้จริง
ก็ไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ซึง่ สอคล้องกับงานวิจยั ของ สุพศิ ศิรริ ตั น์
(2554 : บทคัดย่อ) ; สุพิศ บายคายคม (2550 : บทคัดย่อ) ที่พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่มี
ความสามารถในการกำ�หนดคำ�สำ�คัญ และไม่เข้าใจการใช้เทคนิคการตัดคำ� การใช้ตรรกะบูลนี (AND
OR NOT) การจำ�กัดผลการค้นหาเพื่อขยายผลการค้นหาสารสนเทศให้แคบหรือกว้างขึ้น ทำ�ให้
นักศึกษามีการรู้สารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศในระดับตํ่า
1.3 ด้านการประเมินสารสนเทศ พบว่า นักศึกษามีการรู้สารสนเทศด้านการประเมิน
สารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยการประเมินสารสนเทศของนักศึกษาเกี่ยวข้องกับความ
สามารถหลายด้านเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพยากรสารสนเทศทีน่ า่ เชือ่ ถือ โดยนักศึกษาสามารถสรุปแนวคิด
สำ�คัญจากสารสนเทศค้นหาและรวบรวมได้ พร้อมทัง้ ประเมินสารสนเทศ แหล่งทีม่ าของสารสนเทศ
และประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บราวน์ และครัมโฮลซ์ (Brown & Krumholz, 2002 :
Abstract) ; ปภาดา เจียวก๊ก (2547 : บทคัดย่อ) และสายฝน บูชา (2551 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าการ
ประเมินสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะนักศึกษา
คณาจารย์ผสู้ อนและบรรณารักษ์มองข้ามความสำ�คัญของทักษะด้านการประเมินสารสนเทศ ซึง่ ใน
ยุคสารสนเทศท่วมท้นถือว่ามีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง
1.4 ด้านการใช้สารสนเทศตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย พบว่านักศึกษามีการรู้
สารสนเทศด้านการใช้สารสนเทศตามหลักจริยธรรมและกฎหมายอยูใ่ นระดับตาํ่ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ
วิชาการสืบค้นสารสนเทศไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศตามหลักจริยธรรมและ
กฎหมาย (คณาจารย์สาขาบรรณารักษศาสตร์, 2549 : 83) รวมทั้งกิจกรรมการเรียน การสอนใน
รายวิชาการสืบค้นสารสนเทศที่จัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและ
กฎหมายทางสารสนเทศ ซึ่งหากอาจารย์ผู้สอนไม่ได้สอนหรือสอดแทรกเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมแล้ว
อาจทำ�ให้นกั ศึกษาขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการใช้สารสนเทศตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย
ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของคาราเวลโล และคณะ (Caravello et al, 2001 : Abstract) ; จารุณี
สุปินะเจริญ และนัดดาวดี นุ่มนาค (2551 : บทคัดย่อ) ; ชูชีพ มามาก (2553 : บทคัดย่อ) ; มยุรี
ยาวิลาศ (2553 : บทคัดย่อ) ; ที่พบว่านักศึกษามีการรู้สารสนเทศด้านการใช้สารสนเทศตามหลัก
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จริยธรรมและกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง
1.5 การรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ โดยภาพรวม
พบว่านักศึกษามีการรู้สารสนเทศในระดับปานกลาง ทั้งนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การ
เรียนวิชาการสืบค้นสารสนเทศ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ แหล่ง
สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสืออ้างอิง การเขียนรายงานทางวิชาการ (คณาจารย์สาขา
บรรณารักษศาสตร์, 2549 : 84) ทั้งนี้เป็นเพราะเนื้อหาของรายวิชาดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมทักษะ
การรูส้ ารสนเทศตามมาตรฐานการรูส้ ารสนเทศของสมาคมห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดวิจยั
แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งรายวิชาการสืบค้นสารสนเทศเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ บัตรรายการ
การสืบค้นด้วยระบบโอแพค (OPAC) หนังสืออ้างอิง การเขียนรายงานการอ้างอิงและการเขียน
บรรณานุกรม ในรายงาน ซึง่ ขาดเนือ้ หาด้านการประเมินสารสนเทศและด้านการใช้สารสนเทศตาม
หลักจริยธรรมและกฎหมาย นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการสืบค้น
สารสนเทศ เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำ�หนดให้เป็นวิชาเลือกเรียนกลุ่มมนุษยศาสตร์ ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ดังนั้นนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการสืบค้นสารสนเทศจึงขาดทักษะ
ด้านการรู้สารสนเทศ โดยเฉพาะด้านการใช้สารสนเทศตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย และด้าน
การเข้าถึงสารสนเทศที่อยู่ในระดับตํ่าเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิศ บายคายคม (2550 :
บทคัดย่อ) ที่พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่มีความสามารถในการกำ�หนด คำ�สำ�คัญและ
ไม่เข้าใจการใช้เทคนิคการตัดคำ�  การใช้ตรรกะบูลีน (AND OR NOT) การจำ�กัดผลการค้นหาเพื่อ
ขยายผลการค้นหาให้แคบหรือกว้างขึ้น ทำ�ให้นักศึกษามีการรู้สารสนเทศในระดับตํ่า แต่แตกต่าง
จากงานวิจัยของ คาราเวลาโล และคณะ (Caravello et al, 2001 : Abstract) จารุณี สุปินะเจริญ
และนัดดาวดี นุ่มนาค (2551 : บทคัดย่อ) ; ชูชีพ มามาก (2553 : บทคัดย่อ) ; แบลค (Black, 2000 :
Abstract) มยุรี ยาวิลาศ (2553 : บทคัดย่อ) ; มุจลินทร์ ผลกล้า (2550 : บทคัดย่อ) และฮาร์ทแมน
(Hartman, 2001 : Abstract) ที่พบว่า นักศึกษามีการรู้สารสนเทศด้านการใช้สารสนเทศตามหลัก
จริยธรรมและกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง
2. ข้อเสนอแนะการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
สำ�หรับข้อเสนอแนะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ เป็นข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ โดยมีผู้ให้ข้อเสนอแนะ จำ�นวน 280 คน ผู้วิจัยขอสรุปโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้
    2.1 ด้านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านการรู้สารสนเทศ
         2.1.1 ควรจัดให้มีการเรียนการสอนด้านการรู้สารสนเทศอย่างทั่วถึง
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    2.1.2 ควรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนเข้มงวดให้มากขึ้น เพื่อที่
นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่แน่นกว่าเดิม
     2.1.3 ควรปรับการเรียนการสอนให้ทันสมัยกว่าเดิม
     2.1.4 ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาและเน้นการปฏิบัติให้มากว่าเดิม
     2.1.5 ควรให้นักศึกษาลองปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี ไม่ควรสอนแต่ทฤษฎีอย่างเดียว
       2.1.6 อาจารย์ควรแนะนำ�การค้นคว้าสารสนเทศเพือ่ ใช้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
     2.1.7 ควรให้ความรู้และให้นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของสารสนเทศ เพื่อการ
เรียนในทุกรายวิชา
2.2 ด้านสภาพปัญหาการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ นักศึกษาได้เสนอแนะดังนี้
     2.2.1 นักศึกษาไม่เห็นคุณค่าของสารสนเทศหรือไม่ต้องการใช้สารสนเทศ
    2.2.2 นักศึกษาไม่เข้าใจถึงความจำ�เป็นต้องใช้สารสนเทศ เพราะเนื้อหาที่เรียนเพียง
พอแล้วในห้องเรียน
     2.2.3 เนื่องจากไม่ใช่วิชาบังคับจึงไม่จำ�เป็นต้องเรียน
     2.2.4 เนื่องจากคิดว่าสารสนเทศไม่มีบทบาทด้านการเรียนมากนัก จึงทำ�ให้ไม่สนใจ
2.3 ด้านแนวคิดการแก้ไขปัญหาด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นักศึกษาได้เสนอแนะดังต่อไปนี้
     2.3.1 สร้างแนวคิดและความรู้ด้านการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยให้นักศึกษาเห็น
ถึงความจำ�เป็นของสารสนเทศในการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน
     2.3.2 ควรจัดการเรียนการสอนด้านการรู้สารสนเทศ โดยให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของ
สารสนเทศให้มากขึ้น
     2.3.3 ควรจัดให้มีการอบรมการใช้สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
     2.3.4 ควรจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
     2.3.5 ควรมีการปลูกฝังการใช้สารสนเทศให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย
     2.3.6 จัดการอบรม แนะแนวเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศให้แก่นักศึกษา
      2.3.7 ส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าสารสนเทศและให้ความรู้เรื่อง
สารสนเทศแก่นักศึกษา
2.4 ด้านอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ นักศึกษาได้เสนอแนะดังต่อไปนี้
     2.4.1 มหาวิทยาลัยควรจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยเพื่อการบริการที่รวดเร็ว
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     2.4.2 มหาวิทยาลัยควรให้การศึกษาด้านการเขียนเอกสารอ้างอิงอย่างถูกต้องและเน้น
ถึงการให้เกียรติเจ้าของผลงาน
   2.4.3 มหาวิทยาลัยควรจัดสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อความ
สะดวกในการใช้งานของนักศึกษา
   2.4.4 มหาวิทยาลัยควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอแก่ความ
ต้องการของนักศึกษา เพราะปัจจุบนั หนังสือในห้องสมุดสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เก่าเกินความต้องการ
   2.4.5 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดพื้นที่บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพียงพอกับความต้องการ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการเก่าเกินไป และควรจัดพื้นที่
ให้บริการบริการให้น่าสนใจและน่าเข้าใช้บริการมากกว่านี้
   2.4.6 ระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยช้า การเชื่อมต่อทำ�ได้ยาก
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จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาดังนี้
1. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ควรกำ�หนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศดังนี้
    1.1 กำ�หนดให้รายวิชาการรูส้ ารสนเทศเป็นรายวิชาบังคับ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และ
ปรับปรุงเนื้อหาวิชาการรู้สารสนเทศให้ครอบคลุมทุกด้าน และสอนโดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริ ญ ญาโท-เอก ทางด้ า นบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ ห รื อ สารสนเทศศาสตร์
สารสนเทศศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
เช่น บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น
   1.2 กำ�หนดนโยบายให้มกี ารประเมินทักษะการรูส้ ารสนเทศของนักศึกษาปีที่ 1 เพือ่ เป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
   1.3 ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ในเรื่องการรู้สารสนเทศและการสอนโดย
บูรณาการการรู้สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษา
   1.4 ให้มกี ารบูรณาการเนือ้ หาการรูส้ ารสนเทศในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดย
การสร้างความรูค้ วามเข้าใจและความตระหนักในเรือ่ งการรูส้ ารสนเทศ ความสำ�คัญและความจำ�เป็น
ของการรู้สารสนเทศให้ผู้สอน
  1.5 มหาวิทยาลัยควรจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยเพื่อการบริการที่รวดเร็ว
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    1.6 มหาวิทยาลัยควรให้การศึกษาด้านการเขียนเอกสารอ้างอิงอย่างถูกต้องและเน้นถึง
การให้เกียรติเจ้าของผลงาน
    1.7 มหาวิทยาลัยควรจัดสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทัง้ มหาวิทยาลัย เพือ่ ความสะดวก
ในการใช้งานของนักศึกษา
    1.8 มหาวิทยาลัยควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีท่ นั สมัยและเพียงพอแก่ความต้องการ
ของนักศึกษา เพราะปัจจุบันหนังสือในห้องสมุด สำ�นักวิทยบริการฯ เก่าเกินความต้องการ
2. ข้อเสนอแนะต่อสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรกำ�หนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริม
การรู้สารสนเทศดังนี้
    2.1 กำ�หนดนโยบายและวางแผนจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบแก่นักศึกษา โดยประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน
     2.2 ควรจัดกิจกรรปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ให้สมุด
โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม
เล็ก กิจกรรมภาคปฏิบัติ เป็นต้น
    2.3 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดพื้นที่บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพียงพอกับความต้องการ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการเก่าเกินไป และควรจัดพื้นที่
ให้บริการให้น่าสนในและเข้าใช้บริการมากกว่านี้

สุร
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ร์

เอกสารอ้างอิง

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ
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บทบาทผู้บริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5
The Role of the School Administrators in Applying the
Sufficiency Economy Philosophy in the Schools under the
Jurisdiction of the Office of UbonRatchathani Primary
Educational Service Area 5
รุ่งวิภา มนต์ทอง1 นิรมิต ชาวระนอง2
Rungwipa Monthong1, Niramit Chaoranong2
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพความคิดเห็นของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการนำ�ปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 2) เพือ่ เปรียบเทียบตามตำ�แหน่งบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการนำ�ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 3) แนวทางการพัฒนา
บทบาทผู้บริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จำ�นวน
122 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม และ การสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า F
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นบทบาทผู้บริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในสถานศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารพบว่าในการน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในสถานศึกษา จำ�แนกตามตำ�แหน่งและตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่าง
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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3. แนวทางการพัฒนา 5 ด้าน 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ผูบ้ ริหารคำ�นึงถึงบริบท
ความคุม้ ค่าเพราะบุคคลสำ�คัญในการน้อมนำ�มาใช้ในสถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ผู้บริหาร ควรส่งเสริมและบูรณาการ โดยคำ�นึงความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย
3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือบำ�เพ็ญประโยชน์และกิจ
สาธารณะนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่กระบวนการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาการของผู้เรียนแต่ละวัย 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาผู้บริหารเป็นแบบอย่าง
และสร้างขวัญกำ�ลังใจแก่ครู บุคลากร 5) ด้านผลลัพธ์และความสำ�เร็จ การบริหารองค์กรง่ายและก่อ
เกิดความคุ้มค่าแก่ครู บุคลากร ผู้เรียน และชุมชน ในการดำ�เนินชีวิต
คำ�สำ�คัญ : การน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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The research aimed to study the opinion of the teachers and the educational
personnel towards the role of the school administrators in promoting the use of the
sufficiency economy philosophy in the schools under the Office of UbonRatchathani
Primary Educational Service Area 5 ; to compare the positions and roles of the
administrators in applying the same philosophy in the small-, medium- and largesized schools and to explore the guidelines to develop the roles of the school
administrators. The samples totaling 122 were the school administrators, the teachers
and the educational personnel from the schools Ban Tonsawad, Ban Khaemcharoen
and Ban Muangnadee under the Office of UbonRatchathani Primary Educational
Service Area 5. The research instruments were the questionnaire and focus group.
Statistics used were percentage, mean, standard deviation and F-test.
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The research finding were as follows.
1. The role of the school administrators in applying the sufficiency economy
philosophy was rated high.
2. Considering the role as classified by the administrators’ positions and the
school size, there was no difference.
3. The following were the five aspects of the guidelines. On school
administration: the administrators should pay attention to worth of an application
as they were the key figures in utilizing the philosophy. On curriculum and learning
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activities: the administrators should promote and integrate the philosophy with due
consideration to the age of learners. On learner development activities: the
administrators should promote the activities oriented to the public interest and
benefits. On the personnel development: the administrators should be a role model
and provide support and morale to the teachers. On results and achievement: the
administration should lead to values, and creativity to teachers, personnel, learners
and communities.
Keywords : Application the sufficiency economy philosophy
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เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดำ�รัสชีแ้ นวทาง
การดำ�เนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นสามารถดำ�รงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาชีแ้ นวการดำ�รงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำ�เนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและ
ความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนำ�วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำ�เนินงานทุกขัน้ ตอน
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำ�นึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม
ดำ�เนินชีวิตด้วย ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550 : 10)
สำ�นักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลัก
ในการวางแผนการพัฒนาประเทศตระหนักถึงความสำ�คัญของพระราชดำ�ริได้อันเชิญปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานำ�ทางในการจัดทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 9 พุทธศักราช 2545–2549 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พุทธศักราช
2550–2554 ยังคงน้อมนำ�  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความ
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สำ�คัญกับการพัฒนาทีย่ ดึ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนือ่ งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 - 9 และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยมีการเตรี
ยม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพื่อ
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน จากที่กล่าวมาทำ�ให้หลายฝ่าย
ตระหนักถึงความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์การจัดการศึกษาให้เป็นไปในลักษณะ
สมดุลกับบริบททางสังคม วัฒนธรรมและสภาพของท้องถิน่ ทีห่ ลากหลาย ครูคอื บุคลากรทีม่ บี ทบาท
สำ�คัญในการหล่อหลอมสมาชิกในชุมชนให้มีคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารเรียนการสอน
ภายใต้คณะกรรมการ บริหารโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของ
กระทรวง ผ่านการจัดโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนในทุกระดับ สร้างบุคลากรที่
จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
และสามารถนำ�หลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการสู่การเรียนการ
สอนในทุกกลุม่ สาระการเรียนรูข้ องทุกช่วงชัน้ รวมถึงการเรียนการสอนในระดับอาชีวะและการศึกษา
นอกโรงเรียน (คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านสถานศึกษาและเยาวชน, 2550 : 6)
สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเป็นองค์กรส่วนหนึ่ง ของภาครัฐที่ท�ำ
หน้าที่จัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทในการนำ�นโยบายด้านการศึกษา มาสู่สถานศึกษา การมี
ส่วนร่วมในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจึงถือเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายต้อง
ปฏิบัติร่วมกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษาถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการนำ�นโยบายมาสู่สถาน
ศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้บคุ ลากรในสถานศึกษามีสว่ นร่วมในการน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาประยุกต์ บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา การดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
และร่วมกันเป็นพลังผลักดันให้เกิดการตอบสนองนโยบาย สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด ร่วมกันดำ�เนินการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและกำ�หนดแผนการดำ�เนินงานหลักไว้ 4 ประการ คือ การ
สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการพัฒนาบุคลากรสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ การนำ�สู่การปฏิบัติ โดย
การนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนในการร่วมกันจัดการศึกษาและการติดตามประเมินผล (การดำ�เนินงาน
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานีเขต 5) โดยผู้บริหารน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาตามเกณฑ์
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คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา คือ
ข้อกำ�หนดหรือ หลักปฏิบตั หิ รือแนวทางการนำ�นโยบายทีส่ ถานศึกษากำ�หนด ไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้ 2) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การจัดทำ�หลักสูตร การ
ปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระ
บวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ และสังคม มุง่ เสริมเจตคติ โดยการนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 4) ด้านการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา คือ การส่งเสริมให้บคุ คลากรมีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะในการทำ�งาน
ทีด่ ขี นึ้ และมีทศั นคติทดี่ ใี นการทำ�งาน อันจะเป็นผลให้ปฏิบตั งิ านได้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และทำ�งาน
ด้วยความสุข 5) ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำ�เร็จ คือ ภาพหรือผลลัพธ์แห่งความสำ�เร็จที่ได้จากการ
น้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาต่อ
บทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาสภาพความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5
2. เพื่อเปรียบเทียบตามตำ�แหน่งบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการนำ�
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
3. แนวทางการพัฒนาบทบาทผูบ้ ริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษา

วิธีดำ�เนินการวิจัย
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ส

ประชากร
ประชากรเชิงปริมาณ คือผู้บริหาร จำ�นวน 5 คน ครูผู้สอน จำ�นวน 84 คน และบุคลากร
ทางการศึกษา จำ�นวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
ประชากรเชิงคุณภาพ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 4 คน ครูหัวหน้าวิชาการ จำ�นวน
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3 คน ครูหวั หน้าเจ้าของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำ�นวน 2 คน และประธานกรรมการสถานศึกษา
จำ�นวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
ขอบเขตเนื้อหา
1. การบริหารจัดการสถานศึกษา
2. หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
5. ผลลัพธ์/ภาพความสำ�เร็จ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้นคือ ผลการดำ�เนินงานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใช้ในสถานศึกษาสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จากการน้อมนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และผลการวิเคราะห์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงเรียน
บ้านม่วงนาดีจากการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวแปรตามคือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน การบริหารงานของสถานศึกษาทัง้ 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 5) ด้านผลลัพธ์และความ
สำ�เร็จในการน้อมนำ�มาใช้สู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงเรียน
บ้านม่วงนาดี สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
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ขั้นตอนการวิจัย
1. เลือกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายผู้ศึกษาได้พิจารณาเลือกพื้นที่แบบเจาะจง โดยเลือกสถาน
ศึกษาโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญและโรงเรียนบ้านม่วงนาดี สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่ได้เข้าร่วมสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี
2554-2556 สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และเลือกกลุม่ เป้า
หมายแบบเจาะจง เพื่อใช้เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) โดยพิจารณาจากบทบาทผู้มี
ส่วนในการให้ขอ้ มูลของบทบาทของผูบ้ ริหารในการส่งเสริมการนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญและโรงเรียนบ้านม่วงนาดี สังกัดสำ�นักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2. การสร้างเครื่องมือ
2.1 แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน 60 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .924 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือก
ตอบ(Check list) ประกอบด้วย ตำ�แหน่งและขนาดของโรงเรียน
ตอนที่ 2 สอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ และโรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ด้าน
การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และด้านผลลัพธ์และความสำ�เร็จจำ�นวน 60 ข้อ 5 ระดับ
2.2 แบบสนทนากลุ่ม เป็นการสัมภาษณ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในวงสนทนากลุ่ม
โดยมีการแบ่งเป็น 2 กลุม่ การสนทนาคือ กลุม่ สายผูบ้ ริหาร และกลุม่ สายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยผู้ทำ�วิจัยเลือกผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 ห่วง
2 เงือ่ นไข และเข้าใจเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงทีส่ ง่ ผลถึงบทบาทผูบ้ ริหารในการน้อมนำ�
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา
3. เก็บข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากประชากรในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียน
บ้านแขมเจริญ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 จำ�นวน 122 ฉบับ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ท�ำ การวิเคราะห์ ดังนี้
1. ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทำ�การวิเคราะห์ สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นบทบาทผูบ้ ริหารความคิดเห็นของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต่อบทบาทผูบ้ ริหาร ในการน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนบ้านทอง
สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ และโรงเรียนบ้าน ม่วงนาดี สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5
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1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นบทบาทผูบ้ ริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญและโรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบ บทบาทผู้บริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ และโรงเรียนบ้านม่วงนาดี สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีดังนี้
2.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นบทบาทผู้บริหารในการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญและโรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 พบว่าอยู่ในระดับมาก และผล
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ และโรงเรียนบ้านม่วงนาดี สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำ�แนกตามตำ�แหน่งในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช่ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน ทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญและโรงเรียนบ้านม่วงนาดี สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามตำ�แหน่งในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน และตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่แตกต่างกัน แต่ในภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผลลัพธ์ความสำ�เร็จ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แนวทางการพัฒนาบทบาทผูบ้ ริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญและโรงเรียนบ้านม่วงนาดี สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
3.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การปฏิบัติสู่ด้านวิชาการ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก
กลางและใหญ่ พบว่า ผู้บริหารถือเป็นบุคลสำ�คัญในการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ โดยมีการบูรณาการสูห่ ลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 และจัดทำ�แผนสาระเข้าบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำ�มาจัดสูก่ าร
เรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลแก่ผเู้ รียนการปฏิบตั สิ ดู่ า้ นงบประมาณ พบว่า
การบริหารงานด้านงบประมาณคำ�นึงถึงบริบทสภาพของโรงเรียนนั้น ๆ จัดสรรให้เกิดความ
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เหมาะสม เกิดประโยชน์ เกิดความคุ้มค่า โดยพิจารณาลำ�ดับความสำ�คัญ มีการจัดหาสื่อนวัตกรรม
เข้าสูป่ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการฝึกทักษะแก่ผเู้ รียนในการจัดทำ�บัญชีพลเรือนเพราะคือจุด
เริ่มต้นของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งและมีการติดตาม การปฏิบัติสู่ด้านการบริหารงานบุคคล พบ
ว่า ผูบ้ ริหารต้องสร้างความสามัคคีให้เกิดขึน้ ในสถานศึกษา ทำ�งานในลักษณะเป็นกลุม่ (Teamwork)
จัดการบริหารให้ลงตัวในลักษณะทิศทางเดียวกัน มีการสร้างขวัญกำ�ลังใจ เสริมสร้างความมั่นคงใน
วิชาชีพ และผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างแก่ครู ครูเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียน ผู้เรียนเป็นแบบอย่างและ
นำ�สู่ชุมชนได้ การปฏิบัติสู่ด้านการบริหารงานทั่วไปพบว่าการบริหารคนหมู่มากต้องมีการวาง
ยุทธศาสตร์อาศัยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ผูป้ กครอง ให้เป็นอันหนึง่ อันเดียวกันเพราะเป้าหมายหลัก
คือ ผูเ้ รียน โดยมีการนำ�หลักการบริหารงานอย่างบริสทุ ธิ์ (Pure) มาปฏิบตั ิ และความคุม้ ค่าทีเ่ กิดขึน้
เกิดจากการติดตาม การปฏิบตั สิ กู่ ารประยุกต์ใช้ พบว่าผูบ้ ริหารเป็นสัญลักษณ์ของภาวะผูน้ �ำ ในองค์กร
หากผู้นำ�นำ�พาไปในทางที่ดี สถานศึกษาก็เกิดดี แต่ถ้าหากผู้นำ�นำ�พาไปในทางที่ผิด สถานศึกษาก็
ไม่เกิดการพัฒนา ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองถึงผลกระทบ ทั้งยังต้องมีระบบ
เชื่อมโยงอาศัยชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนในการผลักดัน
3.2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติสู่การนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกลงในเนื้อหาสาระ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พบว่า ผู้บริหาร
ควรส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ในการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกลงในกิจกรรมการ
เรียน การสอน และบูรณาการผสมผสานให้เหมาะสมตามช่วงวัยของผู้เรียน เน้นความสามารถตาม
วัยการปฏิบตั สิ กู่ ารบูรณาการลงในหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผูบ้ ริหาร
ควรมีวจิ ยั หรือตัวอย่างวิจยั เพือ่ เป็นตัวจัดการเรียนการสอน บูรณาการจัดลงในหลักสูตรสถานศึกษา
มีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นให้ข้อคิด ชี้แนะแนวทาง ปราชญ์ชาวบ้าน บูรณาการจัดลงในหลักสูตร
สถานศึกษาและผู้บริหารควรเน้นวิชาการงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำ�ภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาใช้ในชีวติ ประจำ�วันและวิชาสังคมศึกษา เพือ่ ให้ผเู้ รียนนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ใน
ชีวติ ประจำ�วันอย่างมีความสุขและพอเพียงกับโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปการปฏิบตั สิ กู่ ารนำ�หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมากำ�หนดและสร้างวิสยั ทัศน์สสู่ ถานศึกษา พบว่า ผูบ้ ริหารคำ�นึงถึงบริบทของ
สถานศึกษานัน่ ๆ มีการระดมความคิดคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ วางแนวยุทธศาสตร์ใน
การวางกรอบเพือ่ กำ�หนดและสร้างวิสยั ทัศน์ให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบตั สิ ู่
การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการลงในวิชาหน้าทีพ่ ลเมืองหรือสังคมศึกษา พบ
ว่าผู้บริหารต้องทำ�ความเข้าใจ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงศึกษาธิการ การเพิ่มวิชาใหม่
ในกลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือวิชาหน้าทีพ่ ลเมือง โดย การจัดทำ�ลงในหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูผสู้ อนวิชาสังคมนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประยุกต์และครูผสู้ อน
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รายวิชาต่าง ๆ บูรณาการให้เหมาะสม และผู้บริหารร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
ต่อยอดสูช่ มุ ชนในการเรียนรูศ้ กึ ษานอกห้องเรียนของโรงเรียนเกษตรอินทรียก์ ารปฏิบตั สิ กู่ ารนำ�หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงเนือ้ หาสาระช่วงชัน้ พบว่า ผูบ้ ริหารคำ�นึงถึงความเหมาะสม การรับ
รูข้ องนักเรียนแต่ละช่วงชัน้ เพือ่ การประยุกต์มาใช้แก่ผเู้ รียน ผูเ้ รียนสามารถปลูกข้าว เลีย้ งปลา เลีย้ ง
กบ สามารถนำ�สู่ การขยายเป็นผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป สามารถวางแผน ออมเงิน ทำ�บัญชีพลเรือนได้
3.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติสู่การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสอดแทรกลงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก
กลาง ใหญ่ พบว่า ผูบ้ ริหารสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เน้นกิจกรรม
ลูกเสือ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงสนองนโยบาย ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ ความสำ�เร็จเกิดกับผู้เรียน ได้
มีการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสูก่ ระบวนการปรับ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการ
ของผู้เรียนแต่ละวัย เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งคำ�ปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือสามารถเชื่อมโยงกับหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อาทิ ความอดทน ความมัธยัสถ์ การ
ปฏิบัติสู่การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกลงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อ
กิจกรรมแนะแนว พบว่า ผู้บริหารควรมีการแนะแนว ชี้แนะแก่ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชน โดย
การสร้างเครือข่ายเพือ่ ให้เห็นผลสำ�เร็จทีช่ ดั เจน สูก่ ารปรับแก้ไข ปรับปรุงต่อไป และผูบ้ ริหารถือเป็น
หัวใจสำ�คัญ เป็นที่เคารพ ดังนั้น ผู้บริหารควรจะเป็นแบบอย่างทีด่ ีเพือ่ ให้เกิดคามศรัทธา เชือ่ ใจ และ
นำ�ไปสู่การปฏิบัติตาม โดยผู้บริหารควรมีการลงพื้นที่เอง การปฏิบัติสู่การนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกลงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนต่อกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์และกิจ
สาธารณะ พบว่า ผู้บริหารสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง มีการชี้น� 
ำ ชี้แนะจัดกิจกรรมลงมือสู่การ
ปฏิบตั ใิ นการบำ�เพ็ญประโยชน์เพือ่ โรงเรียนและชุมชนและการจัดกิจกรรมนีน้ �ำ พาสูพ่ ฤติกรรมอันพึง
ประสงค์แก่ผู้เรียน อาทิ ผู้เรียนเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยต่อคนรอบข้าง เป็นการฝึกมารยาทที่ดีงามให้
ติดตัว การปฏิบตั สิ กู่ ารนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาปรับปรุงต่อกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
พบว่า ผู้บริหารต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง ต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ โดยใส่ใจ ใส่ราย
ละเอียดเพราะผู้เรียนเปรียบเสมือนลูกหลาน โดยผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีการปฏิบัติสู่การนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน พบว่า เมือ่ ผูบ้ ริหาร
ได้พัฒนาปรับปรุง ควรมีการติดตามผล ผลที่ปรากฏในทางที่ดี ควรส่งเสริมและพัฒนาต่อไปให้ดียิ่ง
ขึ้น หากผลที่ปรากฏไม่ดีควรนำ�มาปรับปรุงพัฒนาอีกครั้ง โดยผู้บริหารคำ�นึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก และ
ต่อยอดแก่ผู้เรียน
3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาการปฏิบตั สิ กู่ ารนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาครูและบุคลากร ในสถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พบว่า ผู้บริหารต้องครอง

30

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.18 No. 2

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

ตนในการดำ�เนินใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ เป็นแบบอย่างที่ดี ลงมือปฏิบัติจริง และสร้างขวัญกำ�ลัง
ใจแก่ชุมชน เพื่อสู่การปฏิบัติได้ง่ายยิ่งขึ้น การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตน
ของครูและบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข พบว่า ผู้บริหารต้อง
ทำ�เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งอยู่บนหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมี
ภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี ทัง้ ยังต้องสร้างขวัญกำ�ลังใจแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา การปฏิบตั สิ กู่ ารผลักดันพัฒนาครูและ
บุคลากรในการน้อมนำ�  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำ�วันสู่ครอบครัวและ
สังคม พบว่า ผู้บริหารต้องสร้างแรงศรัทธาให้เกิดแก่ครูและบุคลากร ดั่งสุภาษิต “จงกินเพื่ออยู่
อย่าอยูเ่ พือ่ กิน” และเป็นตัวอย่างทีด่ เี พือ่ ให้เห็นความสำ�เร็จเกิดการปรับไปใช้สคู่ รอบครัวและชุมชน
ต่อไปการปฏิบัติสู่การวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
ผู้บริหารควรมีการวางแผนและให้คณะครู บุคลากรพึงตระหนักถึง ความเหมาะสมของตนเองทั้ง
ฐานะหรือความสามารถ ดั่งสุภาษิต “นกน้อยทำ�รังแต่พอตัว”
3.5 ด้านผลลัพธ์และความสำ�เร็จ เมื่อสถานศึกษาได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พบว่า การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เกิดผลดีตอ่ งานทัง้ 4 ฝ่าย โดยเฉพาะด้านการจัดการบริหาร ทำ�ให้เกิดการบริหารองค์กร
ง่าย เกิดประโยชน์และก่อเกิดความคุ้มค่าในด้านงบประมาณ ผลของความสำ�เร็จส่งผลดีต่อสถาน
ศึกษา ครู ผูเ้ รียน ชุมชนจริง เมือ่ สถานศึกษาได้นอ้ มนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ
ในสถานศึกษาเกิดผลดีตอ่ ครูและบุคลากร พบว่า ครู บุคลากรมีความสุข จากการน้อมนำ�หลัก 3 ห่วง
2 เงื่อนไข ดำ�เนินชีวิตตามทาง สายกลาง มีความพอประมาณ ความมีเหตุผลและก่อเกิดภูมิคุ้มกัน
ในตัวเอง มีความรักสามัคคี ครูและบุคลากรสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อจากผู้บริหารแก่ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติเป็นแนวทางเกิดการซึมซับต่อผู้เรียน เมื่อสถานศึกษาได้น้อมนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเกิดผลดีต่อนักเรียน พบว่าผู้เรียนสามารถดำ�เนินชีวิต
ประจำ�วันอย่างมีความสุข มีการปรับประยุกต์เข้ากับชีวิตตนเองโดยการซึมซับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การออมเงิน การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ การทำ�นา สามารถถ่ายทอดความรู้แก่
ครอบครัว ชุมชนได้ ดัง่ สุภาษิต “ความรูท้ ว่ มหัวเอาตัวไม่รอด”เมือ่ สถานศึกษาได้นอ้ มนำ�หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถานศึกษาเกิดผลดีตอ่ ชุมชน พบว่า ชุมชนเกิดความพอใจ เมือ่
เกิดความพึงพอใจก็นอ้ มนำ�มาใช้จริงในชีวติ ประจำ�วัน คุณภาพของผูเ้ รียนทีด่ ไี ม่สร้างความเดือดร้อน
แก่ชมุ ชน ดัง่ คำ�ว่า “เด็กในวันนีค้ อื ผูใ้ หญ่ใน วันข้างหน้า ภาพความสำ�เร็จของเด็กคือ ภาพของชุมชน”
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1. จากการวิจยั พบว่า บทบาทผูบ้ ริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ และโรงเรียนบ้านม่วงนาดี สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมมีบทบาทอยู่ในระดับมาก คือมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.14
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ และโรงเรียน
บ้านม่วงนาดี สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ผู้ให้ข้อมูล
หลักที่ศึกษาทั้งหมดจำ�นวน 122 คน จำ�แนกตามตำ�แหน่ง พบว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคิด
เห็นจำ�แนกโดยตำ�แหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน และจำ�แนกตามขนาด
ของโรงเรียน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่
แตกต่างกัน แต่ในภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษาและด้านผลลัพธ์และความสำ�เร็จ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3. จากการสนทนากลุ่ม ของผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ
ครูหวั หน้าวิชาการ ข้าราชการครูทดี่ แู ลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และประธานกรรมการสถานศึกษา
หรือคณะกรรมการสถานศึกษา เกีย่ วกับบทบาทผูบ้ ริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ และโรงเรียนบ้านม่วงนาดี สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สรุปได้ว่า บทบาทในการน้อมนำ�หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียงมาใช้ทงั้ 3 โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจยั เสถียร ยุระชัย (2550 : คำ�นำ�) เศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ใช่สอนเอาความรํ่ารวยเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่การถอยหลังเข้าคลอง ไม่ใช่สอนให้คนหยุดพัฒนา
หยุดความกระตือรือร้น หยุดรับความรู้ไม่ใช่สอนให้คนรอรับการสงเคราะห์ ไม่ใช่สอนให้เน้นเพียง
ตัวเลขของการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ตรงกันข้ามเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สอนให้ทุกคน ทุกครอบครัว
ทุกองค์กร ทุกเชื้อชาติ ให้อยู่ในโลกอย่างมีสติปัญญา รู้เท่าทันโลก ขยันขันแข็งทำ�ทุกภารกิจอย่าง
พอดีพอประมาณ ให้อยูใ่ นโลกไม่เกินพอดีกล้าเผชิญกับปัญหาในโลกปัจจุบนั อย่างใช้ปญ
ั ญา เพือ่ เป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ไม่ตกเป็นเยื่อภายใต้กระแสกิเลส อันเป็น
สาเหตุแห่งความโลภ พบว่าบทบาทผูบ้ ริหารได้มกี ารแนะแนว ชีน้ �ำ แนวทาง เป็นตัวอย่างแก่ นักเรียน
ครู และชุมชน ในการปรับพฤติกรรม เกิดผลดีต่อ นักเรียน ครู และ ชุมชนจริง ในการน้อมนำ�มา
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำ�วัน โดยผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีและลงมือปฏิบัติจริง
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
   1.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารควรมีการกำ�หนดวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
เมื่อพบเจอในกิจกรรบำ�เพ็ญประโยชน์จากการน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและควรมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ในการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำ�คัญ
ในการน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา จะเกิดและส่งผลต่อนักเรียนอย่างไร
เพราะนักเรียนคือผลผลิตของอนาคต
   1.3 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาจำ�เป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสาระที่แท้จริงของ
การมีสว่ นร่วมของชุมชน จึงจะสามารถนำ�แนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม
กับผู้เรียน
   1.4 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา มีความประสงค์ให้นกั เรียน เรียนรูช้ มุ ชนเศรษฐกิจ
โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ การจัดทำ�บัญชีพลเรือน
2. ข้อเสนอแนะการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ชุมชนในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา
      2.2 ควรนำ�รูปแบบทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปทดลองใช้กบั สถานศึกษาอืน่ ๆ มีการกำ�กับ
นิเทศ ติดตาม แล้วทำ�การเปรียบเทียบว่าผลการทดลองเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไร โดย
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ควรให้การส่งเสริม สนับสนุน นำ�ไปใช้
โรงเรียนอื่น ๆ เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
     2.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาโดยผูบ้ ริหารเป็นบุคลสำ�คัญในการน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในสถานศึกษา ผูบ้ ริหารควรลงพืน้ ที่ ติดต่อประสานกับชุมชนส่งเสริมการเรียนรูป้ ราชญ์ชาวบ้าน
ในการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อผลที่เกิดกับผู้เรียนและเป็นแบบอย่างทั้งยังสร้างขวัญกำ�ลังใจ
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คณะทำ�งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านสถานศึกษาและเยาวชน. (2550). “การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://Sufficiencyecnomy.org/
mfiles/1173242010/6.jpg สืบค้น 17 มีนาคม 2550.
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คณะทำ�งานจัดทำ�แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).
แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาธิการ. อัดสำ�เนา.
คณะอนุกรรมการการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง. (2548). การสร้างขบวนการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
พอเพียง. กรุงเทพฯ : สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
ไพโรจน์ ภัทรนากุล. (2548). ดัชนีวัดธรรมาภิบาลสำ�หรับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.
นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เสถียร ยุระชัย. (2550). เศรษฐกิจพอเพียง. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
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การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
Knowledge management in schools
Metropolitan Municipality.
สุจิตรา โขมะพัฒน์1 พงษ์ธร สิงห์พันธ์2
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานีจ�ำ แนกตามอายุงานและวุฒกิ ารศึกษา และ 3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะการจัดการความ
รู้ที่เหมาะสมสำ�หรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
พนักงานครูและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 144 คน
ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Radom sampling) การกำ�หนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางของ
Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูลมี 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 ชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่า t และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้ง 7 ด้าน โดย
รวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและในรายข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี
2.1 พนักงานครูเทศบาลที่มีอายุงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ ในสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบ่งชี้
ความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการสร้างและแสวงหาความรู้
ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ ด้าน
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และด้านการเรียนรู้ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2.2 พนักงานครูเทศบาลที่มวี ุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบ่งชีค้ วามรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ส่วนด้านการจัดความรูใ้ ห้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกลัน่ กรองความรู้ ด้าน
การเข้าถึงความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และด้านการเรียนรู้ มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน
3. ด้านข้อเสนอแนะการจัดการความรูท้ เี่ หมาะสมพบว่าโรงเรียนควรประชุมทำ�ความเข้าใจ
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน จัดอบรมเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนทศเพือ่ พัฒนาตนเองและมีการนิเทศ
ติดตามให้มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ : การจัดการความรู้
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The research aimed to study knowledge management in the schools under
Ubon Ratchathani Municipality, to compare the same as classified by working tenure
and educational levels and to investigate the suggestions on knowledge management
for the schools under study.
The samples used in the study were teachers and school administrators in
the academic year 2014 totaling 144. They were derived by a stratified random
sampling. The sample size was determined by Krejcie and Morgan’s table. The
research instruments were a five-rating scale questionnaire with a confidence value
equivalent to .86 and an interview. Statistics used in data analysis were percentage,
mean, standard deviation, t-test and content analysis.
The research findings were as follows.
1. Knowledge management in the schools in the study were at a high level.
2. Considering a comparison of the opinions on knowledge management, it
was found that:
2.1 The teachers who had different working years had no different opinions
on knowledge management. As regards individual aspects, it was found that
knowledge indication was statistically different with a significance of .05. There was
no difference in terms of construct and pursuit of knowledge, systematization of
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knowledge, processing and filtering knowledge, access to knowledge, sharing and
learning.
2.2 The teachers with different educational levels had no different views
on knowledge management. Concerning individual aspects, it was found that
knowledge indication had a statistical difference of .01. Creation and pursuit of
knowledge was statistically different at the significance of .05. There was no difference
in terms of systematization, processing and filtering, access, sharing and learning of
knowledge.
3. Feedback Management found that the school should understand the
comments shared. Training on pine chemicals technology helped to develop and
supervision for the development of knowledge management effectively.
Keywords : Knowledge management
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สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน โดยมี
การนำ�ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้สถาน
ศึกษานัน้ ๆ เป็นสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นความรูซ้ งึ่ กันและกัน จัดปัจจัยและกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชน ให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคนในชุมชน เพื่อให้สังคม
ไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นที่ตั้งขององค์กรที่ให้บริการ
การศึกษา มีสภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการศึกษาวิจัย สำ�รวจ จัดหา และจัดตั้งแหล่ง
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุกรูปแบบ การระดมทรัพยากร การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ในการพัฒนาประเทศ
เพือ่ สร้างกลไกการเรียนรูท้ กุ ประเภทเพือ่ ให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และสามารถเรียน
รู้ตลอดชีวิตได้จริง การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม ให้มีการสร้างและ
ใช้ความรู้ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ นกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (สำ�นักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้, 2548 : 13)
สภาพการดำ�เนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในปัจจุบนั หลังจาก
ที่ได้ผ่านการอบรมสัมมนา และจะต้องนำ�ความรู้มาเผยแพร่ให้กับบุคลากรคนอื่น ๆ แล้วบุคลากรที่
เข้ารับการอบรมนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ จากที่ได้เข้ารับการอบรมในเรื่องต่าง ๆ ในหลาย ๆ
ด้าน แต่ทุกคนจำ�กัดด้วยหน้าที่รับผิดชอบงานในหน้าที่แต่ละด้านของตนเองจึงไม่สามารถที่จะ
ทำ�งานด้านอื่นทดแทนกันได้ เพราะขาดความรู้ในเรื่องที่ตนเองไม่ได้อบรมมา และไม่ได้รับผิดชอบ
งานนัน้ รวมถึงการไม่เปิดใจกว้างรับความรูจ้ ากบุคคลอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ถา่ ยทอดและเผยแพร่ความรูใ้ ห้ จึง
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ทำ�ให้เป็นปัญหาในการทำ�งานและงานนัน้ ขาดประสิทธิภาพเพราะบุคลากรยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ในการจัดการความรู้
ดังนั้น จึงมีความจำ�เป็นต้องคิดหาวิธีการดีที่สุดในการที่จะนำ�ความรู้มาถ่ายทอดและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาการจัดการความรู้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลสำ�คัญในการพัฒนาเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
จัดการความรู้จึงเป็นเรื่องที่ส�ำ คัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากรของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นอย่างมาก รวมไปถึงผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในสถานศึกษาอีกด้วย จาก
แนวคิดดังกล่าวทำ�ให้ผวู้ จิ ยั สนใจการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การจัดการความรูใ้ นสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
2. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรูใ้ นสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
จำ�แนกตามอายุงานและวุฒิการศึกษา
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการจัดการความรู้ที่เหมาะสมสำ�หรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครอุบลราชธานี

