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ง
นพรั ต นแ ศรี แ ปดริ้ ว : การพั ฒ นารู ป แบบการส ง เสริ ม ลั ก ษณะความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น ของนั ก ศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน. (DEVELOPMENT OF PROMOTING SUSTAINABLE THAINESS MODEL
OF NON-FORMAL EDUCATION STUDENTS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแหลัก: ผศ. ดร. วีระเทพ ปทุม
เจริญวัฒนา, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแรวม: อ. ดร. ภัทรพล มหาขันธแ, 305 หนา.
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) ศึกษาตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย 2) พัฒนา
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน และ 3) ศึกษาผลของการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน กลุมตัวอยางในการวิจัยเป็นนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในกรุงเทพมหานครจานวน
542 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสารวจลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน แบบประเมินรูปแบบ แบบ
ประเมินตนเอง แบบวัดความรู แบบวัดเจตคติ และแบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
วิเคราะหแขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน รอยละ ดัชนีความสอดคลอง ( IOC) การวิเคราะหแเนื้อหา
(Content Analysis) การทดสอบคาที (Paired-samples t – test) และการวิเคราะหแองคแประกอบ (Exploratory
Factor Analysis) ผลการวิจัยพบวา
1. ตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีจานวนรวม 68 ตัวชี้วัด
จัดเป็นกลุมองคแประกอบหลัก 4 ดาน ไดแก องคแประกอบดานองคแประกอบ 1) ดานความภาคภูมิใจไทยมี 34 ตัวชี้วัด 2)
ดานความศรัทธาไทยมี 15 ตัวชี้วัด 3) ดานมารยาทอยางไทยมี 13 ตัวชี้วัด และ 4) ดานวัฒนธรรมไทยมี 6 ตัวชี้วัด
2. รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่
พัฒนาขึ้นใชชื่อวา “รูปแบบฝึกฟื้นใจไทย (Sustainable Thainess’s Resurrection Model)” ประกอบดวย การ
จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การกระตุนการเรียนรู 2) การปรับเปลี่ยน
ความคิด 3) การกระทา 4) การทบทวน และแนวทางการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ไดแก ความเชื่อ
พื้นฐาน/หลักการ วิธีการในการสงเสริมการเรียนรู ผูเกี่ยวของ/บทบาท และปใจจัยเงื่อนไขของการสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน
3. การศึกษาผลของการทดลองใชรูปแบบ พบวา รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่
พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสม รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนมีประสิท ธิภาพตามเกณฑแนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เขารวมในการใชรูปแบบมีพัฒนาการดานความรู เจตคติ และพฤติกรรม ของลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน เพิ่มขึ้นรอยละ 73 และมีความพึงพอใจในรูปแบบอยูในระดับมาก (xˉ = 4.11 SD = 0.35)
และจากการการติดตามความยั่งยืนของลักษณะความเป็นไทยของนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองเป็นระยะเวลา 3
เดือน พบวา นักศึกษายังคงมีลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนอยู
จากการจัดกลุมสนทนาไดใหขอเสนอแนะวา 1) ในการนารูปแบบที่พัฒนาไปใชงานจริงควรคานึงถึงการ
วางแผนกิจกรรมใหเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาและพื้นที่ใชงาน 2) ควรคานึงถึงความสอดคลองของกิจกรรมใน
รูปแบบเพื่อใหการบูรณาการเขากับวิถีชีวิตเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ 3) ปใญหาและอุปสรรคของการใชรูปแบบกิจกรรม
เพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ไดแก ดานบุคลากร เครือขาย และทรัพยากรการเรียนรู
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This present research was a mixed method which aimed to 1) study the characteristic
indicator of Thainess. 2) develop the model of promoting sustainable Thainess 3) study the result of
the experiment by using the model of promoting sustainable Thainess. The sample were 542 nonformal education students in Bangkok. The research instruments consisted of the sustainable
Thainess assessment form, a model assessment form, self-evaluation form, attitude test, and
satisfaction form of sustainable Thainess learning programs. The data were analyzed and synthesized
by using mean, standard deviation, item – objective congruency index, content analysis, pairedsamples t–test and exploratory factor analysis. The research results revealed that :
1. Totally the Thainess characters of non-formal education students were 68 indicators
which classified into groups within 4 major factors - 1) Proundness in Thai consisted of 34 indicators,
2) Trusted in Thai consisted of 15 indicators, 3) Thai manners consisted of 13 indicators, and 4) Thai
culture consisted of 6 indicators.
2. The promoting sustainable Thainess model of non-formal education students were
named “Sustainable Thainess’s Resurrection Model”. This Model were comprised of 4 stages of
learning process : 1) stimulate learning 2) modifying ideas 3) Action and 4) Review, and it also
includes guideline of promoting sustainable Thainess consisted of fundamental beliefs / principles,
way of supporting to learner, stakeholders / role and the conditional factors which affect the
sustainable Thainess promoting.
3. The results of model using experiment found that the developed model was suitable.
This model efficiency met the criteria. The non – formal education students who participated in using
the model made progress in their knowledge, attitudes, and behaviors as the characteristics of
sustainable Thainess, increased 73 percents. Their satisfactions in the model were at high level (xˉ =
4.11 SD = 0.35). After the experiment ended for 3 months the follow up in characteristics of
sustainable of Thainess of students found that they still had these characteristics.
According to the group discussion, they suggested that : 1) to apply the developed model
into the real work, the user should consider suitable activities planning for the context of students
and field work area. 2) Activities within the model should be considered in order to efficiently
integrate with life ways. 3) Problems and obstacles of employing activities model for enhancing the
characteristics of sustainable Thainess ; - personnel, networks, and learning resources.
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ฉ
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธแฉบับนี้ ไดรับทุนสนับสนุนการคนควาวิจัยจาก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณแพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาราไพพรรณี ผูวิจัยขอนอมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสอง
พระองคแ มา ณ โอกาสนี้
งานชิ้นนี้นับวาสาเร็จลุลวงไดดวยดี เป็นเพราะความกรุณาอยางยิ่งจากผูชวยศาสตราจารยแ ดร. วีระเทพ
ปทุ ม เจริ ญวั ฒ นา อาจารยแที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธแ ห ลั ก และอาจารยแ ดร. ภั ทรพล มหาขั นธแ อาจารยแ ที่ ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธแรวม ที่ไดสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคาปรึกษาเกี่ยวกับการทางานวิจัย ตลอดจนชี้แนะแนว ทางที่เป็น
ประโยชนแอันกอใหเกิดเป็นการเรียนรูที่เต็มเปี่ยมไปดวยคุณคาและความหมายลึกซึ้งทั้งตองานวิจัยและตัวผูวิจัยเป็น
อย างยิ่ ง นอกจากนี้ ยังท าให ผูวิ จั ยได เรี ย นรู แ ละเขา ใจถึ งจิ ต วิญ ญาณความเป็ น ครู ไ ดอ ย างถ องแท จึ งขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว ณ ที่นี้
งานวิจั ยชิ้ นนี้ มี ความสมบู รณแ พร อมมากยิ่งขึ้น ในทุก ๆ ดา น เป็น เพราะความเมตตาจากคณาจารยแ
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตทุกทาน รวมทั้ง ดร. กลา สมตระกูล กรรมการสอบวิทยานิพนธแ ที่ไดกรุณาใหความรู
ความเขาใจ และตรวจสอบแกไขขอบกพรอง ปรับปรุงเนื้อหาสาระ อันเป็นคุ ณประโยชนแอยางยิ่งแกงานวิจัยนี้
ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ตางใหความกรุณาในการตรวจสอบเครื่องมือสาหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
วิจัย และใหความรูอันทรงคุณคาอยางยิ่งในดานตางๆ แกผูวิจัยมาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณสาหรับ
ความเมตตาและความกรุณาอันไพศาลนี้อยางมิรูลืม
การเรียนรูสามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ตลอดชีวิต ประสบการณแจากการลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
การไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน นับเป็นการเรียนรูอันยิ่งใหญที่ไมสามารถหาไดจากตาราใดๆ ผูวิจัย
ตองขอขอบพระคุณผูบริหาร ครูและนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน กรุงเทพมหานคร เขตบางแค ที่ไดให
ความเป็นกันเองและความรวมมือในการวิจัยเป็นอยางดี นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารยแ ดร. พรรณี บุญ
ประกอบ ที่ เ มตตาให ค าแนะน า ให ก าลั ง ใจ และให ค วามช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล แก ผู วิ จั ย มาโดยตลอด รวมถึ ง
ขอขอบพระคุณผูผานทางทุกทานที่ไดพบพานกันในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรแ ซึ่งไดเขา
มาพูดคุย ทักทาย ใหความรู ใหความกระจางฯ นับเป็นประสบการณแที่นาประทับใจและชวยสรางแรงบันดาลใจให
ผูวิจัยเขาใจซึ้งถึงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางแทจริง
บนหนทางของชีวิตนี้พระคุณของบิดามารดายิ่งใหญประดุจดั่งทองฟูาและมหาสมุทรอันสุดที่นับคณาได
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ พระผูทรงคุณอันประเสริฐทั้งสองที่ใหกาเนิด เลี้ยงดู สั่งสอนอบรมและชี้แนะแนวทางที่ดี
ที่สุดแกผูวิจัยมาโดยตลอด นอกจากนั้นพระคุณที่สามของครูบาอาจารยแทุกทานไดประสิทธิ์ประสาทวิชาตางๆ
กอใหเกิดเป็นปใญญาอันแตกฉานในสรรพวิชา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ อีกทั้ง
ขอขอบคุณในความรักและปรารถนาดีของทุกคนในครอบครัวที่มีตอผูวิจัยมาโดยตลอด นอกจากนี้ตองขอขอบคุณ
เหลา กั ลยาณมิ ต รอี ก ทั้ง ปใ จจามิต รรวมถึงบรรดาสรรพสั ตวแ ทั้ งหลายผู เกี่ ย วเนื่ องกั น ที่ ตา งให ป ระสบการณแ อั น
หลากหลายซึ่งไดชวยหลอหลอมใหผูวิจัยเติบโตและเขาใจซึ้งถึงวิถีแหงธรรมชาติของโลกดังเชนวันนี้
สุดทายนี้ ผูวิจัยมุงมั่น ตั้งใจ และทุมเททางานชิ้นนี้ดวยจิตเลื่อมใส และจริงใจ เพื่อศึกษาและคนควาหา
ความจริงอันเป็นแกนแทของปใญญาที่ซอนเรนอยูภายใตเปลือกแหงโลกธรรม ผลงานอันเกิดจากกาลังกาย กาลัง
ความคิด และกาลังใจที่มี หากกอใหเกิดประโยชนแตอประเทศชาติไทยไดบางแมเพียงสวนใด ขอตั้งจิตอธิษฐานมอบ
เป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา ครูบาอาจารยแ และครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งไปตลอดกาลนาน
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ชาติ ไ ทย เป็ น ชาติ ที่ มี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาอั น เก า แก แ ละยาวนาน ผู ค นในชาติ ไ ทยได
สรางสรรคแและหลอหลอมความรูในแขนงตางๆ จนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้าคาที่สืบทอดตอกัน
มาเป็นระยะเวลายาวนาน ผานวิถีการดาเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ความคิดหรือ
ความเชื่อตลอดจนพฤติกรรมตางๆ ซึ่งรวมเรียกไดวา “ความเป็นไทย” ซึ่งไมเพียงสะทอนใหเห็นถึง
เอกลักษณแที่ชัดเจนของคนไทยเทานั้น แตยังเป็นสัญลักษณแของการผูกโยงจิตใจคนไทยทุกคน ใหมี
ความสมัครสมานสามัคคี กลาหาญ เสียสละ มีชีวิตชีวา สรางผลงาน สรางเกียรติ บังเกิดเป็นความ
ภาคภูมิใจ และมีความรูสึกเป็นไทยเหมือนกันทุกคน
ความเป็ น ไทย จึ ง นั บ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ค นไทยทุ ก คนต อ งหวงแหน และรั ก ษาไว ดั ง ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (2542) ไดทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก
สมาคมนักศึกษาไทยในประเทศญี่ปุนเมื่อปีพุทธศักราช 2537 ความวา
“…ความเป็นไทย นั้นเป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่มีค่าประดับโลกอยู่ ไม่ควรที่ใครจะ
ละเลยทําลายเสีย เพราะจะทําให้สูญเสียสมบัติมีค่านั้นไป คนที่จะรักษาความ
เป็ น ไทยได้ มั่ น คงที่ สุ ด และเหมาะสมที่ สุ ด ไม่ มี ใ ครอื่ น นอกจากไทย
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษา ความเป็นไทย
เสมอทั้งทางวัตถุ ทางจริยธรรม และปัญญา...”
การธารงรักษาความเป็นไทยใหสามารถดารงอยูไดนั้น นับเป็นสิ่งสาคัญของคนไทยทุกคนที่
จะตองชวยกันปลูกฝใงสานึก และศรัทธาตอความเป็นไทย ทั้งทางดานวัฒนธรรมและจิตใจ ใหแกคน
ไทยทุกหมูเ หลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการสรางภูมิคุมกันและหลอหลอม
ความเป็นไทยที่เป็นไท ตระหนักรูในปใจจุบันขณะ(Awareness of the Present) สามารถเผชิญ
ปใญหาบนรากฐานวัฒนธรรมไทย และรวมกันสรางวิถีไทยที่เขมแข็ง พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีมี
จุดยืนที่สงางามในภูมิภาคและสังคมโลกได (ประจักษแ บุญอารียแ, มปป.)
การสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนจึงนับเป็นเปูาหมายที่สาคัญในการสงเสริมใหคน
ไทยทุกคนมีลักษณะอันพึงประสงคแโดยเป็นผูมีความตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
การมีความรู ความเขาใจ ใหความสาคัญและเห็นคุณคาเอกลักษณแที่ดีของไทย อันประกอบดวย การมี
จิตสานึ กในความเป็น ไทย การไมหลงใหลตามกระแสวัฒนธรรมตางชาติ เป็นผูมีความรูและใช
ภาษาไทยไดถูกตอง มีทัศนคติที่ดีตออาหารไทย เป็นผูอนุรักษแศิลปะและวัฒนธรรมไทย รูจักใช หวง
แหนและสงเสริมภูมิปใญญาไทย การใชคาวา “สวัสดี” ในการทักทาย เป็นผูสืบสานและถายทอด
วัฒนธรรมไทย มีสัมมาคาราวะตอผูใหญ และอนุรักษแการแตงกายแบบไทยไดอยางเหมาะสม (สานัก
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วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554) ในการใหความเป็นไทยเกิดขึ้นอยางยั่งยืนนั้น การเรียนรู
ตลอดชีวิตนับเป็นกลไกสาคัญของการบูรณาการการเรียนรู การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพเขา
ดวยกันอยางผสมกลมกลืน พรอมทั้งผลักดันใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการสงเสริม
การเรียนรูใหเกิดความเป็นไทยอยางยั่งยืนขึ้นในสังคม
สังคมโลกในปใจจุบันไมไดอยูกันอยางหางไกลเชนเดิมอีกตอไปแลว ความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยี และการสื่อสารไรพรมแดนในยุคโลกาภิวัตนแ(Globalization) ดังเชนทุกวันนี้
ไดเชื่อมโยงขอมูลขาวสารระหวางประเทศตางๆ กอให เกิดการเปลี่ยนทางทั้งทางสังคม ประเพณี
วัฒนธรรม และแนวคิดของชาติอยางกวางขวาง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบตอสังคมไทยเป็น
อยางมาก (คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ , 2541) โดยเฉพาะอยางยิ่งไดกอใหผูคนในสังคมไทย
ขาดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ขาดความรักและความผูกพันกับทองถิ่น ขาดการยอมรับในภูมิ
ปใญญาไทยและภูมิปใญญาทองถิ่นอันเป็นรากเหงาไทยลดนอยลง แตกลับหันไปรับวัฒนธรรมตะวันตก
ที่ไหลบาเขามาผานสื่อตางๆ โดยปราศจากการเลือกสรรกลั่นกรองจนเกิดการซึมซับดัดแปลง ละทิ้ง
วัฒนธรรมเดิม และรับเอาวัฒนธรรมอื่นมาเป็นของตน ในขณะเดียวกันก็สรางคานิยม และทัศนคติที่
ขัดแยงระหวางคนรุนเกาและคนรุนใหม สภาพวิถีชีวิตไทย เอกลักษณแวัฒนธรรมที่ดีงามถูกเบี่ยงเบน
และเปลี่ยนแปลงไป (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2545) อันนับเป็นวิกฤตการณแของ
ความเป็นไทยที่เกิดขึ้นในปใจจุบัน
วิ ก ฤตการณแ ด า นความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น นี้ นั บ เป็ น ปใ ญ หาส าคั ญ ระดั บ ชาติ เนื่ อ งจาก
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จนมีแนวปฏิบัติหรือคานิยมใหมๆ หลายแบบเกิดขึ้นในสังคม
ซึ่งตางจากในอดีตที่เคยเป็นมา ทาใหคนไทยสวนใหญเกิดความไมแนใจ ลังเลในหลักการที่ใชตัดสิน
ความถูกตอง บางคนคิดวาสิ่งที่คนสวนใหญใหคุณคาหรือคิดวาถูก เป็นสิ่งที่ผิดเพราะยึดคานิยมเดิมใน
สั งคม บางคนยึ ดหลั กการที่วาอะไรเป็นบรรทัดฐานใหมของสั งคม สิ่ งนั้นยอมเป็นสิ่ งที่ถูกตองไม
จาเป็นตองยึดถือขนบธรรมเนียมเกาๆ อีกตอไป ปใญหาขอขัดแยงนี้ จึงกลายเป็นวิกฤตการณแโดยแท
(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุแ และคณะ, 2547) อันที่จริง วิกฤตความเป็นไทยนี้ไดเริ่มกอตัวขึ้นมาอยาง
ตอเนื่อง ดังหลักฐานที่ปรากฏในการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไทยของหนวยงาน และนักวิชาการตางๆ
โดยเอกสารที่เป็นหลักฐานของวิกฤตการณแอัตลักษณแไทย คือ รายงานการสัมมนาเรื่อง เอกลักษณแของ
ชาติกับการพัฒนาชาติไทย (คณะกรรมการเอกลักษณแของชาติ , 2528) ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี
จุดมุงหมายเพื่อกาหนดวาเอกลักษณแใดเป็นคุณควรดารงรักษา เสริมสรางหรือปลูกฝใง และเอกลักษณแ
ใดเป็นโทษ ควรขจัดใหหมดไป เพื่อพัฒนาชาติไทยใหเจริญรุงเรือง สรุปผลของการสัมมนาครั้งนี้ไดวา
สังคมไทยเกิดความเสื่อมทางเอกลักษณแ ทั้งดานวัตถุและจิตใจจากการถูกแทรกแซงจากภายนอก
ทาใหคานิยมของสังคมไทยเปลี่ยนไปในทางลบ จึงมีความจาเป็นตองชวยกันเสริมสรางเอกลักษณแไทย
ดังเชนผลงานวิจัยเรื่อง คา: รองรอยความคิด ความเชื่อ (สุวรรณา สถาอานันทแ และเนื่องนอย บุณย
เนตร, 2535) ประกอบดวยบทความที่เขียนโดยผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคาในภาษาไทย 36 คา ในแง
ความหมายที่สัมพันธแกับคานิยมและโลกทัศนแไทย คาดังกลาวไดแก ชาติภ พ วิญญาณ พรหมลิขิต
โชค ดวง ครอบครัว ผี ไสยศาสตรแ ขวัญ กรรม นรก สวรรคแ ศีลธรรม พี่นอง พรรคพวก ไมเป็นไร
ผูใหญ ผู นอย ผู ดี แม ชาวบ าน นั กเลง เจาพอ เจานาย เจา น้าใจ ศักดิ์ศรี หนาตา ที่พึ่ง บุญคุณ
เกรงใจ จิตใจ ปลง สนุก งาน เลน สรุปในตอนทายของงานวิจัยนี้ คือความคิดและความเชื่อไทยกาลัง
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เปลี่ ย นแปลงไป แต ถ าสั ง คมไทยยั งสามารถรั ก ษาภู มิปใ ญ ญาไทยไวพ ร อมๆกับ ที่ เปลี่ ยนแปลงไป
วัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวของกับคติความเชื่อก็จะคงอยูได
ขอมูลของ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ที่ทาการสารวจความรูสึกเด็ กไทย
เกี่ยวกับคุณลักษณะพึงประสงคแตามที่กาหนดไวในมาตรฐานการศึกษาชาติ พบวา เด็กไทยมีความรูสึก
ภูมิใจในความเป็นไทยต่าที่สุดโดยมีเด็กไทยเพียงจานวนรอยละ 38 เทานั้นที่รูสึกภูมิใจในความเป็น
ไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันรามจิตติ (2548b) ที่ไดทาการสารวจวัฒนธรรมการใชชีวิต
ของเยาวชนในเรื่องชีวิตกับความเป็นไทย โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อสารวจทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนเกี่ยวกับการใชชีวิตตามวิถีไทย เชน การใชภาษาไทย มารยาทไทย ทัศนคติตอคานิยมไทย
มุมมองเอกลักษณแไทยและสังคมไทย เป็นตน ทั้งนี้ในการสารวจได สุมกลุมตัวอยางเด็กและเยาวชน
ทั้งสิ้นจานวน 3,360 คน ครอบคลุมตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ใน 7 ภาค ไดแก ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 14 จังหวัด โดยสงแบบสารวจ
ใหแกกลุมตัวอยางดังกลาว ซึ่งไดรับการตอบกลับคืนจานวน 3,064 คน คิดเป็นจานวนรอยละ 91.19
ดาเนินการสารวจตั้งแตชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2548 ซึ่งพบวา 1) ดาน(รักษแ)ภาษาไทย เด็กไทย
จานวนรอยละ 36.0 ชอบชื่อเลนฝรั่งมากกวาไทย และจานวนร อยละ 35.2 บอกวาชื่อรานเทๆ ตอง
เป็นฝรั่ง เด็กไทยจานวนรอยละ 43.9 ยอมรับวาออกเสียงควบกล้าไมชัด และจานวนรอยละ 24.4
บอกวาทอง ก-ฮ ไมได จานวนรอยละ 32.0 สะกดคาในภาษาไทยผิดเป็นประจา มีเด็กไทยจานวนรอย
ละ 42.8 มีปใญหาในการนึกคาหรือภาษาสวยๆ ไมออก และจานวนรอยละ 56.5 บอกวามีปใญหาเวลา
ที่จะนึกอะไรยาวๆ เด็กไทยกวาครึ่ง คือจานวนรอยละ 53.9 มีปใญหาวิชาเรียงความ 2) ทัศนคติตอ
ความเป็นไทย เด็กไทยจานวนรอยละ 79.7 ชอบฟใงเพลงไทยมากกวาเพลงฝรั่ง จานวนรอยละ 35.9
บอกวาการฟู อนราแบบไทยเป็นสิ่ งที่นาเบื่อ แตยังมีเด็กไทยถึงจานวนรอยละ 83.2 ที่ชอบวิช า
ภาษาไทย ถึงกระนั้นยังมีเด็กไทยจานวนรอยละ 31.2 รูสึกวาตัวเองไหวไมสวย และจานวนรอยละ
92.9 บอกวาถาเดินผานผูใหญจะคอมตัวหรือหลีกทางให แตในขณะเดียวกันมีเด็กไทยจานวนรอยละ
26.9 บอกวากิริยามารยาทแบบไทย ๆ ไมคอยสาคัญแลว 3) คานิยม ความถูกตอง มีเด็กไทยจานวน
รอยละ 84.8 รูสึกวาตัวเองเป็นคนซื่อตรง แตจานวนรอยละ 65.5 บอกวาถามีเพื่อนมาขอลอก
การบ านจะให ลอก โดยเฉพาะกับเด็กระดับอุดมศึกษาที่จะใหเพื่อนลอกการบานมากที่สุดคิดเป็น
จานวนรอยละ 59.6 ซึ่งตรงกันขามกับเด็กระดับประถมศึกษาที่จะใหเพื่อนลอกการบานไมมากคิดเป็น
จานวนรอยละ 20.5 และยังมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมซื่อสัตยแมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กระดับ
การศึกษาอื่น ในขณะที่เด็กไทยจานวนรอยละ 42.8 เห็นวาคนไทยมีนิสัยขี้โกง 4) น้าใจไทย เด็กไทย
จานวนรอยละ 92.3 คิดวาถามีคนแกขึ้นบนรถเมลแจะลุกใหนั่ง และอีกจานวนรอยละ 92.6 เห็นวา
น้าใจคนไทยมีมากกวาชาติอื่นๆ จานวนรอยละ 89.2 บอกวาถาเห็นคนแกขามถนนจะชวยพาขาม
เด็กไทยจานวนรอยละ 62.2 เห็นวายิ้มสยามกาลังจะหมดไป แตในขณะเดียวกันจานวนรอยละ 94.4
อยากใหคนไทยรักษารอยยิ้มและความมีน้าใจกับชาวตางชาติไว 5) งามอยางไทย ดานการแตงกาย
เด็กไทยจานวนรอยละ 86.9 เห็นวาวัยรุนหญิงสมัยนี้แตงตัวโปฺเกินไป แตในขณะเดียวกันก็มีจานวน
รอยละ 27.1 ที่เห็นวาการแตงตัวตามแฟชั่นสาคัญกวาการแตงตัวใหเรียบรอย
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วิกฤตความเป็นไทยนับเป็นภัยคุกคามตอสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู
ในผูคนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยสมพงษแ จิต
ระดับ (2551) ชี้วา สถานการณแเด็กและเยาวชนไทยจะแยลงเรื่อยๆ ในอีก 10-15 ปีขางหนา ปใญหา
จะหนักหนวงขึ้นจนถึงขั้นวิกฤต เนื่องจากการศึกษาพบวาเด็กในยุคปใจจุบันจานวนรอยละ 90 มี
คุณลักษณะหรือคาแรกเตอรแ กาวราว หมกมุนเรื่องเพศ ติ ดเกม มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมลดลง
สวนเด็กที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงในทางแยมากขึ้น คือ เลนกีฬา ชวยงานบาน
ไปเที่ยวกับครอบครัว และไปวัดนอยลง ขณะที่เด็กเหลานี้มีความตองการที่จะเลนอินเทอรแเน็ต ดูเว็บ
โปฺ ทาศัลยกรรม เที่ยวกลางคืน เลนหวย คุยโทรศัพทแ และติดเพื่อนเพิ่มมากขึ้น และเด็กไทยจะเป็น
เด็กที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมเลียนแบบนักรอง ดาราเกาหลี และดารา นักรอง
ญี่ปุน ซึ่งเป็นสวนสาคัญในการกลืนความเป็นไทย วัฒนธรรมดีๆ ของไทยใหลดนอยลงเหลือประมาณ
รอยละ 30 เทานั้น นั่นคือ ในอนาคตเด็กไทยจะเหลือเพียงรูจักการไหว พูดภาษาไทย และใชเงินไทย
เทานั้น
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยเป็น
ศู น ยแ ก ลางการปกครอง การศึ ก ษา การคมนาคมขนส ง การเงิ น การธนาคาร การพาณิ ช ยแ การ
สื่อสาร และความเจริญของประเทศ มีประชากรตามทะเบียนราษฎรกวาหาลานคน (สานักผังเมือง,
2556) กลับเป็นสถานที่ที่มีสถานการณแปใญหาเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนเป็นจานวน
มาก และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เชน ปใญหาเด็กและเยาวชนติดเกม มีพฤติกรรมกาวราวรุนแรง อัตรา
วัยรุนตั้งทอง มีการบริโภคนิยมตามแฟชั่น เป็นตน อาจจะเนื่องจากเป็นพื้นที่ไดรับอิทธิพลจากการแผ
ขยายของวัฒนธรรมตางๆ อยางรวดเร็ว มีแนวโนมสงผลใหเกิดปใญหาเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการใชเวลาวางของเด็กและเยาวชนปี 2550 – 2552 ของสานักงาน
สงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (2554) ที่พบวา เด็กประถมศึกษาใชเวลาวางสวน
ใหญไปกับการเลนเกมเฉลี่ยวันละ 2-3 ชั่วโมง เพิ่มจากจานวนรอยละ 23 เป็นจานวนรอยละ 32 และ
ทองอินเตอรแเน็ตเพิ่มจากจานวนรอยละ 18 เป็นจานวนรอยละ 22 โดยเด็กประถมศึกษาเพียงจานวน
รอยละ 50 ระบุชอบไปโรงเรียนมาก และมีสถิติลดลงจากจานวนรอยละ 57 เป็นจานวนรอยละ 50
ซึง่ เด็กประถมศึกษามีอตั ราเรียนพิเศษเพิม่ ขึน้ จานวนรอยละ27
อยางไรก็ดี จากการเกิดสถานการณแของปใญหาวิกฤตความเป็นไทยดังกลาวขางตน ไดทาให
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการธารงรักษา และสงเสริมความเป็นไทยทั้งภาคประชาชน ชุมชน
องคแกรภาคเอกชนตางๆ ตางตื่นตัว และเขามามีบทบาทในกระบวนการสงเสริมความเป็นไทยเพิ่มมาก
ขึ้น ผลของการแกไขปใญหาไดผลิตและสรางสรรคแสิ่งตางๆออกมาที่มีทั้งสวนดี และกอใหเกิดผลเสีย
โดยรูเทาไมถึงการณแ รวมทั้งยังไมส ามารถแกไขปใญหาความเป็นไทยได และเพื่อใหเกิ ดการพัฒนา
ความเป็ น ไทย แนวทางในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2554) ไดกาหนดใหความเป็นไทยเป็น
วิสัยทัศนแประเทศไทย ปี พ.ศ. 2570 ไวดังนี้
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง
ยึ ด มั่ น ในวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย และหลั ก ธรรมาภิ บ าล การบริ ก าร
สาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคม มีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่
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ในสภาวะแวดล้อม ที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็น
มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลั งงาน อยู่บนฐานทาง
เศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาค
และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
อยางไรก็ตาม แมวาแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 จะยังไมไดลงใน
รายละเอียดของการพัฒนาคน ในมิติของความเป็นไทยอยางชัดเจน แตก็เนนใหคนไทยหันมาตระหนัก
ในความเป็นไทยและภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาคนไทยใหมีความเป็นไทยอยางยั่งยืน จึงเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคนไทยทุกกลุม
วัยใหมีคุณภาพ เป็นพลั งของการรวมดารงรักษาความมั่นคงของความเป็นไทยและเป็นรากฐานของ
การพัฒนาประเทศใหประสบความสาเร็จ โดยมีการศึกษาตลอดชีวิตเป็นสื่อกลางของความสัมพันธแ
ระหวาง ศาสนา วัฒนธรรม ประชาธิปไตย เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ในลักษณะของการผสมผสาน
เชิงระบบ (วีระ อาพันสุข, 2551)
ในสังคมไทยยังมีผูที่ พลาด ขาด หรือดอยโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนอยูอีกเป็น
จานวนมาก โดยพบวา มีเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษามากถึงรอยละ 4 ของเด็กในวัยเรียน
ทั้งหมด หรือประมาณ 2 - 3 แสนคนทั่วประเทศ จากทั้งหมด 175 เขตการศึกษา โดยเฉลี่ยจะมี
เยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษา เขตการศึกษาละ 1,000 -1,200 คน สาเหตุหลักที่ทาใหเยาวชน
เหล า นี้ ไ ม ไ ด เ รี ย นหนั ง สื อ มาจากการอพยพย า ยถิ่ น ที่ ท างานตามครอบครั ว และปใ ญ หาความ
ยากจน โดยเมื่อไมไดรับการศึกษาในระบบอย างสมบูรณแก็จะกลายเป็นแรงงานไรฝีมือ สาวโรงงาน
พนักงานหาง หรือเด็กเสิรแฟ ในที่สุดก็จะถูกหิ้ว ถูกออฟ ในขณะที่เด็กผูชายจะหันไปขี่จักรยานยนตแ
รับจาง และเมื่อรายไดไมพอใชจายก็จะอพยพเขาเมืองเพื่อหางานอื่น เมื่อชีวิตในเมืองอางวาง โดด
เดี่ยว จึงทาใหตองรีบหาคูมีครอบครัว ซึ่งวงจรชีวิตของลูกหลานรุนตอไปก็จะโคจรเหมือนพอแมเป็น
ปใญหาที่ไมสิ้นสุด และจากการติดตามพฤติกรรมเยาวชนไทยกลุมนี้ยังพบวา เยาวชนเหลานี้ยังมีความ
เสี่ ย งที่จ ะพัฒ นาเป็ น ยุ ว อาชญากรสู งมาก ยิ่งหากมีปใญ หายาเสพติด เขา มาเกี่ย วขอ ง ก็ จะพั ฒ นา
กลายเป็นอาชญากร มีการตบทรัพยแจากเด็กดวยกัน หรือไปจับกลุมตามหางสรรพสินคา อยูในซอก
ในจุดอับ เพื่อขูกรรโชกทรัพยแจากคนที่มาเดินหาง ซึ่งในอนาคตปใญหาเหลานี้จะเพิ่มมากขึ้น (สมพงษแ
จิตระดับ, 2551) ทั้งนี้เยาวชนที่พลาด ขาด และดอยโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนเหลานี้
เมื่อมีโ อกาสกลับเขาสูระบบการศึกษา สว นใหญจะเขาสูระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน เมื่อ
พิจารณาถึงโอกาสการไดรับการสงเสริมความเป็นไทยของเยาวชนนอกระบบโรงเรียนกลุมนี้แลวจะ
เห็นไดวา มีโอกาสไดรับการสงเสริมความเป็นไทยในระดับที่นอยมากถึงไมไดรับเลย และหากไมให
ความสนใจในการเขาไปแกไขปใญหาและสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแกเยาวชนกลุมนี้แลว ไม
เพียงแตปใญหาดังกลาวขางตนจะไมสามารถแกไขได แตยังจะสงผลกระทบตอสังคมไทยในระดับที่
รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยางแนนอน
ดังนั้น การส งเสริ มความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแกผู ที่พลาด ขาด ดอยโอกาส จากระบบ
การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจาก
การศึกษานอกระบบโรงเรียนนับเป็นทางออกที่สาคัญที่เปิดโอกาสใหบุคคลที่ตองการแสวงหาความรู
สามารถเรียนรูในทุกกิจกรรมของสังคม นับวาเป็นการขยายขอบเขตจากการศึกษาในระบบ (ชั้นเรียน)
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ไปสูการเรียนรูจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ไดใหความหมายของคาวา การศึกษานอกระบบ วาหมายถึง
การศึกษาซึ่งจัดขึ้นนอกระบบปกติ ที่จัดใหกับประชาชนทุกเพศทุกวัย ไมมีการจากัดพื้นฐานการศึกษา
อาชีพประสบการณแหรือความสนใจ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหผูเรียนไดรับความรูในดานพื้นฐานแกการ
ดารงชีวิต ความรูทางดานทักษะ การประกอบอาชีพและความรูดานอื่น ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต การจัดการศึกษามีความยืดหยุนในการกาหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเงื่อนไข การสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและ
หลักสูตร จะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการของผูเรียนแตละคน
นอกจากนี้การสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนยังจะเป็นสวนสาคัญในการชวยพัฒนาชีวิตใหเป็นผูมี
ความรู ทักษะ เจตคติในเรื่องความเป็นไทยอยางยั่งยืนในดานตางๆ ที่สาคัญ ทั้งยังชวยหลอหลอมให
เป็นผูรักความเป็นไทย รูจักคิด รูจักปฏิบัติ ใหเกิดสานึกตระหนักอันแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็น
คุณคา มีสวนรวมในการอนุรักษแสืบทอดเผยแพรภูมิปใญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นสามารถ
ประกอบสัมมาชีพ และปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วได
อยางยั่งยืนบนรากฐานของความเป็นไทยไดอยางมีศักดิ์ศรี โดยไมไหลไปตามกระแสอันเชี่ยวกรากของ
พหุวัฒนธรรมในโลกยุคโลกาภิวัตนแ (Globalization) แตอยางใด
สังคมไทยมีการเรียนการสอนอันเป็นการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยหลายรูปแบบ ไดแก
การสอนให มีความความรู ความเขาใจในความส าคัญของศิล ปะที่พบเห็ นในชีวิตประจาวัน ไดแก
ภาพเขียน งานปใ้น งานแกะสลัก และงานสรา งสรรคแจากเศษวัสดุ การสอนใหรูและเขาใจเอกลักษณแ
ของดนตรีพื้นบานในแตละภาค ใหเกิดความชื่นชอบ เห็นความสาคัญและประโยชนแของดนตรีตอการ
ดาเนิ น ชีวิตของคนในทองถิ่น ใหไดทดลองเล นดนตรีพื้นบานชนิดตางๆที่เด็กสนใจ การสอนผ าน
กิจวัตรประจาวัน การพาไปทัศนศึกษา ดูวิถี ชีวิตแบบไทย ศึกษาอาชีพหลักของคนไทย เพื่อใหเห็น
คุณคาและความสาคัญของแหลงวัฒนธรรมของชุมชนในดานตางๆ เชน เป็นแหลงทองเที่ยว เป็น
แหล งเรี ย นรู ให ไดล องฝึ กปฏิบั ติจ ริง เรียนรูจากของจริง สอนให เคารพ ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน
เกิดความรักตอเพื่อนมนุษยแ เกิด ความซาบซึ้งคุณคาของวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่มีตอสังคมไทย
ไมทาลาย เห็นคุณคาของภูมิปใญญาไทยที่สืบตอถึงปใจจุบัน การศึกษาแหลงวัฒนธรรมในชุมชน
เชน วัด ตลาด พิพิธภัณฑแ โบราณสถาน โบราณวัตถุ การเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีไทย เชน การทา
ความเคารพ อาหารไทย ภาษาไทย ประเพณีไทย ฯลฯ และการอนุรักษแภูมิปใญญาของคนไทยใน
ท อ งถิ่ น ประกอบด ว ยหั ต ถกรรม คหกรรม วรรณกรรม ศิ ล ปกรรม กสิ ก รรม นาฏกรรม
และสถาปใตยกรรม (อดิศร จันทรสุข, 2548)
การเรี ย นการสอนในการส ง เสริ ม ลั ก ษณะความเป็ น ไทยนั้ น ไม ห ยุ ด เพี ย งโรงเรี ย นหรื อ
มหาวิ ท ยาลั ย การท าให เ กิ ด การเรี ย นรู ไ ด ต ลอดเวลานั่ น คื อ การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ( Lifelong
Education) ทุกคนสามารถเลือกศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวของกับความเป็นไทยไดในชวงระยะเวลาตางๆ
ของชีวิตตามความเหมาะสม กระบวนการศึกษา กระบวนการถายทอด และกระบวนการเรียนรู
เกี่ยวกับความเป็นไทยเกิดขึ้นไดทุกแหงรอบตัว ไมวาจะเป็นในครอบครัว วัด ชุมชน สถาบันการศึกษา
สถานประกอบการและแหลงวิชาการตางๆ ดังนั้น ปใจจัยสาคัญที่จะทาใหการสงเสริมความเป็นไทย

7
อยางยั่งยืนใหประสบความสาเร็จได นั่นคือ การศึกษาตลอดที่ชีวิต อันประกอบดวยหลักการความ
เสมอภาคทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง หลักการบูรณาการการเรียนรู
และวิถีชีวิต หลักความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และหลักการเรียนรูรวมกันและการมี
สวนรวมของชุมชน รวมเรียกวา การจัดการเรียนรู อันกอใหเกิดการเรียนรูในมิติที่กวางใหญไพศาล
และมีความสาคัญอยางยิ่งตอวิถีการเรียนรูใหมของสังคมไทย
ในดานการศึกษานั้น นิยามของการจัดการเรียนรู (ดาริ บุญชู , 2546) หมายถึง การ
ดาเนินการอยางเป็นขั้นตอน หรือการใชวิธีการตางๆที่จะชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู โดยผลที่เกิดจาก
การจัดกระบวนการเรียนรูจะตกแกผูเรียน ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรูจึงเกิดขึ้นลอยๆ ไมได
จาเป็นตองมีสาระที่เรียนรูควบคูไปดวยกันเสมอ เชน ผูเรียนอาจใชวิธีการเรียนรูโดยการถาม การอาน
หรือการคิด แตผูเรียนไมสามารถถาม อาน หรือคิดลอยๆได จาเป็นตองมีเรื่องที่ถาม เรื่องที่อาน หรือ
เรื่องที่คิดดวย ดังนั้นวิธีการเรียนรูกับสาระการเรียนรูจึงตองอยูควบคูกันเสมอ ซึ่งการเกิดการเรียนรู
ในแตละครั้งจะตองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 3 ประการเรียกวาการเรียนรูที่สมบูรณแ (Bloom, 1976)
คือ การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู ความคิด ความเขาใจ (Cognitive Domain) การเปลี่ยนแปลง
ทางดานอารมณแห รือความรูสึก (Affective Domain) การเปลี่ยนแปลงทางการเคลื่อนไหวของ
รางกายเพื่อใหเกิดทักษะและความชานาญ (Psychomotor Domain)
การจัดการเรียนรู ไดถูกกาหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติปีพุทธศักราช 2542
มาตรา 7 เกี่ยวกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู คือ การจัดการเรียนรู ตองมุงปลูกฝใงจิตสานึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุข รูจัก
รักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุ ษยแ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รูจักรักษาผลประโยชนแ ส ว นรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้งสงเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปใญญาทองถิ่น ภูมิปใญญาไทย และ
ความรูอันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ใฝุรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ในมาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติปีพุทธศักราช 2542 ยังไดกาหนดใหผูที่
เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนรูดาเนินการโดย 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนั ด ของผู เรี ยนโดยคานึงถึ งความแตกตา งระหว างบุ คคล 2) ฝึ กทั กษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณแ และการประยุกตแ มาใชเพื่อปูองกันและแกไข
ปใญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแจริง ฝึกการปฏิบัติใหทาได คิดเป็น ทาเป็น
รักการอานและเกิดการใฝุรูอยางตอเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดาน
ตางๆ อย างไดสั ดส ว น สมดุล กัน รวมทั้งปลู ก ฝใ งคุ ณธรรม คานิ ยมที่ ดีงามและคุณ ลั กษณะอั นพึ ง
ประสงคแ 5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอานวย
ความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเป็นสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู 6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ
กับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
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การจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ ส ง เสริ ม ความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น จึ ง นั บ เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ที่ มี วิ ธี ที่
หลากหลายในการนาไปปรับใชใหเหมาะสมกับผูเรียน จุดประสงคแการเรียนรู และเนื้อหาสาระการ
เรียนรูตางๆ การเชื่อมโยงเนื้อหาของความเป็นไทยอยางยั่งยืน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู และไดรับ
ความรู เรื่องราว เกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ผูสอนจะตองสามารถถายโอนความรูใน
เนื้อหาที่ไดจัดเตรียมในเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสูการเรียนการสอนที่ทาให
เกิดการพัฒนาในตัวผูเรียนทั้งในดานเจตคติ ดานความเชื่อ และดานทักษะ รวมทั้งสามารถถายทอด
ความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนตางๆไปยังผูเรียนที่หลากหลายดวยความเชาใจ ซึ่ง
การจัดการเรียนรูโดยใชฐานแนวคิด การสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (Constructivism) จะชวยให
ผูเรียนนาเรื่องราวของความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่ไดเรียนรูและสรางขึ้นดวยตนเอง ไปใชในบริบทอื่น
ไดอยางเหมาะสม และความรูที่เกิดขึ้นใหมนี้จะอยูกับคนสรางไปตลอด สามารถถายทอดหรือสงตอ
ความรูที่เกิดขึ้นไปสูผูอื่นไดดวย รวมทั้งการใชฐานแนวคิดการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปใญญา (Social
Cognitive Learning Theory) ที่เชื่อวา การเรียนรูของมนุษยแสวนมากเป็นการเรียนรูโดยการสังเกต
หรือการเลียนแบบ ใหผูเรียนสามารถเรียนรูในเรื่องราวของความเป็นไทยจากการมีปฏิสัมพันธแระหวาง
ผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคมไดตลอดเวลา จึงทาใหผูเรียนสามารถสังเกต เลียนพฤติกรรมที่ดีงาม
จากบุคคลตางๆในสังคม หรือซึมซับเพื่อเกิดความซาบซึ้งในความเป็นไทยอยางวิถีชีวิตชาวบาน ดังนั้น
แนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (Constructivism) และแนวคิดการเรียนรูทางสังคมเชิง
พุทธิปใญญา (Social Cognitive Learning Theory) จึงนับเป็นแนวคิดสาคัญที่จะชวยใหการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทยเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากที่สุด
เมื่อกลาวถึง ความยั่งยืน (Sustainable) มีความหมายโดยทั่วไปหมายถึง ยืนยง อยูนาน หรือ
ความคงทนอยูเป็นเวลานาน หรือความตอเนื่องยาวนาน (ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2532) ซึ่งคาวา ความ
ยั่ งยื น มี ความส าคัญ ในการที่ จ ะรั กษาเรื่ องราวที่ ไดเ รียนรูไ ปแล ว ให คงอยูอย างตอเนื่องยาวนาน
ซึ่งสอดคลองกับ Adam (1976) ที่กลาววา ความยั่งยืน คือการคงไวซึ่งผลการเรียนหรือความสามารถ
ที่จ ะระลึ กไดตอสิ่ งเร าที่เคยเรี ย น หรือเคยมีประสบการณแรับรูมาแล ว หลั ง จากที่ไดทอดทิ้งไวชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งก็คือ ความคงทนในการจา และในการประเมินของการเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นแลวหรือยัง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด โดยการประเมินผลการเรียนรูที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถาประเมินผลทันทีที่ผูเรียนเรียนจบผลการประเมินที่ไดคือ ผลของการเรียนรู แต
ถาปลอยใหเวลาลวงเลยไประยะหนึ่ง อาจเป็น 2 นาที 5 นาที หรือหลาย ๆ วันคอยประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงที่ไดจะเป็นผลของการเรียนรูและความคงทนในการจา และสอดคลองกับ Cermark
(1972) ที่อธิบายวา ความจาและการเรียนรูเป็นของคูกันและมีความสัมพันธแกันอยางใกลชิดจนอาจจะ
กลาวไดวา การเรียนรูคือความจานั่นเอง โดยการที่สมองเก็บเอาเนื้อหาสาระและความรูไว แตการจะ
จดจาสิ่งที่เรียนมาแลวหรือเก็บประสบการณแที่ไดเรียนรูมาไวในสมองมากหรือนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยู
กับองคแประกอบหลายประการ องคแประกอบหนึ่งที่สาคัญคือ กระบวนการเรียนรู นอกจากนี้ กมลรัตนแ
หลาสุวงษแ (2528) ยังไดกลาวถึง ความยั่งยืนวา หมายถึง ความสามารถสะสมประสบการณตางๆ ที่ได
รั บ จากการเรี ย นรู ทั้งทางตรงและทางออมแลวสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของการระลึ กได
(Recall) หรือการจาได (Recognition) โดยความยั่งยืนในการเรียนนั้นเป็นความสัมพันธแของการเรียน
รูและการจา ที่มีผลซึ่งกันและกัน และประกอบดวยพฤติกรรมตางๆ ไดแก 1) การเรียนรู (Learning)
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ผูที่สามารถจาไดมักเกิดจากการเรียนรู ที่แท จริง มีเหตุผลและมีห ลั ก เกณฑแ สามารถสะสมหรือ จา
กฎเกณฑแได 2) ความสามารถในการสะสม (Retention) หมายถึง การรวบรวมประสบการณตางๆ ซึ่ง
เกิดจากการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม 3) ความสามารถในการถายทอดได (Reproduction) คือ
การที่บุคคลสามารถดึงเอาสิ่งสะสมอยูมาใชได 2 รูปแบบ คือ การระลึกได (Recall) คือ การถายทอด
ความจาออกมาโดยการเลาบรรยายหรืออธิบายสิ่งที่เคยจาไดนั้นออกมาไดถูกตอง โดยไมตองมีสิ่งนั้น
มาปรากฏใหเห็น และการจาได (Recognition) คือ การถายทอดความจาออกมาโดยการชี้สิ่งนั้นได
ถูกตองเมื่อมีสิ่งเราอื่นๆ ปะปนอยูดวย
การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดความยั่งยืนนั้น จะตองเริ่มจากการที่บุคคลรับรูสิ่งนั้นหรือการ
สังเกตสิ่งนั้นอยางตั้งใจ และพยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่รูแลวหรือ จาได ซึ่งขอมูลตางๆ ที่ถูกเก็บไวใน
ความจาจะถูกกระบวนการคิดและการตัดสินใจรวบรวมและกลั่นกรองออกมาเป็นพฤติกรรมไดในที่สุด
(Joyce and Weil, 1996 : 209-231) ซึ่งการจัดการเรียนรูจากการเชื่อมโยงประสบการณแดังกลาวนี้
จะช ว ยให ค วามรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น ยั่ ง ยื น อยู ไ ด อ ย า งยาวนาน เช น เดี ย วกั บ Stevick (1982) ที่ ก ล า วว า
องคแประกอบสาคัญสามประการที่สามารถทาใหผูเรียนจดจาสิ่งที่เรียนไปแลวไดอยางยั่งยืนยาวนาน
คือ 1) ความใหมของเหตุการณแ (Recency) เชน การที่ผูเรียนไดมีการทบทวนหรือนาสิ่งที่เรียนรูไป
แลวมาวนใชซ้าอยูเสมอ 2) ความถี่ที่พบเห็น (Frequency) เชน การที่ผูเรียนไดพบเห็นสิ่งที่เรียนรูไป
แลวอยูบอยๆ 3) ความเขมขนของประสบการณแ (Intensity) เชน การใชเกมในการเรียนรูคาศัพทแทา
ใหผูเรียนสนุกสนาน และเป็นการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง ทาใหผูเรียนมีความพึงพอใจและ
ประทับใจในเหตุการณแที่เกิดขึ้นขณะเรียนรูได ดังนั้น การสงเสริมลักษณะความเป็นไทยใหเกิดขึ้น
อย า งยั่ ง ยื น นั้ น จึ ง ควรจะต อ งจั ด การเรีย นการสอนที่ ใ ห ผู เ รี ย นไดเ ริ่ มจากประสบการณแ ต รงไปสู
ประสบการณแจริง เชน รูปภาพ โทรทัศนแ เกม ตัวแบบ และเชื่อมไปสูลักษณะที่เป็นสัญลักษณแ เชน
ภาษา การแสดง เป็นตน ดังสุภาษิตไทยบทหนึ่งกลาวไววา “สิบปากวา ไมเทาตาเห็น ” และสุภาษิต
จีนบทที่กลาววา “ภาพหนึ่งภาพมีคาเทากับคาพูดหนึ่งพันคา” (Bruner. J. S., 1966) ซึ่งแนวคิดการ
สรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (Constructivism) และแนวคิดการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปใญญา
(Social Cognitive Learning Theory) เป็นแนวคิดที่มีความสอดคลองกับแนวคิดยั่งยืนดังกลาว อัน
จะทาใหผูเรีย นมีความสุขในการเรียน สนุกกับกิจกรรม เกิดสมาธิดว ยตัวของกิจกรรม พรอมทั้งมี
ปฏิ สั ม พั น ธแ ที่ ดี ร ะหว า งผู ส อนและผู เ รี ย น โดยผู เ รี ย นจะมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมตั้ ง แต เ ริ่ ม จนจบ
กระบวนการเรียนรูโดยผานสื่อที่หลากหลาย เชน ภาพ เสียง ตัวแบบ และการเคลื่อนไหวรางกาย เป็น
ตน เพื่อใหเกิดผลตอคุณภาพการเรียนรูที่ดี โดยอาศัยบริบททางการศึกษาที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือ
เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดความเป็นไทยที่มีความยั่งยืนตอไปได
อยางไรก็ตาม ปใญหาของการสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนในสวนหนึ่งที่สาคัญคือ งาน
เขียน เอกสาร และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเป็นไทยมีอยูนอยมาก เมื่อเทียบกับความสาคัญ
ของความเป็นไทยที่มีตอสังคมไทย ทาใหการดาเนินการสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนเป็นไปอยาง
ไมมีทิศทางที่ชัดเจน เที่ยงตรง และตอเนื่อง จนกระทั่งเกิดปใญหาอื่นๆ ตามมาดังที่ไดกลาวไวขางตน
โดยหนังสือที่เกี่ยวของกับความเป็นไทยนั้น พอจะแบงออกไดเป็น 8 หมวด (กฤตยา อาชวนิจกุล ,
2551) ไดแก 1) หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับเอกลักษณแทางวัฒนธรรม 2) หนังสือที่เกี่ยวของกับ
อุดมการณแหลักของความเป็นไทย 3) หนังสือที่กลาวถึงประวัติศาสตรแ ความเป็นมาของชาติ ไทย
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4) หนังสือที่เป็นเรื่องของผูคนตัวเล็กตัวนอยในสังคมไทย ทั้งในแงของเชื้อชาติ ชาติพันธุแ 5) หนังสือที่
กลาวถึงวิถีชีวิตของคนไทย 6) หนังสือที่วาดวยภาษาไทยและการใช 7) หนังสือวาดวยระบบคุณคา
คานิยม และแบบแผนทางพฤติกรรม 8) หนังสือที่เนื้อหาเกี่ยวของกับความเป็นไทยในลักษณะอื่นๆ
เมื่อพิจาณาในสวนของงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องความเป็นไทย พบวา มีนักวิชาการหลายทานที่ได
ทาการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยในแงมุมตางๆ เชน ดาวใจ ประกอบทรัพยแ (2553) ที่ทา
การวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาระดับสานึกความเป็นไทยของนักศึกษานักเรียนประถมในกรุงเทพฯ มี
สานึกความเป็นไทยในระดับมาก โดยมีความสานึกความเป็นไทยในดานความรักชาติ ชาตินิยม ความ
เป็ น พลเมื อ งไทย ประเพณี วั ฒ นธรรมไทย สั ญ ลั ก ษณแ ข องชาติ ไ ทย ศาสนา และสถาบั น
พระมหากษัตริยแอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ดานที่นักเรียนมีสานึกความเป็นไทย
สูงที่สุดคือ สานึกในสถาบันพระมหากษัตริยแ รองลงมาคือ สานึกในสัญลักษณแของชาติไทย ตามดวย
สานึกในศาสนาและสานึกในชาตินิยม สานึกในประเพณี วัฒนธรรมไทย และสานึกรักชาติมีต่าที่สุด
งานวิ จั ย ของ ขวัญ จิ ร า อิ น ทรแ เอี่ ย ม (2553) ที่ ท าการพั ฒ นาการรั ก ความเป็ นไทยของนั ก เรี ย น
ประถมศึกษาปีที่ 6 : การทดลองแบบสี่กลุมของโซโลมอน พบวา 1) นักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีการรักความเป็นไทยตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรแกอยูในระดับที่ 2 คือ
ระดับเกณฑแสังคม (Conventional Level) ทั้งกอนและหลังทดลอง 2) กอนการทดลองคาเฉลี่ย
คะแนนรักความเป็นไทยของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับกิจกรรมแบบวิเคราะหแวิดีโอคลิปกับนักเรียน
กลุมควบคุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบปกติไมแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลัง
การทดลองคาเฉลี่ย คะแนนรักความเป็นไทยของนักเรียนกลุ มทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบ
วิเคราะหแวิดีโอคลิป สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ได รับการจัดกิจกรรมแบบปกติอยางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 3) การวัดกอนการทดลอง (Pretest) ไมมีปฏิสัมพันธแกับการจัดกิจกรรมทั้งกลุม
ทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบวิเคราะหแวิดีโอและกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบปกติ
ภัณญามล กระต ายแกว (2550) ทาการศึกษาเรื่อง ปใ จจัยที่ส งผลตอค านิยมความเป็น ไทยของ
นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชวงชั้นที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
พบวา 1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพหุคูณของตัวแปรปใจจัยดานเอกลักษณแแหงตน การไดรับการ
ปลูกฝใงความเป็นไทยในครอบครัว การไดรับการปลูกฝใงความเป็นไทยในโรงเรียน อิทธิพลของเพื่อน
และอิทธิพลของสื่อมวลชนกับคานิยมความเป็นไทยของนักศึกษาชายมีคาเทากับ .49 ของนักศึกษา
หญิงมีคาเทากับ .52 และของนักศึกษาทั้งหมดมีคาเทากับ .54 ซึ่งสัมพันธแกันอยางมีนับสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 2) คาน้าหนักความสาคัญของตัวแปรปใจจัยที่สงผลตอคานิยมความเป็นไทยคือ อิทธิ
พบของสื่อมวลชน ทั้งที่ศึกษาจากนักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง และนักศึกษาทั้งหมด การไดรับการ
ปลู กฝใ งความเป็ น ไทยในครอบครั ว ทั้งจากนักศึ กษาหญิงและนักศึกษาทั้งหมด โดยส งผลอยางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเอกลักษณแแหงตนจากนักศึกษาหญิง และนักศึกษาทั้งหมด โดย
สงผลอย างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 งานวิจัยของ อัมพร ศรีประเสริฐ สุข (2545) ที่ได
ทาการศึกษาความสัมพันธแระหวาง เอกลักษณแแหงตนและสัมพันธภาพในครอบครัวกับทัศนคติตอ
วัฒนธรรมไทยของวัยรุนทั่วไปและวัยรุนเซ็นเตอรแพอยทแพบวา เพศหญิงมีทัศนคติตอวัฒนธรรมไทยสูง
กวาเพศชาย จะเห็นไดวา ตัวแปรเพศสงผลตอคานิยมที่เกี่ยวกับความเป็นไทยแตกตางกัน นักเรียนที่มี
เอกลักษณแแหงตนสูงมีความสัมพันธแเชิงบวกกับทัศนคติตอวัฒนธรรมไทย จากงานวิจัยตางๆ เหลานี้
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ชี้ใหเห็นวา เด็กและเยาวชนไทยกลุมตางๆ ยังมีทัศนคติ สานึกในความเป็นไทยอยูไมมากอยางที่ควร
จะเป็น นอกจากนี้งานวิจัยตางๆยังไมไดมีการศึกษาในกลุมนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนซึ่ง
เป็นภาคประชาชนที่สาคัญกลุมหนึ่งของสังคม และยังไมมีการศึกษาเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต และการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ผานมายังไมไดศึกษาเกี่ยวความยั่งยืนขององคแความรูเกี่ยวกับความเป็นไทยที่ถายทอด
ใหแกผูเรียนแตอยางใด
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และปรากฏการณแจริงตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยดังกลาว
ขางตน แสดงใหเห็นวา ถึงแมหนวยงานภาครัฐ และเอกชนตางๆ จะไดพยายามสงเสริมใหคนไทยมี
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน โดยใหตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษแความเป็นไทย และ
มรดกไทย การพยายามสรางจิตสานึกใหบังเกิดความภาคภูมิใจวา ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ
เจริญรุงเรืองทางอารยะธรรม มีเอกราช มีภาษาของตนเอง มีศิลปวัฒนธรรม และมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่มีเอกลักษณแอันโดดเดน และมีชื่อเสียงเป็นที่รูจักของชนชาวตางชาติอยางนาภาคภูมิใจ แต
อยางไรก็ตาม รูปแบบการสงเสริมดังกลาวยังมีนอย ยังไมมีการศึกษาตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนที่ชัดเจน และยังขาดความเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต และการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน นอกจากนี้ในการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งสาคัญ
คนไทยทุกคนควรไดเรี ยนรู และศึกษาอยางลึ กซึ้งในแงมุมตางๆ ไทย ดังนั้นแนวทางการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแกเยาวชนไทยจึงเป็นสิ่งสาคัญ โดยการสงเสริมความเป็นไทยนั้น
สามารถกระทาไดหลากหลายวิธี แตการที่จะใหองคแความรูเกี่ยวกับความเป็นไทยที่ทาการสงเสริมนั้น
สามารถอยูไดอยางยั่งยืนในตัวผูเรียนนับเป็นเรื่องสาคัญที่ตองคานึงถึงดวยเชนกัน
ความเป็ น มาและความส าคัญ ที่กล าวมา แสดงถึ งความจาเป็น ในการพัฒ นารู ปแบบการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อศึกษาตัวชี้วัด
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พัฒนารูปแบบการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอย างยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน และเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน เป็นสิ่งสาคัญที่ควรจะตองกระทาโดยเรงดวน และการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร ตารา
ตางๆ งานวิจั ยที่เกี่ย วของ การสารวจโดยใชแบบสอบถาม การศึกษาภาคสนาม การสั งเกต การ
สัมภาษณแเชิงลึก และการสนทนากลุม ในการศึกษาตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนเพื่อใหได
ตัว แปรที่มีความสาคัญของลั ก ษณะความเป็นไทยในนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนอยาง
แทจริง เพื่อใชเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญสาหรับการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน จนไดรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน สาหรับเป็นแบบอยางและแนวทางอันจะเป็นประโยชนแตอการนาผลการศึกษาไปใชในการ
พัฒนาและสงเสริมที่สามารถนาไปปฏิบัติไดจริงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให
นักศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถดารงชีวิตอยูในประชาคม
ภูมิภาคและโลกทามกลางกระแสของไหลบาของพหุวัฒนธรรมอยางมีศักดิ์ศรีดวยจิตวิญญาณของ
ความเป็นไทยไดอยางเหมาะสมตอไป
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คาถามของการวิจัย
1. ตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นอยางไร
2. รูป แบบการส งเสริ มลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนมีลักษณะอยางไร
3. ผลการทดลองใช รู ป แบบการส ง เสริ ม ลั ก ษณะความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น ของนั ก ศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น เป็นอยางไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาผลของการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
สาหรับการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูวิจัยกาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา งานวิจัยนี้ศึกษาประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ
1.1 ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน โดยศึกษาประเด็นตางๆเกี่ยวกับ ความหมาย
ของความเป็นไทยอยางยั่งยืน ความสาคัญของความเป็นไทยอยางยั่งยืน และศึกษาองคแประกอบของ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน ไดจากการศึกษาวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor
Analysis) ของตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย
1.2 รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยใชขอมูล 2 ประเภท ไดแก ขอมูล (Primary data) จาก
การศึกษาภาคสนาม ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากการศึกษาแนวคิดดานการจัดการเรียนรู
ความสาคัญของการจัดการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียนรู องคแประกอบของการจัดการเรียนรู การ
สรางเสริมการจัดการเรียนรู และการจัดการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน
2. ขอบเขตดานพื้นที่
พื้นที่สาหรับศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงและนครที่มี
ประชากรมากที่ สุ ด ของประเทศไทย เป็ น ศู น ยแ ก ลางการปกครอง การศึ ก ษา การคมนาคม
ขนสง การเงินการธนาคาร การพาณิชยแ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ตั้งอยูบนสามเหลี่ยม
ปากแมน้าเจาพระยา มีแมน้าเจาพระยาไหลผานและแบงเมืองออกเป็น 2 ฝใ่ง คือ ฝใ่งพระนครและฝใ่ง
ธนบุ รี โดยกรุ งเทพมหานครมีพื้น ที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโ ลเมตร มีประชากรตามทะเบียน
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ราษฎรกวาหาลานคน (สานักผังเมือง, 2556) ซึ่งการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครนั้น เนื่องจากเป็น
พื้นที่ไดรับอิทธิพลจากการแผขยายของวัฒนธรรมตางๆ อยางรวดเร็ว และมีแนวโนมส งผลใหเกิด
ปใญหาเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ไดอยางงายดาย โดยผูวิจัยใชหลักเกณฑแในการเลือก
พื้นที่ตามแนวทางของสุภางคแ จันทวานิช (2552) ดังนี้
2.1 เป็นพื้นที่สามารถตอบปใญหาที่ตองการได ความเป็นไปไดในแงของขนาดพื้นที่
จะเขาไปศึกษา คือ ตองไมใหญจนเกินไป ความซับซอนของปรากฏการณแปใญหาในพื้นที่นั้นตองไมมาก
เกินไป พื้นที่ตองมีความสะดวกไมหางไกลเกินไป และเป็นพื้นที่ซึ่งมีผูใหขอมูลสาคัญ เชน ผูปกครอง
ผูนาทองถิ่น นักวิชาการ ครู อาจารยแ ตลอดจนเด็กและเยาวชนสามารถใหความรวมมือได
2.2 เป็นพื้นที่มีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ โดยมีความสาเร็จทางเศรษฐกิจดี เชน
การทองเที่ยว อุตสาหกรรม และเป็นพื้นที่มีการอพยพยายถิ่น เพื่อเขาไปหางานทา
2.3 เป็นพื้นที่มีมีปใญหาเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวของกับลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนในระดับสูง
2.4 เป็นพื้นที่มีบริบททางสังคมที่มีความเจริญ ความเป็นชุมชนเมือง
จากเกณฑแในการเลือกพื้น ที่ดังกลาว ผูวิจัยเลือกศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่
เปูาหมายในการศึกษาเนื่องจากเป็นที่มีสถานการณแปใญหาเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
เป็นจานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เชน ปใญหาเด็กและเยาวชนติดเกม มีพฤติกรรมกาวราว
รุนแรง อัตราวัยรุนตั้งทอง มีการบริโภคนิยมตามแฟชั่น เป็นตน นอกจากนี้ในบางสวนของพื้นที่ยังมี
ลักษณะเป็นชนบท และเมืองควบคูกันไปทาใหการศึกษาสามารถทาไดอยางหลากหลาย
3. ขอบเขตดานประชากร ผูวิจัยกาหนดขอบเขตของประชากรที่ใชในการวิจัยแบงเป็น 4
กลุม ตามวิธีดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรในขั้นการศึกษาตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ที่นามา
สุมเลือกในขั้นตอนนี้ คือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา
2556 จากศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต (กศน.เขต) กรุงเทพมหานคร
ที่เป็นพื้นที่เปูาหมายจานวน 6 เขต ไดแก 1) เขตปูอมปราบศัตรูพาย 2) เขตคลองเตย 3) เขต
จตุจักร 4) เขตมีนบุรี 5) เขตทวีวัฒนา และ 6) เขตบางแค ดังนั้น ประชากรของการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2556 ทั้ง 6 เขต มีจานวน
ทั้งสิ้น 16, 968 คน
3.2 ประชากรในขั้นการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ที่นามาคัดเลือกในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณแ
ดาน การวัด กระบวนการเรียนรู และลักษณะความเป็นไทย คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิโดยวิธีคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 5 ทาน ที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน การวัด
กระบวนการเรียนรู และลัก ษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน เพื่อตรวจสอบแบบสอบถาม รวมถึงการ
พิจารณาการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
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3.3 ประชากรในขั้นการทดลองใชและการติดตามผลการใชรูปแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ที่นามาคัดเลือกในขั้นตอนนี้ คือ 1) นักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจากศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค ที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษา 2556 จานวน 2,076 คน และ 2) กลุมตัวอยางหรือผูรวมสนทนากลุม จานวน 10 คน โดย
ผูเขารวมสนทนากลุมประกอบดวย กลุมบุคคลตางๆ ไดแก ผูอานวยการศูนยแบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค ขาราชการชานาญการพิเศษ กรรมการสถานศึกษาสังกัด
กศน. ครูประจาศูนยแการเรียนชุมชน นักวิชาการการศึกษา นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเขต
บางแค ซึ่งบุคคลตางๆเหลานี้มีความสาคัญตอการดาเนินงานพัฒนาการศึกษา ตองทางานในดาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน มาไมนอยกวา 5 ปี ทั้งนี้ในขั้นตอนนี้จะทาใหไดองคแความรูเกี่ยวกับ
ความยั่งยืนของการนารูปแบบไปใชปฏิบัติจริง
ข้อตกลงในการวิจัย
การวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น การจั ด การศึกษาเพื่อส ง เสริมลั ก ษณะความเป็นไทยอยางยั่ งยืนให กั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นผูมีลักษณะเชนเดียวกับผูใหญ ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ภาระหนาที่ การทางานหาเงิน มากกวาคนในรุนราวคราวเดียวกัน จึงทาใหเกิดขอจากัดในการติดตาม
ความยั่งยืนของลักษณะความเป็นไทยไดอยางตอเนื่องและยาวนาน ดังนั้น ผูวิจัยจึงกาหนดขอตกลงใน
การวิจัยใหการติดตามความยั่งยืนของลักษณะความเป็นไทยโดยการสนทนากลุมเพื่อทาการตรวจสอบ
แบบสามเสาเป็น 2 ชวงไดแก ภายหลังการเสร็จสิ้นจากการเขารวมการทดลอง 1 เดือน และภายหลัง
การเสร็จสิ้นจากการเขารวมการทดลอง 3 เดือน
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
ลักษณะความเป็นไทยที่ยั่งยืน หมายถึง การดารงสภาพของลักษณะสาคัญที่แสดงถึงความ
รักความผูกพัน ที่มีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ และความภาคภูมิใจ การเห็นคุณคา รวมอนุรักษแ
สืบทอดภูมิปใญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสาร
ไดอยางตอเนื่องและยาวนาน
ความยั่งยืน หมายถึง การรักษาสิ่งที่ไดเรียนรูใหคงทนอยูอยางตอเนื่องยาวนาน ในการศึกษา
นี้กาหนดระยะเวลาในการศึกษาความยั่งยืนเป็นระยะเวลา 3 เดือน
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการ เทคนิควิธีการและแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชใน
การดาเนินการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน โดยใชฐานแนวคิดการสรางความรู
ใหมโดยผู เรียนเอง (Constructivism) และแนวคิดการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปใญญา (Social
Cognitive Learning Theory) ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ผลลัพธ์การเรียนรู้ หมายถึง จุดมุงหมายการจัดการเรียนรูที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับการ
ประเมินและมีผลการประเมินผานเกณฑแ
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การประเมิ น การเรี ยนรู้ หมายถึ ง วิ ธี ก ารและผลการประเมิน ผู เ รีย นที่ ผ านการเข า ร ว ม
กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน
รูปแบบการส่งเสริมความเป็นไทยอย่างยั่งยืน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
แนวทางการจัดการเรียนรู ที่มีการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาของความเป็นไทยและผูเรียนเกิด
ความซาบซึ้งสามารถนาไปประยุกตแใชในชีวิตประจาวัน ถายทอดใหกับผูอื่นได
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง บุคคลลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา
2556 ในระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับสานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยเงื่อนไขของรูปแบบ หมายถึง สิ่งที่ชวยสงเสริมหรือขอจากัดในการนารูปแบบการ
สงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน สามารถนาไปใชจริงโดยเกิดประโยชนแสูงสุด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การวิจัยครั้งนี้ทาใหไดตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน เพื่อใหผูที่สนใจการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ทั้งนักวิจัย นักวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา นักฝึกอบรม
เป็นตน ไดใชขอมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ ในการศึกษา วิเคราะหแ และพัฒนาโปรแกรม หรือหลักสูตร
ในการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือบุคคล
อื่นที่มีบริบทใกลเคียงกันไดอยางเหมาะสมตอไป
2. การวิจัยครั้งนี้ทาใหไดรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบ เพื่อใหผูบริหาร และหนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งชุมชน ไดนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใชในการสงเสริมลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืน เพื่อเป็นการสนั บสนุนและขยายผลของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน ใหกับบุคคลตางๆ ไดอยางเหมาะสมตอไป
3. การวิจัยครั้งนี้ทาใหไดองคแความรูที่เกี่ยวของกับรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ สาหรับใหผูที่สนใจในขอมู ลเกี่ยวกับลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืน การพัฒนารูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน สามารถนาไปศึกษาหรือทาวิจัย และ
พัฒนาเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวของใหกาวหนาและเจริญงอกงามยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูใน
แวดวงการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพตางๆ เพื่อพัฒนาลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแกเยาวชนไทยในบริบทตางๆใน
สังคมไทยไดอยางเหมาะสมตอไป
4. การวิจัยครั้งนี้ทาใหไดขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ที่
สามารถนาไปใชในการวางแผนการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาการศึกษานอกระบบหรือบุคคลที่
เกี่ยวของในการพัฒนาความเป็นไทย รวมทั้งไดขอมูลที่มีความสัมพันธแกับตัวชี้วัดลักษณะความเป็น
ไทยเพื่อใชในการวิจัยและพัฒนาความเป็นไทยในอนาคตไดอยางยั่งยืน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการกาหนดกรอบแนวคิดสาหรับการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยื นของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผู วิจัยไดทาการศึกษาคนควาและ
รวบรวมขอมูลตางๆ จากเอกสาร ตารา บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีเนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องตางๆ โดยนาเสนอสาระสาคัญ ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะความเป็นไทย
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตอนที่ 3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ตอนที่ 4 แนวคิดความยั่งยืนในการเรียนรู
ตอนที่ 5 แนวคิดการพัฒนารูปแบบ
ตอนที่ 6 แนวคิดการสรางความรูโดยผูเรียนเอง
ตอนที่ 7 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมพุทธิปใญญา
ตอนที่ 8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 9 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตอนที่ 1 ลักษณะความเป็นไทย
ความเป็นไทย เป็นสิ่งสาคัญที่เป็นเอกลักษณแของชาติไทย เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ
ไทยมาชานาน เป็นสวนสาคัญในการดารงและรักษาเอกราชเอาไวได จึงนับเป็นสิ่งที่สาคัญอยางยิ่งใน
การที่คนไทยทุกหมูเหลาควรจะตองธารงรักษาความเป็นไทยนี้ใหยั่งยืนสืบตอไปตราบนานเทานาน
ดังจะไดอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (2542) ที่ไดทรงมีพระราชดารัส
ตอนหนึ่งเกี่ยวกับความเป็นไทยตอนหนึ่ง ความวา
“……..ความสามัคคี และความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด
เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัย
สําคัญที่ทําให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดํารงชาติประเทศและเอกราช
สืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษา ความเป็นไทย และความ
สามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําลาย
ได้……...”
อยางไรก็ดี ในชวงตลอดหนึ่งศตวรรษที่ผานมา การศึกษาเรื่องลักษณะความเป็นไทย เพื่อใช
ในการกาหนดคุณลั กษณะของคนในชาติเป็นไปอยางตอเนื่อง แตในชว งหลายทศวรรษที่ผ านมา
การศึกษาในเรื่องดังกลาวยังไมไดมีการพัฒนาใหเกิดการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ทั้ง
ที่โลกในปใจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย ดังนั้น ในการทาความเขาใจถึงลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืนในยุคปใจจุบัน จึงจาเป็นอยางยิ่ งที่เราจะตองเรียนรูความหมายและองคแประกอบตางๆ
เพื่อปรับปรุงใหลักษณะความเป็นไทยมีความยั่งยืนทันสมัยและเป็นสากลเพิ่มมากขึ้น
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1.1 ความหมายของลักษณะความเป็นไทย
ความเป็นไทย เป็นสิ่งสาคัญที่เป็นเอกลักษณแของชาติไทย แตในการคนหาขอมูลเบื้องตน
พบวา มีงานวิจัย และศึกษาถึง นิยาม ความหมาย ลักษณะชี้ชัด พฤติกรรมบงชี้ และอื่นๆ อยูนอยมาก
ในขณะที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 การสงเสริมความเป็นไทย
อยางยั่งยืนจึงนับเป็นสิ่งจาเป็นเรงดวนที่ทุกคนตองชวยกันสงเสริมใหคนในชาติมีลักษณะดัง กลาว
เพื่อใหสามารถยืนหยัดในเวทีโลกได ดังนั้นความหมายและนิยามของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ควรใหความสนใจในการศึกษาคนควา ผูวิจัยจึงไดพยายามคนหาขอมูลจากแหลง
ตางๆ และรวบรวมความหมายของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ดังนี้
ดาวใจ ประกอบทรัพยแ (2553) ใหคานิยามของความเป็นไทยวา หมายถึง การยอมรับวาตน
เป็นสวนหนึ่งของชาติไทย จึงมีความรูสึกรักและปรารถนาดีตอประเทศไทย พรอมทั้งยึดถือแนวคิด
และคานิ ย มไทยที่ดีงามกอให เกิดการดารงรักษาและปฏิบัติตาเพื่อประโยชนแของประเทศชาติ มี
ลักษณะ 7 ประการ คือ 1) ชาตินิยม 2) รักชาติ 3) สานึกในความเป็นพลเมืองไทย 4) สานึกใน
ประเพณี 5) ส านึ ก ในสั ญ ลั ก ษณแ ข องชาติ ไ ทย 6) ส านึ ก ในศาสนา และ 7) ส านึ ก ในสถาบั น
พระมหากษัตริยแ
วีระ อาพันสุข (2551) ไดใหความหมาย ความเป็นไทย วาคือ ผลรวมของประชาชนพลเมือง
ที่มีลักษณะนิสัยใจคอคลายคลึงกันมาตั้งแตโบราณ อยูรวมหมูและดิ้นรนผาฟในอุป สรรคมาดวยกัน มี
การสืบ เลื อดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน ผู กไมตรีเกี่ยวของสั มพันธแกับคนตางเผาพันธุแ ตางถิ่นกาเนิด เกิด
ลูกหลานเหลนอยูรวมแผนดิน มีจิตใจตรงกัน เรียกวา “คนไทย” หรืออีกนัยหนึ่งก็คือชาติ นั่นเอง
ผูคนที่ประกอบกันเป็นชาติไทยตางก็นับถือศาสนาเป็นหลั กยึดเหนี่ยวทางใจ มีศูนยแรวมใจคนไทยให
ผูกพันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน โดยบุคคลที่ดารงตาแหนงผูนาสูงสุดสืบทอดมาแตโบราณกาล ดวยการ
ยอมรับนับถือเคารพรักยกยองของปวงชนชาวไทย และทรงอยูในฐานะองคแพระประมุขของประเทศ
คือ พระมหากษัต ริ ยแ คนในชาติมีพ ฤติก รรมเป็น ตัว อยางของกันและกั น และด าเนิ นชีวิ ตในแนว
เดียวกัน โดยรักษา ฟื้นฟู ปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลงผลของความศรัทธาเชื่อถือในคุณคาของชีวิตใน
ลักษณะอะไรถูกควรปฏิบัติอะไรผิดพึงเวนเพื่อใหการกระทาหรือการแสดงออกในอดีตที่ดีงามดารงคง
อยูเป็ นหลักปฏิบัติเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงกาลปใจจุบัน และมีการสะสม ถายทอด สืบตอมาถึง
อนาคตโดยไมขาดตอน คือ วัฒนธรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ และวัฒนธรรม
หทัยรัตนแ ทับพร (2549) กลาววา ความเป็นไทย หมายถึง จิตสานึกเชื้อชาติและวิถีชีวิต
ความคิด ความเชื่อ ที่ผูกพันกับความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ ที่เป็นสถาบันหลักของชาติ
ไทย และมีความสัมพันธแกันเป็นกลุมชุมชนไทยรวมกัน มีเอกลักษณแเดน แสดงวาเป็นผูที่มีเชื้อชาติไทย
กรรณิการแ สั จ กุล (2545) ไดกล าวถึงความเป็นไทยไววา ความเป็นไทยของชาติไทยจะ
ปรากฏอยู ใ นพฤติ ก รรมทุ ก อย า งของสั ง คมไทยนั บ แต ลั ก ษณะสั ง คม ค า นิ ย ม ความเชื่ อ สภาพ
ครอบครัว การกินอยูหลับนอน การแตงกาย พิธีกรรมในการครองชีวิต และที่สาคัญที่สุด คือ ความ
เป็นไทยที่ปรากฏในภาษาประจาชาติ
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มารยาท ลีปิพัฒนวิทยแ (2543) ไดนิยามถึงความเป็นไทยวา ความเป็นไทยเป็นผลรวมของ
องคแประกอบชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ วัฒนธรรมที่แสดงถึงลักษณะเดนของไทย โดยแสดงออก
ทางวัตถุและทางกาย ไดแก สถาปใตยกรรม ประติมากรรม การชางฝีมือ คหกรรม ศิลป กีฬาและ
นันทนาการ กริยามารยาท นาฏศิลป ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเลนตางๆ
ภิร มยแ ศรี เพชร (2527) ไดก ล าววา ความเป็น ไทย หรื อความเป็นชาติไทย ของเรานั้ น
ประกอบไปดวยเอกลักษณแซึ่งเป็นเครื่องชี้ชัดมากมายหลากประการ ที่บงบอกถึง ความเป็นไทย และ
ตองปลูกฝใงใหกับเยาวชน นาจะจาแนกไดเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) มรดกของชาติไทย ประกอบดวย
สถาบันหลักที่สาคัญยิ่งรวม 3 สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแ ที่เหลาคนไทยตางถวาย
ความจงรักภักดี นอกจากนี้ยังมี ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปใญญา
ตลอดถึงมารยาทไทย ฯลฯ และ 2) คุณลักษณะของความเป็นไทย ไดแก ความออนนอมถอมตน (การ
รูจักเด็ก-รูจักผูใหญ) มีสัมมาคารวะ-กิริยาวาจาดี (ไปลา-มาไหว ทักทายปราศรัยดวยไมตรี) มีความ
กตัญโูกตเวที (รูบุญคุณ-ทดแทนคุณของบุคคลตลอดจนธรรมชาติแวดลอม) ความเป็นคนอารมณแดี -มี
น้าใจ (ยิ้มแยมแจมใส ใหอภัย มีเหตุผล) ประหยัดและนิยมไทย (เห็นคุณคาสินคาไทย ใชของไทย)
ไมเห็นแกตัว เสียสละ กลาหาญอยางมีสติ (ทาความดี-หนีความชั่ว) ฯลฯ
สัญญา สัญญาวิวัฒนแ (2526) สรุปไววา ความเป็นไทยมีเพียงสองรูป คือ ความเป็นไทยทาง
รูปธรรมและความเป็นไทยทางนามธรรม โดยรูปธรรมรวมเอาความเป็นไทยทางกายและทางวัตถุเขา
ไวดวยกัน สวนนามธรรมไดแกความมีใจเป็นไทย โดยความเป็นไทยทางวัตถุ เชน ผานุง ผาขาวมา
สรอยคอ กาไล บานทรงไทย เครื่องปใ้นดินเผา เครื่องดนตรี ความเป็นไทยทางกาย เชน การทักทาย
ประเพณีการเกิด การบวช การแตงงาน ฯลฯ ความเป็นไทยทางใจ เชน ความรู ความคิด ความ
สามัคคีกลมเกลียว มีระเบียบวินัย ความรักในเอกราช การผอนหนักเป็นเบา ประสานประโยชนแ ฯลฯ
จากความหมายของลักษณะความเป็นไทย ในแงมุมตางๆ ตามที่ผูที่ใหความสนใจ ในเรื่อง
ความเป็นไทยไดทาการนิยามไว ผูวิจัยไดทาการสรุปความหมายของลักษณะความเป็นไทย ไดดัง
ตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 สรุปความหมายของลักษณะความเป็นไทย
ผูใหความหมาย