วิธีดำ�เนินการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ปีการ
ศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 233 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 14 คน และครูผู้สอนในสถาน
ศึกษา จำ�นวน 219 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 4 คน ครู
ผู้สอน จำ�นวน 140 คน รวมทั้งสิ้น 144 คน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Radom sampling)
การกำ�หนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางของ Krejcie and Morgan กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะการจัดการความรูท้ เี่ หมาะสมสำ�หรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
โดยการเลือกแบบเจาะจง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จำ�นวน 3 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารและโรงเรียนเทศบาล 5
ชุมชนก้านเหลือง ตัวแปรที่จะศึกษา 1) ตัวแปรอิสระ แบ่งตาม อายุงาน จำ�แนกเป็นไม่เกิน 10 ปี
และเกิน 10 ปี วุฒิการศึกษา จำ�แนกเป็น ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 2) ตัวแปรตาม ได้แก่
การจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามกระบวนการจัด การความรู้
ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ 7 ด้าน
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ดังนี้ 1) ด้านการบ่งชีค้ วามรู้ 2) ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ 3) ด้านการจัดความรูใ้ ห้เป็นระบบ
4) ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) ด้านการเข้าถึงความรู้ 6) ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ และ 7) ด้านการเรียนรู้ (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ และสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ, 2548 : 10-22)
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ขั้นตอนการวิจัยการ
1. ศึกษาหลักแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาจากหนังสือ
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
3. นำ�ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อกำ�หนดโครงสร้าง ขอบเขตและเนื้อหาของ
แบบสอบถาม
4. สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้าง ขอบเขตเนื้อหา และวิธีการตามข้อ 2-3
5. นำ�แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
6. นำ�แบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
7. นำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้ เพือ่ หาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .86
8. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำ�หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล ถึงผู้อำ�นวยการสถาน
ศึกษาของโรงเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง โดยนำ�ส่งแบบสอบถามไปส่งและรับทีโ่ รงเรียนด้วยตนเอง นำ�
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจมอบความสมบูรณ์จ�ำ นวน 144 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ตาม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดำ�เนินการตามดังนี้ ตอนที่ 1 นำ�มาแจกแจงความถี่คำ�นวณร้อยละ ตอนที่ 2 หาค่า
เฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานและ สถิตวิ เิ คราะห์เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม ใช้การทดสอบ t (t-test)
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1. ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการความรูใ้ นสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทั้ง 7 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากทุก
ข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ด้านการบ่งชีค้ วามรู้ รองมา คือ ด้านการสร้างและแสวงหาความ
รู้ และด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ตามลำ�ดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ด้านการ
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แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
   2.1 จำ�แนกตามอายุงาน พบว่า พนักงานครูเทศบาลที่มีอายุงานต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบ่งชี้ความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และด้านการเรียนรู้ มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน
   2.2 จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา พนักงานครูเทศบาลที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิด
เห็นต่อการจัดการความรู้ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบ่งชี้ความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และด้านการเรียนรู้ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3. ผลการศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะการจั ด การความรู้ ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด เทศบาลนคร
อุบลราชธานี 1) ด้านการบ่งชี้ความรู้ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน นำ�ข้อมูลจัดทำ�แผน กำ�หนดวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร
ประชุมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ตามนโยบายของต้นสังกัด ทั้งนโยบายการจัดการศึกษาชาติ
2) ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริม พัฒนาครูให้อบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ศึกษาดูงาน จัดการประชุมความรู้ส่งเสริม สนับสนุน
ครูและนักเรียนให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประชุมชี้แจงปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการป้องกัน 3) ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง
เรียบร้อย ตรวจสอบได้ นำ�เสนอข้อมูลทางเว็บไซต์ ทางเอกสาร วารสาร อย่างมีขั้นตอน ปรับปรุง
พัฒนางานได้อย่างต่อเนือ่ ง จัดทำ�สารสนเทศตามโครงสร้างงาน จัดหมวดหมูค่ วามรู้ ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 4) ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ� กลั่นกรองความรู้
เป็นระบบมีทิศทางเดียวกัน ปรับปรุง ตรวจสอบคุณภาพความรู้ก่อนเผยแพร่ ประมวลความรู้
ขัน้ ตอนการทำ�งานมุง่ สูก่ ารพัฒนาเป็นระบบ 5) ด้านการเข้าถึงความรู้ รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ทำ�วารสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ป้ายนิเทศ เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ปกครอง ประชาชน
ทั่วไป การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและใช้
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ประโยชน์ 6) ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำ�เอกสารประชุมเพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ�มาปรับปรุงแก้ไขระบบงานพัฒนางาน จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำ�
เอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำ�ทีมข้ามสายงาน การยืมตัว 7) ด้านการเรียนรู้ นำ�
องค์ความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง พัฒนาระบบงาน การจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยคิด ช่วยทำ�ช่วยวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาร่วมกัน วางแผนพัฒนางานอย่างเป็น
ระบบเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นำ�มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ติดตามกำ�กับอย่าง
สมํ่าเสมอ

อภิปรายผลการวิจัย
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1. สภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี การวิจัยพบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบ่งชี้ความรู้ รองมา คือ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ และด้าน
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ตามลำ�ดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ด้านการแบ่งปันแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ เป็นเพราะว่าผูบ้ ริหารและครูได้รว่ มมือกันพัฒนาระบบความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งมีการจัด
เก็บความรู้เอกสารสื่อต่าง ๆ อย่างเป็นระบบสามารถนำ�มาใช้ง่ายและสะดวก รวดเร็วหรือได้นำ�
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นฐานข้อมูลใน การจัดเก็บแหล่งเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบมีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติ การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 กำ�หนดให้สถาน
ศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเฉพาะทีเ่ ป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คลโดยกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลเพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
คล่องตัวให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้ สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจาย
อำ�นาจและการบริหารทีใ่ ช้โรงเรียนเป็นฐานเพือ่ ให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดำ�รงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้ อย่างมีความสุข สิทธิและหน้าทีข่ องสถานศึกษาทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล
หมายถึง ความเป็นนิติบุคคลของ สถานศึกษา นอกจากจะต้องดำ�เนิน การตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา ยังมีสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายกำ�หนด ทั้งกฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
มาตรฐาน 39 แห่งกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำ�หนด
ให้ผู้อำ�นวยการสถานศึกษาเป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไปรวมทั้งการจัดทำ�นิติกรรม
สัญญาในนามของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือตามระเบียบการบริหาร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.18 No. 2

41

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

การเงินของสถานศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้มาตรา 44 วรรคหนึ่ง และมาตรา 45 วรรคหนึ่ง แห่ง
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�ำ หนดให้มกี ารกระจายอำ�นาจของ
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่สถานศึกษา เพือ่ ให้การบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษามีความ
อิสระคล่องตัว ด้านการบริหารงาน 4 ด้าน ดังนี้ บริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ ไป และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วสันต์ ลาจันทึก (2548 : 54)
ได้วจิ ยั เรือ่ ง การจัดการความรูใ้ นสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น
เขต 4 พบว่าบุคลากร โดยสนับสนุนงบประมาณ มีนโยบายแผนงานชัดเจน ตลอดจนระบบ
สารสนเทศทีเ่ ป็นปัจจุบนั ด้านผูบ้ ริหารต้องเป็นผูใ้ ฝ่รใู้ ฝ่เรียนสร้างขวัญกำ�ลังใจโดยใช้หลักพรมวิหาร
4 เป็นบุคคลที่รับผิดชอบสูงด้านครูผู้สอนต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง นำ�เข้าองค์ความรู้ใหม่
บรรยากาศเป็นประชาธิปไตย ตระหนักในบทบาทหน้าทีข่ องตน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ งประสาน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและเข้าใจหลักของการจัดการความรู้
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
2.1 จำ�แนกตามอายุงาน พนักงานครูเทศบาลที่มีอายุงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการความรูใ้ นสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการบ่งชี้ความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการสร้าง
และแสวงหาความรู้ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้าน
การเข้าถึงความรู้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และด้านการเรียนรู้ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบความรู้อย่างต่อเนื่องมีการจัดเก็บ
ความรูเ้ อกสารสือ่ ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบสามารถนำ�มาใช้งา่ ยและสะดวก รวดเร็วหรือได้น�ำ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นฐานข้อมูลใน การจัดเก็บแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เสาวลักษณ์ จัดพล (2547 : 48) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิก สังกัด
สังฆมณฑลจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีระหว่างวามคิดเห็นของครูผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันและความ
คิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ต่างกันกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัด
สังฆมณฑลจันทบุรี เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพของโรงเรียน 4 ด้าน คือ 1) พลวัตการเรียนรู้ 2) การแปรรูปองค์การ 3) การให้อำ�นาจการ
จัดการความรู้และ 4) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาศักยภาพของ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ระหว่างความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน
และระหว่างความคิดเห็นครูที่มีประสบการณ์ไม่ต่างกัน
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2.2 วุฒิการศึกษา พบว่า พนักงานครูเทศบาลที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การจัดการความรู้ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบ่งชีค้ วามรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการ
จัดความรูใ้ ห้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกลัน่ กรองความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และด้านการเรียนรู้ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเพราะว่าผู้บริหารและ
ครูในโรงเรียนมีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการและเป็นระบบที่ชัดเจนในการแก้ไข
จุดบกพร่อง หรืออาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร ส่งเสริมครูให้แสวงหาวิธีการกระบวนการทำ�งานใหม่ ๆ
ที่มีประสิทธิภาพให้ดีขึ้นเสมอ จัดให้มีหนังสือ วารสาร ตำ�รา หนังสือพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ ที่ทันต่อ
เหตุการณ์ให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าและโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีความอิสระในการจัดหาและ
การสร้างความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประวัติ ขุนทวี (2548 : 61) ได้
ศึกษาลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนตามทัศนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี พบว่า ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีจำ�แนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี ตามอายุตํ่ากว่า 45 ปี กับตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ตามประสบการณ์
ทำ�งานในโรงเรียน ตํ่ากว่า 20 ปี กับ 20 ปีขึ้นไปและที่ตั้งของโรงเรียนในเขตเทศบาลกับนอกเขต
เทศบาลมีทัศนคติต่อลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
  1.1 โรงเรียนควรมีการประชุมชี้แจงให้ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้าใจ เห็นถึง
ความสำ�คัญ และทราบถึงกระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อให้ครูได้รับรู้เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ในสถาน ศึกษาโดยทั่วถึง อันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ และความสนใจความ
กระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคคลที่ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา
   1.2 โรงเรียนควรจัดอบรมสัมมนา คณะครูบคุ ลากรในโรงเรียนในเรือ่ งเกีย่ วกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อจะได้นำ�มาเป็นความรู้ในการจัดเก็บองค์ความรู้
การเผยแพร่ความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ตโดยเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากร
ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    1.3 โรงเรียนควรให้ครูทกุ คนมีการนิเทศติดตามงาน แนะนำ�งานให้แก่กนั และกันเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันตรวจสอบทบทวนงานร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการพัฒนา
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ทีมงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับสภาพการจัดการความรูใ้ นสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
  2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนที่สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส่วน
ท้องถิ่น และสถานศึกษาที่สังกัดองค์การบริหารสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ

เอกสารอ้างอิง
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กระทรวงศึกษาธิการ. (2548). มาตรฐานการศึกษาของชาติ. กรุงเทพฯ : สำ�นักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้.
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มพูนผลผลิตแห่งชาติ. (2548). คู่มือการจัด
ทำ�แผนการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : สำ�นักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ.
ประวัติ ขุนทวี. (2548). ลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วสันต์ ลาจันทึก. (2548). การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่นเขต 4. การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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The development of the performing arts through
the cultural golden silk in Surin
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมไหมทองของ
จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อพัฒนาศิลปะการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไหมทองของจังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม
เป้าหมายทีศ่ กึ ษาคือ กลุม่ เลีย้ งไหมทอง ช่างทอผ้า และประชาชนทีอ่ าศัยอยูห่ มูบ่ า้ นตากแดด ตำ�บล
ตากูก อำ�เภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ กี ารสังเกต การสัมภาษณ์
แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม เพื่อพัฒนาศิลปะการแสดงระบำ�ไหมทอง
ผลการศึกษาพบว่า การการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหมสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี โดยมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ส�ำ คัญ คือ ไหมทอง มีขั้นตอน และวิธีการ
ปลูกหม่อนเลีย้ งไหม และทอผ้าไหม ตามวิถชี มุ ชนทีส่ บื ทอดมาจากบรรพบุรษุ มีกระบวนการเลีย้ งไหม
เริ่มจากการเลือกฝักไหมที่สมบูรณ์มาขยายพันธุ์แบบวิถีชาวบ้าน โดยนิยมเลี้ยงใต้ถุนบ้าน ตลอดจน
หลักปฏิบัติหรือข้อห้ามต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงอยู่ในกระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เช่น ข้อห้าม
ไม่ให้คนในบ้านทะเลาะกันเพราะถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านความเชื่อที่ว่าห้ามผู้ชายกินเหล้าใน
บ้าน ห้ามสูบบุหรีใ่ นบ้าน ห้ามคนในบ้านทะเลาะกันเพราะหนอนไหม จะไม่โตและให้เส้นใยไหมน้อย
กว่าปกติ เป็นกุศโลบายเพือ่ ให้เกิดการช่วยเหลือซึง่ กันและกันอยูด่ ว้ ยกันอย่างปรองดอง ผูว้ จิ ยั ได้เก็บ
ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสาวไหมทอง โดยเฉพาะวงจรชีวติ ไหม กรรมวิธกี ารสาวไหม
เพื่อพัฒนาเป็นการแสดงร่วมสมัย “ระบำ�ไหม” เป็นการผสมผสาน วิถีชีวิตท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์ทาง
นาฏศิลป์ คือ รำ�นาฏศิลป์พื้นเมือง ท่ารำ�นาฏศิลป์ไทย และท่าเต้นบัลเลต์ (Ballet) ตลอดจนการคิด
และสร้างรูปแบบ ลีลา ท่าทาง เครื่องแต่งกาย และดนตรี ให้สอดผสานกันอย่างเหมาะสม การพัฒนา
ชุดการแสดงทีส่ ามารถสือ่ ถึงเอกลักษณ์ วิถที อ้ งถิน่ ของชาวสุรนิ ทร์ และมีความเป็นร่วมสมัยทีส่ ามารถ
จัดการแสดงได้หลากหลายวาระ สร้างการรับรูด้ า้ นสุนทรียศาสตร์แก่ผชู้ มตลอดจนเรือ่ งราวที่ ถ่ายทอด
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ผ่านการแสดงให้เกิดการส่งเสริม และพัฒนาศิลปะการแสดงจากพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป
คำ�สำ�คัญ : การพัฒนา ศิลปะการแสดง วัฒนธรรม, ไหมทอง

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 purpose of this research were to 1) study the history of the cultural golden
silk in Surin, 2) develop the performing arts related to the cultural golden silk in Surin.
The target groups were groups of sericulture, weavers and villagers who live in Ban
Tak-dead, Ta-kook sub-district, Khawaosinrin district, Surin province. The research was
conducted with a qualitative research by observation, interviews, questionnaires and
focus groups to develop the performing arts called ‘the golden silk dance’.
The results of research were revealed as followings:
The sericulture and silk weaving has been inherited from ancestors for more
than 50 years. The golden silk, weaving process, the way how to plant mulberry for
feeding the silkworms and silk weaving according to the traditional way were played
important role as cultural sources. Feeding silkworm process would be started with
selecting the perfect silk sheath to reproducing as folkway. It is popular to feed the
silkworms under the house with following strictly the rules and prohibitions that
would be linked to the feeding silkworms process for example the family member
should not quarrel each one in the house, it is believed that the growth of silkworms
and less fibers production would be affected as normally; men should not drink and
smoke in their house. These policies would be loved, concerned, harmony and
helping each other in the family. The data details related to silk weaving, the silkworm
life circle and silk weaving process were collected by the researcher to develop the
dancing postures called ‘the golden silk dance’ as presenting contemporary. It is
combed between local lifestyle with Thai traditional dance, local dance, and ballet
dance including creating the dance patterns, graces, postures, clothes and music
matching with performance to present the Surin identity and lifestyle. It could be
contemporary that could be displayed in different events. These would be recognized
aesthetics to audiences including conveying the story by promoting and developing
the performing arts based on local wisdom as well.
Keywords : Development, Performing arts, Cultural, Golden silk
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การทอผ้าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นหน้าที่ของผู้หญิงชาวบ้านโดยใช้เวลาว่างหลัง
จากฤดูการเก็บเกี่ยว แล้วมาทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน หรือทอผ้าไว้สำ�หรับถวายพระในเทศกาลต่าง ๆ
ในประเทศไทย การทอผ้าเป็นงานหัตถกรรมพืน้ บ้านของประเทศไทยอย่างหนึง่ ทีม่ อี ยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าค
ของประเทศไทย และในแต่ละภูมิภาคมีวิธีการและลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่
โบราณซึง่ แตกต่างกันไปตามยุคสมัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน เป็นภาคทีม่ กี ารผลิต
ผ้าชนิดต่าง ๆ ทีถ่ อื ว่าเป็นเอกลักษณ์ทสี่ �ำ คัญทีม่ มี าตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เมือ่ ผ่านช่วงฤดูฝนผูห้ ญิง
และผูช้ ายจะช่วยกันทำ�งานในไร่นาแล้ว หลังจากนัน้ ผูห้ ญิงอีสานจะทอผ้าแล้วทำ�เช่นนีส้ บื ทอดกันมา
เป็นเวลานานงานทอผ้าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ที่ผู้หญิงอีสานส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น
(พิสิธ เจริญวงศ์, 2525 : 10-15)
ผ้าไหมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันลํ้าค่าและเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มี การถ่ายทอด
จากบรรพชนสู่สังคมยุคปัจจุบัน กล่าวได้ว่าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาวบ้านได้ก่อให้เกิดระบบ
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมที่สำ�คัญต่อชุมชนเกิดการเรียนรู้ การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างชาย-หญิง อย่าง
เป็นระเบียบแบบแผนมาเป็นเวลาช้านาน จนเกิดเป็นองค์ความรูว้ ฒ
ั นธรรมประเพณีของท้องถิน่ (ยศ
สันตสมบัติ, 2540 : 3-7)
จังหวัดสุรนิ ทร์เป็นจังหวัดหนึง่ ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมการทอผ้าไหมมานานและได้สบื ทอดเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม จนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะในเรือ่ งผ้าไหม ตลอดจนประเพณีวฒ
ั นธรรม
ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการผลิตและการทอ ไม่ว่าจะเป็นลวดลายของผ้าไหม การผลิตเส้นไหมน้อย และ
กรรมวิธีการทอ อีกทั้งจังหวัดสุรินทร์นิยมนำ�เส้นไหมขั้นหนึ่งหรือไหมน้อย ซึ่งภาษาเขมร เรียก
“โซดซัก” มาใช้ในการทอผ้าไหมน้อยจะมีลักษณะเป็นผ้าไหมเส้นเล็ก เรียบ นิ่ม เวลาสวมใส่จะรู้สึก
เย็นสบาย นอกจากนี้ การทอผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์ ยังมีกรรมวิธีการทอที่สลับซับซ้อน และเป็น
กรรมวิธีที่ยาก ซึ่งต้องใช้ความสามารถและความชำ�นาญจริง เช่น การทอผ้ามัดหมี่พร้อมยกดอกไป
ในตัว ซึง่ ทำ�ให้ผา้ ไหมทีไ่ ด้เป็นผ้าเนือ้ แน่นมีคณ
ุ ค่า มีการทอทีเ่ ดียวในประเทศไทย (อัจฉรา ภาณุรตั น์ และ
เครือจิต ศรีบุญนาค, 2536 : 5-7) นอกจากนี้ชุมชนหมู่บ้านตากแดด ตำ�บลตากูก อำ�เภอเขวาสินรินทร์
จังหวัดสุรนิ ทร์ เป็นชุมชนหนึง่ ทีม่ วี ถิ ขี องการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม มีประชากรร้อยละ 80 ทำ�การปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหมโดยมีการเลี้ยงไหมทองเป็นหลัก มีการสืบทอดกรรมวิธีในการเลี้ยง
ไหมจากบรรพบุรุษเป็นเวลานานกว่า 50 ปี มีวิธีการเลี้ยงไหมตามวงจรชีวิต เป็นชุมชนที่มีการเลี้ยง
ไหม และทอผ้าครบทุกกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทองจังหวัดสุรินทร์
ปัจจุบนั เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึน้ อย่างลาํ้ สมัยเกิดการปฏิวตั วิ งการอุตสาหกรรม
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มีการใช้ เครือ่ งจักรแทนแรงงานมนุษย์แทบทัง้ สิน้ แม้แต่การสาวไหมซึง่ เป็นกิจกรรมทีส่ ร้างสมาธิและ
ฝึกจิตใจให้สงบเยือกเย็นรู้จักอดทนรอเพื่อให้ได้มาซึ่งไหมน้อยการสาวไหมน้อยด้วยความอ่อนโยน
เฝ้าระวังไม่ให้เส้นไหมขาดออกจากกันการเฝ้าเลี้ยงดูตัวหนอนไหมที่ต้องใช้การเฝ้าสังเกตการ
เปลีย่ นแปลงของหนอนไหมซึง่ จะต้อง สัมพันธ์กบั ปริมาณอาหารอีกทัง้ ความเชือ่ เรือ่ งการแสดงความ
อ่อนโยนห้ามพูดคำ�หยาบกับหนอนไหมสิง่ เหล่านีเ้ ป็นกิจกรรมทีจ่ ะช่วย บ่มเพาะขัดเกลาผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับการเลีย้ งไหมสาวไหมให้มคี วามสงบเยือกเย็นมัน่ คง รูจ้ กั การ รอคอยจากทีก่ ล่าวมาคือ วัฒนธรรม
ด้านความเชือ่ ทีเ่ ราต้องอนุรกั ษ์ไว้ เพราะเป็นตัวกำ�หนดวิถชี วี ติ ของคนในสังคมให้มคี วามเจริญงอกงาม
เมือ่ มีการใช้เครือ่ งจักรมาแทนแรงงานมนุษย์วถิ ชี วี ติ ของคนในสังคมจึงเกิดการเปลีย่ นแปลงส่งผลต่อ
วัฒนธรรมของสังคม ด้านความคิด ความเชื่อ ขนบประเพณีวัฒนธรรมดนตรี ภาษาโดยฝีมือมนุษย์
ให้สัมพันธ์และเหมาะสมกับวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2540 : 34 -40)
ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ผู้วิจัยที่มีฐานความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
การพัฒนาศิลปะการแสดงจากวัฒนธรรมไหมทองสุรินทร์โดยเริ่มศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและ
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไหมทองสุรินทร์ เป็นข้อมลพื้นฐานนำ�ไปสู่การคิดค้น
สร้างสรรค์ ชุดการแสดงร่วมสมัย (Contemporary Dance) ทีเ่ รียกว่า “ระบำ�ไหมทอง” โดยเป็นการ
สอดแทรก ลีลา ท่าทางผสมผสานระหว่างท่านาฏศิลป์พื้นเมือง ท่ารำ�นาฏศิลป์ไทยและทักษะการ
เต้นบัลเลต์ผ่านองค์ประกอบทางด้านการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง อาทิ การใช้เครื่องดนตรีผสม
ผสานระหว่างเครื่องดนตรีสากลกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านสุรินทร์ และรูปแบบการแต่งกายแบบพื้น
เมืองสุรนิ ทร์ เล่าถึงเรือ่ งราววิถชี วี ติ การปลูกหม่อนเลีย้ งไหม เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงวิถชี วี ติ และกรรมวิธี
ขัน้ ตอนการผลิตเส้นไหมสีทอง ทีส่ อดแทรกด้านคำ�สอน ประเพณีความเชือ่ ของกลุม่ คนกับวัฒนธรรม
จังหวัดสุรนิ ทร์และเป็นสือ่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไหมทอง เกิดชุดการแสดงใหม่
ภายใต้ ฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดคุณค่าทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสนทรียด้านการแสดง
สามารถนำ�สิ่งที่ได้จากการวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาว
สุรินทร์ต่อไป
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2. เพื่อพัฒนาศิลปะการแสดงจากวัฒนธรรมไหมทองของจังหวัดสุรินทร์
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อำ�เภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านศิลปะการแสดง ด้านวัฒนธรรม ผู้นำ�ชุมชน
ชาวบ้านที่ทำ�การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวบุคคล การใช้ตัวบุคคลเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย
เป็นผูเ้ ก็บข้อมูลทัง้ ในการศึกษาเอกสาร การสังเกตการสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่ ผูช้ ว่ ยวิจยั เป็น
ผู้ช่วยในการประสานงานพื้นที่เก็บข้อมูล อุปกรณ์ ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ออำ�นวยความสะดวก
ในการบันทึกข้อมูลประกอบด้วยเครื่องบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพ สมุดและปากกาสำ�หรับการ
บันทึกข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากเอกสารและภาคสนาม โดยใช้
เทคนิควิธกี ารสังเกต สังเกตแบบส่วนร่วม การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุม่ ข้อมูล
ที่ได้มีการหาคุณภาพของข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้า
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การพัฒนาศิลปะการแสดงจากวัฒนธรรมไหมทองสุรินทร์ เป็นการวิจัยเพื่อหาคำ�ตอบตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมไหมทองในจังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อพัฒนาศิลปะ
การแสดงจากวัฒนธรรมไหมทองในจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้วิจัยจะแบ่งผลการวิจัย ออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ที่มา บทบาท และคุณค่าของวัฒนธรรมไหมทอง ผลการวิจัยพบว่าการปลูกหม่อน
เลีย้ งไหมและวัฒนธรรมการทอผ้ามีมานาน มีการสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบนั นับว่าเป็นภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นของชาวไทย-เขมร จังหวัดสุรินทร์ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะการเลี้ยงไหมทอง นับจาก
กระบวนการการเลีย้ งไหมทองโดยเริม่ จากการเลือกฝักไหมทีส่ มบูรณ์วธิ กี ารเลีย้ งและขยายพันธุต์ าม
วงจรของการเลีย้ งไหม ซึง่ กระบวนเป็นไปอย่างเรียบง่าย ตามวิถธี รรมชาติ ทำ�ให้ได้เส้นไหมทีม่ อี ย่าง
สวยงาม มีเส้นมันวาว เปลือกชั้นนอกสีเหลืองนวล ชั้นในสีเหลืองเข้ม ทำ�ให้เส้นไหมมีความสมบูรณ์
ทีส่ ดุ ซึง่ หมูบ่ า้ นตากแดด ตำ�บลตากูก อำ�เภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ เป็นชุมชนหนึง่ ทีม่ วี ถิ ขี อง
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีประชากรร้อยละ 80 ทำ�การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม โดยมี
การเลี้ยงไหมทองเป็นหลัก มีการสืบทอดกรรมวิธีในการเลี้ยงไหมจากบรรพบุรุษเป็นเวลานานกว่า
50 ปี มีวิถีการเลี้ยงไหมตามวงจรชีวิต (อ่อน พริ้งเพราะ, 2557, สิงหาคม 12) เป็นชุมชนที่มีการเลี้ยง
ไหมและทอผ้าครบทุกกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมทองจังหวัดสุรนิ ทร์ นอกจากนีว้ ธิ กี าร
เลีย้ งไหมยังสอดคล้องกับ วงจรชีวติ ไหมทีต่ อ้ งอาศัยการดูแลเอาใจใส่ของผูเ้ ลีย้ งเพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีด่ ี
ที่สุดในแต่ละรุ่นของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
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ภาพที่ 1 แสดงวงจรชีวิตของตัวหนอนไหม
ที่มา : (วงจรชีวิตหมอนไหม, 2558, กรกฏาคม 10)
ด้านวงจรชีวิตไหม
วงจรชีวิตของไหมที่มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ (Complete metamorphosis) มีอายุ
ประมาณ 42–55 วัน สามารถแยกได้ 4 ระยะ ดังนี้
1. ระยะไข่ไหม (eggs) มี 2 ชนิด คือ ไข่ไหมที่พักตัว (hibernating eggs) และไข่ไหมที่
ไม่พักตัว (non–hibernating eggs) ไข่ไหมที่พักตัวสามารถกระตุ้นให้ฟักออกเป็นตัวได้เช่นเดียวกับ
ไข่ไหมชนิดไม่พักตัว โดยการฟักเทียมไข่ไหมสารละลายกรดเกลือ ไข่ไหมที่ผ่านการพักตัวแล้วจะฟัก
ออกเป็นตัวภายใน 11-12 วัน ส่วนไข่ไหมชนิดไม่พักตัวจะฟักออกภายใน 10-11 วัน
2. หนอนไหม (larvae) ระยะนี้มีอายุประมาณ 19-25 วัน หนอนไหมแรกเกิดมีสีดำ�ยาว
ประมาณ 3 มิลลิเมตร หนักประมาณ 0.45 มิลลิกรัม ในระหว่างการเจริญเติบโต ปกติจะมีการลอก
คราบ 4 ครั้ง หนอนไหมเต็มที่จะมีนํ้าหนักเป็นประมาณ 10,000 เท่าของนํ้าหนักไหมแรกเกิด เมื่อ
หนอนไหมโตเต็มที่พร้อมจะทำ�รังเรียกว่า ไหมสุก ลำ�ตัวใส ส่ายหัวไปมาเพื่อพ่นเส้นใยทำ�รังในจ่อ ใช้
เวลา 2–3 วัน ในการพ่นเส้นใยและลอกคราบเป็นดักแด้
3. ระยะดักแด้ (pupae) ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 10-12 วัน จะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย
(ผีเสื้อ)
4. ผีเสื้อ (moth) ปกติมีอายุประมาณ 7-10 วัน ตัวเต็มวัยจะผสมพันธ์วางไข่สืบสายพันธุ์
ต่อไป
ด้านกระบวน ขั้นตอน และวิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
กรรมวิธีในการสาวไหมหมายถึงการดึงเส้นใยออกจากรังไหม เขียน พริ้งเพราะ (2557,
กันยายน 4) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรรมวิธี ขั้นตอน ของการสาวไหมทอง ไว้ดังนี้
1. ต้มนํ้าให้ร้อนประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส แล้วใส่รังไหมลงไปประมาณ 40-50 รัง
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เพื่อให้ความร้อนจากนํ้าช่วยละลาย Sericin (โปรตีน) ที่ยึดเส้นไหม
2. ใช้ไม่พายเล็กแกว่งตรงกลางเป็นแฉกคนรังไหมกดรังไหมให้จมนํ้าเสียก่อน
3. เมื่อรังไหมลอยขึ้นจึงค่อย ๆ ตะล่อมให้รวมกันแล้วต่อย ๆ ดึงเส้นใยไหมออกมา จะได้
เส้นใยไหม ซึ่งมีขนาดเล็กมาก รวมเส้นใยไหมหลาย ๆ เส้นรวมกัน
4. ดึงเส้นไหม โดยให้เส้นไหมลอดออกมาตามแฉกไม้ ซึง่ จะทำ�ให้ได้เส้นไหมทีส่ ม่�ำ เสมอและ
รังไหมไม่ไต่ตามมากับเส้นไหม เส้นไหมที่สาวได้จะผ่านไม้หีบขึ้นไปร้อยกันรอกที่แขวนหรือพวงสาว
ที่ยึดติดกับปากหม้อ แล้วดึงเส้นไหมใส่กระบุง
5. คอยเติมรังไหมใหม่ลงไปในหม้อต้มเป็นระยะ ๆ
6. รังไหมจะถูกสาวจนหมดรัง เหลือดักแด้จมลงก้นหม้อ แล้วจึงตักดักแด้ออก
ด้านความเชื่อและแนวปฏิบัติในวิถีชุมชน
ความเชือ่ และข้อปฏิบตั ทิ สี่ มั พันธ์กบั ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การปลูกหม่อนเลีย้ งไหมและการทอ
ผ้านั้น นงเยาว์ ทรงวิชา (2557, กันยายน 10) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับด้านความเชื่อและแนวปฏิบัติใน
วิถชี มุ ชน ความเชือ่ และข้อปฏิบตั ิ ว่าส่วนหนึง่ เป็นวิถปี ฏิบตั เิ พือ่ ให้การประกอบอาชีพดำ�เนินไปอย่าง
ราบรื่นไม่เกิดอุปสรรค นอกจากนั้นยังเป็นกุศโลบายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ความ
สัมพันธ์ในครอบครัว ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ จารีตประเพณี เป็นต้น ซึ่ง เอือม แยบดี
(2557, กันยายน 4) และเจริญ พริ้งเพราะ (2557, สิงหาคม 12) ให้สัมภาษณ์ถึงความเชื่อที่มีแนว
ปฏิบัติต่อการเลี้ยงไหมไว้ดังนี้
1. ห้ามทักทายหรือกล่าวชมใด ๆ เมื่อเห็นตัวหนอนไหม เช่น พูดว่าสวย เพราะจะทำ�ให้ตัว
หมอนเป็นโรค เลี้ยงยาก ตาย เกิดอุปสรรคในการเลี้ยง เหตุผล สันนิษฐานว่า การแบบดั่งเดิม ที่ใช้
กระด้งไหมนั้น ในเวลาที่ตัวไหมตื่น ผู้เลี้ยงต้องให้อาหาร ตามปกติการให้อาหารต้องรีบเปิด และปิด
กระด้ง หากมัวแต่ชื่นชมตัวไหมอาจจะทำ�ให้แมลงต่าง ๆ เข้าไปทำ�อันตรายแก่หมอนไหมได้
2. ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในบ้านหรือบริเวณที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เหตุผล เชื่อว่าควันบุหรี่จะ
ทำ�ให้ตัวหม่อนเกิดการติดโรค ส่งผลให้ต่อการเจริญเติบโตของตัวหม่อนหรือทำ�ให้ตัวหม่อนตายได้
3. ห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าหรือของมึนเมาในบริเวณที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เหตุผลการดื่มเหล้า
หรือของมึนเมานำ�ไปสูก่ ารทะเลาะเบาะแว้ง อาจจะทำ�ให้ตวั หม่อนเกิดภาวะเครียด มีผลต่อการเจริญ
เติบโตได้ปริมาณของไหมน้อยและคุณภาพของเส้นไหมไม่ดี เช่น เส้นไหมสีไม่สวยงาม เส้นไหมขาด
หรือไม่เรียงเส้น
ด้านบทบาทและคุณค่าของวัฒนธรรมไหมทอง
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติทตี่ า่ งก็ตอ้ งพึง่ พาอาศัยซึง่
กันและกัน ก่อให้เกิดระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรม การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้และรับ
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ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เป็นพื้นฐานสำ�คัญที่แสดงถึงบทบาทและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
วิจัยกระท้อนบทบาทและคุณค่าของวัฒนธรรมไหมทอง พบว่า บทบาทและคุณค่าของวัฒนธรรม
ไหมทอง แสดงถึงลักษณะสำ�คัญในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้
1. แสดงถึงภูมิปัญญาของช่างทอผ้าไหม พบว่า ช่างทอไหมร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
ทอผ้าไหมได้ครบทุกขบวนการทอผ้าไหม เกสร ชาวบ้าน (2557, กันยายน 4) และสามารถทอดถ่าย
กรรมวิธีและหลักปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิม ให้แก่คนรุ่นหลังได้
2. แสดงถึงสถานภาพทางสังคม พบว่า แนวปฏิบัติ กรรมวิธีการทอผ้าไหม เป็นตัวกำ�หนด
บทบาท หรือตำ�แหน่งของสมาชิกในกรรมวิธกี ารทอไหม “ตืน่ เช้าขึน้ มา แต่ละคนมีหน้าทีป่ ระจำ�ของ
ตนเอง” จารุวิทย์ พริ้งเพราะ (2557, กันยายน 4) แสดงถึงสถานภาพโดยเริ่มจากครอบครัว พ่อ แม่
เป็นแบบอย่างให้แก่ลูก ทำ�ให้สถานภาพทางสังคมเกิดขึ้นในชุมชน กระจายแนวคิดข้างต้นภายใน
กลุ่มครอบครัวช่างทอผ้าไหม
3. แสดงถึงคุณค่าทางจิตใจ พบว่า ช่างทอผ้ามีความสุขกับการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมี
ครอบครัวทำ�หน้าทีส่ นับสนุนซึง่ กันและกัน มีการช่วยเหลือกันภายในกลุม่ ทอผ้าไหม อ่อน พริง้ เพราะ
(2557, สิงหาคม 12) ชุมชนเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ทำ�ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านหัตถกรรมได้
อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มช่างทอผ้าไหมด้วย
4. แสดงถึงคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ พบว่า ปัจจุบันมีความสนใจ และความต้องการผ้าไหม
สุรินทร์อย่างมาก เส้นไหมถูกตีมูลค่าเป็นเงิน “ผ้าไหมสุรินทร์ลวดลายที่สวยงาม 1 ผืน ราคาตั้งแต่
3,000–30,000 บาท ทอผ้าอยู่กับบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีรายได้” อ่อน พริ้งเพราะ (2557, สิงหาคม
12) แสดงถึงการทอผ้าไหมสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มช่างทอผ้าไหม ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ส่ง
ออกผ้าไหมทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต้น
5. แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่ม พบว่า ช่างทอผ้าไหมทองส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางเครือ
ญาติ เพือ่ นบ้าน และมิตรสหาย ทำ�ให้เกิดลักษณะของการร่วมกลุม่ ช่วยเหลือกัน สร้างสรรค์ลวดลาย
ทัง้ ดัง้ เดิมและประยุกต์ทอดถ่ายกันในกลุม่ ช่างทอไหมทอง เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ เช่น ลายตัน
เลบ๊อต ลายโกลกระแอก ลายกราสะไน ลายอัมปรม เป็นต้น เขียน พริ้งเพราะ (2557, สิงหาคม 12)
ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาศิลปะ
การแสดงสาวไหมทอง
ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำ�ให้ค้นพบรูปแบบลีลาที่แทรกอยู่ใน
กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทั้งวงจรชีวิตไหม และกรรมวิธีในการสาวไหม ตลอดจนความเชื่อ
และข้อปฏิบัติที่เกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว เป็นพื้นฐานในการพัฒนาศิลปะการแสดงร่วมสมัย
โดยผสมผสานระหว่างท่ารำ�นาฏศิลป์ไทย ท่ารำ�นาฏศิลป์พื้นเมืองและทักษะการเต้นบัลเลต์ เพื่อให้
เกิดคุณค่าทางศิลปะหรือสุนทรียะในเชิงการแสดง เป็นชุดท่าระบำ�ไหมทอง
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กระบวนท่าเต้นผู้วิจัยกำ�หนดท่าเต้นแบบผสมผสานระหว่างท่ารำ�พื้นเมืองอีสานใต้ ท่ารำ�
นาฏศิลป์ไทย และท่าเต้นแบบสากล (Ballet) ได้ดังนี้
1. ท่ารำ�อีสานใต้ ประกอบด้วยท่าที่ 1-10 เน้นจังหวะการก้าวเท้าและลักษณะของการจีบ
แบบอีสานใต้
2. ท่านาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทย ประกอบด้วยท่าที่ 11, 23, 24 และท่าที่ 42
ใช้ลักษณะการจีบและการตั้งวง
3. ท่าเต้นแบบสากล (Ballet) ประกอบด้วย ท่าที่ 11-42 เน้นการใช้เท้าในการเคลื่อนไหว
ร่างกายเป็นหลักในหนึ่งกระบวนท่า
ตัวอย่าง ท่ารำ�นาฏศิลป์ไทย ท่ารำ�นาฏศิลป์พื้นเมืองและทักษะการเต้นบัลเลต์
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ท่าที่ 1 ชื่อท่ากัจปะกา

ท่าที่ 2 ชื่อท่า Pose efface front pointe tendue
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ท่าที่ 3 ชื่อท่าผาลาเพียงไหล่

วทิ

ท่าที่ 4 ชื่อท่าระบำ�ไหมทอง
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ด้านองค์ประกอบทางด้านการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงมีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การกำ � หนดรู ป แบบการแสดง การกำ � หนดโครงร่ า งร่ ว ม เป็ น การวางภาพให้ เ ห็ น
องค์ประกอบต่าง ๆ ของการแสดงระบำ�ไหมทอง ซึ่งผู้วิจัยได้วางโครงร่างการแสดงนี้
ช่วงที่ 1 ให้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมไหมทอง ซึ่งคนที่ทำ�การเลี้ยงไหมทองนั้น จะต้องเอาใจใส่
ไหมทองเหมือนกับคนในครอบครัว ดังนัน้ ในช่วงแรกของการแสดง นักแสดงจะแสดงให้เห็นถึงวิถชี วี ติ
ช่วงที่ 2 วงจรชีวิตของหนอนไหมและวิธีการสาวไหม
ช่วงที่ 3 ช่วงสุดท้ายของการแสดง จะแสดงให้เห็นการทอผ้าไหมทอง
การวางโครงร่างของการแสดงดังกล่าว มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะ ๆ ซึ่งผู้ชมจะเห็นภาพ
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ของการแสดงในช่วงสำ�คัญ การเชื่อมโยงเหตุการณ์ตามสาระการสื่อความหมายตามขั้นตอน
กระบวนการของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไหมทองในการแสดงระบำ�ไหมทอง
2. การคัดเลือกบทเพลงแนวความคิดในการสร้างบทเพลงนั้น ได้มาจากการนำ�แนวคิดใน
การสร้างการแสดงวัฒนธรรมไหมทองของบ้านตากแดด อำ�เภอตากูก อำ�เภอเขวาสินรินทร์ มาเป็น
หลัก ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบอีสานใต้สุรินทร์ โดยแบ่งแนวความคิดการสร้างบทเพลง จากนั้นนำ�ทำ�นอง
หลักบางส่วนของเพลงที่กล่าวมาดังข้างต้นมาเป็นแนวความคิดหลัก (Theme) ในแต่ละฉาก โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ Sibelius Version 7 ในการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงขึ้นมาใหม่
ตามแนวความคิดแต่ละฉาก เป็นโครงสร้างของบทเพลงเบื้องต้นในรูปแบบโน้ตสากล (Score) ซึ่ง
เป็นรูปแบบไฟลี่เป็น Midi เพื่อนำ�ไปสู่การแต่งและบันทึกเสียงจริง ในโปรแกรม Logic Pro X ที่เป็น
โปรแกรมซีเควนเซอร์ (Sequencer) เพื่อให้ได้เสียงที่สมจริงและได้อารมณ์มากที่สุด
ช่วงที่ 1 วิถีชีวิตชาวบ้าน (ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน) แนวเพลงให้ความรู้สึกได้รับกลิ่นอาย
ความเป็นพื้นบ้านชาวจังหวัดสุรินทร์
ช่วงที่ 2 วงจรชีวิตไหม (ลักษณะการเจริญเติบโตของไหมในแต่ละช่วงและวิธีการสาวไหม)
แนวเพลงที่ใช้ความสนุกสนานจากการฟังจังหวะเบา ๆ และหนักขึ้นเรื่อย ๆ
ช่วงที่ 3 เส้นไหมทอง แนวเพลงให้อารมณ์สนุกสนานการออกแบบกระบวนท่าในแต่ละช่วง
ทำ�ให้เห็นถึงอารมณ์ในช่วงนัน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็นวิถชี วี ติ ชาวบ้าน วงจรชีวติ ไหมทอง และตอนจบเป็นการ
นำ�เสนอเส้นไหม เป็นท่าที่ทำ�ให้รู้สึกสนุกสนาน
3. การคัดเลือกผู้แสดง การคัดเลือกนักแสดงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งจะคัดเลือกผู้ที่มีความ
สามารถทางด้านการแสดง นาฏศิลป์ไทย และการเต้นแบบสากลโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขา
วิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มโี อกาสแสดงออกถึง ความสามารถพิเศษ หมาย
ถึง ความสามารกที่แสดงออกที่โดดเด่นทางด้านการเต้นแบบสากลและการแสดงทางด้านนาฏศิลป์
ไทยอย่างเป็นทีป่ ระจักษ์เมือ่ เทียบกับผูอ้ นื่ ทีม่ อี ายุระดับเดียวกันจากสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์
เดียวกัน
4. รูปแบบการสร้างสรรค์ท่าเต้น ลีลาท่าเต้นที่ใช้ในการออกแบบการแสดงระบำ�ไหมทอง
ผู้วิจัยจะเน้นท่าทางที่สื่อถึงท่ารำ�ที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสานใต้ ท่ารำ�ทางด้านนาฏศิลป์ไทย และ
ท่าเต้นแบบสากล (Ballet) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ ท่ารำ�อีสานใต้ ท่าระบำ� และท่าเต้นแบบ
สากล (Ballet)
    4.1 ท่ารำ�อีสานใต้ มีทั้งหมด 10 ท่า ดังนี้ ท่าที่ 1-10 ซึ่งเป็นท่าทางที่สื่อให้เห็นถึงความ
เป็นอีสานใต้ ลักษณะจังหวะการก้าวเท้า การจีบ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานใต้ เป็นต้น
    4.2 ท่านาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทย เป็นท่ารำ�ที่กำ�หนดไว้โดยผู้วิจัยได้หยิบยก
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บางส่วนมาปรับใช้ในการแสดง เช่น ท่าผาลาเพียงไหล่ ท่าสอดสูง การตั้งวงกลาง เป็นต้น
    4.3 ท่าเต้นแบบสากล (Ballet) ผู้วิจัยเน้นลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ท่า
5. รูปแบบการแปรแถว รูปแบบการแปรแถวเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางต่าง ๆ ของผู้
แสดงบนเวที เพื่อไม่ให้ผู้ชมเบื่อหน่าย ลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงามแปลกตา โดยอาศัยมุมมองของผู้
ชมเป็นแกน และกำ�หนดทิศทางการแสดงที่แตกต่างกัน ระบำ�ไหมทอง เน้นให้ผู้ชมในจุดต่าง ๆ มอง
เห็นโดยใช้การแปรแถวหลายรูปแบบ เพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนในการแปรแถวแต่ละครั้งควร
กำ�หนดสัดส่วนของเวทีให้แม่นยำ� (พีรพงศ์ เสนไสย, 2546 : 95-97) โดยผู้วิจัยกำ�หนดกึ่งกลางของ
เวทีเป็นสำ�คัญผู้แสดงจะต้องสังเกตจัดช่องว่างระหว่างแปรแถวโดยมีรูปแบบแถว 8 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบการแปรแถวที่ 1 การจัดแถวเป็นแถววีคว่� 
ำ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตของหญิงชาวบ้านในการเก็บ
ใบหม่อน เลี้ยงไหม และตีเส้นไหม และวงกลมแถวหลังเป็นไข่ของหนอนไหม
รูปแบบการแปรแถวที่ 2 การจัดรูปวงกลมแถวเดียวเพื่อแสดงถึงการฟักออกจากไข่ไหม
รูปแบบการแปรแถวที่ 3 การจัดรูปแถวหน้ากระดานซ้อนสับหว่างเพื่อแสดงถึงการเจริญ
เติบโตของหนอนไหม
รูปแบบการแปรแถวที่ 4 การจัดรูปแถวตอนลึกเพื่อแสดงถึงการเติบโตเป็นแม่บี้
รูปแบบการแปรแถวที่ 5 การจัดรูปแถวปากพนังเพื่อแสดงถึงการผสมพันธุ์ของแม่บี้
รูปแบบการแปรแถวที่ 6 การจัดรูปแถววีหงายสองแถวเพื่อแสดงถึงการชักใยเป็นรังไหม
รูปแบบการแปรแถวที่ 7 การจัดรูปแถวหน้ากระดานเรียงเดี่ยวแสดงถึงการสาวเส้นไหม
รูปแบบการแปรแถวที่ 8 การจัดรูปแถวเฉียงเรียงเดี่ยวแสดงถึงการโชว์เส้นไหม
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6. การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
“เครื่องแต่งกาย”เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถสื่อให้เห็นถึงความสวยงาม และรูปแบบ
ในการนำ�เสนอการแสดงในชุดนั้นซึ่งในการแสดงครั้งนี้ผู้วิจัยคำ�นึงถึงทฤษฎีทางทัศนศิลป์มาเป็น
กรอบในการสร้าง สีของเครือ่ งแต่งกายผูว้ จิ ยั ใช้สเี ขียว สีเหลือง และสีแดงซึง่ เป็นสีทไี่ ด้จากการศึกษา
เพือ่ แสดงถึงสัญลักษณ์และทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการเรียนแบบสีของผ้าไหมพืน้ บ้าน
หรือเครื่องนุ่งห่มของคนสมัยก่อนที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสุรินทร์ และสร้างสรรค์จากวงจร
ชีวิตของวัฒนธรรมไหม แล้วนำ�มาสร้างสรรค์ผสมผสานกับจินตนาการ เพื่อออกแบบเสื้อผ้า เครื่อง
ประดับ และอุปกรณ์การแสดงให้เหมาะสมกับตัวละคร ที่สื่อให้เห็นถึงวิถีพื้นบ้านที่แสดงความเป็น
อยู่ทั่วไปให้เกิดมีการพัฒนารูปทรง สีสันที่แปลกตาขึ้นมา (จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง, 2543 : 45-47)
เพื่อความสะดวกและสอดคล้องเหมาะสมแก่การแสดงโดยการออกแบบใหม่ยึดโครงสร้างจากของ
เก่าดั้งเดิม และคำ�นึงถึงหลัก 6 ประการ คือ หน้าที่ใช้สอย รูปแบบ บุคลิกผู้แสดง การสร้าง การถอด
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เปลีย่ น และการประหยัด ได้ออกแบบเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายแนวประยุกต์หมายถึง ทัง้ นีช้ ดุ ทีใ่ ช้แสดง
แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มของนักแสดงชาวบ้าน 2) กลุ่มนักแสดงที่เป็นผู้หญิง 3) กลุ่มนักแสดงที่
เป็นผู้ชาย