ดาวใจ ประกอบทรัพยแ (2553)

ความหมายของลักษณะความเป็นไทย
การยอมรับวาตนเป็นสวนหนึ่งของชาติไทย จึงมีความรูสึกรักและ
ปรารถนาดีตอประเทศไทย พรอมทั้งยึดถือแนวคิดและคานิยมไทยที่
ดี ง ามก อ ให เ กิ ด การด ารงรั ก ษาและปฏิ บั ติ ต าเพื่ อ ประโยชนแ ข อง
ประเทศชาติ มีลักษณะ 7 ประการ คือ 1) สานึกชาตินิยม 2) สานึก
รักชาติ 3) สานึกในความเป็นพลเมืองไทย 4) สานึกในประเพณี 5)
สานึกในสัญลักษณแของชาติไทย 6) สานึกในศาสนา และ 7) สานึกใน
สถาบันพระมหากษัตริยแ
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ผูใหความหมาย

ความหมายของลักษณะความเป็นไทย

วีระ อาพันสุข (2551)

ลักษณะของความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข ความรัก ความผูกพันที่มีตอ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ วัฒนธรรม

หทัยรัตนแ ทับพร (2549)

จิตสานึกเชื้อชาติและวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่ผูกพันกับความ
เป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ ที่เป็นสถาบันหลักของชาติไทย
และมีความสัมพันธแกันเป็นกลุมชุมชนไทยรวมกัน มีเอกลักษณแเดน
แสดงวาเป็นผูมีเชื้อชาติไทย

กรรณิการแ สัจกุล (2545)

คานิยม ความเชื่อ สภาพครอบครัว การกินอยูหลับนอน การแตง
กาย พิธีกรรม ภาษาประจาชาติ

มารยาท ลิปิพัฒนวิทยแ (2543)

ผลรวมขององคแประกอบชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ วัฒนธรรมที่
แสดงถึงลักษณะเดนของไทย

ภิรมยแ ศรีเพชร (2527)

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปใญญา มารยาทไทย ความ
ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ กิริยาวาจาดี มีความกตัญโูกตเวที
ความเป็นคนอารมณแดี มีน้าใจ ประหยัดและนิยมไทย ไมเห็นแกตัว
เสียสละ กลาหาญอยางมีสติ

สัญญา สัญญาวิวัฒนแ (2526)

ความเป็นไทยทางรูปธรรมและความเป็นไทยทางนามธรรม โดย
รูปธรรมรวมเอาความเป็นไทยทางกายและทางวัตถุเขาไวดวยกัน
สวนนามธรรมไดแกความมีใจเป็นไทย

จากตารางที่ 1 พอจะสรุปไดวา ลักษณะความเป็นไทย หมายถึง ผลรวมขององคแประกอบ
ของความรัก ความผูกพัน ความเชื่อ คานิยม การเห็นคุณคา ที่มีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ ซึ่ง
แสดงออกมาในในรูปแบบของพฤติกรรมตางๆ เชน การใชภาษาไทยในการสื่อสาร ความออนนอม
ถอมตน มีสัมมาคารวะ กิริยาวาจาดี มีความกตัญโูกตเวที ความเป็นคนอารมณแดี มีน้าใจ นิยมไทย
การมีสวนรวมอนุรักษแ สืบทอดภูมิปใญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ได
อยางถูกตองและเหมาะสม
1.2 ลักษณะความเป็นไทย
ลักษณะความเป็นไทย เป็นอัตลักษณแที่สาคัญที่สืบทอดตอๆ กันมาอยางตอเนื่องยาวนาน
จนสมาชิกในสังคมมีลักษณะทางจิตใจ มีความเชื่อ ความรัก ความศรัทธา ที่คลายคลึงกัน โดยมีผูที่
ศึกษาถึงอุปนิสัย บุคลิก ลักษณะของความเป็นไทยดังกลาวที่สืบทอดตอกันมาไวหลายทาน ดังตอไปนี้
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เปรม ติณสูลานนทแ (2547) กลาวถึง ความเป็นคนไทยดวยจิตวิญญาณ ประกอบไปดวย 4
ประการ ไดแก 1) การแตงกาย 2) บุคลิกภาพและกิริยามารยาท 3) อาหารไทย 4) ภาษาไทย และ
ถาเราเชื่อวา จิตวิญญาณเป็นพลังสาคัญ และเพื่อใหคนไทยมีความเป็นคนไทยดวย จิตวิญญาณกันให
มากที่สุด พวกเราควรกระทาดังนี้ 1) จิตวิญญาณซึ่งติดกับตัวเรามาตั้งแตเกิด มากบาง นอยบาง เรา
สามารถสรางเพิ่มเติมใหมากขึ้นได โดยการใฝุหา การเรียนรู และความสานึกในความเป็นคนไทย 2)
ยกยองคนไทยที่มีความเป็นคนไทยดวยจิตวิญญาณใหเป็นที่ประจักษแเพื่อคนอื่นจะไดถือเป็นแบบอยาง
และประพฤติปฏิบัติตาม 3) ใชความรัก ความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ความแนวแนที่จะทาความดี
เพื่ อ ตอบแทนบุ ญ คุ ณแผ น ดิน เป็ น สื่ อ สร า งจิต วิ ญ ญาณ อย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่อ ง ความรัก เป็ น
จุดเริ่มตนที่ดี ถาเราเริ่มตนสิ่งใดดวยความรัก เราจะเริ่มตนดวยความหวังที่จะประสบความสาเร็จได
และ สถาบันไทยศึกษา (2529) ไดเสนอองคแประกอบของความเป็นไทยวาประกอบไปดวย 5
มิติ ไดแก
1. ความเป็นไทยดานศิลปะ อันประกอบดวย ทัศนศิลป นฤมิตศิลป สวนไทย ดนตรี
ไทย วัฒนธรรมไทย
2. ความเป็นไทยดานภาษา อันประกอบดวย ปฏิภาณทางภาษา การเลนกับภาษา
3. ความเป็นไทยดานศาสนาและความเชื่อ
4. ความเป็นไทยในดานวิถีชีวิตและครอบครัวไทย อันประกอบดวย วิถีชีวิต รูปแบบ
ครอบครัว การปลูกฝใงคุณธรรมและอาชีพ
5. ความเป็นไทยดานการเมืองการปกครอง อันประกอบดวย การประสานประโยชนแ
สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟูากัลยาณิวัฒนา (2526) ไดกลาวถึงลักษณะนิสัยของคนไทย พอ
สรุปไดคือ 1) รักอิสระ เสรี 2) ปราศจากวิหิงสาหรือการเบียดเบียนผูอื่น 3) ประสานประโยชนแ 4)
โอบออมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ เมตตากรุณา 5) กตัญโูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
จรัญ พรหมอยู (2526) กลาวถึงลักษณะของคนไทยโดยทั่วไปวา เป็นผูที่มีลักษณะขี้เกรงใจ
ชอบผัดผอนไมตรงตอเวลา ใหอภัยงาย ยิ้มเสมอ ขาดความกระตือรือรน ชอบสบาย เป็นกันเอง ขี้เลน
ขาดระเบียบวินับ สอดรูสอดเห็น ตัวใครตัวมัน พวกใครพวกมัน ไมชอบใหใครดีกวาตน
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (2526) ไดกลาวถึงนิสัยของคนไทยพอสรุปได คือ 1) ความกตัญโู 2)
ความจงรักภักดีและเคารพในองคแพระมหากษัตริยแ 3) มีความยืดหยุน 4) รักอิสระ เสรี 5) รักพวกพอง
6) ฟุุมเฟือย และ 7) เมตตา กรุณา
ประสพ รั ตนากร (2526) กล าวถึงนิสั ยคนไทยวาเป็น คนใจกวาง ชอบสนุก กตัญโู รั ก
ศักดิ์ศรี ลืมงายไมผูกใจเจ็บ ยืดหยุน รักในหลวง
เอกวิทยแ ณ ถลาง (2526) ไดกลาวถึงลักษณะของคนไทยที่พอจะสรุปไดวา คนไทยเป็นคนที่
ไมกระตือรือรน เป็นผูที่มีจิตใจกวางขวาง เป็นคนขี้เกรงใจ และรักในอิสรเสรี
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ (อางในบรรพต วีระสัย, 2520) ไดใหทัศนะของอุปนิสัย
ของคนไทยไว 3 ประการ ไดแก 1) คนไทยรักความเป็นไท 2) คนไทยมีขันติ, ความอดกลั้น และ 3)
คนไทยรูจักสานประโยชนแ
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จากเอกสารตางๆ ดังกลาวขางตน พอจะสรุปไดวา ลักษณะความเป็นไทย หมายถึง ผลรวม
ของลักษณะเดนๆ อันดีงามของชาติไทยที่ถูกปลูกฝใ งตอๆ กันมาอยางยาวนานจนสมาชิกในสังคมมี
ลั ก ษณะทางจิ ต ใจ มี ค วามเชื่ อ ความรั ก ความศรั ท ธา ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น จนเป็ น หลอมรวมเป็ น
ลักษณะเฉพาะของคนไทยซึ่งแตกตางจากคนในวัฒนธรรมอื่นๆ
1.3 ตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย
การศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะประสบผลสาเร็จหรือไมเพียงใดนั้น ตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย
เพื่อใชในการประเมินและวิเคราะหแสถานการณแของลักษณะความเป็นไทยที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่
สาคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะการไดขอมูลที่ถูกตองเที่ยงตรง และมีความนาเชื่อถือจะเป็นจุดเริ่มตนของการ
พัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนในขั้นตอนตอไป โดยในการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยตางๆ พบวา มีเอกสารและงานวิจัยสวนหนึ่งที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไทย ในสวนของ
ความหมาย และตัวชี้วัดความเป็นไทยไว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายงานการวิจัยคุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงคแ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2554) ระบุวา ความเป็นไทย หมายถึง การมีความตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
การมีความรู ความเขาใจ ใหความสาคัญและเห็นคุณ คาเอกลักษณแที่ดีของไทย ซึ่งสามารถวัดจาก
คุณลักษณะดังตอไปนี้ 1) มีจิตสานึกในความเป็นไทย 2) ไมหลงใหลตามกระแสวัฒนธรรมตางชาติ 3)
มีความรูและใชภาษาไทยไดถูกตอง 4) มีทัศนคติที่ดีตออาหารไทย 5) อนุรักษแศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 6) รูจักใช หวงแหน และสงเสริมภูมิปใญญาไทย 7) ใชคาวา “สวัสดี” ในการทักทาย 8) สามารถ
สืบสานและถายทอดวัฒนธรรมไทย 9) มีสัมมาคาราวะตอผูใหญ และ 10) อนุรักษแการแตงกาย
แบบไทย
ขอมูลขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของ นุชจรี คงโพธิ์นอย (2555) ไดทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนาแบบวัดความภูมิใจในความเป็นไทย สาหรับนักศึกษาระดับชวงชั้นที่ 3 จังหวัดนนทบุรี โดย
ไดสรางแบบวัดความภูมิใจในความเป็นไทยโดยแบงออกเป็น 5 ดาน ไดแก 1) ความภูมิใจในภาษาไทย
2) ความภูมิใจในสินคาไทยและภูมิปใญญาไทย 3) ความภูมิใจในกิริยามารยาทไทย 4) ความภูมิใจในใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 5) ความภูมิใจในวิถีชีวิตไทย
ดาวใจ ประกอบทรัพยแ (2553) ไดศึกษาการวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาระดับสานึกความเป็น
ไทยของนั กศึกษาและรู ป แบบกิ จ กรรมปลู กฝใ ง ส านึก ความเป็น ไทยของโรงเรียนประถมศึก ษาใน
กรุงเทพมหานคร โดยไดสรางแบบวัดสานึกความเป็นไทยโดยแบงออกเป็น 7 ตัวแปร ไดแก 1) สานึก
รักชาติ 2) สานึกชาตินิยม 3) สานึกในความเป็นพลเมืองไทย 4) สานึกในประเพณีและวัฒนธรรมไทย
5) สานึกในสัญลักษณแของชาติไทย 6) สานึกในศาสนา และ7) สานึกในสถาบันพระมหากษัตริยแ
ขวัญจิรา อินทรแเอี่ยม (2553) ไดทาการศึกษาการพัฒนาการรักความเป็นไทยของนักศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใชการทดลองแบบสี่กลุมของโซโลมอน ซึ่งไดทาการสรุปการรักความเป็น
ไทย วาหมายถึง สิ่งที่บุคคลแสดงออกถึงความภูมิใจ เห็นคุณคา มีสวนรวมในการอนุรักษแ สืบทอด
ความเป็นไทย ประกอบดวย 5 องคแประกอบ ไดแก 1) รักสถาบันหลักของไทย 2) รักในภาษาไทย 3)
รักในกริยามารยาทไทย 4) รักในประเพณีและศิลปกรรมไทย และ 5) รักในสินคาและภูมิปใญญาไทย
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ภาณุภัทร ลิ้มจารูญ (2551) ไดทาการพัฒนาชุดเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคแของ
นักศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โดยหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงคแคือ ความภูมิใจในความเป็นไทย
ซึ่งจะสามารถวัดไดจากตัวชี้วัด 5 ตัว ไดแก 1) การใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง ประกอบดวย
พฤติกรรมบงชี้ คือ การออกเสียงสระ พยัญชนะไดถูกตองชัดเจน เขียนไดถูกตองตามหลักภาษา ใช
คาพูดไดเหมาะสมกับกาลเทศะและสถานภาพของบุคคล 2) การใชสินคาไทยและการนาภูมิปใญญา
ไทยมาประยุกตแใชในชีวิตประจาวัน ประกอบดวยพฤติกรรมบงชี้คือ ใชสินคาพื้นฐานในทองถิ่น ใชสาร
สกัดธรรมชาติแทนสารเคมี รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมไทย 3) การออนนอมถอมตนและมี
ความเคารพผูใหญ ประกอบดวยพฤติกรรมบงชี้ คือ ใชคาสุภาพ แสดงกิริยาออนนอมตอผูใหญ รับฟใง
คาแนะนาของผูใหญ 4) การรวมกิจกรรมที่สาคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ ประกอบดวย
พฤติกรรมบงชี้ คือ ยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ การเขารวมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา รว ม
กิ จ กรรมถวายพระพรในโอกาสต า งๆ และ 5)
การมี ส ว นร ว มในการเผยแพร แ ละอนุ รั ก ษแ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวยพฤติกรรมบงชี้ คือ ปฏิบัติตามมารยาทไทย
รวมประเพณีไทย ทัศนศึกษาแหลงโบราณคดี
ภัณญามล กระตายแกว (2550) ทาการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไทย โดยสรุปวา ความเป็น
ไทย ประกอบดวย 1) การใชภาษาไทยไดถูกตอง 2) การทักทายแบบไทย 3) การมีสัมมาคารวะตอ
ผูใหญ 4) การสงสงเสริมภูมิปใญญาไทย 5) การแตงกายแบบไทย ใชของไทย และ6) การอนุรักษแ สืบ
สาน ถายทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
หทัยรัตนแ ทับพร (2549) กลาววา ความเป็นไทย หมายถึง จิตสานึกเชื้อชาติและวิถีชีวิต
ความคิด ความเชื่อ ที่ผูกพันกับความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ ที่เป็นสถาบันหลักของชาติ
ไทย และมีความสัมพันธแกันเป็นกลุมชุมชนไทยรวมกัน มีเอกลักษณแเดน แสดงวาเป็นผูที่มีเชื้อชาติไทย
วรญา ภูเสตวงษแ (2549) ไดศึกษาความนิยมไทยและแนวทางการเสริมสรางความนิยมไทย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี โดยไดจาแนกความนิยมไทยออกเป็น 4 ดานไดแก 1)
ดานวัฒนธรรมไทย 2) ดานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 3) ดานภูมิปใญญาไทย และ 4) ดานความ
นิยมสินคาไทย
สุธี เสริมสุข (2548) ไดทาการศึกษาโมเดลความสัมพันธแเชิงสาเหตุของความนิยมไทย โดยได
แบงความนิยมไทยออกเป็น 4 ดาน ไดแก 1) ดานวัฒนธรรมไทย ประกอบดวย การมีกิริยามารยาท
สุภาพเรียบรอย การรูจักเคารพครูอาจารยแ การมีมารยาทในการพูด พูดจาสุภาพ การแตงกายที่สุภาพ
2) ดานประเพณีไทย ประกอบดวย การเขารวมกิจกรรมสาคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเชื่อ เชน การ
ทาบุญ ประเพณีการแตงงาน ประเพณีสงกรานตแ ประเพณีลอยกระทง รวมทั้งการเขารวมในกิจกรรม
วันสาคัญของชาติ ศาสนา วันสาคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริยแ 3) ดานศิลปกรรมของไทย ประกอบดวย
การมี ค วามรู ค วามเข า ใจและเห็ น คุ ณ ค า ของโบราณสถานทางพุ ท ธศาสนา มหาปราสาท
พระบรมมหาราชวั ง ประติ ม ากรรมต า งๆ ภาพเขี ย น งานฝี มื อ ที่ ต อ งใช ค วามประณี ต บรรจง
เครื่องประดับตางๆ และ 4) ดานสินคาไทย ประกอบดวย การเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดแสดง
เกี่ยวกับสินคาไทย การนิยมใชสินคาไทย
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มิลินทรา ยินดีสุข (2547) ทาการศึกษารูปแบบกิจกรรมการปลูกฝใงคานิยมความรักชาติ
สาหรับเด็กปฐมวัย โดยใชเทคนิคการวิจัยเดลฟาย พบวา ควรปลูกฝใงใหกับเด็กปฐมวัยในแตละดาน
ไดแก 1) ดานการปลูกฝใงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ 2) ดานการปลูกฝใงใหรักวัฒนธรรม
ไทย ประกอบดวย 2.1) ดานภาษาไทย 2.2) ดานประเพณีไทย 2.3) ดานมารยาทไทย 2.4) ดาน
อาหารไทย 2.5) ดานการแตงกายไทย 2.6) ดานดนตรีไทย 2.7) ดานภูมิปใญญาทองถิ่น
กรรณิการแ สั จ กุล (2545) ไดกล าวถึงความเป็นไทยไววา ความเป็นไทยของชาติไทยจะ
ปรากฏอยู ใ นพฤติ ก รรมทุ ก อย า งของสั ง คมไทยนั บ แต ลั ก ษณะสั ง คม ค า นิ ย ม ความเชื่ อ สภาพ
ครอบครัว การกินอยูหลับนอน การแตงกาย พิธีกรรมในการครองชีวิต และที่สาคัญที่สุด คือ ความ
เป็นไทยที่ปรากฏในภาษาประจาชาติ
นอกจากนี้ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับการสัมมนาทางวิชาการของสถาบันไทยศึกษา (2529)
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เรื่อง ความเป็นไทยที่ควรธารงไว ที่ส รุปวา ความเป็นไทย พอจะแบงออก
ไดเป็น 5 มิติใหญๆ ประกอบดวย 1) ความเป็นไทยในดานศิลปะ 2) ความเป็นไทยในดานภาษา 3)
ความเป็นไทยในดานศาสนาและความเชื่อ 4) ความเป็นไทยในดานวิถีชีวิตและครอบครัวไทย และ 5)
ความเป็นไทยดานการเมืองและการปกครอง
ภิร มยแ ศรี เพชร (2527) ไดก ล าววา ความเป็น ไทย หรื อความเป็นชาติไทย ของเรานั้ น
ประกอบไปดวยเอกลักษณแซึ่งเป็นเครื่องชี้ชัดมากมายหลากประการ ที่บงบอกถึง ความเป็นไทย และ
ตองปลูกฝใงใหกับเยาวชน นาจะจาแนกไดเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) มรดกของชาติไทย ประกอบดวย
สถาบันหลักที่สาคัญยิ่งรวม 3 สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแ ที่เหลาคนไทยตางถวาย
ความจงรักภักดี นอกจากนี้ยังมี ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปใญญา
ตลอดถึงมารยาทไทย ฯลฯ และ 2) คุณลักษณะของความเป็นไทย ไดแก ความออนนอมถอมตน (การ
รูจักเด็ก-รูจักผูใหญ) มีสัมมาคารวะ-กิริยาวาจาดี (ไปลา-มาไหว ทักทายปราศรัยดวยไมตรี) มีความ
กตัญโูกตเวที (รูบุญคุณ-ทดแทนคุณของบุคคลตลอดจนธรรมชาติแวดลอม) ความเป็นคนอารมณแดี -มี
น้าใจ (ยิ้มแยมแจมใส ใหอภัย มีเหตุผล) ประหยั ดและนิยมไทย (เห็นคุณคาสินคาไทย ใชของไทย)
ไมเห็นแกตัว เสียสละ กลาหาญอยางมีสติ (ทาความดี-หนีความชั่ว) ฯลฯ
ในขณะที่หนวยงานทางดานการศึกษาอยาง กรมการฝึกหัดครู (2520) ไดใหมุมมองเกี่ยวกับ
ความเป็นไทยที่ควรสงเสริมใหดารงอยูคูชาติไทย ไวดังนี้
1. สถาบันพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจาชาติ เพราะคนไทยสวนใหญนับถือกันมาเป็น
เวลาช า นานพระพุ ท ธศาสนายั ง เป็ น รากฐานของวั ฒ นธรรมไทยอี ก ด ว ย ส ว นวั ด และพระสงฆแ มี
คุณประโยชนแนานาประการตอสังคมไทย ตั้งแตสมัยโบราณกาลจนถึงปใจจุบัน
2. สถาบันพระมหากษัตริยแ ประเทศไทยมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุขมาตั้งแตโบราณจนถึง
ปใจจุบัน ทรงเป็นหลักชัยของบานเมือง เป็นศูนยแรวมพลังแหงชนชาวไทยทั้งชาติ
3. อักษรไทย ประเทศไทยมีอักษรไทยใชมาตั้งแตพุทธศักราช 1826 ในสมัยพอขุนรามคาแหง
มหาราช ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมมาจนถึงปใจจุบัน
4. ภาษาไทย ชาติไทยมีภาษาและอักขระเป็นของตนเองมาชานาน ซึ่งเป็นสิ่งที่นาภูมิใจเป็น
อยางยิ่ง ตอมาแมมีการปรับปรุงบาง แตก็เพื่อความเหมาะสม ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษหลายอยางซึ่ง
ดีเดน สมควรรักษาไวใหเป็นวัฒนธรรมหลักของชาติสืบไป
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5. ประเพณีไทย เป็นเครื่องแสดงถึงวิถีชีวิตและจิตใจของคนไทยทั้งในอดีตและปใจจุบันวามี
ความเป็นมาและเป็นอยูอยางไร ประเพณีไทยสวนมากมาจากพระพุทธศาสนา และมักมีคติแฝงอยู
6. จรรยามารยาทของคนไทย ซึ่งเป็นลักษณะสุภาพ ละมุนละไม ออนชอย และรูจักปรับตัว
ใหเขากับสังคมไดดี ไดแก รูจักออนนอมตอผูที่ควรออนนอม
7. จิตใจของคนไทย ซึ่งไดรับอิทธิพลมากจากพระพุทธศาสนา ทาใหคนไทยมีจิตใจโอบออม
อารีตอคนทั่วไป มีความกตัญโูกตเวที เชื่อฟใงบิดามารดา ครูบาอาจารยแ
8. ศิลปกรรมของคนไทย ศิลปกรรมแบบไทยนั้นมีความออนชอย สวยงาม เชน นาฏศิลป
ดนตรี เพลง ตลอดจนภาพจิตรกรรม เป็นตน
9. สถาปใตยกรรมไทย มีความสงางามไมยิ่งหยอนกวาชาติอื่น เชน ปราสาทราชวัง วัดวา
อาราม โบสถแ วิหาร เป็นตน สิ่งเหลานี้แสดงถึงคุณคาทางศิลปะอันสูงสงของชาติ
10. วรรณคดีไทย ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญทางจิตใจ ความรูสึกทางอารมณแแลวแสดง
ออกมาเป็นตัวหนังสือ ทาใหผูอานเกิดอารมณแสะเทือนใจ มีความรูสึกเป็นไปในทางที่ดีงาม เนื่องจาก
วรรณคดีนั้นมักแฝงคติสอนใจเอาไวดวย ซึ่งสวนมากก็มาจากหลักธรรมในพุทธศาสนา
สมเด็จฯกรมพระยา ดารงราชานุภาพ (2516) ไมไดทรงกลาวถึงความเป็นไทยไวโดยตรง แต
ทรงกลาวถึง อัตลักษณแที่สาคัญของคนไทย ซึ่งเป็นอัตลักษณแเดนที่มีควบคูกับอุปนิสัยของคนไทยมาชา
นาน ไดแก 1) ความออนนอมถอมตน โดยคนไทยจะชอบถอมตน ออนนอม สุขุม และขี้เกรงใจ 2)
ความขยันหมั่นศึกษา โดยคนไทยจะเป็นผูเพียรขวนขวายหาความรู เรียนรูประวัติศาสตรแ พระศาสนา
ถามไถประสบการณแจากผูอาวุโส มีน้าใจนักกีฬา ติดตามขาวสาร เรียนรูภาษาตางประเทศ 3) ความ
กตัญโูรูคุณบุพการีและครูอาจารยแ โดยคนไทยจะคานึงถึงคาสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารยแ ผูมี
พระคุณ เสมอ 4) ความจงรักภักดีในองคแพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยคนไทยนั้นรักในหลวง
เลียนแบบทานในคุณความดี ความรักที่มีถวายแดพระองคแทานจึงไมสามารถเปรียบกับความรักอื่นใด
ในโลกได ยังสงผลใหเกิดความรมเย็นเป็นสุขและความสมัครสมานสามัคคีขึ้นในชาติ
จากการศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัดและองคแประกอบของความเป็นไทยในเอกสารตางๆ ดังกลาว
ขางตน ผู วิจั ย ไดทาการสั งเคราะหแ เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการแบงตัว ชี้วัดและ
องคแประกอบลักษณะความเป็นไทยที่มีความสอดคลองกันใหอยูในหมวดหมูเดียวกัน เพื่อสรุปตัวชี้วัด
ของความเป็นไทยใหมีความกระชับและชัดเจนเป็นหมวดหมู ดังแสดงในตารางตอไปนี้
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- มีจิตสานึกในความเป็นไทย

✓

✓

- ไมหลงใหลตามกระแส
วัฒนธรรมตางชาติ
- มีความรูและใชภาษาไทยได
ถูกตอง
- มีทัศนคติที่ดีตออาหารไทย
- อนุรักษแศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย
- รูจักใชหวงแหนและสงเสริม
ภูมิปใญญาไทย

สรุป

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (2516)

กรมการฝึกหัดครู (2520)

สัญญา สัญญาวิวัฒนแ (2526)

สถาบันไทยศึกษา (2529)

ภิรมยแ ศรีเพชร (2541)

กรรณิการแ สัจกุล (2545)

มิลินทรา ยินดีสุข (2547)

สานักวิขาการและมาตรฐานการศึกษา (2548)
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

- ใชคาวา “สวัสดี” ในการ
ทักทาย
- สืบสาน ถายทอดประเพณี
วัฒนธรรมไทย
- มีสัมมาคาราวะตอผูใหญ
- อนุรักษแการแตงกายแบบไทย
- ศาสนาและความเชื่อ
- สถาบันพระมหากษัตริยแ
- มารยาทไทย ออนนอม
- ขยันหมั่นศึกษา
- กตัญโูรูคณ
ุ บุพการี ครู
อาจารยแ

สุธี เสริมสุข (2548)

หทัยรัตนแ ทับพร (2549)

วรญา ภูเสตวงษแ (2549)

ภัณญามล กระตายแกว (2550)

วีระ อาพันสุข (2551)

ภาณุภัทร ลิ้มจารูญ (2551)

ดาวใจ ประกอบทรัพยแ (2553)

นุชจรี คงโพธิ์นอย (2555)

ตัวชี้วัดความเป็นไทย

ขวัญจิรา อินทรแเอี่ยม (2553)

ตารางที่ 2 การสังเคราะหแเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกาหนดตัวชี้วัดความเป็นไทย

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓
✓

✓
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จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาองคแประกอบของความเป็นไทยที่มีความสอดคลองกัน จานวน
มากกวา 5 ขึ้นไป ประกอบดวย มีจิตสานึกในความเป็นไทย มีความรูและใชภาษาไทยไดถูกตอง
อนุ รั กษแศิล ปะและวั ฒ นธรรมไทย รูจัก ใช หวงแหน และส งเสริมภู มิปใญญาไทย สามารถสื บสาน
ถายทอดประเพณี วัฒนธรรมไทย ศาสนาและความเชื่อ สถาบันพระมหากษัตริยแ มารยาทไทย ออน
นอม กลาวโดยสรุปใหชัดเจนไดวา ความเป็นไทย นั้นหมายถึง ลักษณะความเป็นไทย ลักษณะที่เป็น
เอกลักษณแสาคัญซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรัก ความผูกพัน ที่มีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ และ
ความภาคภูมิใจ การเห็นคุณคา รวมอนุรักษแ สืบทอดภูมิปใญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ดังนั้น ในเบื้องตน ผูวิจัยไดนามาขอมูลที่สังเคราะหแไดขางตนมากาหนดใหลักษณะความเป็น
ไทยประกอบดวย 8 องคแประกอบ ไดแก 1) ความรักและความผูกพันที่มีตอสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยแ 2) การใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม 3) การใชชีวิตตามอยางวิถีชีวิตไทย 4)
อนุรักษแสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 5) สงเสริมศิลปะไทยแขนงตางๆ 6) ภูมิใจในภูมิปใญญาไทย
และภูมิปใญญาทองถิ่น 7) สงเสริมการใชสินคาไทย และ 8) มีกิริยามารยาทออนชอยงดงาม เพื่อจะได
จะไดนาไปใชในการศึกษาในภาคสนามเพื่อสรุปเป็นตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่มีความ
เหมาะสมกับยุคสมัยปใจจุบันตอไป
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.1 ความเป็นมาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบ หรือ Non-formal Education (NFE) เกิดขึ้นครั้งแรกใน ปี ค.ศ. 1967
จากการประชุมของ UNESCO เรื่องThe World Educational Crisis ซึ่งไดนิยามการศึกษานอก
ระบบ (จรวยพร ธรณินทรแ, 2550) หมายถึง “การจัดการกิจกรรมการเรียนรูอยางเป็นระบบแตนอก
กรอบของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ โดยมุงบริการใหคนกลุมตางๆ ของประชากร ทั้งที่
เป็ น ผู ใหญและเด็ก ”โดยเน น การเรียนรู (Learning) แตในปใจจุบันการศึกษานอกระบบ คือ
กระบวนการจัดการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน ทั้งที่เป็นทัศนคติ ทักษะ และความรูซึ่งทาไดยืดหยุน
กวาการเรียนในระบบโรงเรียนทั่วไป สมรรถนะที่เกิดจากการศึ กษานอกระบบมีตั้งแตทักษะในการ
เรียนรูดวยตนเอง การทางานเป็นกลุม การแกไข ความขัดแยงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเป็นผูนา
การแกปใญหารวมกัน การสรางความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบและความมีวินัย การศึกษานอกระบบยุค
ใหมจึงเนนการเรียนรูและสมรรถนะ (Learning and Competency)
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาที่มุงจัดใหกลุมเปูาหมายไดพัฒนาชีวิตและสังคม
โดยมีหลักการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จึงเป็นการเปิดโอกาสใหผูที่
ดอยโอกาส พลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ไดมีโอกาสศึกษาหาความรู ฝึก
ทักษะ ปลูกฝใงเจตคติที่จาเป็นในการดารงชีวิต และการประกอบสัมมาชีพ อีกทั้งสามารถปรับตัวใหทัน
กับความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการตาง ๆ ที่เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วไดอยางมีความสุขตามควร
แกอัตภาพ การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงถือเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งมีภารกิจ
สาคัญที่จะตองใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจาเป็น
ตอการดารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมที่เป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงไดรับการศึกษา และยังจะตองไดรับ
การศึกษาที่ตอเนื่องจากการศึกษาขั้นพื้นฐานของชีวิต เพื่อนาความรูไปพัฒนาอาชีพของตน
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2.2 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่ไดแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 15 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2545) ระบุวา การศึกษานอกระบบ
โรงเรี ย นเป็ น การศึ กษาที่ มีค วามยื ด หยุ นในการก าหนดจุ ดมุ งหมาย รู ปแบบวิธี การจัด การศึ กษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จการศึกษา โดย
เนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปใญหาและความตองการของบุคคล
แตละกลุม
นอกจากนี้ในพระราชบัญ ญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ก็ไดอธิบายความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
มาตรา 4 ไววา การศึกษานอกระบบ หมายถึง กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุมเปูาหมายผูรับบริการและ
วัตถุประสงคแของการเรียนรูที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่
ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปูาหมายนั้น
และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัด
ระดับผลการเรียนรู
อาชัญญา รั ตนอุบ ล (2550) ไดให ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา เป็น
กิจกรรมทางการศึกษาและประมวลประสบการณแความรูใดๆ ก็ตามที่จัดขึ้นโดยบุคคล หนวยงาน และ
สถาบันตางๆ ในสังคม โดยมุงจัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคปกติ โดยมี
วัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่พึงประสงคแของบุคคลตางๆ ใน
สังคม โดยยึดหลักการที่วา กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นๆจะสนองตอบตอความตองการ
ความสนใจและประยุกตแใชแกปใญหาใหแกบุคคลนั้นดวย
สุนทร สุ นั น ทแ ชั ย (2547) ได ใ ห ค วามหมายของการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นว า เป็ น
กิจกรรมทางการศึกษาซึ่งจัดขึ้นนอกระบบโรงเรียน ไมวาจะดาเนินการเป็นเอกเทศ หรือเป็นสวน
สาคัญของกิจกรรมอื่นๆ โดยมุงประสงคแเพื่อใหบริการแกกลุมผูเรียนที่ระบุได และมุงหวังใหเกิดผลการ
เรียนรูที่ระบุได
อุนตา นพคุณ (2546) อธิบายความหมายของ การศึกษานอกระบบโรงเรียน วาหมายถึง
กิจกรรมหรือโปรแกรมที่สถาบันตางๆในสังคมจัดขึ้น โดยมีเจตนาและมีจุดมุงหมายที่จะจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาใหแกประชาชนที่สามารถกาหนดไดวาคือใคร ผูเรียนหรือผูรับบริการเองมีเจตนาและมี
ความมุงหมายที่จะจัดกิจกรรมทางการศึกษาใหแกประชาชนที่สามารถกาหนดไดวาคือใคร ผูเรียนหรือ
ผู รั บ บริ ก ารเองมี เ จตนาหรื อ วั ต ถุ ป ระสงคแ ที่ จ ะเรี ย นรู แ ละรั บ ประสบการณแ ต า งๆ เพื่ อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในตัวเอง หรือการเปลี่ยนแปลงในกลุมและในชุมชน กิจกรรมดังกลาวจัดใหแกประชากร
ทุกเพศ ทุกวัน ทุกชุมชน และทุกระดับการศึกษา เพื่อใหกลุมบุคคล หรือชุมชน มีความรู ทักษะ และ
เจตคติที่ดี โดยใชระยะเวลาสั้น หลักสูตรยืดหยุน ตอบสนองความตองการ ความสนใจของผูเรียน
สามารถแกปใญหาของกลุมและชุมชนได
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สุมาลี สังขแศรี (2546) ให ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน วา เป็นการจัด
กิจ กรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนปกติ เพื่อให บริการแกกลุ มเปูาหมายที่เป็นประชากรนอก
โรงเรียน ไดแก ประชากรกอนวัยเรียน ประชากรที่อยูในวัยเรียนแตพลาดโอกาสเขาศึกษาในระดับ
ตางๆ ตลอดจนประชากรที่มีวัยพนวัยเรียนในระบบโรงเรียนไปแลวจนถึงผูสูงอายุ
สุรกุล เจนอบรม (2542) ใหความหมายของการศึกษานอกระบบวา เป็นรูปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาคน เพื่อใหเกิดการเรียนรู เพราะถาคนเกิดการเรียนรูก็จะสามารถคิดเป็น
สามารถคิดวิเคราะหแ แยกแยะรูจักการรับขาวสารขอมูล รูจักการตัดสินใจ รูจักการเลือกรวมทั้งรูถึง
ความตองการของตนเอง
จากความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนดังกลาว พอจะสรุปไดวา การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน เป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่จัดใหกับบุคคลทั้งที่เป็นเด็กกอนวัยเรียน เด็กที่อยูในวัย
เรียน ที่ไมสามารถเขาเรียนในระบบการศึกษาในโรงเรียนตามปกติได รวมถึงเยาวชนและผูใหญที่
พลาด ขาด ดอย โอกาสทางการศึกษาใหไดเรียนรูทั้งวิชาการและวิชาชีพ โดยการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจะมีความยืดหยุนทั้งในเรื่องของหลักสูตร รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา และการ
ประเมินผล ที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง
2.3 ลักษณะของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2552) ไดจาแนกลักษณะ
ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามจุดมุงหมายไวดังนี้
1) การจั ด การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเพื่อ ชดเชยโอกาส เป็ นการจั ด การศึ ก ษาให แ ก
กลุมเปูาหมายที่พลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบโรงเรียนใหไดรบการศึกษาที่มีความเทาเทียมกัน
ไดแก การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่หลักสูจนมีลักษณะเทียบเทา
กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อแกไขปใญหา เป็นการใชการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อแกปใญหาทั้งในระดับชาติและระดับบุคคล โดยมีกิจกรรมตางๆ ไดแก
2.1) การแกไขปใญหาการไมรูหนังสือของประชาชน ซึ่งปใจจุบันคาดประมาณวามีผูไม
รูหนังสืออยูระหวางรอยละ 2 – 7 ของประชากรของประเทศ ซึ่งมีทั้งผูที่อยูในถิ่นทุรกันดารหางไกล
และผูลืมหนังสือในเมือง
2.2) การแกไขปใญหาความยากจน โดยการจัดหลักสูตระยะสั้น เพื่อฝึกทักษะอาชีพ
รวมทั้งโครงการพัฒนาชุมชนในรูปแบบตางๆ เชน การจัดการความรูในชุมชน โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
2.3) การแกไขปใญหาคุณภาพชีวิต โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น การ
ฝึกอบรมตางๆ โดยมุงเนนเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และทักษะชีวิต
ตลอดจนการใหความรูทางดานการเมือง การปกครอง การทาหนาที่ของพลเมือง
3) การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อตอบสนองความตองการการเรียนรูของบุคคล
โดยมุงเนนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบที่หลากหลายทั้งการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น e –
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Learning กลุมสนใจ คายวิช าการ เพื่อตอบสนองความตองการกากรเรียนรูโดยทั่วไป หรือเป็นงาน
อดิเรก การใชชีวิตในวัยเกษียณใหมีความสุข เป็นตน
นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนยังยึดหลักการที่วา
ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ผูเรียนแตละคนมี ธรรมชาติที่แตกตางกัน ทั้งดานวัย
วุฒิภาวะ ความถนัด ความสนใจ วิธีการเรียนรู ตลอดจนมีการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดลอมที่แตกตาง
กัน ซึ่งสงผลตอการเรียนรูทั้งสิ้น ดังนั้นการจัดการเรียนรูจึงตองยึดผูเรียนเป็นสาคัญ เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง ตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพที่มีอยู และเรียนรูอยางมี
ความสุข โดยขั้นตอนการจัดการเรียนรูของการศึกษานอกระบบโรงเรียนประกอบดวย 4 ขั้นตอน
(สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2553) ดังนี้
1) การแนะแนว เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสาคัญ เพราะเป็นขอมูลเบื้องตนที่กลุมเปูาหมาย
จะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับวิธีเรียนซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย เพื่อจะไดใชเป็นขอมูลในการตัดสินใจได
อยางเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและวิถีชีวิตของตนเอง
2) การตรวจสอบและรับสมัครผูเรียน เป็นขั้นตอนที่จะเปิดใหผู เรียนเขามาสมัครเรียนโดย
ผานการตรวจสอบคุณสมบัติตางใหครบถวน
3) การวางแผนการเรียน เป็นขั้นตอนที่อธิบายถึงวิธีเรียน การวัดผลและประเมินผล ที่เปิด
โอกาสใหผูเรียนไดเลือกรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสม ตามความตองการ สอดคลองกับวิถีชีวิต
4) การวัดและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่มีเปูาหมายในการนาผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู หรือนาไปใชเป็นขอมูล ในการปรับปรุงแกไข สงเสริมการเรียนรูและ
พัฒนาการของผูเรียน โดยตรง และนาไปปรับปรุงแกไขการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งการนาไปใชในการพิจารณาตัดสินความสาเร็จทางการศึกษาของผูเรียน
2.4 หลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ความเชื่อพื้นที่สาคัญของการจัดการศึกษานอกระบบ ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเดนของประเทศ
ไทยคือ ความเชื่อที่วามนุษยแทุกคนตองการความสุขเป็นเปูาหมายสูงสุดของชีวิต การคิดตัดสินใจ การ
เลือกทาหรือไมกระทาใดๆ โดยใชเหตุผลขอมูลประกอบการคิดอยางรอบคอบอยางนอย 3 ดาน คือ
ขอมูลเกี่ยวกับตนเองทั้งทางรางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ ฐานะ ความเป็นอยู ขอมูลเกี่ยวกับสังคม
ทั้งสังคมวัฒนธรรมประเพณี และสภาพแวดลอมทางกายภาพตางๆ และขอมูลทางวิชาการคือ ความรู
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจนั้นๆ
หลักการศึกษานอกระบบ เป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิตโดยมีหลักการที่สาคัญ 5
ประการ ไดแก (สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2547)
1) หลักความเสมอภาคทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตองไมมี
การเลือกปฏิบัติ แตเป็นการสรางความเสมอภาคภายใน โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางเทา
เทียม
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2) หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง การจัดการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูมุง
ใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพของตนและเกิดความสานึกที่จะพัฒ นาตนเองได มีการพึ่งพาตนเองเพื่อ
สามารถดารงชีวิตอยางเป็นปกติสุข
3) หลักการบูรณาการการเรียนรูกับวิถีชีวิต จัดการเรียนรูที่สัมพันธแกับสภาพปใญหาวิถีชีวิต
สภาพแวดลอมและชุมชน ทองถิ่น เพื่อนาไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน
4) หลักความสอดคลองกับปใญหาความตองการและความถนัดของผูเรียน เป็นการสงเสริมให
ผูเรียนรูจัก ความตองการของตนเอง สามารถจัดการศึกษาใหกับตนเองไดอยางเหมาะสม ผูเรียนรวม
กาหนดวัตถุประสงคแ สาระการเรียนรู วิธีการเรียน และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง
5) หลักการเรียนรูรวมกันและการมีสวนรวมของชุมชน การเรียนรูรวมกันในกลุมเป็นการ
สงเสริมและสรางกัลยาณมิตรในกลุมผูเรียน กอใหเกิดความผูกพัน ชุมชนสามารถเขามารวมในการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
นอกจากนี้ สุมาลี สังขแศรี (2546) ระบุถึงหลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ยึด
หลักในการจัดการเรียนรูดังนี้
1) ความครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุมเปูาหมาย
2) ความเทาเทียมและเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
3) การเปิดโอกาส สรางโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา
4) สนองความตองการของบุคคลและสังคม
5) การจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหกลุมเปูาหมายมีสิทธิเลือกได
6) มีความยื ดหยุ น และเข าถึง ไดง าย ลดกฎระเบี ยบ ขั้นตอน และเปิด โอกาสส าหรั บทุ ก
กลุมเปูาหมาย
7) จัดบริการใหใกลตัว เขาถึงตัวผูเรียน เชน สื่อประเภทตางๆ มีแหลงการเรียนรูในชุมชน
8) จัดกิจกรรมใหผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิต ไมใหแปลกแยกไปจากการดาเนินชีวิต
9) จัดกิจกรรมใหมีความตอเนื่อง
10) สรางแรงจูงใจ สรางนิสัยใฝุเรียน ใฝุรูใหเครื่องมือในการแสวงหาความรูแกกลุมเปูาหมาย
11) ใหทุกฝุายมีสวนรวม ทั้งภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชน
12) ใหชุมชนเป็นฐานการเรียนรู โดยเริ่มที่ชุมชนและชุมชนเป็นหลักในการดาเนินการ
13) เนนการเรียนรูตามสภาพปใญหา
14) เปลี่ยนภาพของการศึกษาจากหองเรียน การทองจา การบอกความรูมาเป็นภาพของการ
รวมเรียนรูจากการดาเนินชีวิตและสภาพปใญหาจริง
โดยสรุปหลักการสาคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ การสรางโอกาสในการศึกษา
อยางเสมอภาคทางการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีเนื้อหา กิจกรรม ที่สัมพันธแกับสภาพชีวิต และความ
ตองการของผูเรียน ซึ่งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชนในภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนดวย
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2.5 การดาเนินงานของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึก ษานอกโรงเรี ย น เดิมอยูในความรั บผิ ดชอบของกองการศึก ษาผู ใ หญ กรมสามั ญ
ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ต อ มาได มี ก ารแยก กศน. ออกจากกรมสามั ญ ศึ ก ษาและจั ด ตั้ ง
เป็น "กรมการศึกษานอกโรงเรียน" จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 ไดมีการปฏิรูประบบราชการ และมีการ
ยุบรวมกรมตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจากเดิม 14 กรม เหลือเพียง 5 สานักงาน ทาใหกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน ถูกยุบ รวมเป็ นสานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอมาตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พุทธศักราช 2551 สานักฯ (สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัย, 2555) จึงปรับภารกิจเป็นสานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยมีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย
1. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค 5 ภาค (เหนือ,
ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง,ตะวันออก,ใต) และกรุงเทพมหานคร (สถาบัน กศน. ภาค/
สถาบัน กศน. กทม.)
2. ส านั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด 77
จั ง หวัด และกรุ ง เทพมหานคร (ส านั กงาน กศน. จัง หวัด /ส านั ก งาน กศน. กทม.) แบ ง
ออกเป็ น ศูน ยแ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยอาเภอ/เขต (ศูนยแ กศน.
อาเภอ/เขต) แบงออกเป็น ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล/แขวง
(กศน. ตาบล/แขวง) และแบงออกเป็นศูนยแการเรียนชุมชน (ศรช.)
3. ศูน ยแ ฝึ กวิ ช าชีพ ประกอบด ว ย ศู นยแ ฝึ ก วิช าชี พจั งหวัด กาญจนบุ รี "สามสงฆแท รง
พระคุ ณ " ศู น ยแ ฝึ ก และพั ฒ นาอาชี พ เกษตรกรรม วั ด ญาณสั ง วรารามวรมหาวิ ห าร อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ และศูนยแฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.)
(จังหวัดชุมพร เชียงราย ปใตตานี มุกดาหาร สระแกว สุรินทรแ อุตรดิตถแ)
4. ศู น ยแ วิ ท ยาศาสตรแ แ ละวั ฒ นธรรม ประกอบด ว ย
ศู น ยแ วิ ท ยาศาสตรแ เ พื่ อ
การศึกษา (ทองฟูาจาลอง เอกมัย) ศูนยแวิทยาศาสตรแเพื่อการศึกษา รังสิต ศูนยแวิทยาศาสตรแ
เพื่อการศึกษา (ศว.) (จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแกน ตรัง พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา
นครศรี ธ รรมราช นครสวรรคแ ล าปาง สระแก ว สมุท รสาคร ยะลา อุบ ลราชธานี ) ศู น ยแ
วิทยาศาสตรแและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด และอุทยานวิทยาศาสตรแพระจอม
เกลา ณ หวากอ จ.ประจวบคีรีขันธแ
5. สถาบันการศึกษาทางไกล
6. ศูนยแการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
7. สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร
8. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมเปูาหมายพิเศษ
9. ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในตางประเทศ
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จากเอกสารจะเห็นไดวา การศึกษานอกระบบโรงเรียนดาเนินการจัดการเรียนรูหลากหลายวิธี
เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรี ยน ซึ่งนับเป็นวิธีการสงเสริมการเรียนรูที่ยืดหยุน ทาให
ประชาชนที่พลาดโอกาสและขาดโอกาส ไดมีโอกาสเลือกวิธีหรือรูปแบบในการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ตัวเองมากที่สุด
ตอนที่ 3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรูเป็นการตั้งใจกระทาใหเกิดการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่ดียอมทาใหเกิด
การเรียนรูที่ดี ผูสอนเป็นผูที่มีบทบาทสาคัญในการทาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การสอนอยางมี
หลักการมีความรูและมีทักษะจะชวยใหการเรียนเป็นไปอยางมีความหมายและมีคุณคาโดยเฉพาะใน
ปใจจุบัน กระบวนการเรียนรูมิไดจากัด เฉพาะในหองเรียนเทานั้น ดังนั้นการจัดการเรียนรู จึงเป็นสิ่งที่
สาคัญอยางยิ่งที่จะตองเรียนรู ทาความเขาใจ และนาไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและสัมฤทธิ์ผล
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู ไมใชเป็นเพียงการถายทอดเนื้อหาวิชา โดยใชวิธีการบอกใหจดจาและ
นาไปทองจาเพื่อการสอบเทานั้น แตการจัดการเรียนรูนับเป็นศาสตรแอยางหนึ่งที่มีความหมายที่ลึกซึ้ง
กลาวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผูสอนนามาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เรียกไดวาเป็น การจัดการเรียนรู
นักการศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูในทัศนะตางๆ ดังนี้
สุมน อมรวิวัฒนแ (2533) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูไววา การจัดการเรียนรู
คือสถานการณแอยางหนึ่งที่มีสิ่งตอไปนี้เกิดขึ้น ไดแก
1. มีความสัมพันธแและมีปฏิสัมพันธแเกิดขึ้นระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียนผูเรียน
กับสิ่งแวดลอม และผูสอนกับผูเรียนกับสิ่งแวดลอม
2. ความสัมพันธแและมีปฏิสัมพันธแนั้นกอใหเกิดการเรียนรูและประสบการณแใหม
3. ผูเรียนสามารถนาประสบการณแใหมนั้นไปใชได
ประพนธแ ผาสุขยืด (2548) กลาวถึง การจัดการเรียนรู วาหมายถึง เรื่องที่ตองอาศัยการ
เรียนรูผานการระทา ทั้งนี้เนื่องจากความรูที่นามาใชภายใตบริบทของการจัดการเรียนรูนั้นไมไดกิน
ความเพียงแคตัวความรูอยางที่เขาใจกันทั่วไป หากแตวาในคาวาความรูนั้นมีสวนที่เป็นทักษะ และ
สวนที่เป็นการปฏิบัติ ทัศนคติ อารมณแ ความรูสึก รวมอยูในคาวา ความรูนั้นดวย การพยายามทา
ความเขาใจเรื่องการจัดการเรียนรูจึงตองอาศัยกระบวนการเรียนรูผานการกระทา
วรภัทรแ ภูเจริญ (2548) กลาววา การจัดการเรียนรู หมายถึง องคแความรูที่เกิดขึ้นและการ
บริการความรูตางๆ ที่คนควา รวบรวม สรางใหม คนพบเอง ตลอดจนความรูที่ศึกษามาเพื่อเอาไปใช
ในการฝึกอบรม การจัดการเรียนรูจึงเป็นกระบวนการที่ใหงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดตามที่ตองการ โดย
ใชความรูพื้นฐาน อาศัยความรูเป็นปใจจัยทาใหงานสาเร็จ
Hill (1982) นิยามการจัดการเรียนรูไววา การจัดการเรียนรู คือ กระบวนการใหการศึกษาแก
ผูเรียน ซึ่งตองอาศัยปฏิสัมพันธแระหวางผูสอนกับผูเรียน
Good (1973) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูวา การจัดการเรียนรู คือ การกระทา
อันเป็นการอบรมสั่งสอนผูเรียนในสถาบันการศึกษา
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Hough and Duncan (1970) อธิบาย การจัดการเรียนรู วาหมายถึง กิจกรรมของบุคคลซึ่ง
มีหลักและเหตุผล เป็นกิจกรรมที่บุคคลไดใชความรูของตนเองอยางสรางสรรคแ เพื่อสนับสนุนใหผูอื่น
เกิดการเรียนรูและความผาสุก ดังนั้นการจัดการเรียนรูจึงเป็นกิจกรรมในแงมุมตางๆ 4 ดาน คือ
1. ดานหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุงหมายของการศึกษาความเขาใจใน
จุดประสงคแรายวิชาและการตั้งจุดประสงคแการจัดการเรียนรูที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหาได
เหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่น
2. ดานการจัดการเรียนรู (Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสม เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุถึงจุดประสงคแการเรียนรูที่วางไว
3. ดานการวัดผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถ
วิเคราะหแผลได
4. ดานการประเมินผลการจัดการเรียนรู (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการ
ประเมินผลของการจัดการเรียนรูทั้งหมดได
จากนิ ย ามความหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู พอจะสรุปไดวา การจัดการเรียนรู คือ
กระบวนการปฏิ สั ม พั น ธแ ร ะหว า งผู ส อนกั บ ผู เ รี ย นในการที่ จ ะท าให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ต าม
วัตถุประสงคแของผูสอน และสามารถนาไปใชไดอยางสรางสรรคแตามที่ตองการ
3.2 หลักการจัดการเรียนรู้
หลั กการจั ดการเรี ยนรูเป็ นความรูพื้นฐานที่ส าคัญในการจัดการเรียนรูใหผู เรียนมีความรู
ความสามารถเจริญงอกงามในทุกๆดาน ซึ่งหลักการพื้นฐานนี้มีนักการศึกษาไดแสดงทรรศนะไวหลาย
ทาน เชน
วัฒนาพร ระงับทุกขแ (2542) กลาวถึงหลักการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
1.การเรี ย นรู เ ป็ น กระบวนการที่ค วรเป็ น ไปอย า งมี ชี วิต ชี ว า ดั ง นั้น ผู เ รี ย นควรมี บ ทบาท
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตน และมีสวนในกิจกรรมการเรียนรู
2.การเรี ย นรู เ กิ ด ขึ้ น จากแหล ง ต า งๆกั น มิ ใ ช จ ากแหล ง ใดแหล ง หนึ่ ง เพี ย งแหล ง เดี ย ว
ประสบการณแความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคลถือวาเป็นแหลงการเรียนรูที่สาคัญ
3.การเรียนรูที่ดีจะตองเป็นการเรียนรูที่เกิดจากความเขาใจ จึงจะชวยใหผูเรียนจดจาและ
สามารถใชการเรียนรูนั้นใหเป็นประโยชนแได การเรียนรูที่ผูเรียนเป็นผูคนพบดวยตนเอง มีสวนชวยให
เกิดความเขาใจลึกซึ้งและจดจาไดดี
4.การเรียนรูกระบวนการเรียนรูนั้นมีความสาคัญ หากผูเรียนเขาใจและมีทักษะจะสามารถใช
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู และคาตอบตางๆที่ตองการ
5.การเรียนรูที่มีความหมายคือ การเรียนรูที่สามารถนาไปใชในชีวิตประจาวัน
Rojers (1996) ก็มีความเชื่อที่สอดคลองกันวา มนุษยแนั้นเป็นผูมีศักยภาพในดานดี ตองมี
เอกลักษณแของตนเอง มีแรงขับหรือพลังผลักดันใหเรียนรูและแสวงหาประสบการณแการเรียนรูที่มี
ความหมายตอตนเอง มีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง และความสาเร็จของการ
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เรียนรูขึ้นอยูกับความเต็มใจของนักศึกษาในการเรียนรู โดยหลักการในการจัดการเรียนรูมีลักษณะ
สาคัญ คือ 1) การมีสวนเกี่ยวของดวยเป็นสวนตัว 2) การริเริ่มดวยตนเอง 3) การประเมินตนเองโดย
ผูเรียน 4) ความหมายของการเรียนรูคือ สาระสาคัญของการเรียน และ 5)การขยายความรูไปสูสิ่งอื่น
ได นอกจากนี้ผูสอนตองใหโอกาสผูเรียนไดมีการเรียนรูดวยตนเองโดยครู เป็นเพียงผูจัดประสบการณแ
ตางๆ หรือเป็นผูสงเสริมการเรียนรูเทานั้น
ทองคูณ หงสแพันธุแ (2542) ไดใหหลักการจัดการเรียนรูโดยกลาวไวเป็นบัญญัติ 20 ประการ
ของการจัดการเรียนรู ไดแก 1) ศึกษาหลักสูตรใหกระจาง 2) วางแผนการจัดการเรียนรูอยางดี 3) มี
กิจกรรม/ทาอุปกรณแ 4) สอนจากงายไปหายาก 5) วิธีสอนหลายหลากมากชนิด 6) สอนใหคิดมากกวา
จา 7) สอนใหทามากกวาทอง 8) แคลวคลองเรื่องสื่อสาร 9) ตองชานาญการจูงใจ 10) อยาลืมใช
จิตวิทยา 11) ตองพัฒนาอารมณแขัน 12) ตองผูกพันหวงหาศิษยแ 13) เฝูาตามติดพฤติกรรม 14) อยา
ทาตัวเป็นทรราช 15) สรางบรรยากาศไมนากลัว 16) ประพฤติตัวตามที่สอน 17) อยาตัดรอนกาลังใจ
18) ใชเทคนิคการประเมิน 19) ผูเรียนเพลินมีความสุข 20) ผูสอนสนุกกับการเรียน
อยางไรก็ดี อุษา คงทอง และคณะ (2553) ไดสรุปถึงหลักการพื้นฐานในการจัดการเรียนรู
พื้นฐาน ประกอบดวย 10 ประการ ไดแก
1. สอนจากสิ่งที่อยูใกลตัวออกไป หาสิ่งที่อยูไกลตัว ตามปกติผูเรียนมักจะสนใจและคุนเคย
กับสิ่งที่อยูใกลตัว บทเรียนที่ผูสอนจะนามาสอนนั้นควรเลือกสิ่งที่อยูรอบตัว หรือใกลตัวกอน แลวคอย
สอนสิ่งที่อยูหางจากตัวออกไปเรื่อยๆ
2. สอนจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก การจัดการเรียนรูถาจะใหเกิดการเรียนรูที่ดี ผูสอนจะตอง
พิจารณาเลือกหัวขอเรื่องจากงายไปหายากอยูแลว เพราะสิ่งงายๆ นั้น ผูเรียนจะเขาใจไดดี และเป็น
พื้นฐานในการเรียนสิ่งยากตอไป
3. สอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑแ ในการจัดการเรียนรูบทเรียนใดๆ ก็ตาม ผูสอนควรให
ตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง หรืออาจจะใหผูเรียนชวยหาตัวอยางใหแลวชวยกันสรุปตั้งกฎเกณฑแขึ้นมา
4. สอนจากสิ่งที่รูไปหาสิ่งที่ไมรู ทั้งนี้ เป็นเพราะวาประสบการณแใหมนั้น ยอมตองอาศัย
บทเรียนเกาหรือประสบการณแเดิมเป็นพื้นฐาน จึงจะเรียนบทเรียนใหมไดเขาใจดี
5. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม ในการจัดการเรียนรูบทเรียนใดๆ ก็ตาม ผูสอนควร
พยายามใชสื่อการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู จะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น เพื่อเป็น
วิธีการทาใหบทเรียน เป็นรูปธรรม ซึ่งจะงายแกการเขาใจของผูเรียน
6. สอนจากการทดลองไปหาการสรุปตั้งกฎเกณฑแ บทเรียนใดที่สามารถใหผูเรียนทดลอง
ปฏิบัติจริงได ผูสอนก็ควรใหผูเรียนทดลองปฏิบัติหรือลงมือกระทาดวยตนเอง เมื่อทดลองเสร็จแลว
ผูสอนจึงซักถามและใหผูเรียนคิดสรุปเป็นกฎเกณฑแขึ้นมา
7. สอนโดยคานึงความแตกตางระหวางบุคคล ธรรมชาติของผูเรียนในวัยตางๆ นั้นจะมีความ
แตกตางกันทั้งในดานความสนใจ ความถนัดพิเศษและความสามารถ ผูสอนจะตองเขาใจในหลัก
พัฒนาการของผูเรียนในวัยตางๆ ดวย เพื่อที่จะไดจัดเตรียมบทเรียนและกิจกรรมไวหลายๆอยาง ให
ผูเรียนไดเลือกทากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะเกิดผลดีตอการเรียนของผูเรียนดวย
8. สอนโดยคานึงถึงหลักจิตวิทยา หลักจิตวิทยาที่ผูสอนตองนามาใชในการจัดการเรียนรูมาก
ที่สุดคือ จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษา เป็นตน
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9. สอนโดยยึดจุดหมายของการจัดการศึกษา จุดหมายของการจัดการศึกษาจะเป็นเปูาหมาย
หลักตามแนวนโยบายในการจัดดาเนินการศึกษาของชาติในระดับตางๆ
10. สอนโดยยึดความมุงหมายของหลักสูตรและบทเรียนเป็นหลัก ในการจัดการเรียนรูนั้น
ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดความมุงหมายหรือผลการเรียนรู ที่คาดหวังของหลักสูตรที่
กาหนดไวเป็นหลัก และอีกทั้งผูสอนยังตองกาหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังเฉพาะของแตละสาระหรือ
หนวยการเรียนรูขึ้นดวย และในขณะสอนผูสอนตองพยายามจัดสถานการณแ สภาพการณแและกิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหการจัดการเรียนรูบรรลุตามความมุงหมายเฉพาะสาระหรือหนวยการเรียนรูนั้น เพื่อให
ผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการเรียนที่ดี
จากเอกสารที่เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรูตางๆ นั้นพอจะสรุปไดวา หลักการจัดการเรียนรู
เป็นการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ โดยเชื่อวาผูเรียนมีความสาคัญที่สุด และ
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อให
การจัดการเรียนรูบรรลุตามความมุงหมายได
3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู เป็ นกระบวนการพัฒนาคนและกลุ มคนโดยผูเรียนและผู สอน
ชวยกันจัดเป็นกิจกรรมขึ้นมาเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งตางๆ อันจะทาใหเกิดความรู ความเขาใจ
ทักษะ ความสามารถ เจตคติและคานิยมที่ดี ในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคแของการ
เรียน และจุดเนนของสาระสาคัญ ผูสอนควรมียุทธวิธีในการดาเนินงานเพื่อใหไดผลดี คือ คิด คนควา
เพื่อแสวงหาหลักการแนวทางตางๆ และนาวิธีการใหมๆ ไปใชจัดการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เป็นสาคัญดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเนนกระบวนการเรียนรู ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูมีหลาย
กระบวนการ เชน
ทักษะกระบวนการ 9 ประการ เป็นการรวบรวมวิธีการจัดการเรียนรูตางๆ เขาดวยกัน ผูที่
จัดการเรียนรูแบบนี้ไมจาเป็นตองกังวลวาไดดาเนินการตามลาดับขั้น หรื อไม ครบทุกขั้นตอนหรือไม
เพราะการจัดการเรียนรูแตละครั้งมีจุดเนนตางกันการจัดการเรียนรูครั้งที่หนึ่งอาจเริ่มจากขั้นที่ 1 แลว
ไปเนนขั้นที่ 4, 5 และ 6 เป็นตน ผูสอนอาจเนนทักษะบางขั้นมาก และบางขั้นนอยกวา อยางไรก็ตาม
ทักษะกระบวนการทั้ง 9 ประการนี้ เป็นสิ่งที่มุงจะใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยใหผูเรียนมีนิสัยที่จะใช
กระบวนการเหลานี้ในการคิด คนควาหาความรูตอไป ทักษะกระบวนการ 9 ประการมีขั้นตอนดังนี้
1 ขั้นตระหนัก ผูเรียนตระหนักถึงปใญหา ความจาเป็น เห็นความสาคัญของปใญหานั้นและ
ตองการเรียนรูหรือแกปใญหา
2 ขั้นวิเคราะหแ วิจารณแ ผูเรียนนาปใญหาแยกแยะหาสาเหตุ ความสาคัญและพิจารณา
องคแประกอบของปใญหา
3 ขั้นสรางทางเลือกที่หลากหลาย ผูเรียนเสนอแนวทางแกปใญหาโดยไมตองกังวลวาดี/ไมดี
4 ขั้นประเมินและเลือกทางเลือก ผูเรียนคิด อภิปรายถึงแนวทางแกปใญหาที่ไดผลและตรง
ปใญหาที่สุด
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5 ขั้นปฏิบัติ ตกลงวางแผนการปฏิบัติตามทางเลือกโดยวิธีตางๆ เชน ลงมือทาหาความรู
6 ขั้นปฏิบัติอยางชื่นชม ผูสอนติดตามใหกาลังใจและใหการยอมรับ เพื่อใหผูเรียนทุกคนให
ความรวมมือดวยความเต็มใจ
7 ขั้นประเมินระหวางปฏิบัติ ผูเรียนตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจความถูกตอง
เหมาะสม ผูสอนใหการเสริมแรงตามขอตกลง
8 ขั้นปรับปรุง ผูเรียนยอมรับปใญหา ถามีปใญหาเกิดขึ้นในการทางานผูเรียนชวยกันเสนอแนะ
และนาไปปรับปรุงดวยตนเอง
9 ขั้นประเมินผลรวม ผูเรียนทั้งชั้นสรุปการทางานของตน
พจนา เอื้องไพบูลยแ (2546) ไดทาการพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูในชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน : การศึกษาแบบพหุกรณี พบวา กระบวนการเรียนรู ในชุมชนประกอบดวยไปดวย 8
ขั้นตอน ไดแก
1. การทบทวนความยากลาบากในชีวิต
2. การตรวจสอบถึงสาเหตุวิกฤตของกลุมแกนนาชุมชน
3. การกระตุนคนในชุมชนไดความตระหนักในสถานการณแที่เป็นปใญหาของชุมชน
4. การหาทางเลือกในการแกไขปใญหา
5. การปฏิบัติการตามทางเลือก
6. การประเมินผลยอนกลับ
7. การพัฒนาความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้น
8. การบูรณาการเขาสูชีวิต
นอกจากนี้ กมล ภูประเสริฐ (2545) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูอันมี
องคแประกอบที่สาคัญ 4 องคแประกอบไดแก
1. สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน
2. สงเสริมความสามารถในกระบวนการเรียนรู
3. สงเสริมพัฒนาการทุกดานของผูเรียนแตละคน โดยคานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
4. สงเสริมใหผูเรียน เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง และ
การนาไปใชประโยชนแได หรือมีสวนรวมในการเรียนรูใหมากขึ้น
ทิศนา แขมมณี (2545) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็น
สาคัญ ไวดังนี้
1. ครูเป็นผูสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองมี
สวนรวมในการวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียน ตลอดจนการวัดประเมินผลการเรียนรู
2. การออกแบบกิจ กรรมการเรียนรูตองคานึงถึง เนื้อหาวิชา ประสบการณแเดิมและความ
ตองการของผูเรียน โดยวิธีการที่ใชในการจัดการเรียนรูถือวาเป็นสิ่งที่สาคัญที่ทาใหการเรียนรูประสบ
ผลสาเร็จ
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3. การเรียนรูประสบผลสาเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ไดรับความสนุกจาก
การเรียน มีสวนรวมในการเรี ยนรูทางานรวมกับเพื่อน ไดคนควา ตั้งคาถามและคนหาคาตอบรวมทั้ง
การบรรลุผลสาเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มดวยตนเอง
4. การมีป ฏิสัมพันธแที่ดีในกลุมขณะที่ทางานรว มกันของผู เรียนจะชวยสงเสริมทักษะดาน
สังคมใหกับผูเรียน ใหผูเรียนมีความเจริญงอกงาม ปรับปรุงตนเองใหเขากับผูอื่นในการทางาน ในการ
ดาเนินชีวิตของตนเอง
5. ครูตองเป็นผูอานวยความสะดวกและเป็นแหลงเรียนรู สามารถคนพบความตองการที่
แท จ ริ ง ของผู เ รี ย น เป็ น แหล ง ความรู ที่ ท รงคุ ณ ค า ของผู เ รี ย นสามารถค น คว า สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณแ ที่
เหมาะสมกับผูเรียน มีความเต็มใจที่จะชวยเหลือทั้งในดานความเชี่ยวชาญ ความรู เจตคติ และการ
ฝึกฝน
6. ผูเรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางไปจากเดิม การจัดการเรียนสอนที่เนนผูเรียน
เป็นสาคัญมุงใหผูเรีย นเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางออกไป ผู เรียนจะมีความมั่นใจในตนเองและ
ควบคุมตนเองไดมากขึ้น มีวุฒิภาวะที่สูงขึ้น
7. การจั ด การเรี ย นรู โ ดยเน น ผู เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เป็ น การศึ ก ษาที่ มุ ง เน น การพั ฒ นา
ประสบการณแเรียนรูของผูเรียนหลายๆดานไปพรอมๆกัน ทั้งดานความรู ความคิด การปฏิบัติ และ
ดานอารมณแความรูสึก
จากเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูตางๆ พอจะสรุปไดวา กระบวนการจัดการ
เรียนรูโดยความรวมมือกันของผูเรียนและผูสอนอยางเป็นขั้นเป็นตอนดวยวิธีการที่หลากหลาย อันจะ
ทาใหผูเรียนเกิด ความรู ทักษะ เจตคติและคานิยมที่ดี และนาไปสูพฤติกรรมที่ดีตอไป
3.4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู เป็นแผนงานหรือรูปแบบที่ออกมาเพื่อใชจัดการเรียนรู ใน
หองเรียน หรือในการจัดการเรียนรูเสริมความรู และเป็นรูปแบบที่ใชในการจัดทาสื่อการจัดการเรียนรู
ซึ่งรวมถึงหนังสือฟิลแม วีดีทัศนแ และโปรแกรมคอมพิวเตอรแตางๆ ตลอดจนกาหนดการจัดการเรี ยนรู
ระยะยาว แตละรูปแบบการจัดการเรียนรูจะใหแนวทางการจัดการจัดการเรียนรูเพื่อชวยใหผูเรียน
ประสบความสาเร็จตามจุดประสงคแดานตางๆ ที่กาหนดไว โดย กุลยา ตันติผลาชีวะ (2543) นิยาม
รู ป แบบการจั ดการเรี ย นรู ว า หมายถึ ง ลั ก ษณะหรือ ขั้น ตอนการจั ดการให ผู เ รีย นมี การจั ดระบบ
ขอเท็จจริง กฎ ที่ไดรับจากประสบการณแการเรียน ไปขยายโครงสรางทางปใญญาใหกระจางจนเกิด
ความเข าใจและน าไปสู การประยุ กตแ และเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล องกั บ ทิ ศนา แขมมณี
(2545) กลาววา รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึงสภาพหรือลักษณะของการเรียนการสอนที่จัดขึ้น
ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อตางๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอน
ตางๆ เขามาชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการและจุดประสงคแที่ยึดถือ ซึ่งกลาว
โดยสรุปแลว รูปแบบการจัดการเรียนรูเป็นแบบแผนการจัดการเรียนรู โดยมีเทคนิคการจัดการเรียนรู
ที่ผูเรียนเป็นผูทากิจกรรมอยางมีลาดับขั้นตอนโดยมีผูสอนเป็นผูกระตุน ชี้แนะใหคาปรึกษา และรวม
อภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามความมุงหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรูนั้นๆ
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รูปแบบการจัดการเรียนรูประกอบไปดวย 4 ขั้น (ทิศนา แขมมณี, 2540) ไดแก
1. ศึกษาแนวคิดและองคแประกอบสาคัญที่เกี่ยวของกับการเรียนรู สิ่งที่ตองการเป็นการศึกษา
วิเคราะหแ ถึงประเด็น ส าคัญส าหรั บนามาใชในการกาหนดองคแประกอบของรูปแบบการสอนที่จะ
พัฒนาขึ้น
2. กาหนดองคแประกอบและความสัมพันธแขององคแประกอบของรูปแบบการเรียนรู เป็นการ
ระบุองคแประกอบที่ผูพัฒนาเห็นวามีความสาคัญ จาเป็นตอผลการเรียนรูสิ่งนั้นๆ ของผู เรียน เชน
จุดมุงหมาย เนื้อหา กระบวนการสอน ขั้นตอนและกิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล เป็นตน
และเป็นการกาหนดความสัมพันธแของแตละองคแประกอบใหสอดคลองกันตามแนวคิดหรือหลักการ
พื้นฐานที่ใช
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูเป็นการหาขอมูลเชิงประจักษแมายืนยันวา
แผนการจั ดองคแป ระกอบต างๆที่ไดพัฒ นาขึ้นอยางมีร ะบบนี้ มีคุณภาพและประสิ ท ธิภ าพจริง คื อ
สามารถนาไปใชปฏิบัติได และเกิดผลตอผูเรียนตามตองการหรือไดกาหนดจุดมุงหมายไว การหา
ขอมูลเชิงประจักษแนี้ทาโดยการนาแผนการจัดองคแประกอบนี้ไปทดลองใชในหองเรียนตามระเบียบวิธี
วิจัย ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตรแที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถยืนยันดวยตัวเลขได นอกจากนี้ยัง
สามารถใช ก ารตรวจสอบเขิ งประเมิน จากผู ทรงคุณ วุฒิ ในสาขาที่ เกี่ ยวข องได ในทางปฏิบั ติก าร
ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูจะเริ่มจากการตรวจสอบเชิงประเมินของผูทรงคุณวุฒิ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขแผนการจัดองคแ ประกอบใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกอนนาไปทดลอง
ใชในหองเรียน
4. การปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู เป็นการปรับแกรูปแบบการเรียนรูที่ไดพัฒนาขึ้นใหดียิ่งขึ้น
มีขอบกพรองนอยลง โดยการนาสิ่งที่ไดจากการทดลองใชรูปแบบการสอนมาปรับปรุง แกไขสิ่งที่
ปรับ ปรุ งนี้มาอาจเป็น องคแประกอบ ลักษณะความสัมพันธแขององคแประกอบ ตลอดจนแนวการใช
รูปแบบการเรียนรู
3.5 การประเมินผลการจัดเรียนรู้
ในความหมายที่คนสวนใหญเขาใจกันมาแตเดิมนั้น การประเมินผลเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายหลังกิจกรรมการเรียนรู แตหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานมุงใหผูเรียนไดเรียนรูจนปรากฏเป็น
คุณสมบัติเดนชัดติดตัวผูเรียนไปอยางยั่งยืน และนาไปใชประโยชนแไดจริงในชีวิต ดังนั้น การจัดการ
เรียนรู จึงควรใหอยูในสภาพจริงใหมากที่สุด เมื่อการจัดการเรียนรูเป็นไปตามหรือสอดคลองกับสภาพ
จริง (Authentic learning) แลวการประเมินผลการเรียนรูก็ควรประเมินใหเป็นไปตามสภาพจริง
(Authentic assessment) ดวย ซึ่งหลักการของการประเมินตามสภาพจริงนั้น ถือวาการประเมินผล
กับการเรียนรูเกิดขึ้นอยางผสมผสานกัน กลาวคือ เมื่อมีกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนก็จะไดแ สดง
พฤติกรรมตางๆ ออกมา ซึ่งเป็นขอมูลที่ใชประเมินตามสภาพจริงไดในทันที ดวยเหตุดังกลาวการ
ประเมินจากการปฏิบัติจริงจึงมีความสาคัญมากขึ้นการวัดและประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการ
วัดผลการเรียนรูตามแนวทาง 3 ประการ (อุษา คงทอง และคณะ, 2553) คือ
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1. วัดครบถวนตามจุดประสงคแการเรียนรูไดจริงวัดความสามารถทางความรู ความคิดไดจริง
(Cognitive Ability) วัดความสามารถในการปฏิบัติไดจริง (Performance/Practice Ability) วัด
คุณลักษณะทางจิตใจไดจริง (Affective Characteristics)
2. วัดไดตรงความเป็นจริง คือ สิ่งที่วัดไดนั้นเป็นขอมูล เป็นการแสดงพฤติกรรมที่สะทอน
ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ทั้งความสามารถทางความรู ความคิดความสามารถในการปฏิบัติ
และคุณลักษณะทางจิตใจ มีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดนอยที่สุดไมเปิดโอกาสใหผูดอยความสามารถ
ไดคะแนนสูง ตัดความผิดพลาดที่ผูมีความสามารถสูงกลับไดคะแนนนอย
3. เลือกสรร คิดคนเครื่องมือและเทคนิคการวัดผลที่เป็นการวัดพฤติกรรมที่แทจริงที่
แสดงออกซึ่งความสามารถของผูเรียน (Ability to do) ซึ่งอาจไดจากการสังเกตพฤติกรรมผู เรียน
สังเกตจากการปฏิบัติภาระงาน (Tasks) ที่จัดใหปฏิบัติในสถานการณแที่ผูสอนจะกาหนดสังเกตจาก
รองรอยหลักฐานผลการปฏิบัติภาระงานของผูเรียน เป็นตน
การประเมินผลการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเนนการประเมินตามสภาพจริงมี
วิธีการ (อุษา คงทอง และคณะ 2553) ดังนี้
1) สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม
2) ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน
3) การสัมภาษณแ
4) บันทึกของผูเรียน
5) การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน
6) การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (Practical assessment)
7) การวัดและประเมินผลดานความสามารถ (Performance assessment)
8) การวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชแฟูมผลงาน (Portfolio assessment)
9) อื่นๆ
จากการศึกษาเอกสารตางๆ ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา การประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริงตองใชวิธีการที่หลากหลาย และใหความสาคัญกับการประเมินผลการเรียนรูที่ตองกระทา
ควบคูไปกับการจัดการเรียนรู ดังนั้น การประเมินจากการปฏิบัติงานจึงเป็นหัวใจของการประเมินตาม
สภาพจริง หลักฐานหรือรองรอยของการปฏิบัติงาน รวมทั้งบันทึกความรูสึกนึกคิดที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ ที่รวบรวมไว ซึ่งเรียกวาแฟูมผลงาน จึงเป็นแหลงขอมูลสาคัญของการประเมินตาม
สภาพจริงในการวัด และประเมินผลการเรียนรูที่สะทอนถึงความสามารถจริงของผูเรียนนั้ นจะเห็นได
วาการวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ ดานความสามารถ และโดยใชแฟูมผลงานมีความสาคัญยิ่ง ซึ่ง
ขอมูลที่นามาใชในการประเมินตองมาจากแหลงที่หลากหลาย เชน จากผลงานการทาแบบฝึกหัดหรือ
โครงงาน จากการสังเกต จากการสัมภาษณแ จากการสอบในลักษณะตางๆ และจากการบันทึกของ
ผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง เป็นตน
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ตอนที่ 4 แนวคิดความยั่งยืนในการเรียนรู้
การวิจัย ครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน จึงได
น าเสนอรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ความยั่ ง ยื น ในการเรี ย นรู สาระที่ น าเสนอประกอบด ว ย
ความหมายของความยั่งยืน ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความยั่งยืน การสอนเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการ
เรียนรู การวัดความยั่งยืนในการเรียนรู ระยะเวลาที่ใชวัดความความยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ความหมายของความยั่งยืน
ความยั่งยืน (Sustainable) มีความสาคัญสาหรับการเรียนรูและการดารงชีวิต เนื่องจากการ
สืบทอดสิ่งตางๆ อยางตอเนื่องยาวนานจะเกิดขึ้นไมได ถาผูเรียนหรือบุคคลไมสามารถเรียนรูบทเรียน
เหตุการณแ บุคคล และสิ่งของตางๆ ไดอยางยั่งยืน การสืบตอสิ่งตางๆระหวางกันก็จะเป็นไปอยา ง
ยากลาบาก โดยมีผูสนใจศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับความยั่งยืนในการเรียนรูไวหลายทาน
ราชบัณฑิตยสถาน (2532) ไดใหความหมายของความยั่งยืนวา หมายถึง ยืนยง อยูนาน หรือ
ความคงทนอยูเป็นเวลานาน หรือความตอเนื่องยาวนาน
ปรีชา จุลชัยวรกุล (2538) ใหความหมายของความยั่งยืนในการเรียน วาหมายถึง การคงไว
ของประสบการณแหรือความรูที่ไดรับมาในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากการเรียนรูแลว
กมลรัตนแ หลาสุวงษแ (2528) ยังไดกลาวถึง ความยั่งยืนวา หมายถึง ความสามารถสะสม
ประสบการณตางๆ ที่ไดรับจากการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออมแลวสามารถแสดงออกมาในรูปแบบ
ของการระลึกได (Recall) หรือการจาได (Recognition)
Adam (1976) ที่กลาววา ความยั่งยืน คือการคงไวซึ่งผลการเรียนหรือความสามารถที่จะ
ระลึกไดตอสิ่งเราที่เคยเรียน หรือเคยมีประสบการณแรับรูมาแลว หลังจากที่ไดทอดทิ้งไวชั่วระยะเวลา
หนึ่ง ซึ่งก็คือ ความคงทนในการจา และในการประเมินของการเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแลว
หรื อ ยั ง หรื อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปมากน อ ยเพี ย งใด โดยการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถาประเมินผลทันทีที่ผูเรียนเรียนจบผลการประเมินที่ไดคือ ผลของการเรียนรู แต
ถาปลอยใหเวลาลวงเลยไประยะหนึ่ง อาจเป็น 2 นาที 5 นาที หรือหลาย ๆ วันคอยประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงที่ไดจะเป็นผลของการเรียนรูและความคงทนในการจา
Cermark (1972) ที่อธิบายวา ความจาและการเรียนรูเป็นของคูกันและมีความสัมพันธแกัน
อยางใกลชิดจนอาจจะกลาวไดวา การเรียนรูคือความจานั่นเอง โดยการที่สมองเก็บเอาเนื้อหาสาระ
และความรูไว แตการจะจดจาสิ่งที่เรียนมาแลวหรือเก็บประสบการณแที่ไดเรียนรูมาไวในสมองมากหรือ
นอยเพีย งใดนั้น ขึ้น อยูกับองคแป ระกอบหลายประการ องคแประกอบหนึ่งที่สาคัญคือ กระบวนการ
เรียนรู
จากความหมายดังกลาว จะเห็นไดวา ความยั่งยืน หมายถึง ความสามารถในการจาหรือระลึก
เนื้อหาหรือสิ่งตางๆ ที่ตนเคยไดรับการเรียนรูหรือมีประสบการณแมากอนในระยะเวลา หลังจากทิ้งชวง
ระยะหนึ่ง โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาความยั่งยืนของลักษณะความเป็นไทยของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยการศึกษาความสามารถในการสะสมประสบการณตางๆ ที่ไดรับ
จากการเรียนรู ที่ผูวิจั ยจัดขึ้ นทั้งทางตรงและทางออม แลว นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สามารถแสดงออกถึงความรู เจตคติ ทักษะ ของความเป็นไทยอยางยั่งยืนออกมาในรูปแบบของการ
ระลึกได (Recall) หรือการจาได (Recognition) นั่นเอง
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4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนในการเรียนรู้
ความยั่ ง ยื น ในการเรี ย นรู จะเกิด ขึ้น ได ยอ มมี ส าเหตุ เกิ ดขึ้ น จากปใ จจั ย ตา งๆ มากมาย มี
นักวิชาการหลายทานที่ทาการศึกษาคนควาถึงปใจจัยตางในดานตางๆที่จะมีอิทธิพลตอความยั่งยืนใน
การเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังนี้
กมลรัตนแ หลาสุวงษแ (2528) อธิบายถึง ความยั่ งยืนในการเรียน เป็นความสัมพันธแของการ
เรียนรูและการจา ที่มีผลซึ่งกันและกัน และประกอบดวยพฤติกรรมตางๆ ไดแก
1) การเรียนรู (Learning) ผูที่สามารถจาไดมักเกิดจากการเรียนรู ที่แทจริง มีเหตุผลและมี
หลักเกณฑแสามารถสะสมหรือจากฎเกณฑแตางๆ ได เชน เรียนรูวา 1 บาทมี 4 สลึง ถาคนซื้อของ 2
บาท โดใชเหรียญสลึงแทนเหรียญบาทจะตองใช 8 สลึง เป็นตน
2) ความสามารถในการสะสม (Retention) หมายถึง การรวบรวมประสบการณตางๆ ซึ่งเกิด
จากการเรี ย นรู ทั้ง ทางตรงและทางออม เช น การที่ลิ ง ชิม แพนซีที่ ถูก ขั งอยูก รงสามารถรวบรวม
ประสบการณแการสอยผลไมมาแกปใญหาการสอยกลวยมากินได เป็นตน
3) ความสามารถในการถายทอดได (Reproduction) คือ การที่บุคคลสามารถดึงเอาสิ่งสะ
สมอยูมาใชได 2 รูปแบบ คือ
3.1) การระลึกได (Recall) คือ การถายทอดความจาออกมาโดยการเลาบรรยาย
หรืออธิบายสิ่งที่เคยจาไดนั้นออกมาไดถูกตอง โดยมิตองมีสิ่งนั้นมาปรากฏใหเห็น เชน การบรรยาย
รูปรางหนาตาของขโมยที่ขึ้นบานเมื่อคืนนี้ การเลาถึงสภาพดินฟูาอากาศ ตลอดจนทิวทัศนแที่สวยงาม
ของจังหวัดเชียงใหมได เป็นตน
3.2) การจาได (Recognition) คือ การถายทอดความจาออกมาโดยการชี้สิ่งนั้นได
ถูกตองเมื่อมีสิ่งเราอื่นๆ ปะปนอยูดวย เชน การชี้ตัวผูตองหาบนโรงพักแมจะมีผูอื่นที่ไมใชผูตองหา
ปะปนอยู เป็นตน
นอกจากนี้ มาลินี จุฑารพ (2537) ไดกลาวถึง ปใจจัยที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความยั่งยืนใน
การเรียนรู โดยสรุปได ดังนี้
1. การเห็นบอยๆ (Overlearning) การอานหนังสือใหจาไดดี ตองอานใหจบหลายๆเที่ยว
ยอมจาไดดีกวาการอานจบเพียงครั้งเดียว
2. การทบทวนเป็นระยะ (Periodic Review) โดยการสรุปทบทวนทายบทเรียนหรือถามีการ
ทดสอบทุกครั้งที่เรียนจบในแตละชั่วโมง จะเป็นการทบทวนไดดีที่สุดดวย
3. การระลึกถึงสิ่งที่ทาขณะฝึกฝนอยู (Recall during Practices) โดยการทบทวนสิ่งที่กาลัง
เรียนอยูแลวถามตนเองวาไดความรูอะไร สามารถนาความรูที่ไดไปอธิบายเพื่อนๆ ไดอยางไร ซึ่งถือ
เป็นการทดสอบวาตนเองจาไดแคไหน
4. การจาอยางมีหลักเกณฑแที่ดี (Logical Memory) ไดแก การจาเป็นชวงๆ การจาโดยการ
จัดเป็นหมวดหมู การใชรหัสชวยในการจา การจาอยางมีหลักการ การจาโดยใชคาสัมผัสและการจาใน
สิ่งที่มีความหมาย
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5. ความยั่งยืนจะอยูไดนานถามีการพักผอนสลับบาง เชน เมื่อดูหนังสือจบบทที่ 1 แลวพัก
สักครูตอมาจึงดูบทที่ 2 จะชวยใหการจาเนื้อหาในบทที่ 1 ไดนานกวาการดูหนังสือบทที่1, 2 และ 3
ตอกันไปทีเดียว เป็นตน
6. ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการจดบันทึก
7. การเริ่มกิจกรรมในตอนเชา
จากการศึกษาเอกสารตางๆดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา ปใจจัยที่มีอิทธิพลตอความยั่งยืน
ในการเรียนรูมีความสัมพันธแกันทั้งการเรียนรู การเก็บจา และการถายทอดออกมา ซึ่งจะยั่งยืนมาก
นอยเพียงขึ้นกันการทาซ้าๆบอยๆ อยางเป็นระบบเพื่อใหการเรียนรูในสิ่งนั้นเกิดเป็นความยั่งยืนขึ้น
4.3 การสอนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหนักเรียนเกิดความยั่งยืนในการเรียนรู
ไดดี โดยนักจิตวิทยาหลายทานกลาววา การเรียนรูและความจาเป็นของคูกันและมีความสัมพันธแกัน
อยางใกลชิด จนอาจจะกลาวไดวา การเรียนรูคือความจานั่นเอง โดยการที่สมองเก็บเอาเนื้อหาสาระ
และความรูไว แตการจะจดจาสิ่งที่เรียนมาแลวหรือเก็บประสบการณแที่ไดเรียนรูมาไวในสมองมาหรือ
นอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับองคแประกอบหลายประการ องคแประกอบที่สาคัญอันหนึ่ งคือ กระบวนการ
เรียนรู ซึ่ง Gagne (1970)อธิบายขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูไวดังนี้
1) ขั้นสรางความรูความเขาใจ (Appehended) ผูเรียนตองใชความสนใจใสใจรับรูสิ่งตางๆ
จากสถานการณแสิ่ งเร า ผ า นประสามสั ม ผั ส และแปลความหมายของสิ่ งที่ รั บรู นั้น ทั้ง นี้ขึ้ น อยู กั บ
ความสามารถและประสบการณแเดิมของแตละบุคคล
2) ขั้นการเรียนรูหรือขั้นรับเอาไว (Acquisition) ในขั้นนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ประสาท เกิดเป็นความสามารถอยางใหมขึ้น
3) ขั้นเก็บเอาไวในความจา (Storage) ระยะนี้สิ่งที่รับเอาไวจะถูกเก็บไวในสวนของความจา
ในสมอง ระยะเวลาของการเก็บเอาไวนี้แตกตางกันแลวแตบุคคล สถานการณแและสิ่งแวดลอม
4) ขั้นรื้อฟื้น (Retrieval) เป็นขั้นที่นาเอาสิ่งที่เรียนรูที่เก็บไวในสวนความจาของสมองออกมา
ใช ซึ่งจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรม หรือการกระทาที่สังเกตหรือวัดไดโดยบุคคลอื่น การรื้อฟื้นนี้
อาจออกมาโดยพฤติกรรมที่อางถึงหรือพาดพิงไปถึงการใช ความสามารถของสติปใญญา เชน การคิด
แกปใญหา วิเคราะหแสถานการณแ การประเมินคาสิ่งตางๆ เป็นตน
โดยกระบวนการเรียนรูทั้ง 4 ขั้นของ Gagne (1970) นี้สามารถแสดงไดดังแผนภาพ ดังที่
ปรากฏตอไปนี้
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สถานการณแที่เป็นสิ่งเรา
(การอาน การฟใง ฯลฯ)

ขั้นสรางความเขาใจ
(การตีความหมาย)

ขั้นการเรียนรู
(เกิดความสามารถใหม)

ขั้นเก็บจดจา
(การเก็บไวในความจา)

ขั้นรื้อฟื้น
(การจาได การระลึกได)

การกระทาทีส่ ังเกตได
(การสอน การอธิบาย)

แผนภาพที่ 1 กระบวนการเรียนรูเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการเรียนรู
นอกจากนี้ เอนกกุล กรีแสง (2526) ไดเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อตอการชวยให
เกิดความยั่งยืนในการเรียนรูไว 2 ประการ ไดแก
1) การจัดบทเรียนใหมีความหมาย (Meaning Fullness) เพื่อใหนักเรียนมีความยั่งยืนในการ
เรียนรู อาจทาไดดังนี้
1.1) การสื่อสัมพันธแ (Mediation) เป็นวิธีการสรางความสัมพันธแที่มีความหมายชวย
ในการเรียนรูบทเรียนที่มีความหมาย
1.2) การจั ดเป็นระบบไวลว งหนา (Advance Organization) เป็นการสรุป
โครงสรางหรือกระบวนการเกี่ยวกับบทเรียนใหผูเรียนทราบกอนการเรียนรูเนื้อหาวิชาในตอนนั้นๆ
1.3) การจัดลาดับขั้น (Hierarchy Structure) เป็นการจัดบทเรียนใหเป็นลาดับตาม
ขั้นตอน การเรียนรูในลาดับขั้นต่ากวาจะเป็นพื้นฐานใหเรียนรูขั้นตอนที่สูงขึ้นเป็นลาดับไป ผูเรียนตอง
มีความรูขั้นแรกกอนที่จะเรียนรูขั้นตอไป
1.4) การจั ดเขาเป็นหมวดหมู (Organization) เป็นการแยกประเภทของสิ่ งที่
ตองการใหเกิดความยั่งยืนไวใหเป็นหมวดหมู
2) การจัดสถานการณแชวยการเรียนรู (Mathemagenic) ใหผูเรียนมีโอกาสทากิจกรรมตางๆ
เกี่ยวกับบทเรียนมากขึ้น ทั้งในระหวางการเรียนการสอนและภายหลังการสอนแลว ซึ่งสามารถทาได
ดังนี้
2.1) การนึกถึงสิ่งที่เรียนขณะที่กาลังฝึกฝนอยู (Recall During Practice) หมายถึง
การทบทวนบทเรียนเพื่อความเขาใจที่ชัดเจนขึ้นภายหลังที่อานจบแตละครั้ง
2.2) การเรียนเพิ่มเติม (Over Learning) หมายถึง การเรียนภายหลังจากที่จา
บทเรียนนั้นไดแลว
2.3) การทองจา (Recitation) การทองจายิ่งจะทาใหจาไดนานยิ่งขึ้น เพราะผูที่ทอง
อย า งมี ค วามตั้ ง ใจ มั ก มี แ รงจู ง ใจใฝุ สั ม ฤทธิ์ สู ง และเมื่ อ ท อ งไปได ร ะยะหนึ่ ง ผู ท อ งจะทราบถึ ง
ความกาวหน าของตนเอง ทาให เกิด กาลั งใจที่ทาตอไป นอกจากนี้การทองยังเป็นกิจกรรมที่มี
จุดมุงหมายแนชัด ผูทองจะตั้งระดับความมุงหวังไว และจะมุงหมายใหบรรลุเปูาหมายนั้น
2.4) การสรางจินตนาการ (Imagery) หมายถึง การสรางรหัสโดยนึกภาพในใจเป็น
การเอาสิ่งที่ตองการใหเกิดความยั่งยืนไปเชื่อมโยงกับประสบการณแเดิม การทาใหผูมีการเรียนรูในสิ่ง
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นั้นไดอยางยั่งยืนจะตองจัดบทเรียนใหมีความหมายตรงตามวัตถุประสงคแนั้น จัดบทเรียนใหมีระเบียบ
หมวดหมู พยายามเชื่อมโยงความสัมพันธแ เพื่อใหผูเรียนเขาถึงไดงายขึ้น สวนการจัดสถานการณแการ
เรียนรูจะชวยใหเกิดการเรียนรูไดแก การจัดสถานการณแใหผูเรียนมีโอกาสทากิจกรรมตาง อันจะชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และคงไวซึ่งประสบการณแ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเป็นความยั่งยืนในการ
เรียนรู และผูเรียนจะสามารถนาประสบการณแที่ไดรับไปใชในสถานการณแใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวน ปราโมช สนธยามาลยแ (2538) ไดกลาวถึง ความยั่งยืนในการเรียนรูจะมากนอยเพียงใด
นั้นขึ้นอยูกับลักษณะ 3 ประการคือ
1) การเรียนที่มีคุณภาพสูง จะทาใหเกิดความยั่งยืนในการเรียนรูไดดีกวาการเรียนที่มีคุณภาพต่า
2) การเฉลี่ยการปฏิบัติโดยแบงเป็นการปฏิบัติระยะสั้นๆ จะทาใหเกิดความยั่งยืนในการ
เรียนรูไดดีกวาการปฏิบัติยางตอเนื่องยาวนาน
3) การเรียนสิ่งที่มีความหมายเชื่อมโยงสัมพันธแกันจะทาใหเกิดความยั่งยืนของการเรียนได
ดีกวาวิ่งที่ไมมีความหมาย
จากการศึกษาเอกสารตางๆดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา การสอนเพื่อใหเกิดความยั่งยืนใน
การเรียนรูนั้น ประกอบดวยหลายขั้นตอนแตมีสวนที่สอดคลองกันประกอบดวย การตีความหมาย
เกิดความรูใหม เก็บไวในการทรงจา การนาออกมาใช รวมกับการจัดการเรียนที่เหมาะสมก็จะทาให
เกิดความยั่งยืนในการเรียนรูได
4.4 การวัดความยั่งยืนในการเรียนรู้
การวัดความยั่งยืนในการเรียนรูเป็นการวัดความคงทน ความตอเนื่องของผูเรียนหลังจากได
เรียนรูสิ่งใดไปแลวระยะหนึ่ง ซึ่งความยั่งยืนในการเรียนรูจะมากหรือนอยเพียงใดนั้น จาเป็นตองหาวิธี
กาวัดความยั่งยืนในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผูสนในศึกษาไวหลายทานดังนี้
ชม ภู มิภ าค (2535) ทาการศึ กษาการวัด ความยั่งยื นในการเรียนรู และไดแบ งวิธีก ารวั ด
ออกเป็น 3 วิธีไดแก
1) วิธีแหงการระลึกได (The Recall Method) เป็นการเปรียบเทียบผลระหวางการสอบหลัง
เรียนเสร็จทันที กับการทดสอบหลังจากเวนระยะสักระยะหนึ่งแลว
2) วิธีแหงการรูจัก (Recognition Method) เป็นการเลือกเอาสิ่งที่เคยเรียนมาแลวออกมา
จากสิ่งที่ปนอยูซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกันไดอยางถูกตอง
3) การเรียนใหม (Relearning Method) เป็นการเรียนเปรียบเทียบการเรียนเดิมกับการ
เรียนครั้งใหม โดยถาใหไดผลเทาเดิมจะใชเวลาเรียนเทาใด
4.5 ระยะเวลาที่ใช้วัดความความยั่งยืนในการเรียนรู้
การวัดความยั่งยืนในการเรียนรูนั้น ไดมีนักการศึกษาหลายทานทาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
ชวงเวลาที่ใชในการทดสอบความยั่งยืนในการเรียนรู ดังนี้
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ชวาล แพรัตกุล (2536) กลาววาในการสอบซ้าโดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันไปลองสอบ
กับกลุมบุคคลเดียวกัน เวลาในการทดสอบครั้งแรกและครั้งที่สองควรเวนใหหางกันประมาณ 2-4
สัปดาหแ
Gregory (1987) อธิบายวา นักจิตวิทยาไดกาหนดระยะเวลาในการวัดความยั่งยืนไวดังนี้
ความยั่งยืนในการเรียนรูจากการรูสึกสัมผัส (Sensory) ควรวัดหลังจากการเรียนรูประมาณ 1
วินาที เพราะเป็นเพียงความรูสึกสัมผัสสิ่งเราดวยอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และ
ผิวหนัง หรือสวนใดสวนหนึ่ง แตยังไมรูความหมาย
ความยั่งยืนในการเรียนรูระยะสั้น (Short-term) ควรวัดหลังจากการเรียนรูประมาณ 1 นาที
เพราะเป็นการเรียนรูที่คงอยูในระยะเวลาอันสั้นที่ตั้งใจ หรือจดจอตอสิ่งนั้นเทานั้น
ความยั่งยืนในการเรียนรูระยะยาว (Long-term) ควรวัดหลังจากการเรียนรูประมาณ 1 นาที
จนถึงหลายวันหรือหลายสัปดาหแ เพราะเป็นการเรียนรูที่คงทนถาวรมากกวาแบบอื่น ไมวาจะทิ้งระยะ
ไวนานเพียงใด ถาตองการรื้อฟื้นการเรียนรูนั้นๆ ก็จะสามารถระลึกออกมาไดทันทีและถูกตอง
Nunnally (1959) กลาววา เพื่อกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนตาง ๆ นอยลง ควรเวนชวงเวลา
ในการสอบซ้าหางกันอยางนอย 2 สัปดาหแ เพราะความเคยชินในการทาแบบทดสอบ จะทาใหคา
สหสัมพันธแระหวางคะแนนทั้งสองครั้งสูง
กลาวโดยสรุป ความยั่งยืนในการเรียนรูเป็นสิ่งที่มีประโยชนแตอผูเรียน เพราะหากผูเรียนจาสิ่ง
ที่เรียนรูไปแลวไดอยางดีก็จะนาสิ่งที่ไดเรียนรูออกมาใชประโยชนแไดเมื่อตองการ การวิจัยครั้งนี้ จาก
แนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงใชระยะเวลา 1 เดือน และ 3 เดือน ในการวัดความยั่งยืนของลักษณะความ
เป็นไทย
ตอนที่ 5 แนวคิดการพัฒนารูปแบบ
การวิจัยที่ใชรูปแบบเป็นการวิจัยแนวใหมที่กาลังไดรับความสนใจ เพราะการวิจัยที่ใชรูปแบบ
จะชวยใหไดความรูที่มีความสมบูรณแยิ่งขึ้น เป็นการวิจัยที่ชวยพัฒนาความรู มีความชัดเจน เป็นระบบ
โดยมีรายละเอียดของแตละหัวขอเกี่ยวกับรูปแบบ ดังนี้
5.1 ความหมายการพัฒนารูปแบบ
รูปแบบ หรือ โมเดล (Model) เป็นเครื่องมือทางความคิดที่ใชในการสืบสอบหาคาตอบ หรือ
ความรูความเขาใจในปรากฏการณแทั้งหลาย ซึ่งสรางขึ้นจากความคิด ประสบการณแ หรือทฤษฎีและ
หลักการตางๆ ลักษณะที่สาคัญของรูปแบบคือ จะตองนาไปสูการทานายผล (Prediction) ที่สามารถ
พิสูจนแได โครงสรางของรูปแบบจะตองมีความสัมพันธแเชิงสาเหตุที่สามารถอธิบายปรากฏการณแได
และ สามารถสรางความคิดรวบยอด (Concept ) ได (ทิศนา แขมมณี, 2540)
พจนานุกรม Contemporary English ของ Longman (1981) ใหความหมายไว 5
ความหมาย แตโดยสรุปแลวจะมี 3 ลักษณะ คือ 1) รูปแบบ (Model) หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นแบบยอสวน
ของของจริง หรือแบบจาลอง 2) รูปแบบ (Model) ที่หมายถึง สิ่งของหรือคนที่นามาใชเป็นแบบอยาง
ในการดาเนินการบางอยาง เชน ครูตนแบบ 3) รูปแบบ (Model) หมายถึง รุนของผลิตภัณฑแตางๆ
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ในขณะที่ Hausser (1980) ไดใหความหมายของรูปแบบแตกตางออกไปโดยกลาววา
รูปแบบเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงองคแประกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกตาง
ระหวางความสัมพันธแในเชิงทฤษฎีกับปรากฏการณแจริง
สวนพจนานุกรมการศึกษา Good (1973) ไดใหความหมายของรูปแบบวาคือ แบบอยางของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสราง หรือทาซ้าเพื่อเป็นตัวอยางในการเลียนแบบ เป็นแผนภูมิ
หรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการ หรือแนวคิด เป็นชุดของปใจจัยหรือตัวแปร
ที่มีความสัมพันธแซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเป็นตัวประกอบและสัญลักษณแทางระบบสังคม
Willer (1967) อธิบายวา รูปแบบ เป็นการสรางมโนทัศนแเกี่ยวกับชุดของปรากฏการณแ โดย
อาศัยหลักการของระบบรูปนัย โดยมีจุดมุงหมายสาคัญเพื่อทาใหเกิดความกระจางชัดของนิยาม
ความสัมพันธแและประพจนแที่เกี่ยวของ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความเที่ยงตรง และจะสามารถพัฒนาเป็น
ทฤษฎีไดตอไป
ปรีชา กันธิยะ (2552) ใหนิยาม รูปแบบ วาหมายถึง แบบอยางหรือแนวทางในการกระทา
หรือดาเนินการใดๆที่แสดงหรืออธิบายใหเห็นถึงโครงสรางทางความคิดหรือความสัมพันธแของ
องคแประกอบที่สาคัญของปรากฏการณแที่ศึกษาใหสามารถเขาใจไดงายขึ้น โดยอาจเป็นรูปแบบเชิง
กายภาพหรือเชิงคุณลักษณะได รวมทั้งอาจเป็นรูปแบบอยางงายหรือซับซอนก็ไดเชนกัน สาหรับ
รายละเอียดและองคแประกอบของรูปแบบขึ้นกับลักษณะปรากฏการณแและวัตถุประสงคแของผูสราง
และพัฒนา
มาลี สืบกระแส (2552) อธิบายความหมายของรูปแบบวามี 2 ลักษณะไดแก 1) รูป
แบบจาลองของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เชนเครื่องคอมพิวเตอรแ 2) รูปแบบที่เป็นแบบจาลองของสิ่งที่เป็น
นามธรรม เชน ระบบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธแดวยเสนโยงแสดงในรูป
แผนภาพ รูปสมการคณิตศาสตรแ สมการพยากรณแ ขอความ จานวน ภาพ แผนภูมิ หรือรูปสามมิติ
ทิศนา แขมมณี (2545) ไดกลาวถึงความหมายของรูปแบบวา เป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็น
นามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน คาอธิบายเป็นแผนผังไดอะแกรมหรือ
แผนภาพ เพื่อชวยใหตนเองและบุคคลอื่นสามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น
บุญชม ศรีสะอาด (2531) ไดอธิบายความหมายของคาวา รูปแบบ วา หมายถึง โครงสรางที่
แสดงถึงความสัมพันธแระหวางองคแประกอบตางๆ หรือตัวแปรตางๆ ผูวิจัยสามารถใชรูปแบบอธิบาย
ความสัมพันธแระหวางองคแประกอบตางๆหรือตัวแปรตางๆที่มีปรากฏการณแธรรมชาติหรือในระบบ
ตางๆ อธิบายลาดับขั้นตอนขององคแประกอบหรือกิจกรรมในระบบ
วิไลรัตนแ ยิ้มแฉง (2527) ไดใหความหมายของรูปแบบ รูปแบบ หมายถึง ลักษณะที่เป็น
องคแประกอบหรือโครงสรางการบริการงานและหนาที่ความรับผิดชอบตามตาแหนงตางๆ ของ
บุคคลากรในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบดวยหลักการ องคแประกอบการดาเนินงาน อานาจหนาที่ของ
สมาชิกและที่ปรึกษา
จากความหมายตางของรูปแบบพอจะสรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง แบบจาลองโครงสรางทาง
ความคิด เกี่ยวกับองคแประกอบ ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน ซึ่งเป็นขอสรุปจากการศึกษา ทั้งจาก
เอกสาร ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะตางๆ นามาเชื่อมโยงจนเกิดเป็นแบบแผนที่มีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธแกัน
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5.2 ประเภทของรูปแบบ
รูปแบบมีหลากหลายประเภท โดยมีนักวิขาการไดทาการศึกษาและแบงประเภทของรูปแบบ
ไว ซึ่งแตกตางกันไปตามลักษณะ และความสาคัญของศาสตรแนั้น ๆ ดวยเหตุนี้การจาแนกประเภทของ
รูปแบบจึงมีหลายประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
George and Wilson (1990) แบงรูปแบบเป็น 2 ประเภท ไดแก
1) รูปแบบทางกายภาพ (Physical Model) เป็นรูปแบบที่ไดรับการสรางขึ้นใหเหมือนกัน
ของจริงแตลดขนาดใหเล็กลง หรือขยายใหใหญขึ้นจากของจริง โดยมีสัดสวนที่ถูกตองกับของจริง
รูปแบบนี้มีลักษณะเหมือนกับแบบจาลอง
2) รูปแบบสัญลักษณแ (Symbolic Model) เป็นรูปแบบที่ใชสัญลักษณแแทนความคิดหรือ
จินตนาการ สรางขึ้นเพื่ออธิบายถึงองคแประกอบตางๆของความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งวาแตละ
องคแประกอบทาหนาที่อยางไร สัมพันธแกับองคแประกอบอื่นอยางไร
Keeves (1988) อธิบายวา รูปแบบจาแนกได 4 ประเภท โดยยึดแนวทางของ Caplan and
Tutsuoka ซึ่งเป็นการแบงตามลักษณะการเขียนรูปแบบ ดังนี้ไดแก
1) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกในลักษณะ
ของการเปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ อยางนอยสองสิ่งขึ้นไปในลักษณะรูปธรรมเพื่อใชอธิบายสรางความ
เขาใจสิ่งที่เป็นนามธรรม รูปแบบลักษณะนี้ใชกันมากทางดานวิทยาศาสตรแกายภาพ สังคมศาสตรแ และ
พฤติกรรมศาสตรแ เชน รูปแบบจาลองระบบสุริยะกับระบบสุริยะที่เกิดขึ้นจริง ธนาคารจาลองกับ
ระบบธนาคารที่เป็นจริง แบบจาลองการผลิตกับการผลิตจริง เป็นตน
2) รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกผานทางการใช
ภาษาดวยการพูด และการเขียน เพื่อใชอธิบายโครงสรางทางความคิด องคแประกอบและความสัมพันธแ
ขององคแประกอบของปรากฏการณแตาง ๆ รูปแบบลักษณะนี้ใชกันมากทางดานศึกษาศาสตรแ
3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตรแ (Mathematic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกผาน
ทางสมการ หรือสูตรทางคณิตศาสตรแเพื่อเป็นสื่อในการแสดงความสัมพันธแของตัวแปรตางๆ สวนมาก
จะเกิดขึ้นหลังจากไดรูปแบบเชิงภาษาแลวรูปแบบลักษณะนี้นิยมใชในดานจิตวิทยาและทางดาน
การศึกษา
4) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธแ
เชิงสาเหตุและผลระหวางตัวแปรตาง ๆ ของสถานการณแหรือปใญญาใด ๆ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหแ
วิธีเสนทางจะชวยใหเขาใจและสามารถศึกษารูปแบบเชิงภาษาที่มีตัวแปรสลับซับซอนไดดี รูปแบบ
ลักษณะนี้นิยมใชในดานการศึกษา
กรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน (2543 อางถึงใน ชัยยศ อิ่มสุวรรณแ 2543) ไดแบงรูปแบบ
การศึกษานอกโรงเรียนตามลักษณะการจัดการศึกษาเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบที่จัดเป็นรายคน (Person-Centered Model) เป็นรูปแบบของการจัดการศึกษา
ที่เป็นเฉพาะของแตละบุคคล มุงอานวยความสะดวกใหผูเรียนแตละคน และใชผูเรียนแตละคนเป็น
ศูนยแกลางการจัดการ มีหลักสูตร วิธีการสอนที่เปิดกวางตามความตองการของแตละบุคคล ตัวอยาง
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ของการจัดการศึกษารูปแบบนี้ เชน การเรียนดวยตนเอง การเรียนทางไกล หรือจากวิทยุโทรทัศนแ
การศึกษาจากเอกสาร การทัศนศึกษา เป็นตน
2. รูปแบบที่จัดเป็นกลุม-ชั้นเรียน (Group-Centered Model) โดยมีบุคคลหลายๆคนเป็น
กลุมเปูาหมายในการใหความรูอยางเสมอภาค มีการกาหนดหลักสูตร เวลาที่แนนอน ไดรับใบสาคัญ
ทางการศึกษา (รับรองวุฒิ/ประกาศนียบัตร) เขนการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ การศึกษาสายสามัญ
วิชาชีพระยะสั้น เป็นตน
3. รูปแบบชุมชน (Community-Centered Model) ชุมชน-หมูบาน เป็นแกนนาในการ
จัดการหลักสูตร จัดขึ้นตามความตองการของชุมชน และยืดหยุนตามความตองการของชุมชนแตละ
แหง เป็นการสนับสนุนใหเกิดความสมานฉันทแในกลุมและรวมมือกันทากิจกรรม เชน โครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทแบบผสมผสานระหวางการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และ
หนวยงานอื่นๆในภาครัฐ เป็นตน
ในขณะที่ รู ป แบบทางการศึ ก ษาของประเทศไทยได ถู ก จั ด ออกเป็ น 3 รู ป แบบ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2542)
ไดแก
1.การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กาหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แนนอน
2.การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกาหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการ
สาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปใญหาและ
ความตองการของบุคคลแตละกลุม
3.การศึกษาตามอัธ ยาศัย เป็นการศึกษาที่ให ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณแ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือ
แหลงความรูอื่นๆ
นิคม ทาแดง (2536) แบงรูปแบบเป็น 3 ประเภท ไดแก
1. รูปแบบไอโคนิก (Iconic Model) เป็นการจาลองระบบดวยภาพเหมือน ภาพถานหรือ
ลักษณะโครงสรางและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบจริง เชน หุนจาลองรถยนตแที่สามารถติด
เครื่ อ งยนตแ แ ละวิ่ ง ได หุ น จ าลองสิ่ ง ก อ สร า งที่ แสดงภู มิส ถาปใต ยแ ข องสถานที่ต า งๆ ภาพถา ยหรื อ
ภาพเหมือนที่สามารถบอกสัดสวนตางๆ ไดเป็นแบบจาลองระบบโครงสราง
2. รูปแบบอนาล็อก (Analogue Model) เป็นระบบเสมือนที่ใชสิ่งแทนที่กาหนดขึ้นแทน
สวนประกอบ องคแประกอบและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบจริง สามารถลดความซับซอนอง
ระบบจริ ง และแสดงเฉพาะส ว นส าคั ญ ของระบบโดยรวมได ง า ย ซึ่ ง สามารถแสดงได ด ว ยภาษา
(Language Analogue) แผนภูมิ (Flow Chart) แผนที่ (Map) และกราฟ (Graph)
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3. รูปแบบสัญลักษณแ (Symbolic Model) เป็นรูปแบบระบบที่เป็นนามธรรมที่สุดในรูปแบบ
ทั้งหมด กลาวคือ รูปแบบไอโคนิกอาจมีขนาดเล็กกวาของจริง 10-100 เทา รูปแบบอนาล็อก อาจพับ
เก็บใสกระเปาได แตรูปแบบลักษณะเป็นเพียงสัญลักษณแ สมการ หรือสูตรทางคณิตศาสตรแเทานั้น
โดยสรุปจากการศึกษารูปแบบจากเอกสารหรืองานวิจัย พบวา รูปแบบมีความหลากหลาย
ขึ้น อยู กั บ หลั กการในการแบ ง รู ป แบบ และวัต ถุ ประสงคแใ นการนารู ปแบบไปใช ในการกอ ให เ กิ ด
ประโยชนแตามวัตถุประสงคแที่ตองการ การกาหนดรูปแบบวา จะตองมีตัวแปรจานวน และมีลักษณะ
เป็นอยางไรนั้น ไมมีหลักเกณฑแที่แนนอนขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณแที่ศึกษาเป็นสาคัญ
แตทั้งนี้รูปแบบจะตองมีตัวแปรผันครบแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธแในลักษณะเป็นเหตุเป็นผลกัน และ
ความสัมพันธแเหลานั้นสามารถตอบวัตถุประสงคแของการสรางรูปแบบนั้นโดยมีขอมูลตาง ๆ ที่เชื่อถือ
ได พิสูจนแไดและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
5.3 องค์ประกอบของรูปแบบ
นักวิชาการตางๆ ไดกลาวถึงองคแประกอบของรูปแบบไวตางกัน ดังนี้
Keeves (1997 : 386 – 387 อางถึงในทิศนา แขมณี, 2545 : 218) ไดกลาววา รูปแบบ
โดยทั่วไปควรมีองคแประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. รูปแบบจะตองนา ไปสูการทานาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจนแทดสอบได
กลาวคือสามารถนาไปสรางเครื่องมือเพื่อไปพิสูจนแทดสอบได
2. โครงสรางของรูปแบบจะตองประกอบดวยความสัมพันธแเชิงสาเหตุ (Causal
relationship) ซึ่งสามารถใชอธิบายปรากฏการณแหรือเรื่องนั้นได
3. รู ป แบบจะตองสามารถชว ยสรางจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด
(Concept) และความสัมพันธแ (Interrelations) รวมทั้งชวยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู
4. รูปแบบควรจะประกอบดวยความสัมพันธแเชิงโครงสราง (Structural Relationships)
มากกวาความสัมพันธแเชิงเชื่อมโยง (Associative relationships)
Ivancevich (1989) กลาววาองคแประกอบของรูปแบบเชิงระบบประกอบดวย 4 สวน คือ 1)
ปใจจัยนาเขา 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 4) ขอมูลปูอนกลับจากสภาพแวดลอม การพิจารณารูปแบบ
ในลักษณะนี้ถือวาผลผลิตของระบบเกิดจากการที่มีปใจจัยนาเขาสงเขาไปผานกระบวนการซึ่งจะจัด
กระทาใหเกิดผลผลิตขึ้น และใหความสนใจกับขอมูลปูอนกลับจากสภาพแวดลอมภายนอก
อัมพร พงษแกังสนานนทแ (2550) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบวารูปแบบมีองคแประกอบ 8 องคแประกอบ ไดแก 1)
ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา 2) หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู 4) การประเมินผลการเรียนรู 5)
การเทียบโอนความรู และประสบการณแ และการเทียบระดับการศึกษา 6) การบริหารและการจัด
การศึกษา 7) กลุมเปูาหมาย และ 8) การมีสวนรวมของพอแมและชุมชน
ชนกนารถ ชื่นเชย (2550) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พบวารูปแบบมีองคแประกอบ 9 องคแประกอบ ไดแก 1) ปรัชญาและหลักการของการศึกษา
ตอเนื่อง 2)กลุมเปูาหมายของการจัดการศึกษาตอเนื่อง 3) จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตอเนื่อง
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4) โครงสรางระบบบริหารของการศึกษาตอเนื่อง 5) หลักสูตรการเรียนการสอนของการศึกษาตอเนื่อง
6) วิธีการจัดการศึกษาตอเนื่อง 7) สื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูของการศึกษาตอเนื่อง 8) การ
ติดตามและประเมินผลของการศึกษาตอเนื่อง และ 9) การเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียน
ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2547) ไดกลาวไววารูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษา
แบบบูรณาการสาหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประกอบดวย 4 องคแประกอบ ไดแก 1)
ภาพวาดความสาเร็จ 2) การกาหนดโครงสราง 3) การบริหารจัดการ 4) ติดตามกากับ
กลาวโดยสรุป องคแประกอบของรูปแบบ มีความหลากหลาย ประกอบไปดวยสิ่งใดก็ได การ
กาหนดรูปแบบวา จะตองมีองคแประกอบใดบาง มีจานวนเทาใด นั้น ไมมีหลักเกณฑแที่แนนอน ขึ้นอยู
กับปรากฏการณแที่สนใจศึกษา และวัตถุประสงคแของรูปแบบนั้นๆ เป็นสาคัญ
5.4 การพัฒนารูปแบบ
รูปแบบเป็นสิ่งที่ไดรับการพัฒนาขึ้น เพื่อบรรยายลักษณะที่สาคัญของปรากฏการณแอยางใด
อยางหนึ่งในเรื่องที่กาลังศึกษาใหเกิดความเขาใจเบื้องตนและนาไปสูการศึกษาในเชิงลึกตอไป โดยการ
พัฒนารูปแบบนั้นมีนักวิชาการตางๆ ไดทาการศึกษาการพัฒนารูปแบบไว ดังนี้
วิมล จันทรแแกว (2555) สรุปกระบวนการพัฒนารูปแบบได 5 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอน
1 การศึกษาองคแความรูที่เกี่ยวของ ขั้นตอน 2 การกาหนดหลักการและองคแประกอบของรูปแบบ
ขั้นตอน 3 การรางรูปแบบ ขั้นตอน 4 การประเมินรูปแบบ ขั้นตอน 5 การปรับปรุงและการพัฒนา
รูปแบบ
ปรีชา กันธิยะ (2552) ไดทาการสังเคราะหแแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบและ
แบงขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบออกเป็น 3 ขั้นตอน ไดแก
1. การศึกษาและพัฒนารู ปแบบ ประกอบดวย การศึกษาองคแความรูและขอมูลพื้นฐานที่
จาเป็นสาหรับการพัฒนารูปแบบและวิเคราะหแขอมูลพื้นฐานทั้งในสวนแนวคิด ทฤษฎี และสภาพ
ปใจจุบัน และกาหนดกรอบแนวคิด และหลักการในการพัฒนารูปแบบ
2. การตรวจสอบรูปแบบในมิติของความถูกตอง ความเหมาะสมและความเป็นไปไดของการ
นารูปแบบไปใช
3. การทบทวนและปรับปรุงรูปแบบใหเหมาะสมและสมบูรณแมากขึ้น
อัมพร พงษแกังสนานันทแ (2550 : 108-122) ไดทาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ” โดยดาเนินการวิจัย
เป็น 2 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางรูปแบบ ประกอบดวยการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากทฤษฎี เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ย วของ และความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง
(Modified Delphi Techniques) และ 2)การประเมินรูปแบบประกอบดวยการประเมินรูปแบบเพื่อ
ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดในการนารูปแบบ ไปปฏิบัติในสถานศึกษา และการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการพัฒนารูปแบบ
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ชนกนารถ ชื่นเชย (2550 : 72 - 79) ไดทาการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่อง
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” โดยดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1)การวิเคราะหแและสังเคราะหแ
รูปแบบการศึกษาตอเนื่องสาหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศึกษาวิเคราะหแเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ 2) การนาขอมูลจากการศึกษามาวิเคราะหแและสังเคราะหแ เพื่อพัฒนาเป็นกรอบของรูปแบบ
ในการจัดการศึกษาตอเนื่องของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3)การศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได
โดยกลุมผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 19 คน โดยใชเทคนิคการ
วิจัยแบบเดลฟาย และ 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
การศึกษาตอเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 มาจัดทาเป็นแบบสอบถาม
เพื่อนาไปใชสารวจความคิดเห็นของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
องคแประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่อง หลังจากนั้นจึงกาหนดรูปแบบการจัดการศึกษา
ตอเนื่องจากองคแประกอบที่พัฒนาขึ้น
บุญชม ศรีสะอาด (2531)ไดกลาวถึงกระบวนการวิจัยการพัฒนารูปแบบโดยไดแบงออกเป็น
2 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ
ในขณะที่ Mescon และคณะ (1985) อธิบายขั้นตอนการพัฒนารูปแบบประกอบดวย 5
ขัน้ ตอน ไดแก
1. ขั้นศึกษาและรวบรวมปใญหา (Problem Formulation) เป็นขั้นตอนที่ศึกษาเพื่อใหทราบ
วาอะไรคือปใญหาที่แทจริง
2. ขั้นพัฒนารูปแบบ (Model Construction) เป็นการกาหนดวัตถุประสงคแเบื้องตนของการ
สรางรูปแบบ เพื่อใหทราบคุณสมบัติ รายละเอียดของขอมูลในการสรางรูปแบบ
3. ขั้นทดสอบรูปแบบ (Testing Model) เป็นการตรวจสอบรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้นมาจาก
ขั้นตอนที่ 2
4. ขั้นนาไปใช (Implementation) เมื่อรูปแบบดังกลาวผานการทดสอบแลว ควรนารูปแบบ
ที่ไดพัฒนาขึ้นไปใชจริง เพื่อจะไดทราบปใญหาที่เกิดขึ้นจากการใชรูปแบบ
5. ขั้นปรับปรุงรูปแบบ (Model Updating) รูปแบบที่นาไปใชอาจตองการปรับปรุงเพื่อใหมี
ความทันสมัยตรงตามความตองการและสถานการณแที่เปลี่ยนแปลงจากปใจจัยภายนอก
ในขณะที่ วาโร เพ็งสวัสดิ์ ( 2553 ) สรุปการพัฒนารูปแบบแบงออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแก 1)
การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ซึ่งแตละขั้นตอนมี
รายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสราง หรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ ตองสรางหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมา
กอนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่
เกี่ยวของ นอกจากนี้ อาจจะศึกษารายกรณีหนวยงานที่ดาเนิน การในเรื่องนั้นๆ ไดเป็นอยางดี ซึ่งผล
การศึกษาจะนามาใชกาหนดองคแประกอบหรือตัวแปรตางๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลั กษณะ
ความสัมพันธแระหวางองคแประกอบหรือตัวแปรเหลานั้น หรือลาดับกอนหลังของแตละองคแประกอบใน
รูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะตองอาศัยหลักการของเหตุผลเป็นรากฐานสาคัญ
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1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนาสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะหแ และ
สังเคราะหแเป็นรางกรอบความคิดการวิจัย
1.2 การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะดาเนินการไดหลายวิธี ดังนี้
1.2.1 การศึกษาสภาพและปใญหาการดาเนินการในปใจจุบันของหนวยงาน โดยศึกษา
ความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณแ การ
สอบถาม การสารวจ การสนทนากลุม เป็นตน
1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณี หนวยงานที่ประสบผลสาเร็จ
หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพื่อนามาเป็นสารสนเทศที่สาคัญในการพัฒนารูปแบบ
1.2.3 การศึกษาขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการ
สัมภาษณแ การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เป็นตน
1.3 การจัดทารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะใชสารสนเทศที่ไดในขอ 1.1 และ1.2 มาวิเคราะหแ
และสังเคราะหแเพื่อกาหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัย เพื่อนามาจัดทารูปแบบ
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ไดพัฒนารูปแบบในขั้นตอน
แรกแลวจาเป็นที่จะตองทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นถึงแม
จะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่น และผลการวิจัยที่ผานมา แตก็
เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจาเป็นที่จะตองตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบวามีความ
เหมาะสมหรือไม เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวังหรือไม การเก็บรวบรวมขอมูลใน
สถานการณแจริงหรือทดลองใชรูปแบบในสถานการณแจริงจะชวยใหทราบอิทธิพลหรือความสาคัญของ
องคแป ระกอบย อยหรื อตั ว แปรตา งๆ ในรูป แบบ และจะต องปรั บปรุง รูป แบบใหม โ ดยการตั ด
องคแประกอบหรือตัวแปรที่พบวาไมมีอิทธิพลหรือมีความสาคัญนอ ยออกจากรูปแบบ ซึ่งจะทาใหได
รูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
กระบวนการพัฒนารูปแบบสามารถแสดงเป็นแผนภาพ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2553) ไดดังนี้
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ขั้นตอน
1. ขั้นตอนการพัฒนา
รูปแบบ