อภิปรายผลการวิจัย
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การวิจยั การพัฒนาศิลปะการแสดงจากวัฒนธรรมไหมทองสุรนิ ทร์ เป็นงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาองค์
ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรมไหมทอง ในวีถชี มุ ชนท้องถิน่ จังหวัดสุรนิ ทร์ ซึง่ เป็นชุมชนทีม่ กี ารปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร ทำ�ให้การวิจัยสามารถได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ทั้งด้านความเป็นมา วิธี
การดูแลตัวหนอนไหมในวงจรชีวิตไหม กรรมวิธีการสาวไหม ตลอดความเชื่อในการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม เพื่อได้นำ�เอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้นำ�ไปประยุกต์เข้ากับศิลปะการแสดงร่วมสมัย
จากพื้นฐานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการศึกษาองค์ประกอบการ สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการ
แสดง อันประกอบไปด้วย ศิลปะทางดนตรี ศิลปะทางการร้องเพลง ศิลปะทางการเต้น และศิลปะ
ในการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ดังที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ 3 สำ�นักอันได้แก่ สำ�นักอังกฤษ (British School), สำ�นักเยอรมัน (German School)
และสำ�นักอเมริกัน (American School) ได้กล่าวไว้ว่า หลักในการแพร่กระจายนั้น วัฒนธรรม คือ
ความคิด และพฤติกรรมทีต่ ดิ ตัวบุคคล ถ้าบุคคลไปทีใ่ ดวัฒนธรรมก็ไปทีน่ นั่ โดยอาศัยหลักปัจจัยดังนี้
หลักภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยการคมนาคม กล่าวคือ การแพร่
กระจายทางวัฒนธรรมเกิดจากฐานความรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ สัมพันธ์วถี ชี วี ติ ในชุมชนหรือสังคมใดสังคม
หนึ่ง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากพื้นฐานความรู้ที่ได้เรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ค้นพบ
ภูมปิ ญ
ั ญาการสาวไหม ทีส่ ามารถนำ�องค์ความรูท้ ไี่ ด้ไปพัฒนาศิลปะการแสดงผสานกับศิลปะร่วมสมัย
เพื่อสร้างการรับรู้ทางศิลปะที่สอดคล้องกับคุณค่าด้านสุนทรียะที่ กระแสร์ มาลยาภรณ์ (2528 : 56)
ได้กล่าวว่า สุนทรียะนั้นว่าด้วยการรับรู้เชิงศิลปะมีทั้งความงามความน่าพึงพิศวง และความสวยสด
ชวนเพลิน “สุนทรียะเชิงประพันธ์” จึงหมายเอาสิ่งทั้งสามในทางวรรณกรรมโดยเฉพาะ รวมไปถึง
สิ่งที่เขาเรียกว่า “ประสบการณ์เชิงสุนทรียะ” คือ ความงามรสนิยม พฤติกรรมตอบสนองความคิด
อุดมคติ ปรากฏการณ์และแม้ความไม่มีเหตุผลถือเอารูปและเนื้อหาเป็นส่วนรวม แบ่งออกเป็น
5 ประเภท คือ ภาษา สาร รส อารมณ์ และการประดิษฐ์
การแสดงระบำ�ไหมทองที่เกิดจากการนำ�พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการแสดงของ
นาฏศิลป์ประยุกต์ที่เกิดจากการนำ�ท่ารำ�นาฏศิลป์ไทย อาทิ ท่าสอดสูง, ท่าจีบหงาย, ท่าผาลาเพียง
ไหล่ และท่าเต้นบัลเลต์ (Ballet) อาทิ ท่า Pose alasecond with grand plie, ท่า Pose en face
point tendu alaseconde with demi plie, ท่า 1st arabesque ท่า Attitude a’ terre ท่า
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Pose alasecond ท่า En face tendu de vent ท่า 2nd arabesque ท่า front pointe tendue
มาปรับใช้ให้เกิดเป็นกระบวนท่าเต้นที่ผ่านการทดลอง คัดเลือกเอานาฏศิลป์ 2 สกุล มาประกอบ
สร้างเป็นกระบวนท่าเต้นที่สวยงามอย่างลงตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ออกแบบท่าเต้นใน
การปรุงแต่งลีลาท่าทางเพื่อนำ�ไปใช้ในการแสดงแต่ในปัจจุบันทุกวงได้ให้ความสำ�คัญเน้นหนักไปที่
ชุด เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายของแดนเซอร์ (Dancer) ฉาก หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดง สุนทรียศาสตร์
จะปรากฏอยูห่ ลายแขนงด้วยกัน อาทิ ความงามในดนตรี ทีม่ คี วามไพเราะ จังหวะสนุกสนาน กระชับ
ความงามในท่าทางการเต้นของ แดนเซอร์ (Dancer) ท่าเต้นที่ลงจังหวะให้ความตื่นเต้น สะดุดตา
ความงามในเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายทีส่ สี นั สวยงาม มองแล้วสะดุดตา มีความเหมาะสมกับชุดการแสดง
ความสุนทรียใ์ นเสียงเพลงทีฟ่ งั แล้วรูส้ กึ มีอารมณ์รว่ มไปกับเพลงตามอาการการถ่ายทอดอารมณ์ของ
นักร้อง เนื้อหา ทำ�นองของบทเพลง เป็นต้น ทั้งนี้แล้วจะเกิดสุทนรีย์ได้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การ
เรียนรูใ้ นแต่ละบุคคลด้วย อีกด้านหนึง่ เป็นการแนวคิดทีด่ ใี นการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นพืน้ ฐาน ซึง่
จะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงในภูมิปัญญาอื่น ๆ ต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 คือ 1) ข้อเสนอแนะการนำ�ผลวิจัยไปใช้ และ
2) ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป โดยรายละเอียดดังนี้
1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลวิจัยไปใช้
    1.1 ควรมีการส่งเสริมให้ศึกษาวิจัยอย่างลุ่มลึกในทุกมิติแบบองค์รวมจะทำ�ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไหมทอง และสามารถวางแผนพัฒนาวิถีชีวิตได้
    1.2 ควรค้นหารื้อฟื้นวิถีพื้นบ้าน ความเชื่อ ความรักความผูกพันของครอบครัวซึ่งเป็น
ขนบทำ�เนียบแบบดั้งเดิมที่กำ�ลังจะสูญหาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพลังในการต่อรอง รักษา
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม เพือ่ การท่องเทีย่ วและเป็นพืน้ ฐานนำ�ไปสูก่ ารสร้างความสัมพันธ์ความ
เข้าใจที่จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรมีการศึกษาค้นคว้าและเปรียบเทียบต่อไป มีประเด็นการศึกษาได้หลายมิติ เช่น
มิติทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัฒนธรรม และความเชื่อ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทาง
ประชาสัมพันธ์และการท่องเทีย่ ว มิตทิ างการอนุรกั ษ์และสิง่ แวดล้อม ในแต่ละยุคยังขาดความชัดเจน
อยู่มากซึ่งเป็นคุณค่าเสมือนเป็นคลังข้อมูลที่จะนำ�มาเป็นแนวทาง
   2.2 ควรศึกษาและวิจัยพัฒนาศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป์เป็นแนวทางการเชื่อมโยงวิถี
พื้นบ้านในรูปแบบการแสดง เพื่อให้อนุชนรุ่นเข้าถึงสุนทรียรสในศาสตร์ การเห็น ศาสตร์การได้ยิน
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และศาสตร์การเคลื่อนไหวที่มีความสัมพันธ์และประสานกลมกลืนกันในการแสดงแนวร่วมสมัย
เป็นการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ
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วิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Analysis of Lao Folktale in The Lao People’s
Democratic of Lao PDR
สุดสะดาพอน สิงสีทา1 คนึงนิตย์ ไสยโสภณ2 ประทีป แขรัมย์3
Sudsadaporn Singhasritha1, Kanuengnit Saiyasopon2, Prateep Khaeram3
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การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบและภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรม
ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านลาว และเพื่อวิเคราะห์บทบาทคุณค่าและหาแนวทาง การส่งเสริมคุณค่า
ของนิทานพื้นบ้านลาว โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนามแล้วนำ�เสนอแบบวิธี
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่านิทานพื้นบ้านลาวจำ�แนกออกเป็น 5 ประเภท คือ นิทานพื้นสืบนิทาน
เทพนิยาย นิทานอัศจรรย์ นิทานชวนหัว และนิทานสัตว์ นิทานพืน้ บ้านลาวแต่ละประเภทมีลกั ษณะ
องค์ประกอบคล้ายกัน คือ เป็นโครงเรื่องเดียวไม่ซับซ้อน เปิดเรื่องแบบบรรยายความด้วยคำ�ว่า แต่
กีแ้ ต่กอ่ น หรือกาลครัง้ หนึง่ นานมาแล้วดำ�เนินเรือ่ งไปตามลำ�ดับเหตุการณ์ มีตวั ละครสองถึงสามตัว
ผูกเรือ่ งให้มคี วามขัดแย้งกันด้านพฤติกรรมสุดท้ายจบลงด้วยตัวละครทีม่ พี ฤติกรรมดีจะประสบความ
สำ�เร็จมีความสุข บางเรื่องจบด้วยความเศร้า การสร้างข้อขัดแย้งเป็นกลวิธีการผูกเรื่องให้เกิดความ
ขัดแย้งในตัวเรื่อง ซึ่งมีลักษณะการขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละคร ตัวละครขัดแย้งกับกับ
ระเบียบของสังคม ตัวละครมีลักษณะเป็นมนุษย์ อมนุษย์ฉากอาจเป็นสถานที่จริงและฉากใน
จินตนาการ สะท้อนภาพทางสังคมวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทาน คือ นิทานพื้นสืบสะท้อนด้าน
ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ การตัง้ ชือ่ บ้านนามเมืองและทีม่ าของชือ่ ภูเขา ด้านประเพณีการแต่งงาน การ
สู่ขวัญ นิทานเทพนิยายสะท้อนการกำ�เนิดคน สัตว์ การทำ�มา หากิน นิทานอัศจรรย์สะท้อนด้านฮีต
คองผัวเมีย บุญประเพณีความเชื่อทางพุทธศาสนา เรื่องผีสางเทวดา ความเชื่อเทพภูตผี ปีศาจ ยักษ์
นาคทีม่ ฤี ทธิเ์ ดช เรือ่ งสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารเคารพบูชากราบไหว้ นิทานชวนหัวสะท้อนประเพณี
การเลือกคู่ครอง นิทานสัตว์สะท้อนอาชีพเกษตรกรรม
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ด้านบทบาทคุณค่าของนิทาน พบว่านิทานแต่ละประเภทมีบทบาทคุณค่า ด้านคำ�สอน
คุณธรรมจริยธรรม สอนให้แก้ไขปัญหาด้วยปัญญา แทนการใช้กำ�ลัง มองคุณงามความดีทางจิตใจ
มากกว่าการมองที่รูปลักษณ์
คำ�สำ�คัญ : วิเคราะห์ นิทานพื้นบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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The objectives of this research were: 1) to study components and sociocultural reflections presented on the Lao folktale; and 2) to analyze roles, values
of Lao folktale and provide guidelines for promoting Lao folktale values. The data
had been collected through a documentary review and a field-trip study. The
collected data were presented descriptively.
The study found that :
The Lao folktale is classified into five categories including a legend, a fairy
tale, amyth, a jest, and an animal tale. Each type of Lao folktale has a similar
structure–it is a one-plot story. The Lao folktale usually begins a story with the
phrase “once upon a time” and the story is run sequentially. Generally, the Lao
folktale consists of 2-3 characters in a story. A story is plotted by creating a conflict
in a story. Normally, a conflict found in the Lao folktale is a conflict between
characters, or a conflict between a character and a social order. The characters in
Lao folktale are usually in forms of human being, inhuman being, and animal. The
scene of a story might be a real scene or an imaginary scene. According to the
socio-cultural reflections found from the Lao folktale, the study showed that a
legend is a folktale that reflects local history, wedding culture, and spirit retrieving
ceremony of Lao people. A fairy tale is concerned with the origin of human being,
animal, and daily living. A myth reflects Hit-Khong traditions, merit cultures, beliefs
concerning Buddhism, spirits, ghosts, devils, giants, Naka, and sacred objects that
led to a worship ceremony. A jest represents the tradition of mate selection while
an animal tale reflects occupations concerning agriculture.
According to an analysis of Lao folktale’s values, the study found that each
type of folktale contains moral and ethical lessons about unity, satisfaction, restraint,
greed, and kindness and charity. Further, the Lao folktale also teaches to solve
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problems cleverly, be grateful, tell the truth, work hard, be reliable, and believe in
internal goodness than physical characters. In addition, a Lao legend also teaches
about homeland awareness while a Lao fairy tale teaches about how to select a
mate. The findings could be able to use to determine guidelines for promoting Lao
folktale values. This could be done by taking the Lao folktale into a curriculum as
a moral and ethical lesson, and publishing the Lao folktale as a promotion for
youths and general people. The objectives of these activities are for a development
of human resource, environment, tourism, and a conservation of Lao folktale as
the cultural heritage as long as possible.
Keywords : Analysis, Folktale, Lao
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นิทานเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากสืบทอดกันมาแบบมุขปาฐะใช้คำ�ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน คนฟัง
ดำ�เนินเรื่องไปตามเหตุการณ์ และเวลานิทานพื้นบ้านมีลักษณะเป็นเรื่องเล่าต่อกันมานานจากรุ่นสู่
รุน่ โดยการเรียงร้อยถ้อยคำ�ทีม่ ีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของต้นฉบับแบบภาษาถิน่ เดิมเข้าใจง่าย
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ถ้อยคำ�ภาษาไว้ให้อนุชน รุ่นหลัง ไว้เป็นแนวทางศึกษาต่อไป
นิทานให้ความบันเทิง สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดให้คณ
ุ ค่าในด้านการปลูกฝังความ
ประพฤติค่านิยมในสังคม และระเบียบแบบแผนของสังคม คุณค่าในการสะท้อน โลกทัศน์และภาพ
ของสังคม แสดงชีวติ ความเป็นอยูข่ องสังคม และมีบทบาทให้ความรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรมของเจ้าของ
นิทาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ จารีตประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม สภาพเศรษฐกิจ
ภูมิประเทศ และถิ่นฐานบ้านเรือน ทั้งรูปแบบการเล่ารวมไปถึงนิทานที่ให้ทั้งข้อคิดและคติเตือนใจ
นิทานไม่ได้ให้แต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผฟู้ งั เพียงเท่านัน้ แต่มนี ทิ านอีกเป็นจำ�นวนมากโดย
เฉพาะนิทานคติสอนใจ จะให้ข้อคิดในแง่ใดแง่หนึ่ง ซึ่งเป็นการช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ ที่สังคม
พึงประสงค์แก่ผู้ฟัง เช่น ให้มีความซื่อสัตย์ ให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้ขยันขัน
แข็ง ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น ดังที่ วิเชียร เกษประทุม (2545 : 9 -10) กล่าวว่านิทานพื้น
บ้านมีคณ
ุ ค่าในด้านความเพลิดเพลิน เป็นสายใยแห่งความรักทีช่ ว่ ยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว
และสังคม เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้ให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ ให้ข้อคิดและคติ
เตือนใช้เป็นเครื่องในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมได้ เป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นสภาพของสังคม
ในหลาย ๆ ด้านได้เป็นอย่างดี
โลกปัจจุบันเป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์ผู้คนชอบเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศมีทั้ง
เรื่องดีและเรื่องไม่ดี ในความทันสมัยมนุษย์ยึดติดกับความสะดวกสบาย แต่ขาดความประณีต และ
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ขาดความรอบคอบ หลายอย่างเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะความคิด ทำ�ให้เกิดการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาด ในยุคใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์จึงมีโอกาส
น้อยมากที่เด็กจะได้อยู่กับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่จะได้อบรมสั่งสอน ปัจจัยหนึ่งเกิดจากพ่อแม่ไม่มี
เวลาที่จะอบรมสอนลูกเพราะต้องดิ้นรนทำ�มาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัว ในอดีต สมัยโบราณปู่ย่า
ตายาย มักจะสอนลูกหลานโดยวิธีการเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง ดังนั้นนิทานพื้นบ้านนอกจากจะให้
ความบันเทิง ความสนุกเพลิดเพลินแล้วบางเรื่องยังสอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง
จิตใต้สำ�นึกความดีงาม การปฏิบัติตนให้เป็นคนดีตามหลักจารีตประเพณี มีความรับผิดชอบ ต่อ
สังคม ตระหนักถึงคุณค่าวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของสังคมตามระเบียบแบบแผนที่ดีงามสืบต่อไป
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารวบรวมนิทานพื้นบ้านที่มีอยู่ในแขวงจำ�ปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาองค์ประกอบและภาพสะท้อนทางสังคม
วัฒนธรรมที่ปรากฏในทานพื้นบ้านลาวและวิเคราะห์บทบาทคุณค่าตลอดแนวทางการเสริมสร้าง
คุณค่าของนิทานพื้นบ้านลาว ที่บรรพชนใช้เป็นกุศโลบายในการสอนเยาวชนให้เป็นคนดี ซึ่ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้ นอกจากองค์ความรู้ที่ได้จากวัตถุประสงค์แล้วยังเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมประเภทจับต้องไม่ได้ ให้เป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวัย

สุร
นิ ท
ร์

1. เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบและภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมทีป่ รากฏในนิทานพืน้ บ้านลาว
2. เพื่อวิเคราะห์บทบาทคุณค่าและแนวทางการเสริมสร้างคุณค่าของนิทานพื้นบ้านลาว
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ประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษา มี 2 ลักษณะ คือ 1) ประชากรทีใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลนิทานมุขปาฐะ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้นำ�ชุมชน พระภิกษุสงฆ์ ปราชญ์ท้องถิ่น ครูอาจารย์ นัก
วิชาการด้านวัฒนธรรม 2) นิทานที่ใช้ศึกษาเป็นนิทานมุขปาฐะ จำ�นวน 45 เรื่อง และนิทานลาย
ลักษณ์ จำ�นวน 5 เรื่อง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีเครือ่ งมือทีเ่ ป็นตัวบุคคล คือ ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั
เครือ่ งมือทีเ่ ป็นเอกสาร คือ กรอบสัมภาษณ์ และกรอบการสังเกต เครือ่ งมือทีเ่ ป็นอุปกรณ์ คือ เครือ่ ง
บันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพ สมุดและปากกาสำ�หรับ การบันทึกข้อมูล
วิธีวิจัยผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิธีการวิจัยเอกสาร และใช้เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในพื้นที่และนอกพื้นที่วิจัย เป็นการศึกษาเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัย เก็บข้อมูลจากภาค
สนาม ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมการสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้างเชิงลึก และการ
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สนทนากลุ่ม นำ�ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาทำ�การถอดความและมาจัดหมวดหมู่หาคำ�ตอบตาม
ประเด็นที่กำ�หนดไว้ แล้วนำ�มาวิเคราะห์ โดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์วรรณกรรม ทฤษฎี
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และทฤษฎีโครงสร้างวัฒนธรรม
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ผู้วิจัยขอนำ�เสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. องค์ประกอบและภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านลาว มีผลการ
วิจัย ดังนี้
    1.1 องค์ประกอบของนิทานพืน้ บ้านลาว พบว่า นิทานพืน้ บ้านจำ�แนกออกเป็น 5 ประเภท
คือ นิทานพื้นสืบ นิทานเทพนิยาย นิทานอัศจรรย์ นิทานชวนหัว และนิทานสัตว์ นิทานพื้นบ้านลาว
แต่ละประเภทมีลกั ษณะองค์ประกอบคล้ายกัน เพราะนิทานเป็นเรือ่ งสัน้ มีเป้าหมายสอนเด็กเพือ่ ให้
เด็กเข้าใจง่าย เป็นโครงเรื่องเดียว เปิดเรื่องแบบบรรยายความด้วยคำ�ว่า แต่กี้แต่ก่อน หรือกาลครั้ง
หนึ่งนานมาแล้ว ดำ�เนินเรื่องไปตามลำ�ดับเหตุการณ์ มีตัวละครสองถึงสามตัว ผูกเรื่องให้ตัวละครมี
ความขัดแย้งกันด้านพฤติกรรม สุดท้ายจบลงด้วยตัวละครที่ทำ�ดีจะประสบความสำ�เร็จมีความสุข
บางเรื่องจบด้วยความเศร้า การสร้างข้อขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละคร ความขัดแย้งระหว่าง
ตัวละครกับระเบียบของสังคม ตัวละครเป็นมนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ ฉากอาจเป็นสถานที่จริงและ
ฉากในจินตนาการเพื่อให้นิทานเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นต่อไป
1.2 ภาพสะท้อนสังคมวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านลาว ดังนี้
      1.2.1 นิทานพื้นสืบสะท้อนให้เห็นถึงด้านประวัติศาสตร์การตั้งชื่อบ้านเมือง ด้าน
ประเพณีในแขวงจำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้
1) ด้านประวัตกิ ารตัง้ ชือ่ บ้านเมืองนิทานพืน้ บ้านลาวเป็นเรือ่ งเล่าสืบต่อ กันมา ดัง
นิทานเรื่องภูอาสา ได้มีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านภูอาสาเกียดโง้ง และนิทานเรื่อง ท้าวบาเจียงนาง
มะโลง เป็นภูเขาสองลูกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีแม่นํ้าโขงขวางกั้น ภูบาเจียงนั้นอยู่ทาง
ฝั่งซ้ายด้านเมืองปากเซ ส่วนภูมะโลงนั้นมีสันนิษฐานเป็นรูปนางนอนอยู่ฝั่งขวาด้านเมืองโพนทอง
และทอดยาวไปถึงเมืองจำ�ปาสัก ชาวจำ�ปาสักยังเชือ่ ว่าท้าวบาเจียงได้สร้างห้องหอไว้ตอ้ นรับนางมะโลง
คือนํ้าตกผาส้วมอยู่ที่เมืองบาเจียงเจริญสุข
2) ด้านประเพณีแต่งงานในภาษาลาวเรียกว่า กินดอง การแต่งงานนิยมปฏิบัติกับ
สองรูปแบบคือ แต่งงานกันแล้วฝ่ายชายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิง เรียกว่า “อะวะตะมงคล” คือลูกเขย
ไปเลีย้ งพ่อตาแม่ยาย พิธนี โี้ บราณถือมากซึง่ สอดคล้องกับสุภาษิตกล่าวไว้วา่ “เอาลูกเขยมาเลีย้ งพ่อ
เฒ่าแม่เฒ่าปานข้าวมาใส่เล้าใส่เยีย”หมายความว่า ได้ลูกเขยมาช่วยทำ�งานจุนเจือในครอบครัว อีก
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แบบหนึ่ง ฝ่ายหญิงไปอยู่บ้านฝ่ายชายเรียกว่า “วิวาหะมงคล” ส่วนมาก จะจัดในตอนเช้า มีญาติพี่
น้องของทัง้ สองฝ่ายไปร่วมพิธี เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งกายแบบดัง้ เดิมของลาว มีการผูกข้อต่อแขน และ
มีขันบายศรีขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง มีการอ่าน ใบสัญญาให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานได้ฟัง แล้วจงลายมือ
ชื่อมีพยานทั้งสองฝ่ายไว้เป็นหลักฐานเพื่อการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
3) ประเพณีสู่ขวัญ หรือบายสีสู่ขวัญเป็นประเพณีที่คนลาวปฏิบัติมาตั้งแต่กำ�เนิด
ถือเป็นพิธีที่สำ�คัญในปัจจุบันเวลามีบุญประเพณีต่าง ๆ ดัง บัวรอน พาวงสัก (2558, พฤศจิกายน
2) กล่าวว่า พิธีสู่ขวัญทำ�ได้พร้อมกันทั้งสองวิธี คือ วิธีทางพุทธศาสนาและวิธีพราหมณ์ คือ นิมนต์
พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา แล้วถวายภัตตาหาร เมื่อเสร็จพิธีทาง
พุทธศาสนาแล้วจัดทำ�พิธีพราหมณ์ คือ การสู่ขวัญจะมีพานขวัญ ให้จัดพานขวัญเป็นสามชั้นเจ็ดชั้น
แล้วแต่ความสำ�คัญของพิธีนั้น ๆ ในพาขวัญต้องมี ข้าวต้ม ผัดขนม กล้วย และผลไม้ต่าง ๆ เหล้าไห
ไก่โต ในพานขวัญก็มีฝ้ายผูกแขนเทียนเวียนหัว ยอดของพานขวัญ มีเงินมีเทียน และมีพานอีกหนึ่ง
ใบสำ�หรับใส่ผ้าแพรวา หวี กระจก นํ้าอบนํ้าหอม สร้อย แหวน ของผู้ที่จะสู่ขวัญ เพื่อให้มีความสุข
ปลอดจากโรคภัยต่าง ๆ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของผู้ที่สู่ขวัญต่อไป
   1.2.2 นิทานเทพนิยายพบว่า สะท้อนด้านอาชีพทำ�นา ที่ปรากฏในนิทานเรื่อง หมาเก้าหาง
และนิทานนกปีด สะท้อนให้เห็นกำ�เนิดการทำ�นาปลูกข้าว และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทำ�มาหากิน
ด้วยการทำ�นาเป็นหลัก เนือ่ งจากภูมปิ ระเทศเป็นทีร่ าบลุม่ มีหว้ ยหนองคล้องบึง มีปา่ ไม้อดุ มสมบูรณ์
จึงเหมาะแก่การทำ�นา จากคำ�บอกเล่าของ อุไท ขาวพร (2558, ตุลาคม 10) การทำ�นาในปัจจุบัน
บางส่วนยังใช้วิธีแบบดั้งเดิมที่ปูย่าตายายเคยปฏิบัติ คือ การไถนาที่ใช้แรงงานควาย และการดำ�นา
ด้วยแรงงานคน ไม่มีการจ้างแรงาน คนในครอบครัวจะช่วยกัน ชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงหันมาใช้รถไถ
แทนเพราะมีสะดวกกว่า และรวดเร็วกว่า ประกอบกับลูกหลานนิยมไปทำ�งานในเมือง จึงไม่ได้ช่วย
ครอบครัวทำ�นา แต่บางส่วนก็ยังใช้แรงงานควายในการไถนา การปักดำ�ด้วยแรงงานคน และเกี่ยว
ด้วยมือซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิถีชีวิตแบบโบราณ
    1.2.3 นิทานอัศจรรย์ พบว่า มีทั้ง ด้านความเชื่อ ด้านอาชีพ และทางด้านจารีตประเพณี
ดังนี้
1) ฮีตผัวคองเมีย คือ การปฏิบัติระหว่างคู่สามีภรรยา ครอบครัวจะมีความสุขได้
ขึน้ อยูก่ บั หัวหน้าครอบครัว ก็คอื สามีและภรรยา ซึง่ ต้องมีความสามัคคีปรองดองกัน ยกย่องให้เกียรติ
กัน ประเทศลาวเป็นประเทศหนึง่ ทีม่ ฮี ตี คองทีด่ มี าตัง้ แต่สมัยโบราณทีถ่ อื ปฏิบตั กิ นั มาจนถึงปัจจุบนั
ผู้เป็นภรรยาจะถือว่าสามีนั้นเป็นใหญ่ดังคำ�สุภาษิตลาวที่ว่า“ถ้า ผู้เป็นสามีว่าแล้วภรรยาแก้ว จึง
คอยตามเป็นหญิงนี้ ให้เฮือนสามนํ้าสี่ เฮือนสามนั้น คือ หนึ่งเฮือนนอน สองเฮือนไฟ สามเฮือนผม
จำ�เอาไว้นํ้าสี่นั้น หนึ่งนํ้ากิน สองนํ้าใช้ สามนํ้าปูน สี่นํ้าใจของเจ้านางแพงให้คิดถี่คำ�ใดดีจื่อไว้
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นางหล้าอย่าสิลืม ซึ่งเป็นธรรมปฏิบัติให้คู่สามีภรรยาครองคู่อยู่ด้วยอย่างมีความสุข
2) บุญประเพณี คือ ขนบธรรมเนียม แบบแผน ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณมี
มูลเหตุมาจากนิทานพื้นบ้านที่เล่าต่อกันมาเกิดเป็นประเพณี เช่น บุญประเพณีห่อข้าวสลาก มีมูล
เหตุมาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องเมียน้อยเมียหลวงนี่เอง (คำ�ผุน วิลาวง, 2009 : 1) กล่าวไว้ว่าลาวเป็น
ชนชาติที่เก่าแก่ตั้งแต่โบราณหลายยุคหลายสมัย จนถึงปัจจุบันเรียกว่า อาณาจักรล้านช้างฮีต
ประเพณี ได้ปฏิบัติ สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะงานบุญประเพณีแต่ละเดือนของลาวบาง
ประเพณีจัดเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามปฏิบัติสืบทอดกันมาจวบเท่าทุกวันนี้
3) ความเชื่อทางพุทธศาสนาสังคมลาวมีความผูกพันธ์กับพุทธศาสนามาช้านาน
เพราะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้หลักธรรมคำ�สั่งสอนให้คนเป็นคนดี และมีอิทธิพลต่อการดำ�รง
ชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นบ่อเกิดที่สำ�คัญของขนบธรรมเนียมประเพณี กฎเกณฑ์ ค่านิยม และ วิถี
ชีวิตการเป็นอยู่ทำ�ให้ลาวมีประเพณีวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนามากมาย เห็นได้จาก วันและ
เทศกาลสำ�คัญต่าง ๆ เรียกว่า “ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ฮีต ยี่คองเจียง” ได้แก่ วันสงกรานต์ ปีใหม่ลาว
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันมาฆบูชาโดยวันสำ�คัญดังกล่าว จะถูกกำ�หนดตามปีปฏิทิน
จันทรคติ ดังนี้ เดือน 3 บุญประเพณีงานฉลองงานวัดภูจำ�ปาสัก เดือน 5 วันสงกรานต์ปีใหม่ลาว
เดือน 6 วันวิสาขบูชาเดือน 8 วันเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา เดือน 9 บุญข้าวประดับดินเดือน
10 บุญข้าวฉลาก เดือน 11 ออกพรรษางานแข่งเรือ เป็นต้น
4) ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา หมายถึง สิ่งที่ลี้ลับมองไม่เห็นไม่มีตัวตนที่เรานับถือ
หรือเข้าใจว่ามีฤทธิ์และอำ�นาจอยู่เหนือมนุษย์ดัง บัวลอน พาสักวงสัก (2558, พฤศจิกายน 2) ได้
กล่าวว่าความเชือ่ เรือ่ งผีสางเทวดาอยูค่ กู่ บั คนลาวมาช้านาน ในสมัยก่อนพ่อแม่ปยู าตายายเชือ่ ว่าถ้า
ทำ�ดีผีสางเทวดาก็จะปกปักษ์รักษาแต่ถ้าทำ�ไม่ดีก็จะถูกลงโทษให้มีอันเป็นไป จึงมีการเช่นไหว้ ยาม
เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เชื่อว่าเป็นการกระทำ�ที่ผิดผี ผิดเทวดา ก็จะมีการทำ�พิธีเซ่นไหว้ผีสางเทวดาเพื่อ
เป็นการขอขมาโทษ หรือให้มาปกปักรักษา สำ�หรับเครื่องในการเซ่นไหว้นี้ได้แก่เหล้าไหไก่โต
คำ�หมากกอกยา (หมากพลู บุหรี่) ผลไม้ ธูปเทียน ฝ้ายผูกขอมือ ซึ่งการเซ่นไหว้นี้ได้ปฏิบัติสืบกันมา
ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน
5) ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในนิทานเรื่อง ท้าวคัดทะนาม สะท้อนเรื่อง
ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองนั้นก็ คือ โฮงนางสีดา เป็นเครื่องเตือนใจให้แก่สังคมว่า
ทุกคนในสังคมต้องมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละแบ่งปันให้แก่กัน ไม่เห็นแก่ตัว ความเสียสละการ
ผูกมิตรไมตรี ยึดเหนีย่ วจิตใจไว้ เป็นเครือ่ งมือสร้างลักษณะนิสยั ให้เป็นคนทีเ่ ห็นแก่ประโยชน์สขุ ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัว คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมจะเกิดความสงบสุขได้ ต้องมีคุณธรรม หรือ
ความเสียสละ ดังนั้นตัวละครในนิทานที่ชื่อนางสีดาจึงเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นกุศโลบายในการ
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สอนลูกหลานไม่ให้เป็นคนเห็นแก่ตัวควรมีนํ้าใจเสียสละเช่น นางสีดาและท้าวคัดทะนามที่เป็นคน
มีนาํ้ ใจเสียสละเพือ่ บ้านเมือง เหตุนชี้ าวจำ�ปาสักจึงนับถือสักการบูชาท้าวคัดทะนาม และนางสีดา จน
เท่าทุกวันนี้
6) อาชีพทำ�ไร่ ปลูกผักในประเทศลาวนับว่า เป็นอาชีพทีย่ งั มีเป็นวิถชี วี ติ แบบเรียบง่าย
การหาอาหารยังอิงอาศัยอยู่กับธรรมชาติเรื่องการเพาะปลูก การทำ�เกษตรจึงมีมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เช่น การปลูก ผักสวนครัว ปลูกข้าวโพด ด้วยเหตุนี้การทำ�ไร่ปลูกผักจึงปรากฏให้เห็นใน
นิทานเรื่อง สองสามีภรรยาที่มีอาชีพทำ�นา ทำ�ไร่ และปลูกผักต่าง ๆ แล้วได้ผลผลิตที่คุ้มค่าเหลือกิน
เหลือใช้แบ่งเพื่อนบ้าน บางส่วนก็เก็บไปขายได้เงินทองจำ�นวนมาก ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนส่วนหนึ่ง
นิยมปลูกผักสวนครัวกัน โดยเฉพาะในแขวงจำ�ปาสัก เขตชนบทนิยมปลูกผักสวนครัวเป็นจำ�นวนมาก
บ้างก็ปลูกไว้กินและบางส่วนก็ปลูกไว้ขายเป็นรายได้ และยึดอาชีพนี้ เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว
7) อาชีพการประมงประเทศลาว เป็นประเทศทีม่ ที รัพยากร ธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์
ด้านอาชีพ การประมงก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักของทั้งประเทศ โดยเฉพาะในแขวง จำ�ปาสัก มีห้วย
หนอง คลอง บึงจำ�นวนมาก ทั้งยังมีแม่นํ้าโขงไหลผ่าน ซึ่งเหมาะแก่การประมง ดังนั้นมีนิทานหลาย
เรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงการหาปลา ดังในนิทานเรื่องสามเกลอที่มีอาชีพหาปลา และสามารถจับได้
จำ�นวนมาก ก็เพราะธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพียงแต่เราต้องรู้จักใช้อย่างพอเพียงพอ
ประมาณเท่าที่จำ�เป็น และจะยังคงเป็นแบบนี้อยู่
8) อาชีพตาํ่ หูกทอผ้า เป็นงานหลักของแม่หญิงลาวสมัยก่อน นิทานเรือ่ งสองเอือ้ ย
น้องสะท้อนให้เห็นวิธีการตำ�หูก ดังในนิทานของ จันทะลี สุขขะวง (2558, พฤษภาคม 1) กล่าวว่า
สมัยก่อนการทอผ้าเป็นสิง่ สำ�คัญของผูห้ ญิง ต้องทอผ้าเป็นดัง คำ�กล่าวว่า แม่หญิงลาวเกีย่ วข้องและ
ผูกพันกับการ“นุ่งซิ่น” และ “ตำ�หูก” อย่างแยกกันไม่ออก การทอผ้า เป็นคุณสมบัติประจำ�ตัวของ
แม่หญิงลาว ปัจจุบนั ถึงแม้จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีจนทำ�ให้วยั รุน่ สาวนุง่ กางเกง แต่เวลามีงานบุญ
ต่าง ๆ ก็จะมีข้อกำ�หนดที่ทำ�ให้แม่หญิงลาวต้องนุ่งซิ่น เช่น ชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิง ชุดเครื่อง
แบบข้าราชการ หรือชุดทำ�งาน รวมทั้งการมาติดต่อราชการ จึงเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมจารีตประเพณีนี้ไว้ ดังนั้น การนุ่งผ้าซิ่น หรือวิธีการตำ�หูกนั้นก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง
ที่คนรุ่นหลังต้องปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่ดีงามนี้
    1.2.4 นิทานชวนหัว พบว่า มีภาพสะท้อนด้านอาชีพหาปลาเมืองปากเซ เป็นเมืองเอก
ของแขวงจำ�ปาสัก ตัง้ อยูร่ มิ แม่นาํ้ โขงเหมาะแก่การประมง ชาวบ้านทีอ่ าศัยตามริมแม่นาํ้ โขง นอกจาก
มีอาชีพทำ�นาแล้วยังมีอาชีพหาปลา บุญค้ำ�  คำ�ฟองแดง (2557, ตุลาคม 14) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหาปลาเป็นอาชีพหลัก ซึ่งทำ�กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เครื่องมือในการจับปลาก็
ยังคงใช้แบบดั้งเดิม มีเรือหางยาว และเครื่องมือจับปลาคือ แห เบ็ด อวน ช่วงก่อนหน้าฝนจะมาถึง
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ชาวบ้านจะหาปลาในนํ้าโขงเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว
    1.2.5 นิทานสัตว์ พบว่า มีภาพสะท้อนทางด้านอาชีพล่าสัตว์ ซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มี
มาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากผู้คนอาศัยอยู่กับธรรมชาติที่มีสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความอุดม
สมบูรณ์ มีป่าเขา ห้วยนํ้า ลำ�ธาร มีสัตว์ป่าจำ�นวนมาก ดังนั้นอาชีพล่าสัตว์ จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่
คนโบราณโดยเฉพาะผูช้ ายมีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์ เพือ่ เลีย้ งครอบครัว เช่นเดียวกับปัจจุบนั นีท้ ยี่ งั
มีคนบางส่วนยังยึดอาชีพการล่าสัตว์เลี้ยงครอบครัว และมีการถ่ายทอดเป็นมรดกมาจนถึงรุ่นลูก
รุ่นหลานต่อไป
2. บทบาทคุณค่าของนิทานพื้นบ้านลาวมีบทบาทหน้าที่สอนด้านมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งามปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของสังคมดังนี้
    2.1 นิทานพื้นสืบ มีบทบาทคุณค่าสอนในด้านความสามัคคีปรองดองของชุมชนในการ
ทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำ�เร็จลุงล่วงได้ด้วยดี เกิดความสงบสุขในสังคม สอนให้มองคุณงามความดีทาง
จิตใจมากกว่ารูปลักษณ์ภาพนอก สอนให้รกั ษาสัจจะวาจา สอนให้รกั บ้านเกิดเมืองนอนของตน สอน
ให้รักษาคำ�มั่นสัญญา
    2.2 นิทานเทพนิยาย มีบทบาทคุณค่าด้านการสอนให้ใช้ปัญญาต่อสู้และแก้ไขปัญหา
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
    2.3 นิทานอัศจรรย์ มีบทบาทคุณค่าด้านความขยันหมั่นเพียรและพึ่งตนเอง สอนให้มี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสามัคคี ความมีเมตตากรุณา ไม่ให้เบียดเบียนหรือ อิจฉาริษยาผู้อื่น รู้จัก
ความพอเพียง พึ่งพาตัวเอง สอนให้มีสัจจะ
    2.4 นิทานชวนหัว มีบทบาทคุณค่าด้านการผ่อนคลายความเคียดสอนให้ใช้ปัญญาต่อสู้
และแก้ไขปัญหา สอนให้มคี วามสามัคคีปรองดองกัน สอนให้ใช้วจิ ารณญาณในการเลือกคูค่ รองโดย
เฉพาะการเลือกผู้หญิงมาเป็นภรรยา
    2.5 นิทานสัตว์ มีบทบาทคุณค่า ด้านความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น สอนให้มีความอดทน
พยายาม ให้รู้จักพอเพียง พึ่งตัวเองได้ ไม่เป็นคนผิดคำ�สัญญาสอน ไม่ให้พูดจาคุยโอ้อวด สอน
ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเห็นได้ว่า นิทานเป็นเรื่องเล่าของคนโบราญผูกเรื่องขึ้นมาด้วยภูปัญญา เพื่อใช้
กุศโลบายในการสอนลูกหลานให้เป็นคนดี ปฏิบตั ติ นให้ถกู ต้องตามระเบียบแบบแผนจารีตประเพณี
ของสังคม
3. แนวทางการเสริมสร้างคุณค่าของนิทานพื้นบ้านลาว
    3.1 นิทานพืน้ สืบ มีแนวทางการเสริมสร้างโดยใช้เป็นสือ่ นวัตกรรมการสอนประวัตศิ าสตร์
ความเป็ น มาของท้ อ งถิ่ น นอกจากจะให้ ค วามเพลิ ด เพลิ น และให้ ข้ อ คิ ด แล้ ว ยั ง สอนให้ รู้ ถึ ง
ประวัติศาสตร์การตั้งชื่อบ้านนามเมืองอีกด้วย
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   3.2 นิทานเทพนิยาย มีแนวทางการเสริมสร้างโดยการเล่านิทานเทพนิยายในกิจกรรม
การเรียนการสอนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกระดับชั้น เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ทั้งยังสามารถรู้ถึงที่มา และการกำ�เนิดของคน สัตว์ และต้นไม้อีกด้วย การสอดแทรก
เนือ้ หาสาระในหลักสูตรวิชาเรียนก็เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีจ่ ะช่วยพัฒนาด้านจิตใจนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาชุมชน
สังคม และเพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์มรดกอันดีนี้สืบไป
    3.3 นิทานอัศจรรย์ มีแนวทางการเสริมสร้างถ่ายทอดบุญประเพณีและพิธกี รรมเกิดจาก
นิทานอัศจรรย์ให้ทงั้ ความเพลิดเพลิน ข้อคิด และให้รทู้ มี่ าการเกิดบุญประเพณีทปี่ ฏิบตั กิ นั มาตัง้ แต่
ปูย่าตายาย ที่ปฏิบัติสืบกันมา สนับสนุนให้การประกวดกิจกรรมการเล่านิทานอัศจรรย์ และงาน
บุญประเพณีขนึ้ ในทุก ๆ ปี เพือ่ ให้เยาวชนและสังคมได้เห็นความสำ�คัญ ของประเพณีวฒ
ั นธรรมอัน
ดีงามนี้ให้ยังคงอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
    3.4 นิทานชวนหัว มีแนวทางการเสริมสร้างโดยสอดแทรกนิทานชวนหัวเข้าไปในเนือ้ หา
การเรียนการสอนนั้นช่วงท้ายชั่วโมงในการเรียนการสอนครูผู้สอนเป็นผู้เล่าให้นักเรียนฟัง หรือให้
นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเล่า โดยแสดงเป็นบทบาทสมมุติ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายจากการเรียน
และนำ�ข้อคิดจากนิทาน แนวทางการปฏิบัติตนไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีความสุข
    3.5 นิทานสัตว์ มีแนวทางการเสริมสร้าง โดยการนำ�เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา เพื่อฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และจินตนาการของเด็ก ให้เด็ก
ได้รู้การดำ�รงชีวิตของสัตว์ ต่าง ๆ นอกจากนี้ ส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่นิทานด้วยการจัดทำ�
เป็นรูปเล่ม ภาพการ์ตูน หรือส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชน ปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน นำ�
นิทานทำ�เป็นละครเรื่องสั้นหรือละครการ์ตูน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและอนุรักษ์นิทานพื้นบ้านลาว
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป
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ผู้วิจัยได้น�ำ ผลการวิจัยที่ค้นพบมาอภิปรายผลดังนี้
1. องค์ประกอบของนิทานพื้นบ้านลาว พบว่า นิทานพื้นบ้านจำ�แนกออกเป็น 5 ประเภท
คือ นิทานพื้นสืบ นิทานเทพนิยาย นิทานอัศจรรย์ นิทานชวนหัว และนิทานสัตว์ แต่ละประเภทมี
ลักษณะองค์ประกอบคล้ายกัน เป็นเรื่องสั้นมีเป้าหมายสอนเด็ก มีโครงเรื่องเดียวไม่ซับซ้อน เปิด
เรื่องแบบบรรยายความด้วยคำ�ว่า แต่กี้แต่ก่อน หรือกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ดำ�เนินเรื่องไปตาม
ลำ�ดับเหตุการณ์ มีตัวละครสองถึงสามตัว ผูกเรื่องให้มีความขัดแย้งกันด้านพฤติกรรมสุดท้ายจบลง
ด้วยตัวละครทีม่ พี ฤติกรรมดีจะประสบความสำ�เร็จมีความสุข บางเรือ่ งจบด้วย ความเศร้า การสร้าง
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ข้อขัดแย้งเป็นกลวิธีการผูกเรื่องโดยให้เกิดความขัดแย้งในตัวเรื่อง ซึ่งมีลักษณะการขัดแย้งระหว่าง
ตัวละครกับตัวละคร ตัวละครขัดแย้งกับกับระเบียบของสังคม ตัวละครมีลกั ษณะเป็นมนุษย์ อมนุษย์
ตัวละครสัตว์ ฉากอาจเป็นสถานที่จริงและฉากในจินตนาการ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ การเรียน
(2550) ได้ศกึ ษาวิเคราะห์นทิ านสำ�หรับเด็กผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านโครงเรือ่ งมีการเปิดเรือ่ งแบบ
บรรยาย แบบพรรณนา และแบบ การสนทนาจากการสังเกตพบว่า แบบบรรยายมาก ด้านการ
ดำ�เนินเรือ่ งแบบผูเ้ ขียนเป็นผูเ้ ล่าเรือ่ งเอง การดำ�เนินเรือ่ งตามปฏิทนิ การดำ�เนินเรือ่ งแบบให้ตวั ละคร
เป็นผู้เล่าเรื่องและดำ�เนินเรื่องวิธีการตั้งคำ�ถาม จากการสังเกตพบว่า ด้านการปิดเรื่องใช้วิธีการปิด
เรื่องแบบสุขนาฏกรรม แบบโศกนาฏกรรม แบบให้ข้อคิดด้านคุณธรรม และแบบตื่นเต้น หรือหัก
มุมตอนจบ จากสังเกตพบว่า การปิดเรื่องแบบสุขนาฏกรรมมาก ด้านการสร้างตัวละครเป็นแบบ
สมจริง และแบบอุดมคติ จากการสังเกตพบมีการสร้างตัวละครแบบเหมือนจริง ด้านการสร้างฉาก
และการบรรยากาศที่สอดคล้องกลมกลืนกับเนื้อเรื่อง การสร้างฉากและบรรยากาศที่เด็กคุ้นเคย
ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี
ภาพสะท้อนที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ ที่มาของการตั้งชื่อบ้าน
นามเมือง ความเชื่อทางพุทธศาสนา ด้านประเพณีการแต่งงาน ประเพณีสู่ขวัญ ด้านอาชีพ
เกษตรกรรมมีทั้ง อาชีพทำ�นา เลี้ยงสัตว์ และล่าสัตว์นิทานอัศจรรย์สะท้อนถึงฮีตคองผัวเมีย ความ
เชื่อเรื่องผีสางเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภาพสะท้อนบุญประเพณีห่อข้าวสลาก ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำ�
ไปสูก่ ารเคารพบูชาเซ่นไหว้ ซึง่ เป็นวิถชี วี ติ ของคนลาวในแขวงจำ�ปาสักทีส่ บื ทอดกันมาตัง้ แต่โบราณ
ก่อให้เกิดจารีตประเพณี คติความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคมที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติให้คงอยู่ตลอดไป กับแนวคิด พลับพลึง คงชนะ และ
คณะ (2549) ที่ได้ศึกษาการสำ�รวจและประเมินองค์ความรู้ของนิทานพื้นบ้านลาวในแขวงสะหวัน
นะเขต จากการศึกษาวิจยั พบว่า ค่านิยมในนิทานพืน้ บ้านลาวนัน้ ยกย่องวีรบุรษุ ผูก้ ล้าหาญ ผูม้ คี วาม
ขยันหมั่นเพียร ยกย่องผู้มีความฉลาด มีไหวพริบ และเป็นคนดีมีคุณธรรม นิทานพื้นบ้านลาว เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำ�ค่า จึงได้คัดเลือกนิทานบางเรื่อง เพื่อจัดทำ�สำ�หรับเด็กไว้ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป สอดคล้องกับแนวคิด สจ๊วต
(Steward, 2550 : 111-112) คือการวิเคราะห์ระบบนิเวศวิทยาของสังคมเพือ่ ค้นหาลักษณะเฉพาะ
ของวัฒนธรรมของแต่ละแห่งพบว่า สิง่ แวดล้อมมีผลต่อความแตกต่างในการปรับตัวของวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม สิ่งที่เหมือนกันก็จะแสดงรูปแบบของพัฒนาการที่เหมือนกันอย่างแยกไม่ออก
2. อภิปรายผลการวิเคราะห์ บทบาทคุณค่าของนิทานพื้นบ้านลาวพบว่า แบ่งออกเป็น
5 ประเภท คือ นิทานพื้นสืบ นิทานเทพนิยาย นิทานอัศจรรย์ นิทานชวนหัว นิทานสัตว์ ที่มีบทบาท
สอนให้มคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมทีด่ งี าม ปฏิบตั ติ นตามระเบียบแบบแผนของสังคม เริม่ จากนิทานพืน้ สืบ
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ทีม่ บี ทบาทด้านสังคม ความสามัคคีปรองดองของชุมชน ในการทำ�สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ให้ส�ำ เร็จลุลว่ งได้ดว้ ย
ดี เพือ่ ให้เกิดความสงบสุขในสังคม สอนให้มองคุณงามความดีทางจิตใจมากกว่ารูปลักษณ์ภาพนอก
สอนให้รักษาสัจจะวาจา สอนให้รักบ้านเกิดเมืองนอนของตน สอนให้รักษาคำ�มั่นสัญญา เพื่อก็ให้
เกิดค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นิทานเทพนิยายทำ�
หน้าที่สอนให้ใช้ปัญญาต่อสู้และแก้ไขปัญหา ให้คนกตัญญูรู้คุณ และเชื่อฟังผู้ใหญ่ นิทาน เทพนิยาย
ทำ�หน้าที่สอนคุณธรรมให้คนมีความขยันหมั่นเพียร และพึ่งตนเอง สอนให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
สอนให้ทำ�ความดี มีคุณธรรม สามัคคีปรองดองไม่ให้โลภมาก สอนให้มีความเมตตา ไม่เบียดเบียน
หรือ อิจฉาริษยาผู้อื่น สอนให้รู้จักความพอเพียง พึ่งตัวเอง เป็นคนมีสัจจะ นิทานชวนหัว ทำ�หน้าที่
บทบาทในการสอนให้ใช้ปญ
ั ญาต่อสูแ้ ละแก้ไขปัญหา ใช้วจิ ารณญาณในการเลือกคูค่ รอง และนิทาน
สัตว์สอนให้มีความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น มีความอดทน เพียรพยายาม สอนให้รู้จักพอเพียง พึ่งตัว
เอง ไม่พดู จากลับกลอก คุณค่าส่งผลประโยชน์ในการสอนลูกหลานให้เป็นคนดี ปฏิบตั ติ นให้ถกู ต้อง
ตามระเบียบแบบแผนจารีตประเพณีและอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข
จากที่กล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ พมลณ์พร แก่นคำ� (2557) จากการศึกษา
วิเคราะห์ภาพสะท้อนค่านิยมของไทยจากนิทานพื้นบ้าน พบว่า นิทานพื้นบ้านปรากฏภาพสะท้อน
ค่านิยมของไทยครบทั้ง 9 ด้าน คือ ค่านิยมเรื่องความขยัน ความกตัญญู ความไม่โลภ การใช้วาจา
ความอดทนอดกลั้น การเชื่อฟังผู้ใหญ่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การยกย่องผู้มี
วิชาความรู้ และให้อภัยกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ มาลิโนสกี้ (Malinowski, 1954 : 100-101)
ได้กล่าวว่าตำ�นานเป็นกฎหมาย เป็นสิ่งที่วางระเบียบแบบแผนแนวปฏิบัติให้คนในชุมชน อธิบาย
กำ�เนิดของชุมชนและเป็นสิ่งที่คนในชุมชนยึดถือร่วมกัน สะท้อนให้เห็นว่าบทบาทหน้าที่ของข้อมูล
ทางคติชนแต่ละประเภทอาจมีทงั้ ความเหมือนและความแตกต่าง สุภาษิตส่วนมากแล้วจะเป็นเรือ่ ง
ทั่ว ๆ ไป ส่วนตำ�นานจะมีกลิ่นอายของความศักดิ์สิทธิ์น่าเชื่อถือปะปนอยู่ด้วย และสอดคล้องกับ
แนวคิดของบาสคอม (Bascom, 1965 : 281-298) ได้กล่าวถึง คติชนว่ามีบทบาทหน้าทีข่ องตำ�นาน
ในฐานะเป็นข้อมูลทางคติชนว่า มีหน้าที่สำ�คัญอยู่ 4 ประการ คือ 1) เป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิง
รวมทั้งเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นสังคม วัฒนธรรมของกลุ่มชน 2) ทำ�ให้วัฒนธรรมเข้มแข็งและ
สมบูรณ์ 3) เป็นสื่อหรือเครื่องมือทางการศึกษา และ 4) เป็นสิ่งที่วางระเบียบแบบแผนแนวปฏิบัติ
ให้กับกลุ่มชนในสังคมด้วยความสุข