2. ขั้นตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงของรูปแบบ

กิจกรรม

ผลที่ได

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
และรูปของเรื่องที่ศึกษา

(ราง) กรอบความคิด

การศึกษาจากสภาพจริง ไดแก
1)การศึกษาสภาพปใญหาการดาเนินงานของ
หนวยงานหรือ
2)การศึกษาความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญโดยการ
สัมภาษณแ การสนทนากลุม เป็นตน หรือ
3)การศึกษารายกรณี(Case Study) ของหนวยงานที่
ดาเนินการไดดีในเรื่องที่ศึกษา

กรอบความคิดการ
วิจัย

การพัฒนารูปแบบโดยการวิเคราะหแและสังเคราะหแ
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของและจากการศึกษาสภาพจริง

(ราง)รูปแบบ

ทดสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดของ
รูปแบบซึ่งสามารถกระทาไดดังนี้
1)การศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจ
กระทาไดโดยการสัมภาษณแ การสนทนากลุม การ
สอบถาม เป็นตน
2)การศึกษาความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญ ซึ่งอาจจะ
ใชวิธีการสัมภาษณแการสนทนากลุม เป็นตน
3)การนารูปแบบไปทดลองใชจริง

กรอบความคิดการ
วิจัย

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
และรูปของเรื่องที่ศึกษา

(ราง) กรอบความคิด
การวิจัย

การวิจัย

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ : รางรูปแบบจากการวิเคราะหแเอกสารและ
การศึกษาจากสภาพจริง
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5.5 การตรวจสอบรูปแบบ
การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีการ ซึ่งมีนักวิชาการหลายๆทานไดทาการศึกษาเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบรูปแบบ โดยการตรวจสอบรูปแบบสามารถเลือกทาได 4 ลักษณะ ไดแก
1. การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินตามมาตรฐานที่กาหนด การประเมินที่พัฒนาโดย
The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใตการดาเนินงานของ
Stufflebeam และคณะ ได นาเสนอหลักการประเมินเพื่อเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบ
รูปแบบ ประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน (สุวิมล วองวาณิช, 2546) ดังนี้
1.1 มาตรฐานความเป็นไปได (Feasibility Standards) เป็นการประเมินความ
เป็นไปไดในการนาไปปฏิบัติจริง
1.2 มาตรฐานดานความเป็นประโยชนแ (Utility Standards) เป็นการประเมินการ
สนองตอบตอความตองการของผูใชรูปแบบ
1.3 มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมินความ
เหมาะสมทั้งในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา
1.4 มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็นการ
ประเมินความนาเชื่อถือ และไดสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริง
2 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบในบางเรื่องไม
สามารถกระทาไดโดยขอมูลเชิงประจักษแ ดวยการประเมินคาพารามิเตอรแของรูปแบบ หรือการ
ดาเนินการทดสอบรูปแบบดวยวิธีการทางสถิติ แตงานวิจัยบางเรื่องนั้นตองการความละเอียดออน
มากกวาการไดตัวเลขแลวสรุป ซึ่ง Eisner (1976) ไดเสนอแนวคิดของการทดสอบหรือประเมิน
รูปแบบโดยใชผูทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวคิด ดังนี้
2.1 การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ จะเนนการวิเคราะหแและวิจารณแอยางลึกซึ้งเฉพาะ
ในประเด็นที่ถูกพิจารณา ซึ่งไมจาเป็นตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงคแ หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจเสมอไปแตอาจจะผสมผสานกับปใจจัยตางๆ ในการพิจารณาเขาดวยกันตามวิจารณญาณของ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่จะทา
การประเมิน
2.2 รูปแบบการประเมินที่เป็นความชานาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่
จะประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณแงานศิลปะ(Art Criticism)ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้ง
และตองอาศัยผูทรงคุณวุฒิระดับสูงมาเป็นผูวินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณคาที่ไมอาจประเมินดวย
เครื่องวัดใด ๆ และตองใชความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง แนวคิดนี้ไดนามา
ประยุกตแใชในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นองคแความรูเฉพาะสาขา ผูที่ศึกษาเรื่องนั้น
จริงๆ จึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซึ้ง ดังนั้น ในวงการศึกษาจึงนิยมนารูปแบบนี้มาใชในเรื่องที่
ตองการความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2.3 รูปแบบที่ใชตัวบุคคล คือผูทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยใหความ
เชื่อถือวาผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑแพิจารณาตางๆ นั้น
จะเกิดขึ้นจากประสบการณแและความชานาญของผูทรงคุณวุฒินั้นเอง
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2.4 รูปแบบที่ยอมใหมีความยืดหยุนในกระบวนการทางานของผูทรงคุณวุฒิ ตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกาหนดประเด็นสาคัญที่จะนามาพิจารณา การบงชี้
ขอมูลที่ตองการการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนาเสนอ
3 การทดสอบรูปแบบโดยการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของ มักจะใชกับการ
พัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย เมื่อผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลวผูวิจัยจะนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดทายมาจัดทาเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น
แบบประมาณคา (Rating Scale) เพื่อนาไปสารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดของรูปแบบ
4 การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช
รูปแบบนี้ผูวิจัยจะนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชจริงกับกลุมเปูาหมาย ในสถานการณแจริง มีการ
ดาเนินการตามกิจกรรมอยางครบถวน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลในสถานการณแจริง หรื อทดลองใช
รูปแบบที่พัฒนาในสถานการณแจริงจะชวยใหทราบอิทธิพลหรือความสาคัญขององคแประกอบยอยหรือ
ตัวแปรตางๆ ในรูปแบบและอิทธิพลหรือความสาคัญของกลุมองคแประกอบหรือกลุมตัวแปรในรูปแบบ
ซึ่งในการปรับปรุงรูปแบบใหมีประสิทธิภาพอาจจะตองตัดองคแประกอบหรือตัวแปรที่พบวา มีอิทธิพล
หรือมีความสาคัญนอยออกจากรูปแบบของตนเพื่อจะทาใหไดรูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึ้น (บุญชม ศรี
สะอาด, 2531)
การตรวจสอบรู ป แบบสามารถท าได ห ลากหลายวิ ธี แตสิ่ ง ที่ส าคั ญ คือ การทดสอบความ
เที่ยงตรงของรูปแบบ เพราะรูปแบบที่ขึ้นนั้น ถึงแมวาจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิด
รูปแบบของคนอื่น และผลการวิจัยที่ผานมา แตก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจาเป็นตองเก็บ
รวบรวมขอมูลในสถานการณแจริง หรือทาการทดลองนาไปใชในสถานการณแจริง เพื่อทดสอบดูวามี
ความเหมาะสมหรือไม เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุงหวังหรือไม และนาไปปรับปรุงรูปแบบให
มีประสิทธิภาพตอไป
จากเอกสารที่เกี่ย วของกับรูปแบบ พอจะสรุปไดวา รูปแบบเป็นกรอบความคิดทางดาน
หลักการ วิธีการดาเนินงาน และเกณฑแตางๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคแ การกาหนดองคแประกอบของรูปแบบวาจะประกอบดวย
อะไร จานวนเทาใด มีโครงสรางและความสัมพันธแกันอยางไร ขึ้นอยูกับปรากฏการณแปใจจัยหรือตัว
แปรตางๆ ที่กาลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพื้นฐานในการ
กาหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก สวนกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปไดเป็น 2
ขั้นตอนไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ
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ตอนที่ 6 แนวคิดการสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง (Constructivism)
Constructivism เป็นปรัชญาการศึกษาที่ตั้งอยูบนฐานความเชื่อที่วา ผูเรียนสามารถสราง
ความรูไดดวยตนเอง และความรูที่เกิดขึ้นใหมนี้จะอยูกับคนสรางไปตลอด ดังนั้นความรูของ แตละคน
จึงเป็นความรูเฉพาะตัวที่ตนเองสรางขึ้นเทานั้น นักเรียนจะเป็นผูกาหนดหรือมีสวนรวม ในการกาหนด
สิ่งที่เรียน วิธีการเรียน ดวยตนเอง นอกจากนี้ยังจะเป็นผูตัดสินวา ตนเองจะไดเรียนรูอะไร เรียนรู
อยางไร พัฒนาการเรียนรูของตนเองแบบไหน และสามารถนาสิ่งที่เรียนรูไปใชในบริบทอื่นไดอยาง
เหมาะสมไดอยางไร การเรียนรูในลักษณะนี้ ผูเรียนมีอิสระในการคิดและทาสิ่งตางๆเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียนดวยตนเอง และบรรยากาศการเรียนเป็นไปในรูปแบบชวยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใตการอานวย
ความสะดวกของครู
6.1 ความหมายของแนวคิดคอนสตรัคติวิส (Constructvist)
มีนักวิช าการหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับแนวคิดคอนสตรัคติวิส (Constructvist)
ไวดังนี้
พวงเพชร ศรีคิรินทรแ (2552) อธิบายวา คอนสตรัคติวิส เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาแนว
หนึ่ ง ที่ เ น น ตรงการสร า งองคแ ค วามรู ใ หม โดยผู เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเอง โดยอาศั ย
ประสบการณแเดิมกับความรูใหมเขาดวยกัน โดยครูผูสอนจะเป็นผูจัดกิจกรรมตางให ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูจากการเรียนที่เหมาะสม
สุมาลี ชัยเจริญ (2551) ใหความหมายของแนวคิดคอนสตรัคติวิสวา คอนสตรัคติวิสเชื่อวา
การเรียนรูเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากภายในของผูเรียน โดยผูเรียนจะเป็นผูสรางความรูขึ้นจาก
ความสัมพันธแระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูเดิม โดยพยายามนาความเขาใจเกี่ยวกับ เหตุการณแและ
ปรากฏการณแที่ตนพบเห็นมาสรางเป็นโครงสรางทางปใญญา (Cognitive Structure) หรือที่เรียกวา
สกีมา (Schema) ซึ่งเป็นหนวยที่เล็กที่สุดของโครงสรางทางปใญญา ความรูในสมอง โดยโครงสรางทาง
ปใญญานี้จะประกอบดวยความหมายของสิ่งตางๆ ที่ใชภาษาหรือเกี่ยวกับเหตุการณแหรือสิ่งที่บุคคลมี
ประสบการณแซึ่งอาจจะเป็นความรูความเขาใจของแตละบุคคล
เอกชัย ปานเมน (2544) กลาววา คอนสตรัคติวิส เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการสรางความรูและ
การเรียนรู แนวคิดนี้อธิบายวาความรูเป็นสิ่งชั่วคราว มีการพัฒนาไมเป็นปรนัย และถูกสรางขึ้นภายใน
ตัวคน โดยอาศัยสื่อกลางทางวัฒนธรรม สวนการเรียนรูเป็นกระบวนการที่ควบคุมไดดวยตนเองในการ
ตอสูกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางความรูเดิ มที่มีอยูกับความรูใหมที่แตกตางไปจากเดิม เป็นการ
สร างตัว แทนใหม มีคนเป็ นผู สร างความหมายของสิ่ งตางๆโดยอาศัยเครื่องมือและสั ญลั กษณแทาง
วัฒนธรรม นับเป็นการประนีประนอมกับความหมายที่ สรางขึ้นใหมผานกิจกรรมทางสังคม และผาน
ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย
Krogh (1994) อธิบายแนวคอนสตรัคติวิส วาเป็นปรัชญาที่เกี่ยวกับพัฒนาการในการสราง
ความรู สติปใญญา และจริยธรรมขึ้น ดวยตัวของเด็กเอง โดยพัฒนาการนั้นเป็นผลมาจาการดูดซึมเขาสู
โครงสราง (Assimilation) และการปรับตัวเขาสูโครงสราง (Accommodation)
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Martin (1994) กลาววา ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส เป็นกระบวนการทางความคิดที่เนนความคิด
จากการผสมผสานระหวางความรูเกาและความรูใหมเขาดวยกัน ซึ่งความรูดังกลาวนี้ ถูกสรางขึ้นโดย
ตัวผูเรียน และกุญแจที่สาคัญของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสนี้คือตัวผูเรียนจะตองสรางแนวความคิดใหม
ดวยตนเอง
Hanley (1996) ใหความหมายของคอนสตัคติวิส วามีความหมายอยางใกลชิดกับการ
เชื่อมโยงประสบการณแ นักเรียนจะมีประสบการณแของตนเอง และมีโครงสรางความรูจากพื้นฐาน
ประสบการณแของตนเอง และความรูที่มีนั้นอาจจะไมสมบูรณแ และนักเรียนจะเปลี่ยนโครงสรางความรู
นั้นเมื่อไดรับขอมูลหรือประสบการณแใหมที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีอยู นักเรียนจะเป็นผูนาความคิด
ใหมมาบู รณาการกับ ความคิดเดิม ดังนั้น การที่ขอมู ลหรือประสบการณแใหมนั้นไมไดเชื่อมโยงกับ
ความรูและประสบการณแที่นักเรียนมีอยูเดิม จะทาใหนักเรียนลืมไดอยางรวดเร็ว นั่นคือในการเรียนรู
นั้นนักเรียนจะตองมีความตื่นตัวในการสรางขอมูลใหมใหเขากับกรอบของความคิดที่มีอยูเดิมเพื่อให
เกิดการเรียนรูที่มีความหมาย
Fosnot (1996) กลาววา คอนสตัคติวิสเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรูและการเรียนรู โดยอาศัย
พื้นฐานทางวิทยา ปรัชญา และมนุษยวิทยาที่ใชอธิบายวา ความรูคืออะไร มาอยางไร ซึ่งความรูเป็นสิ่ง
ที่ไมหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงได และมีการพัฒนาโดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม สวน
การเรียนรูเป็นกระบวนการที่สามารถควบคุมไดดวยตนเอง โดยตองตอสูกับความขัดแยงระหวาง
ความรูเดิมกับความรูใหมที่แตกตางกับความรูเดิม ซึ่งเป็นการสรางความรูใหม
ในชว งปลายทศวรรษ 1980 เป็นตนมาไดเกิดนักการศึกษากลุมปใญญานิยมที่รูจักกันในชื่อ
ของกลุมคอนสตัคติวิส (Constructivist) ซึ่งมีแนวคิดในการจัดการศึกษาที่เชื่อวาความรูเป็นสิ่งที่ไม
สามารถถายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งได แตความรูเป็นสิ่งที่บุคคลแตละบุค คลจะตอง
สรางขึ้นใหมดว ยตนเอง โดยนั กการศึกษากลุ มนี้ไดสรางทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูขึ้น
ภายใตแนวคิดนี้มากมาย เชน generative learning, embodied cognition, cognitive
flexibility theory, situated learning and authentic instruction, postmodern and post
structural curricula และ educational semiotic เป็นตน ผลงานตางๆเหลานี้เป็นผลงานที่สราง
ขึ้นภายใตแนวคิดที่วา “ผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง” หรือที่เรียกวา ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส
(Constructivist theory) สาหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชคาวา “ทฤษฎีการสรางความรูใหมโดย
ผูเรียนเอง”
จากที่มีผูใหความหมายของแนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง พอจะสรุปไดวา การ
สรางความรูใหมโดยผูเรียนเองเป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาแนวหนึ่ง ที่เนนใหผูเรียนไดสรางองคแ
ความรูใหม ผสมผสานกับประสบการณแเดิม โดยผูสอนจะเป็นผูจัดกิจกรรมตางใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
จากการเรียนที่เหมาะสม
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6.2 ลักษณะการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
ลักษณะการเรียนรูตามแนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (ภิญญาพัชนแ ปลากัดทอง,
2551) ประกอบดวย
1. การเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางความหมายและการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน
นั้ น โดยทั่ ว ไปผู เ รี ย นจะสร า งความหมายจากสิ่ ง ที่ ตั ว เองรั บ รู จ ากประสบการณแ เ ดิ ม ของตน
ความหมายที่ผูเรียนสรางขึ้นอาจสอดคลองหรือไมสอดคลองกับความหมายที่ผูเชี่ยวชาญสาขานั้น
ยอมรับก็ได ในขณะที่แนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (Constructvist) ถือวาความหมายที่
ผูเรียนสรางขึ้น ไมมีคาตอบที่ถูกหรือผิด แตเรียกวาไมสอดคลองกับความหมายที่ผูเชี่ยวชาญยอมรับ
ในขณะนั้น ซึ่งเรียกวา “มโนทัศนแคลาดเคลื่อน” การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้ จึงเนนให
ผูเรียน และบุคคลที่แวดลอมผูเรียน ตรวจสอบความหมายที่ผูเรียนสรางขึ้น ในขณะที่มีการเรียนการ
สอน หากพบวาผูเรียนมีมโนทัศนแคลาดเคลื่อน ครูในฐานะที่เป็นผูคอยอานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน จะตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสไดพิจารณาตรวจสอบมโนทัศนแของตนเองอีกครั้ง
โดยครูอาจตองจัดกิจกรรมในทานองเดียวกันนี้หลายครั้งจึงจะสามารถแกไขมโนทัศนแที่คลาดเคลื่อน
ของผูเรียนได
2. การเรีย นรูขึ้นอยูกับความรูเดิมของผู เรียน การเรียนรูไมไดขึ้นอยูกับบริบททางสั งคม
วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมเทานั้น แตการเรียนรูยังขึ้นอยูกับความรูเดิม แรงจูงใจ ความคิดและ
อารมณแของผูเรียนในขณะนั้นอีกดวย เพราะสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอการเลือกรับสิ่งเราและวิธีการที่
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธแกับสิ่งเหลานั้น และยังมีผูกลาวอีกวา ความรูที่ติดมากับตัวผูเรียนจะมีอิทธิพลตอ
การเลือกเรียนและวิธีการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียน
เอง (Constructvist) นี้ จึงเนนความสาคัญเกี่ยวกับความรูเดิมของผูเรียน
3. การเรียนรูเป็นกระบวนการที่ผูเรียนแกปใญหาหรือสืบสอบเพิ่มเติมเพื่อลดความขัดแยง
ทางความคิดของตนเอง นักการศึกษาหลายทานอธิบายถึงการเรียนรูของมุมมองนี้วา การจัดการเรียน
การสอนตามแนวการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (Constructvist) เป็นการเปิดโอกาสใหผูเรียนได
มีประสบการณแในการแกปใญหาตามสภาพจริง หรือสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และทาการ
สืบสอบความรูดวยตนเอง เครื่องมือสาคัญที่นามาใช คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ ทักษะ
การคิดระดับสูง วิธีการทางวิทยาศาสตรแ
4. การเรียนรูเป็นกระบวนการทางสังคม นักการศึกษาหลายทาน อธิบายการเรียนรูตาม
แนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (Constructvist) นี้วา เกิดจากการปฏิสัมพันธแกันทางสังคม
โดยความรู ส ามารถถ ายโอนจากบุ คคลหนึ่ งไปยั งอีกบุ คลหนึ่งได แต การแลกเปลี่ ยนและสะทอ น
ความคิดใหเห็นแกกันและกัน การแสดงเหตุผลและความคิดเห็นของตนเองหรือโตแยงความคิดเห็น
ของบุคคลอื่นทาใหผูเรียนไดมีโอกาสพิจารณากระบวนการคิดของตนเองเปรียบเทียบกับกระบวนการ
คิดของผูอื่น ทาใหมีการเจรจาตอรองเกี่ยวกับการสรางความหมายของสิ่งตางๆ ซึ่งจะชวยใหผูเรียน
สามารถปรับเปลี่ยนความเขาใจของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได
5. การเรียนรูเป็นกระบวนการกากับตนเองของผูเรียน นักการศึกษาเชื่อวาการกากับตนเอง
เป็ น องคแ ป ระกอบส าคั ญ ของการเรี ย นรู ตามแนวคิ ด การสร า งความรู ใ หม โ ดยผู เ รี ย นเอง
(Constructvist) นั้น ผูเรียนตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนรูของตนเอง ดวยการทาใหการเรียนรูนั้น
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เป็นการเรียนรูที่มีความหมาย สามารถเขาใจเรื่องที่เรียนไดอยางลึกซึ้ง จนสามารถสรางความหมาย
ของสิ่งนั้นๆไดดวยตนเอง รวมทั้งสามารถนาความรูและกระบวนการเรียนรูไปใชในบริบทอื่นได เป็น
ความรับผิดชอบของผูเรี ยนที่ตองทาความเขาใจมโนทัศนแเฉพาะของเรื่องที่เรียนวามีความสัมพันธแกัน
อยางไร เพื่อใหเกิดการเรียนรูในลักษณะที่เป็นองคแรวม
จากเอกสารดังกลาวพอจะเห็นไดวา ลักษณะการเรียนรูตามแนวคิดการสรางความรูใหมโดย
ผูเรียนเองเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูใหมดวยตนเอง และใหความสาคัญ
กับการมีปฏิสัมพันธแกับสังคมหรือบุคคลอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันได ซึ่งเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
6.3 หลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
หลั ก การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวคิ ดการสรา งความรู ใ หม โ ดยผู เ รี ย นเอง (Constructivist
teaching and learning) มีลักษณะสาคัญคือ ผูเรียนเป็นผูแปลความหมาย เหตุการณแ หรือสิ่งตางๆ
ดว ยตนเอง โดยหลั ก การส าคั ญเกี่ยวกับการจั ดการเรี ยนรู ตามแนวคิด นี้เป็ นกระบวนการในการ
“กระทา” (Action on) ไมใช “รับเขามา” (taking in) กลาวคือ เป็นกระบวนการการเรียนรูที่ผูเรียน
จะต องจั ดกระทากั บ ข อ มู ล ไมใ ช เ พีย งรับ ข อ มูล เขา มา และนอกจากกระบวนการเรี ยนรู จะเป็ น
กระบวนการปฏิสัมพันธแภายในสมอง(Internal mental interaction) แลว ยังเป็นกระบวนการทาง
สังคมอีกดวย กลาวคือการสรางความรูใหมนี้เป็นกระบวนการผสมผสานทั้งทางดานสติปใญญาและ
ทางดานสังคมควบคูกันไป (Jonassen .1999 : 139, Fosnot. 1996 : 171) นอกจากนี้ผูสอนหรือครู
จะตองทาความเขาใจในการดาเนินการและการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรู และสามารถ
สรางความรูใหมดวยตนเอง (วัชรา เลาเรียนดี, 2550) ดังนี้
1. การจัดสถานการณแ (Situation) การจัดสถานการณแเพื่อการเรียนรู ผูสอนตองพิจารณา ใน
การจัดสถานการณแใหผูเรียนไดทาความเขาใจ มีการอธิบายกระบวนการในการแกปใญหา การตอบ
คาถาม สร างค าพู ดเปรี ย บเที ย บ ตั ด สิ น ใจ หาข อ สรุ ป และกาเร ก าหนดเปู าหมาย รวมทั้ง สร า ง
ความหมายและความเขาใจดวยตนเอง
2. การจัดกลุมผูเรียน (Grouping) การจัดกลุมแบงออกเป็น 2 ประเภท คือ การจัดกลุม
ผูเรียนและการจัดสื่อสื่ออุปกรณแที่ผูเรียนตองใช ผูสอนจะตองคานึงถึงลักษณะกลุมของผูเรียนที่มี
ความเหมาะสมกับเรื่องราวที่จะเรียนรูและสื่อที่เอื้ออานวยใหเกิดการเรียนรู รวมทั้งการใชสื่ออยาง
เหมาะสมเพื่อใหสามารถอธิบายเรื่องราว สถานการณแ ใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การเชื่อมโยง (Bridge) เป็นกิจกรรมแรกที่ใชเพื่ อพิจารณาความรูเดิมของผู เรียน และ
เชื่อมโยงระหวางเรื่องที่ผูเรียนรับรูอยูเดิมกับสิ่งที่จะไดเรียนรูใหม ซึ่งการเชื่อมโยงจะประกอบไปดวย
การแกไขปใญหางายๆ ใหผูเรียนอภิปรายรวมกัน เป็นตน โดยผูสอนจะตองพิจารณาถึงการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียนมากที่สุด
4. คาถาม (Questions) การถามคาถามควรจะดาเนินการในทุกขั้นตอน ผูสอนจะตอง
คานึงถึงการใชคาถามเพื่อแนะนาสถานการณแ เพื่อจัดกลุม เพื่อจัดกิจกรรม เพื่อใหกิจกรรมการเรียนรู
เป็นไปอยางกระตือรือรนและมีชีวิตชีวา รวมทั้งเพื่อกระตุนใหเกิดการสะทอนความคิด และความรูสึก
เพื่อใหการเรียนรูและสรางความรูมีมากที่สุด
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5. การใหแสดง (Exhibit) เป็นขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดบันทึกและแสดงออกซึ่งความสามารถ
ผูเรียนจะแสดงออกถึงความสามารถใหผูอื่นไดเห็นในเรื่องที่ตนเองรูและปฏิบัติ ซึ่งอาจจะแสดงใน
รูปแบบของการเขียน การอธิบาย การแสดงแผนภูมิ ฯลฯ
6. การสะทอนความคิด (Reflections) ผูเรียนจะสะทอนความคิดของตนเองโดยการอธิบาย
สถานการณแของตนเองหรือที่ไดรับจากการไดฟใงเพื่อนพูด การจดจา ความรูสึก จินตนาการ เจตคติ
ทักษะ ความคิดที่ไดรับ
จากลักษณะการเรียนรูตามแนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเองจะเห็นไดวา การสราง
ความรูใหมโดยผูเรียนเองเป็นกระบวนการเรียนรูที่เนนการสรางสรรคแที่ครูจะตองทาความเขาใจและ
ดาเนินการดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดสถานการณแ การจัดกลุมผูเรียน การสะทอนความคิ ด เป็นตน
เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและสรางความรูใหมดวยตนเอง
6.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
Driver and Bell (1986) ไดสรุปขั้นตอนของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรี ยนสรางความรูขึ้น
เองตามแนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง โดยมีรายละเอียดของแตละขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นนา (orientation) เป็นขั้นที่ผูเรียนจะไดรับรูถึงจุดมุงหมายของการเรียนรู และจะมี
แรงจูงใจในการเรียนบทเรียน
2. ขั้นทบทวนความรูเดิม (elicitation of the prior knowledge) เป็นขั้นที่ผูเรียน
แสดงออกถึงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน วิธีการที่จะใหผูเรียนแสดงออก
อาจจะกระทาไดหลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การใหผูเรียนออกแบบโปสเตอรแ หรือการใหเขียน
บรรยายเพื่อแสดงความรูความเขาใจที่มี ผูเรียนอาจเสนอความรูเดิมดวยเทคนิคการเขียนแผนภาพ
(graphic organizers) ในขั้นนี้จะทาใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปใญญา (cognitive conflict) หรือ
เกิดภาวะไมสมดุล (unequilibrium) ขึ้น
3. ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (turning restructuring of ideas) นับเป็นขั้นตอนที่สาคัญหรือ
เป็นหัวใจสาคัญตามแนว Constructivism โดยในขั้นปรับเปลี่ยนความคิดนี้ประกอบดวยขั้นตอนยอย
3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ทาความกระจางและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและกัน (clarification and
exchange of ideas) หมายความวา ผูเรียนจะเขาใจไดดีขึ้นเมื่อไดพิจารณาความแตกตางของความ
ขั ด แย ง ระหว า งความคิ ด ของตนเองกั บ ของผู อื่ น ผู ส อนมี ห น า ที่ อ านวยความสะดวกให เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและทาใหเกิดความกระจางขึ้น เชน การกาหนดประเด็นที่อยูในความ
สนใจเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดคิด
3.2 การสรางความคิดใหม (Construction of new ideas) เป็นการสรางความคิด
ขึ้นใหมจากการอภิปรายและการสาธิต ผูเรียนจะเห็นแนวทาง และวิธีการที่หลากหลายในการตีความ
ปรากฏการณแ หรือเหตุการณแ แล วนาสิ่ งที่ไดเรียนรูนั้นมากาหนดความคิ ด ใหม หรือความรูใหมให
เกิดขึ้น
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3.3 ประเมินความคิดใหม (evaluation of the new ideas) โดยการทดลองหรือ
การคิดอยางลึกซึ้ง ผูเรียนจะหาแนวทางที่ดีที่สุดในการตรวจสอบความคิดหรือความรู ในขั้นตอนนี้
ผูเรียนอาจจะรูสึกไมพึงพอใจความคิด ความเขาใจที่เคยมีอยู เนื่ องจากพบหลักฐานใหมๆที่สนับสนุน
แนวคิดใหมมากกวาความคิดเดิม
4. ขั้นนาความคิดไปใช (application of ideas) เป็นขั้นตอนที่ผูเรียนมีโอกาสไดใชแนวคิด
หรือความรูความเขาใจที่พัฒนาขึ้นมาใหมจากสถานการณแตางๆ ทั้งที่คุนเคย และไมคุนเคย ซึ่งเป็น
การแสดงวาผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย การเรียนรูที่ไมมีการนาความรูไปใชเรียกวา เรียน
หนังสือไมใชเรียนรู
5. ขั้นทบทวน (review) เป็นขั้นตอนสุดทาย ผูเรียนจะไดทบทวน ความคิด ความเขาใจที่ได
เปลี่ยนแปลงไป โดยการเปรียบเทียบความคิดเมื่อเริ่มตนบทเรียนกั บความคิดของเมื่อสิ้นสุดบทเรียน
ความรูที่ผูเรียนสรางดวยตนเองนั้นจะทาใหเกิดโครงสรางทางปใญญา (cognitive structure) ซึ่งจะ
ปรากฏในชวงความจาระยะยาว (long-term memory) เป็นการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียน
สามารถจาไดถาวรและสามารถนาไปใชไดในสถานการณแตางๆ เพราะโครงสรางทางปใญญาคือกรอบ
ของความหมาย หรื อ แบบแผนที่ บุคคลสรางขึ้น ใชเป็ นเครื่ องมื อในการตีค วามหมาย ให เ หตุผ ล
แกปใญหา ตลอดจนใชเป็นพื้นฐานสาหรับการสรางโครงสรางทางปใญญาใหม นอกจากนี้ยังไดทบทวน
เกี่ยวกับความรูสึกที่เกิดขึ้น วาจะนาความรูที่เกิดขึ้นใหมไปใชไดอยางไร และยังมีเรื่องราวใดที่ยังสงสัย
อยูอีกบางหรือไม
นอกจากนี้ผูเรียนควรจะเรียนเนื้อหาสาระไปพรอมกับการเรียนรู โดยกระบวนการเรียนรู
การสอนแบบใหผูเรียนสรางความรูใหมจะเนนความสาคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และให
ความสาคัญกับความรูเดิม โดยแนวคิดการเรียนรูแบบสรางความรูใหมสามารถสรุปไดคือ
1. ผลการเรียนรูไมเพียงขึ้นกับสภาพแวดลอมการเรียนรูเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับความรูและ
ประสบการณแเดิมของผูเรียนดวย
2. การเรียนรูเกี่ยวกับการสรางมโนทัศนแนั้น เชน การสร างคาจากัดความ สรางความคิด
สาคัญ ผูเรียนจะสรางขึ้นดวยตนเองมากกวาการรับฟใงจากคนอื่น
3. การสรางมโนทัศนแเป็นกระบวนการที่ตอเนื่องและทาใหผูเรียนเป็นผูตื่นตัวเสมอ
4. มโนทัศนแที่สรางขึ้น เมื่อผานการประเมินแลวอาจเป็นที่ยอมรับหรือไมก็ได
5. ผูเรียนเป็นผูรับผิดชอบในการเรียนรูในการเป็นผูสรางความรูเอง นั่นคือ เป็นผูรับผิดชอบ
ในการเรียนดวยตนเอง
จากขั้น ตอนทั้ง 5 ขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดการสรางความรูใหมโดย
ผูเรียนเองนี้ สามารถนาไปประยุกตแใชกับการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนไดโดยในแตละกิจกรรมผูสอนจะตองดาเนินการตามขั้นตอนตางๆควบคูไปกับการเรียนรูเหนื้อ
หาสาระเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
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6.5 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามแนวคิดการสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง(Constructivist) นั้น
ใหความสาคัญดานบรรยากาศและสภาพแวดล อมในการเรียนรูหรือบริบททางสั งคมที่มีการสราง
ความรูนั้น โดยบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่ดีตามแนวคิด การสรางความรูใหมโดย
ผูเรียนเอง (Constructivist) นั้นมีสวนประกอบ 3 ประการ คือ การมีทางเลือก (Choice) การมีความ
หลากหลาย (Diversity) และการมีความเป็นกันเอง (Congeniality) โดยที่การมีความหลากหลายนั้น
คือ ความหลากหลายของทักษะและรูปแบบ บรรยากาศ และสภาพแวดลอม ซึ่งเป็นสวนสาคัญในการ
ชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดีมาก เนื่องจากบุคคลมีความหลากหลายทั้งความรู ประสบการณแ ทักษะ ฯลฯ
ซึ่งเป็นสวนทาใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเกิดขึ้นไดอยางหลากหลาย อีกสวนหนึ่ง
ของบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่สาคัญคือ การมีความเป็นกันเอง ควรมีความเป็น
มิตร ให เ วลาในการใช ส มาธิ การพูด คุย การนึกฝใ น การเดิ นไปมา การไดดูว าคนอื่ นเขาทาอะไร
นอกจากนี้ยังอาจตองใหเวลาสาหรับการเริ่มตนที่ผิดพลาด ใหเวลาเมื่อเกิดการติดขัด โดยบรรยากาศ
การเรียนแบบปกติแตกตางกับบรรยากาศการเรียนที่สรางองคแความรู (จิราภรณแ ศิริทวี, 2540) ดัง
แสดงในตาราง
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการเรียนปกติกับการเรียนที่เปิดโอกาสใหผูเรียนสรางองคแความรูใหม
การเรียนปกติ (Traditional)

การเรียนที่ใหผูเรียนสรางองคแความรู (Constructivist)

หลักสูตรนาเสนอจากรายละเอียดยอยๆ หลักสูตรมองจากองคแรวมไปหารายละเอียดยอยๆ เนน
ไปสูองคแรวม และเนนทักษะพื้นฐาน
ความคิดรวบยอดหลักๆ
กิจกรรมการสอนเนนรูปแบบตามที่
หลักสูตรกาหนด
กิจกรรมการเรียน เนนการเรียนตาม
บทเรียน
สภาพของผูเรียนเป็นเหมือนกระดาน
ชนวนวางๆที่รอผูสอนมาขีดเขียนลงไป

กิจกรรมการสอนเนนใหผูเรียนถามคาถาม เพื่อเป็นแนว
ทางการหาขอสรุป
กิจกรรมการเรียนเนนใหผูเรียนหาขอมูลและเรียนรูการ
กระทาดวยสื่อที่จับตองได
ผูเรียนถูกคาดหมายใหเป็นนักคิดที่สามารถสรางทฤษฎี
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได

บทบาทของผูสอนคือผูสั่งการ

บทบาทของผูสอนคือผูจัดการที่ทาใหเกิดการเรียนรู

ผูสอนตองการคาตอบที่ถูกตอง

ผูสอนตองการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
เพื่อใหสามารถคนหาจุดยืนของความคิดตนเอง
กิจกรรมการสอนและการประเมินผสมผสานกัน รูปแบบ
การประเมินที่หลากหลาย เนนการสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเรียนขณะทางาน ผลงานที่ผูเรียนสรางขึ้น

กิกจรรมการวัดและประเมิณผลถูกแยก
สวนจากกิจกรรมการสอน

ที่มา : จิราภรณแ ศิริทวี. 2540
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จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวาสภาพการเรียนแบบปกติจะเนนการเรียนการสอนแยกเป็นสวน
ตางๆ ตามบทเรียนของหลักสูตรที่ถูกกาหนดมากจากผูสอนกอนจะนาไปสูองคแรวม ผูเรียนจะตอง
เรียนรูจากผูสอนเป็นสาคัญ และตองปฏิบัติใหไดตามเกณฑแที่กาหนดความรู ทักษะที่พัฒนาขึ้นจะ
เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด ในขณะที่การเรียนที่ใหผูเรียนสรางองคแความรู (Constructivist) นั้นจะ
มองเป็นองคแรวมเป็นสาคัญ การเรียนรูจะเนนใหผูเรียนหาขอมูล และสรางความรูดวยตัวเองจากการ
คนหา และลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรูมีความหลากหลาย ไมมีสิ่งผิดหรือถูก ทุกอยางเป็นการเรียนรูที่
ผูเรียนตองคนหาและเรียนรู โดยมีผูสอนเป็นผูชี้แนะและอานวยความสะดวกเทานั้น
จากเอกสารดั ง กล า วข า งต น จะเห็ น ได ว า แนวคิ ด การสร า งความรู ใ หม โ ดยผู เ รี ย นเอง
(Constructivism) เป็นแนวคิดที่ใหผูเรียนไดเชื่อมโยงกับประสบการณแที่ไดรับแลวนามาสรางสรรคแ
ความรูใหมดวยตนเองซึ่งเป็นสวนสาคัญในการที่จะทาใหความรูที่เกิดขึ้นใหมนั้นมีความยั่งยืน ดังนั้นใน
งานวิจัยครั้ งนี้ผูวิจัยจึงไดเลื อกใชแนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเองมาเป็นแนวคิดในการ
ออกแบบการจัดการเรียนเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหผูเรียน
ตอนที่ 7 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory)
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปใญญา (Social Cognitive Learning Theory) เป็น
ทฤษฎีของศาสตราจารยแ อัล เบิรแ ต แบนดูรา (Albert bandura) แหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรแด
(Stanford) ประเทศสหรัฐอเมริกา แบนดูรา มีความเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยแสวนมากเป็นการ
เรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Bandura, 1977) โดยอธิบายวา การเรียนรูเกิดจาก
ปฏิสัมพันธแระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคม ซึ่งทั้งผู เรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและ
กัน สาเหตุที่สาคัญอยางหนึ่งในการเรียนรูดวยการสังเกต คือ ผูเรียนจะตองเลือกสังเกตสิ่งที่ตองการ
เรียนรูโดยเฉพาะ และสิ่งสาคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ ผูเรียนจะตองมีการเขารหัส (Encoding) ในความ
ทรงจาระยะยาวไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ ผูเรียนตองสามารถที่จะประเมินไดวาตนเลียนแบบไดดี
หรือไมดีอยางไร และจะตองควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดดวย (metacognitive)
แนวคิดการเรี ยนรู ทางสั งคมเชิงพุทธิปใญญาของแบนดูรานี้เชื่อวา คนเรามีปฏิสั มพันธแ
(Interaction) กับสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวเราอยูเสมอการเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธแระหวางผูเรียน
และสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน พฤติกรรมของคนเราสวนมากจะ
เป็ น การเรี ย นรู โ ดยการสั งเกต (Observational Learning) หรือการเลี ยนแบบจากตัว แบบ
(Modeling) ซึ่งตัวแบบไมจาเป็นตองเป็นตัวแบบที่มีชีวิตเทานั้น แตอาจจะเป็นตัวสัญลักษณแ เชน ตัว
แบบที่เห็นในโทรทัศนแ หรือภาพยนตรแหรืออาจจะเป็นรูปภาพการแตูนหนังสือก็ได นอกจากนี้ คาบอก
เลาดวยคาพูดหรือขอมูลที่เขียนเป็นลายลักษณแอักษรก็เป็นตัวแบบได
หลั กพื้น ฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางสั งคมเชิงพุทธิปใญญา เนนวาพฤติกรรมของบุคคล
เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงโดยถูกกาหนดจากปใจจัยทางสภาพแวดลอม (Environment) และปใจจัย
ภายในตัวตน (Personal Factors) การกาหนดระหวางปใจจัยเป็นลักษณะของการกาหนดซึ่งกันและ
กัน (Triadic Dynamic and Reciprocal) ซึ่งเรียกวา Reciprocal Determinism (Bandura, 1977)
ซึง่ มีรายละเอียดของกระบวนการ คือ
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1. กระบวนการเรียนรูตองอาศัยทั้งกระบวนการทางปใญญา และทักษะการตัดสินใจของผูเรียน
2. การเรี ย นรู เ ป็ น ความสั ม พั น ธแ ร ะหว า งองคแ ป ระกอบ 3 ประการ ระหว า ง ตั ว บุ ค คล
(Person) สิ่งแวดลอม (Environment)และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีอิทธิพลตอกันและกัน
3. ผลของการเรี ย นรู กับ การแสดงออกอาจจะแตกตา งกัน สิ่ ง ที่เ รียนรูแ ล ว อาจไมมี การ
แสดงออกก็ได เชน ผลของการกระทา(Consequence) ดานบวก เมื่อเรียนรูแลวจะเกิดการแสดง
พฤติกรรมเลียนแบบ แตผลการกระทาดานลบ อาจมีการเรียนรูแตไมมีการเลียนแบบ
โดยกระบวนการในการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปใญญาดังกลาว แสดงเป็นแผนภาพดังแสดง
ในภาพประกอบดังนี้
พฤติกรรม

บุคคล

สิ่งแวดลอม

แผนภาพที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมตามแนวคิดของ Bandura
จากแผนภาพที่ 3 การกาหนดซึ่งกันและกันนี้ บางปใจจัยอาจจะมีอิทธิพลมากกวาบางปใจจัย
และแตละอิทธิพลไมเกิดพรอมกัน การปฏิสัมพันธแ (Interaction) ระหวางทั้ง 3 ปใจจัยนี้จะแตกตางกัน
ขึ้นกับแตละบุคคลพฤตกรรมที่ตองการ และสภาพแวดลอมที่เอื้ออานวยตอพฤติกรรม (Bandura,
1986) ดังเชน ปฏิสัมพันธแระหวางบุคคลกับพฤติกรรม (P - B) เป็นอิทธิพลที่มีตอกันระหวางความคิด
ความรูสึก อารมณแ และปใจจัยทางชีววิทยา กับการกระทา ตัวอยางเชน ความคาดหวัง ความเชื่อ การ
รับรูเกี่ยวกับตนเอง เปูาหมาย และเจตนา จะเป็นตัวกาหนดทิศทางของการกระทาของแตละบุคคล
ในขณะเดียวกันการกระทาที่เกิดขึ้นก็มีสวนกาหนดความคิด อารมณแของบุคคลอื่นดวยเชนกัน ใน
ขณะเดียวกันการกาหนดซึ่ งกันและกนระหวางสภาพแวดลอมกับปใจจัยสวนบุคคล (E - P) เป็น
กระบวนการที่เป็น ปฏิสัมพัน ธแกันระหวางความคาดหวัง ความเชื่อ ความสามารถของบุคคลที่ถูก
พัฒนาขึ้น และปรับเปลี่ยนเนื่องจากอิทธิพลของสังคมซึ่งเป็นแหลงขอมูล กระตุนการตอบสนองทาง
อารมณแโดยผานตัวแบบการสอน การชักจูงทางสังคม เป็นตน บุคคลจะมีการโตตอบแตกตางกันตาม
สภาพแวดลอม เนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพ เชน อายุ เพศ เชื้อชาติ ความดึงดูดของรูปราง
หนาตา และการปฏิสัมพันธแรูปแบบสุดทายเกิดขึ้นระหวางพฤติกรรมกับสภาพแวดลอม (B - E) ซึ่ง
บุคคลเป็นทั้งผูผลิต และผลผลิ ต จากสภาพแวดลอม ดังนั้นพฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดจาก
สภาพแวดลอมรอบตัว

65
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปใญญานี้ มีความเชื่อวาบุคคลนั้นจะมีความสามารถขั้น
พื้นฐาน 5 อยางประกอบดวย
1) ความสามารถทางสั ญลักษณแ (Symbolizing Capability) โดยเชื่อวาบุคคลมี
ความสามารถในการสรางความหมาย สรางสัญลักษณแ และเก็บจาขอมูลตางๆ ไวในความจาที่สามารถ
ดึงออกมาใชได ซึ่งกระบวนการนี้จะชวยใหบุคคลสามารถจะใสใจ เก็บจา ขอมูลตางๆได
2) ความสามารถในการสังเกต (Vicarious Capability) เชื่อวา บุคคลมีความสามารถที่จะ
เกิดการเรียนรูไดจากการสังเกตการกระทาของผูอื่น ทาใหบุคคลพัฒนาความคิดที่เชื่อวาพฤติกรรม
ใหมเกิดขึ้นไดโดยไมจาเป็นตองลงมือทาดวยตนเอง โดยขอมูลที่ไดจะถูกใสเป็นสัญลักษณแ
3) ความสามารถในการคาดการณแ (Forethought Capability) เชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลมี
จุดมุงหมายและกากับ ไดโดยการจู งใจตนเอง โดยบุคคลสามารถคาดหวังวาสิ่ งที่เกิดขึ้นกับคนอื่น
อาจจะเกิดกับตนเองไดถาแสดงพฤตกรรมเชนเดียวกัน
4) ความสามารถในการกากับตนเอง (Self-Regulatory Capability) บุคคลสามารถควบคุม
ความคิดความรูสึก การจูงใจ และการกระทาไดโดยตนเอง การกากับตนเองเป็นกลไกควบคุมภายในที่
ทาหนาที่กากับวาควรแสดงพฤติกรรมอะไร อยางไร
5) ความสามารถในการโตตอบตนเอง (Self-Reflective Capability) เป็นความสามารถที่
เอื้อใหบุคคลวิเคราะหแตนเองวาทาอะไรไดหรือไมไดในระดับใด ซึ่งการรับรูความสามารถของตนรั บ
เป็นกระบวนการที่สาคัญที่ชวยในการรับรูและนาตนเองไปสูความสาเร็จ
นอกจากนี้ แ บนดู ร าได ใ ห ค วามแตกต า งของการเรี ย นรู (Learning) และการกระท า
(Performance) วาความแตกตางนี้สาคัญมาก เพราะคนอาจจะเรียนรูอะไรหลายอยางแตไมกระทา
แบนดูราจึงใหความสาคัญตอการรูคิด (Cognitive) ในการเรียนรูจากการสังเกตและการเลียนแบบ
(Reproduction) โดยมีลาดับขั้นของการเรียนรูโดยการสังเกตแบงออกเป็น 4 ขั้นมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ความใสใจ (Attention) การเรียนรูในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนมีความสนใจ
เอาใจใสตัวแบบและกิจกรรมของตัวแบบ เพราะจะทาใหเกิดแบบแผนในการเลียนแบบได
ขั้นที่ 2 การจดจา (Retention) ผูสังเกตตองบันทึกสิ่งที่สังเกต กิจกรรมหรือขอมูลขาวสารได
ทั้งนี้เพื่อการนากลับมาใช ถาผูสังเกตสามารถอธิบายการกระทาดวยการสรางภาพในใจหรือดวยคาพูด
สามารถเลียนแบบพฤติกรรมไดดีแมเวลาผานไปนาน
ขั้นที่ 3 กระบวนการเลียนแบบ(Reproduction) เป็นการนาสิ่งที่บันทึกไวในความทรงจามา
เป็นสิ่งชี้นาในการเลียนแบบตามพฤติกรรมของตัวแบบ พฤติกรรมที่แสดงออกไมใชการลอกเลียนแบบ
อยางตรงไปตรงมาแตเป็นการเลียนแบบที่ผานกระบวนการเรียนรู ที่อาศัยความรู ความเขาใจ และ
ความพรอม มากอน ดังนั้น พฤติกรรมของแตละบุคคลอาจมีความแตกตางกันไปแมวาจะมาจากตัว
แบบเดียวกัน บางคนอาจทาไดดีกวา ทาไดแยกวา หรือทาไดเทาเทียมกันกับตัวแบบก็ได
ขั้น ที่ 4 กระบวนการจู งใจ (Motivation) เป็นสิ่ งส าคัญในการเลี ยนแบบ ผู สั งเกตจะ
เลียนแบบพฤติกรรมที่ใหผลดีกับเขา เชน ไดรับแรงเสริม รางวัลหรือคาชมเชย มากกวาที่จะเลียนแบบ
สิ่งที่ใหโทษ และมีแนวโนมที่จะเลียนแบบพฤติกรรมที่พอใจมากกวาพฤติกรรมที่ทาแลวไมสบายใจ
ดังนั้นการจูงใจและการเสริมแรงจะมีอิทธิพลตอการเรียนรูดวย
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โดยขั้นตอนในการเรียนรูโดยการเลียนแบบตามแนวคิดการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปใญญา
ดังกลาว แสดงเป็นแผนภาพดังแสดงในภาพประกอบดังนี้

ความใส่ใจ

การจดจา

กระบวนการเลียนแบบ

กระบวนการจูงใจ

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการเรียนรูโดยการเลียนแบบ
จากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมพุทธิปใญญา พอจะสรปุไดวา การเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธแ
ระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคมซึ่งทั้งผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน โดยการ
เรียนรูจากการสังเกตตัวแบบเป็นสิ่งสาคัญ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ ที่ใชเป็นฐานในการพัฒนากิจกรรมเพื่อสงเสริ ม
ลั ก ษณะความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น ได แ ก แนวคิ ด การสร า งความรู ใ หม โ ดยผู เ รี ย นเอง
(Constructivism) และทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมพุทธิปใญญา (Social Cognitive Learning
Theory) พบวา มีสวนการเรียนรูที่สาคัญคือ การเรียนรูการจากการมีปฏิสัมพันธแกับสังคมและบุคคล
รอบขาง นอกจากนี้ห ลายขั้น ตอนของทั้งสองแนวคิดนี้ มีความสอดคลองกันใกล เคียงกัน และใน
ขณะเดียวกันก็มีความแตกตางกันในบางขั้นตอน ผูวิจัยจึงไดทาการวิเคราะหแ สังเคราะหแสาระและ
ประเด็น หลั ก ของแตล ะแนวคิดทฤษฎี โดยใชวิธี การสั งเคราะหแ ส ารที่เกี่ ยวของและมีความหมาย
เดียวกัน (Content Analysis) ของทั้ง 2 ทฤษฎีเขาดวยกัน ในขณะเดียวกันผูวิจัยไดนาแนวคิด
การศึ กษานอกระบบโรงเรี ย นมาช ว ยเสริม ในการออกแบบกิจ กรรมการเรีย นการสอนให มี ความ
สมบูรณแมากยิ่งขึ้น เพื่อนาไปเป็นฐานในการพัฒนากิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนใหกบั นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดอยางเหมาะสม ดังแสดงในแผนภาพ
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หลักการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน

หลักความเสมอภาค
ทางการศึกษา

หลักการพัฒนาตนเอง
และการพึ่งพาตนเอง

หลักความสอดคลอง
กับปใญหาความ
ตองการและความถนัด
ของผูเรียน

หลักการบูรณาการ
การเรียนรูกับวิถีชีวิต

หลักการเรียนรูรวมกัน
และการมีสวนรวมของ
ชุมชน

ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมพุทธิปัญญา
(Social Cognitive
Learning Theory)

ขั้นที่ 1 ความใสใจ
เอาใจใสตัวแบบและ
กิจกรรมของตัวแบบ
ทาใหเกิดการ
เลียนแบบ

แนวคิดการสร้างความรู้ใหม่
โดยผู้เรียนเอง
(Constructivism)

ขั้นนา (orientation)
เป็นขั้นที่ผูเรียนจะรับรูถึง
จุดมุงหมายและมีแรงจูงใจใน
การเรียนบทเรียน
ขั้นทบทวนความรูเดิม
(elicitation of the prior
knowledge)
เป็นขั้นที่ผูเรียนแสดงออกถึง
ความรูความเขาใจเดิมที่มีอยู
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน

ขั้นที่ 2 การจดจา
สังเกต บันทึกสิ่งที่
สังเกตเพื่อการนา
กลับมาใช

ปรับเปลี่ยนความคิด
(turning restructuring of
ideas) ประกอบดวย
1ทาความกระจางและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
2 การสรางความคิดใหม
3 ประเมินความคิดใหม

ขั้นที่ 3 กระบวนการ
เลียนแบบ เป็นการนา
ที่สิ่งจดจามาเป็นสิ่ง
ชี้นาในการเลียนแบบ

ขั้นนาความคิดไปใช
(application of ideas)
เป็นขั้นตอนที่ผูเรียนมีโอกาสใช
แนวคิดหรือความรูความเขาใจ
ที่พัฒนาขึ้นมาใหมใน
สถานการณแตาง ๆ ทั้งที่คุนเคย
และไมคุนเคย

ขั้นที่ 4 กระบวนการ
จูงใจ เป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลตอการ
เลียนแบบและเรียนรูที่
จะเลือกทาหรือไมทา

ขั้นทบทวน (review)
เป็นขั้นตอนที่จะไดทบทวนวา
ความคิด ความเขาใจของเขาได
เปลี่ยนไป โดยเปรียบเทียบ
เริ่มตนกับสิ้นสุดบทเรียน

ขั้นตอนที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่

ขั้นตอนที่ 1 การกระตุ้นการ
เรียนรู้ โดยผูเรียนจะไดรับรู
จุดมุงหมายในการเรียน และ
สรางแรงจูงใจในการเรียน
รวมถึงการทบทวนความรูเดิม
ที่มีอยางเทาเทียมและเสมอ
ภาค จากตัวแบบที่ดีเกีย่ วกับ
ความเป็นไทย
ขั้นตอนที่ 2 การปรับเปลีย่ น
ความคิด โดยใหผูเรียน
แลกเปลี่ยนประสบการณแ
ระหวางกันผานการสังเกต
บันทึกฯ พรอมทั้งสรางและ
ประเมินความคิดใหม ที่
สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน
ขั้นที่ 3 การกระทา โดย
ผูเรียนสามารถนาความรูใหม
ไปใชไดในสถานการณแที่พบ
และบูรณาการเขาสูชวี ิตได
อยางเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4 การทบทวน
โดยผูเรียนจะไดทบทวนวา
ความคิด ความเขาใจของเขา
ไดเปลี่ยนไป โดยการ
เปรียบเทียบความคิดเมื่อ
เริ่มตนบทเรียนกับความคิด
ของเขาเมื่อสิ้นสุดบทเรียน

แผนภาพที่ 5 การสังเคราะหแกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน
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จากแผนภาพที่ 5 ผูวิจัยไดสรางขั้นตอนของการสงเสริมการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน เพื่อใชเป็นฐานคิดในการพัฒนากิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ใหกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน อันประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การกระตุนการเรียนรู ในขั้นตอนนี้เป็นการใหผูเรียนไดรับรูจุดมุงหมายในการ
เรียนรู และเป็นขั้นตอนสาหรับการสรางแรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียน โดยการทบทวนความรูเดิม
ที่มีอยูของผูเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน การไดศึกษาจากตัวแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อทา
ใหผูเรียนเกิดความสนใจ และมีแรงจูงใจที่จะเรียนรูตามจุดมุงหมายที่ไดรับรู โดยจะตองยึดหลักความ
เสมอภาคทางการศึกษาที่ใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูอยางเทาเทียมกัน
ขั้นตอนที่ 2 การปรับเปลี่ยนความคิด เป็นขั้นที่ผูเรียนจะไดเรียนรูสิ่งตางๆผานการสังเกต
การบันทึกสิ่งที่สังเกตและสามารถนากลับมาใชได โดยใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนตาม
หลักความสอดคลองกับปใญหาและความตองการและความถนัดของผูเรียนในแนวทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน เพื่อใหเกิดเป็นความกระจางในความรูที่ไดจากการเรียนรูนั้น แลวจึงนามาปรับเปลี่ยน
ความคิดโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณแระหวางกัน พรอมกันนั้นผูเรียนจะไดสรางความคิดใหมที่
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของตั ว เองขึ้ น โดยเฉพาะ และจะประเมิ น ความคิ ด ใหม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง
ขั้นตอนที่ 3 การกระทา เป็นขั้นที่ผูเรียนสามารถนาแนวคิดหรือความรูความเขาใจที่
พัฒนาขึ้นมาใหมดวยตนเองไปใชไดในสถานการณแตางๆ ทั้งที่คุนเคยและไมคุนเคย โดยอาจใชการ
เลียนแบบจากสิ่งที่จดจามา หรือทดลองทาในสิ่งใหมก็ได ตามหลักการเรียนรู รวมกันและการมีสวน
รวมของชุมชนในการเปิดพื้น ที่ใหผู เรียนไดนาความรูหรือความคิดใหมที่ไดสรางขึ้นดวยตนเองไป
ทดลองใช แลวเลือกผลที่ไดรับตามที่ตองการ และบูรณาการความรูความเขาใจใหมที่ไดนั้นเขาสูวิถี
ชีวิตอยางเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4 การทบทวน เป็นขัน้ ตอนที่ผูเรียนจะไดทบทวนความคิด ความเขาใจ ของตนเอง
มากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบความคิดเมื่อเริ่มตนบทเรียนกับความคิดเมื่อสิ้นสุดบทเรียน และเมื่อ
ผูเรียนเปรียบเทียบแลวจะทาการเลือกที่จะทาหรือไมทาตามในสิ่งสรางขึ้นมาใหมดวยตนเองตาม
สภาพปใญหา ความตองการและความสอดคลองกับวิถีชีวิตของตนตามความเหมาะสมตอไป
กลาวโดยสรุป การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยใชขั้นตอนที่ไดจากการสังเคราะหแ
แนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (Constructivism) และทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมพุทธิ
ปใญญา (Social Cognitive Learning Theory) และหลักการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นสวนสาคัญ
ในการพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู เ พื่ อ ส ง เสริ ม ลั ก ษณะความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น ในทุ ก กิ จ กรรม
เนื่องจากแนวคิดดังกลาวขางตน ตางก็มีสวนในการสงเสริมใหองคแความรูใหมที่ผูเรียนสรางขึ้นดวย
ตัวเองมีความยั่งยืนอยูได ทั้งนี้เมื่อผูวิจัยทาการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยใหแกผูเรียนโดยในฐาน
ความคิดดังกลาวก็ยอมที่จะทาใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหมเกี่ยวกับความเป็นไทยไดดวยตนเอง
ดวยวิธีการตางๆ รวมกับวิธีการสังเกตจากตัวแบบความเป็นไทยที่เหมาะสม อันไดทาใหเกิดความเป็น
ไทยอยางยืนไดอยางแทจริงตอไป
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ตอนที่ 8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารูป แบบการส งเสริม ลั กษณะความเป็น ไทยอยา งยั่ง ยื นของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในครั้งนี้ เป็นเรื่องใหม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
ความเป็น ไทยอยางยั่งยืนยั งมีอยูเป็นจานวนนอย และเนื้อหาของงานวิจัยนี้มีความละเอียดลึกซึ้ง
กวางขวางครอบคลุมในหลายเรื่องราว ดังนั้น ในการนาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเป็นไทยใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยจะพยายามนาเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของในหลากหลายแงมุม เพื่อใหสามารถทา
ความเขาใจและประมวลภาพที่เกี่ยวโยงถึงกันได ซึ่งประกอบดวย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความเป็นไทย
ขวัญจิรา อินทรแเอี่ยม (2553) ไดทาการศึกษาการพัฒนาการรักความเป็นไทยของนักศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการทดลองแบบสี่กลุมของโซโลมอน ซึ่งมีวัตถุ ประสงคแเพื่อวิเคราะหแระดับ
การรักความเป็นไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบการรักความเป็นไทยระหวาง
นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับกิจกรรมแบบวิเคราะหแวิดีโอคลอปกับนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการจัด
กิจกรรมแบบปกติ ทั้งกอนและหลังการทดลอง และเพื่อศึก ษาปฏิสัมพันธแระหวางการวัดกอนการ
ทดลองกับการจัดกิจกรรมแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ความรักความเป็นไทยอยูในระดับที่ 2 คือระดับเกณฑแสังคมทั้งกอนและหลังทดลอง 2) นักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนความรักความเป็นไทยก อนการทดลองไมแตกตางกัน ในขณะที่หลัง
การทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความรักความเป็นไทยแตกตางกัน 3) การวัดกอนการ
ทดลองไมมีปฏิสัมพันธแกับการจัดกิจกรรมตอทั้งสองกลุม
ดาวใจ ประกอบทรัพยแ (2553) ทาการวิจัยเรื่อง การวิจัยผสมผสานเพื่อศึกษาระดับสานึก
ความเป็นไทยของนักศึกษาและรูปแบบกิจกรรมปลูกฝใงสานึกความเป็นไทยของโรงเรียนประถมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร โดยพบวา 1)นักศึกษาประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครมีสานึกความเป็นไทยใน
ระดับ มาก โดยมีความส านึ กความเป็นไทยในดานความรักชาติ ชาตินิยม ความเป็นพลเมืองไทย
ประเพณี วัฒนธรรมไทย สัญลักษณแของชาติไทย ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยแอยูในระดับมาก
2)นักศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
และสานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนมีความสานึกความเป็นไทยทั้ง 7 ดาน ไดแก
สานึกรักชาติ สานึกชาตินิยม สานึกในความเป็นพลเมืองไทย สานึกในประเพณี วัฒนธรรมไทย สานึก
ในสัญลักษณแของชาติไทย สานึกในศาสนา สานึกในสถาบันพระมหากษัตริ ยแไมแตกตางกัน 3)รูปแบบ
กิจกรรมปลูกฝใงสานึกความเป็นไทยของโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 3
รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 กิจกรรมประกอบการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู รูปแบบที่ 2 กิจกรรม
พัฒนาผู เรีย น รูป แบบที่ 3 กิจกรรมที่ส ถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพรอมและจุดเนน 4) การ
เปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมปลูกฝใงสานึกความเป็นไทยของโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
จานวน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 โรงเรียนทั้ง 3โรงเรียนมีรูปแบบกิจกรรมบูรณาการหลายกลุมวิชา
แตกตางกัน รู ปแบบที่ 2 โรงเรี ย นทั้ง 3 โรงเรียนมีกิจกรรมนักศึ กษาและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชนแคลายกัน รูปแบบที่ 3 โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีกิจกรรมวันสาคัญของชาติ กิจกรรม
ทางศาสนา กิจกรรมประจ าวัน และกิจกรรมเสริมประสบการณแคลายกัน และกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงแตกตางกัน

70
บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ (2553) ไดทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประวัติศาสตรแไทย
และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความบกพรองทางการได
ยินจากการสอนสาระประวัติศาสตรแไทยที่ใชวิธีแสดงบทบาทสมมติรวมกับการใชสื่อรับรูทางสายตา
โดยผูวิจัยดาเนินการสอนเป็นระยะเวลา 5 สัปดาหแ สัปดาหและ 3 วัน วันละ 70 นาที รวมทั้งสิ้น 13
ครั้ ง ผลการวิจั ย พบวา 1) ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประวัติศาสตรแไทยหลั งจากสอนสาระ
ประวัติศาสตรแไทยโดยใชวิธีการแสดงบทบาทสมมติรวมกับการใชสื่อรับรูทางสายตาอยูในระดับดี 2)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประวัติศาสตรแไทย หลังจากสอนสาระประวัติศาสตรแไทยโดยใชวิธีการ
แสดงบทบาทสมมติรวมกับการใชสื่อรับรูทางสายตาในระดับสูงขึ้น 3) ความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยของนักเรียนหลังการสอนอยูในระดับมาก
ภัณญามล กระตายแกว (2550) ทาการศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่สงผลตอคานิยมความเป็นไทย
ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชวงชั้นที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 1 พบวา 1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแพหุคูณของตัวแปรปใจจัยดานเอกลักษณแแหงตน การไดรับ
การปลูกฝใงความเป็นไทยในครอบครัว การไดรับการปลูกฝใงความเป็นไทยในโรงเรียน อิทธิพลของ
เพื่อนและอิทธิพลของสื่ อมวลชนกับคานิยมความเป็นไทยของนักศึกษาชายมีคาเทากับ .49 ของ
นักศึกษาหญิงมีคาเทากับ .52 และของนักศึกษาทั้งหมดมีคา เทากับ .54 ซึ่งสัมพันธแกันอยางมีนับ
สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) คาน้าหนักความสาคัญของตัวแปรปใจจัยที่สงผลตอคานิยมความเป็น
ไทยคือ อิทธิพบของสื่อมวลชน ทั้งที่ศึกษาจากนักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง และนักศึกษาทั้งหมด การ
ไดรับการปลูกฝใงความเป็นไทยในครอบครัว ทั้ งจากนักศึกษาหญิงและนักศึกษาทั้งหมด โดยสงผล
อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเอกลักษณแแหงตนจากนักศึกษาหญิง และนักศึกษาทั้งหมด
โดยสงผลอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หทัยรัตนแ ทับพร (2549) ที่ทาการศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตรแการศึกษาเพื่อสืบทอดความเป็น
ไทยของชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา 1)ชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกามีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย ประวัติที่มาของคนไทย ตระหนักถึงคุณคาของความเป็นไทย และตองการใหเยาวชน
ไทยในประเทศสหรัฐอเมริการักษาและสืบทอดความเป็นไทยใหคงอยู 2) การศึกษามีบทบาทสาคัญใน
การสืบทอดความเป็นไทย วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแหลงเรียนรูและศูนยแกลางสาคัญใน
การจัดการศึกษาเพื่อสืบทอดความเป็นไทยของชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา 3) ยุทธศาสตรแ
การศึกษาเพื่อสืบทอดความเป็นไทยที่สาคัญ ไดแก การปลูกฝใงคุณคาและจิตสานึกในความเป็นไทยแก
เยาวชนไทยในประเทศสหรัฐอเมริการุนตอไป การบูรณาการทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม
การประสานและพัฒ นาความร วมมือทุกภาคส วน และการพัฒ นาหลักสูตร ครู และกระบวนการ
เรียนรูเพื่อรักษาและสืบทอดความเป็นไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาใหคงอยูสืบไป
นพดล กรรณิกา และคณะ (2548) สรุปผลการวิจัยเรื่ อง “โครงการศึกษาความภูมิใจใน
ความเป็นไทย”โดยการสารวจภาคสนาม (Filed Survey) จากกลุมตัวอยาง 7,383 ตัวอยาง (ภายใต
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และขอบเขตความคลาดเคลื่อนอยูที่ระดับบวกลบไมเกินรอยละ 1) ใน
เขตพื้ น ที่ 25 จั ง หวั ด ทั่ว ประเทศ ไดแ ก กรุง เทพมหานคร นนทบุรี ปทุม ธานี สมุ ท รปราการ
อางทอง ประจวบคีรีขันธแ ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี พังงา พัทลุง สุราษฎรแธานี
สงขลา ตาก สุโขทัย เพชรบูรณแ เชียงราย เชียงใหม มหาสารคาม สกลนคร สุรินทรแ อุดรธานี
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ขอนแกน และนครราชสีมา ผลการศึกษาสามารถพบวา ความภูมิใจในเอกลักษณแความเป็นไทย ใน
ที่นี้หมายถึง สัญลักษณแที่แสดงให เห็นถึงความเป็นไทย ไดแก ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม รวมทั้งเอกลักษณแตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความเป็นไทย จากผลการศึกษาสิ่งที่ตัวอยาง
ภูมิใจในเอกลักษณแความเป็นไทยมากที่ สุด คือ ธง-ชาติ (ธงไตรรงคแ) ของประเทศไทย (รอยละ
99.6) รองลงมาคือ เพลงชาติไทยที่ใชในการเคารพธงชาติ (รอยละ 99.2) เพลงสรรเสริญพระบารมี
(รอยละ 98.9) การไหว (รอยละ 98.2) คากลาวที่วาประเทศไทยเป็น “สยามเมืองยิ้ม” (รอยละ
97.5) ตามลาดับ ความภูมิใจในวิถีชีวิตความเป็นไทย ในที่นี้เป็นการวัดทัศนคติตอวิถีชีวิตการ
ดารงชี วิต ทั้ง ในดา นต างๆ เช น การติด ตอ สั ม พัน ธแร ะหวา งคนในสั ง คมไทย การกิน การอยู และ
บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของคนไทย ผลการศึกษาพบวา สิ่งที่ตัวอยางภูมิใจในวิถีชีวิตความเป็นไทย
มากที่สุด คือ คนไทยเคารพคนที่อาวุโส/อายุมากกวา (รอยละ 96.7) คนไทยยิ้มแยมแจมใส (รอยละ
95.8) คนไทยมีความกตัญโูกตเวทีตอผูมีพระคุณ (รอยละ 95.3) คนไทยมีความรักอิสระ เสรีภาพ
(รอยละ 94.6) คนไทยมักชวยเหลือกันเมื่อเกิดวิกฤต (รอยละ 93.6) และรสชาติของผลไมไทยดี
ที่สุด (รอยละ 93.6) ตามลาดับ ความภูมิใจในการปกครอง การเมือง ระบบของสังคมไทย และ
ทรั พ ยากรของประเทศ ในที่ นี้ ห มายถึ ง ความรู สึ ก ภู มิ ใ จในโครงสร า งของระบบต า งๆ ภายใน
สังคมไทย เชน สถาบัน พระมหากษัตริยแ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบการศึกษา เป็นตน ผลการศึกษาพบวาสิ่งที่ตัวอยางภูมิใจในการปกครอง การเมือง ระบบของ
สังคมไทย และทรัพยากรในประเด็นตางๆ ที่มากที่สุด คือ ความเป็นเอกราชของประเทศไทย (รอย
ละ 99.0) สถาบันพระมหากษัตริยแ (รอยละ 98.9) การปกครองแบบประชาธิปไตย (รอยละ 97.5)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (รอยละ 96.0) และสิทธิเสรีภาพของคนไทย (รอยละ 95.0)
ศรีเพ็ญ เถื่อนศิริ (2547) ไดทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคานิยม ความเป็นไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หนวยดารงความเป็นไทย และหนวยเอกลักษณแไทย ดวยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบกระจางคานิยม ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนโดยการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบกระจางคานิยมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตาง 2)
คานิยมความเป็นไทยของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบกระจาง
คานิยมไมแตกตางกัน
สมชาย อุนต฿ะ (2542) ไดศึกษาระดับความสานึกในความเป็นคนไทยและปใจจัยที่มีผลตอ
ความสานึกในความเป็นคนไทยของจีนฮอรุนบุตรหลานที่ไดรับสัญชาติไทยแลว ในจังหวัดเชียงใหม
โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เป็นจีนฮอรุนบุตรหลายที่ไดรับสัญชาติไทยแลว จานวน 354 คน งานวิจัย
นี้แบงสานึกความเป็นไทยออกเป็น 3 องคแประกอบ คือ แสดงถึงลักษณะเดนชัด และยึดถือรวมกันของ
คนไทยทั้งชาติ คือ ความเป็ นชาติไทย ศาสนา และพระมหากษัตริยแ ผลจากการวิจัยพบวา กลุ ม
ตัวอยางมีความสานึกในความเป็นคนไทยในระดับสูง และปใจจัยที่มีอิทธิพลตอสานึกในความเป็นคน
ไทยของจีนฮอรุนบุตรหลานที่ไดรับสัญชาติไทยแลวนั้นไดแก ปใจจัยดาน อายุ ระดับการศึกษา รายได
เฉลี่ยตอปีของบิดา และความรูภาษาจีน สวนปใจ จัยที่ไมมีอิทธิพลตอความสานึกในความเป็นคนไทย
ไดแก ปใจจัยดานเพศ สัญชาติของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา การรับขาวสาร และอาชีพที่พึง
ปรารถนา
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บุญตา ยิ้มนอย (2536) ไดทาการศึกษาเรื่อง ผลของการใชบทบาทสมมติที่มีตอความนิยม
ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคายธนะรัชตแอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธแ
ผลการศึกษาพบวา 1) การใชบทบาทสมมติทาใหนักเรียนมีความนิยมไทยสูงขึ้นกวาการสอนแบบปกติ
2) การใชบทบาทสมมติทาใหนักเรียนมีความนิยมไทยสูงขึ้น 3) การสอนแบบปกติทาใหนักเรียนมี
ความนิยมไทยสูงขึ้น
ประชา ผองใส (2530) ทาการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหแองคแประกอบบุคลิกภาพความเป็น
ไทยของนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่
6 สังกัดกรุงเทพมหานคร มีบุคลิกภาพความเป็นไทย 28 องคแประกอบ นักศึกษาชายมีบุคลิกภาพ
ความเป็นไทย 30 องคแประกอบ นั กศึกษาหญิงมีบุคลิกภาพความเป็นไทย 31 องคแประกอบ และ
บุคลิกภาพความเป็นไทยของนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักศึกษาที่นับถือพุทธกับนักศึกษาที่นับถืออิสลามมีบุคลิกภาพความเป็นไทยของแตกตาง
กันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .01 และนักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีบุคลิกภาพความ
เป็นไทยไมแตกตางกัน
Jackson (1986 อางถึงใน(ชนะศึก นิชานนทแ, 2544) ทาการศึกษาปใจจัยดานการเรียนการ
สอนที่มีผลตอความรูสึกเกี่ยวกับชาติ พบวา ปใจจัยดานการเรียนการสอนที่มีผลตอความรูสึกเกี่ยวกับ
ชาติในดานความสานึกตอชาติ และชาตินิยมของนักศึกษา ไดแก ดานปฏิบัติตนเป็นแบบอยางของครู
พบวา ครูเป็นบุคคลหนึ่งที่สาคัญในโรงเรียนที่มีผลตออิทธิพลตอคุณลักษณะตางๆ ของนักศึกษา โดย
นักศึกษามักจะยึดครูเป็นตัวแบบในความคิดและการกระทา เนื่องจากครูชอบใชอานาจในหองเรียนทา
ใหนักศึกษารับรูวาครูเป็นบุคคลที่มีอานาจและยึดเป็นตัวแบบ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเป็นไทยอยางยั่งยืน จะเห็นไดวา ลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืนเป็นสิ่งสาคัญ มีองคแประกอบหลายดาน การศึกษาลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนมีหลายระดับทั้งในสวนของการวางยุทธศาสตรแ การศึกษาระดับในสานึกและการศึกษารูปแบบ
กิจ กรรม การปลู กฝใ งจิ ตส านึ ก และปใจจัยที่ส งผลตอลั กษณะความเป็นไทย ซึ่งทาให ไดความรู ที่
เกี่ย วของกับ องคแป ระกอบของความเป็ นไทยได อยางไรก็ ดียังไมพบงานวิจัย ต างๆ ที่มีการศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน แตจะทาการศึกษากับ
เยาวชนแทบทั้งสิ้น ซึ่งพอจะเห็นไดวาการปลูกฝใงและสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแก
เยาวชนไทยนับเป็นสิ่งสาคัญที่ผูที่เกี่ยวของควรจะตองตระหนัก ใหความสาคัญ และลงมือปฏิบัติอยาง
ทันทวงที เพื่อใหเยาวชนไทยสามารถธารงรักษาความเป็นไทยใหอยูคูคนไทย และทาใหประเทศไทย
และความเป็นไทยธารงอยูไดในสังคมโลกอยางมีศักดิ์ศรีไดตอไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
จิราภรณแ พิมใจใส (2553) ทาการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สรางความรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาล โดยใชแบบแผนกึ่งทดลอง
(Quasi-experimental design) กลุมตัวอยางเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตรแ
มหาวิทยาลัย คริสเตียน จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2552 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสร างความรู เพื่อส งเสริมความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลที่
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พัฒนาขึ้นผานการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญมีชื่อวา “รูปแบบการเรียนการสอนพารแเช
(PARCE Model)” ประกอบดวยกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมความพรอม
สาหรับการเรียนรู ขั้นเรียนรูและฝึกปฏิบัติ ขั้นสะทอนความคิด ขั้นสรางความรู และขั้นประเมินผล
โดยรูปแบบดังกลาวมีประสิทธิภาพเทากับรอยละ 80.88/82.75 และนักศึกษาพยาบาลที่เรียนรูดวย
รูปแบบดังกลาวมีความสามารถในการเรียนรูสูงกวานักศึกษาพยาบาลที่เรียนดวยวิธีปกติ นอกจากนั้น
พัฒนาการของความสามารถในการเรียนรูดานการวิเคราะหแ การสังเคราะหแ การประเมินคา และการ
แกปใญหา ของนักศึกษาพยาบาล มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ละเอียด มาดี (2546) ทาการศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตแ (Constructivst) ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตแ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และความคิดเห็น
ของนั กเรี ย นชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิส ตแ
(Constructivst) ในดานบรรยากาศการเรียนการสอน และดานประโยชนแในการเรียนวิชางานบานอยู
ในระดับเห็นดวยมาก โดยบรรยากาศในการเรียนการสอนทาใหรูสึกสนุกสนานเมื่อเรียนวิชางานบาน
สวนดานประโยชนแในการเรียนวิชางานบานทาใหนักเรียนมีความรับผิดชอบงานมากขึ้น และการเรียน
วิชางานบานชวยเสริมสรางนิสัยรักการทางาน
จารุวรรณ ยังรักษา (2542) ไดทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการ
เรียนรูวิชาคณิตศาสตรแของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบคนพบโดยใชกิจกรรม
การเรียนแบบคอนสตรัคติวิซึมเป็นกลุมกับรายบุคคล โดยใชแ บบแผนการวิจัยแบบ “Randomized
Control –Group Pretest – Posttest Design” ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรแของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนความคงทนในดานการเรียนรู วิชาคณิตศาสตรแของนักเรียนกลุม
ทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2 และกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 เชนกัน
สมจิตตแ สุวรรณวงศแ (2542) ไดทาการศึกษาการจัดสภาพการณแเสริมความคิดเชิงคุณธรรม
สังคมตามแนวคิดอนสตรัคติวิสตแเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ผลการวิจับพบวา การใช
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยครูใชคาถามเพื่อใหเด็กสะทอนความรูสึกและปใญหาของตนเอง
ชวยใหเด็กคิดหาวิธีแกไขปใญหาดวยตนเอง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองใหเป็นพฤติ กรรมที่
จะไมสรางปใญหาแกตนเองและผูอื่น ผูวิจัยพบวาการสื่อการวิธีนี้กับเด็กที่ควบคุมตนเองไดสูงสามารถ
พัฒนาวินัยในตนเองไดมากกวาเด็กที่ควบคุมตนเองไดต่า และการใหเด็กไดรับผลตามธรรมชาติจาก
พฤติกรรมที่เด็กกระทาและผลลัพธแที่สัมพั นธแและสมเหตุสมผลกับพฤติกรรมที่เด็กกระทารวมกับการ
ใชคาถามของครูเพื่อใหเด็กสะทอนความรูสึกและปใญหาของเด็กชวยใหเด็กเขาใจความจาเป็ นในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เด็กกระทา ชวยใหเด็กที่ควบคุมตนเองไดต่าและควบคุมตนเองไดสูงสามารถ
พัฒนาวินับมนตนเองใหสูงขึ้นไดในเวลาที่รวดเร็ว
Etheredge (1996) ไดทาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสราง
ความรูใหมโดยผูเรียนเอง เพื่อใชสอนการแกโจทยแปใญหาเลขคณิตของนักเรียนเกรด 3 วิธีสอนเนนการ
สอนตามหลั กการที่ส าคั ญของทฤษฎี ได แ ก การอภิ ป ราย การร ว มมื อ กัน และการสร า งความรู
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ผลการวิจัยพบวา ความรูเชิงโครงสรางของนักเรียนซึ่งยังไมพบในระยะแรกของการศึกษาเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญและจาเป็นตอความเขาใจโครงสรางโจทยแปใญหาชนิดตางๆ นอกจากนี้ยังพบวา เรื่องราว
ปใญหาที่นักเรียนรวมกันสรางสรรคแขึ้นมา คาถามและการรวมกันอภิปรายของนักเรียนรวมถึงการ
ติดตามของครู เหลานี้เป็นพื้นฐานสาคัญในการสอนแกโจทยแปใญหาเลขคณิตใหมีประสิทธิภาพและมี
ความหมาย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (Constructivist)
จะเห็นไดวา แนวคิดการสรางความรูใหมดวยตนเอง (Constructivist) อันประกอบดวยสวนประกอบ
3 สวนที่สาคัญไดแก การอภิปราย การรวมมือกัน และการสรางความรู นั้น เป็นแนวคิดที่ไดรับความ
สนใจจากนักวิชาการหลากหลายวงการในการใชเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สาคัญในการสงเสริมความรู
ทักษะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการเรียนรู และเจตคติในดานตางๆ รวมถึงชวยสราง
ความคงทน/ความยั่งยืนในการเรียนรูของผูเรียนดวย อยางไรก็ดียังไมพบงานวิจัยที่ใชแนวคิดการสราง
ความรูใหมดวยตนเอง (Constructivist) เป็นแนวคิดพื้นฐานรวมกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
และแนวคิดอื่นในการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหเกิดขึ้น ซึ่งพอจะเห็นไดวาแนวคิด
การสรางความรูใหมดวยตนเอง (Constructivist) เป็นแนวคิดที่สาคัญที่จะชวยใหผูเรียนสามารถสราง
องคแความรูใหมใหเกิดขึ้นและองคแความรูดังกลาวจะอยูกับผู เรียนไดอยางยั่งยืน ซึ่งเหมาะสมที่จะ
นามาใชเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สาคัญในการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ใหแกนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนตอไป
ตอนที่ 9 กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูวิจัยไดศึกษาองคแความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
แนวคิดการศึกษานอกระบบโรงเรียน แนวคิดความยั่งยืนในการเรียนรู และแนวคิดการจัดการเรียนรู
เพื่อนาองคแความรูที่ได มาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดตางๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนเป็นสิ่งสาคัญในการดารงความเป็นชาติไทยใหดารงอยูไดทามกระแสการเปลี่ยนแปลงและ
เคลื่อนที่วัฒนธรรมตางๆ ที่ห ลั่งไหลเขามาอยางรวดเร็ว ความเป็นไทยของชาติไทยจะปรากฏอยูใน
พฤติกรรมทุกอยางของสังคมไทยนับแตลักษณะสังคม คานิยม ความเชื่อ สภาพครอบครัว การกินอยู
หลับนอน การแตงกาย พิธีกรรมในการครองชีวิต ฯลฯ การที่บุคคลในชาติสามารถแสดงออกถึงความ
เป็ น ไทยได อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสมและต อ เนื่ อ งยาวนาน ย อ มจะชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความยั่ ง ยื น ของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณแอันดีงามที่จะสืบตอไป
การสงเสริมลักษณะความเป็นไทยใหยั่งยืนนั้น ไมเพียงจะตองไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่
จากทุกภาคสวนเทานั้น แตจะตองอาศัยแนวทาง หรือ รูปแบบในการสงเสริมบุคคลใหมีความรู ความ
เขาใจ มีทักษะ เจตคติ ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสม หรือนาไปสูลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนได โดยรูปแบบการสงเสริมที่กลาวนี้ คือ แบบแผนการจัดการเรียนรู โดยอาศัยเทคนิคการ
จัดการเรียนรูที่ผูเรียนเป็นผูทากิ จกรรมอยางมีลาดับขั้นตอน และมีผูสอนเป็นผูกระตุน ชี้แนะ ให
คาปรึกษา รวมถึงรวมอภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมตามความมุงหมายของรูปแบบการจัดการ
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เรียนรูนั้นๆ อยางไรก็ดี การจัดการเรียนรู ไมใชเป็นเพียงการถายทอดเนื้อหาวิชา โดยใชวิธีการบอกให
จดจ าและน าไปทองจ าเพื่อการสอบเทานั้น แตการจัดการเรียนรูนับเป็นศาสตรแอยางหนึ่งที่มี
ความหมายที่ลึกซึ้ง เป็นการจัดการเรียนรูโดยความรวมมือกันของผูเรียนและผูสอนอยางเป็นขั้นเป็น
ตอนดวยวิธีการที่ห ลากหลาย อัน จะทาใหผู เรียนเกิด ความรู ทักษะ เจตคติและคานิยมที่ดี และ
นาไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงคแอีกดวย
อยางไรก็ตาม รูปแบบการจัดการเรียนรู หรือ รูปแบบการสงเสริม ในการที่ทาใหผูเรียนเกิด
ความรู ทักษะ เจตคติและคานิยมที่ดี และนาไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงคแ นั้น มีอยูหลากหลายขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคแที่กาหนดขึ้น แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชขั้นตอนการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนที่ไดจากการสังเคราะหแแนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (Constructivism)
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมพุทธิปใญญา (Social Cognitive Learning Theory) และแนวคิด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นฐานแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู ซึ่ง
จะทาใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการสังเกตตนแบบที่มีความเป็นไทย และสามารถสรางสรรคแ
ความรู ใ หม ไ ด ด ว ยตั ว เองตามหลั ก การของการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นที่ มี ค วามยื ด หยุ น และ
สอดคลองกับความตองการและวิ ถีชีวิตของผูเรียน อันจะทาให ลักษณะความเป็นไทยที่เกิดขึ้นทั้ง
ทางดานความรู ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับความเป็นไทยนั้นยั่งยืนติดตัวผูเรียนตลอดไป โดยรูปแบบ
การสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1 การ
กระตุนการเรียนรู โดยผูเรียนจะไดรับรูถึงจุดมุงหมายของการเรียน และเป็นขั้นตอนสาหรับการสราง
แรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียน โดยการทบทวนความรูเดิมที่มีอยูของผูเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน
การไดศึกษาจากตัวแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อทาใหผูเรียนเกิดความสนใจ และมีแรงจูงใจ
ที่จะเรียนรูตามจุดมุงหมายที่ไดรับรู โดยจะตองยึดหลักความเสมอภาคทางการศึกษาที่ใหผูเรียนทุก
คนไดเรียนรูอยางเทาเทียมกัน 2 การปรับเปลี่ยนความคิด เป็นขั้นที่ผูเรียนจะไดเรียนรูสิ่งตางๆผาน
การสังเกต การบันทึกสิ่งที่สังเกตและสามารถนากลับมาใชได โดยใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนตามหลักความสอดคลองกับปใญหาและความตองการและความถนัดของผูเรียนในแนวทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อใหเกิดเป็นความกระจางในความรูที่ ไดจากการเรียนรูนั้น แลวจึง
นามาปรับเปลี่ยนความคิดโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณแระหวางกัน พรอมกันนั้นผูเรียนจะไดสราง
ความคิดใหมที่สอดคลองกับความตองการของตัวเองขึ้นโดยเฉพาะ และจะประเมินความคิดใหมที่
เกิดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนอยางแทจ ริง 3 การกระทา เป็นขั้นที่ผูเรียนสามารถ
นาแนวคิดหรือความรูความเขาใจที่พัฒนาขึ้นมาใหมดวยตนเองไปใชไดในสถานการณแตางๆ โดยอาจ
ใชการเลียนแบบจากสิ่งที่จดจามา หรือทดลองทาในสิ่งใหมตามหลักการเรียนรูรวมกันและการมีสวน
รวมของชุมชนในการเปิดพื้น ที่ใหผู เรียนไดนาความรูหรือความคิดใหมที่ไดสรางขึ้นดวยตนเองไป
ทดลองใช แลวเลือกผลที่ไดรับตามที่ตองการ และบูรณาการความรูความเขาใจใหมที่ไดนั้นเขาสูวิถี
ชีวิตอยางเหมาะสม 4 การทบทวน โดยผูเรียนจะไดทบทวนวา ความคิด ความเขาใจของเขาได
เปลี่ ย นไป โดยการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เมื่ อ เริ่ ม ต น บทเรี ย นกั บ ความคิ ด ของเขาเมื่ อ สิ้ น สุ ด
บทเรียน และเมื่อผูเรียนเปรียบเทียบแลวจะทาการเลือกที่จะทาหรือไมทาตามในสิ่งสรางขึ้นมาใหม
ดวยตนเองตามสภาพปใญหา ความตองการและความสอดคลองกับวิถีชีวิตของตนตามความเหมาะสม
ตอไป
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การสงเสริมนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหมีลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ดวย
รูป แบบทางการจั ดการเรี ย นรู กระทั่งกลายเป็นผู มีความรู เจตคติ ทักษะ และพฤติกรรมที่แสดง
สะทอนถึงลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนนั้น การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนับเป็นกลไก
สาคัญ เนื่องจากนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นผูที่ไมไดเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียน
ตามปกติ เป็นผูที่ดอยโอกาส พลาดโอกาส หรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ดวยสาเหตุ
นานัปการ การจัดการเรียนการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหเกิดลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน จึงควรยึด
หลักการที่สาคัญ 5 ประการของการจัดการศึกษานอกระบบเป็นสาคัญ อันไดแก หลักความเสมอภาค
ทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง หลักการบูรณาการการเรียนรูกับวิถีชีวิต
หลักความสอดคลองกับปใญหาความตองการและความถนัดของผูเรียน และหลักการเรียนรูรวมกัน
และการมีสวนรวมของชุ มชน ซึ่งจะทาใหผูเรียนเกิดความรัก ความศรัทธา และนาความเป็นไทยมา
ปรับใชในชีวิตตามสถานการณแตางๆ ไดอยางเหมาะสม อันเป็นแนวโนมที่สาคัญของการเกิดลักษณะ
ความเป็ น ไทยอยางยั่งยืน ที่แทจริ ง จากการทบทวนแนวคิดตางๆดังกล าวขางตน แสดงใหเห็นถึง
ความสาคัญ และความนาสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็น
ไทยใหเกิดกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อใหเป็นกาลังอันสาคัญของสังคมไทยในการ
สืบสานและดารงลักษณะความเป็นไทยใหยั่งยืนสืบตอไปตราบนานเทานาน กรอบแนวคิดเบื้องตนใน
การวิจัยมีดังแผนภาพตอไปนี้
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ตัวป้อน
ลักษณะความเป็นไทย

แนวคิ ด การศึ ก ษานอก
ระบบโรงเรียน

แนวคิดการสร้างความรู้
ใหม่โดยผู้เรียนเอง
(Constructivism)
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
พุทธิปัญญา (Social
Cognitive Learning
Theory)
แนวคิดความยั่งยืนในการ
เรียนรู

กระบวนการ

ผลผลิต

การจัดการเรียนรู้ ในการที่ทา
ให ผู เ รี ย นเกิ ด ความรู ทั ก ษะ
เจตคติและพฤติกรรมความเป็น
ไทยอย า งยั่ ง ยื น ผ า น รู ป แบบ
การสงเสริมลั กษณะความเป็ น
ไทยอย า งยั่ ง ยื น ของนั ก ศึ ก ษา
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น
ซึ่ ง ประกอบด ว ยการจั ด การ
เรียนรู 4 ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นกระตุนการเรียนรู เป็นขั้น
จู ง ใจให ผู เ รี ย นทบทวนและมี
ความอยากเรียนรูในความเป็น
ไทย
2. ขั้นการปรับเปลี่ยนความคิด
เป็นขั้นที่ทาใหผูเรียนสังเกตและ
เรี ย นรู แ ละสร า งความคิ ด ใหม
เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย ที่
เหมาะสมกับตนเอง
3. ขั้นการกระทา ใหผูเรียนได
นาความรูใหมไปลองปฏิบัติ
4. ขั้ น การทบทวน เป็ น การ
เทียบความรูใหมกับความรูเดิม

นัก ศึ ก ษาการศึก ษานอกระบบ
โรงเรี ย นมี ค วามเป็ น ไทยเพิ่ ม
สู ง ขึ้ น และความเป็ น ไทยอยู่
อย่างยั่งยืนหลังจากเสร็จสิ้นการ
เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในการ
ส่งเสริมลักษณะความเป็นไทย
อย่างยั่งยืนไปแล้ว 3 เดือน

แผนภาพที่ 6 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพัฒ นารู ป แบบการส ง เสริ ม ลั ก ษณะความเป็ น ไทยอย า งยั่ง ยื น ส าหรั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคแ เพื่อศึกษาตัวชี้วัดลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน และเพื่อศึกษาผลของการทดลอง
ใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
โดยผูวิจัยไดแบงการดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคแการวิจัยเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทย
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดลักษณะความเป็นไทย จากเอกสาร ตารา งานวิจัย และสื่อวีดี
ทัศนแ ในประเด็นดังนี้ ไดแก ความหมายของลักษณะความเป็นไทย องคแประกอบของลักษณะความ
เป็นไทย ตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทย
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเป็นไปไดของนิยาม องคแประกอบ และตัวชี้วัดของลักษณะ
ความเป็นไทยโดยผูทรงคุณวุฒิและนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงนิยาม องคแประกอบ และตัวชี้วัด
ของลักษณะความเป็นไทยที่สรางขึ้น
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพขององคแประกอบ และตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยที่
พัฒนาขึ้นดวยขอมูลเชิงประจักษแ ดวยวิธีการวิเคราะหแองคแประกอบ (Exploratory Factor Analysis)
ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมลักษณะความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน แนวคิดการพัฒนารูปแบบ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน และแนวคิดความยั่งยืนในการเรียนรู
ขั้นที่ 2 สรางรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยืนขึ้นจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีตางๆ รวมกับขอมูลเชิงประจักษแที่ผานการวิเคราะหแองคแประกอบแลวในตอนที่ 1
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็น
ไทยอยางยืนที่พัฒนาขึ้น และนาผลการตรวจสอบมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบที่สรางขึ้น
ขั้นที่ 4 สรางและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือสาหรับใชในการจัดการ
เรียนรู ไดแก รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน เครื่องมือประกอบรูปแบบการ
จัดการเรีย นรู ซึ่งทาการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูทรงคุณวุฒิ และนาผลมาพัฒ นาปรับปรุง
เครื่องมือสาหรับใชในการจัดการเรียนรู
ขั้น ที่ 5 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็น ไปได ข องรู ป แบบการส ง เสริ ม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน โดยการศึกษานารอง(Pilot Study) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน และเครื่องมือสาหรับใชในการจัดการเรียนรู และนาผลที่
ไดมาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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ตอนที่ 3 การศึกษาผลของการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
ขั้นที่ 1 ทดลองใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่ผานการ
ปรับปรุงแกไขเรียนรอยแลว โดยนาไปทดลองใชกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเขตบางแค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ขั้นที่ 2 ประเมินผลของการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยพิจารณาจาก
1) คาเฉลี่ยคะแนนลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนกลุมทดลอง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
2) คาเฉลี่ยคะแนนความรู ความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน หลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง
3) คาเฉลี่ยคะแนนเจตคติตอลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน หลังการทดลองสูง
4) คา เฉลี่ ย ของคะแนนการประเมินกระบวนการเรี ยนรูต ามสภาพจริงของกลุ ม
ทดลองอยูในระดับดี
5) คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจตอรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนอยูในระดับมากขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 3 ติดตามผลของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
โดยพิจารณาจากการสนทนากลุมหลังจากการทดลองเสร็จสิ้นไป 1 เดือน และภายหลังการเสร็จสิ้น
จากการเขารวมการทดลอง 3 เดือน กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ยังมีลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืนอยูในระดับดี
รายละเอียดของขั้นตอนการวิจัยแตละขั้นตอน มีดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทย
การศึกษาตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทย ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดลักษณะความเป็นไทย จากเอกสาร ตารา งานวิจัย และสื่อวีดีทัศนแ ใน
ประเด็นดังนี้ ไดแก ความหมายของลักษณะความเป็นไทย องคแประกอบของลักษณะความเป็นไทย
ตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทย
1.1 วัตถุประสงคแ
การวิจัยในขั้นตอนที่ 1 นี้ เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) เกี่ยวกับ
ลักษณะความเป็นไทย มีวัตถุประสงคแเพื่อนาขอมูลมาสังเคราะหแใหไดขอมูลสาหรับนามากาหนดเป็น
ตัวชี้วัดเบื้องตน เพื่อใหไดตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดลักษณะความเป็นไทยไดอยางเหมาะสม ซึ่งเป็น
จุดเริ่มตนที่มีความสาคัญอยางยิ่งในการวิจัย เนื่องจากขอมูลลักษณะความเป็นไทยซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ
นั้นจะตองสามารถวัดไดอยางเที่ยงตรง แมนยา เพื่อใหสามารถนาไปใชในการกาหนดแนวทางในการ
พัฒนาไดอยางเหมาะสม
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1.2 วิธีดาเนินการ
1.2.1 การศึกษา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะความเป็นไทย โดยผูวิจัย
ทาการศึกษา เอกสาร ตารา บทความ งานวิจัย และสื่อวีดีทัศนแ ที่เกี่ยวของกับลักษณะความเป็นไทย
ตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย อัตลักษณแความเป็นไทย และอื่นๆที่เกี่ยวของ ใหครอบคลุมมากที่สุด
1.2.2 วิเคราะหแ และสังเคราะหแพฤติกรรมบงชี้ เพื่อกาหนดเป็นตัวชี้วัดลักษณะความ
เป็นไทย โดยจัดแยกหมวดหมูตามประเด็นที่กาหนดเพื่อกาหนดกรอบตัวชี้วัด จากนั้นทาการ
สังเคราะหแกรอบตัวชี้วัด และวิเคราะหแขอมูลอีกครั้งเพื่อใหไดตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย
1.2.3 กาหนดนิยามองคแประกอบ และตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทย
1.3 แหลงขอมูล
ผูวิจัยทาการนาขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวขอ งกับลักษณะความเป็นไทย โดยเอกสาร
จะตองมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับองคแประกอบของลักษณะความเป็นไทย และเป็นเอกสารที่ทาแลวเสร็จและ
ตีพิมพแในระยะ 15 ปี (2540 - 2555)
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเป็นไปไดของนิยาม องคแประกอบ และตัวชี้วัดของลักษณะความเป็น
ไทย โดยผู ทรงคุณวุฒิ แ ละน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงนิยาม องคแประกอบ และตัว ชี้วัดของ
ลักษณะความเป็นไทยที่สรางขึ้น
2.1 วัตถุประสงคแ
2.1.1 เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดของนิยามองคแประกอบและตัวชี้วัดความเป็น
ไทย
2.1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ
2.2 แหลงขอมูล
ผูวิจัยเลือกผูทรงคุณวุฒิแบบเจาะจงดวยการกาหนดคุณสมบัติ เป็นผูทรงคุณวุฒิดาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ดานการสรางเครื่องมือวัด การจัดการเรียนรู และเป็นผูมีความรู
ความสามารถและมีผลงานเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย จานวน 5 ทาน (ภาคผนวก ก) ใหเป็น
ผูตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคลองของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น
2.3 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบยืนยันนิยามองคแประกอบตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย
เครื่องมือวิจัยในขั้นตอนนี้แบงออกเป็น 2 สวน (ภาคผนวก ข) ไดแก
2.3.1 เครื่องมือสาหรับการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบวิเคราะหแเอกสาร ที่ผูวิจัยไดกาหนดใหเป็นแบบวิเคราะหแลักษณะความเป็นไทย
2.3.2 เครื่องมือสาหรับการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เป็นชุด
เครื่องมือตรวจสอบยืนยันนิยามองคแประกอบตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย ไดแก แบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
ขอเสนอแนะลักษณะความเป็นไทยเพิ่มเติม
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โดยในส ว นของแบบประเมิ น ตนเองเกี่ย วกั บ ลั ก ษณะความเป็ นไทยนี้ เป็ น แบบ
ประเมิน ตนเองที่มีเนื้ อหาเกี่ย วกับ ลักษณะความเป็นไทย 8 ดาน ซึ่งไดจากการคนควาเอกสาร
ประกอบดวย 1) ความรักและความผูกพันที่มีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ 2) การใช
ภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม 3) การใชชีวิตตามอยางวิถีชีวิตไทย 4) อนุรักษแ สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย 5) สงเสริมศิลปะไทยแขนงตางๆ 6) ภูมิใจในภูมิปใญญาไทย และภูมิปใญญาทองถิ่น 7)
สงเสริมการใชสินคาไทย และ 8) มีกิริยามารยาทออนชอยงดงามตามแบบอยางไทย (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ข)
2.4 วิธีการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) ผูวิจัยสรางแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
2) ผูวิจัยนาแบบประเมินตนเองดังกลาวปรึกษากับอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ
หลั กและอาจารยแ ที่ป รึ กษาวิทยานิ พนธแรว ม เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของ
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้น
3) ผูวิจัยนาแบบประเมินตนเองที่ปรับแกเรียบรอยแลว เสนอผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน
(ภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา (Content Analysis) โดยใชดัชนีความสอดคลอง
ระหวางประเด็นที่ศึกษากับวัตถุประสงคแ (IOC : Item – Objective Congruency Index)
จากการวิ เ คราะหแ ค า ของดั ช นี ค วามสอดคล อ งระหว า งประเด็ น ที่ ศึ ก ษากั บ
วัตถุประสงคแ (IOC) พบวา มีคาเทากับ 0.8 ซึ่งมากกวา 0.50 ถือวาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
ลักษณะความเป็ นไทย มีความสอดคล องกับวัตถุประสงคแ ของการวิจัย และสามารถนาไปใชเป็น
เครื่องมือในการวิจัยได
4) ผู วิจั ย น าแบบประเมินตนเองมาปรับปรุงและพัฒ นาตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนไปใชในการศึกษาในขั้นตอไป
2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดาเนินการประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิแตละทานลวงหนาเพื่อนัดวันเวลาในการนาสง/
รับแบบประเมินตรวจสอบความเป็นไปไดของนิยามองคแประกอบและตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย
2.6 การวิเคราะหแขอมูล
ประเมินความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (IOC : Item – Objective Congruency
Index) เป็นเกณฑแในการพิจารณา โดยนาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทานมาใหคาน้าหนัก
เป็นคะแนนซึ่งคานวณไดจากสูตร
IOC

=

∑R / N

เมื่อ IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง
R หมายถึง ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
N หมายถึง จานวนผูทรงคุณวุฒิ
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โดยนาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทานมาใหคาน้าหนักเป็นคะแนนดังตอไปนี้
มีความเห็นวา เหมาะสม
ใหคะแนนเป็น +1
มีความเห็นวา ไมแนใจ/ปรับปรุง
ใหคะแนนเป็น 0
มีความเห็นวา ไมเหมาะสม
ใหคะแนนเป็น -1
โดยขอที่มีคาดัชนีสูงกวา 0.50 ถือวารายการนั้นสอนคลองกับวัตถุประสงคแ (ศิริชัย กาญจน
วาสี, 2547)
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพขององคแประกอบ และตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยที่พัฒนาขึ้น
ดวยขอมูลเชิงประจักษแ ดวยวิธีการวิเคราะหแองคแประกอบ (Exploratory Factor Analysis)
3.1 วัตถุประสงคแ
3.1.1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพขององคแประกอบ และตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยที่
พัฒนาขึ้นดวยขอมูลเชิงประจักษแ
3.2 วิธีดาเนินการ
3.2.1 ประเมินตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย
3.2.2 วิเคราะหแองคแประกอบ และตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยที่พัฒนาขึ้นดวย
ขอมูลเชิงประจักษแ ดวยวิธีการวิเคราะหแองคแประกอบ (Exploratory Factor Analysis)
3.3 แหลงขอมูล
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จากสานักงาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต ซึ่งมีการแบงกลุมการปฏิบัติงาน
ของสานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม วิถีการ
ดารงชีวิตของประชาชน สามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเพื่อประโยชนแในการประสานงาน การกากับ และติดตามการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานคร (สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2556) ออกเป็น 6 กลุม ไดแก
1. กลุมกรุงเทพกลาง ประกอบดวย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตปูอมปราบศัตรูพาย เขตสัม
พันธวงศแ เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง
2. กลุมกรุงเทพใต ประกอบดวย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขต
ยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา
3. กลุมกรุงเทพเหนือ ประกอบดวย เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขต
ดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน
4. กลุมกรุงเทพตะวันออก ประกอบดวย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุม เขตคันนา
ยาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ
5. กลุมกรุงธนเหนือ ประกอบดวย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ
เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา
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6. กลุ มกรุ งธนใต ประกอบด ว ย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุ น
เทียน เขตบางบอน เขตราษฎรแบูรณะ และเขตทุงครุ
ในปีการศึกษา 2556 ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต (กศน.เขต)
กรุงเทพมหานคร มีนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ลงทะเบียนเรียน กับสานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งสิ้นจานวน 117,258 คน จากการประมาณ
ขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางสาเร็ จรูปของ Yamane (1970) พบวา ที่ประชากรจานวนมากกวา
100,000 คนขึ้นไป ที่ระดับความคลาดเคลื่อน + 5% สามารถใชไดกลุมตัวอยางที่เป็นตัวแทน
ประชากรที่จานวน 400 คน แตในการวิจัยนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางจานวน 600 คน แบงเป็นเขตละ
100 คน โดยกาหนดตามเกณฑแการแบงเขตการปฏิบัติงานของสานักงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร จานวน 6 เขต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผูวิจัยจึงทาการแบงศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจากการแบงตาม
การปฏิบั ติงานของส านั กงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนดวยวิธีการสุมแบบแบงกลุ ม (Cluster
Random Sampling) แลวทาการสุมศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในแตละ
กลุมดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นกลุมตัวอยาง 6 แหง ซึ่งประกอบดวย
1. กลุม กรุงเทพกลาง
ไดแก เขตปูอมปราบศัตรูพาย
2. กลุมกรุงเทพใต
ไดแก เขตคลองเตย
3. กลุมกรุงเทพเหนือ
ไดแก เขตจตุจักร
4. กลุมกรุงเทพตะวันออก
ไดแก เขตมีนบุรี
5. กลุมกรุงธนเหนือ
ไดแก เขตทวีวัฒนา
6. กลุมกรุงธนใต
ไดแก เขตบางแค
จากนั้นผูวิจัยสุมนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในแตละเขต จานวนเขตละ 100 คน
ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) รวมเป็นจานวน 600 คน เพื่อใชเป็นกลุม
ตัวอยางในการศึกษาตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทยในขั้นตอนนี้
3.4 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบประเมิน ตนเองเกี่ย วกั บลั กษณะความเป็น ไทยอย างยั่ง ยืนที่ผ า นการตรวจสอบจาก
ผูทรงคุณวุฒิและไดปรับแกไขตามคาแนะนาของผูทรงคุณวุฒิแลว เป็นแบบมาตรประเมินคา (Rating
Scales) 10 ระดับ (ภาคผนวก ข) ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
ขอเสนอแนะลักษณะความเป็นไทยเพิ่มเติม
ผูวิจัยนาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยไปทดลองใช (try out) กับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
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เครื่องมือ โดยการวิเคราะหแคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient)
ของครอนบาค
จากการวิเคราะหแคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินตนเองทั้งฉบับ พบวา มีคาเทากับ 0.97 ซึ่ง
มีคาเขาใกล 1 แสดงวา แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย มีคาความเชื่ออยูใน
ระดับสูง สามารถนาไปใชเป็นเครื่องมือในการวิจัยได
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
นาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยไปเก็บขอมูลกับนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 6 แหง โดยขอความ
รวมมือจากศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ใชในการเก็บขอมูลนักศึกษา
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู วิ จั ย และอาจารยแ ข องศู น ยแ ก ารศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ไดรวมกันเก็บข อมูล ตามที่แตละแหงสะดวก โดยนัดวันเวลาที่ไปเก็บขอมูล
ดวยตนเอง ทั้งนี้ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหแกศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในแตละเขตจานวน 100 ชุด แตจากการเก็บขอมูลและตรวจสอบขอมูลพบวาใชไดจานวน 512 ชุด
คิดเป็นรอยละ 85.33 ดังแสดงในตาราง
ตาราง 3.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสาหรับการหาองคแประกอบความเป็นไทย
กลุม
เขตกลุมตัวอยาง
กลุมกรุงเทพกลาง
เขตปูอมปราบศัตรูพาย
กลุมกรุงเทพใต
เขตคลองเตย
กลุมกรุงเทพเหนือ
เขตจตุจักร
กลุมกรุงเทพตะวันออก
เขตมีนบุรี
กลุมกรุงธนเหนือ
เขตทวีวัฒนา
กลุมกรุงธนใต
เขตภาษีเจริญ
รวม
6

จานวนที่แจก
100
100
100
100
100
100
600

จานวนที่ไดรับคืน
90
95
93
64
85
85
512

จากตาราง 3.1 จะเห็ น ได ว า นั ก ศึ ก ษาในศู น ยแ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยที่เป็นกลุมตัวอยางทั้ง 6 แหง ประกอบดวย
1) กลุมกรุงเทพกลาง ไดแก ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปูอม
ปรายศัตรูพาย ใชนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นกลุมตัวอยางจานวน 90 คน
2) กลุมกรุงเทพใต ไดแก ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองเตย
ใชนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นกลุมตัวอยางจานวน 95 คน
3) กลุมกรุงเทพเหนือ ไดแก ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจตุจักร
ใชนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นกลุมตัวอยางจานวน 93 คน
4) กลุมกรุงเทพตะวันออก ไดแก ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
มีนบุรี ใชนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นกลุมตัวอยางจานวน 64 คน
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5) กลุ มกรุ งธนเหนือ ไดแก ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทวี
วัฒนา ใชนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นกลุมตัวอยางจานวน 85 คน และ
6) กลุมกรุงธนใต ไดแก ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
ใชนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นกลุมตัวอยางจานวน 85 คน
รวมจ านวนนั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นที่ เ ป็ น กลุ ม ตั ว อย า งส าหรั บ การหา
องคแประกอบความเป็นไทยทั้งหมดจานวน 512 คน
3.6 การวิเคราะหแขอมูล
ในการวิเคราะหแขอมูลในตอนที่ 1 นี้ ผูวิจัยมุงจะคนหาตัวชี้วัดขององคแประกอบลักษณะความ
เป็นไทย ดังนั้นจึงทาการวิเคราะหแขอมูลดังนี้
3.6.1 วิเคราะหแองคแประกอบและตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยดวยวิธีการวิเคราะหแ
องคแประกอบ (Exploratory Factor Analysis)
3.6.3วิเคราะหแคาความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา
(α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
ผลจาการวิจัยขั้นตอนนี้ พบวา ตัวชี้วัดขององคแประกอบลักษณะความเป็นไทย จานวน 68
ตัวชี้วัด จัดอยูใน 4 องคแประกอบที่สาคัญ ไดแก ความภาคภูมิใจไทย ความศรัทธาไทย มารยาทไทย
และวัฒ นธรรมไทย (รายละเอีย ดในบทที่ 4) ซึ่งจะใชเป็นขอมูล ในการพัฒ นารูปแบบการส งเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนในระยะตอไป
ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมลักษณะความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
การดาเนินการวิจัยในตอนที่ 2 นี้ ผูวิจัยไดนาผลจากการวิจัยในตอนที่ 1 มาใชในการสราง
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแกนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดัง
มีรายละเอียดในการพัฒนาเป็นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
แนวคิดการพัฒนารูปแบบ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน และแนวคิดความยั่งยืนในการเรียนรู
1.1 วัตถุประสงคแ
เพื่อกาหนดกรอบการพัฒนารางรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
1.2 วิธีดาเนินการ
1.2.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะความเป็ นไทย
อยางยั่งยืน แนวคิดการพัฒนารูปแบบ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน และแนวคิดความยั่งยืนในการเรียนรู
1.2.2 วิเคราะหแ สังเคราะหแ และบูรณาการแนวคิดตางๆเขาดวยกัน เพื่อพัฒนาเป็น
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
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1.3 แหลงขอมูล
แหลงขอมูลของการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน แนวคิดการพัฒนารูปแบบ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน และแนวคิดความยั่งยืนในการเรียนรู
1.4 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ
เป็น Check list รายการของเอกสารและงานวิจัยตางๆ สาหรับวิเคราะหแ สังเคราะหแ และ
บูรณาการเป็นรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
1.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดาเนินการรวบรวม คัดกรองเอกสารและงานวิจัยตาง และดาเนินการทา Check list
เพื่อทาการวิเคราะหแและสังเคราะหแขอมูลที่ไดจากเอกสารและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน และแนวคิดความยั่งยืนในการเรียนรู
ขั้นที่ 2 สรางรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยืนขึ้นจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีตางๆ รวมกับขอมูลเชิงประจักษแที่ผานการวิเคราะหแองคแประกอบแลวในตอนที่ 1
2.1 วัตถุประสงคแ
2.1.1 เพื่อสรางรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยืน
2.2 วิธีดาเนินการรางรูปแบบ
2.2.1 ผูวิจัยสรุปแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่ไดสังเคราะหแในขั้นตอนที่ 1
2.2.2 ผูวิจัยสรุปขอมูลเชิงประจักษแที่ผานการวิเคราะหแองคแประกอบแลวในตอนที่ 1
2.2.3 นาขอมูลขางตนมาใชในการสรางรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.2.4 ผูวิจัยนารางรูปแบบที่ไดไปปรึกษากับอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแหลักและ
อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแรวม เพื่อตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับความถูกตองและเหมาะสมในการใช
ภาษา โดยรางรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่พัฒนาขึ้นนั้น มีรายละเอียดดังนี้
2.2.4.1 ตัวปูอน เป็นการรวบรวมแนวคิดลักษณะความเป็นไทย แนวคิด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน แนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
พุทธิปใญญา และแนวคิดความยั่งยืนในการเรียนรู มาบูรณาการจนเกิดเป็นขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นกระตุนการเรียนรู 2) การปรับเปลี่ยนความคิด 3) การกระทา 4) การ
ทบทวน ซึ่งมุงในการพัฒนานักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ
เจตคติ ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีความเป็นไทยไดอยางยั่งยืน
2.2.4.2 กระบวนการ เป็นการนารูปแบบการสงเสริมความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนที่พัฒนาขึ้นมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาความรู ทักษะ เจตคติและคานิยม ในการนาไปสูพฤติกรรมที่มีความเป็นไทยอยางยั่งยืน
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2.2.4.3 ผลผลิต เป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู ที่ทาใหนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเป็นผูมีความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมความเป็นไทยอยางยั่งยืนมากขึ้น
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยืนที่พัฒนาขึ้น และนาผลการตรวจสอบมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบที่สรางขึ้น
3.1 วัตถุประสงคแ
3.1.1 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน
3.1.2 เพื่อปรั บปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน
3.2 วิธีดาเนินการ
3.2.1 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยืน โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน (ภาคผนวก ก) ซึ่งเป็นผูที่มีความเชี่ยวชาญ ชานาญดานลักษณะ
ความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย น และระเบี ย บวิ ธี วิ จัย โดยประเด็ น การ
ตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ ไดแก
3.2.1.1 ความเหมาะสมของรูปแบบและองคแประกอบของรูปแบบที่ผูวิจัยได
พัฒนาขึ้น
3.2.1.2 ความเป็นไปไดในการนารูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้นไปประยุกตแใชเพื่อ
พัฒนาสูความยั่งยืน
3.2.1.3 ประโยชนแในเชิงวิชาการตอการใชกาหนดนโยบาย ในการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
3.2.2 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยืน
ตามคาแนะนาของผูทรงคุณวุฒิ
3.3 แหลงขอมูล
ผูวิจัยเลือกผูทรงคุณวุฒิแบบเฉพาะเจาะจงสาหรับตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบสาหรับใชใน
การจั ดการเรี ย นรู เพื่อส งเสริ มลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ดว ยการกาหนดคุณสมบัติ เป็ น
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดานการสรางเครื่องมือวัด การจัดการเรียนรู และเป็ น
ผูมีความรูความสามารถและมีผลงานเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน จานวน 5 ทาน ซึ่ง
เป็นกลุมเดียวกับผูทรงคุณวุฒิในขั้นที่ 1
3.4 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เครื่องมือที่ใชเป็นแบบประเมินความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (IOC : Item –
Objective Congruency Index) เป็นเกณฑแในการพิจารณา
จากการวิเคราะหแคาของดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือที่ใชตรวจสอบยืนยันความ
เหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยืน พบวา มีคาเทากับ 0.8 ซึ่งมากกวา
0.50 ถือวา มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคแของการวิจัย และสามารถนาไปใชเป็นเครื่องมือในการ
วิจัยได
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3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดาเนินการประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิลวงหนาเพื่อนัดวันและเวลาในการนาสงและรับ
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
3.6 การวิเคราะหแขอมูล
3.6.1 การประเมินความเหมาะสมทาโดยนาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทาน
ที่ไดรับจากแบบประเมินคาความสอดคลอง (IOC) โดยถือเกณฑแความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป
สามารถนามาใชได (พวงรัตนแ ทวีรัตนแ. 2543) ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกเฉพาะรูปแบบที่มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC : Item – Objective Congruency Index) ตัง้ แต 0.60 ขึ้นไปมาใช
3.6.2 วิเคราะหแเนื้อหา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูทรงคุณวุฒิแตละ
ทาน เพื่อนาใชเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหมี
ความเหมาะสมและสมบูรณแมากยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 4 สรางและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือสาหรับใชในการจัดการเรียนรู และ
นาผลมาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ
4.1 วัตถุประสงคแ
4.1.1 เพื่อสรางเครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
4.1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
4.1.3 เพื่อปรับปรุงเครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนรูเพื่อการสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
4.2 วิธีดาเนินการ
ในการสรางเครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
นั้น ผูวิจัยดาเนินการสรางเครื่องมือตามวัตถุประสงคแการใชงาน ประกอบดวย
1) กิจกรรมในรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
2) เครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
2.1) แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
2.2) แบบวัดความรูลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
2.3) แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
2.4) แบบประเมินรูปแบบกิจกรรม
2.5) แบบวัดความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียน
2.5) ประเด็นการสนทนากลุม
มีรายละเอียดในการสรางเครื่องมือ ดังนี้

89
1) กิจกรรมในรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
1.1) วัตถุประสงคแ
1.1.1) เพื่อสรางเครื่องมือสาหรับใชในการจัดการเรียนรู
1.1.2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนรู
1.2) วิธีการดาเนินการสรางเครื่องมือ
1.2.1) ศึก ษาเอกสารและงานวิจั ยต า งๆที่ เกี่ ยวข องกับ แนวคิ ด
เกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน และแนวคิดความยั่งยืนในการเรียนรู
1.2.2) นาผลการศึกษาตัวชี้วัดจากตอนที่ 1 มาใชเป็นตัวตั้งตนใน
การสรางตัวแปรที่จะใชในการพัฒนาลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหกับนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน โดยคัดเลือกจากตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยต่า มาพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู
1.2.3) นาผลการตรวจสอบยืนยันของผูทรงคุณวุฒิจากขั้นที่ 3 ใน
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูมาใชในการจัดทารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
1.2.4) จัดทารูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อใชประกอบการจัดการ
เรียนรู ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (ภาคผนวก ค)
1.3) แหลงขอมูล
ผูวิจัยเลือกผูทรงคุณวุฒิแบบเฉพาะเจาะจงสาหรับตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ดวยการกาหนดคุณสมบัติ
เป็นผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดานการสรางเครื่องมือวัด การจัดการเรียนรู และ
เป็นผูมีความรูความสามารถและมีผลงานเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน จานวน 5 ทาน
ซึ่งเป็นกลุมเดียวกับผูทรงคุณวุฒิในขั้นที่ 1
1.4) เครื่องมือสาหรับการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือสาหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสาหรับใชในการจัดการ
เรียนรู เป็นแบบประเมินความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (IOC : Item – Objective
Congruency Index) เป็นเกณฑแในการพิจารณา โดยนาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทานมา
ใหคาน้าหนักเป็นคะแนน
จากการวิ เ คราะหแ ค า ของดั ช นี ค วามสอดคล อ ง (IOC) พบว า ในแต ล ะ
กิจกรรมการเรียนรูมีคาตั้งแต 0.8 – 1.0 (ตาราง 17) ซึ่งมากกวา 0.50 ถือวา มีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคแของการวิจัย และสามารถนาไปใชเป็นเครื่องมือในการวิจัยได
1.5) การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดาเนินการประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิลวงหนาเพื่อนัดวันและเวลา
ในการนาสงและรับแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนจากผูทรงคุณวุฒิทุกคนดวยตนเอง
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1.6) การวิเคราะหแขอมูล
การประเมินความเหมาะสมทาโดยนาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละ
ทานที่ไดรับจากแบบประเมินคาความสอดคลอง (IOC)
2) เครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
2.1) แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ผูวิจัยดาเนินการสรางแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนใชสาหรับใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เขารวมการดาเนินการประเมินตนเอง
กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ซึ่งลักษณะ
ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนนี้เป็นแบบมาตราสวนประเมินคา
(Rating Scales) 10 ระดับตั้งแต 0 ถึง 9 โดยเนื้อหาที่ใชในการประเมินตนเองไดมาจากการดาเนิน
การศึกษาตัวชี้วัดในตอนที่ 1 (ภาคผนวก ข)
เมื่อนาไปทดลองใช (try out) กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะหแคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค พบวา มีคาเทากับ
0.96 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวา แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน มีคา
ความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง สามารถนาไปใชเป็นเครื่องมือในการวิจัยได
2.2) แบบวัดความรูลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ผูวิจัยสรางแบบวัดความรูลักษณะความเป็นไทยขึ้นเพื่อใชตรวจสอบความรู
เกี่ยวกับ ลั กษณะความเป็ นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนวามีความรู
เกี่ยวกับความเป็นไทยในดานศิลปะไทย ประกอบดวย เพลงไทยเดิม วรรณคดีไทย ศิลปะไทยยุคสมัย
ตางๆ ดานการใชภาษาไทยประกอบด วย สุภาษิต คาพังเพย สานวนไทย รอยแกว รอยกรอง ราชา
ศัพทแ การกลาวคาวาสวัสดี ดานภูมิปใญญาไทย ประกอบดวย ผาไทย สถาปใตยกรรมไทย ทองเที่ยววิถี
ไทย และดานสินคาไทย ประกอบดวย เครื่องจักสาน การสงเสริมสินคาไทย มากนอยเพียงใด โดย
แบบวัดความรูลักษณะความเป็นไทยนี้เป็นแบบวัดแบบใหผูเรียนเลือกตอบถูกผิดมีเกณฑแใหคะแนน
คือ ได 1 คะแนน เมื่อตอบคาถามเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืนได ถูกตองและได 0 คะแนน
เมื่อตอบคาถามเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืน ไมถูกตอง โดยเนื้อหาที่ใชในการประเมินตนเอง
ไดมาจากการดาเนินการศึกษาตัวชี้วัดในตอนที่ 1 (ภาคผนวก ข)
เมื่อนาไปทดลองใช (try out) กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะหแคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค พบวา มีคาเทากับ
0.86 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวา แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน มีคา
ความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง สามารถนาไปใชเป็นเครื่องมือในการวิจัยได
นอกจากนี้ ในการหาความยากงาย (p) ของแบบวัดความรูลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน พบวา คาความยากงาย (p) มีคาอยูระหวาง 0.62 – 0.80 ซึ่งแบบวัดประเภท
ถูก-ผิด ที่ดี ควรมีคาอยูระหวาง 0.60 - 0.95 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) แสดงวา

91
แบบวั ดความรู ลั กษณะความเป็ น ไทยอยางยั่งยื น มี คาความยากงายอยูในระดั บคอ นขา งงา ย(ดี )
เหมาะสมที่จะนาไปใชเป็นเครื่องมือในการวิจัยได
นอกจากนี้ ในการหาคาอานาจจาแนก (r) ของแบบวัดความรูลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน พบวา คาความยากงาย (p) มีคาอยูระหวาง 0.25 – 0.75 ซึ่งคาอานาจจาแนกที่ดี
ควรมีคามากกวา 0.20 ขึ้นไป (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) แสดงวา แบบวัดความรู
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน มีคาอานาจจาแนกดี เหมาะสมที่จะนาไปใชเป็นเครื่องมือในการวิจัยได
2.3) แบบสังเกตสาหรับประเมินรูปแบบกิจกรรม
ผู วิ จั ย สร า งแบบสั ง เกตส าหรั บ ประเมิ น รู ป แบบกิ จ กรรมขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป็ น
เครื่องมือสาหรับประเมินรูปแบบกิจกรรมการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน โดยตรวจสอบ
วากลุมตัวอยางที่เขารวมการฝึกอบรมใหความสนใจและดาเนินการตามรูปแบบที่กาหนดไดมากนอย
เพียงใดผานวิธีการสังเกตและใหคะแนนในดานตางๆ ประกอบดวย ตั้งใจฟใงการบรรยาย ตั้งขอคาถาม
หรือซักถาม รวมมือกับกลุม นาเสนอขอมูลที่เป็นประโยชนแ และสงงานเรียบรอยตรงเวลา (ภาคผนวก
ข) โดยมีเกณฑแใหคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม (นงลักษณแ วิรัชชัย, 2536) คือ
ใหคะแนน 4 คะแนน เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ตองการเป็นประจา
ใหคะแนน 3 คะแนน เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ตองการคอนขางจะสม่าเสมอ
ใหคะแนน 2 คะแนน เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ตองการคอนขางนอย
ใหคะแนน 1 คะแนน เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ตองการนอย
และเกณฑแการประเมินในการสังเกตพฤติกรรม มีดังนี้
คะแนน 18 - 20
ดีมาก
คะแนน 14 - 17
ดี
คะแนน 13 - 10
พอใช
คะแนน 0 – 9
ควรปรับปรุง
2.4) แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ผูวิจัยสรางแบบวัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนขึ้น เพื่อ
ใชในการตรวจสอบเจตคติของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วามีเจติคติเกี่ยวกับลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืนมากนอยเพียงใด ใชสาหรับใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน กอน
และหลังการจัดการเรียนรู ซึ่งลักษณะของแบบวัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนนี้
เป็นแบบมาตรวัดที่ใชจาแนกความหมายของคา (Semantic Differential Scale) ของออสกูด
(Osgood) โดยแตละขอคาถามจะมีคาคุณศัพทแที่มีความหมายตรงกันขามเป็นคู ๆ กากับทางซายและ
ทางขวาของมาตรที่กาหนดไว 7 ระดับ (ลวน สายยศ, 2543) โดยผูตอบเลือกที่ตรงกับตนเองมากที่สุด
โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 7 ระดับ
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ระดับคะแนนเป็น -3 หมายถึง นอยที่สุด หรือไมดี
ระดับคะแนนเป็น -2 หมายถึง นอย หรือปรับปรุง
ระดับคะแนนเป็น -1 หมายถึง คอนขางนอย หรือพอใช
ระดับคะแนนเป็น 0 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับคะแนนเป็น 1 หมายถึง คอนขางมาก หรือพอใช
ระดับคะแนนเป็น 2 หมายถึง มาก หรือดี
ระดับคะแนนเป็น 3 หมายถึง มากที่สุด หรือดีมาก
เกณฑแในการพิจารณาคาเฉลี่ยมาตรการวัดที่ใชการจาแนกความหมายของคา มีดังนี้(สิน พันธุแ
พินิจ, 2547) เกณฑแ 7 ระดับ ตั้งแต 1 ถึง 7 มีดังนี้
1.00 – 2.20 หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุด
2.21 – 3.40 หมายถึง อยูในระดับนอย
3.41 – 4.60 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง
4.61 – 5.80 หมายถึง อยูในระดับมาก
5.81 – 7.00 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด
โดยเนื้อหาที่ใชในเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนไดมา
จากการดาเนินการศึกษาตัวชี้วัดในตอนที่ 1 (ภาคผนวก ข)
เมื่อนาไปทดลองใช (try out) กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะหแคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค พบวา มีคาเทากับ
0.91 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวา แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน มีคาความ
เชื่อมั่นอยูในระดับสูง สามารถนาไปใชเป็นเครื่องมือในการวิจัยได
2.5) แบบวัดความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียน
ผูวิจัยสรางแบบวัดความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียน
เพื่อประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู โดยศึกษาองคแประกอบตางๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ประกอบดวย ความพึงพอใจ
ดานเนื้อหาและหลักสูตร ความพึงพอใจดานการเรียนรู ความพึงพอใจดา นการประเมินการเรียนรู
และความพึงพอใจดานอื่นๆ แลวสรางแบบวัดใหครอบคลุมองคแประกอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ดังกลาวขางตน ทั้งนี้แบบวัดความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียนแบงออกเป็น 2 สวน
ไดแก
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สวนที่ 1 เป็นแบบวัดความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียน
เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑแการวัดของระบบ Likert
Scales (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดยผูตอบเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงตามความรูสึกของ
ตนเองมากที่สุด โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ระดับคะแนนเป็น 1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด หรือไมดี
ระดับคะแนนเป็น 2 หมายถึง พึงพอใจนอย หรือปรับปรุง
ระดับคะแนนเป็น 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง หรือพอใช
ระดับคะแนนเป็น 4 หมายถึง พึงพอใจมาก หรือดี
ระดับคะแนนเป็น 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก
และกาหนดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเพื่อการแปรผล ดังนี้
ระดับคะแนนเป็น 0.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด หรือไมดี
ระดับคะแนนเป็น 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย หรือปรับปรุง
ระดับคะแนนเป็น 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง หรือพอใช
ระดับคะแนนเป็น 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก หรือดี
ระดับคะแนนเป็น 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก
ส ว นที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให ผู ตอบเขียนขอคิดเห็ นเกี่ยวกั บ
ความพึงพอใจในการจั ดรู ป แบบการการส งเสริ มลั กษณะความเป็นไทยอย างยั่ง ยืนของนัก ศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
เมื่อนาไปทดลองใช (try out) กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะหแคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค พบวา มีคาเทากับ
0.92 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวา แบบวัดความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียน มีคา
ความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง สามารถนาไปใชเป็นเครื่องมือในการวิจัยได
2.6) ประเด็นการสนทนากลุม
ผูวิจัยสรางประเด็นการสนทนากลุมหลังจากการเขารวมรูปแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน เพื่อใชสาหรับการจัดการสนทนากลุมระหวางผูเรียนหลังจากเขา
รวมการฝึกอบรม 2 ระยะ ไดแก ภายหลังการเสร็จสิ้นจากการเขารวมการทดลอง 1 เดือน และ 3
เดือน ในประเด็นตางๆ (ภาคผนวก ข) เพื่อสอบถามถึงความยั่งยืนของลักษณะความเป็นไทยของกลุม
ตัวอยางวาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร และผูมีสวนเกี่ยวของในการนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยืนไปใช เพื่อสอบถามถึงความเหมาะสมและความเป็นไปไดในการใชรูปแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยืน โดยผูวิจัยเชิญผูเขารวมสนทนากลุมจานวน 10 ทาน ทั้งนี้ผูวิจัยได
กาหนดผู เขารว มสนทนากลุมตามคาแนะนาของอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแหลั กและอาจารยแที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแรวม โดยผูเขารวมสนทนากลุมทุกคนลวนเป็นผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนทั้งสิ้น อันประกอบดวย ผูอานวยการศูนยแบริการการศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค ขาราชการชานาญการพิเศษ กรรมการสถานศึกษาสังกัด
กศน. ครูประจาศูนยแการเรียนชุมชน นักวิชาการการศึกษา นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเขต
บางแค ทั้งนี้การจัดการสนทนากลุม มีขึ้นในวันอาทิตยแที่ 2 มีนาคม 2557 และอาทิตยแที่ 1 มิถุนายน
2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม ศูนยแการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขตบางแค
ผูวิจัยจัดเตรียมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหแผลที่ไดจากการสนทนากลุม
โดยนามาจากการบันทึกขอมูลการสนทนากลุมดวยการบันทึกยอ และการบันทึกเสียงของการสนทนา
กลุม ผูวิจัยนามาสรุปประเด็นที่ไดจากการสนทนากลุม โดยจาแนกตามประเด็นขอเสนอแนะ เพื่อ
นามาใชในการปรับปรุงรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน โดยการศึกษานารอง (Pilot Study)
5.1 วัตถุประสงคแ
5.1.1 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไทยไปไดของรูปแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
5.1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู
5.2 วิธีดาเนินการ
5.2.1 จัดเตรียมเครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูสาหรับการสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน และ 2) เครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก แบบประเมินตนเอง
เกี่ย วกั บ ลั กษณะความเป็ น ไทยอย างยั่งยืน แบบวั ดความรูลั กษณะความเป็นไทย แบบประเมิ น
รูปแบบกิจกรรม แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน แบบวัดความพึงพอใจใน
รูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียน และ ประเด็นการสนทนากลุม
5.2.2 ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการดาเนินการตามรูปแบบการ
ส งเสริ มลั กษณะความเป็ น ไทยอย างยั่ง ยืนทั้งรายละเอียดของการจัดกิจกรรมตางๆตามคูมือการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน และการใชเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู
5.2.3 ผู วิ จั ย แนะน าวั ต ถุ ประสงคแ ก ารเรี ย นการสอนและการจั ด การเรี ย นรู ต าม
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแกนักศึกษาที่เขารวมการศึกษานารอง
5.2.4 ทาการประเมินกอนการทดลอง ดวยแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน แบบวัดความรูลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน และแบบวัดเจตคติเกี่ยวกับ
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
5.2.5 ดาเนินการจัดการเรี ยนรูกับนักศึกษาที่เขารวมการศึกษานารอง จานวน 30
คน โดยจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน พรอมทั้งประเมิน
รูปแบบกิจกรรมดวยวิธีการสังเกตตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
5.2.6 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรูตามรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนตามที่กาหนดผูวิจัยดาเนินการประเมินความพึงพอใจดวยแบบวัดความพึงพอใจในรูปแบบการ
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จัดการเรียนรูของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เขารวมการศึกษานารอง และทดลองใช
ประเด็นการสนทนาจากจัดการสนทนากลุมดวย
5.2.7 ผูวิจัยนาขอมูลที่ไดจากการศึกษานารองมาปรับปรุง คูมือการสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน และเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ใหมีความสมบูรณแกอน
นาไปทดลองใชจริง
5.3 แหลงขอมูล
5.3.1 นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ศูนยแการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางแค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยางที่จะใชในการทดลองจริง จานวน 30 คน
5.4 การวิเคราะหแขอมูล
5.4.1 วิเคราะหแการจัดการเรียนรูตามคูมือการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน โดยการพิจารณาความสนใจในเนื้อหา และการมีสวนรวมในบทเรียนของกลุมตัวอยาง พบวา
5.4.2 วิเคราะหแความเชื่อมั่นของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน แบบวัดความรูลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน แบบประเมินรูปแบบกิจกรรมโดยการ
สังเกต แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน แบบวัดความพึงพอใจในรูปแบบการ
จัดการเรียนรูของผูเรียน
5.4.3 วิเคราะหแความยากงายของขอคาถามแบบวัดความรูลักษณะความเป็นไทย
5.4.4 วิเคราะหแความพึงพอใจในรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนจากแบบวัดความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียน
5.4.5 วิเคราะหแความเหมาะสมของประเด็นการสนทนากลุม
5.4.6 วิเคราะหแเนื้อหาจากขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติมทั้งหมดที่ไดรับ เพื่อนาไป
เป็นขอมูลสาหรับการปรับปรุงรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนจากแบบวั ดความ
พึงพอใจใหมีความเหมาะสมและมีความสมบูรณแกอนไปใชในการทดลองจริง
จากการน ารู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปทดลองใช ใ นการศึ ก ษาน าร อ งกั บ นั ก ศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จานวน 30 คน ณ ศูนยแการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแคได ผลสรุปการทดลองใช ดังนี้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ไดผลสรุปดังนี้
1) แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.96
2) แบบวัดความรู ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
มีคาความยากงายแตละขออยูระหวางอยูระหวาง 0.62 - 0.80
คาอานาจจาแนกแตละขอ มีคาอยูระหวาง 0.25 - 0.75
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86
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3) แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.91
4) แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทย
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.92
ซึ่งสามารถสรุปไดวาเครื่องมือที่ใชวัดและประเมินทั้ง 3 ชุดนั้นมีคุณภาพสามารถนาไปใชในการ
ทดลองได
ในขณะที่แผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถใชในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
เชนกัน โดยนักศึกษามีความเขาใจในกิจกรรมแตละกิจกรรม ใหความรวมมือ และสามารถทาใบงานในแต
ละกิจกรรมไดอยางถูกตอง
5.5 การปรับปรุงแกไขรูปแบบ
5.5.1 ผูวิจัยนาผลการวิเ คราะหแขอมูลในสวนตางๆ จากการทดลองใชรูปแบบการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน และ เครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู จากการ
ทดลองใชศึกษานารองมาเป็นขอมูลสาหรับปรับปรุงรูปแบบใหมีความสมบูรณแขึ้น
5.2.2 ผูวิจัยทาการปรับปรุงรูปแบบการสงเสริมลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหมีความสมบูรณแขึ้น
ผูวิจัยดาเนินการสรุปรายละเอียดจากการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ และการทดลอง
ใชในการศึกษานารอง พรอมทั้งขอนาแนะนาจากอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแหลักและอาจารยแที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแรวม แลวทาการปรับปรุงรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตอนที่ 3 การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมลักษณะความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
ในการศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียนรอยแลว
1.1 วัตถุประสงคแ
1.1.1 เพื่อใชรู ปแบบการสงเสริมลัก ษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.2 กลุมตัวอยาง
1.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นนักศึกษาการนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเขตบางแค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 1 หองเรียน โดยวิจัยวิธีการ
สุมดังนี้
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1.21.1 ผูวิจัยคัดเลือกลุมตัวอยางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงหองเรียนในศูนยแ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางแค 1 หองเรียน จานวนนักศึกษา
30 คน ตามคาแนะนาของอาจารยแประจาศูนยแฯ โดยพิจารณาจากจานวนนักศึกษา ความสามารถใน
การใหความรวมมือไดเป็นอยางดี
1.3 ตอนเวลาที่ใชในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใชในการดาเนินการทดลองเป็นเวลาในชั่วโมงเรียน และเป็นเวลา ใน
การทากิจกรรมนอกชั่วโมงเรียน รวมเป็นเวลา 111 ชั่วโมง โดยเริ่มการทดลองตั้งแต วันอาทิตยแที่ 1
ธันวาคม 2556 ถึงวันอาทิตยแที่ 2 กุมภาพันธแ 2557 นอกจากนี้ ยังไดทาการติดตามผลการเรียนรู
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนไปแลว 1 เดือน และ3 เดือน โดยจัดการสนทนา
กลุม เมื่อวันอาทิตยแที่ 2 มีนาคม 2557 และวันอาทิตยแที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ
หองประชุม ศูนยแการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางแค
1.4 แบบแผนการทดลอง
ในตอนที่ 3 ซึ่งเป็นระยะของการศึกษาผลของการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูวิจัยใชรูปแบบการทดลองแบบ
กลุมเดียวประเมินผลกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Only Design) โดยมี
แบบแผนการทดลอง ดังนี้
One Group Pretest Posttest Design
เมื่อ