72

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.18 No. 2

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
  1.1 สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน ควรนำ�นิทานพื้นบ้านลาวเข้าในหลักสูตรการ
เรียนการสอน เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรม
   1.2 ผลการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วันแก่เยาวชน และประชาชน
ผู้ที่สนใจนิทานพื้นบ้านลาว
   1.3 หน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ควรนำ�ผลวิจัยใช้เป็นแนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านลาว เพื่อ
เผยแพร่สู่สังคม
2. ข้อเสเนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
   2.1 ควรศึกษาภาษาเชิงสังคมในนิทานพื้นบ้านลาว
   2.2 ควรศึกษาศาสตร์และศิลป์ การสอนในนิทานคุณธรรมพื้นบ้าน
  2.3 ควรศึกษาภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม แนวคิด และโลกทัศน์ของนิทานคุณธรรม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว
   2.4 ควรศึกษาหลักธรรมและความเชื่อในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
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ความสัมพันธ์ระหว่างฮีตคองของชนเผ่ายรุในแขวงจำ�ปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับกฎหมายครอบครัวลาวปี 2008
The Hit-Khong tradition of Yaru people and the Lao Family
Law A.D. 2008
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ฮีตคองของชนเผ่ายรุในเมืองปากซอง แขวงจำ�ปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฮีตคองของชนเผ่ายรุ
ในแขวงจำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับกฎหมายครอบครัวลาวปี 2008 กลุ่ม
เป้าหมายในการศึกษาขอบเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษาเฉพาะชนเผ่ายรุทอี่ าศัยอยูใ่ นบ้านหลัก 43 เมืองปากซ่อง
แขวงจำ�ปาสัก และขอบเขตประชากรโดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็นสามกลุ่ม ครือ ข้าราชการ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ผูส้ งู อายุผนู้ �ำ ชุมชน และประชาชนทัว่ ไป เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้เทคนิควิธกี ารวิจยั
เอกสาร และวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสังเกด การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และนำ�
เสนอโดยการใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มลาวเทิงชนเผ่า ยรุ มีฮีตสิบสองคองสิบสี่ที่ส�ำ คัญในการปฏิบัติได้แก่
1) บนหลักบ้าน (บนเจ้าหอ) 2) แก้บนหลักบ้าน (แก้บนเจ้าหอ) และมีข้อกำ�หนดเกี่ยวข้องกับ
ครอบครัวไว้วา่ คองผัวเมีย ทีไ่ ด้ก�ำ หนดพิธกี รรม และข้อปฏิบตั ขิ องคูช่ าย-หญิง ในชนเผ่ายรุ มีเสรีภาพ
ในการชอบพอ ซึง่ กันและกัน เมือ่ หาได้คคู่ รองทีต่ นพอใจแล้วก็กล่าวบอกพ่อแม่ทงั้ สองฝ่ายรับรู้ ก่อน
เป็นผัวเมียต้องผ่านขบวนการ ทำ�พิธีหมั้นหมาย (ปายาจับมาง) ทำ�พิธีแต่งดอง (แระล่าปาซ่าว)
จนกระทัง่ การสัญญากล่าวต้าน (การหย่าร้าง) การแบ่งปันสินสมสร้าง (ทรัพย์สมบัตใิ ห้แก่บตุ ร) และ
ว่าด้วยคองขึ้นเรือนปลูกสร้างใหม่ (การปลูกสร้างเรือนที่มีฮีตมีคอง) ที่กำ�หนดเป็นข้อปฏิบัติการขึ้น
บ้านใหม่ของครอบครัวใหม่ชายหญิง (ขึ้นเรือนฮีตคอง) มีความคล้ายคลึงกับฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ของกลุ่ม ลาวลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่สามารถไปมาหาสู่กันได้ จึง
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มีการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติกันเลื่อยมา ดังพิธีกรรมการหมั้นหมาย การแต่งงาน
หรือที่เรียกว่ากินดองของชายหนุ่ม-หญิงสาว เป็นการเริ่มต้นของสถาบันครอบครัว มีญาติพี่น้องทั้ง
สองฝ่ายและผูค้ นในหมูบ่ า้ นมาร่วมเป็นสักขีพยาน เป็นการประกาศความเกีย่ วพันกันทัง้ ทางใจ ทาง
พฤตินัย และทางสังคม ในปัจจุบันเมื่อผ่าน พิธีกรรมการกินฮีตแบบชนเผ่ายรุแล้ว พิธีกรรมต่อไปก็
เป็นการบายศรี สู่ขวัญแบบลาวลุ่ม โดยมีการจัดงานเลี้ยง และมีการจดทะเบียนเป็นลายลักอักษร
ซึ่งในสมัยโบราณไม่มีการกล่าวถึงการจดทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร คู่ผัวตัวเมียต่างยึดถือข้อ
ปฏิบัติตามฮีตสิบคองสิบสี่ของการครองเรือน ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ประเพณีการ
แต่งงานเป็นการผูกพันสัญญาว่า ให้คู่หญิงชายได้มีการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน รวมถึงคนใน
ครอบครั ว ของทั้ ง สองฝ่ า ยด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งฮี ต คองของชนเผ่ า ยรุ ในแขวงจำ � ปาสั ก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับกฎหมายครอบครัวลาว ปี 2008 พบว่า ส่วนใหญ่ข้อ
ปฏิบัติตามฮีตคองของชนเผ่ายรุที่สัมพันธ์กับกฎหมายดังกล่าว อยู่ในภาคที่ 2 การหมั้นหมาย การ
สู่ขอ และการแต่งดอง ภาคที่ 3 การสิ้นสุดการเป็นผัวเมียกัน และภาคที่ 4 ทรัพย์สมบัติของคู่ผัวเมีย
ส่วนภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป และภาคที่ 5 สิทธิ และพันธะของพ่อแม่และลูก มีความสัมพันธ์ของ
บางมาตราเท่านั้น ซึ่งชนเผ่ายรุในสมัยโบราณไม่ได้ให้ความสำ�คัญกับการจดทะเบียนสมรส แต่ใช้
สัญญาใจ และการรักษาคำ�พูดเป็นสำ�คัญ
คำ�สำ�คัญ : ฮีตคองชนเผ่ายรุ กฎหมายครอบครัว
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The objectives of this research were: 1) to study the Hit-Khong tradition of
Yaru people living at Pakxong district in Champasak province, Lao PDR: and 2) to
study a relation between the Hit-Khong tradition of Yaru people and the Lao Family
Law A.D. 2008. Qualitative research techniques were employed in this study. Data
had been collected through documentary studies, in-depth interviews, and nonparticipatory and participatory observations. The collected data had been analyzed
and the findings were compared with the items found in Lao Family Law A.D. 2008.
The study found that:
The Hit-Khong tradition of Yaru people has been inherited since the past
time and it is similar to the tradition of Hit Sib Song-Khong Sib Si of Lao people. It
is presumed that this might be because of these two groups of ethnic people have
settled in the nearby areas. As a result, there is an exchange of cultures and traditions
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among those ethnic people. A wedding ceremony, known as “Kin-Dong” in Laos, is
considered as the beginning of family life. Relatives of a groom and bride and villagers
will participate a wedding ceremony as a witness. It is also considered as a declaration
of spiritual, behavioral, and social relations of groom and bride. In the past, no
evidences mention about an official marriage registration. According to a family life,
a husband and wife usually practices based on the Hit Sib Song-Khong Sib Si tradition
to live as a family; therefore, they can live together happily. A wedding ceremony
is a tradition that represents an official promise of bride and groom to take care
each other and other people of two families.
According to a relation of Hit-Khong tradition of Yaru people and the Lao
Family Law A.D. 2008, the study showed that most of rules and practices according
to the Hit-Khong tradition of Yaru people are concerning with the Lao Family Law
A.D. 2008 in Part 2 (engagement, marriage proposal, and wedding ceremony), Part
3 (divorce), and Part 4 (marriage property). On the other hand, there is a few
connection between the Hit-Khong tradition and the Lao Family Law A.D. 2008 in
some sections of Part 1 (general provision) and Part 2 (right and commitment of
parents and children). In addition, the study also revealed that, in the past, the Yaru
people did not give importance to a marriage registration. The Yaru people usually
rely on a mental engagement and their own words.
The findings of this study should be publicized to promote values and
importance of the Hit-Khong tradition of Yaru people to people of the new generation
as a rehabilitation and internationalization of the beautiful tradition and culture of
Yaru people.
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ครอบครัวเป็นสถาบันหลักทีส่ �ำ คัญในลำ�ดับต้นในการพัฒนาคนของทุกประเทศเช่นเดียวกัน
กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ให้ความสำ�คัญกับครอบครัว เพราะครอบครัว
เป็นตัวกำ�หนดความสัมพันธ์ของแต่ละคนเข้าด้วยกัน การสร้างครอบครัวของสังคมลาวมีวฒ
ั นธรรม
ที่สร้างความสัมพันธ์ด้วยการแต่งงาน ซึ่งการแต่งงานนั้นอยู่บนความ พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย เพื่อ
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ให้เกิดความเท่าเทียมกันของทั้งฝ่ายชายและหญิง เพราะการสมรสของมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงฮีต
คองประเพณี ความเชื่อของแต่ละกลุ่มในสังคมเพื่อสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความสงบสุข และ
สิทธิของชายหญิงให้เท่าเทียมกันในทุกสังคมอีกด้วย (ยศ สันติสมบัติ, 2540 : 95) ในการแต่งงาน
เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ มีประเพณีแต่งงานที่จัดกันในชุมชน ซึ่งมีความหมายที่ดีงามในการสำ�นึก
พระคุณบิดามารดาหรือบรรพบุรุษ เป็นการบอกกล่าวผีบ้าน ผีเรือน ผีหมู่บ้าน การปลูกจิตสำ�นึกใน
หน้าที่ภรรยาสามี รวมถึงการเป็นบิดาและมารดาในอนาคต (อัจฉรา ภาณุรัตน์ และคณะ, 2537 :
บทนำ�)
สังคมของชาวลาวการแต่งงานเป็นฮีตคองประเพณีที่สำ�คัญ ซึ่งเป็นข้อผูกมัดระหว่างชาย
หญิงให้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวโดยมีลูกเป็นสายสัมพันธ์ ผู้ที่จะเป็นสามีภรรยาต้องผ่านการแต่ง
งานตามฮีตคองประเพณี ถ้าหากหนีพิธีแต่งงานจะถูกคนอื่นมองว่า เป็นคนที่ไม่มีโชควาสนา ไม่มี
ความเจริญรุง่ เรือง และไม่มเี กียรติ จะถูกดูแคลนจากสังคมตามฮีตคองประเพณี ถ้าพ่อแม่ มีลกู หญิง
ลูกชายที่ได้แต่งงานตามกฎหมายจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างมีหน้า
มีตา หากสามีภรรยาผูใ้ ดไม่ได้เข้าพิธแี ต่งงานแม้วา่ จะมีทรัพย์สมบัตมิ ากมาย ก็ยอ่ มถูกชาวบ้านดูถกู
ดูแคลน (เสย วงศ์ส,ี 2552 : 2) เห็นได้วา่ การแต่งงานให้ถกู ตามฮีตคองประเพณีเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญมาก
สำ�หรับคนลาวการแต่งงาน คือกฎเกณฑ์ในการสร้างครอบครัว เพือ่ การสืบทอดเผ่าพันธุใ์ ห้เกิดความ
มั่นคงของคนในสังคม และชนกลุ่มน้อยทุก ๆ เผ่าที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทุกชนเผ่าให้ความสำ�คัญในการแต่งงานเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันไปในการทำ�พิธีการ
แต่งงาน การกินฮีตและความเชือ่ ของแต่ละชนเผ่า แต่ในปัจจุบนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มีข้อกำ�หนดเป็นกฎหมายครอบครัว ฉบับล่าสุด ปี 2008 ให้ประชาชนทุกชนเผ่า ถึงแม้จะมี
พิธีกรรมแต่งดองตามความเชื่อ และข้อยึดถือของแต่ละชนเผ่าแล้วก็ตาม จะต้องได้รับการยอมรับ
และผูกพันทางกฎหมาย มีการดำ�เนินการตามข้อกำ�หนดของรัฐด้วย
ชนเผ่ายรุได้รับการส่งเสริมให้อนุรักษ์ประเพณีพิธีกรรมของตนไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรมต่อไป จำ�นวนประชากรมากขึ้น ค่านิยมแปรเปลี่ยน
ไปตามกาลเวลาและสภาวะแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมไม่สามารถใช้เป็นกฎ
เกณฑ์ในการจัดระเบียบทางสังคมได้ จำ�เป็นต้องมีกฎหมายใช้บังคับ (อมรา พงศาพิชญ์, 2537 : 8)
เพื่อจัดระเบียบทางสังคม ทำ�ให้คนมีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน เมื่อคนในสังคมมีกฎเกณฑ์และความคิด
เห็นเกีย่ วกับการดำ�เนินชีวติ ในแนวเดียวกัน การจัดระเบียบทางสังคมเป็นไปอย่างไม่ยากลำ�บากหาก
ไม่มีกฎหมายครอบครัว สมาชิกของครอบครัวอาจไม่ได้รับการคุ้มครองหรือไม่ได้รับสิทธิที่ตนควร
ได้ และจะไม่มสี ง่ิ ใดสำ�หรับยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ทสี่ มาชิกในครอบครัวพึงปฏิบตั ิ เพือ่ ให้การอยูด่ ว้ ย
กันราบรื่น ผาสุกเป็นครอบครัวที่มั่นคง (ทวีรัสน์ ณาดม, 2517 : 49)
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ความสัมพันธ์ระหว่างฮีตคองที่เกิดขึ้นในชุมชนเผ่ายรุ และชนเผ่าอื่น ๆ ทำ�ให้เกิดเป็น
กฎหมาย ประเด็นทีน่ า่ สนใจ คือ กฎหมายว่าด้วย ครอบครัว กำ�หนดหลักการ ระเบียบ และมาตรการ
เกี่ยวกับการสู่ขอ การแต่งดอง การหย่าร้าง การรับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่ผัวเมีย ทรัพย์สมบัติของคู่ผัวเมีย สิทธิ์และพันธะของพ่อแม่และลูก การคุ้มครองครอบครัวให้มี
ความผาสุข ท่ามกลางกระแสความเจริญในวิถชี วี ติ ของครอบครัวของชนเผ่ายรุ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างฮีตคองของชนเผ่ายรุ ในแขวงจำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวกับกฎหมายครอบครัวลาว ปี 2008

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาฮีตคองของชนเผ่ายรุในเมืองปากซอง แขวงจำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฮีตคองของชนเผ่ายรุในแขวงจำ�ปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกับกฎหมายครอบครัวลาวปี 2008

วิธีดำ�เนินการวิจัย
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหลัก 43 เมืองปาก
ซ่อง แขวงจำ�ปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำ�นวนสามกลุ่มคือ ข้าราชการ เจ้า
หน้าที่รัฐ ผู้สูงอายุ ผู้นำ�ชุมชน และประชาชนทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้รู้ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ และเกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ระหว่างฮีตคองของชนเผ่ายรุกับกฎหมายครอบครัวลาวปี 2008 ประกอบด้วย
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านกฎหมาย ผู้สูงอายุ ผู้นำ�ชุมชน และประชาชนกลุ่มผู้ปฏิบัติ
หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ในฮีตคองของเผ่ายรุด้วยกลุ่มผู้ปฏิบัติฮีตคอง
ยรุ และกลุ่มผู้นับถือฮีตคองของยรุ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพดังนั้น เครื่องมือในการวิจัยก็คือ ตัวผู้วิจัยทั้งเป็น
อุปกรส์ช่วย เช่น เครื่องบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพ และบันทึกสนทนา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากเอกสาร และลงภาคสนาม
ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิควิธกี ารสังเกต สังเกตแบบมีสว่ นร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุม่ ข้อมูล
ที่ได้มามีการหาคุณภาพของข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้า
ผลการศึกษาฮีตคองของชนเผ่ายรุ บ้านหลัก 43 เมืองปากซ่อง แขวงจำ�ปาสักสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ฮีตคองครอบครัวชนเผ่ายรุในสังคมของชนเผ่ายรุ คู่บ่าวสาว มี
เสรีภาพในการชอบพอซึ่งกันและกัน เมื่อหาได้คู่ครองที่ตนพอใจแล้วก็บอกกล่าวพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย
รับรู้ด้วย จากนั้นฝ่ายชายต้องหาวัว หรือหมู เป็ด ไก่ มาฆ่า เพื่อจัดงานแต่งงานให้ทั้งสองฝ่ายรับรู้
และยืนยันผู้สร้างครอบครัวใหม่ โดยคนเฒ่าคนแก่ ซึ่งพ่อแม่ที่มาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านหลัก 43 ช่วง
ในต้นศตวรรษที่ 20 ของปี 1936 นั้นได้ถือรีดกอง(ฮีตคอง) ที่พวกเขาเคยมีมาแต่โบราณกาล นำ�มา
ปฏิบัติสืบเนื่องกันจนกระทั่งถึงปัจจุบัน มีข้อปฏิบัติของหน้าที่ครอบครัว ที่ผู้นำ�ครอบครัวต้องเป็น
ผู้น�ำ ปฏิบัติที่สำ�คัญในฮีตสิบสองของเผ่ายรุ ได้แก่ 1) บนหลักบ้าน (บนเจ้าหอ) 2) แก้บนหลักบ้าน
(แก้บนเจ้าหอ) และกฎระเบียบของการปฏิบตั คิ องสิบสีข่ องเผ่ายรุ มีขอ้ กำ�หนดเกีย่ วข้องกับครอบครัว
ไว้ ว่าด้วยคองผัวเมีย ที่ได้ก�ำ หนดพิธีกรรม และข้อปฏิบัติ ในการที่คชู่ ายหญิงจะแต่งงานเป็นผัวเมีย
ต้องผ่านขบวนการทำ�พิธีหมั้นหมาย (ปายาจับมาง) ทำ�พิธีแต่งดอง (แระล่าปาซ่าว) ขั้นตอนการทำ�
พิธงี านแต่งดอง จนกระทัง่ การสัญญากล่าวต้าน (การหย่าร้าง) การแบ่งปันสินสมสร้าง(ทรัพย์สมบัติ
ให้แก่บุตร) และว่าด้วยคองขึ้นเรือนปลูกสร้างใหม่ (การปลูกสร้างเรือนที่มีฮีตมีคอง) ที่กำ�หนดเป็น
ข้อปฏิบัติการขึ้นบ้านใหม่ของครอบครัวใหม่ชายหญิง (ขึ้นเรือนฮีตคอง) ที่สัมพันธ์กันกับกฎหมาย
ครอบครัวลาวปี 2008 ในรายภาคดังกล่าว อยู่ในภาคที่ 2 การหมั้นหมาย การสู่ขอ และการแต่ง
ดอง ภาคที่ 3 การสิ้นสุดการเป็นผัวเมียกัน และภาคที่ 4 ทรัพย์สมบัติของคู่ผัวเมีย ส่วนภาคที่ 1
บทบัญญัติทั่วไป และภาคที่ 5 สิทธิและพันธะของพ่อแม่และลูก มีความสัมพันธ์ของบางมาตรา
เท่านัน้ นอกจากนัน้ ยังมีขอ้ แตกต่างทีเ่ ห็นได้ชดั เช่น ชนเผ่ายรุ สมัยก่อนไม่ได้ให้ความสำ�คัญกับการ
จดทะเบียนสมรส แต่ใช้สัญญาใจ และการรักษาคำ�พูดเป็นสำ�คัญ
ฮีตคองการสู่ขอหมั้นหมายนั้น ในสมัยก่อนจะไม่มีการหมั้น มีแต่ทำ�พิธีกินฮีต (กินเหล้าไห
ไก่ตวั ) มีแม่สอื่ ไปพูดกันกับพ่อแม่ฝา่ ยหญิงว่าจะตกลงกินฮีตกันวันไหน จึงมาทำ�พิธแี ต่งกันเลย (เรียกว่า
ปะออบ) คือ ไปบาย (ไปจับ หรือไปแตะ) ข้าวสาร เกลือ และกินเหล้าไห ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
ต้องเสียไก่ตัวหนึ่งให้แม่สื่อ ถ้าหากว่าไม่ยอมเสียไก่ไห้แม่สื่อแล้ว ทั้งสองคนหากมีลูกแม่สื่อก็จะเอา
ลูกคนโตของทั้งสองคนไปเป็นลูกของแม่สื่อแทน
การหมั้นของเผ่ายรุทางฝ่ายเจ้าบ่าวต้องถามเจ้าสาวด้วยตัวเองหรือทาบทามก่อน ต้องมี
พยานรูเ้ ห็นสามคนขึน้ ไป ไม่ให้ฝา่ ยเจ้าสาวบิดพลิว้ และให้ถกู ตามขัน้ ตอนทีจ่ ะไป สูข่ อ เมือ่ ตกลงกัน
ได้แล้วทัง้ สองฝ่ายจึงนัดกันทำ�พิธสี ขู่ ออย่างถูกต้อง เพือ่ ให้เจ้าบ่าวไปหาเจ้าสาวทีบ่ า้ นพร้อมด้วยพ่อ
แม่ เถ้าแก่พร้อมด้วยผู้มีอ�ำ นาจการปกครองบ้านและเจ้ากก เจ้าเหล่าของฝ่ายชาย เพื่อตกลงกันกับ
เจ้าสาวจะเอาวันใดเป็นวันมงคล เพื่อจะได้ทำ�พิธี แม็ก ไชยมาด (2559, กุมภาพันธ์ 14)
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การแต่งงาน (กินดอง) เมือ่ ถึงกำ�หนดสัญญาของการทำ�พิธแี ต่งดองแล้วทางเถ้าแก่ฝา่ ยชาย
แห่เจ้าบ่าไปบ้านเจ้าสาวเพื่อทำ�พิธีสู่ขอแต่งงาน ดังนั้นฝ่ายหญิงจะต้องเตรียมเหล้าไห 3 ไห ไก่
3 ตัว เหล้า ไหแรก และไก่ตัวแรกทำ�พิธีเอาเขยเข้าคองของฝ่ายหญิง ส่วนเหล้าไหที่สอง และพร้อม
ไก่ตัวที่สองเพื่อทำ�พิธีต้อนรับดอง (ต้อนรับพ่อแม่ของฝ่ายชาย) และเหล้าไหที่สามและไก่ตัวที่สาม
ทำ�พิธีต้อนรับญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้และไกลที่มาในงานดอง
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พิธีแต่งงานแบบเผ่ายรุจะไม่มีงานเลี้ยงและไม่มีการบายสีสู่ขวัญ แต่ปัจจุบันส่วนมากต้อง
มีเพราะเวลาแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวส่วนมากจะจดทะเบียนที่บ้านนั้นเลยต้องมีนายบ้านและ
เจ้าหน้าที่บ้านเข้าร่วมเพื่อบันทึกเป็นลายลักอักษร และถ้ามีงานเลี้ยงแล้วก็จะบ่งบอกถึงว่าทั้งฝ่าย
หญิง และฝ่ายชายพวกเขาได้แต่งงานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

ภาพที่ 3 พิธีบายศรีสู่ขวัญของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบลาวลุ่ม
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ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ต้องการหย่าร้างผูน้ นั้ จะไม่ได้รบั ค่าแบ่งปันจากสินสมรส ถ้ามีลกู ด้วย
กันต้องช่วยกันเลี้ยงดู แต่เมื่อเวลาหย่าร้างกันต้องไปทำ�พิธีแยกกันอยู่ที่ทางสามแพร่ง โดยมีผู้เฒ่า
ผู้แก่จำ�นวนหนึ่งไปดูแลทั้งสองฝ่ายห้ามไม่ให้ทั้งสองฝ่ายมีปากเสียง (ห้ามด่าหรือทะเลาะกัน) พูด
หยาบคายให้แก่กัน จากนั้นก็ทำ�พิธีบายข้าวสารแล้วแยกทางกันไปคนละเส้นทางแล้วกลับไปบ้าน
ของตนเอง

ภาพที่ 4 เส้นทางแยกที่ใช้ทำ�พิธีกรรมเมื่อมีไครหย่าร้างตามฮีตของเผ่าชาวยรุ
ที่หมู่บ้านหลัก 43 เมืองปากซ่อง แขวงจำ�ปาสัก
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การแบ่งปันสินสมสร้าง (ทรัพย์สมบัติให้แก่บุตร) กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการ
เจ็บป่วยอืน่ ๆ ฝ่ายใดเสียชีวติ ก่อนสินสมรสทัง้ หมดจะตกเป็นของฝ่ายทีย่ งั มีชวี ติ เท่านัน้ ถ้าหากมีลกู
ด้วยกันลูกจะมีสิทธิได้รับสินสมรส เมื่อผัวและเมียเสียชีวิตไปด้วยกัน แต่ลูกยังมีชีวิตอยู่ สินสมรส
จะตกเป็นของลูก จะไม่มีญาติพี่น้องมาแบ่งปันได้ ถ้ามีลูกคนละแม่ (พ่อเดียวกัน) สินสมรสที่พ่อได้
สมรสกับแม่ใหม่ ในกรณีพ่อตายก่อนสินสมสร้างที่สร้างขึ้นกับแม่ใหม่แบ่งสินสมรสดังนี้ ลูกเกิดกับ
แม่ใหม่จะได้รับสินสมรสสองส่วน ส่วนลูกที่เกิดกับแม่เก่าจะได้รับสินสมสร้างหนึ่งส่วน เพราะเป็น
ส่วนแบ่งของพ่อ
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ภาพที่ 5 ลูกหลานคนยรุในหมู่บ้านหลัก 43 เมืองปากซ่อง แขวงจำ�ปาสัก
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ในอดีตผู้ที่จะปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยก่อนอื่นเจ้าของบ้านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ปลูก
สร้างบ้าน นำ�ไปไว้ในบริเวณที่สร้างให้ได้ประมาณ 85-90 เปอร์เซ็น เมื่อถึงวันปลูกสร้างผู้เกี่ยวข้อง
จะไปหาชาวบ้านทุก ๆ ครอบครัวเพือ่ มาช่วยกันปลูกบ้านให้ส�ำ เร็จในวันเดียวกันขนาดของบ้านเรือน
ฮีตคองจะอยู่ในระดับกว้าง-ยาว 3 เมตร คูณ 4 เมตร มุงด้วยหลังคา หรือใบตองกุง ปูพื้นด้วยแป้น
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ภาพที่ 6 การสร้างบ้านของแบบยรุ ที่บ้านหลัก 43 เมืองปากซ่อง แขวงจำ�ปาสัก
สรุปได้ว่า ฮีต 12 คอง 14 ของชนเผ่า ยรุ มีการยึดถือปฏิบัติมานาน และมีความคล้ายคลึง
กับฮีต 12 คอง 14 ของชาวลาวลุ่ม อาจเกิดจากสภาพภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน บริเวณที่
ไปมาหาสู่กันได้ จึงมีการแพร่กระจายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติซึ่งกันและกัน

อภิปรายผลการวิจัย
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ผลการศึกษาฮีตคอง ครอบครัวชนเผ่ายรุ พบว่า ฮีต 12 คอง 14 ของชนเผ่ายรุเมือ่ พิจารณา
จะมีความคล้ายคลึงกับ ฮีต 12 คอง 14 ชาวลาวลุ่ม อาจเกิดจากภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานบริเวณที่
ไปมาหาสู่กันได้ จึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติกันและกัน พิธีกรรมการหมั้น การ
แต่งงาน หรือที่เรียกว่า กินดองของชายหนุ่มหญิงสาว เป็นการเริ่มต้นของครอบครัว มีญาติพี่น้อง
ทั้งสองฝ่ายและผู้คนในหมู่บ้านมาร่วมเป็นสักขีพยานในการที่จะใช้ชีวิตครอบครัว คู่ผัวตัวเมีย ต่าง
ยึดถือข้อปฏิบัติตามฮีต 12 คอง 14 ของการครองเรือน ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ใน
ประเพณีการแต่งงาน เป็นการผูกพันสัญญาว่าให้คหู่ ญิงชายได้มกี ารดูแลเอาใจใส่กนั และกัน รวมไป
ถึงคนในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วย ซึ่งสอดคล้องกันกับ นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ
(2540 : 193-194) ในเรือ่ ง สังคม และวัฒนธรรมศึกษาว่า ในสังคมบุพกาลนัน้ มนุษย์ยงั ต้องพึง่ พาอาศัย
กันมากมาย ไม่สามารถจะยืนหยัดอยูอ่ ย่าง โดดเดีย่ วในโลกได้ ในด้านการหาเลีย้ งชีพให้อยูร่ อดตัง้ แต่
เกิดจนตาย ต้องช่วยกันพึ่งพาอาศัยกันอย่างใกล้ชิด สังคมและกลุ่มชนที่แข็งแกร่งและยืนยงอยู่ได้
ด้วยดี จึงต้องมีคนมาก มีบริวารมาก การนับเอาคนเข้ามาเป็นพรรคพวก บริวารที่จะร่วมกันได้ใน
ทุกเรื่อง จะมีฝากไข้กันได้ทุกเรื่อง จึงต้องเลือกเอาคนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดที่สุดก่อน
ความใกล้ชิดที่สุดนั้นที่ทั้งใกล้ชิดโดยไม่ผูกพันกันทางสายเลือด และใกล้ชิดแบบผูกพันกันโดยสาย
เลือด ประเภทแรกต้องมีการพิสจู น์ความจงรักภัคดี ด้วยวิธใี ดวิธหี นึง่ เสียก่อน แต่ประเภทผูกพันกัน
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โดยสายเลือดไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลย หากคนเรารู้ว่ามีชีวภาพเกี่ยวเนื่องกันเท่านั้นความรู้สึกทางใจ
ก็ตามมา ความรับผิดชอบต่อกันก็จะตามมาอีกทีหนึ่ง ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับฮีต 12 คอง 14
ของลาวลุม่ ได้แก่ ประเด็นข้อปฏิบตั ิ ฮีตผัวคองเมียทีม่ งุ่ ให้สามีภรรยาปฏิบตั ดิ ตี อ่ กัน ดูแลกันทัง้ ยาม
สุข ยามทุกข์ และยามเจ็บป่วย คู่สามีภรรยาถ้ามีเรื่องบาดหมางใจกันต้องอดทน ถ้าหากฝ่ายใดผิด
จะมีผเู้ ฒ่า ผูแ้ ก่ไปอบรมสัง่ สอน การทำ�ให้ครอบครัวมีความสุข สามีภรรยาต่างต้องปฏิบตั ติ อ่ กันด้วย
ความรักใคร่ปรองดองกัน เคารพซึ่งกันและกัน เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ดูแลให้เกียรติกันและกัน มี
เหตุผลเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งสอดคล้องกัน
การหย่าร้างของชนเผ่ายรุ ส่วนมากจะหย่าร้างแบบฮีตคองของเผ่ายรุ ถ้าหากฝ่ายใดต้องการ
หย่าร้างกัน ต้องไปทำ�พิธแี ยกทางกันทีเ่ ส้นทางสามแพร่งหรือเส้นทางแยกโดยมีญาติผเู้ ถ้าผูแ้ ก่จ�ำ นวน
หนึ่งที่เป็นสักขีพยานตอนแต่งงานมาร่วมทำ�พิธีเป็นกรรมการไว้ เพื่อห้ามไม่ให้ทั้งสองฝ่ายด่าหรือ
พูดสิ่งที่ไม่ดี หรือผิดใจกัน ทั้งสองฝ่ายให้แยกทางกันไปด้วยความดีงาม และจะต้องเดินไปคนละ
ทางในเส้นทางแยกนั้น สอดคล้องกับฮีตใภ้-คองเขยของลาวลุ่ม ที่มุ่งสอนลูกสะใภ้ และลูกเขยให้
ปฏิบัติต่อพ่อตา แม่ยาย ปู่ย่า ตายายให้ถูกต้องตามคลองธรรม ถึงแม้คนเป็นผัวเมียจะต้องหย่าร้าง
กัน ก็ยังต้องฟังคำ�สั่งสอนของ ผู้หลักผู้ใหญ่ ก่อนแยกจากกันไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกันกับ อัจฉริยา
สัมพัฒนวรชัย (2546) ศึกษาเรื่อง “การแยกกันอยู่เป็นการชั่วคราวของสามีภรรยาตามกฎหมาย
ครอบครัวไทย : ศึกษากรณีใช้เป็นมาตรการชะลอการหย่าร้าง” การทีจ่ ะสมรสกันได้นนั้ ต้องเริม่ จาก
การทีช่ ายหญิงทัง้ สองฝ่ายรักใคร่ชอบพอซึง่ กันและกันแต่เมือ่ สมรสกันไปแล้ว นานวันเข้าก็อาจเกิด
ปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นระหว่างสามีภรรยากันได้ ปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเรื่องการนอกใจ หรือความไม่ช่ือสัตย์ของคู่สมรส ปัญหาการทำ�ร้ายระหว่างสามีภรรยา ทั้ง
ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือปัญหาเกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอของคู่สมรสที่แตกต่าง เป็นต้น ปัญหาทั้ง
หลายเหล่านี้ ย่อมก่อให้เกิดความแตกร้าวของความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา และในที่สุดก็อาจกลาย
เป็นกรณีทคี่ สู่ มรสนับเป็นปัญหาทีส่ �ำ คัญของสังคม เพราะส่งผลกระทบต่อจิตใจคูส่ มรสเองกล่าวคือ
สามีหรือภรรยา โดยเฉพาะต่อบุตรหรือเด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติที่ควรได้รับการปกป้องจาก
สังคมมากที่สุด ในข้อปฏิบัติของชนเผ่ายรุภรรยาต้องนับถือสามีห้ามด่าสามีและครอบครัวของสามี
เมื่อถึงวันพระผู้เป็นเมียต้องจุดธูปเทียน หน้าบ้านหลังบ้าน คล้ายคลึงกับคอง 14 ของลาวลุ่ม ข้อ
กำ�หนดหรือข้อควรปฏิบัติ 14 ข้อของพุทธศาสนิกชนคนลาวในการครองตนเป็นคนดี ซึ่งในปัจจุบัน
ก็ยังยึดถือสืบต่อกันมาในข้อ 8 วันพระ (ข้างขึ้น) ให้จัดพานดอกไม้ ธูป เทียน ขอขมาแก่สามีตน ซึ่ง
สอดคล้องกันกับ ไพฑูรย์ มีกุศส (2521) ได้ศึกษา “ประเพณีอีสาน” ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อ
เกี่ยวกับประเพณีที่มีผลต่อการสร้างความสามัคคี การมีโอกาสพบปะกันในงานประเพณีก่อให้เกิด
ผลดีต่อการปกครองในสมัยโบราณ ประเพณีบางอย่างมีจุดมุ่งหมายสำ�คัญต่อการอยู่ร่วมกันของ
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คนในชุมชนเช่นการนับถือบรรพบุรุษ เป็นประเพณีที่ทำ�ให้คนนับถือบิดามารดา ญาติพี่น้อง ถึงจะ
ล่วงลับไปแล้ว ก็ยงั ต้องให้ความเคารพนับถือ การอ้างถึงผีบรรพบุรษุ เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการไกล่เกลีย่
ให้ญาติพี่น้องเข้าใจกัน นับเป็นวิธีการ อันชาญฉลาดและมีจิตวิทยา
กฎหมายครอบครัวลาวที่สัมพันธ์กับฮีตคองของชนเผ่ายรุ แขวงจำ�ปาสักในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อได้ท�ำ การวิเคราะห์แล้วแสดงความสัมพันธ์ในเบื้องต้นนั้น จะเห็น
ได้วา่ ฮีตคอง ครอบครัวชนเผ่ายรุ มีมาช้านาน อาจเกิดจากการเห็นร่วมกันของชนเผ่าและผูน้ �ำ ชนเผ่า
ที่มีการดูแลปกครองคนจำ�นวนไม่มากนัก ดังนั้นข้อปฏิบัติในฮีตคองจึงไม่ยุ่งยากซับซ้อน แตกต่าง
จากกฎหมายครอบครัวลาวทีพ่ จิ ารณา และกำ�หนดมาเพือ่ การใช้บงั คับกับประชาชนลาวทัง้ ประเทศ
ดังนั้นจึงมีความครอบคลุมครบถ้วนกว่า ซึ่งสอดคล้องกันกับ วิชัย ศรีหาปัญญา (2547) ศึกษาเรื่อง
“การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาในกรณีการหย่า โดยคำ�พิพากษาของศาล : ศึกษาเปรียบ
เทียบตามกฎหมายครอบครัวของประเทศไทยและส.ป.ป.ลาว” ในกฎหมายโรมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
เนือ่ งจากว่าเมือ่ สมรสแล้วฝ่ายชายจะเป็นหัวหน้าครอบครัวมีอ�ำ นาจ ในการจัดการทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
ของครอบครัว ส่วนหญิงกฎหมายโรมันเปิดโอกาสให้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ตนติดตัวมา (Dowry)
เท่านั้นด้วยเหตุนี้หลักการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา จึงไม่เป็นที่รู้จักในสังคมโรมัน ระบบ
ทรัพย์สนิ รวมกันระหว่างสามีภรรยา ทีเ่ รียกว่าสินสมรส (Common property) มีการค้นพบในสมัย
การใช้กฎหมายแบบประมวล (Civil law) โดยเฉพาะระบบกฎหมายของฝรั่งเศส และสเปน ซึ่ง
ทฤษฎีดังกล่าวได้มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างมาก รวมทั้งระบบ
กฎหมายของไทยและลาวก็ยอมรับไปปรับใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายครอบครัวไว้อย่าง
ชัดเจนกล่าวคือ เริม่ แต่กฎหมายลักษณะผัวเมีย รวมทัง้ ระบบกฎหมายแบบประมวลหลายฉบับทีใ่ ช้
ผ่านมา จนถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย บรรพ 5 พ.ศ. 2533 ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั กำ�หนด
ให้สามีภรรยามีระบบทรัพย์สินรวมกันอันได้แก่สินสมรส (Common property) และกำ�หนดหลัก
เกณฑ์การแบ่งสินสมรส ทำ�นองเดียวกับกฎหมายของลาว โดยเริ่มจากการใช้ระบบกฎหมายแบบ
ประมวลเมื่อ ค.ศ. 1927 (พ.ศ. 2470) จนถึงปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) กฎหมายครอบครัวที่ใช้อยู่
ในปัจจุบนั กำ�หนดให้สามีภรรยามีระบบทรัพย์สนิ ร่วมกันเรียกว่า สินสมสร้าง และกำ�หนดหลักเกณฑ์
การแบ่งสินสมสร้างไว้เมื่อสิ้นสุดการสมรสเช่นกัน แต่ทั้งนี้เองโดยการกำ�หนดในข้อกฎหมาย
ครอบครัวลาวนัน้ ได้บงั คับใช้อย่างครอบคลุมกับประชาชนทุกพืน้ ที่ เป็นข้อดีทสี่ อดคล้องกับข้อเสนอ
จากงานวิจัยของ (Elsbeth, 2000 : 187-218) ศึกษาเรื่อง การแต่งงานของสตรีชาวโคโลเนียลใน
อินโดนีเซียว่า ควรมีการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติต่าง ๆ ครอบคลุมในสตรีทุกชนชั้น
การทีช่ นเผ่ายรุ สามารถปกครองคนและชุมชนของตนเองได้ อาจมีปจั จัยร่วมหลายประการ
เช่น ความเชือ่ ในความศักดิส์ ทิ ธิข์ องพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย หรือสิง่ ทีป่ รากฏในลักษณะภูมศิ าสตร์ถนิ่ ฐานของ
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ชนเผ่าตนเอง การต้องการการยอมรับจากคนร่วมชนเผ่า ความต้องการการคุ้มครองให้ปลอดภัย
เป็นต้น ถึงแม้จะมีขอ้ ปฏิบตั ทิ ปี่ รากฏในฮีตคอง ไม่มากนัก แต่กย็ งั สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่าง มีความ
ผาสุก และยังคงยึดถือปฏิบัติตามฮีตคองสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน การประกาศความเกี่ยวพันธ์
กันทัง้ ทางใจ ทางพฤตินยั และทางสังคม ของการแต่งดองแบบชนเผ่ายรุนนั้ ไม่มกี ารจดทะเบียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร แต่ใช้ใจของคู่หญิงชายและญาติของทั้งสองฝ่ายมาผูกเกี่ยวรวมกัน ด้วยประเพณี
การแต่งดองก็นับได้ว่าเพียงพอและเรียกว่า ครอบครัวแล้วซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เอ็มเบอร์
(Ember, 1979) กล่าวถึงระบบครอบครัวที่หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีสถานะภาพ (Statuses) เป็นตัว
กำ�หนดความสัมพันธ์ ผูกพันกันโดยบทบาทและหน้าที่ต่อกัน และกัน อย่างน้อยที่สุดครอบครัวจะ
ต้องประกอบด้วยคู่สมรส (คู่ผัวตัวเมีย) หนึ่งคู่ และลูก ๆ รวมทั้งครอบครัวเป็นกลุ่มบุคคล ซึ่งเกิด
จากสถาบันแต่งงาน การกระทำ�ทุกอย่างของครอบครัว ก็เพื่อจะผดุงสถาบันแต่งงาน นอกจากนั้น
ยังสอดคล้องกับที่ สมภาพ ผลเจริญ (2552 : 6) ได้กล่าวไว้ถึงครอบครัวว่าคือ กลุ่มทางสังคมซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะ คือ สมาชิกอยูร่ ว่ มกัน มีความสัมพันธ์ทางเพศและทางเศรษฐกิจเป็นหลัก มีลกั ษณะ
ของการร่วมมือกันเสมอ ในครอบครัวจะต้องมีผู้ใหญ่ 2 เพศ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเพศต่อกันและ
เป็นที่ยอมรับกันในสังคม โดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนกันทางกฎหมายเลย
ฮีตคองชนเผ่ายรุ ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายครอบครัวลาวปี 2008 ภาคที่ 5 สิทธิและ
พันธะของพ่อแม่และลูกมีอยูห่ ลายข้อปฏิบตั ิ เช่น ฮีตคองในการแบ่งปันสมบัตขิ องคูผ่ วั เมีย ข้อสังเกต
ของผูว้ จิ ยั มีวา่ กรรมสิทธิต์ า่ ง ๆ ในสินทรัพย์ของคูผ่ วั เมียชนเผ่ายรุ จะให้ความสำ�คัญกับลูกทีม่ คี วาม
สัมพันธ์ทางสายเลือดเป็นหลัก แต่ไม่ได้มีการระบุอายุชัดเจนของลูก ต่างจากกฎหมายครอบครัว
ลาวปี 2008 ทีม่ กี ารกำ�หนดอายุของลูกไว้ชดั เจนว่า เมือ่ อายุครบสิบแปดปี จะสามารถตัดสินใจเกีย่ วกับ
สิทธิและตัดสินใจในทรัพย์สินตนเองได้ เป็นต้น
ฮีตคองชนเผ่ายรุ ทีส่ อดคล้องกันกับข้อกฎหมายครอบครัวลาวปี 2008 ภาคที่ 1 ข้อบัญญัติ
ทั่วไป กฎหมายว่าด้วยครอบครัวมีอยู่หลายข้อปฏิบัติ ได้แก่ การเป็นผัวหนึ่งเมียเดียวสอดคล้องกับ
คองผัวเมีย ที่ว่าต้องมีผัวเดียวเมียเดียวทำ�มาหากินอย่างสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่น การปฏิบัติตาม
คองนีม้ มี าตัง้ แต่สมัยบรรพบุรษุ จนถึงปัจจุบนั โดยหญิงและชายไม่ควรมีหลายผัวหลายเมีย สอดคล้อง
กับผลงานของ ประทินทิพย์ วิรุณพันธ์ (2554) ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสมรสจาก
รูปแบบ “ผัวเดียวหลายเมีย” ไปสูร่ ปู แบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” พบว่า กฎหมายครอบครัวทีใ่ ช้บงั คับ
ในปัจจุบนั (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5) มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการสมรส
จากรูปแบบ “ผัวเดียวหลายเมีย” ไปสู่ “ผัวเดียวเมียเดียว” โดยรับรองการสมรสให้สามารถสมรส
ในเวลาเดียวกันได้เพียงคนเดียวเท่านั้น รวมถึงเปลี่ยนรูปแบบการสมรสให้เหลือเพียง “การจด
ทะเบียน” เท่านั้น ทำ�ให้สังคมยอมรับความเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการ จากการจดทะเบียน
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สมรสเพียงสิ่งเดียว ความสัมพันธ์ซ้อนหรือ นอกสมรสนั้น ไม่ถูกรับรองโดยกฎหมาย