O1
O2
X

=
=
=

O1

X

O2

การประเมินผลกอนการทดลอง
การประเมินผลหลังการทดลอง
การจัดกระทาตามโปรแกรมทดลอง

1.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.5.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นรู ได ท าการตรวจสอบความเที่ ย ง
เที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ความตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) รวมถึงทดลองใช
ในการศึกษานารองเรียบรอยแลว ในตอนที่ 2 โดยเครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่พัฒนาขึ้นไดแก 1) รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน
1.5.2 เครื่องมือที่ใชสาหรับประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู ซึ่งไดทาการตรวจสอบ
ความเที่ยง เที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความ
เชื่อมั่น (Reliability) รวมถึงทดลองใชในการศึกษานารองเรียบรอยแลว ในตอนที่ 2 โดยเครื่องมือ
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สาหรับประเมินประสิทธิ ภาพในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่
พัฒนาขึ้นไดแก 2) เครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก 2.1) แบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน 2.2) แบบวัดความรูลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน 2.3)
แบบประเมินรู ปแบบกิจกรรม 2.4) แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน 2.5)
แบบวัดความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียน และ 2.6) ประเด็นการสนทนากลุม
1.6 การดาเนินการ
1.6.1 ในการดาเนินการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยคัดเลือกตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน 12 ตัวชี้วัดจากองคแประกอบ ความภาคภูมิใจไทย มาใชพัฒนาเป็นรูปแบบในการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแกนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เนื่องจากตัวแปรเหลานี้
มีคาเฉลี่ยต่า (ตาราง 10 – ตาราง 15) จึงควรนามาใชเป็นตนแบบในการพัฒนารูปแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน โดยสามารถจัดกลุมตามความสอดคลองสัมพันธแของประเภทเนื้อหา
ของตัวชี้วัดออกเป็น 4 ดาน ไดแก
1.6.1.1 ดานศิลปะไทย ประกอบดวย เพลงไทยเดิม วรรณคดีไทย ศิลปะ
ไทยยุคสมัยตางๆ
1.6.1.2 ดานการใชภาษาไทยประกอบดวย สุภาษิต คาพังเพย สานวนไทย
รอยแกว รอยกรอง ราชาศัพทแ การกลาวคาวาสวัสดี
1.6.1.3 ดานภูมิปใญญาไทย ประกอบดวย ผาไทย สถาปใตยกรรมไทย
ทองเที่ยววิถีไทย
1.6.1.4 ดานสินคาไทย ประกอบดวย เครื่องจักสาน การสงเสริมสินคาไทย
1.6.2 กอนการดาเนินการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูวิจัยไดซักซอมทาความเขาใจกับอาจารยแ และผูชว ย
นักวิจัย โดยชี้แจงและทาความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมายของรูปแบบการเรียนรู กระบวนการจัดการ
เรี ย นรู แผนการจั ด การเรี ย นรู บทบาทของผู เ รี ย น บทบาทผู ส อน บทบาทผู วิ จั ย การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรูในสวนตางๆ โดยการจัดการเรียนรูของรูปแบบการจัดการเรียนรูไดกาหนด
บทบาทของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูไวดังนี้
1.6.2.1 บทบาทผูสอน – ผูวิจัยทาหนาที่เป็นผูสอนเอง โดยทาหนาที่เป็นผู
แนะนาการเรียนรู และการดาเนินกิจกรรมในการเรียน ประเมินผลการเรียนรู ตามขั้นตอนการเรียนรู
ของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
พัฒนาขึ้น และชี้แนะเมื่อผูมีมีขอซักถามในการเรียนรู รวมทั้งมีบทบาทหนาที่ในการเป็นผูอานวยความ
สะดวกในการเรียนรูของนักศึกษาดวย
1.6.2.2 บทบาทผูเรียน – นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็น
ผูเรียนตองดาเนินกิจกรรมตามใบงานที่กาหนด และคนควา หาความรู เรียนรู และประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเองตามที่ผูสอนแนะนา
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1.6.2.3 บทบาทผูชวยผูวิจัย – ทาหนาที่ในการสนับสนุนกิจกรรมในชั้น
เรียนรวมกับผูสอนตามขั้นตอนการเรียนรูของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น
1.6.3 ผูวิจัยทาการปฐมนิเทศเพื่อสรางความเขาใจกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่เป็นผูเรียนในการจัดการเรียนรู บทบาทของผูเรียน บทบาทของผูสอน รวมทั้ง เป็นการ
แนะนาความเป็นมาและวัตถุประสงคแของรวมกิจกรรมดวย
1.6.4 กอนเริ่มขั้นตอนตามรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ผูวิจัยทาการประเมินลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนดวยแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืน วัดความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน วัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความ
เป็นไทย
1.6.5 ดาเนินการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น โดยใชการจัดการเรียนรูเป็นเวลา 111
ชั่วโมง (ตาราง 16) โดยในระหวางการจัดการเรียนรูแตละขั้นตอน มีวิธีการดาเนินการดังนี้
1.6.5.1 ผูสอนดาเนินการสอนตามรูป แบบการจัดการเรียนรู โดยใชเนื้อหา
เกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนทั้ง 4 ดาน (ดานศิลปะไทย ดานการใชภาษาไทย ดานภูมิ
ปใญญาไทย และดานสงเสริมสินคาไทย) ในแตละขั้นตอน
1.6.5.2 นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นผูเรียนจะตองคนควา
หาความรู และดาเนินการตามใบงานที่กาหนด
1.6.5.3 ในระหวางการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทย ผูวิจัย และผูชวยผูวิจัยเป็นผูสังเกตและประเมินพฤติกรรมของผูเรียนโดยใชแบบสังเกตการ
เขารวมกิจกรรมการเรียนรูในแตละกิจกรรม
1.6.5.4 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรูในแตละครั้ง ผูสอนจะติดตามประเมินการ
จัดการเรียนรูและปรับแผนการเรียนรูใหสอดคลองกับความจริง เพื่อใชในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู และเตรียมการเรียนการสอนใหนาสนใจ ใหสามารถกระตุนผูเรียนใหเกิดความสนใจไดอยาง
เหมาะสม
1.6.5.5 เมื่อเสร็จสิ้นการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูวิจัยทาการประเมินลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนดวยแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืน วัดความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน วัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความ
เป็นไทย อีกครั้ง
1.6.5.6 ประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนดวยแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน
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1.6.5.7 การติดตามผลการเรียนรู หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนไปแลว 1 เดือน และ 3 เดือนผูวิจัยดาเนินการจัดการสนทนากลุมโดยใชประเด็นการ
สนทนากลุม ใน 2 ประเด็น
1.6.5.7.1
ประเด็ น สภาพหลั ง เข า รั บ การอบรม ประเด็ น
ความสาเร็จ และประเด็น ทัศนะตอกิจกรรม เพื่อติดตามผลความยั่งยืนของการใชรูปแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.6.5.7.2
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวางแผนกิ จ กรรม
กระบวนการวางแผน และกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ขั้นตอนในการวางแผน หนวยงานที่ควรเขามามี
บทบาท รู ป แบบกิจ กรรมควรเป็ น อยางไร กระบวนการและรูป แบบกิจกรรมนาไปสู การส งเสริ ม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนไดอยางไร ประเด็นปใญหาและอุปสรรคของการจัดรูปแบบกิจกรรม
และขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
1.7 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดาเนินการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนผูวิจัยทาการเก็บรวมรวมขอมูลทั้งหมดดวยตัวเอง
1.8 การวิเคราะหแขอมูล
1.8.1 วิเคราะหแขอมูลทั่วไปของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็น กลุม
ตัวอยางโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คะแนนรวม ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อใชอธิบายขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
1.8.2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนลักษณะความเป็นไทยอยางยั่ง ยืนกอนและ
หลังการใชรูปแบบกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นกลุมตัวอยาง โดยใชแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนทั้งโดยรวมและรายดาน (ดานศิลปะไทย ดานการใช
ภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสงเสริมสินคาไทย) และทาการวิเคราะหแเปรี ยบเทียบขอมูล
ดวยสถิติการวิเคราะหแความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมที่สัมพันธแกัน (Paired-samples t – test)
1.8.3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนกอนและหลังการใชรูปแบบกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นกลุ มตัวอยาง โดยใช
แบบวัดความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนทั้งโดยรวมและรายดาน (ดานศิลปะไทย ดาน
การใชภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสงเสริมสินคาไทย) และทาการวิเคราะหแเปรียบเทียบ
ขอมูลดวยสถิติการวิเคราะหแความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมที่สัม พันธแกัน Paired-samples t test
1.8.4 วิเคราะหแการประเมินรูปแบบกิจกรรมการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน โดยตรวจสอบวากลุมตัวอยางที่เขารวมการฝึกอบรมใหความสนใจและดาเนินการตามรูปแบบที่
กาหนดไดมากนอยเพียงใด โดยใชแบบประเมินรูปแบบกิจกรรมการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน โดยใชการวิเคราะหแเชิงปริมาณดวยคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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1.8.5 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนกอนและหลังการใชรูปแบบกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นกลุมตัวอยาง โดยใช
แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนทั้งโดยรวมและรายดาน (ดานศิลปะไทย ดาน
การใชภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสงเสริมสินคาไทย) และทาการวิเคราะหแเปรียบเทียบ
ขอมูลดวยสถิติการวิเคราะหแความแตกตางของคาเฉลี่ยกลุมที่สัมพันธแกัน (Paired-samples t-test)
1.8.6 วิเคราะหแความพึงพอใจในรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนดวยคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหแ
เนื้อหา(Content Analysis) จากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1.8.7 วิเคราะหแการติดตามผลของการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนหลังจากเสร็จสิ้นไป 1 เดือน และ 3 เดือน ดวย
การวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) จากประเด็นการสนทนากลุม
ขั้นที่ 2 ประเมินผลของการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.1 วัตถุประสงคแ
เพื่อประสิทธิผ ลของการใชรูปแบบการส งเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.2 วิธีการดาเนินการ
2.2.1 ในการประเมินผลของการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาจาก
2.2.1.1 คาเฉลี่ ยคะแนนลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนกลุมทดลอง
2.2.1.2 คาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
2.2.1.3 คาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินกระบวนการเรียนรูตามสภาพจริง
ของกลุมทดลอง
2.2.1.4 คาเฉลี่ยคะแนนเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
2.2.1.5 คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจตอรูปแบบการสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.3 เครื่องมือในการเก็บขอมูล
ในขั้นตอนประเมินผลของการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้ มีเครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู ไดแก 1) แบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน 2) แบบวัดความรูลักษณะความเป็นไทย 3) แบบ
ประเมินรูปแบบกิจกรรม 4) แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน และ 5) แบบวัด
ความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูของผูเรียน
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2.4 การวิเคราะหแขอมูล
2.4.1 วิเคราะหแขอมูลทั่วไปของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็น กลุม
ตัวอยางโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คะแนนรวม ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อใชอธิบายขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
2.4.2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนกอนและ
หลั งการใชรู ปแบบกับนั กศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นกลุ มตัว อยาง จากการใชแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนทั้งโดยรวมและรายดาน (ดานศิลปะไทย ดาน
การใชภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสงเสริมสินคาไทย) และทาการวิเคราะหแเปรียบเทียบ
ขอมูลดวยสถิติการวิเคราะหแความแตกตางของคาเฉลี่ยกลุมที่สัมพันธแกัน(Paired-samples t – test)
2.4.3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืนกอน
และหลังใชรูปแบบกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นกลุมตัวอยาง จากการใชแบบวัด
ความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนทั้งโดยรวมและรายดาน(ดานศิลปะไทย ดานการใช
ภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสงเสริมสินคาไทย) และทาการวิเคราะหแเปรียบเทียบขอมูล
ดวยสถิติการวิเคราะหแความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมที่สัมพันธแกัน(Paired-samples t – test)
2.4.4 วิเคราะหแการประเมินรูปแบบกิจกรรมการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน โดยตรวจสอบวากลุมตัวอยางที่เขารวมการฝึกอบรมใหความสนใจและดาเนินการตามรูปแบบที่
กาหนดไดมากนอยเพียงใด โดยใชแบบประเมินรูปแบบกิจกรรมการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน โดยใชการวิเคราะหแเชิงปริมาณดวยคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.4.5 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนกอนและหลังใชรูปแบบกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นกลุมตัวอยาง โดยใชแบบ
วัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนทั้งโดยรวมและรายดาน (ดานศิลปะไทย ดานการ
ใชภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสงเสริมสินคาไทย) และทาการวิเคราะหแเปรียบเทียบขอมูล
ดวยสถิติการวิเคราะหแความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมที่สัมพันธแกัน(Paired-samples t – test)
2.4.6 วิเคราะหแความพึงพอใจในรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนดวยคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหแ
เนื้อหา(Content Analysis) จากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้น ตอนที่ 3 ติด ตามผลของรูปแบบการส ง เสริ มลั ก ษณะความเป็นไทยอย างยั่ งยืน โดย
พิจารณาจากการสนทนากลุมหลังจากการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นไปแลว 1 เดือน และ 3 เดือน
3.1 วัตถุประสงคแ
3.1.1 เพื่อติดตามความคงอยูของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
3.1.2 เพื่อศึกษาปใจจัยเงื่อนไขของการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน
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3.2 กลุมตัวอยาง
กลุ มตัวอยางที่ใชในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ประกอบดวย นักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน เขตบางแคที่เขารวมในรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน จานวน 5
คน ผูอานวยการศูนยแบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค ขาราชการ
ชานาญการพิเศษ กรรมการสถานศึกษาสั งกัด กศน. ครูประจาศูนยแการเรียนชุมชน นักวิช าการ
การศึกษา อยางละ 1 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือก โดยใชวิธีคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากกลุมตัวอยางดังกลาวเป็นผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนนี้ และเลือกนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจากที่สมัครใจในการเขารวมการสนทนากลุมเพื่อติดตามผล
3.3 วิธีการดาเนินการ
3.3.1 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนไปแลว 1 เดือน และ 3 เดือน ผูวิจัยเชิญผูที่มีสวนข องเกี่ยวกับการใช
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อติดตามผลความยั่งยืนของการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนกับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมทั้งปใจจัยและเงื่อนไขในการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืน
3.3.2 การประเมินผลของการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน และความคงอยูของลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมทั้ง และปใจจัยและเงื่อนไขในการใชรูปแบบการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนพิจารณาจากการสนทนากลุม
3.4 เครื่องมือในการเก็บขอมูล
3.4.1 ประเด็นการสนทนากลุมเพื่อประสิทธิผลของการใชรูปแบบการสงเสริม
ลั ก ษณะความเป็ น ไทยอย างยั่ ง ยื น ซึ่ง ผ า นการตรวจสอบความเที่ย งตรงตรง และเหมาะส มจาก
ผูทรงคุณวุฒิแลว ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
3.4.1.1 การสนทนากลุมกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
ประเด็นความยั่งยืนของลักษณะความเป็นไทยหลังเขารับการรวมการจัดการเรียนรู ไดแก ความคงอยู
ของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ปใจจัยที่สงผลตอความยั่งยืนของลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน ความเหมาะสมของการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน และความเป็นไปไดในการนา
รูปแบบสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนไปใชปฏิบัติจริง
3.4.1.2 การสนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิในประเด็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ไดแก การวางแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะ
ความเป็ น ไทยอย างยั่ งยื น รู ป แบบการจัดกิจกรรมเพื่อส งเสริมลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยื น
แนวทางในการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ปใญหา อุปสรรคของการใช รูปแบบ และ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
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3.5 การวิเคราะหแขอมูล
3.5.1 วิเคราะหแการติดตามผลของการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมไป 1 เดือน และ 3
เดือน ผูวิจัยวิเคราะหแและตรวจสอบข อมูลโดยใชแนวทางการวิเคราะหแขอมูลของสุภางคแ จันทวานิช
(2552) ไดแก
1) ผูวิจัยเริ่มวิเคราะหแขอมูลโดยกระทาพรอมๆกับการเก็บขอมูลและวิเคราะหแขอมูล
อยางตอเนื่องจนกระทั่งการเขียนผลการวิเคราะหแขอมูลสิ้นสุดลง
2) ผูวิจัยวิเคราะหแขอมูลโดยมีการนาเสนอความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเป็นสาคัญ
3) ผูวิจัยวิเคราะหแขอมูลโดยอาศัยกรอบแนวคิดเบื้องตนของการวิจัย
4) ผูวิจัยเป็นผูวิเคราะหแขอมูลดวยตนเอง
การตรวจสอบขอมูลการวิจัยในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยตรวจสอบขอมูลโดยใชแนวทางการ
ตรวจสอบแบบสามเสา (สุภางคแ จันทวานิช (2552) มีรายละเอียดดังนี้
1) การตรวจสอบขอมูลตองตรวจสอบแบบสามเสา (Data Triangulation) เพื่อเป็น
การพิสูจนแวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไม โดยการตรวจสอบขอมูลดานเวลา สถานที่และ
บุคคลที่ตาง การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดาเนินการตรวจสอบขอมูลโดยการสนทนากลุมในเวลาที่ตางกัน เขา
รวมสังเกตการจัดกิจกรรมของที่ตางกัน และสอบถามบุคคลหลายบุคคลในประเด็นเดียวกัน
2)การตรวจสอบสามเส า ด า นผู วิ จั ย (Investigator Triangulation) เป็ น การ
ตรวจสอบขอมูลจากการเก็บขอมูลในการสนทนากลุม ในครั้งนี้ ผูวิจัยจัดการสนทนากลุมโดยมีผูวิจัย
เป็นผูชวยการในการจดบันทึกการสัมภาษณแดวย จากนั้นจึงนาขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมา
สนทนาแลกเปลี่ยนเพื่อทาความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลใหตรงกันมากที่สุด
3) การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานวิธีการ (Methodological Triangulation) เป็น
การรวบรวมขอมูลที่หลากหลายวิธีในประเด็นเดียวกัน การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการศึกษาจากการสังเกต
แบบมีสวนรวม การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการสนทนากลุม รวมถึงการพูดคุยกับอาจารยแประจา
ชั้น ผสมผสานกันไปในระหวางการทดลอง
จากวิธีดาเนินการวิจัยทั้งหมดดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุปขั้นตอนดาเนินการวิจัย ไดดัง
ตารางที่ 4 และแผนภาพ 7 ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการ

ระยะ

ขั้น

วัตถุประสงคแ

ตอนที่ 1
การศึกษา
ตัวชี้วัดของ
ลักษณะความ
เป็นไทยของ
นักศึกษา
การศึกษา
นอกระบบ
โรงเรียน

ขั้นที่ 1 ศึกษา
แนวคิดลักษณะ
ความเป็นไทย
จากเอกสาร
ตารา งานวิจัย
และสื่อวีดีทัศนแ

1.เพื่อนาขอมูลมา
สังเคราะหแใหไดขอมูล
สาหรับนามากาหนด
เป็นตัวชี้วัดเบื้องตน
2.ศึกษาตัวชี้วัด
ลักษณะความเป็นไทย

1. ศึกษา เอกสาร ตารา
บทความ งานวิจัย และสือ่ วีดี
ทัศนแ ที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหแ และสังเคราะหแ
พฤติกรรมบงชี้ เพื่อกาหนดเป็น
ตัวชี้วัด
3 กาหนดนิยามองคแประกอบ
และตัวชี้วัดของลักษณะความ
เป็นไทย

เอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของกับ
ลักษณะความเป็น
ไทย โดยตองมี
เนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ลักษณะความเป็น
ไทย และเป็น
เอกสารที่ทาแลว
เสร็จและตีพิมพแใน
ระยะ 15 ปี (2540
- 2555)

แหลงขอมูล

ผลลัพธแ

ขั้นที่ 2
ตรวจสอบความ
เป็นไปไดของ
นิยาม
องคแประกอบ
และตัวชี้วัดของ
ลักษณะความ
เป็นไทย

1 เพื่อตรวจสอบความ
เป็นไปไดของนิยาม
องคแประกอบและ
ตัวชี้วัดความเป็นไทย
2 เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องตนดาน
ความเที่ยงตรงเชิง
พินิจ

ผูทรงคุณวุฒิที่มี
ตัวชี้วัดลักษณะความเป็น
ความรู
ไทย
ความสามารถและมี
ผลงานเกี่ยวกับ
ลักษณะความเป็น
ไทย จานวน 5 ทาน

ขั้นที่ 3
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
องคแประกอบ
และตัวชี้วัด
ลักษณะความ
เป็นไทยที่
พัฒนาขึ้น

1 เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของ
องคแประกอบ และ
ตัวชี้วัดลักษณะความ
เป็นไทยที่พัฒนาขึ้น

1 ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องตน
2 นาพฤติกรรมบงชี้ มา
ปรับปรุงแกไขตามคาแนะนา
ของผูทรงคุณวุฒิ และคัดเลือก
พฤติกรรมบงชี้ที่มีดัชนีความ
สอดคลอง (IOC : Item –
Objective Congruency
Index) ตั้งแต 0.60 ขึ้นไปมาใช
เป็นตัวชี้วัดลักษณะความเป็น
ไทยตอไป
1 ประเมินตัวชี้วัดลักษณะความ
เป็นไทย
2 วิเคราะหแองคแประกอบ และ
ตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยที่
พัฒนาขึ้นดวยขอมูลเชิง
ประจักษแ ดวยวิธกี ารวิเคราะหแ
องคแประกอบ (Exploratory
Factor Analysis)

ตัวชี้วัดและเครื่องมือวัด
ลักษณะความเป็นไทยได
อยางเหมาะสม

นักศึกษาการศึกษา องคแประกอบ และตัวชีว้ ัด
นอกระบบโรงเรียน ลักษณะความเป็นไทย
ที่ลงทะเบียนเรียน
ใน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 ใน
เขต
กรุงเทพมหานคร
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ระยะ
ตอนที่ 2
การพัฒนา
รูปแบบการ
สงเสริม
ลักษณะ
ความเป็น
ไทยอยาง
ยั่งยืนของ
นักศึกษา
การศึกษา
นอกระบบ
โรงเรียน

ขั้น
ขั้นที่ 1 ศึกษา
เอกสาร
งานวิจัยที่
เกี่ยวกับ
แนวคิด
เกี่ยวกับ
ลักษณะความ
เป็นไทยอยาง
ยั่งยืน

วิธีการดาเนินการวิจัย
วัตถุประสงคแ
วิธีดาเนินการ
1 เพื่อกาหนดกรอบ 1 ศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาราง
ลักษณะความเป็นไทยอยาง
รูปแบบการสงเสริม ยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับการ
ลักษณะความเป็น พัฒนารูปแบบ แนวคิดเกี่ยวกับ
ไทยอยางยั่งยืน
การจัดการเรียนรู แนวคิด
เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน และแนวคิดความยั่งยืน
ในการเรียนรู
2 วิเคราะหแ สังเคราะหแ และ
บูรณาการแนวคิดตางๆเขา
ดวยกัน เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบ
การสงเสริมลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืน

แหลงขอมูล
เอกสาร และงานวิจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
แนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบ แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู แนวคิด
เกี่ยวกับการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
และแนวคิดความ
ยั่งยืนในการเรียนรู

ผลลัพธแ
สรุปแนวคิดตางๆ
สาหรับการสงเสริม
ลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืน

ขั้นที่ 2 สราง
รูปแบบการ
สงเสริม
ลักษณะความ
เป็นไทยอยาง
ยืน

เพื่อสรางรูปแบบ
1 สรุปแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่ได
การสงเสริมลักษณะ สังเคราะหแในขั้นตอนที่ 1
ความเป็นไทยอยาง 2 สรุปขอมูลเชิงประจักษแที่ผาน
ยืน
การวิเคราะหแองคแประกอบแลว
ในตอนที่ 1
3 สรางรูปแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนขึ้นจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีตางๆ ที่ไดสังเคราะหแใน
ขั้นตอนที่ 1 รวมกับขอมูลเชิง
ประจักษแที่ผานการวิเคราะหแ
องคแประกอบแลวในตอนที่ 1

ผูท รงคุณวุฒิที่
ตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบสาหรับ
การจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน
เป็นกลุมเดียวกับ
ผูทรงคุณวุฒิในขั้นที่ 1

รูปแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืนของ
นักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน

ขั้นที่ 3
ตรวจสอบ
ยืนยันความ
เหมาะสมของ
รูปแบบการ
สงเสริม
ลักษณะความ
เป็นไทยอยาง
ยืนที่พัฒนาขึ้น

1 เพื่อตรวจสอบ
ยืนยันความ
เหมาะสมของ
รูปแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็น
ไทยอยางยืน
2 เพื่อปรับปรุง
รูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริม
ลักษณะความเป็น
ไทยอยางยืน

ผูทรงคุณวุฒิที่
ตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบสาหรับใช
ในการจัดการเรียนรู
เพื่อสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน เป็นกลุม
เดียวกับผูทรงคุณวุฒิ
ในขั้นที่ 1

รูปแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืนของ
นักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน

1 ตรวจสอบยืนยันความ
เหมาะสมของรูปแบบการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยืน โดยผูทรงคุณวุฒิดาน
ลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน และระเบียบวิธีวิจัย
2 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยืนตามคาแนะนา
ของผูทรงคุณวุฒิ
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ระยะ

วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้น
วัตถุประสงคแ
วิธีดาเนินการ
ขั้นที่ 4 สราง
1 เพื่อสราง
1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆที่
และตรวจสอบ เครื่องมือสาหรับ
เกี่ยวของ
ความเหมาะสม การจัดการเรียนรู
2 นาผลการศึกษาตัวชี้วัดจากตอนที่
ของเครื่องมือ เพื่อสงเสริมลักษณะ 1 มาใชเป็นตัวตั้งตนในการสรางตัว
สาหรับใชใน
ความเป็นไทยอยาง แปรที่ จ ะใช ใ นการพั ฒ นาลั ก ษณะ
การจัดการ
ยืนของนักศึกษา
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน
เรียนรูและนา การศึกษานอก
3 น าผลการตรวจสอบยื น ยั น ของ
ผลมาพัฒนา
ระบบโรงเรียน
ผูทรงคุณวุฒิจากขั้นที่ 3 ในตอนที่ 2
ปรับปรุง
2 เพื่อตรวจสอบ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูมา
เครื่องมือ
คุณภาพเครื่องมือ ใช ใ นการจั ด ท าคู มื อ การส ง เสริ ม
สาหรับการจัดการ ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
เรียนรูเพื่อสงเสริม 4 จัดทาคูมือการเรียนรู
ลักษณะความเป็น
ไทยอยางยืนของ
นักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
3 เพื่อปรับปรุง
เครื่องมือสาหรับ
การจัดการเรียนรู
เพื่อสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยาง
ยืนของนักศึกษา
การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน

แหลงขอมูล
ผูทรงคุณ
วุฒิที่
ตรวจสอบ
คุณภาพ
ของ
รูปแบบ
สาหรับใช
ในการ
จัดการ
เรียนรูเพื่อ
สงเสริม
ลักษณะ
ความเป็น
ไทยอยาง
ยั่งยืน เป็น
กลุม
เดียวกับ
ผูทรงคุณวุ
ฒิในขั้นที่
1

ผลลัพธแ
1 รูปแบบการสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน
2 เครื่องมือประกอบรูปแบบ
การจัดการเรียนรู
ประกอบดวย
2.1 แบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน
2.2 แบบวัดความรูความเป็น
ไทย
2.3 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับ
ลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน
2.4 แบบประเมินรูปแบบ
กิจกรรม
2.5 แบบวัดความพึงพอใจใน
รูปแบบการจัดการเรียนรูของ
ผูเรียน
2.6 ประเด็นการสนทนากลุม
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้น
วัตถุประสงคแ
วิธีดาเนินการ
ขั้นที่ 5 ศึกษา 1 เพื่อตรวจสอบ 1 เตรียมเครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนรู
นารอง(Pilot
ความเหมาะสม
เพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
Study) เพื่อ
และความเป็น
ยั่งยืน 2 ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
ตรวจสอบของ ไทยไปไดของ
จุดมุงหมายของการดาเนินการรายละเอียด
ความเหมาะสม รูปแบบการ
ของการจัดกิจกรรมตางๆ และการใช
และความ
สงเสริมลักษณะ เครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู
เป็นไปไดของ
ความเป็นไทย
3 ผูวิจัยแนะนาวัตถุประสงคแการเรียนการ
รูปแบบ
อยางยั่งยืน
สอนและการจัดการเรียนรูใหแกนักศึกษาที่
การสงเสริม
2 เพื่อตรวจสอบ เขารวมการศึกษานารอง
ลักษณะความ คุณภาพเครื่องมือ 4 ทาการประเมินกอนการทดลอง ดวยแบบ
เป็นไทยอยาง ประกอบรูปแบบ ประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็น
ยั่งยืน และ
การจัดการเรียนรู ไทยอยางยั่งยืน และแบบวัดความรูลักษณะ
เครื่องมือ
ความเป็นไทย
สาหรับใชใน
5 ดาเนินการจัดการเรียนรูกับนักศึกษาที่
การจัดการ
เขารวมการศึกษานารอง จานวน 30 คน
เรียนรู
พรอมทั้งประเมินรูปแบบกิจกรรมดวย
วิธีการสังเกตตลอดระยะเวลาการจัด
กิจกรรม
6 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรูตามรูปแบบการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ตามที่กาหนดผูวิจัยดาเนินการประเมิน
ความพึงพอใจดวยแบบวัดความพึงพอใจใน
รูปแบบการจัดการเรียนรูของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เขารวม
การศึกษานารอง(Pilot Study) และ
ทดลองใชประเด็นการสนทนาจากจัดการ
สนทนากลุมดวย
7 ผูวิจัยนาขอมูลที่ไดจากการศึกษานารอง
มาปรับปรุง คูมือการสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน และเครื่องมือประกอบ
รูปแบบการจัดการเรียนรูกอนนาไปใชจริง

แหลงขอมูล
นักศึกษาที่
เขารวม
การศึกษานา
รอง (Pilot
Study)
จานวน 30
คน

ผลลัพธแ
1 รูปแบบการ
สงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน และ2
เครื่องมือประกอบ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู ไดแก 2.1
แบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับลักษณะ
ความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน
2.2 แบบวัดความรู
ลักษณะความเป็น
ไทย
2.3 แบบวัดเจตคติ
เกี่ยวกับลักษณะ
ความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน
2.4 แบบประเมิน
รูปแบบกิจกรรม
2.5 แบบวัดความ
พึงพอใจในรูปแบบ
การจัดการเรียนรู
ของผูเรียน
2.6 ประเด็นการ
สนทนากลุม
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ระยะ
ตอนที่ 3
การศึกษา
ผลของการ
ใชรูปแบบ
การสงเสริม
ลักษณะ
ความเป็น
ไทยอยาง
ยั่งยืนของ
นักศึกษา
การศึกษา
นอกระบบ
โรงเรียน

ขั้น
ขั้นที่ 1 การใช
รูปแบบการ
สงเสริม
ลักษณะความ
เป็นไทยอยาง
ยั่งยืนที่ผานการ
ปรับปรุงแกไข
เรียนรอยแลว

วัตถุประสงคแ
เพื่อใชรูปแบบ
การสงเสริม
ลักษณะความ
เป็นไทยอยาง
ยั่งยืนของ
นักศึกษา
การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน

วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการ
ผูวิจัยใชรูปแบบการทดลอง
แบบกลุมเดียวประเมินผลกอน
และหลังการทดลอง (One
Group Pretest Posttest
Only Design) มีการ
ดาเนินการคือ
1 ในการดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบดวย 4
ดาน ไดแก ดานศิลปะไทย,
ดานการใชภาษาไทย, ดานภูมิ
ปใญญาไทย, ดานสินคาไทย
2 การดาเนินการจัดการเรียน
การสอน โดยการดาเนินการ
เรียนรูตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ใชเวลาทั้งสิ้น 111 ชั่วโมง

แหลงขอมูล
นักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
เขตบางแค ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา
2556 จานวน 1
หองเรียนจานวน 30
คน

ผลลัพธแ
1 คาเฉลี่ยลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน
2 คะแนนความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน
3 คาเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับ
ลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน
4 คาเฉลี่ยของคะแนน
การประเมินกระบวนการ
เรียนรูตามสภาพจริงของ
กลุมทดลอง
5 คาเฉลี่ยของคะแนน
ความพึงพอใจตอรูปแบบ
การสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน
ขั้นที่ 2
เพื่อประสิทธิผล ประเมินคาคะแนนตางๆดวย คาคะแนนตางๆที่ได ผลการประเมินการใช
ประเมินผลของ ของการใช
การวิเคราะหแทางสถิติ
จากขั้นตอนที่ 1 ไดแก รูปแบบการสงเสริม
การใชรูปแบบ รูปแบบการ
1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนน 1 คาเฉลี่ยคะแนน
ลักษณะความเป็นไทย
การสงเสริม
สงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยาง
ลักษณะความเป็นไทย อยางยั่งยืนสาหรับ
ลักษณะความ ลักษณะความ ยั่งยืน
อยางยั่งยืน
นักศึกษาการศึกษานอก
เป็นไทยอยาง เป็นไทยอยาง 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย
2 คาเฉลี่ยคะแนน
ระบบโรงเรียนแบบสาม
ยั่งยืนสาหรับ
ยั่งยืนสาหรับ
คะแนนความรู ความรูเกี่ยวกับ ความรู ความรู
เสา
นักศึกษา
นักศึกษา
ลักษณะความเป็นไทยอยาง
เกี่ยวกับลักษณะความ
การศึกษานอก การศึกษานอก ยั่งยืน
เป็นไทยอยางยั่งยืน
ระบบโรงเรียน ระบบโรงเรียน 3 คาเฉลี่ยคะแนนเจตคติ
3 คาเฉลี่ยคะแนน
เกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย เจตคติเกี่ยวกับ
อยางยั่งยืน
ลักษณะความเป็นไทย
3 ระดับคาเฉลี่ยของคะแนน อยางยั่งยืน
การประเมินกระบวนการ
4 คาเฉลี่ยของ
เรียนรูตามสภาพจริงของกลุม คะแนนการประเมิน
ทดลอง
กระบวนการเรียนรู
4 ระดับคาเฉลี่ยของคะแนน ตามสภาพจริงของ
ความพึงพอใจตอรูปแบบการ กลุมทดลอง
สงเสริมลักษณะความเป็นไทย 5 คาเฉลี่ยของ
อยางยั่งยืน
คะแนนความพึงพอใจ
ตอรูปแบบการ
สงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน

110
ตารางที่ 4 (ตอ)
ระยะ

ขั้น
ขั้นตอนที่ 3
สนทนากลุม
หลังจากการ
จัดการเรียนรู
เสร็จสิ้นไป 1
เดือน และ 3
เดือน เพื่อ
ติดตามผลของ
รูปแบบการ
สงเสริม
ลักษณะความ
เป็นไทยอยาง
ยั่งยืน

วิธีการดาเนินการวิจัย
วัตถุประสงคแ
วิธีดาเนินการ
1 เพื่อ
1 หลังเสร็จสิ้นการจัดการ
ประสิทธิผลของ เรียนรูตามรูปแบบไปแลว 1
การใชรูปแบบ เดือน และ 3 เดือน นัด
การสงเสริม
นักศึกษาการศึกษาเพื่อ
ลักษณะความ ดาเนินการจัดการสนทนากลุม
เป็นไทยอยาง เพื่อติดตามผลความยั่งยืน
ยั่งยืน
2 เพื่อติดตาม 2 ประเมินผลของการใชและ
ความคงอยูของ ความคงอยูของรูปแบบการ
ลักษณะความ สงเสริมลักษณะความเป็นไทย
เป็นไทยอยาง อยางยั่งยืน โดยพิจารณาจาก
ยั่งยืนของ
แบบสัมภาษณแในการสนทนา
นักศึกษา
กลุม
การศึกษานอก 3 จัดการสนทนากลุมกับผูมี
ระบบโรงเรียน สวนเกี่ยวของในการใชรูปแบบ
การสงเสริมลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืน เพื่อรับทราบ
และสรุปขอเสนอแนะตางๆ

แหลงขอมูล
1 นักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
เขตบางแค ที่เขารวม
ในรูแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทย
จานวน 5 คน
2 ผูมีสวนเกี่ยวของใน
การใชรูปแบบการ
สงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน
ไดแก ผูอานวยการ
ศูนยแบริการการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตบางแค,
ขาราชการชานาญการ
พิเศษ, กรรมการ
สถานศึกษาสังกัด
กศน., ครูประจาศูนยแ
การเรียนชุมชน และ
นักวิชาการการศึกษา

ผลลัพธแ
1 ผลของการติดตามใช
รูปแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนแบบสามเสา
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ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในครั้งนี้ แสดงดังแผนภาพ
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดลักษณะความเป็นไทย

ระยะที่ 1
การศึกษาตัวชี้วัดของลักษณะ
ความเป็นไทยของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเป็นไปไดของนิยาม องคแประกอบ และ
ตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทย โดยผูเ ชี่ยวชาญ และนาผลการ
ตรวจสอบมาปรับปรุงตัวชี้วัดที่สรางขึ้น
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพขององคแประกอบ และตัวชีว้ ัดที่พัฒนาขึ้น
ดวยขอมูลเชิงประจักษแ

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกีย่ วกับแนวคิดการสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน

ระยะที่ 2
การพัฒนารูปแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน

ขั้นที่ 2 สรางรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยืน
ขั้นตอนที่ 2 การปรับเปลีย่ นความคิด โดยใหผูเรียนแลกเปลีย่ น
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทย
ขั้นที่ 4 สรางและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือสาหรับใช
ในการวิจยั
ขั้นที่ 4 ศึกษานารอง(Pilot Study) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน และเครื่องมือสาหรับใชใน
การจัดการเรียนรู

ขั้นที่ 1 ใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน

ระยะที่ 3
การศึกษาผลของการใชรูปแบบ
การสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน

ขั้นที่ 2 ประเมินผลของการใชรูปแบบการสงเสริมฯ พิจารณาจาก
1) คาเฉลี่ยคะแนนลักษณะความเป็นไทย
2) คาเฉลี่ยคะแนนความรู
3) คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินกระบวนการเรียนรูตามสภาพจริง
4) คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจตอรูปแบบการสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ขั้นที่ 3 ติดตามผลของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน โดยพิจารณาจากการสนทนากลุมหลังจากการจัดการ
เรียนรูเสร็จสิ้นไป 1 เดือน และ 3 เดือน

แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อหาคาตอบตามวัตถุประสงคแในการวิจัย ผูวิจัยดาเนินการ
ตั้งแต เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการนาเสนอผล
การวิเคราะหแขอมูลเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงคแของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหแขอมูลการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
โดยมีสัญลักษณแและอักษรยอที่ใชในการวิจัย ดังตอไปนี้
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน การนาเสนอผลการวิเคราะหแขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดกาหนด
สัญลักษณแและความหมายที่ใชแทนคาสถิติและตัวแปรตางๆในการนาเสนอ ดังนี้
n
หมายถึง จานวนกลุมตัวอยาง
ˉx
หมายถึง คาเฉลี่ย
SD
หมายถึง คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
df
หมายถึง องศาอิสระ
Sig.
หมายถึง นัยสาคัญทางสถิติ
Tx
หมายถึง ตัวแปรลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนลาดับที่ x
IOC
หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง
Pretest หมายถึง การทดสอบสอบกอนการเขารวมการทดลอง
Posttest หมายถึง การทดสอบหลังการเขารวมการทดลอง
D
หมายถึง คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2
D
หมายถึง คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยกกาลังสอง
E1
หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ
E2
หมายถึง ประสิทธิภาพของผลโดยรวม
E.I.
หมายถึง ดรรชนีประสิทธิผล (Effective Index)
Min
หมายถึง คาต่าสุดของขอมูล
Max
หมายถึง คาสูงสุดของขอมูล
t
หมายถึง คาสถิติในการแจกแจงแบบที (t-Distribution)
**
หมายถึง ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทย
ในการศึกษาผลการศึกษาตัว ชี้วัดของลั กษณะความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ผูวิจัยแบงการนาเสนอผลการวิเคราะหแออกเป็น 3 ขั้นไดแก
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดลักษณะความเป็นไทย จากเอกสาร ตารา งานวิจัย และสื่อ วีดีทัศนแ ใน
ประเด็นดังนี้ ไดแก ความหมายของลักษณะความเป็นไทย องคแประกอบของลักษณะความเป็นไทย
ตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทย
ในขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาเอกสารตางๆ เกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย เพื่อนาขอมูลมา
สังเคราะหแใหไดขอมูลสาหรับนามากาหนดเป็นตัวชี้วัดเบื้องตน (ดังแสดงผลการวิเคราะหแขอมูลใน
ตารางที่ 2) โดยพบวา ลักษณะความเป็นไทยประกอบดวย 8 องคแประกอบ ซึ่งแตละองคแประกอบมี
นิยามซึ่งไดจากการคนควาเอกสารตางๆ และผูวิจัยนามาใชในการพัฒนาเป็นตัวชี้วัด ดังมีรายละเอียด
ดังนี้
1) ความรักและความผูกพันที่มีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ หมายถึง การเฝูา
ติ ด ตาม ศึ ก ษา ค น คว า การรู สึ ก พึ ง พอใจต อ การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ยแ เชน การยื น ตรงเมื่อได ยินเพลงชาติ รว มกิจ กรรมในวันส าคัญทางศาสนา รว ม
กิจกรรมถวายพระพรในโอกาสตางๆ เป็นตน
2) การใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม หมายถึง การออกเสียงสระ พยัญชนะไดถูกตอง
ชัดเจน เขียนไดถูกตองตามหลักภาษาไทย ใชคาพูดไดเหมาะสมกับกาลเทศะและสถานภาพของบุคคล
3) การใชชีวิตตามอยางวิถีชีวิตไทย หมายถึง การดาเนินชีวิตดวยการยึดถือปฏิบัติตามคติ
ความเชื่อ อันเป็นแบบอยางที่ดีของไทย เชน ความออนนอมถอ มตน การมีอัธยาศัยตอผูอื่น ความมี
น้าใจ ความเชื่อโชคลาง เป็นตน
4) อนุรักษแ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย หมายถึง การมีสวนรวมในการเผยแพรและ
อนุ รั กษแขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรมของไทย เชน การปฏิบัติตามมารยาทไทย การ
รวมงานประเพณีไทย การทัศนศึกษาแหลงโบราณคดีของไทย เป็นตน
5) สงเสริมศิลปะไทยแขนงตางๆ หมายถึง การมีความรูความเขาใจ เห็นคุณคา และ
ภาคภูมิใจในศิลปะไทย รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของศิลปะไทย
6) ภูมิใจในภูมิปใญญาไทย และภูมิปใญญาทองถิ่น หมายถึง การแสดงออกถึงความรัก และ
หวงแหนในภูมิปใญญาไทย โดยการนาภูมิใจในภูมิปใญญาไทย และภูมิปใญญาทองถิ่นมาประยุกตแใชใน
ชีวิตประจาวันไดอยางเหมาะสม
7) สงเสริ มการใชสินคาไทย หมายถึง การเลื อกใชสินคาที่เป็นผลิ ตภัณฑแของไทยใน
ชีวิตประจาวัน แทนการนิยมของจากตางชาติ รวมถึงการสนับสนุนการใชสินคาพื้นฐานในทองถิ่นให
เกิดความแพรหลาย
8) มีกิริยามารยาทออนชอยงดงามตามแบบอยางไทย หมายถึง การแสดงกิริยาตางๆใน
ชีวิตประจาวันดวยอาการออนนอม เชน การไหว การคอมตัว การนั่งพับเพียบ การกราบ เป็นตน
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของนิยาม องคแประกอบ และตัวชี้วัดของลักษณะความเป็น
ไทยโดยผู ทรงคุ ณวุฒิ และน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงนิยาม องคแประกอบ และตัว ชี้วัดของ
ลักษณะความเป็นไทยที่สรางขึ้น
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ในขั้นตอนนี้ เป็นการเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของนิยาม องคแประกอบ และตัวชี้วัด
ของลักษณะความเป็นไทย โดยผูทรงคุณวุฒิจานวน 5 ทาน (ภาคผนวก ก) เป็นผูพิจารณา ดวยวิธีการ
ประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 5 ความสอดคล้องของพฤติกรรมบ่งชี้ลักษณะความเป็นไทยจากการค้นคว้าเอกสาร
ลักษณะความเป็น
ไทยอยางยัง่ ยืน
1 ความรักและ
ความผูกพันที่มตี อ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยแ

พฤติกรรมบงชี้

จานวน
ขอ

IOC

การเฝูาติดตาม ศึกษา คนควา การรูสึกพึงพอใจตอการมีสวน
รวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ เชน
การยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ รวมกิจกรรมในวันสาคัญทาง
ศาสนา รวมกิจกรรมถวายพระพรในโอกาสตางๆ เป็นตน

13

0.6 – 1.0

2 การใชภาษาไทย
ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม

การออกเสียงสระ พยัญชนะไดถูกตองชัดเจน เขียนไดถูกตอง
ตามหลักภาษาไทย ใชคาพูดไดเหมาะสมกับกาลเทศะและ
สถานภาพของบุคคล

7

0.6 – 1.0

3 การใชชีวิตตาม
อยางวิถีชีวิตไทย

การดาเนินชีวิ ตดวยการยึดถือปฏิบัติตามคติ ความเชื่อ อัน
เป็นแบบอยางที่ดีของไทย เชน ความออนนอมถอมตน การมี
อัธยาศัยตอผูอื่น ความมีน้าใจ ความเชื่อโชคลาง เป็นตน

12

0.6 – 1.0

8

0.8 – 1.0

8

0.8 – 1.0

4 อนุรักษแสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม

การมี สวนรวมในการเผยแพรและอนุรักษแ ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของไทย เช น การปฏิ บั ติ ต าม
มารยาทไทย การรวมงานประเพณีไทย การทัศนศึกษาแหลง
โบราณคดีของไทย เป็นตน
5 สงเสริมศิลปะไทย การมีความรูความเขาใจเห็นคุณ คาและภาคภูมิใจในศิลปะ
แขนงตางๆ
ไทย รวมถึงมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของศิลปะไทย
6 ภูมิใจในภูมิ
ปใญญาไทยและภูมิ
ปใญญาทองถิน่

การแสดงออกถึงความรัก และหวงแหนในภูมิปใญญาไทย โดย
การน าภู มิ ใ จในภู มิ ปใ ญ ญาไทย และภู มิ ปใ ญ ญาท อ งถิ่ น มา
ประยุกตแใชในชีวิตประจาวันไดอยางเหมาะสม

12

0.6 – 0.8

7 สงเสริมการใช
สินคาไทย

การเลือกใชสินคาที่เป็นผลิตภัณฑแของไทยในชีวิตประจาวัน
แทนการนิย มของจากต างชาติ รวมถึงการสนั บสนุนการใช
สินคาพื้นฐานในทองถิ่นใหเกิดความแพรหลาย

10

0.6 – 1.0

8 มีกิริยามารยาท
ออนชอยงดงาม

การแสดงกิริยาตางๆในชีวิตประจาวันดวยอาการออนนอม
เชน การไหว การคอมตัว การนั่งพับเพียบ การกราบ เป็นตน

16

0.8 – 1.0

รวม

85
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จากตารางที่ 5 แสดงวา ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่ไดจากการคนควาเอกสารตางๆ
ประกอบดวย 8 องคแประกอบ ไดแก 1) ความรักและความผู กพันที่มีตอสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยแ 2) การใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม 3) การใชชีวิตตามอยางวิถีชีวิตไทย 4)
อนุรักษแสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 5) สงเสริมศิลปะไทยแขนงตางๆ 6) ภูมิใจในภูมิปใญญาไทย
และภูมิปใญญาทองถิ่น 7) สงเสริมการใชสินคาไทย และ 8) มีกิริยามารยาทออนชอยงดงาม
โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา องคแประกอบที่ 1) ความรักและความผูกพันที่มีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ มีจานวนตัวชี้วัดอยูจานวน 13 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.6 – 1.0 องคแประกอบที่ 2) การใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม มีจานวนตัวชี้วัดอยู
จานวน 7 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.6 – 1.0 องคแประกอบที่ 3) การใชชีวิตตามอยาง
วิถีชีวิตไทย มีจานวนตัวชี้วัดอยูจานวน 12 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.6 – 1.0
องคแประกอบที่ 4) อนุรักษแสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย มีจานวนตัวชี้วัดอยูจานวน 8 ขอ มีคาดัชนี
ความสอดคลองอยูระหวาง 0.8 – 1.0 องคแประกอบที่ 5) สงเสริมศิลปะไทยแขนงตางๆ มีจานวน
ตัวชี้วัดอยูจานวน 8 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.8 – 1.0 องคแประกอบที่ 6) ภูมิใจใน
ภูมิปใญญาไทยและภูมิปใญญาทองถิ่น มีจานวนตัวชี้วัดอยูจานวน 12 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.6 – 0.8 องคแประกอบที่ 7) สงเสริมการใชสินคาไทย มีจานวนตัวชี้ วัดอยูจานวน 10 ขอ มี
คาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.6 – 1.0 และองคแประกอบที่ 8) มีกิริยามารยาทออนชอยงดงาม
มีจานวนตัวชี้วัดอยูจานวน 16 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.8 – 1.0 (รายละเอียดของ
แตละขอแสดงในตาราง 8) ซึ่งจากขอมูลดังกลาว แสดงวาสามารถนามาใชเป็นขอมูลเบื้องตนในการ
ตรวจสอบคุณภาพขององคแประกอบ และตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่พัฒนาขึ้นดวย
ขอมูลเชิงประจักษแได
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพขององคแประกอบ และตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยที่พัฒนาขึ้น
ดวยขอมูลเชิงประจักษแ ดวยวิธีการวิเคราะหแองคแประกอบ (Exploratory Factor Analysis)
ในขั้นตอนนี้ เป็นการเป็นการคุณภาพขององคแประกอบ และตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยที่
พั ฒ นาขึ้ น ด ว ยข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษแ จ ากการส ารวจนั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาองคแประกอบและตัวชี้วัดลักษณะความ
เป็นไทย เป็นนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จากศูนยแการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอั ธยาศัยจานวน 6 เขต จากทั้งหมด 50 เขต จานวน 512 คน รายละเอียดขอมูล
พื้นฐานดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 6 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูกลุมตัวอยาง
ขอมูลพื้นฐานทั่วไป

จานวน

รอยละ

รวม

220
292
512

43.0
57.0
100.0

รวม

21
337
154
512

4.1
65.8
30.1
100.0

รวม

175
337
512

34.2
65.8
100.0

รวม

308
204
512

60.2
39.8
100.0

รวม

43
496
512

8.4
91.6
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
เรียน กศน. ในระดับ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกอบอาชีพ
ไมไดทางาน
ประกอบอาชีพ
ที่พักอาศัย
บานเชา / บานตนเอง
พักอาศัยกับครอบครัว
ประสบการณแการเขาอบรม
เคย
ไมเคย

จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีจานวน 292 คิดเป็น รอย
ละ 57.0 และจานวน 220 คิดเป็นรอยละ 43.0 ตามลาดับ กลุมตัวอยางสวนใหญเรียน กศน.ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุดจานวน 337 คน คิดเป็นรอยละ 65.8 และกลุมตัวอยาง สวนใหญ
ประกอบอาชีพ 337 คนคิดเป็นรอยละ 65.8 และอาศัยบานเชา / บานตนเอง จานวน 308 คนคิดเป็น
รอยละ 60.2 ในขณะที่พักอาศัยกับครอบครัวจานวน 204 คน คิดเป็นรอยละ 39.8 นอกจากนี้กลุม
ตัวอยางสวนใหญจานวน 496 คน คิดเป็นรอยละ 91.6 ไมเคยเขารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเป็น
ไทย
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1.2 ผลการวิเคราะหแคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่นามาวิเคราะหแองคแประกอบลักษณะ ความ
เป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่นามาวิเคราะหแองคแประกอบลักษณะความเป็นไทยของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) จากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 7 คาสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ขอ

ขอคาถาม

ˉx

SD.

IOC

1
2

ใหความเคารพตอธงชาติและเพลงชาติไทย
ชวยเหลือกิจกรรมตางๆของหนวยงานราชการเมื่อมี
โอกาส
ติดตามเหตุการณแขาวสารบานเมือง และความเป็นไปของ
สังคมไทย
ภูมิใจที่ไดเกิดมาเป็นคนไทย
รักและหวงแหนอธิปไตยของชาติ
รวมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
ยึดมั่น ปฏิบัติตามคาสอนหลักธรรมของศาสนาทีน่ ับถือ
ศึกษาหลักธรรมที่สาคัญของศาสนา
คนควาพระราชประวัติ และศึกษาโครงการใน
พระราชดาริฯ
ติดตามขาวสารตางๆในพระราชสานัก
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อไดรับทราบขาว
พระราชกรณียกิจ
รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ
รวมกิจกรรมถวายพระพรในโอกาสตางๆ
พูด ร (เรือ) ล (ลิง) และคาควบกล้า ไดชัดเจน
กลาวคาวา“สวัสดี”เมื่อรับโทรศัพทแแทนคาวา“ฮัลโหล”
ใช และเขียนเลขไทย ไดอยางถูกตอง
ใชคาราชาศัพทแไดอยางเหมาะสม
เลือกใชสุภาษิต คาพังเพย และสานวนไทยไดอยาง
เหมาะสม
เขาใจการเขียนรอยแกว รอยกรอง ไดอยางถูกตอง
ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดดี
ยกมือไหว และกลาวคาวา “สวัสดี” ในการทักทาย

7.07
5.87

2.331
2.429

1.0
0.6

6.49

2.228

0.6

8.07
7.31
7.09
7.36
7.49
7.13

1.767
1.921
2.273
1.911
1.848
2.329

1.0
1.0
0.8
0.8
1.0
0.8

6.32
7.05

2.232
2.329

0.8
1.0

7.90
7.08
6.13
5.95
6.89
5.79
5.84

1.799
2.331
2.206
2.681
2.274
2.299
2.255

1.0
0.8
1.0
0.8
0.6
0.6
1.0

5.49
6.75
7.24

2.385
2.163
2.120

0.6
0.8
0.8

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ขอ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ขอคาถาม
ใชคาเรียก “พี่ ลุง ปูา นา อา” ฯลฯ กับผูที่มีอายุมากกวา
อยูในอาการสารวมเมื่ออยูในสถานทีส่ าคัญทางศาสนา
ยึดมั่นในคติเกี่ยวกับ “การรักนวลสงวนตัว” ของ
หญิงไทย
นาอาหารมาแบงปในกับเพื่อนในการรับประทานอาหาร
เมื่อมีโอกาส
มีน้าใจชวยเหลือเกื้อกูลตอผูทุกขแยาก
ยิ้มแยม เป็นมิตรกับคนอื่น
ลุกขึ้นใหเด็ก สตรี และคนชรา นั่ง บนรถโดยสาร
สาธารณะ
ทาบุญ ทาทาน สม่าเสมอ
รูจักเกรงใจผูอื่น
ใหความเคารพที่มีผูอาวุโสกวา
ยึดถือคติ ความเชื่อของไทยแตโบราณ เชน ไมสวม
หมวกหรือไมผิวปากบาน นอนหันศีรษะไปทางทิศ
ตะวันออก เป็นตน
แตงกายดวยชุดที่สุภาพ เมื่อไปทาบุญ
ทาบุญตักบาตร เป็นประจา
เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในเทศกาลตางๆ
รดน้าดาหัว ขอพรผูใหญในวันสงกรานตแ
เขารวมกิจกรรมไหวครู
สนใจกีฬาพืน้ บานของแตละทองถิ่น
สนใจการละเลนพืน้ บานไทยเชน มอญซอนผา งูกนิ
หาง เป็นตน
แตงชุดไทยทุกครั้งที่มีโอกาส
ภูมิใจในนาฏศิลปไทย เชน โขน และจะดูทุกครั้งที่มี
โอกาส
สนใจในดนตรีไทย
สนใจภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังตามวัดวาอารามตางๆ
ชอบอานวรรณคดีไทย
ชอบฟใงเพลงไทยเดิม

ˉx

SD.

7.69
7.45
7.12

1.864
1.913
2.285

1.0
0.8
1.0

7.04

1.860

0.6

IOC

7.23
7.40
7.24

1.820
1.869
2.034

0.6
1.0
0.6

6.95
7.48
7.88
6.84

2.271
1.833
1.621
2.296

0.8
1.0
1.0
0.8

7.52
7.50
7.57
7.05
7.56
6.07
5.87

1.784
1.820
1.780
2.384
1.806
2.230
2.440

1.0
0.8
1.0
1.0
1.0
0.8
0.8

5.31
6.07

4.406
2.574

0.8
0.8

6.21
6.27
6.01
5.44

2.349
2.425
2.519
2.761

1.0
1.0
0.8
0.8
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ขอ

ขอคาถาม

ˉx

SD.

IOC

46
47
48
49
50
51
52
53
54

ศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ
เที่ยวชมสถาปใตยกรรมไทยตามสถานที่ตา งๆ
ชมพิพิธภัณฑแที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทย
ภาคภูมิใจที่ขาวหอมมะลิไทยดังไกลทั่วโลก
เลือกที่จะสั่งอาหารไทยพื้นเมืองมารับประทาน
ชอบและเลือกรับประทานขนมไทย
ใชผาไทยในการแตงกายหรือใชสอยเมื่อมีโอกาส
สนใจและชักชวนใหผูอื่นทองเทีย่ วแบบอนุรักษแพนื้ บาน
ภูมิใจ และเลือกใชสมุนไพรไทยในการดูแลรักษา
สุขภาพ เชน วานหางจระเข ฟูาทะลายโจร เป็นตน
ชอบเที่ยวชมอาคารทรงไทยแบบตางๆ

5.85
6.31
6.44
7.33
6.73
6.73
5.87
6.33
6.44

2.563
2.342
2.300
2.046
2.232
2.311
2.626
2.407
2.400

1.0
1.0
0.8
0.6
0.6
0.6
0.8
0.6
0.8

6.41

2.332

0.8

ภูมิใจในภูมิปใญญาของคนโบราณในการออกแบบ
และสรางบานทรงไทย
ชื่นชม ภูมิปใญญาทองถิ่นของไทยภาคตางๆ
เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองเป็นของฝาก
ภูมิใจในแพทยแแผนโบราณ/การนวดแผนโบราณ
ของไทย
เลือกที่จะใสผาไทยทุกครั้งในเทศกาลสาคัญๆ
ดูหนังไทยทุกครั้งที่มีโอกาส
ใชผลิตภัณฑแเครื่องจักสานจากผักตบชวา กก ตอก
เป็นตน
ซื้อสินคาไทยทั้งขนมและของใชเป็นของฝากทุกครั้ง
รับประทานอาหารพื้นเมืองทุกครั้งที่ไดไปเที่ยว
ตางจังหวัด
ซื้อสินคาในการจัดแสดงสินคาพื้นบานทุกครั้งที่มี
โอกาส
เลือกฟใงเพลงไทยมากกวาเพลงตางประเทศ
เลือกรับประทานผลไมไทยมากกวาผลไม
ตางประเทศ

6.80

2.398

0.8

6.88
6.74
6.47

2.223
2.271
2.414

0.8
0.8
0.8

5.99
7.04
5.87

2.588
2.366
2.661

1.0
0.8
0.8

6.96
7.09

2.387
2.482

1.0
1.0

6.91

2.513

0.8

7.00
7.18

1.992
2.546

0.6
0.8

55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ขอ

ขอคาถาม

ˉx

SD.

IOC

68
69
70

เลือกซื้อสินคาที่แสดงถึงความเป็นไทยเป็นของฝาก
นิยมใชสินคาไทย
รูจักและปฏิบัติการแสดงความเคารพแบบ อัญชลี
กรรม (การประนมมือ) นมัสการ (การไหว) และ
อภิวาท (การกราบ)ไดอยางถูกตอง
คอมตัวลง เมื่อเดินผานผูใหญ
เมื่อเดินสวนกับผูใหญจะกมตัวลงและใหผูใหญเดิน
ผานไปกอน
ไมเดินลงสนเทา
ไมยืนค้าศีรษะผูใหญ ขณะที่ทานนั่งอยูบนเกาอี้
รับฟใงคาสั่งสอนจากผูใหญ ดวยอาการสารวม
นั่งพับเพียบเรียบรอย เมื่อมีผูใหญนั่งกับพื้น
ไมนั่งไขวหางเวลาพูดกับผูอื่น
ประเคน และรับของจากพระสงฆแ ไดอยางถูกตอง
สงและรับของจากผูอื่นดวยอาการสุภาพ
ยกมือไหว และกลาวคาขอบคุณทุกครั้ง
เมื่อไดรับสิ่งของจากผูอื่น
ลงทายดวยคาวา ครับ/คะ เมื่อพูดกับผูอาวุโสกวา
ไมพูดมากในขณะที่รับประทานอาหาร
ไมเคาะปากหมอดวยจวัก หรือทัพพี
ใชชอนกลางเมื่อรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น
เคาะประตูหรือขออนุญาตกอนเขาบานหรือที่พัก
อาศัยของผูอื่น

6.63
6.45
7.04

2.624
2.667
2.085

1.0
0.8
1.0

7.14
6.98

2.314
2.291

0.8
1.0

6.64
6.80
7.10
6.48
6.55
6.60
7.13

2.658
2.500
2.070
2.614
2.445
2.424
2.360

0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.8

7.22

1.994

7.39
7.06
6.82
6.80

2.061
2.209
2.376
2.247

6.68

2.603

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

1.0
1.0
1.0
0.8
1.0
0.8

จากตารางที่ 7 พบวา กลุมตัวอยางมีลักษณะความเป็นไทยมีคาเฉลี่ยอยูระหวางอยูระหวาง
5.31 ถึง 8.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 1.62 ถึง 4.40 เมื่อพิจารณาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) จากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ มีคาอยูระหวาง 0.6 ถึง 1.0
โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข อพบวา ภูมิใจที่ไดเกิดมาเป็นคนไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
8.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.76 รองลงมาไดแก รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ มี
คะแนนเฉลี่ ย เทากับ 7.90 ส ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเทา กับ 1.79 ให ความเคารพที่ มีผู อาวุโ สกว า
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.62 แตงกายดวยชุดที่สุภาพ เมื่อไปทาบุญ
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คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.78 ใชคาเรียก “พี่ ลุง ปูา นา อา” ฯลฯ
กับผูที่มีอายุมากกวา คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.86 เขารวมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมในเทศกาลตางๆ คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.78 เขา
รวมกิจกรรมไหวครู คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.80 ทาบุญตักบาตร
เป็นประจา คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.82 ศึกษาหลักธรรมที่สาคัญ
ของศาสนา คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.84 รูจักเกรงใจผูอื่น คะแนน
เฉลี่ยเทากับ 7.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.83 อยูในอาการสารวมเมื่ออยูในสถานที่สาคัญ
ทางศาสนา คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ 1.91 ยิ้มแยม เป็นมิตรกับคน
อื่น คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.86 ลงทายดวยคาวา ครับ/คะ เมื่อ
พูดกับผูอาวุโสกวา คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.39 ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.06 ยึดมั่นในการ
ปฏิบัติตามคาสอน หลักธรรมของศาสนาที่นับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.36 ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.91 ภาคภูมิใจที่ขาวหอมมะลิไทยดังไกลทั่วโลกคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.33 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 2.04 รักและหวงแหนอธิปไตยของชาติ คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.31 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.91 ยกมือไหว และกลาวคาวา “สวัสดี” ในการทักทาย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.24
สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.12 ลุ กขึ้นใหเด็ก สตรี และคนชรา นั่งบนรถโดยสารสาธารณะ
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.03 มีน้าใจชวยเหลือเกื้อกูลตอผูทุกขแยาก
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.82 ยกมือไหว และกลาวคาขอบคุณ ทุก
ครั้ง เมื่อไดรับสิ่งของคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.99 เลือกรับประทาน
ผลไมไทยมากกวาผลไมตางประเทศ คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.54
คอมตัวลง เมื่อเดินผานผูใหญ คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.31 สงและ
รับของจากผูอื่นดวยอาการสุภาพ คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.36 ยึด
มั่นในคติเกี่ยวกับ “การรักนวลสงวนตัว ” ของหญิงไทย คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.12 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 2.28 รับฟใงคาสั่งสอนจากผูใหญ ดวยอาการสารวม คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.10 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.07 รับประทานอาหารพื้นเมืองทุกครั้งที่ไดไปเที่ยวตางจังหวัด คะแนน
เฉลี่ยเทากับ 7.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ2.48 รวมกิจกรรมถวายพระพรในโอกาสต างๆ
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.33 ใหความเคารพตอธงชาติและเพลง
ชาติไ ทย คะแนนเฉลี่ ย เทา กับ 7.07 ส ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 2.33 ไมพู ดมากในขณะที่
รับประทานอาหาร คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ2.20 ซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณเมื่อไดรับทราบขาวพระราชกรณียกิจ คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.32 รดน้าดาหัว ขอพรผูใหญในวันสงกรานตแ คะแนนเฉลี่ ยเทากับ 7.05 สว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ2.38 นาอาหารมาแบงปในกับเพื่อนในการรับประทานอาหาร คะแนนเฉลี่ยเท ากับ
7.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.86 ดูหนังไทยทุกครั้งที่มีโอกาส คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.04 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.36 รูจักและปฏิบัติการแสดงความเคารพแบบ อัญชลีกรรม คะแนนเฉลี่ย
เทากับ 7.04 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเทากับ 2.08 เลื อกฟใงเพลงไทยมากกวาเพลงตางประเทศ
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.00 สว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.99 ในขณะที่ แตงชุดไทยทุกครั้งที่มี
โอกาส มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุกเทากับ 5.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.40
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1.3 ผลการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) ของลักษณะ
ความเป็นไทย
ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะหแองคแประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดย
ใชโปรแกรมสาเร็จรูป ที่มีขอตกลงเบื้องตนที่สาคัญของวิเคราะหแคือ ตัวแปรตองมีความสัมพันธแกัน
โดยพิจารณาจากคา KMO and Bartlett’s Test ซึ่งคา KMO (Kaiser-meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy) เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของกลุมตัวอยาง คา KMO เป็นดัชนีบอก
ความแตกตางระหวางตัว แปรที่สั งเกตไดกับเมตริกซแส หสัมพันธแ โดยคา Kaiser-meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy ตองอยูระหวาง 0 ถึง 1 และควรมีคามากกวา 0.5 ถาขนาดตัว
ยางมีความเหมาะสม และการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity ใชทดสอบความสัมพันธแของ
ตัวแปรตางๆ การวิจัยครั้งนี้แสดงผลการทดสอบ KMO and Bartlett’s Test ดังรายละเอียดใน
ตาราง
ตารางที่ 8 แสดงการตรวจสอบความเหมาะสมของกลุมตัวอยางดวยคา KMO (Kaiser-meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy) และตรวจสอบเมตริกซแสหสัมพันธแดวยBartlett’s Test
KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
of Sphericity

Appox. Chi-Square

.965
41508.037

df

3570

Sig.

.000

จากตาราง 8 พบวา ผลการตรวจสอบ KMO (Kaiser-meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy) เทากับ .965 ซึ่งเขาใกล 1 (มากกวา 0.5 และเขาใกล 1) แสดงวา ขอมูล
ลักษณะความเป็ น ไทยทั้งหมดที่จะใชในการวิเคราะหแองคแประกอบ มีความเหมาะสมส าหรับการ
วิเคราะหแดวยเทคนิค Factor Analysis ไดในระดับดีมากเนื่องจากคา KMO อยูในระดับสูง และจาก
การทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบวา ตัวแปรลักษณะความเป็นไทยตางๆ มี
ความสัมพันธแกันอยางมีนัยสาคัญ (Chi-Square = 41508.037, df = 3570, P-Value < .05)
แสดงวา เมตริกซแสหสัมพันธแของตัวแปรลักษณะความเป็นไทย มีความสัมพันธแกัน ซึ่งมีความเหมาะสม
สาหรับการวิเคราะหแองคแประกอบ
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1.4 ผลการวิเคราะหแองคแประกอบและการหมุนแกน
การวิเคราะหแองคแประกอบลักษณะความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จานวน 85 ตัว แปร โดยมีขอตกลงเบื้องตนคือ คาไอเกนมากกวา 1 และถือเอาคาน้าหนักปใจจัย
องคแประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแตละตัวขององคแประกอบนั้นมีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป และ
ประกอบดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไปตามวิธีการของไกเซอรแ (Kaiser) โดยใชการสกัดปใจจัย
(Factor Extraction) ดวยวิธี Principle Component Analysis และการหมุนแกนแบบแวริแมกซแ
(Varimax with Kaiser Nomalization) ดังแสดงรายละเอียดในตาราง
ตารางที่ 9 แสดงองคแประกอบ คาไอเกน (Eigenvalue) คารอยละของความแปรปรวน และคารอยละ
ของความแปรปรวนสะสมขององคแประกอบลักษณะความเป็นไทย
Initial Eigenvalues
องคแประกอบ

คาไอเกน

% ความ
แปรปรวน

% สะสม

1

32.766

38.549

2

6.776

3
4

Extraction Sums of Squared
Loadings
คาไอเกน

% ความ
แปรปรวน

% สะสม

Rotation Sums of Squared
Loadings
คาไอเกน

% ความ
แปรปรวน

% สะสม

38.549 32.766 38.549

38.549 18.435 21.689

21.689

7.971

46.520

6.776

7.971

46.520 12.174 14.322

36.011

4.947

5.820

52.340

4.947

5.820

52.340 10.570 12.436

48.447

3.552

4.179

56.519

3.552

4.179

56.519

56.519

6.862

8.072

จากตารางที่ 9 พบวา องคแประกอบของลักษณะความเป็นไทยที่เป็นไปตามเกณฑแการพิจาณา
ของไกเซอรแ(Kaiser) โดยมีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) มากกวา 3 และมีคาน้าหนัก
ปใจจัยองคแประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแตละตัวขององคแประกอบมีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
และประกอบดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัวขึ้นไปนั้น ประกอบดวยจานวน 4 องคแประกอบ โดยมีตัวแปร
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่ถูกสกัดออกจานวน 17 ตัวแปร ทาใหเหลือตัวแปรลักษณะความ
เป็นไทยทั้งหมด 68 ตัวแปร และสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมของลักษณะความเป็นไทย
ทั้งหมดไดเทากับ 56.519
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ตารางที่ 10 แสดงค าน้ าหนั ก ปใ จ จัย (factor Loading) หลั ง จากหมุน แกนแล ว (Rotated
Component Matrix) และคาความรวมกัน (Communality) ขององคแประกอบความเป็นไทย
ตัวแปร
T60
T55
T46
T54
T44
T45
T62
T52
T39
T42
T53
T47
T48
T19
T69
T56
T36
T68
T51
T59
T18
T43
T57
T76
T58
T41
T10
T17
T36

1
.76
.75
.74
.73
.71
.70
.70
.69
.69
.69
.68
.67
.67
.65
.65
.64
.63
.63
.63
.62
.62
.62
.61
.61
.60
.59
.59
.58
.56

T50
T40
T15
T77
T78

.55
.55
.54
.53
.53

องคแประกอบ
2
3

4

ตัวแปร
T65
T70
T24
T29
T6
T61
T16
T13
T32
T9
T11
T79
T1
T74
T83
T63
T22
T27
T23
T30
T12
T31
T21
T28
T26
T71
T25
T33
T34

T35
T37
T8
T5
T7

1
.52
.50

องคแประกอบ
2
3

4

.88
.87
.86
.85
.84
.84
.83
.83
.82
.82
.79
.78
.76
.75
.67
.66
.65
.64
.64
.63
.60
.60
.58
.57
.56
.82
.81

.80
.80
.79
.75
.74
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จากตารางที่ 10 แสดงวา หลังจากทาการหมุนแกนและหาคารวมกันขององคแประกอบดวย
ความเป็นไทยแลว สามารถหาคาน้าหนักปใจจัยของความเป็นไทยได นั่นคือ การจาแนกองคแประกอบ
ของลักษณะความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน สามารถจาแนกความเป็นไทย
ออกไดเป็นองคแประกอบหลักไดทั้งหมด 4 องคแประกอบ ไดแก
องคแ ป ระกอบที่ 1 มี จ านวนตั ว แปร 36 ตั ว แปร มี ตั ว แปรที่ มี ค า น้ าหนั ก ปใ จ จั ย ( Factor
Loading) ตั้งแต .50 ถึง .76
องคแ ป ระกอบที่ 2 มี จ านวนตั ว แปร 14 ตั ว แปร มี ตั ว แปรที่ มี ค า น้ าหนั ก ปใ จ จั ย (Factor
Loading) ตั้งแต .75 ถึง .88
องคแ ป ระกอบที่ 3 มี จ านวนตั ว แปร 11 ตั ว แปร มี ตั ว แปรที่ มี ค า น้ าหนั ก ปใ จ จั ย (Factor
Loading) ตั้งแต .56 ถึง .67
และองคแป ระกอบที่ 4 มีจานวนตัวแปร 7 ตัว แปร มีตัว แปรที่มีคาน้าหนักปใจจัย (Factor
Loading) ตั้งแต .74 ถึง .82
โดยองคแประกอบความเป็นไทยแตละองคแกอบ จะแสดงรายละเอี ยดของแตละตัวชี้วัด พรอม
ทั้งรายละเอียดของคาน้าหนักองคแประกอบ และรายละเอียดอื่นๆ ดังแสดงในตารางดังนี้
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ตารางที่ 11 แสดงองคแประกอบลักษณะความเป็นไทยองคแประกอบที่ 1
ตัวแปร

พฤติกรรมบงชี้

คาน้าหนัก
องคแประกอบ

T60

เลือกที่จะใสผาไทยทุกครั้งในเทศกาลสาคัญๆ

.768

T55

ชอบเที่ยวชมอาคารทรงไทยแบบตางๆ

.756

T46

.743

T44

ศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ
ภูมิใจ และเลือกใชสมุนไพรไทยในการดูแลรักษาสุขภาพ เชน วานหาง
จระเข ฟูาทะลายโจร เป็นตน
ชอบอานวรรณคดีไทย

T45

ชอบฟใงเพลงไทยเดิม

.709

T62

ใชผลิตภัณฑแเครื่องจักสานจากผักตบชวา กก ตอก เป็นตน

.706

T52

ใชผาไทยในการแตงกายหรือใชสอยเมื่อมีโอกาส

.694

T39

สนใจการละเลนพื้นบานไทย เชน มอญซอนผา งูกินหาง เป็นตน

.691

T42

สนใจในดนตรีไทย

.690

T53

สนใจและชักชวนใหผูอื่นทองเที่ยวแบบอนุรักษแพื้นบาน

.680

T47

สนใจ และเที่ยวชมสถาปใตยกรรมไทยตามสถานที่ตางๆ

.677

T48

เขาชมพิพิธภัณฑแที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทย

.676

T19

เขาใจการเขียนรอยแกว รอยกรอง ไดอยางถูกตอง

.658

T69

นิยมใชสินคาไทย

.654

T56
T36
T68
T51

ภูมิใจในภูมิปใญญาของคนโบราณในการออกแบบและสรางบานทรงไทย
สนใจกีฬาพื้นบานของแตละทองถิ่น
เลือกซื้อสินคาที่แสดงออกถึงความเป็นไทยเป็นของฝากใหผูอื่น

.648
.638
.637

ชอบและเลือกรับประทานขนมไทย

.631

T59

ภูมิใจในการแพทยแแผนโบราณ/การนวดแผนโบราณของไทย

.628

T18

เลือกใชสุภาษิต คาพังเพย และสานวนไทยไดอยางเหมาะสม

.623

T43

สนใจภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังตามวัดวาอารามตางๆ

.622

T54

.732
.716
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ตัวแปร

พฤติกรรมบงชี้

คาน้าหนัก
องคแประกอบ

T57

ชื่นชม ภูมิปใญญาทองถิ่นของไทยภาคตางๆ

.614

T76

นั่งพับเพียบเรียบรอย เมื่อมีผูใหญนั่งกับพื้น

.613

T58

เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองเป็นของฝาก

.600

T41

ภูมิใจในนาฏศิลปไทย เชน โขน และจะดูทุกครั้งที่มีโอกาส

.594

T10

ติดตามขาวสารตางๆในพระราชสานัก

.590

T17

ใชคาราชาศัพทแไดอยางเหมาะสม

.583

T36

รดน้าดาหัว ขอพรผูใหญในวันสงกรานตแ

.569

T50

เลือกที่จะสั่งอาหารไทยพื้นเมืองมารับประทาน

.556

T40

แตงชุดไทยทุกครั้งที่มีโอกาส

.552

T15

กลาวคาวา “สวัสดี” เมื่อรับโทรศัพทแแทนคาวา “ฮัลโหล”

.549

T77

ไมนั่งไขวหางเวลาพูดกับผูอื่น

.539

T78

สามารถประเคน และรับของจากพระสงฆแ ไดอยางถูกตอง

.539

T65

ซื้อสินคาในการจัดแสดงสินคาพื้นบานทุกครั้งที่มีโอกาส

.525

T70

รูจักและปฏิบัติการแสดงความเคารพแบบ อัญชลีกรรม (การประนมมือ)
นมัสการ (การไหว) และ อภิวาท (การกราบ)ไดอยางถูกตอง

.502

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

18.43
21.68

จากตารางที่ 11 พบวา องคแประกอบที่ 1 บรรยายตัวแปรสาคัญจานวน 36 ตัวแปร มีคา
น้าหนักตัวแปรในองคแประกอบระหวาง 0.50 – 0.76 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
เทากับ 18.43 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เทากับ 21.68 แสดงวาตั้งแปร
ทั้ง 36 ตัวแปรนี้เป็นสวนประกอบที่สามารถรวมกับบรรยายองคแประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคแประกอบ
นี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปใจจัยได รอยละ 21.68 เมื่อเปรียบเทียบกับคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) ขององคแประกอบอื่นๆ แลวองคแประกอบนี้มีความสาคัญเป็นอันดับ 1
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เมื่อพิจารณาเป็ น รายขอพบวา พฤติกรรมบงชี้ที่มีคาน้าหนักองคแประกอบมากที่สุดไดแก
เลือกที่จะใสผาไทยทุกครั้งในเทศกาลสาคัญๆ (0.768) รองลงมาไดแก ชอบเที่ยวชมอาคารทรงไทย
แบบตางๆ (.756) ศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ (.743) ภูมิใจ และเลือกใชสมุนไพรไทยในการดูแล
รักษาสุขภาพ เชน วานหางจระเข ฟูาทะลายโจร เป็นตน (.732) ชอบอานวรรณคดีไทย (.716) ชอบ
ฟใงเพลงไทยเดิม (.709) ใชผลิตภัณฑแเครื่องจักสานจากผักตบชวา กก ตอก เป็นตน (.706) ใชผาไทย
ในการแตงกายหรือใชสอยเมื่อมีโอกาส (.694) สนใจการละเลนพื้นบานไทย เชน มอญซอนผา งูกิน
หาง เป็ น ต น (.691) สนใจในดนตรีไทย (.690) สนใจและชักชวนให ผู อื่น ทองเที่ย วแบบอนุรัก ษแ
พื้นบาน (.680) สนใจ และเที่ยวชมสถาปใตยกรรมไทยตามสถานที่ตางๆ (.677) เขาชมพิพิธภัณฑแที่จัด
แสดงเรื่องราวเกี่ย วกับ ความเป็ นไทย (.676) เขาใจการเขียนรอยแกว รอยกรอง ไดอยางถูกตอง
(.658) นิยมใชสินคาไทย (.654) ภูมิใจในภูมิปใญญาของคนโบราณในการออกแบบและสรางบานทรง
ไทย (648) สนใจกีฬาพื้นบานของแตละทองถิ่น (.638) เลือกซื้อสินคาที่แสดงออกถึงความเป็นไทย
เป็ น ของฝากให ผู อื่น (.637) ชอบและเลื อ กรับ ประทานขนมไทย (.631) ภูมิ ใจในการแพทยแ แผน
โบราณ/การนวดแผนโบราณของไทย (.628) เลือกใชสุภาษิต คาพังเพย และสานวนไทยไดอยาง
เหมาะสม (.623) สนใจภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังตามวัดวาอารามตางๆ(.622) ชื่นชม ภูมิปใญญา
ทองถิ่นของไทยภาคตางๆ (.614) นั่งพับเพียบเรียบรอย เมื่อมีผูใหญนั่งกับพื้น (.613) เลือกซื้อสินคา
พื้น เมือ งเป็ น ของฝาก (.600) ภูมิใจในนาฏศิล ปไ ทย เชน โขน และจะดูทุ กครั้ง ที่มีโ อกาส (.594)
ติดตามขาวสารตางๆในพระราชสานัก (.590) ใชคาราชาศัพทแไดอยางเหมาะสม (.583) รดน้าดาหัว
ขอพรผูใหญในวันสงกรานตแ (.569) เลือกที่จะสั่งอาหารไทยพื้นเมืองมารับประทาน (.556) แตงชุดไทย
ทุกครั้งที่มีโอกาส (.552) กลาวคาวา “สวัสดี” เมื่อรับโทรศัพทแแทนคาวา “ฮัลโหล” (.549) ไมนั่งไขว
หางเวลาพูดกับผูอื่น (.539) สามารถประเคน และรับของจากพระสงฆแ ไดอยางถูกตอง (.539) ซื้อ
สินคาในการจัดแสดงสินคาพื้นบานทุกครั้งที่มีโอกาส (.525) และตัวชี้วัดที่มีคานอยที่สุดไดแก รูจัก
และปฏิบัติการแสดงความเคารพแบบ อัญชลีกรรม (การประนมมือ) นมัสการ (การไหว) และ อภิวาท
(การกราบ)ไดอยางถูกตอง (.502)
เมื่อพิจารณาเนื้อความในตัวชี้วัดแตละตัวขององคแประกอบที่ 1 นี้จะเห็นไดวาเป็นขอคาถาม
เกี่ยวกับความรูสึกชอบ สนใจ และเลือกใช สินคาหรือผลิตภัณฑแไทย รวมถึงการแสดงออกใหเห็นถึง
ความเป็นไทยอยางเห็นไดชัด ผูวิจัยจึงตั้งขื่อองคแประกอบนี้วา “ความภาคภูมิใจไทย”
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T51
T59

T18
T43
T57

.63

T60

.62

T55

.62

T46

.62

.76

.75
.74

T54
.73

.61

T44

.61

T45

T58

.60

T62

T41

.59

T52

T10

.59

T39

.69
.69

T17

.58

T42

.69

T36

.56

T53

T50

.55

T40

.55

T76

.70

T47
T48
T19

T15

.54

T77

.53

T78

.53

T65

.52

.71

T69

.70

.68

ความภาคภูมิใจ
ไทย

.67
.67
.65
.65
.64

T56
.63

T36
.63

T68
T70

.50

แผนภาพที่ 8 โมเดลโครงสรางเชิงเสน ตัวชี้วัดขององคแประกอบความภาคภูมิใจไทย
ในลักษณะความเป็นไทย
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ตารางที่ 12 แสดงองคแประกอบลักษณะความเป็นไทยองคแประกอบที่ 2
ตัวแปร

พฤติกรรมบงชี้

คาน้าหนัก
องคแประกอบ

T24
T29

ยึดมั่นในคติเกี่ยวกับ “การรักนวลสงวนตัว” ของหญิงไทย

.881

ทาบุญ ทาทาน สม่าเสมอ

.872

T6

รวมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา

.862

T61

ดูหนังไทยทุกครั้งที่มีโอกาส

.856

T16

ใช และเขียนเลขไทย ไดอยางถูกตอง

.843

T13

รวมกิจกรรมถวายพระพรในโอกาสตางๆ

.842

T32

ยึดถือคติ ความเชื่อของไทยแตโบราณ เชน ไมสวมหมวกหรือไมผิวปาก
บาน นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก เป็นตน

.839

T9

คนควาพระราชประวัติ และศึกษาโครงการในพระราชดาริฯ

.838

T11

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อไดรับทราบขาวพระราชกรณียกิจ

.828

T79

สงและรับของจากผูอื่นดวยอาการสุภาพ

.820

T1

ใหความเคารพตอธงชาติและเพลงชาติไทย

.794

T74

ไมยืนค้าศีรษะผูใหญ ขณะที่ทานนั่งอยูบนเกาอี้

.783

T83

ไมเคาะปากหมอดวยจวัก หรือทัพพี

.760

T63

ซื้อสินคาไทยทั้งขนมและของใชเป็นของฝากทุกครั้ง

.759

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

12.17
14.32

จากตารางที่ 12 พบวา องคแประกอบที่ 2 บรรยายตัวแปรสาคัญจานวน 14 ตัวแปร มีคา
น้าหนักตัวแปรในองคแประกอบระหวาง 0.75 – 0.88 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
เทากับ 12.17 คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เทากับ 14.32 แสดงวาตั้งแปร
ทั้ง 14 ตัวแปรนี้เป็นสวนประกอบที่สามารถรวมกับบรรยายองคแประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคแประกอบ
นี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปใจจัยไดรอยละ 14.32 เมื่อเปรียบเทียบกับคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) ขององคแประกอบอื่นๆ แลว องคแประกอบนี้มีความสาคัญเป็นอันดับ 2
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เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา พฤติกรรมบงชี้ที่มีคาน้าหนักองคแประกอบมากที่สุดไดแก ยึด
มั่นในคติเกี่ยวกับ “การรักนวลสงวนตัว” ของหญิงไทย (.881) ทาบุญ ทาทาน สม่าเสมอ (.872) รวม
กิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา (.862) ดูหนังไทยทุกครั้งที่มีโอกาส (.856) ใช และเขียนเลขไทย ได
อยางถูกตอง (.843) รวมกิจกรรมถวายพระพรในโอกาสตางๆ (.842) ยึดถือคติ ความเชื่อของไทยแต
โบราณ เชน ไมสวมหมวกหรื อไมผิว ปากบาน นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวั นออก เป็นตน (.839)
คนควาพระราชประวัติ และศึกษาโครงการในพระราชดาริฯ (.838) ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อ
ไดรับทราบขาวพระราชกรณียกิจ (.828) สงและรับของจากผูอื่นดวยอาการสุภาพ (.820) ใหความ
เคารพตอธงชาติและเพลงชาติไทย (.794) ไมยืนค้าศีรษะผูใหญ ขณะที่ทานนั่งอยูบนเกาอี้ (.783) ไม
เคาะปากหมอดวยจวัก หรือทัพพี (.760) และตัวชี้วัดที่มีคานอยที่สุดไดแก ซื้อสินคาไทยทั้งขนมและ
ของใชเป็นของฝากทุกครั้ง (.759) โดยเมื่อพิจารณาเนื้อความในตัวชี้วัดแตละตัวขององคแประกอบที่ 2
นี้จะเห็นไดวา เป็นขอคาถามเกี่ยวกับความยึดมั่นในคติ ความเชื่อ ความศรัทธา ตามแบบอยางไทยที่
เป็นสิ่งดีงามที่สืบกันมาแตโบราณกาล ผูวิจัยจึงตั้งขื่อองคแประกอบนี้วา “ความศรัทธาไทย”
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T24

T29
T6
T61

.88
.87
.86
.85

T16
T13
T32
T9
T11
T79

.84
.84

ความศรัทธาไทย

.83

.83
.82
.82
.79

T1

.78

T74

.76

T83

.75

T63

แผนภาพที่ 9 โมเดลโครงสรางเชิงเสน ตัวชี้วัดขององคแประกอบความศรัทธาไทย ใน
ลักษณะความเป็นไทย
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ตารางที่ 13 แสดงองคแประกอบลักษณะความเป็นไทยองคแประกอบที่ 3
ตัวแปร

พฤติกรรมบงชี้

คาน้าหนัก
องคแประกอบ

T22

ใชคาเรียก “พี่ ลุง ปูา นา อา” ฯลฯ กับผูที่มีอายุมากกวา

.669

T27

ยิ้มแยม เป็นมิตรกับคนอื่น

.668

T23

อยูในอาการสารวมเมื่ออยูในสถานที่สาคัญทางศาสนา

.654

T30

รูจักเกรงใจผูอื่น

.649

T12

รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ

.648

T31

ใหความเคารพที่มีผูอาวุโสกวา

.633

T21

ยกมือไหว และกลาวคาวา “สวัสดี” ในการทักทาย

.608

T29

ทาบุญ ทาทาน สม่าเสมอ

.603

T26

มีน้าใจชวยเหลือเกื้อกูลตอผูทุกขแยาก

.584

T71

คอมตัวลง เมื่อเดินผานผูใหญ

.574

T25

นาอาหารมาแบงปในกับเพื่อนในการรับประทานอาหาร เมื่อมีโอกาส

.560

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

10.57
12.43

จากตารางที่ 13 พบวา องคแประกอบที่ 3 บรรยายตัวแปรสาคัญจานวน 11 ตัวแปร มีคา
น้าหนักตัวแปรในองคแประกอบระหวาง 0.56–0.66 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues)
เทากับ 10.57 คารอยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) เทากับ 12.43 แสดงวาตั้งแปร
ทั้ง 11 ตัวแปรนี้เป็นสวนประกอบที่สามารถรวมกับบรรยายองคแประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคแประกอบ
นี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของปใจจัยไดรอยละ 12.43 เมื่อเปรียบเทียบกับคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) ขององคแประกอบอื่นๆ แลวองคแประกอบนี้มีความสาคัญเป็นอันดับ 3 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอพบวา พฤติกรรมบงชี้ที่มีคาน้าหนักองคแประกอบมากที่สุดไดแก ใชคาเรียก “พี่
ลุง ปูา นา อา” ฯลฯ กับผูที่มีอายุมากกวา (.669) ยิ้มแยม เป็นมิตรกับคนอื่น (.668) อยูในอาการ
สารวมเมื่ออยูในสถานที่สาคัญทางศาสนา (.654) รูจักเกรงใจผูอื่น (.649) รักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยแ (.648) ใหความเคารพที่มีผูอาวุโสกวา (.633) ยกมือไหว และกลาวคาวา “สวัสดี”
ในการทักทาย (.608) ทาบุญ ทาทาน สม่าเสมอ (.603) มีน้าใจชวยเหลือเกื้อกูลตอผูทุกขแยาก (.584)
คอมตัวลง เมื่อเดินผานผูใหญ (.574) และตัวชี้วัดที่มีคานอยที่สุดไดแก นาอาหารมาแบงปในกับเพื่อน
ในการรับประทานอาหารเมื่อมีโอกาส (.560) )
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โดยเมื่อพิจารณาเนื้อความในตัวชี้วัดแตละตัวขององคแประกอบที่ 2 นี้จะเห็นไดวา เป็นขอ
คาถามเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตน ดวยกริยามารยาท ที่ออนชอยงดงามตามอยางวิถีชีวิตแบบไทย
รวมถึงการเคารพนบนอบตอผูอื่นอยางสม่าเสมอ ผูวิจัยจึงตั้งขื่อองคแประกอบนี้วา “มารยาทอย่าง
ไทย”

T22
T27

.67

T23

.66

T30

.65
.64

T12

.64

T31

.63

T21

.60

T28

.60

T26

.58

มารยาทอยางไทย

.57
T71
.56
T25

แผนภาพที่ 10 โมเดลโครงสรางเชิงเสน ตัวชี้วัดขององคแประกอบมารยาทอยางไทย ใน
ลักษณะความเป็นไทย
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ตารางที่ 14 แสดงองคแประกอบลักษณะความเป็นไทยองคแประกอบที่ 4
ตัวแปร

พฤติกรรมบงชี้

คาน้าหนัก
องคแประกอบ

T33

แตงกายดวยชุดที่สุภาพ เมื่อไปทาบุญ

.821

T34

ทาบุญตักบาตร เป็นประจา

.815

T35

เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในเทศกาลตางๆ

.807

T37

เขารวมกิจกรรมไหวครู

.807

T8

ศึกษาหลักธรรมที่สาคัญของศาสนา

.793

T5

รักและหวงแหนอธิปไตยของชาติ

.750

T7

ยึดมั่นในการปฏิบัติตามคาสอน หลักธรรมของศาสนาที่นับถือ

.748

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)

6.86
8.07

จากตารางที่ 14 พบวา องคแประกอบที่ 4 บรรยายตัวแปรส าคัญจานวน 7 ตัว แปร มีคา
น้าหนักตัวแปรในองคแประกอบระหวาง 0.74–0.82 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues)
เทากับ 6.86 คารอยละของความแปรปรวน(Percent of Variance) เทากับ 8.07 แสดงวาตั้งแปรทั้ง
7 ตัวแปรนี้เป็นสวนประกอบที่สามารถรวมกับบรรยายองคแประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคแประกอบนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของปใจจัยไดรอยละ 8.07 เมื่อเปรียบเทียบกับคาความแปรปรวนของ
ตัวแปร (Eigenvalues) ขององคแประกอบอื่นๆ แลวองคแประกอบนี้มีความสาคัญเป็นอันดับ 7 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอพบว า แตงกายดวยชุดที่สุภาพ เมื่อไปทาบุญ มีคาน้าหนักองคแประกอบมากที่สุด
(0.82) ส ว นตั ว แปรยึ ด มั่น ในการปฏิ บัติ ต ามคาสอน หลั ก ธรรมของศาสนาที่ นับ ถื อ มีค าน้ าหนั ก
องคแประกอบนอยที่สุด(0.74)
เมื่ อ พิ จ ารณาจากรายละเอี ย ดของตั ว แปรในองคแ ป ระกอบ ผู วิ จั ย เห็ น สมควรตั้ ง ชื่ อ
องคแประกอบนี้วา “วัฒนธรรมไทย”
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T33
T34

.82
.81

T35
.80

T37
T8

.80

.79

T5

.75

T7

.74

วัฒนธรรมไทย

แผนภาพที่ 11 โมเดลโครงสรางเชิงเสน ตัวชี้วัดขององคแประกอบวัฒนธรรมไทย ในลักษณะ
ความเป็นไทย
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จากผลการศึกษา สามารถสรุปไดวา องคแประกอบความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ประกอบดวย 4 องคแประกอบ แสดงดังแผนภาพที่ 12
ความศรัทธาไทย
ความภาคภูมิใจไทย





































เลือกที่จะใสผาไทยทุกครั้งในเทศกาลสาคัญๆ
ชอบเที่ยวชมอาคารทรงไทยแบบตางๆ
ศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ
ภูมิใจ และเลือกใชสมุนไพรไทย
ชอบอานวรรณคดีไทย
ชอบฟใงเพลงไทยเดิม
ใชผลิตภัณฑแเครื่องจักสาน
ใชผาไทยในการแตงกายหรือใชสอยเมื่อมีโอกาส
สนใจการละเลนพื้นบานไทย
สนใจในดนตรีไทย
สนใจและชักชวนใหผูอื่นทองเที่ยวแบบอนุรักษแพื้นบาน
สนใจ และเที่ยวชมสถาปใตยกรรมไทยตามสถานทีต่ างๆ
เขาชมพิพิธภัณฑแที่จดั แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็น
ไทย
เขาใจการเขียนรอยแกว รอยกรอง ไดอยางถูกตอง
นิยมใชสินคาไทย
ภูมิใจในภูมิปใญญาในการสรางบานทรงไทย
สนใจกีฬาพื้นบานของแตละทองถิ่น
เลือกซื้อสินคาไทยเป็นของฝากใหผูอื่น
ชอบและเลือกรับประทานขนมไทย
ภูมิใจในการแพทยแแผนโบราณ/
เลือกใชสุภาษิต คาพังเพย และสานวนไทยไดอยาง
เหมาะสม
สนใจภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังตามวัดวาอารามตางๆ
ชื่นชมภูมิปใญญาทองถิ่นของไทยภาคตางๆ
นั่งพับเพียบเรียบรอย เมื่อมีผูใหญนั่งกับพื้น
เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองเป็นของฝาก
ภูมิใจในนาฏศิลปไทย และจะดูทุกครั้งที่มีโอกาส
ติดตามขาวสารตางๆในพระราชสานัก
ใชคาราชาศัพทแไดอยางเหมาะสม
รดน้าดาหัว ขอพรผูใหญในวันสงกรานตแ
เลือกที่จะสั่งอาหารไทยพื้นเมืองมารับประทาน
แตงชุดไทยทุกครัง้ ที่มีโอกาส
กลาวคาวา“สวัสดี เมื่อรับโทรศัพทแแทนคาวา “ฮัลโหล”
ไมนั่งไขวหางเวลาพูดกับผูอื่น
สามารถประเคน และรับของจากพระสงฆแ ไดอยาง
ถูกตอง
ซื้อสินคาในการจัดแสดงสินคาพื้นบานทุกครั้งที่มีโอกาส
รูจักและปฏิบัติการแสดงความเคารพแบบ อัญชลีกรรม
(การประนมมือ) นมัสการ (การไหว) และ อภิวาท (การ
กราบ)ไดอยางถูกตอง















ยึดมั่นในคติเกี่ยวกับ “การรักนวลสงวนตัว” ของหญิงไทย
ทาบุญ ทาทาน สม่าเสมอ
รวมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
ดูหนังไทยทุกครั้งที่มีโอกาส
ใช และเขียนเลขไทย ไดอยางถูกตอง
รวมกิจกรรมถวายพระพรในโอกาสตางๆ
ยึดถือคติ ความเชื่อของไทยแตโบราณ
คนควาพระราชประวัติ และศึกษาโครงการใน
พระราชดาริฯ
ซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อทราบขาวพระราช
กรณียกิจ
สงและรับของจากผูอ ื่นดวยอาการสุภาพ
ใหความเคารพตอธงชาติและเพลงชาติไทย
ไมยืนค้าศรีษะผูใหญ ขณะที่ทานนั่งอยูบ นเกาอี้
ไมเคาะปากหมอดวยจวัก หรือทัพพี
ซื้อสินคาไทยทัง้ ขนมและของใชเป็นของฝากทุกครั้ง

มารยาทอย่างไทย








สิ่งแวดลอม






ใชคาเรียก “พี่ ลุง ปูา นา อา” ฯลฯ กับผูที่มี
อายุมากกวา
ยิ้มแยม เป็นมิตรกับคนอื่น
อยูในอาการสารวมเมื่ออยูในสถานที่สาคัญทาง
ศาสนา
รูจักเกรงใจผูอื่น
รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ
ใหความเคารพที่มีผูอาวุโสกวา
ยกมือไหว และกลาวคาวา “สวัสดี” ในการ
ทักทาย
ทาบุญ ทาทาน สม่าเสมอ
มีน้าใจชวยเหลือเกื้อกูลตอผูทุกขแยาก
คอมตัวลง เมื่อเดินผานผูใหญ
นาอาหารมาแบงปในกับเพื่อนในการ
รับประทานอาหาร

ลักษณะความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

วัฒนธรรมไทย








แตงกายดวยชุดที่สุภาพ เมื่อไปทาบุญ
ทาบุญตักบาตร เป็นประจา
เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในเทศกาลตางๆ
เขารวมกิจกรรมไหวครู
ศึกษาหลักธรรมที่สาคัญของศาสนา
รักและหวงแหนอธิปไตยของชาติ
ยึดมั่นในการปฏิบัติตามคาสอน หลักธรรมของศาสนาที่
นับถือ

แผนภาพที่ 12 โมเดลโครงสรางเชิงเสน ตัวชี้วัดและองคแประกอบรวมของลักษณะความเป็นไทยของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
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จากแผนภาพที่ 12 แสดงถึงตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ที่ไดจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยตางๆ และจากขอมูลเชิงประจักษแที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลจากนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามพื้นที่ตางๆในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อทาการจัด
กลุมใหมของตัวแปรดวยวิธีการวิเคราะหแองคแประกอบ (Factor Analysis) ทาใหตัวแปรจานวน 85
ตัวแปรที่ไดจากการวิเคราะหแเอกสารงานวิจัยตางๆ ถูกสกัดออก 17 ตัวแปร เนื่องจากไมเขาเกณฑแใน
การวิเคราะหแ ดังนั้น ตัวแปรขององคแประกอบลักษณะความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนจึงเหลือเพียง 68 ตัวแปร ซึ่งจัดกลุมอยูในองคแประกอบตางๆ 4 องคแประกอบ 1) ความ
ภาคภูมิใจไทย 2) ความศรัทธาไทย 3) มารยาทไทย และ 4) วัฒนธรรมไทย โดยสามารถกาหนดนิยาม
ของแตละองคแประกอบตามเอกสาร งานวิจัย และขอมูลเชิงประจักษแของตัวชี้วัดที่อยูในกลุมเดียวกัน
เพื่อประโยชนแในการใชออกแบบสาหรับการจัดการเรียนรูในระยะตอไปได โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ความภาคภูมิใจไทย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นถึงความรูสึกเชื่อมั่น มองเห็น
คุณคา ความสาคัญ เห็นความเขมแข็ง และมีความซาบซึ้งในเอกลักษณแตางๆ ของไทย
2) ความศรัทธาไทย หมายถึง พฤติกรรมที่สามารถแสดงออกใหเห็นถึงความยึดมั่นในคติ
ความเชื่อ แบบแผน ในเอกลักษณแตางๆของไทยที่สืบตอกันมาจากอดีตจนถึงปใจจุบัน
3) มารยาทไทย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนและดารงตนใหอยูในระเบียบแบบแผนของ
วิถีชีวิตแบบไทยที่ตองควบคุมกาย วาจา ใหอยูในกรอบของความสงบเสงี่ยม เรียบรอย ออนโยน
4) วัฒนธรรมไทย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ
เรียบรอย ความกลมเกลียว และปฏิบัติตามศีลธรรมอันดี ตามอยางวิถีชีวิตแบบไทย
เมื่อพิจารณาคะแนนของตัวชี้วัดของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนพบวา บางตัวอยู
ในระดับต่า (แสดงในตารางที่ 7) ไดแก ศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ ชอบฟใงเพลงไทยเดิม ชอบ
อา นวรรณคดีไ ทย เข า ใจการเขี ย นร อ ยแกว รอ ยกรอง ได อ ยา งถูก ตอ ง ใช คาราชาศั พ ทแไ ด อย า ง
เหมาะสม กลาวคาวา “สวัสดี” เมื่อรับโทรศัพทแแทนคาวา “ฮัลโหล” ใชผาไทยในการแตงกายหรือใช
สอยเมื่อมีโอกาส เลือกใชสุภาษิต คาพังเพย และสานวนไทยไดอยางเหมาะสม สนใจและชักชวนให
ผู อื่น ทอ งเที่ย วแบบอนุ รั กษแ พื้น บ า น สนใจ และเที่ย วชมสถาปใตยกรรมไทยตามสถานที่ตา งๆ ใช
ผลิตภัณฑแเครื่องจักสานจากผักตบชวา กก ตอก เป็นตน
ดังนั้นจึงไดนาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดดังกลาวมาพัฒนาเป็นสาระการเรียนรูใน
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน เพื่อใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
เป็นผูเรียนเกิดคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับความเป็นไทย และมีทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
เป็นไทยและเพิ่มพูนเจตคติเกี่ยวกับการสืบทอดและอนุรักษแความเป็นไทยในดานตางๆ ดังกลาวขางตน
ใหยาวนานตอไป โดยผูวิจัยไดสรุปขอมูลจากทุกขั้นตอนที่กลาวมา กาหนดเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒ นารู ป แบบการส งเสริ ม ลั ก ษณะความเป็น ไทยอยา งยั่ ง ยืน ของนัก ศึ กษาการศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียนในตอนที่ 2 ตอไป
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมลักษณะความเป็นไทยอย่างยั่งยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การนาเสนอในตอนที่ 2 เป็นการนาเสนอการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืน ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยแบงเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. ผลการ
พัฒ นารู ป แบบฉบับ ร าง 2.การตรวจสอบรูปแบบฉบับรางโดยผู ทรงคุณวุฒิ และ 3. การปรับปรุง
รูปแบบฉบับราง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการพัฒนารูปแบบฉบับราง
ผูวิจัยนาผลการสังเคราะหแขอมูลในเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และคาแนะนาจากอาจารยแผู
ควบคุมวิทยานิ พนธแมาพัฒนาโครงรางรูปแบบการส งเสริมลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบดวย จุดมุงหมายของรูปแบบ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ตัวชี้วัดและกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู/เวลาเรียน สื่ อการเรียนรู การวัดและการ
ประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 จุดมุงหมายของรูปแบบ
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน มุงสงเสริมใหผูเรียนมีลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ดังนี้
2.1.1.1 มีความรู ความเขาใจความหมาย ความสาคัญเกี่ยวกับลักษณะ
ความเป็นไทยไทยไดอยางยั่งยืน
2.1.1.2 มีเจตคติที่ดีตอความเป็นไทยในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
ไทยไดอยางยั่งยืน
2.1.1.3 มีทักษะในการฟใง พูด อาน เขียน เกี่ยวกับความเป็นไทยในดาน
ตางๆ เพิ่มขึ้น และยั่งยืน
2.1.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนนี้ คาดหวังใหผูเรียนมีคุณลักษณะดานความรู ความสามารถ และเจตคติเกี่ยวกับความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน โดยมีรายละเอียดผลการเรียนรูทคี่ าดหวังดังนี้
2.1.2.1 เห็นความสาคัญ รูที่มา และเห็นความงดงามของศิลปะไทย เพลง
ไทย และวรรณคดีไทยไดอยางถูกตอง
2.1.2.2 ทากิจกรรมตางๆที่แสดงถึงความเป็นไทย เชน สานปลาตะเพียน
แตงกลอน เขียนและแปล คาราชาศัพทแ คาพังเพย ไดอยางถูกตอง
2.1.2.3 อธิบายความสัมพันธแของความเป็นไทยกับสิ่ งแวดล อมทางสังคม
และวัฒนธรรมได
2.1.2.4 ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษแและสืบทอดความเป็นไทย
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2.1.3 ตัวชี้วัด และกิจกรรมการเรียนรู
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแกนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนนั้น มีการจัดการเรียนรูเป็นสวนสาคัญในการสงเสริมใหเกิดลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน กิจกรรมตางๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงเป็นสิ่งสาคัญดวยเชนกัน ในขั้นตอนนี้ผูวิจั ยไดทา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ขึ้นมาตามตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยอยางยืนที่มีคาเฉลี่ยต่าตามที่
คนพบในตอนที่ 1 ซึ่งจะเห็นไดวาตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่านั้นเป็นตัวชี้วัดที่อยูในองคแประกอบ
ความภาคภูมิใจไทยทั้งสิ้น ไดแก 1) ศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ 2) ชอบฟใงเพลงไทยเดิม 3) ชอบ
อานวรรณคดีไทย 4) เขาใจการเขียนรอยแกว รอยกรอง ไดอยางถูกตอง 5) ใชคาราชาศัพทแไดอยาง
เหมาะสม 6) กลาวคาวา “สวัสดี” เมื่อรับโทรศัพทแแทนคาวา “ฮัลโหล” 7) เลือกใชสุภาษิต คาพังเพย
และสานวนไทยไดอยางเหมาะสม 8) ใชผาไทยในการแตงกายหรือใชสอยเมื่อมีโอกาส 9) สนใจ และ
เที่ยวชมสถาปใตยกรรมไทยตามสถานที่ตางๆ 10) สนใจและชักชวนใหผูอื่นทองเที่ยวแบบอนุรักษแ
พื้นบาน 11) ใชผลิตภัณฑแเครื่องจักสานจากผักตบชวา กก ตอก เป็นตน และ 12) นิยมใชสินคาไทย
ทั้งนี้การที่นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของลักษณะความเป็นไทย
ดังกลาวขางตนอยูในระดับต่ายอมแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมลักษณะความเป็นไทยเหลานี้กาลังอยู
ภาวะวิกฤต จึงควรที่ดาเนินการสงเสริมใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีลักษณะความเป็น
ไทยในหัวขอตางๆดังกลาวข างตนเพิ่มสูงขึ้นและมีความคงทนยั่งยืน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทาการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยขึ้น โดยมีรายละเอียดที่แสดงความเชื่อมโยง
ระหวางตัวชี้วัดที่จะทาการสงเสริมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ดังแสดง
ในตาราง
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ตารางที่ 15 ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดและกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ
ชอบฟใงเพลงไทยเดิม

ชอบอานวรรณคดีไทย
เขาใจการเขียนรอยแกว รอยกรอง
ไดอยางถูกตอง
ใชคาราชาศัพทแไดอยางเหมาะสม
กลาวคาวา “สวัสดี” เมื่อรับ
โทรศัพทแแทนคาวา “ฮัลโหล”
เลือกใชสุภาษิต คาพังเพย และ
สานวนไทยไดอยางเหมาะสม

กิจกรรม
กิจกรรมศิลปะไทยยุคตางๆ : เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรู
เรื่องราวศิลปะไทย และสรางแรงบันดาลใจในการศึกษาศิลปะ
ผานวิทยากรผูอยูในแวดวงศิลปะไทย
กิจกรรมมหัศจรรยแดนตรีไทย : เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนได
เรียนรูเรื่องราวของเพลงไทยเดิม ผานการดูตัวแบบจากตัว
ละครที่มีความรักและความหวงแหนในดนตรีไทยและเพลง
ไทยเดิม
กิ จ กรรมวรรคดี ส โมสร :เป็ น กิ จ กรรมที่ ใ ห ผู เ รี ย นได ป รั บ
ความคิดเกี่ยวกับ วรรณคดีไทย ผานการศึกษาเรื่องราวของ
วรรณคดีสโมสร
กิจกรรมกลบท :เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรูถึงการเขียน
รอยแกวและรอยกรองอยางถูกตอง ผานการฝึกอานและเขียน
กลบท
กิ จ กรรมปริ ศ นาค าราชาศั พ ทแ :เป็ น กิ จ กรรมที่ ใ ห ผู เ รี ย นได
เรียนรูการใชคาราชศัพทแ ผานเกมทายคาราชาศัพทแ
กิจกรรมสวัสดี :เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรูความสาคัญ
ของคาวา สวัสดี ผานการแสดงบทบาทสมมติ

กิจกรรมสานวนไทย...อะไรเอย : เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนได
เรียนรูการใชสุภาษิต คาพังเพย ไดอยางถูกตองผานเกมเติมคา
ในชองวาง
ใชผาไทยในการแตงกายหรือใชสอย กิจกรรมผาไทย : เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราว
เมื่อมีโอกาส
ของผาไทยผานการชมพระราชกรณียกิจ
สนใจ และเที่ยวชมสถาปใตยกรรม กิจกรรมสถาปใตยกรรมไทย : เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนรูความ
ไทยตามสถานที่ตางๆ
งดงามของสถาปใตยกรรมไทย ผ านการทัศนศึกษาและแชรแ
ประสบการณแ
สนใจและชักชวนใหผูอื่นทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยววิถีไทย : เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนได
แบบอนุรักษแพื้นบาน
เรียนรูการทองเที่ยวแบบอนุรักษแฯย ผานการทัศนศึกษาและ
แชรแประสบการณแ
ใชผลิตภัณฑแเครื่องจักสานจาก
กิจกรรมสานปลาตะเพียน : เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรู
ผักตบชวา กก ตอก เป็นตน
เรื่องราวของการจักสาน ผานกิจกรรมการสานปลาตะเพียน
นิยมใชสินคาไทย
กิจกรรมสินคา OTOP : เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเห็นคุณคา
ของสินคาไทย ผานผลิตภัณฑแจากสินคา OTOP
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จากตารางที่ 15 แสดงใหเห็นถึง ตัวชี้วัดทั้ง 12 ตัวที่มีคะแนนเฉลี่ยต่า และผูวิจัยไดทาการ
คัดเลือกมาจาก 68 ตัวชี้วัดในตอนที่ 1 นั้น สามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิควิธีตางๆเพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนมีลักษณะความเป็นไทยในหัวขอตามตัวชี้วัดดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นและยั่งยืนได โดย
ตัวชี้วัด และกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
จากตัวชี้วัดศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ ผูวิจัย พัฒนากิจกรรมชื่อ กิจกรรมศิลปะไทยยุค
ตางๆ โดยใหวิทยากรผูอยูในแวดวงศิลปะไทย มาบรรยายถึงความสาคัญของศิลปะไทยในยุคตางๆ
และเรียนรูประวัติของบุคคลสาคัญทางดานศิลปะที่เป็นตัวแบบและแรงบันดาลใจในการศึกษาศิลปะ
พรอมทั้งแสดงวัตถุโบราณของไทย
จากตัวชี้วัดชอบฟใงเพลงไทยเดิม ผูวิจัยพัฒนากิจกรรมชื่อ กิจกรรมมหัศจรรยแดนตรีไทย โดย
เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวของเพลงไทยเดิม และไดดูตัวแบบของตัวละครที่มีความรัก
และความหวงแหนในดนตรีไทยและเพลงไทยเดิม จากภาพยนตรแเรื่อง “โหมโรง” ซึ่งจะทาใหผูเรียน
ไดฟใงดนตรี ไ ทยที่มีความไพเราะผานตัวแบบในภาพยนตรแ และสามารถอภิปรายถึงความไพเราะ
งดงาม และความสาคัญของเพลงไทยเดิมและดนตรีไทยที่มีความยั่งยืนไดอยางเหมาะสม
จากตัว ชี้วัดชอบอานวรรณคดีไทย ผูวิจัยพัฒ นากิจกรรมชื่อ กิจกรรมวรรคดีสโมสร เป็น
กิจกรรมที่ให ผูเรียนมีความรู และปรับความคิดเกี่ยวกับวรรณคดีไทยใหม โดยใหผู เรียนไดเรียนรู
ความสาคัญของวรรณคดีไทย และวรรณคดีที่สาคัญของไทย และไดรับชมความไพเราะ งดงามของ
กาพยแเหเรือของเจาฟูาธรรมธิเบศรแประกอบงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนินการโดยกระบวน
พยุหะยาตราทางชลมารค
จากตัวชี้วัด เขาใจการเขียนรอยแกว รอยกรอง ไดอยางถูกตอง ผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรมชื่อ
กิจกรรมกลบท เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรูถึงการเขียนรอยแกวและรอยกรองอยางถูกตอง และ
ใหสัมผัสถึงความวิจิตรพิสดารของรอยแกวและรอยกรอง โดยใหผูเรียนหัดเขียน แตง และแกกลบทงู
กลืนหางจาก "กลบทศิริวิบุลกิตติ์" และ "จารึกวัดพระเชตุพนฯ"
จากตัวชี้วัด ใชคาราชาศัพทแไดอยางเหมาะสม ผูวิจัยพัฒนากิจกรรมชื่อกิจกรรมปริศนาคา
ราชาศัพทแ เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดศึกษาคนหาและเรียนรูการใชคาราชศัพทแและคาแปลความหมาย
ของคาราชศัพทแไดอยางถูกตองเหมาะสม ผานกิจกรรมการเปิดแผนปูาย คาราชาศัพทแและคาแปล
จากตัวชี้วัด กลาวคาวา “สวัสดี” เมื่อรับโทรศัพทแแทนคาวา “ฮัลโหล” ผูวิจัยพัฒนากิจกรรม
ชื่อ กิจกรรมสวัสดี เป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรูถึงความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญของ
คาวาสวัสดี พรอมทั้งดูตัวแบบของการกลาวคาสวัสดีในหนวยงานและองคแกรตางๆ และสามารถนามา
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาวันไดอยางเหมาะสม
จากตัวชี้วัด เลือกใชสุภาษิต คาพังเพย และสานวนไทยไดอยางเหมาะสม ผูวิจัยไดพัฒนา
กิจกรรมชื่อ กิจกรรมสานวนไทย...อะไรเอย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดศึกษา คนหา และเรียนรูการ
ใชสุภาษิต สานวน คาพังเพย ไดอยางถูกตองเหมาะสมผานกิจกรรมการแขงขันการเติมคาในชองวาง
พรอมทั้งแปลความหมายไดอยางสนุกสนานดวย
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จากตัวชี้วัด ใชผ าไทยในการแตงกายหรือใชสอยเมื่อมีโ อกาส ผู วิจัยไดพัฒนากิจกรรมชื่อ
กิจกรรมผาไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดศึกษา คนหา และเรียนรูความเป็นมาความสาคัญของผา
ไทย พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึงความงดงาม และความนิยมของผาไทยในเวทีโลก ผานการชม VDO Slide
เกี่ย วกับ ผ าไทย และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจาฯผู ทรงเป็นตัว แบบที่ส าคัญในการ
สงเสริมและอนุรักษแผาไทย พรอมทั้งใหผูเรียนออกมาเลาหนาชั้นถึงผาไทยที่ชื่นชอบและอยากจะใช
จากตัวชี้วัด สนใจ และเที่ยวชมสถาปใตยกรรมไทยตามสถานที่ตางๆ ผูวิจัยได พัฒนากิจกรรม
ชื่อ กิจกรรมสถาปใตยกรรมไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุงใหผู เรียนตระหนักถึงความสาคัญ และความ
งดงามของสถาปใตยกรรมไทย ผานการชม VDO Slide เกี่ยวกับสถาปใตยกรรมไทย ของพระราชวัง
สนามจันทรแ พรอมทั้งไดดูตัวแบบของการอนุรักษแสถาปใตยกรรมไทยของบุคคลตางๆ จากนั้ นใหผูเรียน
ออกมาเลาหนาชั้นถึงสถาปใตยกรรมไทยที่ชื่นชอบ
จากตัวชี้วัด สนใจและชักชวนใหผูอื่นทองเที่ยวแบบอนุรักษแพื้นบาน ผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรม
ชื่อ กิจกรรมการทองเที่ยววิถีไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดศึกษา คนหา และเรียนรูการทองเที่ยว
แบบอนุรักษแธรรมชาติและวิถีชีวิต ผานการชม VDO Slide เกี่ยวกับการทองเที่ยววิถีไทย เรื่อง“เที่ยว
ลาคลองทองวิถีไทย”และไดรวมกันคนหาขอมูลและนาเสนอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแดวย
จากตัว ชี้วัด ใชผ ลิตภัณฑแเครื่องจักสานจากผักตบชวา กก ตอก เป็นตน ผูวิจั ยไดพัฒนา
กิจกรรมชื่อ กิจกรรมสานปลาตะเพียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเห็นถึง ความเชื่อ คานิยม ความ
เป็นมา ความสาคัญ และความงดงามของการเครื่องจักสาน ผานการเรียนรูจากเครื่องใชจักสานตางๆ
พรอมทั้งไดหัดจักใบจาก และสานปลาตะเพียนดวยตัวเอง
จากตัว ชี้วั ด นิ ย มใชสิ น คาไทย ผู วิจัยได พัฒ นากิจกรรมชื่อ กิจกรรมสิ นคา OTOP ซึ่งเป็ น
กิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเห็นถึงความเป็นมา ความสาคัญ และประโยชนแของการสงเสริมสินคาไทย ผาน
การเรียนรูจากสินคา OTOP พรอมทั้งดูศิลปิน ที่ตัวแบบในการสงเสริมสินคาไทย นอกจากนี้ผูเรีย นได
ชวยระดมสมองเพื่อรณรงคแใหคนไทยบริโภคสินคาไทยเพิ่มขึ้น
2.1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู/เวลาเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู /เวลาเรียนนั้น ผูวิจัยใชขอมูลตัววัดชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่า และขอมูลการพัฒนากิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนตามตัวชี้วัดดังกลาว
อันจะเห็นไดวาประกอบดวยและกิจกรรมจานวน 12 กิจกรรมตามตัวชี้วัดทั้ง 12 ตัว โดยตัวชี้และ
กิจกรรมในบางหัวขอมีความสอดคลองสัมพันธแกัน ไดแก ศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ ชอบฟใง
เพลงไทยเดิม ชอบอานวรรณคดีไทย ตางเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะไทย และตัวชี้วัด เขาใจการเขียน
รอยแกว รอยกรอง ไดอยางถูกตอง ใชคาราชาศัพทแไดอยางเหมาะสม กลาวคาวา “สวัสดี” เมื่อรับ
โทรศัพทแแทนคาวา “ฮัลโหล” เลือกใชสุภาษิต คาพังเพย และสานวนไทยไดอยางเหมาะสม ตางก็มี
ความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการใชภาษาไทยนั่นเอง และตัวชี้วัดใชผาไทยในการแตงกายหรือใชสอย
เมื่อ มีโ อกาส สนใจ และเที่ย วชมสถาปใต ยกรรมไทยตามสถานที่ต างๆ สนใจและชั กชวนให ผู อื่ น
ทองเที่ยวแบบอนุรักษแพื้นบาน ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของภูมิปใญญาไทยภูมิปใญญาทองถิ่น
นั่นเอง รวมถึงตัวชี้วัด ใชผลิตภัณฑแเครื่องจักสานจากผักตบชวา กก ตอก เป็นตน และนิยมใชสินคา
ไทย ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสินคาไทยเหมือนกัน
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ดังนั้นเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายกิจกรรมไดอย าง
สัมพันธแเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะทาใหผูเรียนเห็นภาพของกิจกรรมแตละกิจกรรมไดอยางชัดเจนมากขึ้น
ผูวิจัยจึงปรึกษาอาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธแรวมในการจัดหมวดหมูของ
ตัวชี้วัดที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่าที่มีความสอดคลองสัมพันธแกันใหอยูดวยกันโดยแบงตามประเภทเนื้อหา
ของตัวชี้วัดออกเป็น 4 ดาน ไดแก ดานศิลปะไทย ดานภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสงเสริม
สินคาไทย ดังแสดงความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดและประเภทเนื้อหาของตัวชี้วัด ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 16 ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดและกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ
ชอบฟใงเพลงไทยเดิม
ชอบอานวรรณคดีไทย
เขาใจการเขียนรอยแกว รอยกรอง ไดอยางถูกตอง
ใชคาราชาศัพทแไดอยางเหมาะสม
กลาวคาวา “สวัสดี” เมื่อรับโทรศัพทแแทนคาวา “ฮัลโหล”
เลือกใชสุภาษิต คาพังเพย และสานวนไทยไดอยางเหมาะสม
ใชผาไทยในการแตงกายหรือใชสอยเมื่อมีโอกาส
สนใจ และเที่ยวชมสถาปใตยกรรมไทยตามสถานที่ตางๆ
สนใจและชักชวนใหผูอื่นทองเที่ยวแบบอนุรักษแพื้นบาน
ใชผลิตภัณฑแเครื่องจักสานจากผักตบชวา กก ตอก เป็นตน
นิยมใชสินคาไทย

การจัดกิจกรรมประเภท
ศิลปะไทย
ภาษาไทย

ภูมิปใญญาไทย
สงเสริมสินคาไทย

จากตารางที่ 16 แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธแของตัวชี้วัดแตละตัวกับประเภทของ
การจัดกิจกรรม โดยสามารถแบงออกเป็น 4 ดานตามประเภทเนื้อหาของตัวชี้วัดไดแก
ดานศิลปะไทย ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัว ไดแก ศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ ชอบฟใง
เพลงไทยเดิม ชอบอานวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นเนื้อหาประเภทที่เกี่ยวของกับศิลปะไทย
ดานภาษาไทย ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ตัว ไดแก เขาใจการเขียนรอยแกว รอยกรอง ไดอยาง
ถูกตอง ใชคาราชาศัพทแไดอยางเหมาะสม กลาวคาวา “สวัสดี” เมื่อรับโทรศัพทแแทนคาวา “ฮัลโหล”
เลือกใชสุภาษิต คาพังเพย และสานวนไทยไดอยางเหมาะสม ซึ่งเป็นเนื้อหาประเภทคาศัพทแ และ
ภาษาไทย
ดานภูมิปใญญาไทย ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัว ไดแก ใชผาไทยในการแตงกายหรือใชสอยเมื่อ
มีโอกาส สนใจ และเที่ยวชมสถาปใตยกรรมไทยตามสถานที่ตางๆ สนใจและชักชวนใหผูอื่นทองเที่ยว
แบบอนุรักษแพื้นบาน ซึ่งเป็นเนื้อหาประเภทที่เกี่ยวของกับภูมิปใญญาไทย ภูมิปใญญาทองถิ่นของไทย
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ดานสงเสริมสินคาไทย ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ตัว ไดแก ใชผลิตภัณฑแเครื่องจักสานจาก
ผักตบชวา กก ตอก เป็นตน และนิยมใชสินคาไทย ซึ่งเป็นเนื้อหาประเภทของสินคาไทยเหมือนกัน
ทั้งนี้ รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยน ไดจัดการเรี ยนรูเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืนในประเภทตางๆใหนักศึกษาได
เรียนรูใชเวลาจานวน 111 ชั่วโมงโดยประมาณ มีรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู/เวลาเรียน
ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 17 โครงสรางหลักสูตร/เวลาเรียนการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน
กิจกรรมที่จัด

ชั่วโมงที่

ขั้นเริ่มโครงการ เป็นการทาการแนะนาตัว แนะนาโครงการ
วัตถุประสงคแ และประโยชนแของเขาการรวมกิจกรรม ทาแบบวัดความ
เป็นไทย 4 ดาน ไดแก ศิลปะไทย ภาษาไทย ภูมิปใญญาไทย และสินคา
ไทย (Pretest)

1–5

จานวน
ชั่วโมง
5

กิจกรรมดานศิลปะไทย ประกอบดวย 1) กิจกรรมมหัศจรรยแดนตรีไทย
2) กิจกรรมวรรคดีสโมสร 3) กิจกรรมศิลปะไทยยุคตางๆ

6 - 30

24

กิจกรรมดานภาษาไทย ประกอบดวย 1) กิจกรรมสวัสดี 2) กิจกรรม
สานวนไทยอะไรเอย 3) กิจกรรมปริศนาคาราชาศัพทแ 4) กิจกรรมกลบท

31 - 63

32

กิจกรรมดานภูมิปใญญาไทย ประกอบดวย 1) กิจกรรมผาไทย 2)
กิจกรรมสถาปใตยกรรมไทย 3) กิจกรรมการทองเที่ยววิถีไทย

64 - 88

24

กิจกรรมดานสินคาไทย ประกอบดวย 1) กิจกรรมสานปลาตะเพียน 2)
กิจกรรมสินคา OTOP

89 - 105

16

106 - 108
ขั้นสรุปผล เป็นการทาการสรุปผล และประโยชนแของเขาการรวม
กิจกรรมทั้งหมด ทาแบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบวัดความเป็น
ไทย 4 ดาน ไดแก ศิลปะไทย ภาษาไทย ภูมิปใญญาไทย และสินคาไทย
(Posttest)
ขั้นติดตามผล เป็นการติดตามผลของลักษณะความเป็นไทยหลังจากเขา 109 – 111
การรวมกิจกรรมผานไป 1 เดือน และ 3 เดือน
รวม

3

3
111
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2.1.5 สื่อและแหลงการเรียนรู
ประกอบดวย 1 ใบกิจกรรม 2 ใบความรู 3 เครื่องฉายภาพขามศีรษะ 4 โปรเจคเตอรแ 5
กระดาษปรู฿ฟ 6 ใบจาก 7 สินคา OTOP 8 วิดีโอเกี่ยวกับความเป็นไทย
2.1.6 การวัดและการประเมินผล
การวัดและประเมินผลของการจัดการเรียนรูเพื่อสงแสริมลั กษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบดวยการประเมิน 3 ดาน คือ ดาน
ความรู ดานการปฏิบัติ และดานเจตคติ และการประเมินความยั่งยืนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.6.1 ดานความรู ประกอบดวย
2.1.6.1.1 ประเมิน ความรูเกี่ ยวกับ ลั ก ษณะความเป็น ไทยอยา ง
ยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม
2.1.6.1.2 ประเมิ น การตอบค าถามในชั้ น เรี ย นโดยการสั ง เกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน
2.1.6.2 ดานทักษะ ประกอบดวย
2.1.6.2.1 ประเมินพฤติกรรมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม
2.1.6.2.2 ประเมินการมีสวนรวมในการทากิจกรรมในชั้นเรียนโดย
การสังเกตพฤติกรรม
2.1.6.3 ดานการเจตคติ ประกอบดวย
2.1.6.3.1 ประเมิน เจตคติเ กี่ย วกั บลั กษณะความเป็ นไทยอย า ง
ยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม
2.1.6.4 การประเมินความยั่งยืน ประกอบดวย
2.1.6.3.1 จัดการสนทนากลุมเพื่อประเมินลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน หลังการเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูไปแลว 1
เดือน และ 3 เดือน
2.2 การตรวจสอบรูปแบบฉบับราง
การตรวจสอบรูปแบบฉบับราง เป็นการตรวจสอบรูปแบบฉบับรางที่พัฒนาขึ้นกอนไปทดลอง
ใช โดยผูทรงคุณวุฒิจานวน 5 ทาน ที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน การวัด กระบวนการเรียนรู และ
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ไดแก รองศาสตราจารยแ กรรณิการแ สัจ กุล อาจารยแ ดร.พรรณี
บุญประกอบ อาจารยแ ดร.วิรุฬหแ นิลโมจนแ อาจารยแ ปราชญแ จาเนียร พันทวี และอาจารยแ ดร.สุวิธิดา
จรุงเกียรติกุล เป็นผูพิจารณา รูปแบบการจั ดการเรียนรู และเครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ผูวิจัยแสดง
รายละเอียดของการจัดการเรียนรู และเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรูไวในการจัดการเรียนรู
รายละเอียดในภาคผนวก ง) โดยประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) พิจารณาความสอดคลองของ
วัตถุประสงคแของรูปแบบฉบับราง ความสอดคลองของเนื้อหาวิชา และกิจกรรมของแตละหนวยการ
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เรียนรู สื่อที่ใชในการอบรม การวัดผลและประเมินผลการอบรม พบวา คาดัชนีความสอดคลองมีคา
ระหวาง 0.8 - 1.0 ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 18 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนฉบับราง ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
การเรียนรู

วัตถุประสงคแ

IOC

วัตถุประสงคแของรูปแบบฉบับราง

1.0

เนื้อหาวิชา และกิจกรรมของแตละหนวยการเรียนรู

0.8

กิจกรรมมนตแวิเศษ

เพื่อเสริมสรางความสัมพันธแ ความคุนเคย ทั้งระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน และผูวิจัยกับผูเรียน

เพื่อทบทวนความรูเดิมที่มีเกี่ยวกับความเป็นไทย ในดาน
กิจกรรม ใหโลก...นิยมไทย ศิลปะไทย ภาษาไทย ภูมิปใญญาไทย และสินคาไทยของ
ผูเรียน
กิจกรรมมหัศจรรยแ
เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาของกับดนตรีไทย
ดนตรีไทย

1.0
1.0
1.0

กิจกรรมวรรคดีสโมสร

เพื่อใหผูเรียนมีความรู เขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีไทยไดอยาง
เหมาะสม

0.8

กิจกรรมศิลปะไทยยุคตางๆ

เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ประสบการณแ เกี่ยวกับศิลปะ
ไทยในยุคตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม

0.8

กิจกรรมสวัสดี

เพื่อใหผูเรียนเขาใจความเป็นมาของคาวา สวัสดี และ
ภูมิใจในการใชคาวา สวัสดี

0.8

กิจกรรมสานวนไทย...อะไร เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูสุภาษิต คาพังเพย สานวน
เอย
ไทยจากการเขารวมกิจกรรม

1.0

กิจกรรมปริศนาคาราชา
ศัพทแ

เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูคาราชาศัพทแจากการกิจกรรม

1.0

กิจกรรมกลบท

เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน สรางความคิดใหม และกระทา
กิจกรรมเกี่ยวกับรอยแกว รอยกรอง ได

1.0
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ตารางที่ 18 (ตอ)
การเรียนรู

วัตถุประสงคแ

IOC

กิจกรรมผาไทย

เพื่อใหผูเรียนรูจักผาไทย และการใชผาไทยอยาง
เหมาะสม

1.0

กิจกรรมสถาปใตยกรรมไทย

เพื่อใหผูเรียนภาคภูมิใจในภูมิปใญญาไทยดาน
สถาปใตยกรรมไทย

0.8

กิจกรรมการทองเที่ยว
วิถีไทย

เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน สรางความคิดใหม และกระทา
กิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยววิถีไทยได

0.8

กิจกรรมสานปลาตะเพียน

เพื่อใหผูเรียนกระทากิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักสานได

1.0

กิจกรรมสินคา OTOP

เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน สรางความคิดใหม และกระทา
กิจกรรมเกี่ยวกับสินคาไทยได

1.0

กิจกรรมสนทนากลุม

เพื่อใหทราบถึงลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนในตัว
ผูเรียนหลังจากเขารวมกิจกรรมแลวเป็นเวลา 2 สัปดาหแ

1.0

สื่อที่ใชในการอบรม
การวัดผลและประเมินผลการอบรม

0.8
1.0

จากตารางที่ 18 แสดงวา ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวารูปแบบการสงเสริมลักษณะความ
เป็ น ไทยอย างยั่ งยื นฉบั บ ร าง โดยรวมและทุกองคแประกอบมีความเหมาะสม และมีคาดัช นีความ
สอดคลองในระดับสูง โดยผลการประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงคแของรูปแบบฉบับรางของ
ผู ทรงคุณวุฒิ มีคาดัช นี ความสอดคล องเทากับ 1.0 และผลการประเมินความสอดคล องระหวา ง
เนื้อหาวิชา และกิจกรรมของแตละหนวยการเรียนรูของผูทรงคุณวุฒิ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ
0.8 ดังนั้นเนื้อหาวิชาและกิจกรรมของแตละหนวยการเรียนรูของรูปแบบฉบับรางมีความสอดคลอง
โดยรายละเอียดของแตละกิจกรรมมีดังนี้
กิจกรรมมนตแวิเศษ กิจกรรม ใหโลก...นิยมไทย กิจกรรมปรับความคิด ซึ่งเป็นกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูเพื่อนาใหผูเรียนเขาสูบทเรียนของความเป็นไทอยางอยางยืน มีคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 1.0 ดังนั้นแสดงวากิจกรรมดังกลาวมีความสอดคลองเหมาะสม
กิจกรรมเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนดานศิลปะไทย ไดแก กิจกรรมมหัศจรรยแดนตรี
ไทย กิจกรรมวรรคดีสโมสร และกิจกรรมศิลปะไทยยุคตางๆ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ ดังนั้น
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กิจกรรมสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนดานศิลปะไทยแตละกิจกรรมมีความสอดคลองเทากั บ1.0
0.8 และ 0.8 ตามลาดับ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนดานภาษาไทย ไดแก กิจกรรมสวัสดี กิจกรรม
สานวนไทย...อะไรเอย กิจกรรมปริศนาคาราชาศัพทแ และกิจกรรมกลบท มีคาดัชนีความสอดคลอง
เทากั บ 0.8 1.0 1.0 และ1.0 ตามล าดับ ดัง นั้น กิ จกรรมส ง เสริ มความเป็ นไทยอยา งยั่งยื นดา น
ภาษาไทยแตละกิจกรรมมีความสอดคลอง
กิจ กรรมเพื่อส งเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนดานภูมิปใญญาไทย ไดแก กิจกรรมผ าไทย
กิจกรรมสถาปใตยกรรมไทย และกิจกรรมการทองเที่ยววิถีไทย มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.0
0.8 และ 0.8 ตามลาดับ ดังนั้น กิจกรรมสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนดานภูมิปใญญาไทยแตละ
กิจกรรมมีความสอดคลอง
กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม ความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น ด า นสิ น ค า ไทย ได แ ก กิ จ กรรมสานปลา
ตะเพียน และกิจกรรมสินคา OTOP มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.0 และ 1.0 ตามลาดับ ดังนั้น
กิจกรรมสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนดานสินคาไทยแตละกิจกรรมมีความสอดคลอง
นอกจากนี้ ผลการประเมินความสอดคลองของสื่อที่ใชในการอบรม และความสอดคลองของ
การวัดผลและประเมินผลการอบรม ของผูทรงคุณวุฒิ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.8 และ 1.0
ตามลาดับ ดังนั้น สื่อที่ใชในการอบรมและการวัดผลและการประเมินผลการอบรมของรูปแบบฉบับ
รางมีความสอดคลอง
2.3 การปรับปรุงรูปแบบฉบับราง
การปรับปรุงรูปแบบฉบับราง เป็นการนาขอเสนอตางๆ ประเด็นในการปรับปรุงแกไข ของ
อาจารยแที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ ผูทรงคุณวุฒิ และนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง มาใชในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ใหมีความครบถวนสมบูรณแ และสามารถนาไปใชใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยรายละเอียดของการ
ปรับปรุงแสดงในตาราง
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหแเพื่อปรับปรุงรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ประเด็นการปรับปรุง