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
   1.1 ควรนำ�ฮีตคองครอบครัวของชนเผ่ายรุ ไปเผยแพร่แก่อนุชนรุน่ หลังได้เห็นคุณค่าและ
ความสำ�คัญ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดในกฎหมายครอบครัวลาวปี 2008
ที่ใช้ในปัจจุบัน
     1.2 คุณค่าของฮีตคองครอบครัวชนเผ่ายรุ ควรนำ�ไปเผยแพร่แก่หน่วยราชการและผูน้ �ำ
ในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับบริบทชุมชน และค้นพบ
คุณค่าของฮีตคองครอบครัวชนเผ่ายรุ ไปเผยแพร่ แก่เวทีวชิ าการต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ รวม
ทัง้ ในภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ ประชาสัมพันธ์สงิ่ ดีงามในชนเผ่าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เป็นการประชาสัมพันชนเผ่าและคุณค่าที่ดีงามให้สู่สากล
    1.3 จากงานวิจยั นีพ้ บว่า มีประโยรถในการชีน้ �ำ และเป็นฐานการวิจยั เปรียบเทียบระหว่าง
ความผาสุกของชนเผ่าที่ปฏิบัติตามฮีตคองในอดีตกับความผาสุก สงบเรียบร้อยของชุมชนที่ปฏิบัติ
ตามข้อกำ�หนดกฎหมายปัจจุบนั ในกลุม่ ชาติพนั ธุข์ องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุม่
ชาติพันธุ์ของภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หรืออาเซียนต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
   2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบอีตคองของชนเผ่าอื่น ๆ กับกฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
   2.2 ควรมีการศึกษาอิทธิพลของอีตคอง โบราณที่มีผลต่อการกำ�หนดกฎหมายของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่นำ�ไปสู่การพัฒนาหลักสูตรอิง
มาตรฐานกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยบูรณาการเนือ้ หาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
สุรินทร์ 2) สร้างและหาประสิทธิภาพหลักสูตร 3) ทดลองใช้หลักสูตร และ 4) การประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรที่สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนในการดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่น�ำ ไปสู่การพัฒนาหลักสูตร แหล่งข้อมูลในการวิจัย คือ
1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา 2) ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ คณะ
กรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองและนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความต้องการในสาระการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X )
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ขั้นตอนที่ 2 สร้างและหาประสิทธิภาพหลักสูตร แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ผู้ทรง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ จำ�นวน 6 คน เพื่อศึกษาภูมิปัญญามาจัดทำ�สาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสังเกตการณ์การทำ�งาน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
แบบอุปนัย 2) ผูเ้ ชีย่ วชาญ จำ�นวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตร
และแผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ คือ หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นและ
แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสูตร กลุม่ ตัวอย่างคือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียน
ที่ 2/2557 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จำ�นวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน และแบบสังเกต
โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” เทศบาลเมืองสุรินทร์
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พฤติกรรมนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระ
และค่าเฉลี่ยร้อยละ (%)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้หลักสูตร แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) นักเรียน
จำ�นวน 34 คน และ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน และแบบสอบถามความเหมาะสมของหลักสูตรต่อการนำ�ไปใช้ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ต้องจัดให้ครบ
สาระสำ�คัญ 6 งาน คือ งานบ้าน งานเกษตร งานประดิษฐ์ งานช่าง งานธุรกิจ และคอมพิวเตอร์
ครอบคลุม 4 มาตรฐาน 14 ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง ปัจจุบันพบว่าโรงเรียนเทศบาล 3
“เทศบาลอนุสรณ์” ยังขาดการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบและผู้เกี่ยวข้อง มี
ความต้องการให้นำ�สาระการเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์มาจัดเป็นเนื้อหาในหลักสูตร
2. หลักสูตรที่สร้างขึ้นประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำ�คัญ หลักการ จุดมุ่งหมาย
เกณฑ์การใช้หลักสูตร การวิเคราะห์ความสอดคล้องของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สุรนิ ทร์กบั สาระการเรียน
รูแ้ กนกลาง คำ�อธิบายรายวิชา การจัดหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทาง
การจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดผลประเมินผลและแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความ
เห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องทุกด้าน
3. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านทักษะการปฏิบัติงานนักเรียนมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.73 และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียน มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.23
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมากและ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าหลักสูตรมี
ความเหมาะสมต่อการนำ�ไปใช้จริง อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดทุกด้าน
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The objectives of this research were to 1) to study the basic information
leading to the development of standard-based curriculum in occupational and
technological learning group by integration with Surin local wisdom, 2) to construct
and investigate the curriculum efficiency, 3) trial the constructed curriculum, and
4) to evaluate the constructed curriculum. The research methodologies were as
the followings.

90

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.18 No. 2

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

Step 1 : study the basic information for this study were the basic education
core curriculum B.E. 2551, the Condition of Education in occupational and
technological learning group of Tessabarn 3 “Tessabarn Anusorn” school, and Surin
local content needs from the sample groups in academic year 2/2013. The research
tools were content analysis, percentage, mean, standard deviation.
Step 2 : construct and investigate the curriculum efficiency that the
information source was 6 Surin local wisdom people in order to study the Surin
local wisdom applying for constructing the learning group in the curriculum. The
research tools were in-depth interview and observing form and the curriculum
efficiency form. The used statistics were mean and standard deviation.
Step 3 : trial the constructed curriculum that the sample group was
34 Matthayomsuksa 2/1 students of Tessabarn 3 “Tessabarn Anusorn” school in
Academic Year 2/2013. The research tools were learning achievement form, skill
achievement form and behavioral observation form. And the used statistics were
independent t-test and percentage mean.
Step 4 : evaluate the constructed curriculum that the sample group was
34 students who studied in the curriculum and 11 experts. The research tools were
student satisfactory questionnaire and curriculum-appropriate questionnaire. And
the used statistics were mean and standard deviation.
The research results are shown as the followings.
1. The result of studying in the basic information showed that it is necessary
to arrange all 6 learning groups from evaluating following 4 standards and
14 indicators. Tessabarn 3 “Tessabarn Anusorn” school has lacked of local wisdom
in various learning activities and systems. The relevant persons would like to have
the Surin local wisdom learning contents for applying in teaching and studying.
2. The constructed curriculum relevant analysis of Surin local wisdom and
basic education core curriculum. The experts evaluated for efficiency and concluded
that the curriculum was appropriate and relevant in all aspects.
3. The trial of constructed standard-based curriculum in occupational and
technological learning group by integration with Surin local wisdom revealed that
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the before studying students’ scores in learning achievement were higher than after
studying at .05 statistical significance. Besides, performance skill of students was
83.73 percent and required character of students was 82.23 percent.
4. The efficiency of constructed standard-based curriculum in occupational
and technological learning group by integration with Surin local wisdom illustrated
that it passed all criteria, students were satisfied and experts agreed that the
curriculum was appropriate to use and passed criteria.
Keywords : Curriculum development, Standard-based curriculum, Integration, Occupational
and technological, local wisdom.
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การศึกษาเป็นรากฐานที่สำ�คัญที่สุดในการที่จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การวางรากฐาน
พัฒนาการของชีวิต การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่จะดำ�รงชีพและ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2540) นอกจากนี้การศึกษายังเป็นเครื่องมือ
ในการปรับเปลี่ยนสภาพคนให้มีคุณภาพตามที่บ้านเมืองต้องการ เพื่อเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ ให้สามารถดำ�รงอยู่ได้เพราะการศึกษาของประชาชนมีประสิทธิภาพ และการ
ศึกษายังเกี่ยวพันโดยตรงกับคุณภาพคนในด้านจิตสำ�นึกภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถของคนใน
การจัดการกับปัญหาต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญของการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนมั่นคงอีกด้วย (ศิริมงคล ทนทอง, 2553)
การจัดการศึกษาของไทยแต่เดิมมีความผูกพันกับชุมชน ท้องถิน่ และวัด ซึง่ เป็นการเชือ่ มโยงเนือ้ หา
ของการศึกษาไว้กบั ศิลปวัฒนธรรมและความจำ�เป็นขัน้ พืน้ ฐานของการดำ�รงชีพในสังคมเป็นสำ�คัญ
ชุมชน ท้องถิน่ และวัดจึงมีบทบาทสำ�คัญต่อการสร้างสรรค์ภมู ปิ ญ
ั ญาและยึดเหนีย่ วจิตใจของคนไทย
ไว้ดว้ ยกันแต่ตอ่ มาแนวคิดการจัดการศึกษาจากประเทศตะวันตกได้เข้ามามีอทิ ธิพลในประเทศไทย
ซึ่งทำ�ให้ ทิศทางการจัดการศึกษาจึงถูกกำ�หนดให้เป็นระบบที่รัฐพยายามสร้างมาตรฐานทางการ
ศึกษาให้เป็นเอกภาพโดยรัฐเข้ามามีบทบาทจัดการและกำ�หนดการศึกษาแก่ประชาชนเองโดยมุ่ง
เนื้อหาการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐเพื่อให้สัมพันธ์กับระบบการศึกษาในทางสากล ดัง
นัน้ ปัจจุบนั นี้ ชุมชน ท้องถิน่ และวัดจึงคล้ายกับถูกกำ�หนดให้ถอยห่างออกไปจากการมีบทบาทด้าน
การจัดการศึกษาแก่คนในชุมชน ประกอบกับสภาพของสังคมในปัจจุบนั ทีถ่ กู แทรกซึมของความคิด
รูปแบบที่เรียกว่า “กระแสโลกาภิวัตน์” จะส่งผลกระทบต่อทุกคน ทุกชุมชนและทุกสังคมทั่วโลก
กระแสนี้จะมีทั้งผลดีสำ�หรับผู้ที่รู้เท่าทันและผลเสียโดยเฉพาะสำ�หรับกลุ่มที่ปรับตัวไม่ทันหรือไม่รู้
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เท่าทันโดยเฉพาะสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเป็นเหตุให้คนไทยละเลยภูมิปัญญาที่
เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม ก่อให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งในระบบภูมิปัญญาสะท้อนให้เห็นถึงความ
อ่อนแอและขาดความเป็นตัวของตัวเองของสังคมไทยอันเป็นผลมาจากการขาดความสมดุลแห่งการ
เรียนรูร้ ะหว่างภูมปิ ญ
ั ญาไทยและภูมปิ ญ
ั ญาสากลเพราะภูมปิ ญ
ั ญาสากลได้มผี ลชีน้ �ำ ความคิดในการ
พัฒนาประเทศมาเป็นเวลายาวนานเกือบครึ่งศตวรรษทำ�ให้ภูมิปัญญาไทยได้สูญหายไปจากสังคม
ไทยเกือบจะหมดสิ้นโดยมีภูมิปัญญาสากลที่ไม่เหมาะกับสังคมไทยเข้ามาแทนที่ภูมิปัญญาไทย
(สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541) ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องคนไทยทุกคนทีจ่ ะต้อง
ร่วมกันสืบสานสานความรูท้ กั ษะ วัฒนธรรมทางสังคมจากผูร้ ใู้ นท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูอ้ นุรกั ษ์
ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปและยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยตราบนานเท่านาน
ปัจจุบันบทบาทของภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาสังคมได้รับการยอมรับมากขึ้นจากหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและองค์กรชุมชนมีการศึกษาค้นคว้าและนำ�ไปสู่การพัฒนา
โดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษาของชาติ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
ระบุความมุ่งหมายและหลักการการจัดการศึกษาที่เน้น การนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นในมาตรา 7, 23, 27
และมาตรา 57 สรุปได้ว่า ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมสิทธิ
หน้าที่ เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยร่วมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ภูมปิ ญ
ั ญา
ไทยและความรู้อันเป็นสากลมีความสามารถในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้ การจัดการศึกษา
ต้องเน้นความสำ�คัญทั้งด้านความรู้ คุณธรรมและบูรณาการความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย โดยกำ�หนดให้หน่วยงานทางการศึกษา
ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาโดยนำ�ประสบการณ์ความรอบรู้
ความชำ�นาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
ยกย่องเชิดชูผทู้ สี่ ง่ เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาซึง่ สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2548)
ที่กำ�หนดมาตรฐานการศึกษาของชาติในมาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษาซึ่งกำ�หนดให้สถาน
ศึกษาจัดทำ�หลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของผู้เรียนทุกระดับสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมให้องค์กร ชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของผู้เรียน
จากนโยบายดังกล่าวจึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาควรจัดให้มีการนำ�เรื่องราวหรือสาระ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.18 No. 2

93

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

ความรูท้ เี่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาผสมผสานเข้าสูร่ ะบบการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของแต่ละท้องถิน่ เพือ่ ให้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นรากฐานและเป็นพลังขับเคลือ่ นสำ�คัญ
ส่วนหนึ่งใน การพัฒนาคนและพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติทใี่ ห้ความสำ�คัญ
ในการส่งเสริมการนำ�ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนานักเรียนให้มคี วามรู้ ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเองได้โดยให้บูรณาการเข้าในทุกระดับการศึกษาและกำ�หนดให้
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานต้องจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้ชดั เจนและเป็นรูปธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) โรงเรียนเทศบาล
3 “เทศบาลอนุสรณ์” เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน
ตัง้ แต่ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ซึ่งนำ�มาใช้เป็นกรอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใช้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีซึ่งเป็นกลุ่มสาระที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะที่
จำ�เป็นต่อ การดำ�รงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำ�ความรู้ที่เกี่ยวกับการดำ�รงชีวิต
การอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการทำ�งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางการ
ประกอบอาชีพ รักการทำ�งาน และมีเจตคติทดี่ ตี อ่ การทำ�งาน สามารถดำ�รงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่าง
พอเพียงและมีความสุข (กระทรวงศึกษาการ, 2551) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จึงเป็นกลุ่มประสบการณ์หนึ่งที่กำ�หนดสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมคนเพื่อการดำ�รงชีวิต
และพัฒนาคนเข้าสู่โลกแห่งอาชีพ มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานและทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งเปิดโอกาสและส่ง
เสริมให้ท้องถิ่น คือ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน จังหวัด เขตการศึกษาต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถสร้างหลักสูตรรายวิชาต่างๆตามโครงสร้างรายวิชาได้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องและเอื้อต่อชีวิตจริง สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละท้องถิ่นและส่งเสริมความถนัด
ความต้องการของผูเ้ รียนทีแ่ ท้จริงได้ ซึง่ เป็นไปตามแนวทางการบริหารหลักหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีก่ �ำ หนดให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางของประเทศและสามารถเพิ่มเติมเนื้อหา สาระการเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และความต้องการของผูเ้ รียนโดยนำ�ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งหมายความว่า สถานศึกษา
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้เนื้อหาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นวิถีชีวิต สำ�นึกในความเป็นไทย รักและผูกพันต่อท้องถิ่น
สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้น
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มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ซึ่งกำ�หนดให้เรียนในรายวิชางาน
ช่าง งานบ้าน งานเกษตร งานธุรกิจ งานประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาสภาพการจัดการ
และบริหารหลักสูตร ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวิเคราะห์สภาพปัญหาจากเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา เอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องและการประชุมครูผสู้ อนในกลุม่ สารการเรียนรูพ้ บว่า การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีปัญหาอุปสรรคหลายประการดังนี้ 1) เนื้อหาการเรียนรู้ที่จัดลงใน
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีซึ่งดำ�เนินการตามโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลาง ส่วนใหญ่เป็นเนือ้ หาทีน่ �ำ มาจากตำ�ราหรือหนังสือเรียนของสำ�นักพิมพ์ตา่ ง ๆ ขาดการนำ�
สาระการเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นเรื่องที่ไกลตัวนักเรียน ปัจจุบันครูจัดทำ�สาระการเรียนรู้ที่ยึดความถนัดหรือความสามารถของ
ตนเองเป็นหลักส่งผลให้มีเนื้อหาที่กระจัดกระจายไม่เป็นระบบ นักเรียนไม่สามารถนำ�ความรู้ไปใช้
ต่อยอดพัฒนาไปสูก่ ารประกอบอาชีพหรือการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ ได้อย่างเต็มศักยภาพและทำ�ให้
นักเรียนไม่เห็นคุณค่าของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สอดคล้องกับสายสุนยี ์ หมอดู (2549) ทีก่ ล่าวว่าปัญหา
ที่พบทั่วไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คือ การ
กำ�หนดเนือ้ หาการเรียนในเรือ่ งทีไ่ กลตัวเนือ้ หาไม่สอดคล้องกับการดำ�เนินชีวติ และสภาพของท้องถิน่
ทำ�ให้นกั เรียนละเลยสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าในท้องถิน่ ของตน 2) ครูผสู้ อนให้ความสำ�คัญกับการนำ�ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นมาจัดเป็นสาระการเรียนรู้ยังไม่มากพอ คือ มีการจัดเนื้อหาในเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี
วันสำ�คัญของท้องถิ่นบ้างทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในบางเนื้อหาเท่านั้น ซึ่งเนื้อหาที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่นักเรียนในโรงเรียนควรได้เรียนรู้ที่หลากหลาย จึงทำ�ให้นักเรียนเสียโอกาสใน
การทีจ่ ะได้รบั ความรูเ้ รือ่ งราวของท้องถิน่ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการดำ�รงชีวติ
ต่อไปในอนาคต 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า การจัดและนำ�เสนอเนือ้ หาการเรียนรูด้ า้ นภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น แก่นักเรียนของครูผู้สอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ครูยังขาดความรู้ เทคนิคและวิธี
การนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมาถ่ายทอดในการเรียนการสอน ส่งผลให้องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ไม่ได้รบั การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูใ้ นระบบการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ ดังที่ ชมพูนชุ
วราสิระ (2548) กล่าวว่า ครูผสู้ อนในปัจจุบนั ยังทำ�หน้าทีส่ อนและให้ความรูเ้ กีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่นได้ไม่ดีเท่าที่ควร และ 4) การจัดเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีซึ่ง
กำ�หนดให้เรียนสาระที่ 1 การดำ�รงชีวิตและครอบครัวเป็นงานที่เกี่ยวกับการทำ�งานในชีวิตประจำ�วัน
เพือ่ ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมทีว่ า่ ด้วยงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์
งานธุรกิจและงานอืน่ ๆ ซึง่ มีลกั ษณะเนือ้ หาทีก่ ว้างยากต่อการนำ�ไปจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามกรอบ
เวลาในโครงสร้างหลักสูตร โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้สอนหลายคน หลายวิชาส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนไม่ครบมาตรฐานตัวชี้วัดเนื่องจากครูยังขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการบูรณาการสาระการ
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เรียนรูใ้ ห้สามารถสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชีว้ ดั ให้ครบทุกตัวชีว้ ดั ในแต่ละระดับชัน้ ปีสง่ ผลต่อการ
วัดผลประเมินผลทีไ่ ม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางของประเทศ และจากการศึกษา
เอกสาร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รอบสอง (2549)
และรอบสาม (2554) พบว่า สมศ. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการนำ�
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาใช้ในโรงเรียนสรุปได้วา่ โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาการนำ�องค์ความรูห้ รือ
การจัดทำ�หลักสูตรท้องถิน่ ให้มคี วามหลากหลายมากขึน้ โดยการนำ�ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หลายเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหรือจัดทำ�สาระความรูท้ อ้ งถิน่ โดยเฉพาะในงานด้านการฝึกอาชีพในท้องถิน่
อาหารพื้นบ้าน เกษตรอินทรีย์สุรินทร์ การพัฒนาสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน สมศ., 2554 : 34)
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการจัดการเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี จึงจำ�เป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยการนำ�หรือเพิม่ เติม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ในหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง
ราวทีใ่ กล้ตวั หรือท้องถิน่ และสามารถผ่านการประเมินตัวชีว้ ดั ตามทีห่ ลักสูตรแกนกลางกำ�หนดด้วย
โดยการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะที่เป็นการบูรณาการรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ในงานต่าง ๆ ที่
กำ�หนดในหลักสูตรแกนกลาง สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีให้อยูใ่ นกลุม่ วิชาเดียวกัน
ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีตามที่หลักสูตรแกนกลางกำ�หนด เพื่อ
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรและได้เรียนรู้เรื่อง
ราวทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของตนเองด้วย พร้อมทัง้ สามารถนำ�ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�
วันได้อย่างเหมาะสม
จากความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาทีก่ ล่าวมานี้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตร
อิงมาตรฐานกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยบูรณาการเนือ้ หาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
สุรินทร์เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางของประเทศด้วยและมีส่วนช่วยใน
การสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาวิถชี วี ติ ชุมชนท้องถิน่ สุรนิ ทร์ให้ยงั่ ยืนต่อไป ซึง่ ถ้าปล่อยให้ภมู ปิ ญ
ั ญาถูกละเลย
เช่นปัจจุบันนี้ต่อไป ภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์หรือแม้กระทั่ง ภูมิปัญญาไทยอื่น ๆ ก็อาจสูญหายไป
ในไม่ช้า นอกจากนั้นการพัฒนาหลักสูตรนี้ยังสามารถส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนนำ�ความรู้ ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมในชุมชนต่อไป
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4. เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
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การวิจัยครั้งนี้ใช้ใช้กระบวนการ วิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่ง
กำ�หนดเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่นำ�ไปสู่การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งดำ�เนินการใน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นขัน้ ตอนการศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา และศึกษาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นสุรินทร์ที่ต้องการให้จัดเป็นสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร จำ�นวน 6 งาน คือ งานบ้าน
งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ
เอกสารหลักสูตรต่าง ๆ และกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำ�นวน
107 คน โดยใช้แบบสอบถามความต้องการในสาระการเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์
เนื้อหา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพหลักสูตร ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 ด้าน
สาระสำ�คัญของหลักสูตรและสาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ สุรนิ ทร์ทผี่ เู้ กีย่ วข้องต้องการมากทีส่ ดุ และการ
ศึกษาเอกสาร ตำ�ราวิชาการมาใช้ในการกำ�หนดโครงร่างและเอกสารหลักสูตรอิงมาตรฐานกลุม่ สาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยบูรณาการเนือ้ หาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สุรนิ ทร์แล้วนำ�ไปหา
ประสิทธิภาพ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ จำ�นวน 6 คน
เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์และนำ�มากำ�หนดเป็นสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสังเกตการณ์การทำ�งานผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive Analysis) 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
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พัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน 5 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้องในหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของโครงร่างหลักสูตรอิงมาตรฐานกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยบูรณาการ
เนือ้ หาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สุรนิ ทร์ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยบูรณาการเนื้อหาภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ เพื่อศึกษา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียน 2) ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน และ 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาล
อนุสรณ์” ทีก่ �ำ ลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 34 คน จากการสุม่ ตัวอย่างแบบ
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ใช้แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ
กลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและสอบหลัง (One group pretest-posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน 2) แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ
งาน และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าที
(t-test) แบบไม่เป็นอิสระและค่าเฉลี่ยร้อยละ (%)
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้หลักสูตรอิงมาตรฐานกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยีโดยบูรณาการเนื้อหาภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ ด้วยการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเ้ กีย่ วข้อง แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ศกึ ษา คือ 1) นักเรียนกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การเรียนด้วยหลักสูตรทีส่ ร้าง
ขึ้น จำ�นวน 34 คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาและการนำ�หลักสูตรไปใช้ จำ�นวน 11 คน โดยใช้แบบสอบถามความเหมาะสมของหลักสูตร
ต่อการนำ�ไปใช้ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่นำ�ไปสู่การพัฒนาหลักสูตร พบว่า หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกำ�หนดให้
สถานศึกษาจัดการเรียนรูใ้ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ จำ�นวน
4 มาตรฐาน 14 ตัวชี้วัดและจัดสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมงานที่สำ�คัญ 6 งาน ได้แก่ งานบ้าน
งานเกษตร งานประดิษฐ์ งานช่าง งานธุรกิจ และงานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จัดโครงสร้างเวลาเรียนและสาระการเรียนรู้วิชา
พืน้ ฐานในกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี สอดคล้องตามโครงสร้างหลักสูตรแกน
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กลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 แต่ขาดการนำ�สาระการเรียนรูท้ เี่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
มาใช้จดั กิจกรรมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายและเป็นระบบ ครูผสู้ อนจัดทำ�เนือ้ หาการเรียนรูโ้ ดยอาศัย
ตำ�รา หนังสือเรียนต่าง ๆ และยึดความถนัด ความสามารถของตนเองเป็นหลักทำ�ให้มลี กั ษณะเนือ้ หา
ที่กระจัดกระจายไม่เป็นระบบ ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้โรงเรียนจัดสาระ การเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสุรินทร์ ในด้านการทำ�ขนมพื้นเมืองที่ทำ�จากข้าวสารเหนียว (ข้าวต้มใบมะพร้าว) การปลูก
ผักสวนครัวปลอดสารพิษ ช่างไม้เครื่องเรือน การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษไม้ การปฏิบัติ การขาย
หน้าร้านค้าและการจัดทำ�ฉลากประชาสัมพันธ์สนิ ค้า และต้องการให้จดั การเรียนรูท้ งั้ ทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ควบคูไ่ ปกับภูมปิ ญ
ั ญาสากลและปรับรูปแบบ การจัดการเรียนรูใ้ ห้มคี วามเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน เน้นการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ทมี่ ใี นท้องถิน่ และเป็นงานทีไ่ ม่อนั ตรายมาก มีความเหมาะสม
กับวัยและเป็นงานที่มีความเป็นท้องถิ่นสุรินทร์สามารถนำ�ความรู้ ทักษะไปสู่งานอาชีพได้จริง
2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพหลักสูตรพบว่า หลักสูตรที่สร้างขึ้นมีองค์ประกอบคือ
ความเป็นมาและความสำ�คัญของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร เกณฑ์การ
ใช้หลักสูตรการวิเคราะห์ความสอดคล้องของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สุรนิ ทร์กบั สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี คำ�อธิบายรายวิชา การจัดหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกด้านและองค์ประกอบต่างๆมีความสอดคล้องกันทุกข้อ
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรอิงมาตรฐานกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยบูรณาการเนือ้ หาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สุรนิ ทร์ พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการ
ปฏิบตั งิ านคิดเป็นร้อยละ 83.73 นอกจากนัน้ นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คิดเป็นร้อยละ 82.23 ผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดทุกด้าน
4. ผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยบูรณาการเนื้อหาภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนจากหลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ อยูใ่ นระดับมาก ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ กีย่ วข้องเห็นว่าหลักสูตรทีส่ ร้างขึน้
มีความเหมาะสมที่จะนำ�ไปใช้อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนด
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การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยบูรณาการ
เนื้อหาภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็นประเด็นการอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่นำ�ไปสู่การพัฒนาหลักสูตรโดยศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า การจัดสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการจัดสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่กำ�หนด
แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเจตนารมณ์ ที่จะกำ�หนดกรอบการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรูเ้ ป็นเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทัว่ ประเทศ ใช้เป็นกรอบให้สถานศึกษา
นำ�ไปจัดทำ�เป็นหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามข้อกำ�หนด ของกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ทีก่ ล่าวว่าการ
กำ�หนดมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั เป็นการกำ�หนดเพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับท้องถิน่
และสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมัน่ ใจ ทำ�ให้การจัดทำ�หลักสูตรในระดับสถานศึกษา
มีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนพบว่าดำ�เนินการสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางแต่ครูยังขาด
ความรู้ ความเข้าในวิธีการนำ�เรื่องราวที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
สาระวิชาทีส่ อน ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะครูผสู้ อนขาดการฝึกอบรมในการพัฒนารูปแบบการนำ�ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกว่าการจัดเนื้อหา
การเรียนรูต้ ามหนังสือหรือตำ�ราเรียนซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเนือ้ หาทีไ่ กลจากวิถชี วี ติ ของนักเรียน นอกจาก
นีอ้ าจมีความวิตกกังวลว่า การนำ�เรือ่ งราวในท้องถิน่ มาบูรณาการเป็นสาระการเรียนรูน้ นั้ จะเป็นการ
จัดสาระการเรียนรู้ ทีไ่ ม่ครบหรือสอดคล้องกับตัวชีว้ ดั ตามทีห่ ลักสูตรแกนกลางกำ�หนด ซึง่ สอดคล้อง
กับ สายสุนยี ์ หมอดู (2549) ทีก่ ล่าวว่าปัญหาทีพ่ บเห็นทัว่ ไปใน การจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีคือการกำ�หนดเนื้อหาการเรียนในเรื่องที่ไกลตัว เนื้อหา
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ไม่สอดคล้องกับการดำ�เนินชีวิตและสภาพของท้องถิ่นทำ�ให้นักเรียนละเลยสิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่น
ของตนและการนำ�เสนอเนื้อหาการเรียนรู้แก่นักเรียนของครูผู้สอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
และผลการศึกษาความต้องการสาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ สุรนิ ทร์ พบว่า ผูเ้ กีย่ วข้องต้องการให้น�ำ สาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นสุรินทร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกกลุ่มงาน ทั้งนี้อาจเกิดจาก
ผู้เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำ�คัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ซึ่งเป็นความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มา
จากการดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างยาวนานและต้องการให้มีการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้ช่วย
กันอนุรักษ์ไว้หรือประกอบเป็นอาชีพ สอดคล้องกับ วิไล กันทะใจ (2550) ที่ศึกษาความต้องการ
ของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ เรือ่ งภูมปิ ญ
ั ญาไทยในตุงล้านนา
ของโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) จังหวัดแพร่พบว่าชุมชนมีความต้องการให้เปิดสอนหลักสูตร
สาระท้องถิ่นด้านการทำ�ตุงล้านนามากที่สุดเพราะต้องการให้มีการศึกษาหรือถ่ายทอดศิลป
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ช่วยอนุรักษ์ รักษาเอาไว้ประกอบกับ
เนื้อหาสาระการงานอาชีพเป็นเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตหรืออาชีพของท้องถิ่นจึงส่งผล
ให้ชุมชนต้องการให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านดังกล่าวมาก
2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพหลักสูตร พบว่า หลักสูตรที่สร้างขึ้นมีองค์ประกอบที่
เหมาะสมและสอดคล้องกันทุกด้านทั้งนี้อาจเกิดจากผู้วิจัยใช้แนวคิดการพัฒนาที่อิงมาตรฐาน
การเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลาง มาเป็นกรอบในการพัฒนาและนำ�เนือ้ หาทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
สุรินทร์ซึ่งเกิดจากความต้องการของคนในท้องถิ่นมาบูรณาการจัดทำ�เป็นเนื้อหา กิจกรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนและนำ�เนือ้ หาจากเอกสารตำ�ราทางวิชาการมาเพิม่ เติมเนือ้ หา
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเป็นหลักสูตรที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ทั้งเรื่องราวในท้องถิ่นและเนื้อหาที่เป็น
สากลตรงตามตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางของชาติ สอดคล้องกับที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงรูปแบบการนำ�ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านมาใช้ใน การจัดการศึกษา
ว่าเป็นมาตรการทีจ่ ะนำ� ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านไปถ่ายทอดไว้ในหลักสูตรกลางหรือหลักสูตรท้องถิน่ โดย
คำ�นึงถึงความสมดุลระหว่างเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภูมิปัญญาสากลเป็นสำ�คัญเพื่อให้นักเรียนและ
นักศึกษาทุกระดับได้เรียนรู้คุณค่าและความสำ�คัญของภูมิปัญญาไทยควบคู่ไปกับภูมิปัญญาสากล
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตราที่ 27 และ 29 ที่ได้กำ�หนด
ไว้วา่ ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเน้นเกีย่ วกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
โดยให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชนส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
ปัญหา และความต้องการของชุมชน นอกจากนั้นหลักสูตรที่สร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
จากผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีคณ
ุ วุฒเิ ป็นทีย่ อมรับได้ให้ค�ำ แนะนำ�เพือ่ การปรับปรุง
แก้ไขหลายครั้งจนได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ
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3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรอิงมาตรฐานกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยบูรณาการเนื้อหาภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ พบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะหลักสูตรสร้างขึ้นตามแนวคิดการอิงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
มาตรฐานตัวชี้วัดเป็นเป้าหมาย การจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนทำ�ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้บรรลุมาตรฐานตัวชี้วัด สอดคล้องกับ รัชณี รักนาค (2551) ซึ่งศึกษาการพัฒนา
หน่วยการเรียนรูต้ ามรูปแบบหลักสูตรอิงมาตรฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเรือ่ งภาษา เพือ่ การสือ่ สาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการจัดทำ�หน่วยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะมีมาตรฐานการ
เรียนรู้ เป็นตัวตัง้ ซึง่ จะนำ�ไปสูผ่ ลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานทำ�ให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อจะทำ�ให้นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
ตัง้ ไว้ นอกจากนัน้ หลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ มีเนือ้ หาสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเป็นเนือ้ หา
ที่ใกล้ตัวส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย มีความสุขในการเรียนทำ�ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
สอดคล้องกับ บุญหยาด พืน้ ทอง (2551) ทีพ่ ฒ
ั นาหลักสูตรท้องถิน่ กลุม่ สาระการรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเรือ่ งการประดิษฐ์ใบตองชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเกิดจากการที่นักเรียนได้เรียนจากเนื้อหาที่มีความสนใจเป็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้สอดคล้องกับท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น 2) ด้าน
ทักษะการปฏิบัติงาน พบว่า นักเรียนมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.73 ทั้งนี้อาจเกิดจากการนำ�สาระ
การเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์มาบูรณาการจัดทำ�เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้
ฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะการทำ�งานทีเ่ ป็นวิถชี วี ติ ประจำ�วันของคนในชุมชนและตรงกับความต้องการเรียนรู้
ของนักเรียน ประกอบ การใช้สื่อการเรียน วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เป็นของจริงเพื่อการ
ทำ�งานทั้งหมด จึงทำ�ให้นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานสูง สอดคล้องกับ คมคาย เชียงบาล (2551)
ได้พัฒนาหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านหินโงม จังหวัดอุดรธานี พบว่าการพัฒนาหลักสูตรโดยการนำ�ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับชีวติ ประจำ�วันมาให้นกั เรียนได้เรียนรูใ้ นเนือ้ หาทีม่ คี วามสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
และให้ได้ปฏิบตั จิ ริงเพือ่ ให้เกิดประสบการณ์ตรงหลังจากเรียนรูไ้ ปแล้วสามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�
วันได้ สื่อที่ใช้เป็นสื่อจริง นักเรียนได้ปฏิบัติจริงจะมีส่วนทำ�ให้นักเรียนมีทักษะการทำ�งานที่สูงขึ้น
และ 3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่ามีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.23 ทัง้ นีอ้ าจ
เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นการกำ�หนดสาระเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของท้องถิ่น เป็นเนื้อหาที่นักเรียนมีความคุ้นเคยและได้เรียนรู้เรื่องราวที่ตนเองสนใจประกอบกับ
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ผู้วิจัยได้จัดทำ�เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะนักเรียนโดยการบูรณาการตัวชี้วัดในหลักสูตรแกน
กลางกับหลักการแนวคิดของผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นมากำ�หนดเป็นเกณฑ์การประเมิน จึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมนักเรียน สอดคล้องกับ ฐานียา คล้ายทอง (2551) ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดำ�เนินชีวิตในชุมชน นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน สภาพแวดล้อม
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ทำ�ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น แสดงความเป็นตัวตนของผู้เรียนให้
มากที่สุด ส่งผลดีต่อการพัฒนาพฤติกรรมที่ดีระหว่างเรียน
4. ผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยบูรณาการเนือ้ หาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สุรนิ ทร์ดา้ นประสิทธิผลของหลักสูตร พบว่านักเรียน
มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดไว้ทกุ ด้าน และผลการประเมินผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้หลักสูตร
ด้วยการศึกษาความพึงพอใจและความเหมาะสมของผู้เกี่ยวข้องพบว่าผ่านเกณฑ์ที่ก�ำ หนด ทั้งนี้อาจ
มีสาเหตุจากนักเรียนได้เรียนวิชาที่มีเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมหรือในชีวิตประจำ�วันใน
ชุมชนของนักเรียน ทำ�ให้เกิดการตระหนักถึงความสำ�คัญและคุณค่าของ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ประกอบ
กับการเรียนรูเ้ นือ้ หาทีเ่ ป็นความรูท้ วั่ ไปหรือความรูท้ เี่ ป็นสากลร่วมด้วย จึงเกิดการเชือ่ มโยงองค์ความ
รู้ระหว่างท้องถิ่นกับความรู้ที่เป็นสากลทำ�ให้ได้รับความรู้และเกิดความภาคภูมิใจในการเรียนด้วย
สอดคล้องกับมานพ สารสุข (2551) ที่ได้ทดลองใช้หลักสูตรงานไม้สำ�หรับนักเรียนสังกัดโรงเรียน
เทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อหลักสูตรทีเ่ รียนเนือ่ งจากนักเรียนได้เล็งเห็น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนที่สามารถนำ�ความรู้ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้และเห็นว่าเป็น
หลักสูตรที่ไม่ยากจนเกินไป นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิยังเห็นว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม
ที่จะนำ�ไปใช้ในสถานการณ์จริงทั้งนี้อาจเกิดจาก ผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษารูปแบบ ระบบการพัฒนา
หลักสูตรตามหลักวิชาการมีการกำ�หนดมาตรฐานตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถนำ�หลักสูตรไปพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางได้จริงประกอบกับมีการนำ�เนื้อหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสุรินทร์มาบูรณาการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ทีก่ ล่าวว่าสถานศึกษามีหน้าทีส่ �ำ คัญในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการวางแผนและดำ�เนินการใช้หลักสูตรการเพิม่ พูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจยั
และพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทำ�ระเบียบการวัดและประเมินผลในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและราย
ละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดทำ�เพิ่มเติม รวมทั้ง
สถานศึกษาสามารถเพิม่ เติมในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ
ความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยบูรณาการเนื้อหาภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
เพือ่ ให้สามารถนำ�หลักสูตรอิงมาตรฐานกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยบูรณาการเนื้อหาภูมิปัญญาท้องถิ่นสุรินทร์ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
บางประการ ดังนี้
   1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสูตรนี้ สามารถยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมการปฏิบัติงาน ครูผู้สอนควรเน้นให้ผู้เรียนได้ ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มความ
สามารถ อาจให้นักเรียนปฏิบัตินอกเวลาเรียน เพื่อจะได้นำ�ความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันหรือการประกอบอาชีพและควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับวัย
นักเรียน อาจพิจารณาปรับรายละเอียดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง
   1.2 ครูผู้สอนควรมีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีกำ�ลังใจในการเรียนและปฏิบัติงาน
โดยการจัดกิจกรรมเสริมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันการผลิตชิ้นงาน การจัด
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน การแข่งขันทักษะการทำ�งาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนได้เกิดการพัฒนาการทำ�งานได้อย่างดี และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นกั เรียนรุน่ ต่อไปได้
รู้จัก เกิดความสนใจในการเรียน และส่งผลถึงผู้ปกครองได้เห็นความสำ�คัญและมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่อไป
   1.3 ครูผู้สอนจะต้องศึกษารายละเอียด สาระสำ�คัญของหลักสูตร จุดประสงค์ การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ที่กำ�หนด วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการ ขั้น
ตอนการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ก่อนการใช้หลักสูตรให้มคี วามเข้าใจอย่างดีกอ่ นเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั กิ าร
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
   2.1 ควรทำ�การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงานอาชีพแขนงอื่น ๆ ในท้อง
ถิ่นที่สามารถตอบสนองแรงงาน วัฒนธรรมในท้องถิ่น หรือความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถประกอบอาชีพเสริม หารายได้ช่วยเหลือครอบครัวและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
   2.2 การสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในลักษณะที่
เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์งานต่าง ๆ ควรมีการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาการ
ฝึกอาชีพนักเรียน จะทำ�ให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และควรปรับขยายเวลาในการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนให้มากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในเวลาเรียนอย่างเต็มที่
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
    3.1 หน่วยงานด้านการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรพัฒนา
ส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในสังกัดได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจหรือรูปแบบ
การนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง เช่น การกำ�หนดในมาตรฐานตัววัด
การประเมินเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ทั้ง
ในเชิงคุณภาพและปริมาณว่าสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำ�หนดหรือไม่ บรรลุผลในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
    3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับควรส่งเสริมสนับสนุนให้ ครู อาจารย์ทำ�การพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการโดยการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดแทรกเข้ากับเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ได้รับความรู้ตามเนื้อหาวิชา
นัน้ ๆ และทำ�ให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูใ้ นลักษณะองค์รวมและมีความรูส้ �ำ หรับนำ�ไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพที่เหมาะสมได้ต่อไป
    3.3 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น จัดหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการส่งเสริมด้านความรู้
หรือทักษะการผลิตสินค้าชุมชน การบริหารจัดการด้านการตลาดในชุมชน การส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชนทีค่ รอบคลุมทุกพืน้ ที่ เป็นต้นและต้องเป็น การสนับสนุนให้ชมุ ชนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเอง
เป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้ภูมิปัญญายังคงอยู่กับท้องถิ่นหรือประเทศไทยต่อไป
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
ตามหลักการกระจายอำ�นาจ
People’s Participation in Local Administration in Accordance
with Decentralization Approach
วรพจน์ วิบูลย์วิริยะสกุล1 เสกสรรค์ สนวา2
Woraphoj Wiboonwiriyasakul1, Seksan Sonwa2

บทคัดย่อ

การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานที่สำ�คัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เนือ่ งจากเป็นสถาบันทีท่ �ำ หน้าทีใ่ นการฝึกฝน และให้การศึกษาเกีย่ วกับการเมืองแก่ประชาชน ตลอด
จนเป็นแหล่งสร้างผู้นำ�ทางการเมือง การทำ�ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
หรือดูแลท้องถิน่ ของตนเองมากยิง่ ขึน้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ทที่ �ำ ให้ประชาชนได้รบั การบริการ
ที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่นตามหลักการกระจายอำ�นาจสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับคือ
การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเกี่ยวข้อง ความร่วมมือ และการเสริมอำ�นาจแก่
ประชาชน
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คำ�สำ�คัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกครองท้องถิ่น หลักการกระจายอำ�นาจ
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Local Administration is the main foundation of democracy, because it is as
institution for training and providing education to the people as well as a source of
building a political leader. Making people participate in the self-governing or selfcare of their own provides benefits in terms of providing people with services that
meet their own problems and needs. People’s participation in local administration
in accordance with decentralization approach can be divided into 5 levels, namely,
Inform, Consults, Involve, Collaboration and Empowerment.
1
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การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่ราชการบริหารส่วนกลางได้กระจายอำ�นาจไปให้
หน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพื้นที่ และประชากรของตนเอง
และประการสำ�คัญ องค์กรดังกล่าวจะต้องมีอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การ
มอบอำ�นาจจากส่วนกลางมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของการปกครองในระบบประชาธิปไตย ไม่วา่ จะเป็นการมีสว่ นร่วม
ในการเสนอปัญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบการทำ�งานและร่วมรับบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าการปกครองท้องถิ่นจะมีอิสระในการดำ�เนินงาน แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของ
ราชการบริหารส่วนกลาง
การปกครองท้องถิน่ เป็นรากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตย เนือ่ งจากเป็นสถาบัน
ที่ทำ�หน้าที่ในการฝึกฝน ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแก่ประชาชน โดยทำ�ให้ประชาชนได้เข้ามา
มีสว่ นร่วมในการปกครองตนเอง เกิดสำ�นึกและเห็นความสำ�คัญ คุน้ เคยกับการใช้สทิ ธิทางการเมือง
หน้าที่พลเมือง อันจะนำ�ไปสู่ความศรัทธาและความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย การปกครอง
ท้องถิน่ เป็นการเมืองทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชนมากทีส่ ดุ ดังนัน้ องค์กรซึง่ เป็นตัวแทนของประชาชน หรือ
ที่เรียกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตรง
เป้าหมาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุด และนอกจากนั้นในความสัมพันธ์กับราชการส่วนกลาง
จะพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาล
กลางได้มอบหมาย ถ่ายโอนภาระกิจหลายประการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสิ่งที่เห็น
ได้ชดั คือ การเปลีย่ นบทบาทของราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค ซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั ิ
กลับกลายเป็นผู้ท�ำ หน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เทคนิค
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากแนวความคิดในการปกครองท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของ
รัฐในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอำ�นาจ
ปกครอง และเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสว่ นร่วมในการปกครองตนเอง
ความสำ�คัญของการปกครองท้องถิ่นจึงสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน เพราะเป็นการให้ประชาชน
ได้เห็นถึงความสัมพันธ์เชือ่ มโยงระหว่างการปกครอง การบริหารท้องถิน่ อันจะทำ�ให้เกิดความรับผิดชอบ
รู้สึกรักและหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย
2. เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์กรของประชาชน โดยประชาชน ได้ทโี อกาสเลือกฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ (สมาชิกสภาท้องถิน่ ) และ
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ฝ่ายบริหาร ดังนัน้ การเลือกตัง้ จะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดลุ ยพินจิ ในการเลือกผูแ้ ทนทีเ่ หมาะ
สม นอกจากนี้การให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการใช้สิทธิและหน้าที่
พลเมือง อันจะนำ�ไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป
3. เป็นการทำ�ให้ประชาชนในท้องถิน่ รูจ้ กั การปกครองตนเอง (Self Government) เพราะ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือการที่ประชาชนมีอำ�นาจในการตัดสินใจเลือกบนความมี
อิสระ เป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
4. เป็นการแบ่งเบาภาระของราชการส่วนกลาง โดยผ่านการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระจายภารกิจ ความรับผิดชอบในหลายๆด้านให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ อาทิ งานด้านส่งเสริมการศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม งานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี เป็นต้น
5. เป็นการทำ�ให้ประชาชนได้รบั การบริการทีต่ รงกับปัญหาและความต้องการ ประกอบกับ
การบริการทีม่ คี วามทัว่ ถึง เนือ่ งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นองค์กรของประชาชน ผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น จึงสามารถที่จะทราบข้อมูลอัน
เป็นข้อเท็จจริงสำ�หรับการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น
6. เป็นแหล่งสร้างผู้น�ำ ทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต เพราะผู้นำ�ท้องถิ่น
จะมีประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็น
พืน้ ฐานทีด่ ตี อ่ อนาคตทางการเมืองของตนและยังฝึกฝนทักษะของการบริหารงานในท้องถิน่ อีกด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้วางหลักเกณฑ์ส�ำ หรับใช้ในการปกครองส่วนท้องถิน่
โดยมีสาระสำ�คัญเป็นการกระจายอำ�นาจเพื่อให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและมีอิสระในการดำ�เนินงาน
บทบัญญัติที่ถือว่าเป็น “หลักสำ�คัญ” ในการกระจายอำ�นาจ คือ มาตรา 78 ซึ่งปรากฏอยู่ในหมวด
5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยมีใจความสำ�คัญ คือ
“มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอำ�นาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้
เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำ�นึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น”
บทบัญญัติดังกล่าว ถูกกำ�หนดให้เป็นแนวทางที่รัฐจะดำ�เนินการกระจายอำ�นาจการ
ปกครอง ไปสูท่ อ้ งถิน่ เพือ่ ให้ประชาชนในท้องถิน่ ได้มสี ว่ นในการปกครอง หรือดูแลท้องถิน่ ของตนเอง
ได้มากขึ้น ซึ่งจะมีผลตามมาคือ การแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552 : 89)
และทำ�ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนองตอบความต้องการของประชาชนมากขึ้น
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รัฐธรรมนูญปีพทุ ธศักราช 2540 ทีถ่ อื ว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ซึง่ เกิดจากการเคลือ่ นไหว
ผลักดันของ “ภาคประชาชน” ทำ�ให้เกิด “ความเป็นอิสระ” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น
ในมาตรา 282 แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นมาตราแรกของบทบัญญัติ ในหมวดการปกครองส่วนท้อง
ถิน่ ได้บญ
ั ญัตถิ งึ หลักสำ�คัญในการปกครองส่วนท้องถิน่ ไว้วา่ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ทอ้ งถิน่
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยการให้อิสระจะต้อง
ไม่กระทบกับ “รูปแบบของประเทศ” ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 1 แห่ง รัฐธรรมนูญคือ ประเทศไทยเป็น
ราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ และได้ให้ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ ดังนี้ คือ
1. ความเป็นอิสระในการกำ�หนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของตน เพื่อ
ให้เกิดความคล่องตัวในการดำ�เนินงานและจัดทำ�บริการสาธารณะที่ดี และเหมาะสมกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
2. ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำ�นาจบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบังคับบัญชาพนักงานของตน
3. ความเป็นอิสระด้านการเงินและการคลัง เพราะภารกิจสำ�คัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคือ การจัดทำ�สาธารณะจึงจำ�เป็นต้องมีเงินมาเพื่อใช้จ่ายและดำ�เนินการ
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำ�นาจในการจัดหาเงินมาใช้จ่าย ก็ต้องรอรับการ
จัดสรรเงินจากส่วนกลางซึง่ ส่งผลทำ�ให้ความเป็นอิสระด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ไม่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก เมื่อส่วนกลางได้จัดสรรเงินมาให้ก็ต้องเข้าไปควบคุมตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินซึ่งก็จะเกิดผลกระทบต่อการดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้
(นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552 : 90–91) ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 บทบัญญัติ
ต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการปกครองท้องถิ่นไทย ส่วนราชการต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องได้พากันเสนอข้อแก้ไขกฎหมายเกีย่ วกับการปกครองท้องถิน่ ไทยให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีการตราพระราชบัญญัตเิ ปลีย่ นแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ. 2542 พร้อมทั้งยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลในวันที่กฎหมาย
บังคับใช้ (24 พฤษภาคม พ.ศ. 2542) จึงทำ�ให้ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล
ในสารบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
“มาตรา 283 ท้องถิน่ ใดมีลกั ษณะทีจ่ ะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสทิ ธิได้รบั จัดตัง้ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การกำ�กับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ทำ�เท่าทีจ่ �ำ เป็นตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ แต่ตอ้ งไปเพือ่ การคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่
หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทัง้ นี้ จะกระทบถึงสาระสำ�คัญแห่งหลักการปกครองตนเอง
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ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ หรือนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ มิได้” (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540) นอกจากนี้ ในมาตรา 284 ยังได้บัญญัติให้มีกฎหมายกำ�หนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจ เพื่อกำ�หนดอำ�นาจและหน้าที่ในการจัดทำ�บริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยกันเอง (นันทวัฒน์
บรมานันท์ 2552 : 96) รวมทั้งยังกำ�หนดให้ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 4 ปี (มาตรา 285) และให้
ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตำ�แหน่งได้ (มาตรา 286) และราษฎรในท้องถิ่นสามารถ
เข้าชือ่ เสนอข้อบัญญัตไิ ด้ (มาตรา 287) ซึง่ จากบทบัญญัตขิ า้ งต้น ได้เพิม่ อำ�นาจหน้าทีใ่ ห้ อปท. และ
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทางของท้องถิ่นได้มากขึ้น
นอกจากนี้ การที่รัฐสภาได้พิจารณาผ่านกฎหมายท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม 3 ฉบับ ได้แก่
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเทศบาล
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) ฉบับที่
5 พ.ศ. 2546 ทั้งสามฉบับมีผลบังคับใช้ในปลายปี พ.ศ. 2546 สาระสำ�คัญของกฎหมายข้างต้น คือ
การกำ�หนดให้ฝา่ ยบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน
ในท้องถิน่ ทำ�ให้ทกุ ตำ�แหน่งขององค์กรปกครองระดับท้องถิน่ ในทุกระดับมาจากการเลือกตัง้ โดยตรง
จากประชาชนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 ก่อนปี พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กระจายอำ�นาจให้ อปท. เพิ่มมากขึ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ถึง 10 มาตราในหมวด 14 การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และในหมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยเปิดช่องทางให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีอำ�นาจในการบริหาร ตรวจสอบ และถ่วงดุลการจัดการในท้องถิ่น ในมาตรา 78 (3)
“กระจายอำ�นาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พึง่ ตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิน่
ได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิน่ และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทัง้ โครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดใหญ่ โดยคำ�นึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนัน้
มาตรา 80 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำ�นาจเพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
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มาตรา 85 (5) ส่งเสริม บำ�รุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำ�จัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วม
ในการกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน
มาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ�บริการสาธารณะ และมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 285 ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดเห็นว่าสมาชิกสภา
ท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูใ้ ดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ไม่สมควร
ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป ให้มสี ทิ ธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตำ�แหน่ง
และ “มาตรา 286 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้…”
“มาตรา 287 ประชาชนในท้องถิน่ มีสทิ ธิมสี ว่ นร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องจัดให้มวี ธิ กี ารทีใ่ ห้ประชาชนมีสว่ นร่วมดังกล่าวได้
ด้วย ในกรณีที่การกระทำ�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นในสาระสำ�คัญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระทำ�การ
เป็นเวลาพอสมควร และในกรณีทเี่ ห็นสมควรหรือได้รบั การร้องขอจากประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทำ�นั้น หรืออาจจัดให้
ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำ�เนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำ�งบ
ประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำ�เนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกำ�กับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550)
และให้ประชาชนในท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดย อปท. ต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและในกรณีที่การกระทำ�ของ อปท. จะมี

114

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.18 No. 2

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ในสาระสำ�คัญ อปท. ต้องแจ้งข้อมูลราย
ละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระทำ�การเป็นเวลาพอสมควร
และในกรณีทเี่ ห็นสมควร หรือได้รบั การร้องขอจากประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ใน อปท. ต้อง
จัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทำ�นัน้ หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพือ่
ตัดสินใจก็ได้ พร้อมทั้งจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานในรอบปีให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อ
ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำ�กับการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (มาตรา 287) (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2555 : 7-8) เป็นต้น
นอกจากนี้ “กฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสามระดับ (อบต.
มาตรา 47 ตรี และ มาตรา 64 เทศบาล มาตรา 19 และมาตรา 48 ปัญจทศ อบจ. มาตรา 11 และ
มาตรา 36) กำ�หนดให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้
โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกและผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ในกระบวนการยื่นถอดถอน ประชาชนที่ต้องการยื่นถอดถอน จะต้องยื่นคำ�ร้องในการ
ถอดถอนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องทำ�การตรวจสอบเอกสารดังกล่าว
พร้อมทั้งแจ้งไปยังผู้ถูกร้องเรียน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
ในขณะเดียวกันก็ต้องแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ�จังหวัด ให้ดำ�เนิน
กระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอน ในกระบวนการดังกล่าวประชาชนจะต้องเป็นผูแ้ บกรับต้นทุน
ที่เกิดจากการรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นถอดถอน…โดยใช้จำ�นวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งจำ�นวน
1 ใน 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง” (อภิชาติ สถิตนิรามัย, 2555) อาทิเช่น
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่น ไม่เกิน 100,000 คน ต้องมีจำ�นวนผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1/5
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่น ไม่เกิน 100,001–500,000 คน ต้องมีจำ�นวนผู้เข้าชื่อ ไม่น้อย
กว่า 20,000 คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่น ไม่เกิน 500,001–1,000,000 คน ต้องมีจำ�นวนผู้เข้าชื่อ ไม่น้อย
กว่า 25,000 คน
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เกิน 1,000,000 คน ต้องมีจ�ำ นวนผูเ้ ข้าชือ่ ไม่นอ้ ยกว่า 30,000 คน (นครินทร์
เมฆไตรรัตน์, 2552 : 86)
แม้วา่ เป็นเรือ่ งยากมากทีจ่ ะถอดถอนผูบ้ ริหาร หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ เพราะต้องใช้รายชือ่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำ�นวนมาก ทำ�ให้มีต้นทุน และขั้นตอนมากมาย แต่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชน
สามารถใช้ถอนถอน ตรวจสอบ ควบคุมการทำ�หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ซึง่ เป็นเสมือนอำ�นาจสิทธิของประชาชนซึง่ มีนยั ยะอย่างสำ�คัญของการปกครองท้องถิน่ ทีใ่ ห้อ�ำ นาจ
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ในการถอดถอนความไว้วางใจตัวแทนของเขา นอกจากนี้ ในมาตรา 282 ได้ให้การควบคุมดูแล
ท้องถิน่ ทำ�เฉพาะทีจ่ �ำ เป็น และ “ต้องเป็นไปเพือ่ การคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ หรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม”
มาตรา 283 ให้อิสระในการปกครอง และกำ�หนดทิศทางของการบริหารสาธารณะ และ
นโยบาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรา
284 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องท้องถิ่นต้องมาจาการเลือกตั้ง และมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
4 ปี มาตรา 285 ประชาชนสามารถถอดถอนสมาชิก และผู้บริหารโดยการเข้าชื่อ 2 มาตรานี้ เป็น
กลไกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ และประเมินผลงานขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่นได้
กฎหมายได้ให้บทบาทของประชาชนในการเข้าไปมีสว่ นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในหลายช่องทาง โดยการบัญญัติขอบข่ายอำ�นาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้หลายมาตรา
ทำ�ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำ�หนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
คนในท้องถิน่ และประชาชนในท้องถิน่ สามารถเข้าไป “เล่น” โดยสมัครเป็นสมาชิก ผูบ้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
รวมถึงตรวจสอบถ่วงดุลผ่านการประชาคม การเลือกตั้ง การเสนอข้อบัญญัติ และการ
ถอดถอนผู้ บ ริ ห าร หรื อ ถ้ า กระบวนการทางกฎหมายไม่ ส ามารถสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ได้ ด้วยข้อจำ�กัดในหลายด้าน แต่การมีชอ่ งทางตามกฎหมายก็เป็นฐานความชอบธรรม
ที่ทำ�ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนในการปกครอง และกำ�หนดทิศทางท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม “การเล่นการเมืองของชาวบ้าน” ในวิธีอื่นก็สามารตรวจสอบถ่วงดุลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการควบคุมโดยธรรมชาติและบางครั้งได้ผลดีกว่าการควบคุมผ่าน
กฎหมาย การทีส่ มาชิก และผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มาจากการเลือกตัง้ ทำ�ให้ตอ้ งคำ�นึง
ถึงฐานเสียง การกระทำ�หรือไม่กระทำ�ต้องอาศัยความนิยมของประชาชนทำ�ให้การบริหารงาน
ไม่อาจผิดไปจากความคาดหวังของประชาชน ถ้าผิดไปจากความคาดหวังของประชาชนเขาเหล่านัน้
ก็จะไม่สามารถกลับมาเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารได้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ประชาชนจึงมีพื้นที่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ ในฐานะ “ผูแ้ สดง” “ผูต้ รวจ” “ผูเ้ ล่น” ในหลากหลายบทบาท หลาย
สถานะ ทำ�ให้พื้นที่เล็ก ๆ นี้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกระตือรือร้น
จากบริบทของสังคม และการปรับโครงสร้างของ อปท. ในระดับต่าง ๆ ทำ�ให้ อปท. เป็น
องค์กรที่มีความใกล้ชิดประชาชน การกระทำ�ของ อปท. ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตของ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และทำ�ให้ประชาชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับ อปท. ไม่ทางใดก็
ทางหนึ่ง ในที่นี้ประชาชนจึงเข้าไปกำ�หนดทิศทางของ อปท. ได้มากขึ้นเป็นลำ�ดับ
การมีส่วนร่วม (participation) คือ ปัจจัยที่มีความสำ�คัญ ของประชาชนในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางของการ
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เปลี่ยนแปลง จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลแรกของการที่มีคน
มารวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนักว่าการกระทำ�ทั้งหมด ที่ทำ�โดยกลุ่ม ผู้นำ�ชุมชน หรือกระทำ�
ผ่านองค์กร (organization) ดังนั้น ผู้นำ�ชุมชน องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวนำ�ให้บรรลุถึงความ
เปลีย่ นแปลงได้ (ยุพาพร รูปงาม, 2545 : 5) การมีสว่ นร่วมในการปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นสิง่ สำ�คัญ
ที่จะทำ�ให้ชุมชนเกิดการพัฒนา ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำ�ให้ชุมชนเกิดการพัฒนา เช่น การมีส่วน
ร่วม หลักการ กระบวนการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญที่ต้องใช้ในงานพัฒนา และคนก็
มีสว่ นสำ�คัญทีส่ ดุ เพราะ คนเป็นศูนย์กลางหลักในการพัฒนาทีจ่ ะทำ�ให้ชมุ ชนมีการพัฒนาไปในทาง
ที่ดี การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการพัฒนา ไม่มีประเทศไหนที่พัฒนาโดยปราศจากการร่วมมือของ
ประชาชน (ชินรัตน์ สมสืบ, 2539 : 20)
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2533 : 25 ) ได้กล่าวถึงลักษณะหรือมิติของการมีส่วนร่วมไว้ 4 รูปแบบ
คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงการการ การมีส่วนร่วมได้
รับผลประโยชน์ การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล หลักการสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน หมาย
ถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาค
ราชการนั้น International Association for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. การให้ขอ้ มูลข่าวสาร ถือเป็นการมีสว่ นร่วมของประชาชนในระดับตาํ่ ทีส่ ดุ แต่เป็นระดับ
ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ เพราะเป็นก้าวแรกของการทีภ่ าคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสูก่ ระบวนการ
มีสว่ นร่วมในเรือ่ งต่าง ๆ วิธกี ารให้ขอ้ มูลสามารถใช้ชอ่ งทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิง่ พิมพ์ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติด
ประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การ
รับฟังความคิดเห็น การสำ�รวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
เป็นต้น
3. การเกีย่ วข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน หรือร่วมเสนอ
แนะทางที่นำ�ไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนจะถูกนำ�ไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ เป็นต้น
4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุม่ ประชาชนผูแ้ ทนภาคสาธารณะมีสว่ นร่วม โดยเป็นหุน้ ส่วน
กับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำ�เนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น
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5. การเสริมอำ�นาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ประชาชนเป็นผูต้ ดั สินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมูบ่ า้ น
ที่มอบอำ�นาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด การทำ�โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ความต้องการของประชาชน เป็นต้น
ดังนั้นจากข้อความที่กล่าวมาทำ�ให้รู้ว่าทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชนควรมีการสร้าง
หลักการมีส่วนร่วมเข้าด้วยกัน เพื่อทำ�ให้ต่างฝ่ายได้รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการไปพร้อมกัน
ประชาชนก็จะได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการทำ�กิจกรรมและการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะการมีส่วนร่วมเป็นหลักประกันที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้ประชาชนทุกคนดำ�เนิน
ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ปัญหาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน สาเหตุเกิดจากการที่ประชาชน
ไม่คอ่ ยมีเวลาว่าง เพราะต่างก็ตอ้ งทำ�งานหาเลีย้ งครอบครัว จึงเป็นเรือ่ งทีย่ ากทีจ่ ะทำ�ให้คนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพร้อม ๆ กัน แต่ก็มีบ้างสำ�หรับคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่จะ
เป็นผู้สูงอายุ เพราะจะมีเวลาว่างอยู่แต่กับบ้าน จึงอยากที่จะมาช่วยในการทำ�กิจกรรม ฉะนั้นการมี
ส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญมาก เพราะทำ�ให้คนในชุมชนได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน ร่วมแสดงความ
คิดเห็น และยังทำ�ให้เกิดความรักความสามัคคีตอ่ กันภายในชุมชนเป็นพลังชุมชนในการทำ�กิจกรรม
ให้ประสบผลสำ�เร็จ ทัง้ นีก้ ข็ นึ้ อยูก่ บั ภาครัฐและผูน้ ำ�ด้วยว่ามีการเข้าถึงประชาชนในชุมชนมากน้อย
เพียงใด และสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ความศรัทธาให้กบั ประชาชนได้หรือไม่ หากทุกคนไม่มคี วาม
ร่วมมือกันและไม่มีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน ก็จะทำ�ให้ชุมชนไม่พัฒนาและ
ไม่เข้มแข็ง ไม่ยั่งยืนและอาจทำ�ให้มีปัญหาอื่น ๆ ตามมาด้วย
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การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิน่ ตามหลักการกระจายอำ�นาจจึงมีความ
สำ�คัญในการพัฒนาของท้องถิน่ สูภ่ าพรวมของการพัฒนาประเทศ รัฐบาลส่วนกลางจะต้องสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอำ�นาจอย่างแท้จริง มอบหมายงานให้เหมาะสม
กับงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จะต้องพิสูจน์ตนเองในการบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส สุจริต มีความเป็นมืออาชีพและพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาระดับจังหวัดและ
ประเทศมากยิง่ ขึน้ พัฒนาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มคี วามเข้มแข็ง
เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรูค้ วามเข้าใจให้กบั พีน่ อ้ งประชาชน
ให้มากขึ้นและทำ�อย่างต่อเนื่อง หากประชาชนขาดความเชื่อมั่น ไม่มีความจริงใจ ประชาชนก็ยาก
ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการปกครองท้องถิน่ ได้ ประชาชนก็ตอ้ งให้ความสำ�คัญกับตนเองด้วย เพราะถือว่า
เป็นกลไกสำ�คัญของการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ตามเจตนารมย์ของหลักการกระจาย
อำ�นาจ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความยั่งยืนได้ในที่สุด
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คุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น
The Morality and Ethics of Local Politicians
พระครูเกษมอาจารสุนทร (ศุภกิตติ์ ชนุชรัมย์)1 วันชัย สุขตาม2
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บทคัดย่อ

การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเป็นหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
รูปแบบหนึ่ง โดยมีนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการดำ�เนินการจัดบริการสาธารณะให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพือ่ รักษาประโยชน์สว่ นรวม เป็นกลางทางการเมือง อำ�นวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล สำ�หรับคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิน่ นัน้
ประกอบด้วย 4 ประการคือ 1) ผูน้ �ำ มีความรูท้ เี่ ป็นคุณประโยชน์ในด้านการปกครอง 2) ผูน้ �ำ มีปญ
ั ญา
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 3) ผู้นำ�จะดำ�เนินการไปตามความจำ�เป็นของประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขให้แก่ประชาชน และ 4) ผู้นำ�มีความประพฤติที่ดีงามตามหลักทศพิธราช
ธรรม 10 ด้าน
คำ�สำ�คัญ : คุณธรรม จริยธรรม นักการเมืองท้องถิ่น
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Local Administration is one of the closest government agencies. Local
politicians play an important role in public service provision complying with the
law, maintaining common interest, political neutrality, Facilitating and providing
services to the people according to the principles of good governance. The morality
and ethics of local politicians composed of four elements: 1) Knowledge of Leadership
2) Intelligent Leadership 3) Need of Leadership. 4) Good Conduct of Leadership
according to the ten virtuous principles.
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การปกครองส่วนท้องถิน่ คือหน่วยงานปกครองทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับประชาชนมากทีส่ ดุ รูปแบบ
หนึง่ โดยปกติการปกครองส่วนท้องถิน่ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิน่ นัน้ ๆ เลือกตัง้ ผูแ้ ทน
วัดบ้านหนองหว้า-มะขามป้อม ตำ�บลโคกเหล็ก อำ�เภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1
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ของตนเข้าไปทำ�หน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลือกผู้บริหารท้องถิ่น
อีกทีหนึ่ง (เรียกว่าการเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมตามลำ�ดับ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อำ�นาจอิสระ (autonomy) ในการบริหารจากรัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายกำ�หนด
การเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ โดยตรง คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิน่ นัน้ ๆ สามารถเลือก
ตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง ส่วนการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยอ้อม สภาท้องถิ่นจะทำ�หน้าที่เลือกผู้บริหารท้องถิ่นแทนประชาชนในท้องถิ่น กล่าวคือ
ประชาชนในท้องถิ่นจะทำ�หน้าที่เพียงแค่เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น แล้วสมาชิกสภาท้องถิ่น
จะทำ�หน้าที่ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่ง
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สาระสำ�คัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยการปกครองขนาดเล็ก ซึ่งมีกฎหมายรับรองฐานะ
มีอิสระในการบริหารจัดการจากรัฐในขอบเขตที่กฎหมายกำ�หนด
มีอ�ำ นาจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นด้วยตัวเอง
มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มีอาณาเขตที่แน่นอนชัดเจน
มีสภาท้องถิ่น และ/หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่
กฎระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ มีดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ...นี้ เรียกว่า “...ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของ...(หน่วยงาน)...พ.ศ...”
ข้อ 2 ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่...
ข้อ 3 ในระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/.... นี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึงประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นของ...(หน่วยงาน)...
“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นแต่งตั้ง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ****
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น...(หน่วยงาน)...
ข้อ 4 ให้... (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ประธานสภาเทศบาล/ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำ�บล/ประธานสภาเมืองพัทยา/ประธานสภากรุงเทพมหานคร/ฯลฯ)…เป็น
ผู้รักษาการตามระเบียบนี้
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มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์สว่ นรวม เป็นกลางทางการเมืองอำ�นวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มผี ลประโยชน์
ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ข้อ 6 ข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ต้องจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอด
จนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ข้อ 7 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 8 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 9 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและ
ศีลธรรม ทัง้ โดยส่วนตัวและโดยหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อสาธารณชน ทัง้ ต้องวางตนให้เป็นทีเ่ ชือ่ ถือศรัทธา
ของประชาชน
ข้อ 10 ข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผูอ้ นื่ โดยไม่แสดง
กิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ 11 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการทำ�งานเพื่อประเทศชาติ และ
ต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้อ 12 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
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รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ข้อ 13 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสำ�นึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน
เป็นพลเมืองทีด่ ี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้นา่ อยูค่ คู่ ณ
ุ ธรรมและดูแลรักษาสภาพสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีร่ บั
ผิดชอบ
ข้อ 14 ข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผอู้ น่ื ใช้สถานะหรือตำ�แหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ทมี่ คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำ�หรับตนเองหรือ
ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 15 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตำ�แหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำ�แหน่ง และเลื่อนขั้นเงิน
เดือน ของข้าราชการซึง่ มีต�ำ แหน่งหรือเงินเดือนประจำ�และมิใช่ขา้ ราชการการเมืองพนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการทีร่ ฐั ถือหุน้ ใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือให้
บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำ�แหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ 16 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรสญาติสนิทบุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่น
ข้อ 17 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพอาชีพหรือการ
งานอืน่ ใดของคูส่ มรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนทีม่ ลี กั ษณะเป็นการกระทบกระเทือน
ต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ 18 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติตามอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ 19 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและคำ�นึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแต่งตั้งผู้สมควรดำ�รงตำ�แหน่งต่าง ๆ
ข้อ 20 ข้าราชการการเมืองท้องถิน่ เมือ่ พ้นจากตำ�แหน่งแล้วต้องไม่น�ำ ข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตำ�แหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กร
เอกชน ทั้งนี้ ภายในกำ�หนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตำ�แหน่ง
ข้อ 21 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ�ำ นาจในทางที่ผิด
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทำ�การอื่นใดที่ท�ำ ให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ข้อ 22 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญของกำ�นัล หรือประโยชน์อื่น
ใดจากบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนและจะต้องดูแลให้คู่
สมรสญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย
ข้อ 23 ข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ต้องปฏิบตั ติ อ่ องค์กรธุรกิจทีต่ ดิ ต่อทำ�ธุรกิจกับหน่วยงาน
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ของรัฐ ตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 24 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสมํา่ เสมอ เอาใจใส่
ทุกข์สุขและรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 25 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สำ�หรับตนเองและผู้อื่น
ข้อ 26 ข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ต้องรักษาทรัพย์สนิ ของทางราชการและใช้ทรัพย์สนิ ของ
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ เท่านั้น
ข้อ 27 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ
ข้อ 28 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิด
กฎหมายหรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับ
ยาเสพติด อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชือ่ ถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
ข้อ 29 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง
จากการศึกษาความคิดเห็นว่านักการเมืองท้องถิน่ มีภาวะผูน้ �ำ ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ตาม
แนวพุทธปรัชญา โดยรวมทั้ง 10 ด้าน ดังนี้
1) ด้านทาน (การให้) พบว่า ประชาชนทีม่ อี าชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ �ำ ทางการ
เมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิ่น ด้านทาน (การให้) ต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรเรื่องอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ เป็นรายคูด่ ว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า ประชาชนทีม่ อี าชีพเกษตรกรรม และ
อาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นว่านักการเมืองท้องถิ่น มีภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนว
พุทธปรัชญา ด้านทาน (การให้) น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพนักการเมือง
2) ด้านศีล (ความประพฤติดีงามทั้ง กาย และวาจา) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�ำ ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิ่น
ด้านศีล (ความประพฤติดีงามทั้ง กาย และวาจา) ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรเรื่อง
อาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็นรายคูด่ ว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบ
ว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม อาชีพรับจ้างและอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็น
ว่านักการเมืองท้องถิ่น มีภาวะผู้น�ำ ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญา ด้านศีล (ความ
ประพฤติดีงามทั้งกาย และวาจา) น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพนักการเมือง
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3) ด้านบริจาค (การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมือง
ท้องถิ่น ด้านบริจาค (การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม) ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อ
วิเคราะห์ตัวแปรเรื่องอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นว่านักการเมืองท้องถิ่น มี
ภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญา ด้านบริจาค (การเสียสละความสุข
ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม) น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพนักการเมือง
4) ด้านอาชชวะ (ความซื่อตรง) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิ่น ด้านอาชชวะ (ความ
ซือ่ ตรง) ต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ เมือ่ วิเคราะห์ตวั แปรเรือ่ งอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ เป็นรายคูด่ ว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า ประชาชนทีม่ อี าชีพรับจ้าง และอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นว่านักการเมืองท้องถิน่ มีภาวะผูน้ �ำ ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์
ตามแนวพุทธปรัชญา ด้านอาชชวะ (ความซือ่ ตรง) น้อยกว่า ประชาชนทีม่ อี าชีพ อืน่ ๆ และประชาชน
ที่มีอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นว่านักการเมืองท้องถิ่น มีภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตาม
แนวพุทธปรัชญา ด้านอาชชวะ (ความซื่อตรง) น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพนักการเมือง
5) ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมือง
ท้องถิ่น ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน) ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรเรื่องอาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า เรื่องของอาชีพ ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง และอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นว่านักการเมืองท้องถิ่น มีภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนว
พุทธปรัชญา ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน) น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพอื่น ๆ ส่วนในเรื่องของ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาทลงมา และประชาชนที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท มีความคิดเห็นว่านักการเมืองท้องถิ่น มีภาวะผู้นำ�
ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญา ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน) น้อยกว่า ประชาชน
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท
6) ด้านตปะ (ความเพียร) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ�
ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิ่น ด้านตปะ (ความเพียร)
ต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ เมือ่ วิเคราะห์ตวั แปรเรือ่ งอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า ประชาชน ที่มีอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นว่า
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นักการเมืองท้องถิ่น มีภาวะผู้น�ำ ทางการเมือง ที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญา ด้านตปะ (ความ
เพียร) น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพนักการเมือง
7) ด้านอักโกธะ (ความไม่โกรธ) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิ่น ด้านอักโกธะ (ความ
ไม่โกรธ) ต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ เมือ่ วิเคราะห์ตวั แปรเรือ่ งอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ เป็นรายคูด่ ว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า ประชาชนทีม่ อี าชีพเกษตรกรรม และ
อาชีพนักการเมือง มีความคิดเห็นว่านักการเมืองท้องถิน่ มีภาวะผูน้ �ำ ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ตาม
แนวพุทธปรัชญา ด้านอักโกธะ (ความไม่โกรธ) มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง
8) ด้านอวิหงิ สา (ความไม่เบียดเบียน) พบว่า ประชาชนทีม่ อี าชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ �ำ ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมือง
ท้องถิน่ ด้านอวิหงิ สา (ความไม่เบียดเบียน) ต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ เมือ่ วิเคราะห์ตวั แปรเรือ่ งอาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ ของ
เชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า เรื่องของอาชีพ ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นว่านักการเมือง
ท้องถิ่น มีภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญา ด้านอวิหิงสา (ความไม่
เบียดเบียน) น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพนักการเมือง ส่วนในเรื่องของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท และ ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นว่านักการเมืองท้องถิ่น มีภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์
ตามแนวพุทธปรัชญา ด้านอวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 5,000 บาทลงมา
9) ด้านขันติ (ความอดทน) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�ำ ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิ่น
ด้านขันติ (ความอดทน) ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรเรื่องอาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนโดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)
พบว่า เรือ่ งของอาชีพ ประชาชนทีม่ อี าชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นว่านักการเมืองท้องถิน่ มีภาวะ
ผู้น�ำ ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญา ด้านขันติ (ความอดทน) มากกว่า ประชาชน
ที่ มี อ าชี พ รั บ จ้ า ง ส่ ว นในเรื่ อ งของรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น พบว่ า ประชาชนที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ
เดือน 5,000 บาทลงมามีความคิดเห็นว่านักการเมืองท้องถิ่น มีภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึง
ประสงค์ ตามแนวพุทธปรัชญา ด้านขันติ (ความอดทน) น้อยกว่า ประชาชนทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
10,001 - 15,000 บาท
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10) ด้านอวิโรธนะ (ความเที่ยงธรรม) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิ่น ด้านอวิโรธนะ
(ความเทีย่ งธรรม) ต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ เมือ่ วิเคราะห์ตวั แปรเรือ่ งอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง
มีความคิดเห็นว่านักการเมืองท้องถิ่น มีภาวะผู้น�ำ ทางการเมือง ที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญา
ด้านอวิโรธนะ (ความเที่ยงธรรม) น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพนักการเมือง
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องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
องค์ความรูใ้ หม่ เกีย่ วกับ รูปแบบภาวะผูน้ �ำ ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญา
ของนักการเมืองท้องถิ่น ในครั้งนี้ เมื่อนำ�หลักทศพิธราชธรรมมาบูรณาการกับแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับผู้นำ�และภาวะผู้น�ำ ทั่วไป รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�ำ ทางการเมือง
ที่พึงประสงค์ ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิ่น ย่อมทำ�ให้เกิดผลดี คือ 1) ผู้นำ�มีความ
รู้ที่เป็นคุณประโยชน์ในด้านการปกครอง (Knowledge of Leadership) 2) ผู้นำ�มีปัญญาในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (Intelligent of Leadership) 3) ผู้นำ�จะดำ�เนินการไปตามความจำ�เป็น
ของประโยชน์ ส่ ว นรวม เพื่ อ บำ � บั ด ทุ ก ข์ บำ � รุ ง สุ ข ให้ แ ก่ ป ระชาชน (Need of Leadership)
4) ผูน้ �ำ มีความประพฤติทดี่ งี าม ตามหลักทศพิธราชธรรม 10 ด้าน (Good Conduct of Leadership)
โดยสรุปรูปแบบภาวะผูน้ �ำ ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิน่
เป็น “KING MODEL” ซึ่งมีที่มาดังนี้
K = Knowledge of Leadership หมายถึง ความรูท้ เี่ ป็นคุณประโยชน์ในด้านการปกครอง
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดเกีย่ วกับ “คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูน้ �ำ ” ของ รองศาสตราจารย์ ดร. อุทยั
เลาหวิเชียร, วอร์เรน เบนนิส (Warren Bennis) และสตอกดิลล์ (Stogdill) ซึ่งกล่าวโดยสรุป ผู้น�ำ
จะต้องมีขอบเขตของความรู้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านคือ
  1) รู้ลึก หมายถึง มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องการปกครอง สามารถวิเคราะห์สืบสาวถึง
แนวคิด ทฤษฎี ในเรื่องของการปกครองได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  2) รู้กว้าง หมายถึง มีความรู้รอบตัว ที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ได้กับการปกครองเพื่อ
ให้เกิดความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ที่ต่างกัน
   3) รู้ละเอียด หมายถึง สิ่งที่รู้รอบตัวนั้น สามารถวิเคราะห์เข้าใจได้อย่างละเอียดในแต่ละ
ส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำ�มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  4) รู้ไกล หมายถึง การมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ซึ่งเกิดจากการรู้ที่มา (รู้ลึก) ของสิ่งต่าง ๆ
มีความรู้รอบตัว (รู้กว้าง) อย่างละเอียดลึกซึ้ง (รู้ละเอียด) จนสามารถมองการณ์ไกลถึงสถานการณ์
ต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต มีความสามารถในการทำ�นายสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ� 
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มีเหตุมีผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนโครงการหรือนโยบายเพื่อป้องกันสิ่งที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายในอนาคต นำ�มาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนต่อไป
I = Intelligent of Leadership หมายถึง ปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ “ภาวะผู้น�ำ ทางด้านการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธปรัชญา” ไม่ว่า
จะเป็น “การแก้ปัญหา ในภาวะวิกฤติ” ที่ปรากฏใน พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่มที่
25, “การแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมการปรับตัว” ที่ปรากฏใน พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกก
นิบาต เล่มที่ 21 และ พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ 11, “การแก้ปญ
ั หาเพือ่ ป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น” ที่ปรากฏใน พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มที่ 21 และ พระสุตตัน
ตปิฎกอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต เล่มที่ 20, “การแก้ปญ
ั หาเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ” ทีป่ รากฏใน พระ
สุตตันตปิฎกขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่มที่ 25 ซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้นำ�จะต้องเป็นคนที่มีความ
กล้าหาญ กล้าเผชิญกับปัญหาทางการเมืองในทุกรูปแบบ ไม่เป็นคนหนีปัญหาหรือปัดปัญหาภาระ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชน เมื่อปัญหาเกิดขึ้นผู้นำ�จะต้องกล้าประเมินวิธีปฏิบัติเพื่อแก้
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยแก้ทตี่ น้ เหตุ ของปัญหา และกล้ารับผิดชอบต่อการกระทำ�ของตน เพือ่ ให้ปญ
ั หา
ที่เกิดขึ้นเบาบางและหมดไปในที่สุด
N = Need of Leadership หมายถึง ความจำ�เป็นที่ผู้นำ�ทางการเมืองท้องถิ่นต้องมี ได้แก่
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูน้ �ำ ทางการเมืองท้องถิน่ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดเกีย่ วกับ “คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้นำ�ทางการเมืองท้องถิ่น” ของ เกษรา ดวงมณี และ ชูศักดิ์ เที่ยงตรง ตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นำ�ทางการ
เมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกล่าวโดย
สรุปแล้ว ผู้นำ�ทางการเมืองท้องถิ่น จะต้องดำ�เนินการไปตามความจำ�เป็นของประโยชน์ส่วนรวม
เพือ่ บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุขให้แก่ประชาชน กล่าวคือ ผูน้ �ำ จะต้องมีใจเป็นกลาง ไม่เลือกพรรคเลือกฝ่าย
เล็งเห็นถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อน มีปัญหาเร่ง
ด่วนเรื่องใด ซึ่งจำ�เป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไข ก็ควรถือเอาความจำ�เป็นนั้นเป็นที่ตั้ง แก้ไขปัญหา
ตามความจำ�เป็น ไม่ใช้ตัณหาในการแก้ไขปัญหา ควรร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน สามารถเป็นที่
พึ่งพาอาศัยให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความอุ่นใจ
G = Good Conduct of Leader หมายถึง ความประพฤติที่ดีงามตามหลักทศพิธราช
ธรรม ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ “หลักทศพิธราชธรรม” ของ สมเด็จพระญาณสังวร, พระธรรม
ปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, ราชบัณฑิตยสถาน, ปิ่น มุทุกันต์, คูณ โทขันธ์
และ ทรงวิทย์ แก้วศรี ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ประชาชนทีม่ ตี อ่ ภาวะผูน้ �ำ ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิน่
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จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งบทสัมภาษณ์ของ สมบูรณ์ ระมาตร์, ณฐพัทธ แก้วคำ�, พงษ์เทพ รัตนา,
ธีรพงศ์ ศิริโสภาพงษ์, บุญเรือง ทองเกตุแก้ว, ไพโรจน์ ยงพฤกษา, กิตติพงษ์ เลิศวิทยาประดิษฐ์,
อาคม ธีระศักดิ์, อาทิตย์ พุทธรักษา, ทวี สาธุชาติ และ ขุนดอนชัย แก้วคำ�  ซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้ว
ความประพฤติทดี่ งี ามตามหลักทศพิธราชธรรม 10 ด้าน คือ 1) ด้านทาน (การให้) 2) ด้านศีล (ความ
ประพฤติดีงามทั้ง กาย และวาจา) 3) ด้านบริจาค (การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม)
4) ด้านอาชชวะ (ความซื่อตรง) 5) ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน) 6) ด้านตปะ (ความเพียร) 7) ด้าน
อักโกธะ(ความไม่โกรธ) 8) ด้านอวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) 9) ด้านขันติ (ความอดทน) 10) ด้าน
อวิโรธนะ (ความเที่ยงธรรม)
กล่าวได้ว่า ภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิ่น
นอกจากจากจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์ และสามารถบริหารงานเพือ่ ตอบสนองความ
จำ�เป็นของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมตามหลักคำ�สอนทาง
พุทธศาสนาด้วย โดยเฉพาะทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นธรรมอันดีงามที่ผู้นำ�ทางการเมืองควรนำ�มา
บูรณาการร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เล่าเรียนมา ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า KING MODEL เป็น
หลักการหนึง่ ทีเ่ กิดจากการบูรณาการความรูท้ เี่ ป็นคุณประโยชน์ในด้านการปกครอง และเสริมสร้าง
ภาวะผูน้ �ำ ร่วมกับหลักทศพิธราชธรรม เพือ่ ให้นกั การเมืองท้องถิน่ ได้ปฏิบตั ติ ามเพือ่ เสริมสร้างภาวะ
ผูน้ �ำ ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาต่อไป ดังนัน้ หากนักการเมืองท้องถิน่ มีการนำ�
รูปแบบ KING MODEL มาใช้ตามนโยบายที่วางไว้ได้จริงแล้ว เชื่อว่า ย่อมสามารถเสริมสร้างภาวะ
ผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ ตามแนวพุทธปรัชญาได้ ซึ่งจะทำ�ให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี เกิด
ความรัก ความไว้ใจ และเชื่อใจ เพราะผู้นำ�ทางการเมืองท้องถิ่น มีภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึง
ประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญา อันจะเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่คนรุน่ หลังสืบต่อไป ดังนัน้ หลักการ KING
MODEL นี้ จึงเป็นอีกหนึง่ กลยุทธ์ทสี่ ามารถเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ ทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญา
ขึ้นมาได้ ผู้วิจัยเชื่อว่า หากผู้น�ำ ทางการเมืองท้องถิ่น นำ�ไปบูรณาการใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน เรา
ย่อมได้นกั การเมืองท้องถิน่ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและเป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม มีภาวะผูน้ �ำ ทีส่ ามารถ
ครองตน ครองคน และครองงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบต่อไป

ตร
แ์ ล
ะส

ข้อเสนอแนะการศึกษา

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์
ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิ่น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ด้านทาน (การให้) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�ำ ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิ่น
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ด้านทาน (การให้) ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดย นักการเมืองท้องถิ่น ควรมีการให้สิ่งของในยามเกิด
ภัยพิบัติในเขตการปกครองของตน และให้กำ�ลังกายช่วยทำ�กิจการต่าง ๆ ตลอดจนให้วาจา เช่น
ช่วยพูดกิจการ ให้กำ�ลังความคิด เช่น ช่วยคิด แนะนำ�ในกิจการ ให้กำ�ลังปัญญา ให้ความรู้ แก่ผู้ที่
อยู่ใต้บังคับบัญชา และประชาชนในพื้นที่ปกครองของตน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ทานนั้น ควรให้ด้วยความจริงใจด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งมีค่า
แปรผลอยูใ่ นระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิน่ มีการให้ทานด้วยความจริงใจด้วย
จิตใจที่บริสุทธิ์ ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยให้ทานตามความเหมาะสม ถูกกาลเทศะ เป็นการให้
ทานเพือ่ บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุขแก่ประชาชนตามบทบาทและหน้าทีข่ องตน ไม่ควรให้ทานด้วยหวังผล
ตอบแทนอันไม่บริสุทธิ์ เช่น การให้ทานเพื่อซื้อใจประชาชนในช่วงลงสมัครเลือกตั้ง เป็นต้น
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตํา่ สุด คือ นักการเมืองควรให้การช่วยเหลือประชาชนทีเ่ ดือดร้อนทุกด้าน ไม่
ต้องรองบประมาณ การให้ทานนั้น ควรให้กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง และเห็นอกเห็นใจ
ซึง่ กันและกัน การช่วยเหลือประชนเบือ้ งต้นเมือ่ เกิดอันตรายหรือภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ เช่น การจัดถุงยังชีพ
การซ่อมแซมบ้านเรือน ควรทำ�เงินเดือนรายได้พิเศษ เพื่อบริจาคให้กับวัดหรือมูลนิธิเป็นประจำ�ทุก
เดือนและการเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปาน
กลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิ่น ให้การช่วยเหลือประชนเบื้องต้นเมื่อเกิดอันตรายหรือภัย
พิบัติต่าง ๆ เช่น การจัดถุงยังชีพ การซ่อมแซมบ้านเรือน ทำ�เงินเดือนรายได้พิเศษ เพื่อบริจาคให้
กับวัดหรือมูลนิธิเป็นประจำ�ทุกเดือน และเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในแต่ละปีของโครงการต่าง ๆ
สร้างเครือข่ายและหาบุคคลหรือองค์กรที่สามารถสนับสนุนด้านทุนในการขับเคลื่อนงบประมาณ
เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนได้ มีการจัดสวัสดิการทีด่ ใี ห้แก่พนักงานตามความเหมาะสมและให้เกิดความ
เพียงพอต่อการยังชีพของพนักงานทุกคน ควรมีการวางแผนในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
กับประชาชนในพื้นที่ โดยถือคติว่า กันไว้ดีกว่าแก้ โดยทำ�การวิจัยและรับฟังข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
พยากรณ์อากาศ เพื่อเตรียมเครื่องอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ และเตรียมช่องทางช่วยเหลืออื่น ๆ
ไว้ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงเกินที่คาดการณ์เอาไว้
2) ด้านศีล (ความประพฤติดีงามทั้งกายและวาจา) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางจึง
ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ �ำ ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญา
ของนักการเมืองท้องถิ่น ด้านศีล (ความประพฤติดีงามทั้งกายและวาจา) ให้อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยส่งเสริมให้นักการเมืองท้องถิ่น พยายามควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา และทางใจให้ถูก
ต้องเรียบร้อยดีงาม ตามระเบียบวินัยของหมู่คณะและหลักธรรมทางศาสนา เพื่อเป็นตัวอย่างและ
เป็นทีเ่ คารพนับถือของประชาชน หรือผูใ้ ต้ปกครองผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครองก็เป็นผูท้ นี่ า่ ยกย่องสรรเสริญ คือ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.18 No. 2

131

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

ประพฤติดี สำ�รวจกายและวาจา ประกอบการสุจริตรักษากิตติคุณ ประพฤติให้สมควรเป็นตัวอย่าง
และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ควรรักษาศีล 5 ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่ง
เสริมนักการเมืองท้องถิ่น มีการรักษาศีล 5 ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดย ส่งเสริมให้นักการเมืองท้องถิ่น
รักษาศีล 5 คือ มีความประพฤติที่ดีงามทางกายและวาจาละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้นจากการ
ลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม ละเว้นจากการพูดเท็จ และละเว้นจากการดืม่ สุราเมรัย
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น�ำ ทางการเมืองที่พึงประสงฆ์ตามแนวพุทธปรัชญาในด้านศีลให้บริบูรณ์
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ควรจะมีการปฏิบัติตามหลักธรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น หลัก
พรหมวิหาร 4 ห้ามล่วงละเมิดทางเพศกับพนักงานหญิงในหน่วยงาน และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้
กับสังคม ชุมชน ซึง่ มีคา่ แปรผลอยูใ่ นระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมให้นกั การเมืองท้องถิน่ ได้มกี าร
ปฏิบัติตามหลักธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น หลักพรหมวิหาร 4 ห้ามล่วงละเมิดทางเพศกับ
พนักงานหญิงในหน่วยงาน และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมชุมชน ให้อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยส่งเสริมให้นกั การเมืองท้องถิน่ มีจติ สำ�นึกทีด่ ตี อ่ สังคมและชุมชน เห็นใจเขาใจเรา ไม่ลว่ งละเมิด
ทางเพศกับพนักงานหญิงในหน่วยงาน กระทำ�ตนให้สมกับเป็นผูใ้ หญ่ ด้วยการปฏิบตั หิ ลักธรรมพรหม
วิหาร 4 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับคนรุ่นหลัง สร้างความนับถือยำ�เกรง ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ชุมชน
3) ด้านบริจาค (การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม) อยู่ในระดับปานกลาง จึงควร
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญา
ของนักการเมืองท้องถิน่ ด้านบริจาค (การเสียสละความสุขส่วนตัวเพือ่ ส่วนรวม) ให้อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยส่งเสริมให้นักการเมืองท้องถิ่น มีความเสียสละ เพื่อส่วนรวม ยอมเสียสละความสุขส่วนตน
เข้าไปรับภาระหน้าที่ดำ�เนินงาน เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนหมู่คณะ หรือประเทศชาติ ด้วยความ
เสียสละอย่างแท้จริง เป็นคนมีจิตใจกว้างขวาง ไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบเพื่อความสุข
หรือความปลอดภัยเฉพาะส่วนตน คือ สามารถเสียสละความสุขสำ�ราญเป็นต้น ตลอดจนชีวิตของ
ตนได้เพื่อประโยชน์ของประชาชน และความสงบเรียบร้อย ของบ้านเมือง
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ นักการเมืองต้องเสียสละความสุขส่วนตัว เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
ให้มากขึ้น เพื่อประชาชน ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิ่น
มีการเสียสละความสุขส่วนตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ให้มากขึ้น เพื่อประชาชน ให้อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยส่งเสริมให้นักการเมืองท้องถิ่น มีการเสียสละความสุขส่วนตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
รวมให้มากขึ้น โดยให้การช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์จาก ภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ การเข้าไปดูแลเรื่อง
อุปโภค บริโภค ให้ความสะดวกในเรื่องการคมนาคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชน
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อย่างสมํ่าเสมอ
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ควรมีความเสมอภาค และไม่ลำ�เอียง ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิน่ มีความเสมอภาค และไม่ล�ำ เอียง ให้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
โดยส่งเสริมให้นักการเมืองท้องถิ่น ให้ความเสียสละ อนุเคราะห์ด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกฝักฝ่าย
ทางการเมืองหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ควรให้การอนุเคราะห์อย่างเสมอภาคกัน เพื่อความเป็น
ประชาธิปไตย ที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่เสมอกัน
4) ด้านอาชชวะ (ความซื่อตรง) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมให้
ประชาชน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�ำ ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการ
เมืองท้องถิน่ ด้านอาชชวะ (ความซือ่ ตรง) ให้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยส่งเสริมให้นกั การเมืองท้องถิน่
ได้มกี ารปฏิบตั หิ ลักอาชชวะ (ความซือ่ ตรง) อยูเ่ สมอ โดยต้องมีความเชือ่ ตรง ต่อตนเอง ต่องาน และ
ต่อบุคคลอื่น ๆ ทำ�ให้มีการปฏิบัติภารกิจ หรือหน้าที่ด้วยความสุจริตจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน
หรือผู้ใต้ปกครอง มีความภักดี ต่อประเทศชาติและตั้งมั่นในสุจริตธรรม มั่นคงอยู่ในศีลธรรม รักษา
สัจจะและเกียรติยศ ตลอดจนเป็นทีเ่ ชือ่ ถือไว้วางใจได้ของบุคคลทัว่ ไป คือ ซือ่ ตรง ซือ่ สัตย์ ไร้มารยา
ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักการเมืองท้องถิ่นควรละเว้นจากการคอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์
บังหลวงหรือการทุจริตทุกรูปแบบ ซึง่ มีคา่ แปรผลอยูใ่ นระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมือง
ท้องถิ่น ละเว้นจากการคอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือการทุจริตทุกรูปแบบให้อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยประชาชนจะต้องไม่ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมนักการเมืองท้องถิ่น ที่มีพฤติกรรม
ทุจริต คอรัปชัน่ ในทุกรูปแบบ แต่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม นักการเมืองท้องถิน่ ทีม่ คี วามซือ่ ตรง
ซื่อสัตย์สุจริต ให้มีโอกาสเข้ามาปกครอง ในระดับจังหวัด อำ�เภอ สังคมหรือชุมชน
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ควรมีความเสมอภาค และไม่ล�ำ เอียง และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิ่น มีความเสมอภาค และไม่
ลำ�เอียง และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประชาชนจะต้องไม่ให้การ
สนับสนุนหรือส่งเสริมนักการเมืองท้องถิ่น ที่ไม่ให้ความเสมอภาค มีความลำ�เอียงและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว แต่ควรให้การสนับสนุนนักการเมืองท้องถิ่น ที่ให้ความเสมอภาค และไม่ลำ�เอียง
และไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตัว ให้มโี อกาสเข้ามาปกครองในระดับจังหวัด อำ�เภอ ตำ�บลและชุมชน
5) ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมให้
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการ
เมืองท้องถิน่ ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน) ให้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยประชาชนต้องให้การสนับสนุน
และส่งเสริม ให้ความรักและนับถือนักการเมืองท้องถิ่นที่มีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งกระด้างหยาบคาย มี
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คำ�พูดที่นุ่มนวลไพเราะอ่อนหวานต่อคนทั่วไป มีอัธยาศัยดีงาม พร้อมที่จะรับฟังคำ�แนะนำ�ตักเตือน
จากผู้อื่น แต่ไม่ควรให้ความเคารพนับถือหรือให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักการเมืองท้องถิ่น ที่มี
ความเย่อหยิ่งจองหอง ไร้ความอ่อนโยน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว หรือแข็งกระด้าง ซึ่งมีค่า
แปรผลอยูใ่ นระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิน่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่กา้ วร้าว
หรือแข็งกระด้าง ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักการเมืองท้องถิ่น ควรมีความอ่อนโยน เพราะคนที่
เย่อยิ่ง จองหองหรือแข็งกระด้างหยาบคาย ย่อมเป็นที่เกลียดชัง ของคนทั่วไป พฤติกรรมเย่อยิ่ง
จองหองหรือแข็งกระด้างหยาบคาย ย่อมก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการปกครองเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
จะทำ�ให้คนในปกครองขาดความเคารพนับถือและเสื่อมศรัทธาและบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดความ
หายนะอย่างร้ายแรงขึ้นก็ได้ ฉะนั้น ผู้ปกครองที่ดีย่อมจะถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว หรือแข็งกระด้างให้
มากที่สุด
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ควรมีความเป็นกันเอง สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่
ในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิน่ มีความเป็นกันเอง สามารถปรึกษาได้ทกุ เรือ่ ง
ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักการเมืองท้องถิ่นจะต้องความอ่อนโยน ไม่เย่อยิ่ง จองหอง หรือแข็ง
กระด้างหยาบคาย เพราะจะเป็นที่เกลียดชังของคนทั่วไป นักการเมืองท้องถิ่นไม่ควรถือตัว ควรมี
จิตสาธารณะ สามารถให้ค�ำ ปรึกษาได้ทกุ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีย่ อ่ มสร้างศรัทธาและ ความเคารพ
นับถือแก่ประชาชนได้
6) ด้านตปะ (ความเพียร) พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมให้ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ �ำ ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิน่
ด้านตปะ (ความเพียร) ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักการเมืองท้องถิ่น จะต้องคอยรู้จักยับยั้งชั่งใจ
คอยทำ�ลาย หรือขจัดความชั่วไม่ให้กำ�เริบ เป็นอำ�นาจที่ปราบปรามจิตใจของผู้ปกครอง ให้อยู่ใน
ทำ�นองคลองธรรม ไม่ล่วงละเมิดศีลธรรมอันดีงาม ตามอำ�นาจความต้องการ ของกิเลส ทำ�ให้ผู้ใต้
ปกครอง เกิดความยำ�เกรงด้วยการบำ�เพ็ญเพียร เอาชนะความชัว่ ร้ายภาย ในจิตใจด้วยการรูจ้ กั ขจัด
ความชั่วออกไป ไม่ยอมหมกมุ่นอยู่ในกามคุณหรือความสุขสำ�ราญ มากเกินไป
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ควรทำ�งานด้วยความขยัน อดทน และเพียรพยายาม ซึ่งมีค่าแปร
ผลอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทราทำ�งานด้วยความ
ขยัน อดทนและเพียรพยายาม ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักการเมืองท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
ควรตั้งใจกำ�จัดความเกียจคร้าน และการผิดหน้าที่ มุ่งทำ�กิจอันเป็นหน้าที่ที่พึงทำ�อันเป็นกิจดี
กิจชอบ ให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ปกครองจะต้องกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือใน
ยามที่ตอ้ งเผชิญกับปัญหาความยุ่งยากต่าง ๆ จึงก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ และยำ�เกรงขึ้นในประชาชน
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ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีความพยายามช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค ซึ่งมีค่าแปรผล
อยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิ่น มีความพยายามช่วยเหลือประชาชนโดย
เสมอภาค ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักการเมืองท้องถิ่น ตั้งใจกำ�จัดความเกียจคร้านและการผิด
หน้าที่ มุ่งทำ�กิจอันเป็นหน้าที่ที่พึงทำ�อันเป็นกิจดีกิจชอบมีความพยายามช่วยเหลือประชาชนโดย
เสมอภาค ไม่ลำ�เอียงด้วยเห็นแก่ลาภสักการะอันไม่ชอบธรรม
7) ด้านอักโกธะ (ความไม่โกรธ) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมให้
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำ�ทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการ
เมืองท้องถิ่น ด้านอักโกธะ (ความไม่โกรธ) ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักการเมืองท้องถิ่น ควรมี
สติคอยยับยั้งความโกรธ เมื่อไม่มีความโกรธไม่ลุแก่อ�ำ นาจความโกรธ เหตุให้กระทำ�การต่าง ๆ ผิด
พลาด เสียธรรม ก็จะไม่เกิดขึ้น นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องมีเมตตาประจำ�ใจไว้คอยระงับความขุ่น
เคือง มีความรักและปรารถนาดีตอ่ ผูใ้ ต้ปกครองสมาํ่ เสมอ ไม่เห็นแก่ตวั มุง่ ให้เขาเจริญในทุก ๆ ด้าน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ควรใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิ่นใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ ให้อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยนักการเมืองท้องถิน่ ไม่ควรปฏิบตั ติ อ่ คนในปกครองของตนด้วยอำ�นาจบาตรใหญ่ หรือด้วยความ
เกรีย้ วกราดอย่างไร้เหตุผล เพราะจะทำ�ให้กลายเป็น ทีเ่ กลียดกลัวและเกลียดชังของคนในปกครอง
อันจะทำ�ให้ขาดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่การงาน แต่ถ้าผู้ปกครองหรือผู้บริหารเป็น
คนไม่ววู่ ามใช้อารมณ์ แต่เป็นคนเยือกเย็นมีเหตุผล และแสดงความเมตตาอาทรต่อทุกคน และย่อม
จะได้รับความร่วมมือร่วมใจในกิจการทุกอย่างด้วยดี โดยไม่ต้องบังคับขอร้อง ฉะนั้น ทุกฝ่ายจึงควร
ปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความไม่ววู่ ามและมีเหตุผล พร้อมทัง้ มีเมตตาอาทรต่อกันตามฐานะ กิจการทุกอย่าง
จึงจะดำ�เนินไปด้วยดี
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ควรมีความอดทนและอดกลั้นต่อการนินทาว่าร้าย หรือการต่อว่า
และควรมีการให้อภัยซึง่ กันและกัน ซึง่ มีคา่ แปรผลอยูใ่ นระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมือง
ท้องถิน่ ให้มคี วามอดทนและอดกลัน้ ต่อการนินทาว่าร้าย หรือการต่อว่า และควรมีการให้อภัยซึง่ กัน
และกัน ให้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยควรมีกริ ยิ าทีไ่ ม่แสดงความโกรธให้ปรากฏตลอดถึงไม่พยาบาท
มุ่งร้ายผู้อื่นมีความอดทนและอดกลั้นต่อการนินทาว่าร้าย หรือการต่อว่าและควรมีการให้อภัยซึ่ง
กันและกัน แม้จักต้องลงโทษผู้ท�ำ ผิด ก็ทำ�ตามเหตุผล
8) ด้านอวิหงิ สา (ความไม่เบียดเบียน) พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ �ำ ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการ
เมืองท้องถิ่น ด้านอวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักการเมืองท้องถิ่น
ควรมีความไม่เบียดเบียนหรือบีบคั้น ไม่ควรเป็นผู้กดขี่ข่มเหงให้ประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองได้รับ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.18 No. 2

135

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

ความเดือดร้อนทุกข์ยาก เช่น การใช้แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริง ในอำ�นาจ จนขาดความเมตตา
กรุณา ไม่หาเหตุลงโทษประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองเพราะอาศัย ความเกลียดชังส่วนตัว จะต้องมี
กรุณาช่วยเหลือประชาชนและผู้ใต้ปกครองให้พ้นจากทุกข์ภัย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การทำ�งานของนักการเมืองไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความ
เดือดร้อน ซึง่ มีคา่ แปรผลอยูใ่ นระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิน่ มีการทำ�งานทีไ่ ม่
เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประชาชนจะต้องไม่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมนักการเมืองท้องถิ่น ที่ชอบทำ�งานเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน
ควรสนับสนุนนักการเมืองท้องถิ่นที่ไม่เบียดเบียนให้ผู้อื่น ให้ได้รับความเดือนร้อน ความทุกข์ใจ
เพราะผู้ปกครองจะต้องไม่เป็นผู้โหดร้าย ทารุณประชาชนไม่กระทำ�การใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน ทุกข์ยากแก่ประชาชน ทั้งในด้านทรัพย์สินและชีวิตร่างกาย
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ อย่าเบียดเบียนกับผู้ที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันโดยเฉพาะฝ่ายตรง
ข้าม และต้องไม่อาศัยอำ�นาจที่ตนมีเบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่ง
เสริมนักการเมืองท้องถิ่นไม่ให้เบียดเบียนกับผู้ที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้าม
และต้องไม่อาศัยอำ�นาจทีต่ นมีเบียดเบียนผูอ้ นื่ ให้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยนักการเมืองท้องถิน่ ควร
รูจ้ กั การแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง โดยให้ถอื ว่าสิง่ ทีเ่ ห็นตรงกัน ก็ให้สนับสนุนส่งเสริมร่วมกัน ใน
ความคิดเห็นที่ต่างกันก็ให้ถือว่าเป็นพรสวรรค์ของแต่ละฝ่าย ที่ควรพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นไปใน
ทางสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวม และส่งเสริมความสันติสุขให้เกิดกับทุกฝ่าย
9) ด้านขันติ (ความอดทน) พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมให้ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ �ำ ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการเมืองท้องถิน่
ด้านขันติ (ความอดทน) ให้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดย นักการเมืองท้องถิน่ ควรฝึกฝนตนเองให้มขี นั ติ
จะทำ�ให้รู้จักข่มใจห้ามใจตัวเอง ทนทานต่ออำ�นาจกิเลส และความทุกข์ยากต่าง ๆ ให้มีสติคอย
ควบคุมจิตใจให้คงที่อยู่ตามปกติ ไม่ให้กำ�เริบอ่อนไหวในเมื่อเผชิญกับความยุ่งยากลำ�บาก ภัย
อันตรายต่าง ๆ เพราะขันติเป็นธรรมที่จะทำ�ให้ฝ่าฟันอุปสรรค์ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและกล้าหาญ อดทนต่องาน ที่ตรากตรำ� อดทนต่อโลภะความอยากได้
ในทางทุจริต ต่อโทสะความโกรธเคืองจนถึงพยาบาทมุ้งร้าย ต่อโมหะความหลงงมงายเพราะได้
ประสบอารมณ์ทยี่ วั่ ให้เกิด เมือ่ มีอารมณ์ประสบยัว่ ให้เกิด อยากได้ อยากล้างผลาญ อยากเบียดเบียน
ก็อดทนไว้ ไม่หมดกำ�ลังใจ ไม่ยอมและทิ้งกิจที่กระทำ�โดยชอบธรรม
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ควรมีความอดทนต่อสิ่งยั่วยุต่าง ๆ ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง
จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิน่ มีความอดทนต่อสิง่ ยัว่ ยุตา่ ง ๆ ให้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยนักการเมือง
ท้องถิ่นต้องสร้างคุณธรรม คือ ขันติ ให้เกิดขึ้น มีความอดทนต่อ โลภะ โทสะ โมหะ ไม่แสดงกริยา
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วาจาอันชัว่ ร้าย ตามอำ�นาจ โลภะโทสะโมหะ และอดทนต่อทุกขเวทนา อดทนต่อถ้อยคำ�ทีม่ ผี กู้ ล่าว
ชั่วไม่เป็นที่ชอบใจ ผู้ปกครองจะต้องอดทนต่อความทุกข์ยาก ในการปฏิบัติหน้าที่ ทนเสียสละเพื่อ
ประชาชน ทนต่อปัญหา และอารมณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์ของคนเป็นจำ�นวนมาก ตลอดถึงทนต่อความ
รู้สึกและความต้องการอันไม่ถูกไม่ควรของตนเอง ไม่ให้แสดงออกมาด้วย หากทำ�ได้เช่นนี้ นักการ
เมืองท้องถิ่นย่อมสามารถอดทนต่อ สิ่งยั่วยุต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตของได้
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ควรมีความอดทนไม่ทำ�ให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ และควรมี
ความอดทนอย่างเสมอต้นและเสมอปลาย ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริม
นักการเมืองท้องถิ่นมีความอดทนไม่ท�ำ ให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ และควรมีความอดทนอย่าง
เสมอต้นและเสมอปลาย ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักการเมืองท้องถิ่นควรมีกริยาที่อดทนต่อ
โลภะ โทสะ โมหะ ไม่แสดงกริยาวาจาอันชั่วร้ายตามอำ�นาจ โลภะโทสะโมหะ และอดทนต่อ
ทุกขเวทนา อดทนต่อถ้อยคำ�ทีม่ ผี กู้ ล่าวชัว่ ไม่เป็นทีช่ อบใจอย่างเสมอต้นและเสมอปลาย ก็จะสามารถ
ลดปัญหาการทำ�เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้
10) ด้านอวิโรธนะ (ความเที่ยงธรรม) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ �ำ ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวพุทธปรัชญาของนักการ
เมืองท้องถิน่ ด้านอวิโรธนะ (ความเทีย่ งธรรม) ให้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยนักการเมืองท้องถิน่ ไม่ควร
ประพฤติผิดไปจากธรรม หรือควรมีความเที่ยงตรงต่อหลักธรรม จะทำ�ให้ไม่มีความเอนเอียงหวั่น
ไหวเพราะถ้อยคำ�ดีร้าย ลาภสักการะ หรืออารมณ์ที่ชอบใจ และไม่ชอบใจใด ๆ ตั้งมั่นอยู่ในธรรม
ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ต้องทำ�งานด้วยความเทีย่ งธรรม ไม่ล�ำ เอียง ไม่เล่นพรรค เล่นพวก
ซึง่ มีคา่ แปรผลอยูใ่ นระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิน่ ทำ�งานด้วยความเทีย่ งธรรม
ไม่ลำ�เอียง ไม่เล่นพรรค เล่นพวก ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักการเมืองท้องถิ่นจะต้องไม่ทำ�ผิด
จากทำ�นองของคลองธรรม ไม่คลาดจากความยุติธรรม อุปถัมภ์ยกย่องคนที่ควรยกย่อง ลงโทษคน
ที่กระทำ�ความผิด แม้บุคคลที่กระทำ�ผิดจะเป็นพวกของตน ก็ไม่ควรปกป้อง ควรให้ความเป็นธรรม
ไม่กระทำ�การใดด้วยอำ�นาจอคติ 4 ประการ
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตตรงไปตรงมา ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง จึงควรส่งเสริมนักการเมืองท้องถิน่ ปฏิบตั งิ านด้วยความสุจริตตรงไปตรงมา ให้อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยนักการเมืองท้องถิ่นควรมีการกระทำ�ที่ไม่ผิดจากทำ�นองคลองธรรม มีจิตใจหนักแน่น
ในธรรม คงที่ ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยคำ�ที่ดีร้าย ลาภสักการะ ไม่ประพฤติผิดไปจาก
ขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบแบบแผนในการปกครอง สุจริตตรงไปตรงมา
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ทัศนะ มุมมองการกระจายอำ�นาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นในสถานการณ์ใหม่
การกระจายอำ�นาจจากรัฐส่วนกลางไปสูท่ อ้ งถิน่ จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการท้องถิน่
ที่สามารถตอบสนองแก้ไขปัญหาของชุมชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทางหนึ่ง ท้องถิ่นในที่นี้ไม่ได้
หมายความเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เป็นลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอำ�นาจ
ของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้ง สมาชิก อ.บ.ต. กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม และองค์กรชาวบ้าน
จากกลุ่มต่าง ๆ ที่ทับซ้อนกันในท้องถิ่น และ ประเด็นนี้เองจึงเป็นสิ่งที่น่าท้าทายต่อแนวทางการ
ทำ � งานในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ใน การสร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มทางตรงหรื อ แนวทางที่ เรี ย กว่ า
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม ซึง่ อาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการผลักดัน แต่กต็ อ้ งพยายามร่วมมือ
กันในหลาย ๆ ฝ่าย เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบในการ กระจายอำ�นาจและ
เป็นหน่วยการปกครองที่มีพลัง มีงบประมาณ มีอำ�นาจหน้าที่ในแง่ของกฎหมาย รวมถึงการให้การ
บริการต่าง ๆ แก่ชุมชนและที่ส�ำ คัญอยู่ใกล้ชิดกับสภาพปัญหาและ ความต้องการของชุมชน ซึ่งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่งด้วยกันได้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วม กับภาคประชาชน
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจำ�นวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังกล่าวอาจจะมีไม่มากนัก แต่นั้นก็ทำ�ให้เห็นว่าพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เริ่ม
ขยับตัวและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมไปมากขึ้นกว่าเดิม
เมื่อ เราย้อนมองกลับไปถึงพัฒนาการการเติบโตของการปกครองในส่วนท้องถิ่นเมื่อ
ประมาณ 14-15 ปีผ่านมา ตั้งแต่สมัยเป็นสภาตำ�บล หรือสุขาภิบาล จนมาเป็นรูปแบบขององค์การ
บริหารส่วนตำ�บลหรือเทศบาล โดยช่วงแรกสมาชิกสภามาจากเลือกตัง้ และผูบ้ ริหารมาจากตำ�แหน่ง
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน จนมาถึงในช่วงที่เรียกว่า “ห้ามสวมหมวกสองใบ” คือถ้ากำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านจะลง
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องลาออกก่อน แล้วหลังจากนั้นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งก็จะมา
คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยกันเพื่อไปทำ�หน้าที่เป็นฝ่ายบริหารที่เรียกว่า ประธานกรรมการ
บริหารท้องถิน่ หลังจากนัน้ เมือสีห่ า้ ปีทผี่ า่ นมา ก็จงึ นำ�มาสูร่ ปู แบบการเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทาง
ตรงหรือทีเ่ รียกกันว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล/ส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี พัฒนาการ
ในการกระจายอำ�นาจจากรัฐส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นในช่วงที่ ผ่านมาอาจจะประสบกับปัญหาต่าง ๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งของระบบราชการส่วนภูมิภาค ที่สร้างกำ�แพง กรอบกฎหมาย
เพื่อให้การเปลี่ยนศูนย์กลางอำ�นาจจากระบบราชการ มาให้ชาวบ้านในระดับท้องถิ่นยากขึ้น หรือ
แม้แต่การผลิตระบบอุปถัมภ์จากนักการเมืองระดับชาติทมี่ งุ่ หวังกอบโกย ทรัพยากรต่าง ๆ ในระดับ
ท้องถิ่น จนนำ�ไปสู่การสร้างวาทะกรรมต่าง ๆ ขึ้นในระดับท้องถิ่น
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ลักษณะผู้นำ�ที่ดี
The Characteristics of Good Leaders
สถาพร ศรีเพียวไทย1 ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี2
Sathaphorn Sripurethai1, Chatnarongsak Suthamdee2

บทคัดย่อ

องค์กรทุกองค์กรต้องมีผนู้ � 
ำ เพราะผูน้ �ำ คือบุคคลทีส่ ามารถสร้างอิทธิพลจูงใจหรือชักนำ�ใน
ด้านพฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมต่าง ๆ ของบุคคลอื่นได้ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่
กำ�หนดได้ ผู้น�ำ จึงต้องมีภาวะผู้น�ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการบริหาร เพราะภาวะผู้นำ�จะเป็นเครื่อง
ชี้ให้เห็นความสำ�เร็จของหน่วยงาน กล่าวคืองานจะดำ�เนินไปด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ย่อมขึ้น
อยู่กับทักษะและศิลปะในการบริหารงานของผู้นำ�  ดังนั้น ลักษณะของผู้นำ�ที่ดีมีจะต้องมีวิสัยทัศน์
มีความรู้และประการณ์ในการบริหารเป็นอย่างดี ต้องรู้จักสะสมความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หมั่น
ศึกษาค้นคว้าหาความรูอ้ ย่างสมํา่ เสมอ รวมทัง้ ต้องมองการณ์ไกลและสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างชาญ
ฉลาด รู้จักเปลี่ยนวิกฤติสู่โอกาส รู้จักทำ�งานเป็นทีม เน้นความสามัคคี มีความมุ่งมั่นในการทำ�งาน
สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ช่วยสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อหน่วยงานเป็นผลทางด้านจิตวิทยา ทำ�ให้ทุกคนเกิดการยอมรับ และศรัทธา
คำ�สำ�คัญ : ผู้นำ� ลักษณะของผู้นำ�

สุร
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ร์
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Every organization must have a leader. Leadership is a person who can
influence, motivate, or induce behavior, attitudes, beliefs, and values of others to
achieve the goal. Leaders need leadership, which is important to the management
because leadership is the indicator of any organization success. That means the job
is going well and achieving the objectives depending on the skill and art of leader’s
management. Thus, the characteristics of good leaders must have a vision, good
knowledge and skill in management, know to accumulate expertise in various fields,
study and seek knowledge regularly, be foresighted to solve the problem wisely,
change the crisis to opportunity, work as a team focused on harmony, have a
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสระแก้ว อำ�เภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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commitment to work, close relationship with staff both inside and outside the
organization, Help building good relationships with organizations as a result of
psychology and make everyone accept and believe.
Keywords : Leader, characteristics of leader

บทนำ�

ความเป็นผู้นำ�เป็นหน้าที่หนึ่งในหลาย ๆ หน้าที่ของผู้บริหาร ผู้นำ�กับผู้บริหารจึงแตกต่าง
กันกล่าวคือ ผูบ้ ริหารเป็นตำ�แหน่งทีก่ �ำ หนดขึน้ ในองค์การ มีอ�ำ นาจโดยตำ�แหน่งและได้รบั ความคาด
หวังในหน้าทีเ่ ฉพาะเจาะจง จะมุง่ เน้นทีก่ ารควบคุมการตัดสินใจ และผูบ้ ริหารจะต้องมีลกั ษณะของ
ผู้น� 
ำ (Leadership) ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม ส่วนผู้น�ำ จะไม่ได้รับมอบอำ�นาจทางสายงาน แต่
มีอ�ำ นาจโดยวิธอี นื่ มีบทบาททีก่ ว้างกว่าบทบาทผูบ้ ริหารและบ่อยครัง้ ทีไ่ ม่ได้มสี ว่ นในองค์การอย่าง
มีรูปแบบ ผู้นำ�จะเน้นที่กระบวนการกลุ่ม การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ
การใช้อำ�นาจกับบุคคลอื่น ดังนั้นภาวะผู้นำ�จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการบริหารหรือต่อตัวผู้บริหาร
เพราะภาวะผูน้ �ำ จะเป็นเครือ่ งชีใ้ ห้เห็นความสำ�เร็จของหน่วยงาน งานจะดำ�เนินไปด้วยดี และบรรลุ
วัตถุประสงค์ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและศิลปะในการบริหารงานของผู้นำ�  ซึ่งทักษะและศิลปะที่ใช้ใน
การบริหารงาน คือ ภาวะผู้น�ำ
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ความหมายของผู้นำ�
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของผู้น�ำ ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2534 : 94) ให้ความหมายว่าผู้นำ�  คือ ผู้ที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่น ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถจูงใจให้คนร่วมมือปฏิบัติงาน สามารถสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้คนอื่น
ยอมรับ
กฤษ เสริมพานิช (2538 : 6) ให้ความหมายว่าผู้นำ�  คือ ผู้ที่อำ�นาจได้รับมอบหมายหรือ
แสดงบทบาทเป็นผู้ริเริ่ม กระตุ้นให้ผู้อื่นหรือให้กลุ่มปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนเนนเบิม, เวสซ์ และมาสซาริค Tannenbaum, Weschler and Massarik, 1959 :
135, อ้างถึงใน ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงค์, 2540 : 65) ให้ความหมายว่าการเป็นผูน้ �ำ เป็นการใช้อทิ ธิพล
ระหว่างบุคคลในสถานการณ์หนึ่ง ๆ โดยตรง โดยการผ่านการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ได้มาซึ่ง
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 197) ให้ความหมายว่าผู้นำ�  คือ บุคคลที่อิทธิพลต่อกลุ่มและ
สามารถนำ�กลุ่มปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ศิริพร พงศ์โรจน์ (2542 : 195) ให้ความหมายว่าผู้นำ�  คือ ผู้ที่มีศิลปะหรือกระบวนการที่
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จะมีอิทธิพลเหนือคนและการกระตุ้นให้คนร่วมมือปฏิบัติงานให้ส�ำ เร็จสู่เป้าหมายของกลุ่มได้
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ์, 2543) ให้ความหมายว่า ผู้นำ�
ท้องถิน่ คือ บุคคลทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ในท้องถิน่ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นผูม้ อี ทิ ธิพล มีอ�ำ นาจทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นที่ยอมรับของบุคคลในท้องถิ่นด้วย
จากความหมายของผู้นำ�ทั้งหมดข้างต้นนี้ สรุปว่าผู้นำ�  คือ บุคคลที่สามารถสร้างอิทธิพล
จูงใจหรือชักนำ�ในด้านพฤติกรรม ทัศนคติ ความเชือ่ และค่านิยมต่าง ๆ ของบุคคลอืน่ ได้ เพือ่ ให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายที่กำ�หนดได้
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ผู้นำ�ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
1. ความรู้ (Knowledge) การเป็นผู้นำ�นั้น ความรู้เป็นสิ่งจำ�เป็นที่สุด ความรู้ในที่นี้มิได้
หมายถึงเฉพาะความรู้ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมในด้าน
อืน่ ๆ ด้วย การจะเป็นผูน้ � 
ำ ทีด่ ี หัวหน้างานจึงต้องเป็นผูร้ อบรู้ ยิง่ รอบรูม้ ากเพียงใด ฐานะแห่งความ
เป็นผู้นำ�ก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพียงนั้น
2. ความริเริ่ม (Initiative) ความริเริ่ม คือ ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ได้ด้วย ตนเอง โดยไม่ต้องคอยคำ�สั่ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็นที่จะแก้ไข
สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้น หรือเจริญขึ้นได้ด้วยตนเอง ความ ริเริ่มจะเจริญงอกงามได้ หัวหน้างานจะต้อง
มีความกระตือรือร้น คือมีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีพลังใจที่ต้องการความสำ�เร็จ
อยู่เบื้องหน้า
3. มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด (Courage and firmness) ผู้นำ�ที่ดีจะต้องไม่กลัว
ต่ออันตราย ความยากลำ�บาก หรือความเจ็บปวดใด ๆ ทั้งทางกายวาจา และใจผู้นำ�ที่มีความกล้า
หาญ จะช่วยให้สามารถผจญต่องานต่าง ๆ ให้สำ�เร็จลุล่วงไปได้นอกจากความกล้าหาญแล้ว ความ
เด็ดขาดก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่จะต้องทำ�ให้เกิดมีข้ึนในตัวของผู้น�ำ เอง ต้องอยู่ในลักษณะของการ
“กล้าได้กล้าเสีย” ด้วย
4. การมีมนุษยสัมพันธ์ (Human relations) ผูน้ �ำ ทีด่ จี ะต้องรูจ้ กั ประสานความคิด ประสาน
ประโยชน์สามารถทำ�งานร่วมกับคนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้ ผูน้ �ำ ทีม่ มี นุษยสัมพันธ์ดจี ะ
ช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้
5. มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Honesty) ผู้นำ�ที่ดีจะต้องอาศัยหลัก
ของความถูกต้อง หลักแห่งเหตุผลและความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น เป็นเครื่องมือในการ
วินจิ ฉัยสัง่ การ หรือปฏิบตั งิ านด้วยจิตทีป่ ราศจากอคติปราศจากความลำ�เอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก
6. มีความอดทน (Patience) ความอดทนจะเป็นพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานให้ไปสู่จุด
หมายปลายทางได้อย่างแท้จริง
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7. มีความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม (Alertness) ความตื่นตัว หมายถึง ความระมัดระวัง ความ
สุขมุ รอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยดื ยาด ขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบตั งิ าน
ทันต่อเหตุการณ์ ความ ตื่นตัวเป็นลักษณะที่แสดงออกทางกาย แต่การไม่ตื่นตูม เป็นพลังทางจิตที่
จะหยุดคิดไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รู้จักใช้ดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งต่าง ๆ หรือเหตุ
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องพูดง่าย ๆ ผู้นำ�ที่ดีจะต้องรู้จักควบคุมตัวเองนั่นเอง (Self control)
8. มีความภักดี (Loyalty) การเป็นผูน้ �ำ หรือหัวหน้าทีด่ นี นั้ จำ�เป็นต้องมีความจงรักภักดีตอ่
หมูค่ ณะต่อส่วนรวมและต่อองค์การ ความภักดีนี้ จะช่วยให้หวั หน้าได้รบั ความไว้วางใจ และปกป้อง
ภัยอันตรายในทุกทิศได้เป็นอย่างดี
9. มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว (Modesty) ผู้นำ�ที่ดีจะต้อง ๆ ไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ไม่วาง
อำ�นาจ และไม่ภูมิใจในสิ่งที่ไร้เหตุผลความสงบเสงี่ยมนี้ ถ้ามีอยู่ในหัวหน้างานคนใดแล้ว ก็จะทำ�ให้
ลูกน้องมีความนับถือ และให้ความร่วมมือเสมอ
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คุณลักษณะของผู้นำ�ที่ประสบความสำ�เร็จ
การศึกษาภาวะผู้นำ�จากคุณลักษณะของผู้นำ�  (Leader Traits) เป็นวิธีการศึกษา วิธีแรก
สุด แต่เนื่องจากการศึกษาไม่สามารถยืนยันได้ว่าคุณลักษณะ (Trait) แต่ละคุณลักษณะของผู้นำ� ส่ง
ผลต่อระสิทธิภาพของภาวะผูน้ �ำ ได้ จึงได้เปลีย่ นแนวทางการศึกษาไปทีพ่ ฤติกรรมหรือแบบของผูน้ �ำ
ในเวลาต่อมา
คุณลักษณะของผู้นำ�ที่ประสบความสำ�เร็จ ในระยะเริ่มแรกของการศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้นำ�เหล่านักจิตวิทยาและนักวิจัยได้พยายามแยกแยะคุณลักษณะส่วนตัวของผู้เป็นผู้นำ�  ซึ่งเป็น
คุณลักษณะทีต่ ดิ ตัวผูน้ �ำ มาตัง้ แต่เกิด มิใช่สงิ่ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้เกิดขึน้ ภายหลัง โดยมีพนื้ ฐานความ
เชือ่ ทีว่ า่ ผูน้ �ำ ย่อมมีคณ
ุ ลักษณะบางประการทีแ่ ตกต่างไปจาก ผูต้ าม การศึกษาได้เน้นไปใน 2 ประเด็น
คือ
การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้นำ�กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้นำ�  และการศึกษาเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของผู้นำ�ที่มีประสิทธิภาพหรือประสบความสำ�เร็จ กับผู้นำ�ที่ไร้ประสิทธิภาพ หรือไม่
ประสบความสำ�เร็จ การศึกษาเปรียบเทียบใน 2 ประเด็นข้างต้นนี้ ได้พจิ ารณาคุณลักษณะใน 3 ด้าน
คือ
• คุณลักษณะด้านกายภาพ
• ด้านสติปัญญา
• ด้านบุคลิกภาพของผู้น� 
ำ
สต๊อกดิล (Stogdill, 1974) ได้ทบทวนการศึกษาคุณลักษณะของผู้นำ�ที่ทำ�ระหว่างปี ค.ศ.
1904-1948 จำ�นวน 124 เรื่อง และสรุปคุณลักษณะของผู้นำ�ที่ช่วยให้กลุ่มสามารถประสบความ
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สำ�เร็จตามเป้าหมาย ได้ดังนี้คือ
1. ความเฉลียวฉลาด (Intelligence)
2. ความพร้อม (Alertness to the need of others)
3. ความเข้าใจในงาน (Understanding of the task)
4. ความริเริ่มและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา (Initiative and persistance in dealing with
problems)
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence)
6. ความต้องการที่จะรับผิดชอบ (Desire to accept responsibility)
7. ความเหนือกว่าและสามารถควบคุม (Occupy a position of dominance and
control)
อย่างไรก็ตาม การที่ผู้นำ�จะมีคุณลักษณะอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย ดังที่ สต๊อก
ดิล (Stogdill, 1974 : 46) สรุปไว้ดังนี้
“ผู้ที่จะเป็นผู้นำ�คนอื่นมิใช่สามารถจะเป็นได้โดยการอาศัยแต่เพียงการมีคุณลักษณะทาง
กายภาพ และบุคลิกภาพของผูน้ �ำ นัน้ เพราะว่าคุณลักษณะของผูน้ �ำ จะมีความสัมพันธ์หรือเข้ากันได้
กับลักษณะกิจกรรมและเป้าหมายของผู้ตามด้วย” การศึกษาคุณลักษณะในช่วงนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นให้
ความสนใจว่า ผู้นำ�ที่ประสบความสำ�เร็จมีคุณลักษณะเฉพาะใดบ้าง หากแต่ศึกษาอย่างกว้าง ๆ หา
คุณลักษณะของผู้นำ�ที่แตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ ในองค์การต่าง ๆ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เมื่อศึกษา
เฉพาะแต่ละคุณลักษณะ ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีความสัมพันธ์ หรือเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ผู้นำ�ประสบ
ความสำ�เร็จ
การศึกษาในระยะนี้พบว่าผู้นำ�ที่มีคุณลักษณะเฉพาะบางอย่างอาจจะประสบความ สำ�เร็จ
ในสถานการณ์หนึ่ง แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จในสถานการณ์อื่น ผู้นำ�ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันก็
สามารถประสบความสำ�เร็จในสถานการณ์เดียวกันได้ในปี ค.ศ.1974 สต๊อกดิลได้เขียนหนังสือ
Handbook of Leadership เสนอการศึกษาคุณลักษณะของผู้นำ�จากงานวิจัย จำ�นวน 163 ฉบับ
ที่ทำ�ขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1949 - 1970 การศึกษาทั้ง 163 ฉบับนี้ มีความแตกต่างกันทั้งวิธีการและ
ขอบเขตของความสนใจของงานวิจัย
นอกจากจะศึกษาคุณลักษณะของผู้น�ำ ที่จะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จได้ ยังศึกษาถึงทักษะ
ด้านเทคนิคด้านการจัดการ รวมทั้งแรงจูงใจในการจัดการด้วย ความแตกต่างในวิธีการและความ
สนใจ แต่ผลของการศึกษายังได้คุณลักษณะเหมือนเดิม ยิ่งส่งผลให้คุณลักษณะที่พบเป็นที่ยอมรับ
มากขึ้นว่ามีส่วนสนับสนุนหรือเสริม สร้างประสิทธิภาพของผู้น� 
ำ แม้นจะไม่มีการรับประกันก็ตาม
ผู้น�ำ ที่ดีมี 3 ลักษณะ คือ ผู้นำ�งาน ผู้น�ำ ชีวิต และ ผู้น�ำ จิตใจ
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ผู้น�ำ งาน
ผู้น�ำ ชีวิต

มี คิดงานเป็น บอกงานได้ เข็นงานเก่ง และเร่งแก้ไขปรับปรุง
ที่มีผลต่อลูกน้อง มีดูแลชีวิต คิดหาหลักประกันครอบครัว และชี้แนะ
ด้านชีวิต
ผู้น�ำ จิตใจ
ที่มีต่อลูกน้องเพื่อครองใจลูกน้อง มีคำ�นึงถึงจิตใจลูกน้อง ปกครองด้วย
ความเป็นธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเป็นกันเอง สร้างความ
อบอุ่นใจ และเอาใจเขามาใส่ใจเรา
คุณสมบัติผู้นำ�ที่ดี มี 10 อย่าง คือ
หูหนัก (ไม่เชื่อใครง่าย)
ปรับยอด (เน้นระเบียบวินัย)
ปลอดผิด (ไม่ทำ�ผิดระเบียบ)
คิดเป็น (คิดดีคิดชอบ)
เห็นไกล (มีวิสัยทัศน์)
ใช้ธรรมะ (ใช้หลักธรรมในการปกครอง)
นำ�ตรง (พาหมู่คณะไปสู่ทิศทางความเจริญ )
คงงาน (แนะนำ�งาน กำ�กับดูแล)
หาญใหญ่ (ใจกล้าเผื่อแผ่)
และใจถึง (กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ปกป้องลูกน้อง กล้ามอบหมาย กล้ารับผิด)
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คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหาร และผู้นำ�ที่ดี
1. การเป็นผู้รู้จักตนเอง (Self realization)
รู้ถึงความต้องการแห่งตน
   รู้ถึงวิธีการสร้างเป้าหมายแห่งตน ไม่ว่าในชีวิตส่วนตัว หรืองาน
   รู้ถึงขีดความสามารถแห่งตน ที่จะกระทำ�การใด ๆ ได้เพียงใด
   รู้ถึงวิธีการควบคุมตนเอง การมีวินัยในการใช้ชีวิต และการทำ�งาน
   รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อตน และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น
   รู้ว่าตนจะต้องลงทุนอะไร เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งต้องการ
   รู้สึกได้ถึงความสุข ความทุกข์ ที่สัมผัสได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้ไดมาชี้นำ� 
   ยอมรับความจริงได้ทุกอย่าง ไม่หลอกตัวเอง
2. การเป็นผู้รู้จักการวิเคราะห์หาเหตุและผล (Analytical Mind)
   มองทุกสิ่งที่ปรากฏต่อหน้า (Appearance) อย่างลึกซึ้ง คิดถึงที่ไปที่มา ไม่ใช่แค่ที่เห็น
   มองทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลึกถึงเหตุปัจจัย (Cause) และสามารถคาดคะเนผลที่เกิด
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ตามมา (Consequence) ในปัจจุบัน และในอนาคตได้
   เป็นผู้ที่ตั้งคำ�ถามตลอดเวลา “ใคร (Who)? ทำ�อะไร (What)? ที่ไหน (Where)? เมื่อไร
(When)?ทำ�ไม (Why) อย่างไร (HOW)? “ (5-W 1H)
   เข้าใจถึง หลักการ “อริยสัจ” ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดี
   เป็นผู้ที่ช่างสังเกต ให้ความสนใจในรายละเอียดเพื่อเก็บมาเป็นข้อมูล
    มองพฤติกรรมบุคคล (Person) เหตุการณ์ (Event) สามารถโยงถึง หลักการ (Principle)
ได้ และ ใช้หลักการ (Principle) สร้างวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา และป้องกันปัญหา เพื่อให้เกิด
เหตุการณ์ (Event) ที่ต้องการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล (Person) ให้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมได้
3. การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดกาล (Life Long Learning)
มีความรู้สึกว่าตนไม่รู้อะไรอีกมาก และตระหนักถึงความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดเวลา
เข้าใจดีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำ�ให้สิ่งที่เคยรู้เมื่อวันวานอาจไม่ใช่ในวันนี้อีกต่อไป
มองเห็น สิ่งของ ผู้คน เหตุการณ์ เป็นสื่อสอนตนได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดี หรือสิ่งเลว และ
สามารถเลือกเก็บมาจดจำ� และหยิบออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
ใฝ่ค้นหา ติดตาม ความรู้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และการดำ�รงชีวิต
มุ่งเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและจริงจังให้เป็นผู้รู้และเข้าใจในแต่ละเรื่องอย่างแท้จริง
สามารถนำ�องค์ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ถูกเวลา และเหมาะสม
การเรียนรู้มี 2 อย่าง เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้และเรียนรู้สิ่งที่เรารู้ให้รู้มากขึ้น
นักปราชญ์บอกไว้ว่า ความรู้ที่แท้จริง คือการ “รู้ว่าเรารู้อะไร” และ “รู้ว่าเราไม่รู้อะไร”
เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้น ให้ค้นหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคคล เริ่มจาก ความปรารถนาของตน (Personal Vision) ถูกตั้ง
ไว้ และกำ�หนดเป็นเป้าหมายในขัน้ ตอนของชีวติ เรียนรูร้ ปู แบบ ความคิดแห่งตนและผูอ้ นื่ (Mental
Model) อย่างเข้าใจ ให้ความสำ�คัญกับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน (Shared vision)
อย่างเปิดใจกว้าง และรับฟัง ร่วมแรงร่วมใจทำ�งานเพื่อมุ่งสู่ความสำ�เร็จร่วมกัน (Team Learning)
รูจ้ กั การคิดเชิงระบบ (System thinking) มีทกั ษะการวิเคราะห์ มองเหตุผล และมองเห็น คาดการณ์
ผลลัพธ์ในอนาคตได้ และสามารถสังเคราะห์กระบวนการทีส่ ามารถนำ�ไป สูค่ วามสำ�เร็จทีต่ อ้ งการได้
ความรู้ดังกล่าวของบุคคลในกลุ่มที่อยู่ร่วมกัน สามารถ นำ�ไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) และสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ได้ในที่สุด อันเป็น
สิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งในสังคมโลกยุคใหม่ (New Society) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว
และไม่สิ้นสุด
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4. ความเข้าใจในจิตวิทยาการบริหาร ในการบริหารงาน คงจะไม่ผิดนักหากจะพูดว่าพูด
“คือการบริหารคน” นั่นเอง เพราะ คน เป็นผู้กำ�หนด วิธีการหรือระบบ (System) การได้มาและ
การบริหารการใช้ไปของทรัพยากร(Resource Management) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผล
สำ�เร็จของงาน การที่จะบริการคนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ มีอารมณ์ และการแสดงออกที่ซับซ้อน ไม่ตรง
ไปตรงมา และมักมี “เป้าหมายซ่อนเร้นแห่งตน (Hidden Agenda)” อยู่ภายในเสมอ ทำ�ให้การ
บริหารยาก และไม่อาจกำ�หนดผลลัพธ์ อย่างตรงไปตรงมา ได้ ผู้นำ�ที่เข้าใจจิตใจของมนุษย์ หาก
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ต่อจิตใจของคนได้ ก็จะสามารถคาดเดา พฤติกรรม
แสดงออกของคนคนนัน้ ได้ไม่อยาก และสามารถทีจ่ ะสร้างสถานการณ์รองรับไว้ลว่ งหน้าเพือ่ ป้องกัน
ผลเสียหายจากปฏิกริยาตอบโต้ของคนได้
5. การเป็นคนดี “Good Person” คนเก่งและคนดีเป็นของคู่กัน แต่บางครั้งไม่ไปด้วยกัน
“คนเก่ง” สร้างได้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่เฒ่า โดยการเรียนรู้ทุ่มเท แต่ “คนดี” สร้างได้ยากกว่านัก
จนบางครั้งก็สร้างไม่ได้เลย คนเรามีการพัฒนา Super ego ซึ่งได้แก่ มโนธรรม และอุดมคติแห่งตน
ในช่วงวัยเด็ก 5-10 ขวบ จากนั้นสิ่งที่ได้รับ มาจะกลายเป็น โครงสร้างพฤติกรรม ของคน ๆ นั้น
(Frame of Reference) เขาจะใช้มันปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ที่สัมผัสโดยใช้กระบวนการ ที่ซับ
ซ้อนมากขึน้ การเป็นคนดีจะต้องมีการพัฒนาส่วนของ Super ego ของคน ๆ นัน้ มาแล้ว เป็นอย่าง
ดีโดย พ่อแม่ครูอาจารย์ ในช่วงปฐมวัย เมื่อเติบใหญ่จะเป็นคนที่สามารถปรับสมดุล ในตนเองให้ได้
ระหว่าง “กิเลส” จากจิตเบือ้ งตาํ่ ขับเคลือ่ นด้วยสัญชาติญาณแห่งความต้องการ ทีร่ นุ แรงทีไ่ ม่ตอ้ งการ
เงื่อนไขและข้อจำ�กัดใด ๆ กับ “มโนธรรม” ที่ขับเคลื่อนด้วย ความปรารถนาในอุดมคติแห่งตนที่
เต็มไปด้วยเงื่อนไขและข้อจำ�กัดคนดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้
มีความรู้ ไหวพริบ เฉลียวฉลาด (IQ = Intelligence Quotient) รู้แจ้งถึงความดีความชั่ว
รู้ที่จะเอาตัวรอด จากเล่ห์อุบายของตัณหา คนชั่ว และนำ�พาตนเองและผู้คนให้เห็นแจ้งในทางที่ดี
ควร ประพฤติปฏิบัติได้
มีความอดกลั้น สติตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุ (EQ= Emotional Quotient) จนตกอยู่
ในห้วง”กิเลส” คือ โลภะ โทษะ และโมหะ และเกิดปัญญาในการแก้ไข สร้างสรรค์ และเล็งเห็น ผล
เลิศในระยะยาวได้
มีความอดทน มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (AQ = Adversity Quatient) พร้อมที่จะเสีย
สละแรงกาย เพื่อให้ได้มาซึ่งอุดมคติแห่งตน และความดีที่ยึดมั่น ไม่หวั่นไหว ต่อคงามลำ�บากและ
อุปสรรคใด ๆ
ไม่เป็นผู้ยึดติดกับสิ่งไดสิ่งหนึ่งจนเกินพอดี (VQ = Void Quotient) รู้ที่จะปรับเปลี่ยน
ตนเอง ตลอดเวลาให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเหมาะสม
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เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม (MQ = Moral Quotient) มีส�ำ นึกของ “ความ
ผิดชอบชั่วดี” มีความละอายใจต่อบาป ไม่ประพฤติชั่ว มุ่งทำ�แต่ความดี มีจิตใจที่ผ่องใส
10 สมรรถนะหลักของผู้นำ� (Leadership Competencies)
1. Strategic Visioning : มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
2. Knowing the Business : รู้จักธุรกิจเป็นอย่างดี
3. Global Perspective : มีมุมมองระดับโลก
4. Change Leadership : เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
5. Adaptability : สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้
6. Creativity & Innovation : มีความคิดสร้างสรรค์และนำ�มาซึ่งนวัตกรรม
7. Communication : มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ
8. Customer Focus : มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก
9. Integrity : มีความซื่อสัตย์ เก่งและดี ไม่ใช่เก่งแต่โกง
10. Collaboration : สร้างความร่วมมือ
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ลักษณะของผู้นำ�คุณภาพมีดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้นำ�วิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) และสามารถกระจายวิสัยทัศน์ไปยัง
บุคคลต่าง ๆ ได้
ในคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า “Without vision the people perished” โดยให้ความสำ�คัญ
ของวิสัยทัศน์ว่า “ถ้าผู้น�ำ ขาดวิสัยทัศน์ ประชาชนก็สาบสูญ” ซึ่งนับว่าวิสัยทัศน์มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
สำ�หรับผู้บริหาร ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์จึงต้องมีความรู้และประการณ์ในการบริหารเป็นอย่างดี ต้องรู้จัก
สะสมความเชีย่ วชาญในด้านต่าง ๆ มัน่ ศึกษาค้นคว้าหาความรูอ้ ย่างสมํา่ เสมอ รวมทัง้ ต้องมองการณ์ไกล
สามารถวางแผนระยะยาว (Long term planning) สามารถแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด เปลี่ยน
วิกฤติสโู่ อกาสได้อย่างเหมาะสม และทีส่ �ำ คัญ สามารถวางแผนกลยุทธ์ เพือ่ ปรับปรุงองค์การให้เจริญ
ก้าวหน้าและอยูร่ อด ปลอดภัย สามารถต้านทานต่อวิกฤติการณ์ทมี่ ากระทบได้อย่างมัน่ คง ผูน้ �ำ วิสยั
ทัศน์จึงมีลักษณะดังนี้
- ผูน้ �ำ ต้องกำ�หนดวิสยั ทัศน์ได้อย่างชัดเจน และสามารถกระจายวิสยั ทัศน์ไปยังบุคลากรอืน่
เพื่อให้เกิดการยอมรับ
- ผู้นำ�สามารถกำ�หนดเป้าหมายร่วมกับบุคคลากรได้อย่างชัดเจน
- ผู้นำ�ร่วมกับบุคคลากรกำ�หนดพันธกิจร่วมกันเพื่อเป็นทิศทางในการดำ�เนินงาน
- ผู้นำ�ร่วมกับบุคคลากร กำ�หนดยุทธศาสตร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น
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2. ใช้หลักการกระจายอำ�นาจ (Empowerment) และการมีสว่ นร่วม (Participation)
ผู้นำ�คุณภาพคงมิใช่ผู้นำ�แบบอัศวินที่มีลักษณะเก่งคนเดียว ทำ�งานคนเดียว ผู้นำ�จึงถือคติ
ที่ว่า “Two heads are better than one.” รู้จักทำ�งานเป็นทีม ซึ่งที่จริงแล้วการทำ�งานเป็นทีม
เป็นจุดแข็งของคนไทยทีเดียว เพราะได้รับการสั่งสมจากวัฒนธรรมประเพณีแต่ดั้งเดิม สังเกตการ
ทำ�งานจะช่วยเหลือกันอุปถัมภ์คํ้าจุนกัน รวมทั้งประเพณีไทยต่าง ๆ เน้นความสามัคคี และทำ�งาน
เป็นกลุม่ ทัง้ สิน้ แต่เมือ่ เรารับอารยธรรมตะวันตกมามาก ทำ�ให้คนไทยเป็นปัจเจกชนมากขึน้ ทำ�งาน
แบบตัวใครตัวมัน ผูน้ �ำ จึงสมควรส่งเสริมให้บคุ คลากรทำ�งานเป็นทีม โดยเฉพาะผูน้ �ำ คุณภาพจะต้อง
เป็ น ผู้ จุ ด ประกายในด้ า นนี้ ในขณะเดี ย วกั น ผู้ นำ � ต้ อ งหยั่ ง รู้ ลั ก ษณะบุ ค คลากรว่ า แต่ ล ะคนมี
ประสบการณ์ความคิด ความเชื่อ ความสามารถในด้านใด เพื่อมอบหมายงานให้ตรงกับความถนัด
ของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม สามารถกระจายงาน กระจายอำ�นาจให้ทวั่ ถึงและเป็นธรรมรวม ทัง้
มีหลักเกณฑ์การพิจารณา เพือ่ ให้ทกุ คนยอมรับ และทีส่ �ำ คัญการเปิดโอกาสให้บคุ คลากรมีสว่ นร่วม
ในการทำ�งาน ก็นับว่าเป็นการผูกมัดใจให้ทุกคนทำ�งานอย่างทุ่มเท เพื่อพัฒนาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้บทบาทของนักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนนั้น ถือว่าเป็นลูกค้าที่
สำ�คัญ ผู้น�ำ คุณภาพจึงต้องให้ความสำ�คัญของลูกค้าเป็นพิเศษ (Customer Focus) ทั้งในด้านการ
ฟังเสียง การฟังความคิดเห็น รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการพัฒนาโรงเรียน แต่
ขณะเดียวกันผูน้ �ำ พึงตระหนักในงานและควรจัดลำ�ดับความสำ�คัญไว้ในส่วนที่ เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจ
หรือในเรือ่ งคอขาดบาดตายก็ตอ้ งเป็นหน้าทีข่ องผูน้ �ำ ในการตัดสินใจชีข้ าดและคงไม่โยนภาระหน้าที่
ไปให้บุคคลากรทุกเรื่อง
3. เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับบุคลากร ทั้งภายในและนอกองค์กร
การสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ช่วยสร้าง
สัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ หน่วยงานเป็นผลทางด้านจิตวิทยา ทำ�ให้ทกุ คนเกิดการยอมรับ ศรัทธา การสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน ทั้งครูและนักเรียน ทำ�ให้ทราบถึงความรู้สึก ความคิด ความ
เชื่อของแต่ละคน ช่วยลดช่องว่างและความขัดแย้งในการบริหารการจัดการ การใช้เทคนิคแบบ
MBWA (Managing by Wandering Around) นับว่าสามารถนำ�ไปใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้บริหารจะ
ต้องไม่ยดึ ติดกับห้องแอร์ ต้องหมัน่ เดินดูการปฏิบตั งิ านของบุคลากร รวมทัง้ คอยให้ค�ำ ชีแ้ นะและให้
กำ�ลังใจอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการเดินอย่างมีจุดหมาย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนางานให้เจริญ
ก้าวหน้า โดยมิได้มุ่งจับผิดแต่ประการใด
นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ช่วยทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น เพราะสามารถวางแผนส่งเสริมและแก้ปัญหานักเรียนได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันถ้า
ผูบ้ ริหารสามารถสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับชุมชน ก็จะช่วยระดมทรัพยากรทัง้ ด้านบุคลากร
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สื่ออุปกรณ์ งบประมาณ ฯลฯ มาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และทัดเทียมกับ
โรงเรียนอื่น ๆ โดยไม่ต้องรองบประมาณจากต้นสังกัด
4. มีความมุ่งมั่นในการทำ�งาน
ขงจือ้ กล่าวว่า “แม่ทพั ทีม่ คี วามสามารถอาจถูกแย่งไปด้วยกำ�ลัง แต่ความมุง่ มัน่ ไม่สามารถ
แย่งชิงไปได้” ผู้นำ�คุณภาพจึงต้องมีความมุ่งมั่นในการทำ�งาน ขณะเดียวกันต้องตั้งความหวังไว้
สูง (High Expectation) เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด นอกจากนี้การทำ�งานต้องเน้น ที่ผลงานเป็น
หลัก (Result Oriented) สังเกตจากผู้นำ�ที่ประสบความสำ�เร็จ จะต้องมีความมุ่งมั่นในการทำ�งาน
เพื่อให้งานประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย ความมุ่งมั่นจะประกอบด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพราะ
ในการทำ�งานย่อมมีอุปสรรคและปัญหาคอยทำ�ลายความตั้งใจ และสมาธิ ขนาดพระพุทธองค์ยังมี
มารมาผจญ นับประสาอะไรกับปุถชุ น ย่อมมีอปุ สรรคอย่างแน่นอน โดยเฉพาะสังคมไทยทีไ่ ด้รบั การ
ปลูกฝังจากนวนิยายหรือละครนํา้ เน่าทีม่ แี ต่ ความอิจฉาริษยา เพลิงแค้น หรือใครได้ดเี ป็นไม่ได้ตอ้ ง
คอยจ้องทำ�ลายกันอยู่ตลอด แต่ผู้นำ�คงไม่ย่อท้อต่อขวากหนามที่มาขวางกั้น พึงระลึกถึงคำ�กล่าว
ของหลวงวิจิตรวาทการที่ว่า “ชีวิตคือ การต่อสู้ ศัตรูคือ ยากำ�ลัง อุปสรรคและปัญหาคือ หนทาง
แห่งความสำ�เร็จ” ซึ่งต้องเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเราต้องมองว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรานั้น เป็น
ไม้บรรทัดวัดความอดทนและความมุง่ มัน่ ในการทำ�งานของเรา นอกจากนีล้ องสังเกตง่าย ๆ ว่า ถ้าว่า
วจะขึน้ ได้ตอ้ งมีลมต้าน ปลาเป็นย่อมว่ายทวนนํา้ มีแต่ปลาตายเท่า นัน้ ทีล่ อยตามนํา้ ถ้าผูน้ �ำ ใช้ความ
มุ่งมั่นและทุ่มเท โดยดำ�เนินงานไปสู่เป้าหมายได้ก็นับว่าเป็นผู้นำ�คุณภาพอย่างภาคภูมิใจ ผู้นำ�
คุณภาพจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและใช้ ข้อมูลสถิติในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจ
ซึง่ มีลกั ษณะเป็นผูน้ �ำ นวัตกรรม (Innovation leader ship) มีความสามารถในการจัดการ
กับความรู้ (Knowledge Management) และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
ใช้ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละงานวิจยั มาประกอบในการตัดสินใจ ผูน้ �ำ ต้องใช้การบริหารทีย่ ดึ ความจริงเป็น
หลัก โดยไม่ใช้ความรู้สึก (Leading by fact, not leading by feeling) ต้องกล้าพูดความจริง
เกี่ยวกับปัญหาไม่ปิดปัญหาการบริหาร แบบปัดฝุ่นไว้ใต้พรมต้องหมดไป ผู้นำ�ต้องนำ�ปัญหามา
วางแผนแก้ไขโดยใช้งานวิจัยเป็นตัวตั้ง การแก้ไขแบบสร้างวิมานในอากาศคงจะช่วยอะไรไม่ได้
มาก การใช้ค�ำ ขวัญและคติพจน์ สุภาษิต เป็นเพียงแรงเสริมกระตุ้นให้เกิดความรู้สึก และกำ�ลังใจใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถบ่งบอกทิศทางในการบริหารได้อย่างแม่นยำ� แต่สิ่งที่นับว่าเป็น
ประโยชน์ตอ่ การบริหารและการจัดการ คือ การเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
และนำ�มาวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดด้วยเครื่องมือที่น่าเชื่อถือและเที่ยงตรง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พยากรณ์ดว้ ยอาศัยหลักแห่งความน่าจะเป็น นับว่ามีประโยชน์ตอ่ การบริหารอย่างแท้จริงและเพียง
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ระลึกเสมอว่า “คุณภาพมิใช่เรื่องบังเอิญ แต่คุณภาพเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ “
5. ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลูกน้อง
ลักษณะของผู้นำ�คุณภาพที่สำ�คัญอีกประการหนึ่ง คือ ต้องสนับสนุนและช่วยเหลือลูกน้อง
ทัง้ ในด้านส่วนตัวและส่วนรวม ในด้านส่วนตัวผูน้ �ำ ต้องให้ความช่วยเหลือในกรณีทลี่ กู น้องเอ่ยปากขอ
ความช่วยเหลือ ผู้น�ำ ต้องหาความช่วยเหลืออย่างทันที ในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือด้วยตนเอง ก็
ควรแนะนำ�และชีท้ างให้ไม่ควรปฏิเสธอย่างขาดเยือ่ ใย เพราะการทีค่ นเราจะขอความช่วยเหลือจาก
ใคร มิใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะนิสัยของคนไทยเป็นคนที่เกรงใจผู้อื่นการที่เขาขอความช่วยเหลือจาก
เรา แสดงว่าผู้น�ำ ได้รับความไว้วางใจจากลูกน้องเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในด้าน หน้าที่การงานผู้นำ�
ต้องเปิดโอกาสให้ลกู น้องทำ�งานและสนับสนุนให้ความก้าวหน้า เป็นลำ�ดับ และต้องตัดสินด้วยความ
ยุตธิ รรม โดยวางมาตรฐานเปรียบเทียบไว้อย่างชัดเจน (Benchmarking) เพือ่ ให้ทกุ คนไปสูม่ าตรฐาน
นั้น ถ้าใครไปถึงก็สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าตามลำ�ดับ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคน โดยไม่
ให้อภิสิทธิ์เฉพาะกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และที่สำ�คัญมาตรฐานการเปรียบเทียบนั้นต้องได้รับการ
ยอมรับอย่างทั่วถึง มิใช่เป็นการสร้างเกณฑ์เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
6. มีความสามารถในการสื่อสาร
ผู้ นำ � จะต้ อ งสามารถสื่ อ สารกั บ บุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก รได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การทำ�งานต้องอาศัยหลักการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจสำ�นวนที่ว่า
“ตีฆ้องร้องป่าว” นับว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์งานแล้ว ยังแสดงถึง
ความโปร่งใส (Transparency) ของการทำ�งานที่มิได้งุบงิบกันทำ�  นอกจากนี้ยังช่วยสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อการทำ�งานและหน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนยอมรับศรัทธาหน่วยงาน และพร้อมที่จะทำ�งานด้วย
ความสุขและปราศจากความกลัว การสื่อสารที่ดีที่สุด คือ การพูดคุยเจรจาแบบปากต่อปากเพื่อให้
เห็นถึงบุคลิกภาพ ความรู้สึกที่จริงใจต่อกัน การใช้หนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่จำ�เป็น
จริง ๆ เท่านั้น การใช้อวัจนภาษานับว่าเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารเป็นอย่างดี ผู้นำ�จึงต้องมี
บุคลิกภาพที่ดีมีการพูดจาที่น่าเชื่อถือ มีวาทศิลป์สามารถพูดจูงใจได้ขณะเดียวกัน ควรมีลักษณะ
อ่อนน้อมอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่ดีต่อการบริหารและการจัดการ ซึ่งผู้นำ�ที่เข้ม
แข็งมิได้หมายถึงผู้นำ�ที่แข็งกระด้าง
7. มีความสามารถในการใช้แรงจูงใจ
การใช้แรงจูงใจในการทำ�งานนับว่ามีความสำ�คัญต่อการบริหารและการจัดการ เพือ่ ให้งาน
ประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย ซึ่งแรงจูงใจนั้นมีทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอก แรงจูงใจภายใน
จะเกีย่ วกับเรือ่ งของจิตวิญญาณของแต่ละคน ตลอดจนความรูส้ กึ นึกคิด ซึง่ ไม่สามารถหยัง่ รูไ้ ด้อย่าง
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ชัดเจน แต่แรงจูงใจภายนอก พอจะสามารถแยกแยะได้ว่า บุคคลใดมีความสนใจในเรื่องใด ซึ่งผู้น�ำ
จะต้องศึกษาครูอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าเขามีความต้องการสิ่งใดและตอบสนอง
ความต้องการในเรือ่ งนัน้ เพราะการทีค่ นจะทำ�งานเต็มศักยภาพนัน้ ต้องมีแรงจูงใจเพือ่ กระตุน้ ให้ท�ำ
บางคนต้องมีสิ่งของรางวัลมายั่วยุจึงจะเกิด บางคนต้องการความก้าวหน้าในตำ�แหน่ง บางคน
ต้องการความรัก ความอบอุน่ ความเข้าใจ แต่บางคนต้องการลาภ ยศสรรเสริญ และได้รบั การยกย่อง
จากบุคคลทัว่ ไป ผูน้ �ำ จึงต้องวิเคราะห์แยกแยะบุคลากร และใช้ความสามารถในการใช้แรงจูงใจ เพือ่
ผลักดันให้บุคคลทำ�งานอย่างเต็มกำ�ลังสามารถ
8. เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)
ผู้นำ�คุณภาพจะต้องเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ ความคิดที่ออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑ์เดิม เพื่อประยุกต์งานให้เกิด
ความก้าวหน้า อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “การแก้ปัญหาในเรื่องเดิม จะต้องใช้วิธีการใหม่เท่านั้น
จึงจะประสบผลสำ�เร็จ “ถ้าเรายังมัวย่ำ�อยู่กับปัญหาเดิม ๆ โดยไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการมีแต่จะสะสม
ปัญหาไปเรื่อย ๆ เหมือนดินพอกหางหมู และในที่สุดก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง การ
เปลี่ยนแปลงจึงต้องอาศัยผู้นำ�ที่มีความกล้าหาญและอาศัยความเสี่ยง เพราะครูอาจารย์และคนที่
อยู่รอบข้างย่อมเกิดความกลัวในเรื่องการเปลี่ยนแปลง บางคนกลัวเสียผลประโยชน์บางคนกลัวว่า
จะทำ�ให้การปฏิบัติงานเกิดความยุ่งยากขึ้น บางคนกลัวผลกระทบกับหน้าที่การงานซึ่งผู้น�ำ จะต้อง
วางแผนระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงลงไป เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
สุภาษิตจีนกล่าวว่า “เข้าถ้ำ�เสือ จึงจะได้ลูกเสือ” ผู้น�ำ จึงต้องอาศัยความเสี่ยงในการตัดสินใจ
ต่อความเสี่ยงนั้นจะทำ�ให้งานเกิด ความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะการทำ�งานนอกเหนือจากหน้าที่แล้ว
ได้ผลดี ถือว่า เป็นงานชิ้นโบแดงที่ควรแก่ความภูมิใจ ดูตัวอย่างพระเจ้าตากสินที่ให้แม่ทัพนายกอง
ทุบหม้อข้าวแล้วปลุกใจให้ไพล่ พลฮึกเหิมเพื่อตีเมืองจันทบุรี เพื่อจะไปกินข้าวในเมือง เป็นต้น ซึ่ง
เป็นการใช้หลักของการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดชัยชนะ เป็นต้น ดังนั้นในปัจจุบันนี้การบริหาร
ที่รอนโยบายหรือ “การทำ�งานแบบขุนพลอยพยัก หรือนายว่า ขี้ข้าพลอย” ควรหมดสมัยได้แล้ว
ผู้นำ�คุณภาพ (Quality Leadership) ควรมีลักษณะเป็นผู้นำ�วิสัยทัศน์ผู้นำ�ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การบริหารยึดถือความจริงมากกว่าความรู้สึก มีความสามารถในการสื่อสารใช้แรงจูงใจ
ในการบริหาร รวมทัง้ เป็นผูน้ �ำ ในการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้เกิดการพัฒนา และทีส่ �ำ คัญผูน้ �ำ ต้องมีความ
มุง่ มัน่ ในการบริหาร โดยเน้นผลงานเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคปฏิรปู การศึกษา ผูน้ �ำ คุณภาพ
จำ�เป็นต้องยึดลูกค้าเป็นสำ�คัญ เพือ่ ตอบสนองความต้องการความจำ�เป็น ตลอดจนสร้างความประทับ
ใจเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ โดยเฉพาะผู้เรียนเป็นลูกค้าคนสำ�คัญ ผู้นำ�คุณภาพจึงต้องมีเป้าหมาย
ในการพัฒนา โดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก (Learner centred) โดยมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
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นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการทางสถิติและข้อมูลในการดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดคุณภาพการ
ศึกษาอย่างแท้จริง และสามารถทัดเทียมกับสากลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ง ชาติฉบับปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุป

ลักษณะของผู้นำ�ที่ดีมีจะต้อง มีวิสัยทัศน์จึงต้องมีความรู้และประการณ์ในการบริหารเป็น
อย่างดี ต้องรู้จักสะสมความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้ง
ต้องมองการณ์ไกลสามารถแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด เปลี่ยนวิกฤติสู่โอกาส รู้จักทำ�งานเป็น
ทีม เน้นความสามัคคี มีความมุ่งมั่นในการทำ�งาน สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบุคลากร ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อหน่วยงานเป็นผลทางด้านจิตวิทยา ทำ�ให้
ทุกคนเกิดการยอมรับ และศรัทธา ลักษณะของผู้นำ�คุณภาพที่สำ�คัญอีกประการหนึ่ง คือ ต้อง
สนับสนุนและช่วยเหลือลูกน้อง ทั้งในด้านส่วนตัวและส่วนรวม ตลอดจนแนะนำ�และชี้ทาง เปิด
โอกาสให้ลูกน้องทำ�งานสนับสนุนความก้าวหน้าเป็นลำ�ดับ การใช้แรงจูงใจในการทำ�งานนับว่ามี
ความสำ�คัญต่อการบริหารและการจัดการ ผลักดันให้บุคคลทำ�งานอย่างเต็มกำ�ลังสามารถ เพื่อให้
งานประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย ผู้นำ�คุณภาพจะต้องเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปสู่ความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ ความคิดที่ออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑ์
เดิม เพื่อประยุกต์งานให้เกิดความก้าวหน้า
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ปริทัศน์หนังสือ เงินตราในอาเซียน
Book review : ASEAN Currency
อุทัย กำ�จร1
Uthai Kamjorn1

บทนำ�

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

การรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีการลงนามร่วมกันในปริญญากรุงเทพฯ เกิดเป็นสมาคม
ประชาคมชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และมีขอ้ ตกลงเพือ่ การพัฒนาประเทศร่วมกันทีเ่ ข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น 10 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้รวมเป็นหนึ่งในนามประชาคมอาเซียน โดยมี
3 เสาหลักสำ�คัญประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน โดย มีคำ�ขวัญของอาเซียน “One Vision, One Identity, One
Community” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม การตื่นตัวเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง
เป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะทำ�ให้การรวมกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ โดยการทำ�ความรู้จัก
เข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร การติดต่อค้าขายซึ่งกันและกัน มีการเคลื่อนย้ายเงินไป
มาระหว่างประเทศมากขึ้น การชำ�ระสินค้าและบริการมีความสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง
เงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศล้วนผ่านการเปลีย่ นแปลงหลายต่อหลายครัง้ ให้ทนั
กับยุคกับสมัย
ดังนั้น ก่อนที่จะมาเป็นเงินตราใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกันของบางอย่างมีการ
แลกเปลี่ยนกันไม่สะดวก สิ่งของที่ต่างกันอาจมีปัญหาเรื่องมูลค่าไม่เท่ากัน จึงทำ�ให้มีการคิดเอาของ
ทีม่ มี ลู ค่ามาเป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ น ชีใ้ ห้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กนั ระหว่างอาณาจักรในอดีต
ชุมชน ประเทศในปัจจุบัน ระหว่างกลุ่มประเทศในอนาคต จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า เงินตรา เป็นสิ่งสำ�คัญ
ต่อพัฒนาประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทัง้ ด้านอืน่ ๆ จากวิวฒ
ั นาการของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
จนมาเป็น “เงินตราในอาเซียน” ที่ใช้ในปัจจุบัน
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หนังสือเงินตราในอาเซียน เรียบเรียงโดย วีรวรรณ ภิญญรัตน์ และคณะ จัดพิมพ์โดยสำ�นัก
พิมพ์สถาพรบุ๊คส์ จำ�กัด พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2555
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หนังสือเล่มนี้มีจ�ำ นวน 1 เล่มจบ รูปเล่มปกอ่อน ขนาดกว้าง 18.5×26เซนติเมตร จำ�นวน
หน้า 227 หน้า กระดาษที่ใช้กระดาษอาบมัน ปกหน้าและหลังเป็นภาพสีของบุคคล สถานที่
เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ปรากฏในเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา ภายในเล่ม
มีคำ�นำ�  สารบัญ และเนื้อหาตามลำ�ดับ เนื้อหาไม่มากเกินไป มีการคั่นสีของการนำ�เสนอเกี่ยวกับ
เนื้อหาความรู้ของเงินตราในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน มีตัวอย่างภาพสีประกอบของเงินตรา
แต่ละประเภทแต่ละชนิดราคา รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาหรือบรรณานุกรม ยังไม่ปรากฏให้เห็น
สำ�หรับหนังสือเล่มนี้ ทำ�ให้ผู้อ่านไม่สามารถทราบแหล่งที่มาหากต้องการไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติม
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หนังสือมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เนือ้ หาแรก กล่าวถึงเงินตราในอาเซียน วิวฒ
ั นาการความเป็นมาของเงินตราในอาเซียน เริม่
จากการใช้สงิ่ ของต่อสิง่ ของแลกเปลีย่ นกัน ทำ�ให้มกี ารคิดเอาของมีคา่ ขึน้ มาใช้เป็นสือ่ กลางการแลก
เปลี่ยนเช่น ลูกปัด เกลือ เปลือกหอย ขนนก เครื่องประดับ โลหะต่าง ๆ มาใช้  ในการแลกเปลี่ยน
จากการแลกเปลี่ยนสู่การใช้เงินตรา มีการใช้แร่เงินและแร่ทองคำ�เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
การชำ�ระสินค้า มีการรับรองค่านํ้าหนักของเงินตราโดยการประทับตราหรือเครื่องหมายเฉพาะลง
บนแท่งเงิน เงินตราจึงมีลักษณะเป็นแท่งตามขนาดต่าง ๆ จึงเป็นเป็นมาตรฐานเรียกหน่วยของเงิน
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จากหลักฐานปรากฏในจารึกกฏหมายของพระเจ้าฮัมมูราบิ กษัตริยแ์ ห่งบาบิโลน เงินลักษณะรูปร่าง
แบบเหรียญประมาณ 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยพระเจ้าแผ่นดินแห่งอาณาจักรลิเดีย ส่วนหนึ่ง
ของประเทศตุรกี มีการนำ�เม็ดโลหะผสมทอง ประทับตราหัวสิงห์เป็นตราพระราชลัญจกรเพือ่ รองรับ
นํา้ หนักและมูลค่าของเหรียญขนาดต่าง ๆ ระบบการผลิตเงินตราแพร่หลายถึงกรีก มีสว่ นในการเผย
แพร่การใช้เหรียญยังเมืองต่าง ๆ จนอาณาจักรโรมันขยายอำ�นาจระบบการผลิตเหรียญเงินก็แพร่
ออกไปทั่วโลก
จนเงินตรากลายเป็นที่มาแห่งอำ�นาจ สื่อกลางการแลกเปลี่ยนชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน การค้าขายก็เริม่ ขยายตัวทวีปยุโรป เริม่ เจริญรุง่ เรืองมีความต้องการวัตถุดบิ และสินค้ามาก
ขึน้ ประเทศทีเ่ ป็นมหาอำ�นาจในขณะนัน้ ส่งเรือออกสำ�รวจทางเดินเรือและวัตถุดบิ ทำ�ให้เกิดนักเดิน
เรือคนสำ�คัญหลายคน เช่น มาเจลแลน กัปตันคุก โคลัมปัส ซึ่งได้ค้นพบดินแดนใหม่ รวมทั้งดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มด้วยเครือ่ งเทศทีต่ อ้ งการ นำ�ไปสูก่ ารเข้ายึดดินแดนและเป็นอาณานิคม
เกิดเป็นสกุลเงินร่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทชี่ าวยุโรปเข้าสูเ่ อเซียตะวันออกเฉียงใต้และยึดครอง
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ไว้เป็นอาณานิคม ดำ�เนินการต่าง ๆ เพือ่ สะดวกต่อการแสวงหาวัตถุดบิ กลับสูป่ ระเทศ
ดินแดนอาณานิคมกลายเป็นตลาดการกระจายสินค้า จึงมีใช้สกุลเงินร่วมกัน เช่น สกุลเงินเปียสต์
ดอลล่าร์ ดอลล่าร์มลายัน ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคม และเงินตราของประเทศ ส่วนหนึง่
ของการแสดงความเป็นเอกราช หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็นช่วงเวลาแต่ละประเทศต่างหาหนทาง
แสดงความเป็นเอกราช การต่อสู้ทางการเมือง เมื่อได้รับเอกราชก็พยายามแสดงเอกลักษณ์ของ
ประเทศตน การออกธนบัตรก็ชี้ให้เห็นว่าไม่ขึ้นกับเจ้าอาณานิคมต่อไป เช่น การออกธนบัตรของ
ประเทศมาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ ใช้สกุลเงินร่วมกันคือ ดอลล่าร์ช่องแคบ และดอลล่าร์มลายัน
จากนั้นเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินดอลล่าร์มลายา และบริติชบอร์เนียวหรือที่รู้จักในชื่อ ริงกิต เงินริงกิต
ใช้ในมลายาหลังจากเรียกร้องเอกราช ในปี คศ. 1957 และใช้เมื่อมาเลเซียก่อตั้งประเทศขึ้นในปี
ค.ศ. 1963 เหมือนกับใช้ที่ใช้ในสิงคโปร์ ภายหลังได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1965 หลังจากปี ค.ศ.
1967 ทั้งสามประเทศได้ยกเลิกเงินนี้ไป และเริ่มออกใช้เงินตราของตนเองสกุลเงินที่ใช้ร่วมกันถือ
เป็นอันสิ้นสุดลง เพราะแต่ละประเทศเริ่มมีเงินตราเป็นของตนเอง คือวิวัฒนาการความเป็นมาของ
ระบบเงินตราจากอดีตและมาจนถึงปัจจุบันก่อนจะมาเป็นเงินตราที่ใช้กัน
เนือ้ หาส่วนทีส่ อง กล่าวถึงเรือ่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับเงินตรา เป็นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับเงินตรา การ
จำ�แนกเงินตรา การให้ความหมายถึงภาวะเงินเฟ้อ ค่าเงินแข็งตัว ค่าเงินอ่อนตัว การแบ่งมาตรฐาน
เงินตรา สัญญาลักษณ์ธนาคารกลางของแต่ละประเทศทั้ง 10 ประเทศ เช่น ธนาคารกลางแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีซยี ใช้สญ
ั ญาลักษณ์ตวั ย่อคือ BI มาเลเซีย(BNM) ฟิลปิ ปินส์(BAP) สิงคโปร์(MAS)
กัมพูชา(NBC) เป็นต้น และเริ่มเนื้อหาเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเงินตราในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศดังนี้
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย เนการาบรูไน
ดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเนื้อหาหลัก ๆ กล่าวถึงความเป็นมาของการออก
ธนบัตรหรือเงินตรามาใช้จากอดีต ตั้งแต่การยึดครองจากอาณานิคม หรือสงครามโลก จนได้มาซึ่ง
เอกราช การพัฒนาเปลี่ยนแปลงธนบัตรเรื่อย ๆ มา จนถึงมีการออกธนบัตรหรือเงินตรามาใช้ใน
ปัจจุบัน และต่อมากล่าวถึงธนบัตรที่มีการใช้ในปัจจุบัน บอกสกุลเงิน ชนิดราคาของธนบัตรและ
เหรียญชนิดราคาต่าง ๆ ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีภาพประกอบสี ลวดลาย สัญลักษณ์
ของธนบัตรและเหรียญแต่ละชนิดที่ใช้ในปัจจุบัน พร้อมทั้งเส้นชี้โยงอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพ
เงินตราทัง้ ด้านหน้าและด้านหลังทีป่ รากฏอยูบ่ นธนบัตรหรือเหรียญ จะเห็นได้วา่ การออกธนบัตรใช้
ต่างมีความหมายและความสำ�คัญของแต่ละประเทศนัน้ ๆ ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่มคี วาม
สัมพันธ์กับการได้รับเอกราช กษัตริย์ วีรบุรุษ บุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ สถานที่ทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม พืชพรรณ รวมทั้งเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำ คัญ หรือสิ่งอื่นใด ๆ ล้วนบอกความ
เป็นมาและความสำ�คัญทั้งสิ้น รูปแบบ เงินตรา ชื่อเรียกและการกำ�หนดมูลค่าของเงินตรา ก็ย่อมมี
แตกต่างกันไปของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ไล่เรียงเนื้อหาดังกล่าวจนครบทั้ง 10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน
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หนังสือเงินตราในอาเซียนเล่มนีเ้ ป็นหนังสือทีเ่ กีย่ วกับวิวฒ
ั นาการความเป็นมาของเงินตรา
และเงินตราในอาเซียนของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่ว่าจะยุคก่อนสมัยประวัติศาสตร์ จาก
อดีตถึงปัจจุบนั ซึง่ มีประโยชน์ตอ่ บุคคลทัว่ ไป เพือ่ อ่านศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม ประกอบการค้นคว้า
สร้างองค์ความรู้ ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและเรียนรูเ้ รือ่ งราวทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับประเทศอาเซียนและ
เงินตราในประเทศสมาชิกอาเซียนเบื้องต้นได้มากขึ้น โดยผ่านทางธนบัตร เงินตราในรูปแบบต่าง ๆ
ซึ่งบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเงินตราในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ทำ�ให้สะท้อน
เรื่องราวบุคคลที่สำ�คัญ สถานที่ วัฒนธรรม และประเพณี เหตุการณ์สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ หรือ
สิ่งต่าง ๆ ไม่เน้นเนื้อหามากเกินไป อ่านแล้วเข้าใจง่ายและทำ�ให้ไม่น่าเบื่อเกินไป
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หนังสือเงินตราในอาเซียน มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการความเป็นมาของเงินตรา ตั้งแต่
วิวัฒนาการจากการแลกเปลี่ยนมาสู่การแลกเปลี่ยนที่ใช้เงินตราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเรื่อง
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น่ารูเ้ กีย่ วกับเงินตรา และเงินตราอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ เงินตราแต่ประเทศได้ผา่ นการพัฒนาหมุน
เและเปลีย่ นแปลงหลายต่อหลายครัง้ ให้เพือ่ ทันกับยุคกับสมัย วิวฒ
ั นาการสะท้อนให้เห็นเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ บุคคล สถานที่ วัฒนธรรมและประเพณี การปลูกฝังของพลเมืองในชาติ การได้
รับเอกราช ล้วนมีประวัติความเป็นมาและความสำ�คัญทั้งสิ้น จวบจนมาเป็นเงินตราในอาเซียนที่ใช้
กันมาจนถึงปัจจุบนั นี้ เหมาะยิง่ กับบุคลทัว่ ไปได้อา่ นศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เงินตราของแต่ละประเทศ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนสามารถหาคำ�ตอบนี้ได้จาก
หนังสือเงินตราในอาเซียนเล่มนี้

เอกสารอ้างอิง
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วีรวรรณ ภิญญรัตน์. (2555). เงินตราในอาเซียน. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์.
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ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประกาศรับบทความ
รับบทความ
ไม่ผา่ น

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 คน

ผ่าน
ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ส่งคืนผู้นิพนธ์
ปรับแก้ไขเบื้องต้น

เสนอส่งผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพิจารณาอ่านบทความ

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้นิพนธ์

ผ่านโดยมีการแก้ไข
กองบรรณาธิการ
สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

สุร
นิ ท
ร์

ส่งคืนผู้นิพนธ์เพื่อปรับแก้ไขบทความ
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งกลับคืน
กองบรรณาธิการ

ผ่าน

ตร

ส่งคืนผู้นิพนธ์ปรับแก้ไข

ออกแบบตอบรับ
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กองบรรณาธิการแจ้งยืนยัน
รับบทความตีพิมพ์ให้ผู้เขียนทราบ

ไม่ผ่าน
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ส่งกองบรรณาธิการ
ตรวจบทความครั้งสุดท้าย
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ตรวจบทความที่ได้รับแก้ไข
ตามผู้ทรงคุณวุฒิ

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์

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

วทิ

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

2.3 วิทยานิพนธ์
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ระดับ (บัณฑิต,
มหาบัณฑิต,ดุษฎีบัณฑิตให้ระบุลงให้ชัดเจน)//ชื่อสถานศึกษา.
		ตัวอย่าง
คนึงนิตย์ ไสยโสภณ. (2554). คุณค่าและความเชื่อตำ�นานนาคที่มีอิทธิพลต่อวิถ		
ี
			
ประชากลุม่ ชนลุม่ นา้ํ แม่โขงในเขตวัฒนธรรมศรีโคตรบูร. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
Napaporn Kaewnimitchai. (1996). An Analysis of College Student 			
		
Culture in Thai Higher Education Institutions. Doctoral Dissertation
Graduate School Chulalongkorn University.
2.4 รายงานการประชุม
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//“ชื่อบทความ.”//ในชื่อรายงานการประชุม.//
วันเดือนปีที่จัด.//เลขหน้า.//สถานที่/:/สำ�นักพิมพ์.
		ตัวอย่าง
วิสูตร อยู่คง (2537). “การฟื้นตัวของป่าชุมชนดงใหญ่.” ในการบรรยายเรื่องการ		
			
ฟื้นฟูป่าโดยช่วยต้นไม้ให้สืบพันธุ์ตามธรรมชาติ. วันที่ 11 เมษายน 2537.
หน้า 10-11. กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน.
Paitoon Sinlarat. (1995). “Success and Failure of Faculty Development
in Thai University.” In Preparing Teachers for all the World’s 		
		
Children : An Era of Transformation Proceedings of International
			
Conference, Bangkok. pp. 217-233. Bangkok : UNICEF.
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2.5 วารสาร
ชื่อ/นามสกุลผู้เขียน.//(ปี,/เดือน/วันที่พิมพ์).//“ชื่อบทความ.”//ชื่อวารสาร.//ปีที่พิมพ์
(ฉบับที่พิมพ์)/:/เลขหน้าแรก–หน้าสุดท้าย.
		ตัวอย่าง
สารภี วรรณตรง. (2559, มกราคม-มิถุนายน). “ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :
สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ ภาคพิสดาร.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
			
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 18(1) : 139-143.
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Cooray, V. (1992, July-August). “Horizontal Fields Generated by Return
Strokes.” Radio Science. 27(9) : 529-537.
		

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

สารภี วรรณตรง

อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สุภาสินี วิเชียร

อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รุ่งวิภา มนต์ทอง

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี์

นิรมิต ชาวระนอง

อาจารย์ประจำ�คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สุจิตรา โขมะพัฒน์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พงษ์ธร สิงห์พันธ์

อาจารย์ประจำ�คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นิมิตรา บุตรกันหา

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประทีป แขรัมย์

อาจารย์ฺประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อัชราพร สุขทอง

อาจารย์ฺประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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แนะนำ�ผู้เขียน (ต่อ)
สุดสะดาพอน สิงสีทา
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
				คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์ประจำ�คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

หนูไผ่ เพ็งจันทร์

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เบญจวรรณ วงษาวดี

อาจารย์ประจำ�คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มานพ สารสุข

โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” เทศบาลเมืองสุรินทร์

วรพจน์ วิบูลย์วิริยะสกุล

เทศบาลตำ�บลสตึก

พระครูเกษมอาจารสุนทร
(ศุภกิตติ์ ชนุชรัมย์)

วัดบ้านหนองหว้า

สถาพร ศรีเพียวไทย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อุทัย กำ�จร
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