วิธีการปรับโปรแกรม
ปรับขอความที่เป็นภาษาพูดเป็นภาษาเขียน และ
1. ภาษาที่ใชควรกระชับ ชัดเจน
เป็นทางการ
-เปลี่ยนชื่อกิจกรรมจาก “...แลวจะรองเพลงชาติ
ไทยใหใครฟใง” เป็น “ใหโลกนิยมไทย”
2. ชื่อกิจกรรมควรเป็นเชิงบวก
-เปลี่ยนชื่อกิจกรรมจาก “ไวรัสความเป็นไทย” เป็น
“มนตแวิเศษ”
เปลี่ยนจากการฟใงกาพยแเหเรือ เป็นการชมงานพระ
3. ปรับการใชสื่อใหเหมาะสม
ราชพิธีถวายผากฐินที่วัดอรุณราชวราราม
ในกิจกรรมวรรณคดีสโมสร ผูสอน ยกตัวอยางหรือ
4. เพิ่มเติมรายละเอียดเล็กๆนอยๆ ใหผูเรียน
สรุปเนื้อหาของวรรณคดีแตละเรื่องประกอบ
-เพิ่มกิจกรรมจากการดูวีดีทัศนแ เป็นการไปดู
สถาปใตยกรรมไทยที่สถานที่จริง
5. ควรใหนักศึกษาไดเห็นของจริง
-นาสินคา OTOP มาแสดงใหเห็นและใหเป็นของที่
ระลึกแกนักศึกษา
ปรับใบงานใหงายมากขึ้นพรอมทั้งยกตัวอยางที่
6. ใบงานบางกิจกรรมทาไดยาก
สามารถเขาใจไดงายเพิ่มเติม
7. ขอคาถามของการติดตามารติดตามผลยังไม ปรับขอคาถามของการสนทนากลุมในการติดตาม
เป็นหมวดหมู
ผลใหเป็นหมวดหมูและชัดเจนมากขึ้น
ใหผูชวยวิจัยเป็นผูสังเกตและประเมินผลในแบบ
8. ควรคานึงถึงการประเมินผลในชั้นเรียน
สังเกต
จากตารางที่ 19 แสดงประเด็นของความคิดเห็ น ขอเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบฯ
ดังกลาวใหมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย
1. ควรปรับปรุงภาษาที่ใช ในสวนของเนื้อหาของกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสม โดยควรใช
ภาษาที่กระชับ ชัดเจน และใชภาษาในเชิงบวกมากกวาเชิงลบ แมวาการกระตุนในใหนักศึกษาสนใจ
ในดานลบจะเป็นไปไดงายกวา แตการกระตุนดวยภาษาที่เป็นเชิงบวกจะชวยใหอยูยั่งยืนไดมากกว า
นอกจากนี้ภาษาที่ใชในจะตองสามารถสื่อสารไดอยางชัดเจนและเหมาะสมกับอายุของผูเรียน
2. ควรเปลี่ยนชื่อกิจกรรมตางๆ รวมถึงเนื้อหา และสื่อที่ใชในกิจกรรมใหเป็นไปในเชิงบวก จะ
ชวยใหนักศึกษาไดซึมซับเนื้อหาและเรื่องราวของความเป็นไทยในแงมุมที่เป็นบวก เชน เปลี่ยนชื่อ
กิจ กรรมจาก “...แล ว จะร องเพลงชาติไ ทยให ใ ครฟใง ” เป็น “ให โ ลกนิย มไทย” และ เปลี่ ยนชื่ อ
กิจกรรมจาก “ไวรัสความเป็นไทย” เป็น “มนตแวิเศษ” เป็นตน
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3. ปรับสื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยในกิจกรรมวรรณคดีสโมสร ที่ใชกาพยแเหเรือของเจาฟูา
กุง วิดีโอที่ใชในกิจกรรมควรมีภาพการเหเรือพระราชพิธี แทนที่จะเป็นภาพนิ่งหรือเนื้อหา เพราะจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจในแผนภาพได
4. ควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียด เกร็ดความรูสอดแทรกอยูในกิจกรรมตางๆใหแกผูเรียน
ตามกิจกรรมอยางเหมาะสม เชน รายชื่อวรรณคดีสโมสร ผูสอนอาจจะยกตัวอยางหรือสรุปเนื้อหาของ
วรรณคดีแตละเรื่องใหผูเรียนทราบ เป็นตน
5. ควรใหนักศึกษาไดสัมผัสกับของจริง หรือสถานที่จริง จะชวยใหสามารถซึมซับและเขาใจ
ในเรื่องราวไดมากกวาเนื้อหาเพียงอยางเดียว ผูวิจัยไดจัดเตรียมใหมีการทัศนศึกษา เพื่อใหไดพบเห็น
รูปแบบการทองเที่ยวหรือสถาปใตยกรรมไทยจากของจริง โดยทั้งนี้จะไดประสานงานกับอาจารยแ
ประจาชั้นของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อดาเนินการอีกครั้ง
6. ควรปรับงานในใบงานใหงายขึ้น เพื่อใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนไมตองใช
เวลาในการหาขอมูลมากจนเกินไป และสามารถไดไมยากจนเกินไป แตควรจะเนนการไดลงมือทาดวย
ตัวเองเพื่อใหเกิดการเรียนรู และสรางความรูใหมดวยตนเองมากกวา
7. การสนทนากลุมในชวงการติดตามผลควรปรับขอคาถามใหเป็นหมวดหมู และชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อใหการดาเนินการสนทนากลุ ม เป็นไปอยางลื่นไหลและไมติดขัด นอกจากนี้จะทาใหผูวิจัย
สามารถบันทึกบทสนทนาจะสรุปเนื้อหาเป็นหมวดหมูไดงาย และชัดเจนมากขึ้น
8. ในการประเมิ น ผลในชั้ น เรี ย น ซึ่ ง ผู วิ จั ย ใช ก ารสั ง เกต จะต อ งพิ จ ารณาให เ หมาะสม
เนื่องจากในการจัดการเรียนรูครั้งนี้ ผูวิจัยเป็นผู สอนเนื้อหาดวยตนเอง จึงอาจจะทาใหการประเมิน
ดวยการสังเกตเป็นไปไดยาก จึงควรใหผูชวยวิจัยเป็นผูประเมิน ในแบบสังเกตเพื่อใหการประเมิน
เป็นไปอยางเที่ยงตรงมากที่สุด
จากการปรั บ ปรุ งรู ป แบบการส งเสริมลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนส าหรับนักศึกษา
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นฉบั บ ร า งตามข อ เสนอแนะของอาจารยแ ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธแ แ ละ
ผู ทรงคุณวุฒิ แล ว ผู วิจั ย น าเสนอให อาจารยแที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธแ ตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่ งสรุปไดว า
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
มีค วามเหมาะสมในการน าไปใช กั บนั ก ศึ กษาการศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย น เขตบางแค จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในการวิเคราะหแขอมูลการใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้นใน
ตอนที่ 3 ตอไป
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้รูปแบบการส่งเสริมลักษณะความเป็นไทยอย่างยั่งยืนของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เมื่ อ ผู วิ จั ย ได ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขรู ป แบบการส ง เสริ ม ลั ก ษณะความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น ตาม
คาแนะนาของอาจารยแที่ปรึกษาวิทานิพนธแ และขอเสนแนะของผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยไดนารูปแบบ
การสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไปใชกับ
นักเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต บาง
แค กรุ งเทพมหานคร ที่ล งทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 30 คน โดยมี
รายละเอียดการใชรูปแบบ ดังนี้
3.1 ขั้นตอนการเตรียมการกอนการจัดการเรียนรู
3.1.1 ผูวิจัยไดปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู ตามคานาของผูทรงคุณวุฒิจนเป็น
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยฉบับสมบูรณแ
3.1.2 กาหนดเนื้อหา และจัดทาตารางการจัดการเรียนรู
3.1.3 ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
3.1.3.1 ทาหนังสื อขออนุญาตในการจัดการเรียนรูจากบัณฑิตวิทยาลั ย
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
3.1.3.2 ประสานงานในการขออนุญาตการจัดการเรียนรู เรื่อง การสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ตอผูอานวยการศูนยแบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตบางแค เพื่อขออนุญาตใชสถานที่ตามระยะเวลาที่กาหนด
3.1.3.3 ติดตอประสานงานเชิญวิทยากร อาจารยแสุพีเรศรแ อภัยพลชาญ
จากมหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขต เพาะชาง และอาจารยแทวีชาติ จากโรงเรียนสอนศิลปะ City of
ART มาเป็นวิทยากรทางดานศิลปะ
3.1.3.4 ประสานงานกับอาจารยแฉลวย นนทพันธแ อาจารยแในสั งกัด
ศูนยแบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค เพื่ออานวยความสะดวกใน
การดาเนิน การจัดการเรี ยนรูแกนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามวัน เวลา และสถานที่
กาหนด
3.1.3.5 จัดทารายชื่อผูเขารวมการจัดการเรียนรูเพื่ อสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน
3.1.3.6 จัดทาเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู
3.1.3.7 จัดเตรียมอุปกรณแประกอบการจัดการเรียนรู
3.1.3.8 จัดเตรียมของที่ระลึกใหแกวิทยากร และของที่ระลึกใหแกผูเขารวม
การจัดการเรียนรู

153
3.2 นาเสนอรูปแบบการทดลอง
ในการศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูวิจัยใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียวประเมินผลกอนและ
หลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Only Design) โดยมีแบบแผนการทดลอง
O1
เมื่อ

O1
O2
X

=
=
=

X

O2

การประเมินผลกอนการทดลอง
การประเมินผลหลังการทดลอง
การจัดกระทาตามโปรแกรมทดลอง

3.3 ดาเนินการจัดการเรียนรู
การดาเนินการจัดการเรียนรู ผูวิจัยเป็นผูดาเนินการดวยตนเองทั้งหมด มีผูชวยผูวิจัยเป็นผู
คอยสนับสนุนการฝึกอบรม การจัดการเรียนรูในครั้งนี้ เป็นไปตามตารางเวลา ตามวิธีการ และตาม
รูปแบบที่ผูวิจัยรวมกับผูเรียนไดกาหนดขึ้น
3.4 ผลการวิเคราะหแขอมูลพื้นฐานของผูเขารับการทดลองจากการประเมินดวยแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ผูวิจัยดาเนินการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนกับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน กรุงเทพมหานคร เขตบางแค จานวน 30 คน โดยแสดงขอมูลพื้นฐาน
ของผูเขารับการทดลอง ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 20 ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ขอมูลพื้นฐานทั่วไป

จานวน

รอยละ

รวม

11
19
30

36.7
63.3
100.0

รวม

30
30

100.0
100.0

รวม

18
12
30

60.0
40.0
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
เรียน กศน. ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
ประกอบอาชีพ
ไมไดทางาน
ประกอบอาชีพ
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ตารางที่ 20 (ตอ)
ขอมูลพื้นฐานทั่วไป
ที่พักอาศัย
บานเชา / บานตนเอง
พักอาศัยกับครอบครัว
รวม
ประสบการณแการเขาอบรม
เคย
ไมเคย
รวม
อายุ
เงินเดือน

จานวน

รอยละ

14
16
30

46.7
53.3
100.0

6
24
30
ˉx = 23.97

20.0
80.0
100.0
SD = 9.15

ˉx = 2916.67

SD = 4327.30

จากตารางที่ 20 ที่แสดงขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เขารวม
การจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน พบวา กลุมตัวอยางเป็น
เพศหญิงมากกวาเพศชาย มีจานวน 19 คน คิดเป็นรอยละ 63.3 และจานวน 11 คนคิดเป็นรอยละ
36.7 ตามลาดับ กลุมตัวอย างมีอายุเฉลี่ ย 23.97 ปี กลุมตัวอยางที่เขารวมการจัดการเรียนรูตาม
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ทั้งหมดเรียนที่ศูนยแการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขต (กศน.เขต) เขตบางแค ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจานวน 30 คน คิด
เป็นรอยละ 100.0 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญไมไดทางานจานวน 18 คนคิดเป็นรอยละ 60 และมีผูที่
ประกอบอาชีพจานวน 12 คน คิดเป็นรอยละ 40 โดยนักศึกษาการนอกระบบโรงเรียนมีเงินเดือนโดย
เฉลี่ยที่ 2,916 บาท นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่พักอาศัยกับครอบครัวมีจานวนใกลเคียงกับการพักอาศัย
บานเชา / บานตนเอง โดยมีทั้งสองกลุมมีจานวน 16 คนคิดเป็นรอยละ 53.3 และจานวน 14 คนคิด
เป็นรอยละ 46.7 ตามลาดับ และกลุมตัวอยางสวนใหญจานวน 24 คน คิดเป็นรอยละ 80.0 ไมเคย
เขารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเป็นไทยในขณะที่นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นกลุม
ตัวอยางจานวน 6 คน คิดเป็นรอยละ 20 เคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
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3.5 ผลการใช รู ป แบบการส ง เสริ ม ลั ก ษณะความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ในการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน มีวัตถุประสงคแเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน ทั้งในดานพฤติกรรม ดานความรู และดานเจตคติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.5.1 พฤติกรรมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ผูวิจัยไดทาการวิเคราะหแขอมูลลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนกอนและหลังการ
เขารวมโปรแกรมฯ (Pretest - Posttest) โดยใชแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใชประเมินตนเองเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืน 4 ดาน ไดแก ดาน
ศิลปะไทยดานการใชภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสินคาไทย จานวน 36 ขอ โดยคาตอบ
เป็นมาตรสวนประเมินคา 10 ระดับจาก 0 – 9 คะแนน และผูวิจัยนาคะแนนที่ไดมาวิเคราะหแดวย
สถิติการวิเคราะหแความแตกตางของคาเฉลี่ ยของกลุมที่สัมพันธแกัน (Paired-samples t - test) เพื่อ
เปรี ย บเทีย บผลของการทดลองใชรู ปแบบการส งเสริม ลั กษณะความเป็ นไทยอย างยั่งยื นส าหรั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยรวมและรายดาน ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 21 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนโดยรวมและรายดาน
ระหวางกอนและหลังเขารวมการจัดการเรียนรู (N = 30)
คะแนน

Min

Max

ˉx

SD

ศิลปะไทย กอนเรียน
(9 ขอ) หลังเรียน

9

2.00

7.78

5.17

1.48

9

3.11

7.89

6.31

1.22

ภาษาไทย กอนเรียน
(12 ขอ) หลังเรียน

12

2.00

7.50

5.08

1.53

12

2.58

8.08

6.56

1.38

ภูมิปใญญา กอนเรียน
ไทย (9
หลังเรียน
ขอ)
สินคาไทย กอนเรียน
(6 ขอ) หลังเรียน

9

2.56

8.75

5.41

1.83

9

3.22

8.78

6.59

1.33

6

2.67

8.67

5.17

1.84

6

3.17

8.69

6.56

1.35

กอนเรียน

9

2.39

7.50

5.20

1.46

หลังเรียน

9

3.36

8.28

6.50

1.24

ดาน

รวมทุก
ดาน

ทดสอบ

** มีนัยสาคัญที่ระดับ .01

t

Sig.

3.42**

.00

4.45**

.00

3.33**

.00

3.49**

.00

4.19**

.00

156

จากตารางที่ 21 พบวา คะแนนเฉลี่ยลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนโดยรวม ระหวางกอน
และหลั งการเขารว มการใชรูป แบบลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะความเป็นไทยหลังเขารวมการใชรูปแบบ สูงกวากอนเขารวมการใช
รูปแบบ (xˉ = 6.50 SD = 1.24 และ ˉx = 5.20 SD = 1.46 ตามลาดับ)
เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา คะแนนเฉลี่ยของลักษณะความเป็นไทยรายดานทุกดาน
ไดแก ดานศิลปะไทย ดานภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสินคาไทย ระหวางกอนและหลังการ
เขารวมการใชรูปแบบลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะความเป็นไทยด านศิลปะไทย
หลังเขารวมการทดลอง (xˉ = 6.31 SD = 1.22) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง (xˉ = 5.17 SD = 1.48)
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะความเป็นไทยดานภาษาไทยหลัง
เขารวมการทดลอง (xˉ = 6.56 SD = 1.38) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง (xˉ = 5.08 SD = 1.53)
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะความเป็นไทยดานภูมิปใญญาไทย
หลังเขารวมการทดลอง (xˉ = 6.59 SD = 1.33) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง (xˉ = 5.41 SD = 1.83)
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะความเป็นไทยดานสินคาไทยหลัง
เขารวมการทดลอง (xˉ = 6.56 SD = 1.35) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง (xˉ = 5.17 SD = 1.84)
แสดงวา นั กศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เขารว มการจัดการเรียนรูเพื่อส งเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน มีลักษณะความเป็นไทยโดยรวม และรายดาน (ดานศิลปะไทย ดาน
ภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสินคาไทย) เพิ่มสูงขึ้น
3.5.2 ความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ในการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทาการวัดความรูเกี่ยวกับลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมฯ (Pretest - Posttest) โดยใชแบบวัด
ความรูเกี่ยวกับ ลักษณะความเป็น ไทยอยางยั่งยืน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใชสาหรับวัดความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน 4 ดาน ไดแก ดานศิลปะไทยดานการใชภาษาไทย ดานภูมิปใญญา
ไทย และดานสินคาไทย จานวน 30 ขอ เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนในเรื่องตางๆ มากนอยเพียงใด
แบบวั ด ความรู ลั ก ษณะความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น นี้ เป็ น ข อ สอบแบบกาถู ก ผิด (True-false test) โดยผูเรียนจะไดคะแนน 1 คะแนน เมื่อตอบคาถามเกี่ยวกับความเป็นไทย
อย า งยั่ ง ยื น ได ถู กต อ ง และได 0 คะแนน เมื่ อ ตอบค าถามเกี่ ยวกั บ ความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น
ไมถูกตอง จากนั้นผูวิจัยนาคะแนนที่ไดมาวิเคราะหแดวยสถิติการวิเคราะหแความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของกลุมที่สัมพันธแกัน (Paired-samples t - test ) เพื่อเปรียบเทียบผลของการใชรูปแบบการ

157
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดังแสดงใน
ตาราง
ตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนโดยรวมและรายดาน
ระหวางกอนและหลังเขารวมการใชรูปแบบลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน (N=30)
ดาน

ทดสอบ

คะแนน

Min

Max

ˉx

SD

กอนเรียน

9

3.00

8.00

5.90

1.18

หลังเรียน

9

7.00

10.00

8.50

0.77

กอนเรียน

11

4.00

10.00

7.13

1.56

หลังเรียน

11

8.00

11.00

10.10

1.02

ภูมิปใญญา กอนเรียน
ไทย
หลังเรียน

6

2.00

6.00

4.23

1.04

6

3.00

6.00

5.20

0.92

กอนเรียน

4

0.00

4.00

2.86

1.16

หลังเรียน

4

2.00

4.00

3.56

0.67

กอนเรียน

30

16.00

26.00

20.13

2.93

หลังเรียน

30

21.00

30.00

27.36

2.35

ศิลปะไทย
ภาษาไทย

สินคาไทย
รวมทุก
ดาน

t

Sig.

12.24**

.00

8.98**

.00

4.35**

.00

3.25**

.00

12.24**

.00

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 22 พบวา คะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยโดยรวม
ระหวางกอนและหลังการเขาร วมการงใชรูปแบบลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ ยความรูลักษณะความเป็นไทยหลังเขารวมการใชรูปแบบ
สูงกวากอนเขารวมการใชรูปแบบ (xˉ = 27.36 SD = 2.35 และ ˉx = 20.13 SD = 2.93 ตามลาดับ)
เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา คะแนนเฉลี่ยของความรูลักษณะความเป็นไทยรายดานทุก
ดาน ไดแก ดานศิลปะไทย ดานภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสินคาไทย ระหวางกอนและ
หลังการเขารวมการใชรูปแบบลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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โดยนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็น
ไทยดานศิลปะไทยหลังเขารวมการทดลอง (xˉ = 8.50 SD = 0.77) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง
(xˉ =5.90 SD = 1.18)
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
ดานภาษาไทยหลังเขารวมการทดลอง (xˉ = 10.10 SD = 1.02) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง
(xˉ =7.13 SD = 1.56)
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
ดานภูมิปใญญาไทยหลังเขารวมการทดลอง (xˉ =5.20 SD = 0.92) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง
(xˉ =4.23 SD = 1.04)
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
ดานสินคาไทยหลังเขารวมการทดลอง (xˉ =3.56 SD = 0.67) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง
(xˉ =2.86 SD = 1.16)
แสดงวา นั กศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เขารว มการจัดการเรียนรูเพื่อส งเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน มีความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยโดยรวม และรายดาน (ดาน
ศิลปะไทย ดานภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสินคาไทย) เพิ่มสูงขึ้น
3.5.3 เจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ในการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทาการวัดเจคติเกี่ยวกับลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมฯ (Pretest - Posttest) โดยใชแบบวัดเจตคติ
เกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใชสาหรับวัดเจตคติเกี่ยวกับลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน 4 ดาน ไดแก ดานศิลปะไทยดานการใชภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย
และดานสินคาไทย จานวน 24 ขอ โดยคาตอบเป็นแบบมาตรวัดที่ใชจาแนกความหมายของคา
(Semantic Differential Scale) ของออสกูด (Osgood) ที่กาหนดไว 7 ระดับ เพื่อตรวจสอบวา
ผูเรียนมีเจตคติเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืนในเรื่องตางๆ มากนอยเพียงใด และผูวิจัยนาคะแนน
ที่ไดมาวิเคราะหแดวยสถิติการวิเคราะหแความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมที่สั มพั นธแกัน (Pairedsamples t - test ) เพื่อเปรียบเทียบผลของการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยรวมและรายดาน ดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนโดยรวมและ
รายดาน ระหวางกอนและหลังเขารวมการใชรูปแบบลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน (N=30)
คะแนน

Min

Max

ˉx

SD

ศิลปะไทย กอนเรียน
(6 ขอ) หลังเรียน

6

1.33

1.83

1.57

0.17

6

4.33

6.83

5.66

0.83

ภาษาไทย กอนเรียน
(8 ขอ) หลังเรียน

8

1.13

2.25

1.64

0.34

8

5.00

7.00

5.95

0.69

ภูมิปใญญา กอนเรียน
ไทย (6 ขอ) หลังเรียน

6

1.00

2.50

1.70

0.48

6

4.67

7.00

5.85

0.61

สินคาไทย กอนเรียน
(4 ขอ) หลังเรียน

4

1.00

2.75

1.75

0.56

4

5.00

7.00

5.96

0.62

กอนเรียน

6

1.23

2.29

1.66

0.33

หลังเรียน

6

5.00

6.96

5.86

0.57

ดาน

รวมทุก
ดาน

ทดสอบ

t

Sig.

28.17

.00

26.04

.00

27.57

.00

22.30

.00

30.48

.00

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 23 พบวา คะแนนเฉลี่ยของเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยโดยรวม
ระหว างก อนและหลั งการเขา ร ว มการใชรูป แบบลั กษณะความเป็ นไทยอยา งยั่ง ยืนของนัก ศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ ยเจตคติลักษณะความเป็นไทยหลังเขารวมการงใชรูปแบบ
สูงกวากอนเขารวมการใชรูปแบบ (xˉ = 5.86 SD = 0.57 และ ˉx = 1.66 SD = 0.33 ตามลาดับ)
เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา คะแนนเฉลี่ยของเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยราย
ดานทุกดาน ไดแก ดานศิลปะไทย ดานภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสินคาไทย ระหวาง
กอนและหลังการเขารวมการใชรูปแบบลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็น
ไทยดานศิลปะไทยหลังเขารวมการทดลอง (xˉ =5.66 SD = 0.83) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง
(xˉ =1.57 SD = 0.17)
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นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
ดานภาษาไทยหลังเขารวมการทดลอง (xˉ =5.95 SD = 0.96) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง
(xˉ =1.64 SD = 0.34)
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
ดานภูมิปใญญาไทยหลังเขารวมการทดลอง (xˉ =5.85 SD = 0.61) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง
(xˉ =1.70 SD = 0.48)
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
ดานสินคาไทยหลังเขารวมการทดลอง (xˉ =5.96 SD = 0.62) สูงกวากอนเขารวมการทดลอง
(xˉ =1.75 SD = 0.56)
แสดงวา นั กศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เข ารว มการจัดการเรียนรูเพื่อส งเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน มีเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยโดยรวม และรายดาน (ดาน
ศิลปะไทย ดานภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสินคาไทย) เพิ่มสูงขึ้น
3.6 ผลการวิเคราะหแประสิทธิภาพของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
3.6.1 ผลการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการดาเนินกิจกรรมการสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ผูวิจัยไดดาเนินการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
เป็นผูเขารวมการจัดการเรียนรู โดยใชการประเมิน 5 ดาน ประกอบดวย 1) การตั้งใจการฟใงการ
บรรยาย 2) การตั้งขอคาถามหรือขอซักถาม 3) การรวมมือกับกลุมในการทากิจกรรมตางๆ 4) การ
นาเสนอขอมูลที่เป็นประโยชนแตอการเรียนการสอน และ 5) การสงงานเรียบรอยตรงตามเวลาที่
กาหนด ซึ่งผลของการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนดังแสดงในตารางที่ 24 –25
ตารางที่ 24 ผลการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงคแ

ผลการเขารวม

1

กิจกรรมมนตแวิเศษ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธแ
ความคุนเคย ทั้งระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน และผูวิจยั
กับผูเรียน

-ทุกคนใหความรวมมือในการทากิจกรรมอยาง
สนุกสนาน
-ผูเรียนใชเวลาในการปรับตัวไมมากเนื่องจากสวน
ใหญรูจักและคุนเคยกันเป็นอยางดี
-ผูเรียนใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรม
เนื่องจากหัวขอนาสนใจ

2

กิจกรรม ใหโลก...
นิยมไทย

-ผูเรียนสนใจที่จะศึกษาใบเอกสารความรู
-ผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายเนื่องเป็น
ประสบการณแเดิมที่สนุกสนาน
- ในการแทรกเรื่องราวที่เป็นเกร็ดความรูเกี่ยวกับ
ความเป็นไทย ผูเรียนจะใหความสนใจเป็นพิเศษ

เพื่อทบทวนความรูความ
เขาใจเดิมที่มเี กี่ยวกับความ
เป็นไทย ในดานศิลปะไทย
ภาษาไทย ภูมิปใญญาไทย และ
สินคาไทยของผูเ รียน
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ตารางที่ 24 (ตอ)
ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงคแ

ผลการเขารวม

3

กิจกรรมมหัศจรรยแ เพื่อใหผูเรียนเขาใจ และสราง -ผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับภาพยนตรแโหมโรงกัน
ดนตรีไทย
ความคิดใหม เกีย่ วกับดนตรี อยางกวางขวางเนื่องจากมีเพลงและดนตรีไทย
ไทยไดอยางเหมาะสม
ประกอบอยางไพเราะ และเป็นภาพยนตรแที่ผเู รียน
สวนใหญเคยดูแลว

4

กิจกรรมวรรณคดี
สโมสร

5

กิจกรรมศิลปะไทย เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู
ยุคตางๆ
ประสบการณแ เกี่ยวกับศิลปะ
ไทยในยุคตางๆ ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม

-ผูเรียนสนใจ และซักถามเรื่องราวตางๆจาก
วิทยากรเป็นระยะ

6

กิจกรรมสวัสดี

- ผูเรียนไมกลาแสดงออกในการแสดงบทบาท
สมมติ

7

กิจกรรมสานวน
ไทย...อะไรเอย

เพื่อใหผูเรียนเขาใจความ
เป็นมาของคาวา สวัสดี และ
ภูมิใจในการใชคาวา สวัสดี
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรู
สุภาษิต คาพังเพย สานวน
ไทยจากการเขารวมกิจกรรม

เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน
สรางความคิดใหม และกระทา
กิจกรรมเกี่ยวกับรอยแกว
รอยกรอง ได
เพื่อใหผูเรียนรูจักผาไทย และ
การใชผาไทยอยางเหมาะสม

-ผูเรียนสนใจที่จะเรียนรูการเขียนและถอดความ
กลบทงูกลืนหางเป็นอยางมาก
-ผูเรียนสนุกกับการแตงกลบท และออกมาอาน
หนาชั้นเพื่อใหเพื่อนในชั้นเรียนถอดความ
-ผูเรียนใหความสนใจในวิดโี อพระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถ

8

เพื่อใหผูเรียนมีความรู เขาใจ
เกี่ยวกับวรรณคดีไทยไดอยาง
เหมาะสม

-ผูเรียนสนใจความเป็นมาของการกอตั้งวรรณคดี
สโมสร และวรรณคดีที่ไดรับการยกยอง
-ผูเรียนสนใจชมวิดีโอพระราชพิธีเสด็จพระราช
ดาเนินทางชลมารค พรอมฟใงกาพยแเหเรือ แต
ในชวงทายๆ ผูเรียนเริ่มใหความสนใจลดลง

-ผูเรียนสนใจที่จะเรียนรูและคนหาสุภาษิต คา
พังเพย และสานวนไทยเพื่อใชในการทากิจกรรม
-ผูเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมการทายสุภาษิต คา
พังเพย และสานวนไทย
กิจกรรมปริศนาคา เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรู -ผูเรียนสนใจที่จะเรียนรูและคนหาคาราชาศัพทแ
ราชาศัพทแ
คาราชาศัพทแจากการกิจกรรม เพื่อใชในการทากิจกรรมใบคา
-ผูเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมการใบคาราชศัพทแ

9

กิจกรรมกลบท

10

กิจกรรมผาไทย
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ที่

11
12

13

14

15

กิจกรรม

วัตถุประสงคแ

ผลการเขารวม

-ผูเรียนใหความสนใจในวิดโี อสถาปใตยกรรมไทย
เพื่อใหผูเรียนรูสึกภาคภูมิใจใน แบบตางๆ โดยเฉพาะที่พระราชวังสนามจันทรแ
กิจกรรม
ภูมิปใญญาไทยดาน
-ผูเรียนสนใจฟใงและซักถามเรื่องราวความเป็นมา
สถาปใตยกรรมไทย
สถาปใตยกรรมไทย
เกร็ดความรูเกีย่ วกับสถาปใตยกรรมไทย และ
เรื่องราวของยาเหล
กิจกรรมการ
เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน
-ผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงการทองเที่ยวเชิง
ทองเที่ยววิถีไทย
สรางความคิดใหม และกระทา อนุรักษแและการทองเที่ยววิถีไทยอยางสนุกสนาน
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยววิถีไทยได
กิจกรรมสานปลา เพื่อใหผูเรียนกระทากิจกรรม -ผูเรียนสนใจเรื่องราวของการจักสาน ที่ผูกพันกับ
ตะเพียน
เกี่ยวกับเครื่องจักสานได
วิถีชีวิติของคนไทย
-ผูเรียนสนใจ และรวมมือกันในการจักใบจาก และ
เรียนรูวิธีการสานปลาตะเพียนอยางสนุกสนาน
กิจกรรมสินคา
เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน
-ผูเรียนใหความสนใจในผลิตภัณฑแ OTOP ที่นามา
OTOP
สรางความคิดใหม และกระทา จัดแสดง
กิจกรรมเกี่ยวกับสินคาไทยได -ผูเรียนรวมกับอภิปราย และระดมสมองในการ
ชวยกันรณรงคแใหใชสินคาไทย
กิจกรรมสนทนา
เพื่อใหทราบถึงลักษณะความ -ผูเรียนยังคงสนใจ และศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ
กลุม
เป็นไทยอยางยั่งยืนในตัว
ความเป็นไทยเพิ่มเติม เชน การเขียนกลบท การ
ผูเรียนหลังจากเขารวม
คนหาความรูเ กี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยเพิ่มเติม
กิจกรรมแลว 1 เดือนและ 3 อยูเสมอเมื่อมีโอกาส
เดือน

จากตารางที่ 24 จะเห็นไดวาในแตละกิจกรรมที่ผูเรียนไดเขารวมในการจัดการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ทั้ง 15 กิจกรรมนั้น นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ที่เขารวมไดรับความรู และสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่กาหนดให และผูเรียนใหความรวมมือและสนใจ
ในแตละกิจกรรมเป็นอยางดี ทั้ง กิจกรรมมนตแวิเศษ กิจกรรม ใหโลก...นิยมไทย กิจกรรมมหัศจรรยแ
ดนตรีไทย กิจกรรมวรรณคดีสโมสร กิจกรรมศิลปะไทยยุคตางๆ กิจกรรมสวัสดี กิจกรรมสานวนไทย...
อะไรเอย กิจกรรมปริ ศนาคาราชาศัพทแ กิจกรรมกลบท กิจกรรมผาไทย กิจกรรมสถาปใตยกรรม
กิจกรรมการทองเที่ยววิถีไทย กิจกรรมสานปลาตะเพียน กิจกรรมสินคา OTOP กิจกรรมสนทนากลุม
ซึ่งในแตละกิจกรรมที่ไดกาหนดนั้นตา งมีวัตถุประสงคแในการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยที่แตกตาง
กันไปในแตละกิจกรรมเพื่อใหครอบคลุมลักษณะความเป็นไทยในทุกดานตามที่กาหนด
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ตารางที่ 25 ผลการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่เขารวมการใชรูปแบบกิจกรรมการสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน (N = 30)
การประเมินรูปแบบ

ˉx

SD

รอยละ

ผลการประเมิน

ตั้งใจฟใงการบรรยาย (4)
ตั้งขอคาถาม หรือซักถาม (4)
รวมมือกับกลุม (4)
นาเสนอขอมูลที่เป็นประโยชนแ (4)
สงงานเรียบรอยตรงเวลา (4)
รวม (20)

3.57
3.13
3.37
3.23
3.60
16.90

0.77
0.86
0.71
1.00
0.62
2.09

89.25
78.25
84.25
80.75
90.00
84.50

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 25 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่เขารวมการใชรูปแบบกิจกรรม
การสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนพบวา นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนจานวน 30
คน มีการรวมมือและเขารวมกิจกรรมอยูในเกณฑแดีมาก(xˉ = 16.90, SD = 2.09) โดยไดคะแนนจาก
การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนทั้ง 5 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20
คะแนน คิด เป็ น ร อยละ 84.50 สู ง กว าเกณฑแที่ ก าหนดไว รอ ยละ 80 แสดงวา ประสิ ทธิ ภ าพด า น
กระบวนการ (E1) ของรูปแบบการสงเสริมลักษณะคามเป็นไทยอยางยั่งยืน มีประสิทธิภาพเทากับ
84.50
เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ผูเรียนที่เขารวมมีพฤติกรรมการสงงานเรียบรอยตรงเวลา(xˉ
= 3.60, SD = 0.62) อยูในเกณฑแดีมากและมีความตั้งใจในการฟใงบรรยายของผูเรียนอยูระดับดีมาก
(xˉ = 3.57, SD = 0.77)รวมถึงผูเรียนยังมีความรวมมือกับกลุมและการนาเสนอขอมูลที่เป็นประโยชนแ
ก็อยูในเกณฑแดีมากเชนกัน (xˉ = 3.37, SD = 0.71, ˉx = 3.23, SD = 1.00 ตามลาดับ) ในขณะที่
ผูเรียนมีตั้งขอคาถามหรือซักถามอยูในระดับดี (xˉ = 3.13, SD = 0.86) คิดเป็นรอยละ 90.00 89.25
84.25 80.75 และ 78.25 ตามลาดับ
3.6.2 ผลการใช รู ป แบบการส ง เสริ ม ลั ก ษณะความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น ส าหรั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ในการใชรู ปแบบการส งเสริมลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนส าหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทาการวัดความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมฯ (Pretest - Posttest) แลวจึงนาคะแนนที่ไดมาใชใน
การศึกษาผลของการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 26 คะแนนความรูเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืนกอนและหลังการเขารวมการใชรูปแบบ
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน (N=30)
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
รวม
ˉx
SD
รอยละ

คะแนนความรูเ กี่ยวกับความเป็นไทย
Pretest
Posttest
17
30
20
28
17
28
25
30
23
28
17
29
18
30
26
28
23
29
26
29
19
29
19
30
22
28
22
30
18
24
22
26
19
28
24
28
23
26
20
25
20
27
22
27
16
30
17
25
18
21
18
24
18
25
17
27
17
23
21
29
604
821
20.13
27.36
2.93
2.35
67.10
91.2

D

D2

13
8
11
5
5
12
12
2
6
3
10
11
6
8
6
4
9
4
3
5
7
5
14
8
3
6
7
10
6
8
217
7.23
3.23
24.10

169
64
121
25
25
144
144
4
36
9
100
121
36
64
36
16
81
16
9
25
49
25
196
64
9
36
49
100
36
64
47,089
62.43
51.95
580.81
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จากตารางที่ 26 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนจากการทา
แบบวัดความรูเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืนกอนเรียนเทากับ 20.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.93 คิดเป็นรอยละ 67.10 และคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนจาก
การทาแบบวัดความรูเกี่ ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืนหลังเรียนเทากับ 27.36 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 2.35 คิดเป็นรอยละ 91.20 สูงกวาเกณฑแที่ตั้งไวคือ รอยละ 80
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวา คุณภาพของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) เพราะทาใหผูเรียนมีความกาวหนาในการ
เรียนเพิ่มขึ้น
3.6.3 ประสิ ท ธิภ าพของรู ป แบบการส งเสริ ม ลั ก ษณะความเป็ นไทยอยา งยั่ ง ยื น
สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ในการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูวิจัยใชวิธีการหาประสิทธิภาพ (Efficiency) จากสูตร
E1 / E2 โดยใชขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่เขารวมการใชรูปแบบกิจกรรมการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนเป็นขอมูล E1 และใชขอมูลจากคะแนนความรูเกี่ยวกับความเป็นไทย
อยางยั่งยืนหลังการเขารวมการใชรูปแบบลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนเป็นขอมูล E2 ดังแสดงใน
ตาราง
ตารางที่ 27 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน
คะแนนเต็ม

ˉx

SD

รอยละ

คะแนนจากการรวมมือและรวมกิจกรรมในชั้นเรียน

20

16.90

2.09

84.50

คะแนนความรูเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืน

30

27.36

2.36

91.20

คะแนน

ประสิทธิภาพของรูปแบบการสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน (E1 / E2 ) เทากับ 84.50/91.20
จากตารางที่ 27 พบวา นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนจานวน 30 คน ไดคะแนนจาก
การรวมมือและเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.90 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.09 คิดเป็นรอยละ 84.50 และคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนจากการทาแบบวัดความรูเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืนหลังเรียนเทากับ 27.36 จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.36 คิดเป็นรอยละ 91.20
สรุป รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ย น เป็ น รู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู เ พื่ อส ง เสริม ลั กษณะความเป็ นไทยอยา งยั่ ง ยืน ที่ มี
ประสิทธิภาพเทากับ 84.50 / 91.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑแที่ตั้งไวคือ 80/80
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3.6.4 ผลการหาพัฒนาการของลักษณะความความเป็นไทยอยางยั่งยืนของผูเรียนที่
เขารวมการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
การหาพัฒนาการของลักษณะความความเป็นไทยอยางยั่งยืนของผูเรียนที่เขารวมใช
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนในครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหแหาดัชนีประสิทธิผล
(E.I.) ของรูปแบบการสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตามวิธีการของกูดแมน เฟลทเอรแและชไนเดอรแ (Goodman. Fletcher and Schneider. 1980 :
30-40) โดยจะหาพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของผูเรียนโดยอาศัยการหาคาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness
index : EI.) โดยมีวิธีการหาคือ
ดัชนีประสิทธิผล(รายบุคคล) เทากับ ความแตกตางของคะแนนหลังเรียนกับกอนเรียน หาร
ดวยความแตกตางของคะแนนเต็มกับคะแนนกอนเรียน
ดัชนีประสิทธิผล(กลุม) เทากับ ความแตกตางของคะแนนหลังเรียนกับกอนเรียนของทุกคน
หารดวยความแตกตางของ(คะแนนเต็มคูณดวยจานวนผูเรียน) กับคะแนนกอนเรียนของทุกคน
ดัชนีประสิทธิผลกลุม = (ผลรวมของคะแนนสอบหลังเรียน – ผลรวมรวมของคะแนนสอบกอนเรียน )
(จานวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) - ผลรวมของคะแนนสอบกอนเรียน

=
=
E.I.

=

821 – 604
(30 x 30) - 604
217
296
0.73

สรุปไดวา ดัชนีประสิทธิผลกลุมของรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน มี
คาเทากับ 0.73 หมายความวา ผูเรียนที่เขารวมในการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนมีพัฒนาการของลักษณะความความเป็นไทยอยางยั่งยืน เพิ่มขึ้นรอยละ 73
3.7 ผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การประเมินความพึงพอใจในการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูวิจัยไดดาเนินการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
โดยใชแบบสอบถามเป็นมาตรสวนประเมินคา 5 ระดับของลิเคิรแท (Likert Scale) มีคาตั้งแต 5 - 1
แทนความหมาย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ในการสอบถามความพึงพอใจดาน
เนื้อหาและหลักสูตร ความพึงพอใจดานการเรียนรู ความพึงพอใจดานการประเมินการเรียนรู และ
ความพึงพอใจดานอื่นๆ ผลการวิเคราะหแขอมูลจากแบบสอบถาม ดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 28 ผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการประเมินความพึงพอใจ

ˉx

SD

ความพึงพอใจดานเนื้อหาและหลักสูตร
ความครบถวนของเนื้อหา
ความทันสมัยของเนื้อหา
เนื้อหากระตุนความสนใจของผูเรียน
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียน
กิจกรรมสนุกและมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
ความพึงพอใจดานการเรียนรู
สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสทบทวนประสบการณแของตัวเอง
มากขึ
ชวยให้นผูเรียนเขาใจความเป็นไทยอยางยั่งยืนไดลึกซึ้งมากขึ้น
ทาใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู
สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน
ทาใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่
ทาใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคแ
ทาใหผูเรียนเกิดความมั่นใจที่จะนาความรูสูการปฏิบัติ
ความพึงพอใจดานการประเมินการเรียนรู
การประเมินมีความเที่ยง เป็นธรรม
มีการแจงแนวทางการประเมินตั้งแตครั้งแรก
แบบประเมินมีความชัดเจน ครอบคลุม
ความพึงพอใจดานอื่นๆ
มีสื่อการเรียนการสอนที่นาสนใจและเหมาะสม
ผูสอนมีความรูในเนื้อหาเป็นอยางดี
ผูสอนมีเทคนิควิธีการสอนนาสนใจ
รูปแบบการเรียนเหมาะสมกับกลุมผูเรียน
รูปแบบการเรียนทาใหเขาใจเนื้อหาไดงาย
รวม

4.11
4.56
4.13
3.90
3.83
4.13
3.98
4.30
3.66
3.90
4.23
4.06
3.80
3.90
4.23
4.16
4.06
4.46
4.24
4.30
4.40
4.20
4.13
4.20
4.11

.47
.67
.86
.99
.91
.57
.36
.74
.99
.66
.10
.78
.88
.80
.47
.79
.78
.68
.73
.98
.81
.84
.89
.99
.35

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 28 ผลการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนในภาพรวมอยูในระดับมาก (xˉ = 4.11 SD = 0.35) เมื่อ
พิจารณารายดานและรายขอ ปรากฏดังนี้
1) ดานเนื้อหาและหลักสูตร ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (xˉ = 4.11 SD = 0.47)
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลาดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ความครบถวนของเนื้อหา (xˉ
= 4.56 SD = 0.67) ความทันสมัยของเนื้อหา(xˉ = 4.13 SD = 0.86) กิจกรรมสนุกและมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา (xˉ = 4.13 SD = 0.57) เนื้อหากระตุนความสนใจของผูเรียน (xˉ = 3.90 SD =
0.99) และหลักสูตรมีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียน(xˉ = 3.83 SD = 0.91)
2) ดานการเรียนรู ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (xˉ = 3.98 SD = 0.36) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ เรียงลาดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสไดทบทวน
ประสบการณแของตัวเอง (xˉ = 4.30 SD = 0.74) สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน(xˉ = 4.23
SD = 0.10) ทาใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ (xˉ = 4.06 SD = 0.78) ทาใหเกิด
บรรยากาศการเรียนรู (xˉ = 3.90 SD = 0.66) ทาใหผูเรียนเกิดความมั่นใจที่จะนาความรูสูการปฏิบัติ
(xˉ = 3.90 SD = 0.80) ทาใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคแ (xˉ = 3.80 SD = 0.88) และชวยให
ผูเรียนเขาใจความเป็นไทยอยางยั่งยืนไดลึกซึ้งมากขึ้น (xˉ = 3.66 SD = 0.99)
3) ดานการประเมินการเรียนรู ผูเรียนมีความพึงพอใจอยู ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.23 SD =
0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ เรียงลาดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก แบบประเมินมีความ
ชัดเจน ครอบคลุม (xˉ = 4.46 SD = 0.68) การประเมินมีความเที่ยง เป็นธรรม (xˉ = 4.16 SD =
0.79) มีการแจงแนวทางการประเมินตั้งแตครั้งแรก (xˉ = 4.06 SD = 0.78)
4) ดานอื่นๆ ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.24 SD = 0.73) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ เรียงลาดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ผูสอนมีความรูในเนื้อหาเป็น อยางดี
(xˉ = 4.40 SD = 0.81) มีสื่อการเรียนการสอนที่นาสนใจและเหมาะสม (xˉ = 4.30 SD = 0.98)
ผูสอนมีเทคนิควิธีการสอนนาสนใจ (xˉ = 4.20 SD = 0.84) รูปแบบการเรียนทาใหเขาใจเนื้อหาได
งาย (xˉ = 4.20 SD = 0.99) และรูปแบบการเรียนเหมาะสมกับกลุมผูเรียน (xˉ = 4.13 SD = 0.89)
ขอเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงรูปแบบฯ
1. ควรมีการอบรมที่เป็นการอบรมตอเนื่อง จะทาใหการสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน
เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรจั ด ให มี การทั ศ นศึ ก ษา ดู ง านนอกสถานที่ เพื่ อ ไปดู ส ถานที่ จ ริ ง ของจริ ง เพื่ อ ให
นักศึกษาไดนาความรูมาปรับใชไดอยางเหมาะสม
3. ควรให มีของรางวัล ในการทากิจกรรมแตล ะครั้งให มากขึ้น เพื่อจู งใจให แข งขันกันท า
กิจกรรมมากขึ้น
4. ควรเพิ่มหลักสูตรที่มีการทากิจกรรมที่สนุกสนานมากกวาการเรียนเนื้อหา
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5. ควรจัดทาใหกิจกรรมที่ทาเป็นสวนหนึ่งของคะแนนเก็บในการเรียนการสอน
3.8 การติดตามผลของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนโดยการจัดการสนทนากลุม
หลังจากที่ผูวิจัยไดดาเนินการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนกับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ศูนยแการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบางแค เสร็จสิ้นไปแลว 1 เดือนและ 3 เดือน ผูวิจัยไดจัดการประชุมสนทนากลุม เพื่อติดตามผล
ของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ เขารวมการใช
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
การจัดการสนทนากลุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนยแการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขตบางแค มีขึ้นในวันอาทิตยแที่ 2 มีนาคม 2557 และวันอาทิตยแที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา
9.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม ศูนยแการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต
บางแค โดยผูวิจัยไดประสานงานผานอาจารยแประจาชั้นเพื่อนัดนักศึกษาที่เป็นกลุมตัวอยางในการ
สนทนากลุมใหมาตามเวลาที่กาหนด เพื่อดาเนินการสนทนากลุมในเรื่องเกี่ยวกับผลของความเป็นไทย
อยางยั่งยืน ผูเขารวมการสนทนากลุม ประกอบดวย นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เขารวม
การทดลองใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน จานวน 5 คน ผูวิจัยไดกาหนด
ประเด็นการสนทนากลุม 3 ประเด็น (ภาคผนวก ข) ผลการจัดการสนทนากลุม มีรายละเอียดดังนี้
3.8.1. ความยั่งยืนของของลักษณะความเป็นไทยหลังเขารับการรวมการจัดการเรียนรู
ผลการสนทนากลุมในประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของลักษณะความเป็นไทย ผูเขารวมการ
สนทนากลุมจานวน 5 คน ไดรวมกันสรุปความคิดเห็น ดังตอไปนี้
3.8.1.1 ความคงทนของลักษณะความเป็ นไทยอยางยั่งยืน เป็นสิ่งสาคัญในการ
สะทอนเห็นถึงความยั่งยืน โดยหลังจากเสร็จสิ้นการเขารวมการจัดการเรียนรูไปแลว 1 เดือน และ 3
เดือน นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนผูเขารวมสนทนากลุมทั้ง 5 คน ยืนยันวา ตนเองและ
เพื่อนๆ ยังมีความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่แสดงถึงลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนในแตละ
ตัวชี้วัดมากนอยแตกตางกัน เนื่องจากการจัดการเรียนรู ซึ่งหมายถึงการเลือกวิธีสอน และเทคนิคการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสม ชวยใหบรรลุถึงจุดประสงคแการเรียนรูที่วางไว ทาใหผูเรียนเกิดความสนใจ
ชอบ เกิดเห็นคุณคา มีความตระหนัก และซาบซึ้งในลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน เพราะแตละ
กิจกรรมไดเปิดโอกาสใหผูเรียนสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเอง ตามความสนใจ ความชอบ
และความถนัดของตนเอง ซึ่งนับเป็นการชี้ชองทางใหผูเรียนไดสังเกตเห็น และใชชีวิตตามแนวทาง
ความเป็นไทยอย างยั่งยืนที่มีอยู ในชีวิตประจาวันไดอยางมีความสุข ดังเชนบทสัมภาษณแนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่กลาววา
“ชอบ สนใจ และตามศึกษาเรื่องสมุนไพรไทยอยู่แล้ว พอได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับความเป็นไทยที่จัดขึ้น ยิ่งทําให้มั่นใจในการศึกษาเรื่องสมุนไพรไทยของตัวเองมากขึ้นค่ะ”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2557)
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“......หนู และเพื่อนยังติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยอยู่ เพราะความเป็นไทย มีอยู่
รอบๆ ตัวของเรา บางอย่างสามารถนํามาประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวันได้......”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2557)
เมื่อเวลาผานไป 3 เดือนยังเห็นไดวา นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนยังมีลักษณะ
ความเป็นไทยอยูอยางคงทนและยั่งยืน ซึ่งสิ่งสาคัญที่สะทอนใหเห็นถึงความยั่งยืนนันเป็นการยืนยันวา
ตนเองและเพื่อนๆ ยังมีความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่แสดงถึงลักษณะความเป็นไทยอยูอยาง
ตอเนื่องและสามารถถายทอดไปยังผูอื่นอีกดวย ดังเชนบทสัมภาษณแนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่กลาววา
“ตอนนี้หนูและเพื่อนๆ เลือกที่จะซื้อเครื่องจักสานเป็นของใช้ส่วนตัวและของฝากให้ กับคน
อื่นเยอะมาก อย่างเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปเลือกซื้อกล่องใส่กระดาษทิชชู่ที่สานจากผักตบชวามาใช้
กัน รู้สึกว่ามันสวย และทนทาน ที่สําคัญคือยังเป็นการช่วยสนับสนุนสินค้าไทยด้วยนะคะ”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557)
“ตอนนี้ก็ยังแต่งกลอน และกลบท แล้วสอนให้เพื่อนคนอื่นๆอ่านและหัดแต่งกลอนให้เป็น
เหมือนเรา จะได้มีเพื่อนแต่งกลอนและแบ่งกันอ่านเยอะๆค่ะ โดยหนูและเพื่อนๆ จะช่วยกันหาข้อมูล
ของกลอนและกลบทที่แปลกๆ และเพราะๆ จากในอินเตอร์เน็ตแล้วมาแบ่งกันอ่าน.....”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557)
“.....เมื่อก่อนเวลาไปเที่ยวหรือแม่ซื้อของไทย ขนมไทยมา ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ แต่หลังจากที่
เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ตอนนี้เรียกว่าให้ความสําคัญกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเลย
ดีกว่าค่ะ เพราะรู้สึกประทับใจกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์เก่าๆ และเกร็ ดประประวัติศาสตร์ที่สนุก
และให้ความรู้ อย่างตอนนี้ก็หาหนังสือเกร็ดประวัติศาสตร์ช่วงต้นรัตนโกสินทร์อ่านอยู่ค่ะ........”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557)
กลาวโดยสรุปคือ หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนไปแลว 1 เดือน และ 3 เดือน นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนยังมีความรู ทักษะ เจตคติ
และพฤติกรรมที่แสดงถึงลักษณะความเป็นไทยอยูอยางตอเนื่องผานสิ่งตางๆ รอบตัวในชี วิตประจาวัน
โดยนั กศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นกลุมตัวอยางแตละคนก็จะมีความซาบซึ้งและให
ความสาคัญกับความเป็นไทยในเรื่องตางๆ ตามที่ตัวเองสนใจและพัฒนาตอยอดสิ่งเหลานั้นใหงอกงาม
ตอเนื่องออกไป รวมทั้งยังสามารถถายทอดความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่ แสดงถึงลักษณะ
ความเป็นไทยไปยังผูอื่นดวย
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3.8.1.2 ปใจจัยที่สงผลตอความยั่งยืนของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน นักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนผูเขารวมสนทนากลุมทั้ง 5 คน มีความเห็นวา สิ่งแวดลอมที่เป็นบุคคล
รอบขาง เพื่อน และครอบครัว รวมถึงสถานที่ของศูนยแ การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เขตบางแค ตางก็เป็นปใจจัยสาคัญในการชวยกระตุนใหระลึกถึงคุณคา และความสาคัญ
ของลั กษณะความเป็น ไทยในดานตางๆ ไดอยางชัดเจนที่สุ ด โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานที่ของศูนยแ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางแค ซึ่งตั้งอยูในบริเวณวัดศาลาแดง
ซึ่งเป็นแหลงรวมของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนในทุกๆ ทั้งดานดานศิลปะไทย ดานการใช
ภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสินคาไทย จึงกอใหเกิดความตองการในการเรียนรู ศึกษา ใน
เรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของและสัมพันธแกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
ดังเชนบทสัมภาษณแนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่กลาววา
“ได้เห็นความเป็นไทยจากครอบครัวมาตลอดครับ ที่บ้านจะทําขนมไทยไว้ขายในช่วงเทศกาล
ก็น่าจะซึมซับมาจากตรงนั้นเยอะเหมือนกัน แต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนที่มีผลต่อเราเยอะ คือถ้าเราอยู่
ในกลุ่มที่ชอบแต่งกลอน เราก็คงจะอ่านกลอนเป็นเหมือนกันนั่นแหละ”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2557)
“เพื่อนมีส่วนสําคัญที่ทําให้หนูยังศึกษาและติดตามเรื่องความเป็นไทยค่ะ เพราะเพื่อนจะคอย
บอก คอยเล่าเรื่องให้ฟังอยู่ตลอด บางครั้งก็ชวนกันไปซื้อรองเท้าสานที่ตลาดนัด บางครั้งก็ซื้อมาฝาก
นั่นทําให้เราชื่นชมเค้า และพยายามจะเป็นแบบเพื่อนบ้างเหมือนกัน จนตอนนี้กลายเป็นเราเริ่มเป็น
คนที่สนใจและศึกษาในเรื่องความเป็นไทยไปโดยปริยายแล้วค่ะ.......”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557)
“โรงเรียนนี้ก็มีผลเยอะนะคะ โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในวัด เราได้เห็นเรื่องราวของความเป็นไทยมา
ตลอดทาง ทั้งโบสถ์ ทั้งศาลาวัด หนูว่ามันช่วยให้เราซึมซับความเป็นไทยไว้โดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งพอเรา
ได้ตระหนักถึงความสําคัญแล้ว มันก็ทําให้เราเข้าใจและชื่นชอบได้ไม่ยาก อย่างหลังๆ นี่ พวกเราไป
โบสถ์กันบ่อยค่ะ ข้างในมีจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ สวยงามมากค่ะ...........”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557)
นอกจากนี้ ผู เ ข า ร ว มสนทนากลุ ม คนอื่ น ๆ ยั ง เห็ น ว า สื่ อ ประเภทต างๆ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นสวนสาคัญในการชวยใหผูเรียนมีลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ทั้งในสวน
ของการเพิ่มความรู และการแสดงพฤติกรรมที่สะทอนความเป็นไทยไดอยางยั่งยืน รวมทั้งสื่อบางชนิด
ไดชวยใหเสริมสรางทักษะความเป็นไทยใหผูเรียนดวย เนื่องจากปใ จจุบันขอมูลเกี่ยวกับลักษณะความ
เป็นไทยดานตางๆเผยแพรในอินเตอรแเน็ตอยูเป็นจานวนมาก และผูคนสวนใหญตางก็สามารถเขาถึง
อินเตอรแเน็ตและแหลงขอมูลไดโดยงาย ดังนั้น เมื่อผูเรียนเกิดการรับรูวาลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน มีแงมุม เรื่องราว ที่นาสนใจ สนุกสนาน และคุนเคยมาตั้งแตวัยเยาวแ รวมทั้งเทคนิคในการ
นาเสนอเรื่องราวก็กระตุนความสนใจไดเป็นอยางดี จึงทาใหนักศึกษาที่ผานการเขารวมการจัดการ
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เรียนรูการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนไปแลว 1 เดือนและ 3 เดือน ยังคงมีลักษณะความ
เป็นไทยอยูอยางยั่งยืน ดังเชนบทสัมภาษณแนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่กลาววา
“....ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไทยในอินเตอร์เน็ตมีความน่าสนใจ และทําให้เราเข้าใจง่ายกว่า
การอ่านในหนังสือนะครับ เพราะบางเว็บไซต์จะมีเพลง มีภาพประกอบ มีภาพเคลื่อนไหว พร้อม
คําอธิบายประกอบไปด้วย ทําให้ เราเห็นภาพ และเข้าใจขั้นตอนการทํางานได้ชัดเจนขึ้น และอยากที่
เข้าไปศึกษาความเป็นไทยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันต่อไปได้เรื่อยๆ อย่างไม่น่าเบื่อเลย.....”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2557)
“เวลาหาข้อมูลก็จะค้นในอินเตอร์เน็ตเป็นหลักค่ะ เพราะมีทุกอย่างที่เราต้องการเลย หาไม่
ยาก อย่างเรื่องกลอน และกลบท ก็หาจากอินเตอร์เน็ตค่ะ ศึกษาดูว่าเค้าเขียนอย่าไร มีรูปแบบอย่างไร
อ่านอย่างไร แล้วก็ค่อยๆ หัดทําตามเค้าจนทําเป็นอ่ะค่ะ อย่างตอนนี้ก็ยังหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
เกี่ยวกับเรื่องกลอนและกลบทอยู่เป็นประจําค่ะ”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557)
กลาวโดยสรุปคือ ปใจจัยที่สงผลตอความยั่งยืนของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดแก สิ่งแวดลอมที่เป็นบุคคลรอบขาง เพื่อน และครอบครัว
รวมถึงสถานที่เชนโรงเรียน วัด ชุมชนที่อยู ตางก็มีสวนสาคัญในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในความ
เป็นไทยทั้งทางตรงและทางออม และสงผลใหเกิดเป็นความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่แสดงถึง
ลักษณะความเป็นไทยอยูอยางตอเนื่อง
3.8.1.3 กรณีศึกษาความยั่งยืนของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่ งยืน : จิตวิญญาณ
ความเป็นไทยที่สืบตอความเป็นไทยใหยั่งยืน
หลายเดือนกอนที่จะจัดการสนทนากลุมเพื่อศึกษาความยั่งยืนของลักษณะความเป็น
ไทยในนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนหลังเขารับการรวมการจัดการเรียนรู นั้น ผูวิจัยมีโอกาส
ไดพูดคุยกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เขตบางแค ที่เป็นกลุมตัวอยางหลายคน ในการทา
ความคุนเคย และศึกษาความเป็นไทยในบุคลิก ลักษณะนิสัยของนักศึกษาเหลานี้วามีมากนอยเพียงใด
และมีความสนใจในเรื่ องราวเกี่ย วกับความเป็นไทยหรือเรื่องใดบาง เพื่อจะไดใชเป็นขอมูลในการ
เตรียมขอมูลสาหรับการจัดการเรียนรูใหตรงกับความตองการและบุคลิกลักษณะของผูเรียนใหมาก
ที่สุด อันจะทาใหบรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปอยางเป็นกันเองและสนุกสานซึ่งจะทาใหการ
การจัดการเรียนรูในเนื้อหาและกิจกรรมสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เขตบางแค ที่เป็นกลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศ
หญิ ง ยั ง ไม ไ ด ท างาน และพั ก อาศั ย อยู กั บ ครอบครั ว โดยจะอยู ใ นพื้ น ที่ บ ริ เ วณใกล เ คี ย งกั บ ศู น ยแ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเขตบางแค เชน เขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตพุทธมณฑล และเขต
ใกลเคียง แตละคนตางก็มีเหตุผลในการพลาดขาดโอกาสในการเรียนศึกษาเลาเรียนในระบบการศึกษา
ปกติแตกตางกันไปสุดแทแตเหตุปใจจัยแวดลอมที่เกิดขึ้น แตสิ่งหนึ่งที่ผูวิจัยสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน
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ในแววตาของนักศึกษาการศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนทุกคนที่เป็นกลุมตัวอยาง คือ ความ
มุงมั่นในการจะเรียนใหผานและจบการศึกษาเฉกเชนเยาวชนคนอื่นๆในสังคม แมวาในบางครั้งการ
แสดงออกมาจะระคนไปดวยทาทีที่เหมือนจะไมสนใจ พูดคุยนอกเรื่อง แตแทจริงแลวนักศึกษาทุกคน
ตางก็ใหความสาคัญในบทเรียนและกิจกรรมตางๆ ตามวาระและความสนใจของตัวเอง และพยายาม
ศึกษาคนควาและทากิจกรรมตางๆ ใหสาเร็จไดดวยตัวเอง ดังปรากฏในรายละเอียดดังนี้
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 : ความเป็นไทยมีอยูรอบๆ ตัวเรา
เมื่อครั้งที่ผูวิจัยพบกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 นี้ครั้งแรก เป็น
เวลากอนเริ่มเรียนตามเวลาเรียนปกติครึ่งชั่วโมง อากาศยังเย็นสบายแมวาจะมีแสดงแดดสาดสองให
สว า งทั่ ว ทั้ ง บริ เ วณศาลาวั ด ที่ ถู ก แบ ง ซอยออกเป็ น ห อ งเรี ย นส าหรั บ การเรี ย นการสอนของศู น ยแ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเขตบางแค เสียงพระสวดดังแววมาแตไกล บรรยากาศโดยรวมยังสงบ
เงียบแตเต็มไปดวยความคึกคักของเชาวันใหมที่สดชื่น ผูวิจัยเริ่มกลาวทักทายนักศึกษาคนที่ 1 ในการ
สรางความคุนเคย และคุยกันเรื่องสัพเพเหระ กระทั่งวกเขามาที่เรื่องของความเป็นไทย รวมถึงการที่
ผูวิจัยจะเขามาดาเนินการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทยใหกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน เห็นไดวาชัดเจนวา นักศึกษาคนที่ 1 มีความลังเล สงสัยถึงความสาคัญและความจาเป็นใน
การเรียนรูเรื่องความเป็นไทย ดังที่ไดกลาววา
“.....พี่จะมาสอนเรื่องความเป็นไทยหรือคะ? เราต้องเรียนเรื่องความเป็นไทยกันด้วยเหรอคะ
เรียนเกี่ยวกับอะไรคะ เรียนเรื่องการเคารพธงชาติ การร้องเพลงชาติอะไรแบบนี้เหรอคะ แล้วเราจะ
เรียนความเป็นไทยไปทําไมคะ.....”
คาถามเกี่ยวกับความเป็นไทยเหลานี้ เป็นสิ่งที่ผูวิจัยถูกสอบถามมามากมายหลาย
ครั้งจนแทบนับครั้งไมถวนในตลอดระยะเวลาที่ผานมาของการวิจัย ดังนั้นการอธิบายถึงสภาพปใญหา
ความจาเป็น ความสาคัญ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน จึง
เริ่มตนขึ้นอยางไมเป็นทางการระหวางผูวิจัยและนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนผูนี้
การจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนในแตละครั้ง ผูวิจัย
ไดทาการสั ง เกตอย างไม มีส ว นร ว มเพื่ อศึกษาถึงพฤติกรรม และความสนใจของผู เรี ยน ซึ่ งพบว า
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 นี้ ใหความสนใจในเนื้อหาวิชา มีสวนรวม และสนุกไป
กับกิจกรรมในการสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนในแตละครั้งเป็นอยางมาก เชน หลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมหัศจรรยแดนตรีไทย นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 เขามาขอยืมแผนที่ใชเปิด
ใหชมและอภิปรายในหองเรียนเพื่อกลับไปชมอีกครั้งกับคนในครอบครัวดังที่กลาววา
“....หนูไม่เคยดูเรื่องนี้เลย สนุกมากเลยพี่เพิ่งได้ฟังดนตรีไทยที่เล่นแล้วเพราะ ......จะขอยืม
แผ่นพี่ไปดูที่บ้านอีกครั้งได้มั้ย เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเรียนหนูจะเอามาคืนให้นะคะ”

174
ในกิจกรรมสวัสดี นั้น นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 ไดยืนยันกับ
เพื่อนๆ ในกลุมในชวงอภิปรายผลวา หลังจากนี้ไปตนเองจะพยายามพูดคาวา “สวัสดี” แทนคาวา ฮัล
โหลทุกครั้งเมื่อรับโทรศัพทแ ดังที่กลาววา
“......คอยดูนะ ต่อจากนี้ไปใครโทรเข้ามาเรา เราจะพูดคําว่า สวัสดี ไม่พูดคําว่า ฮัลโหล อีก
แล้ว ถ้าเราทําได้ก็ให้เพื่อนๆ ทําด้วยกันด้วยนะ.....”
โดยตลอดเวลาของการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ของผูวิจัย ในกลุมเพื่อนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 นี้ ไดทาการทดสอบความ
มั่นคง แนวแนของความตั้งใจนี้โดยโทรมาทดสอบอยูเป็นระยะๆ ซึ่งก็เ ห็นไดวา นักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 นี้มีความพยายามที่จะพูดสวัสดีแทนการพูดคาวาฮัลโหลในการโทรศัพทแ
อยางจริงจัง และการพูดคาวาสวัสดีเมื่อรับโทรศัพทแยังไดแพรขยายออกไปในหมูเพื่อนดวย
ในกิจ กรรมสถาปใ ตยกรรมไทย และกิจกรรมการทองเที่ยววิถีไทย นั้ น นักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 ใหความสนใจในเกร็ดความรูเรื่องตานานของครุฑยุดนาคที่อยูใน
หนาบันตามวัดตางๆ เป็นอยางมาก รวมทั้งเสนอใหจัดทัศนศึกษาเพื่อใหไดเห็นสถานที่จริงและได
ทองเที่ยวตามวิถีชีวิตแบบไทยจริงๆ ดังที่กลาววา
“........เรื่องครุฑกับนาคพี่แต่งเองรึป่าว สนุกดีนะ แล้วตกลงตอนท้ายครุฑช่วยแม่ได้รึป่าว......
หนูว่าเราไปทัศนศึกษาข้างนอกกันดีกว่า ออกไปดูสถานที่จริงเลย ไปดูวิถีชีวิตแบบไทยๆ ด้วย แบบที่พี่
สอนเลย จะได้เห็นของจริงๆ เพราะความเป็นไทยมันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละพี่....พระราชวังสนาม
จันทร์อยู่นครปฐมใช่ป่ะ เราก็นั่งรถไฟไป แล้วเดินเที่ยวตลาดแล้วก็เดินไปเที่ยวพระราชวังด้วย หนูกับ
เพื่อนๆอยากไป พี่คุยกับอาจารย์หาวันไปเลยดีกว่า.........”
นอกจากนี้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นระหวางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความเป็นไทยนักศึกษาการศึก ษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 ก็ใหความสนใจและใหความรวมมือใน
การทากิจกรรมตางๆ ดวยความตั้งใจอยางสม่าเสมอ จนกระทั่งเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดฝาก
ขอคิดใหผูเรียนทุกคนอยาไดเรียนแลวจบสิ้นในหองเรียนเทานั้น เพราะการเรียนรูสามารถเกิดขึ้นได
ทุกทีต่ ลอดชีวิต ความเป็นไทยที่ไดเรียนรูจากการเรียนการสอนในครั้งนี้สามารถนาไปใชไดกับหลายๆ
เรื่องในชีวิตประจาวัน ซึ่งจะสามารถชวยสืบทอดความเป็นไทยสูรุนตอไปไดอยางยั่งยืน ซึ่งผูเรียนทุก
คนรวมทั้งนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 นี้ ไดรับปากวาจะนาความรู ทักษะ ที่ไดจาก
การเรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนนี้ไปใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด
วันเวลาเดินไปตามหนาที่ของตัวเองอยางสม่าเสมอและซื่อสัตยแที่สุด เมื่อเสร็จสิ้นการ
เขารวมการจัดการเรียนรูไปแลว 1 เดือน ผูวิจัยไดกลับมายังศูนยแการศึกษานอกระบบโรงเรียนเขตบาง
แค เพื่อทาการสนทนากลุมกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นกลุมตัวอยางที่สมัครใจจะ
เขารวมการสนทนากลุมในครั้งนี้ ซึ่งแนนอนวามีนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 นี้ อยู
ในกลุมของการสนทนากลุมในครั้งนี้ดวย แตในครั้งนี้ตางไปจากเมื่อครั้งพบกันเมื่อครั้งแรกเป็นอยาง

175
มาก ผูวิจัยสังเกตเห็นถึงความยั่งยืนของความเป็นไทยอยางแรกที่คงอยูในตัวของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 นี้ ไดอยางชัดเจนคือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 ยังใช
ค าว า สวั ส ดี ใ นการพู ด ทั ก ทายรั บ โทรศั พ ทแ แ ทนค าว า ฮั ล โหล และในการสนทนากลุ ม ครั้ ง ที่ 1 นี้
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 ไดยืนยันวา ยังติดตามเรื่องราวและปฏิบัติตามแนวทาง
ความเป็นไทยอยูอยางตอเนื่อง ดังที่กลาววา
“.......ถามว่าตอนนี้ยังสนใจใจเรื่องความเป็นไทยอยู่มั้ย ก็ยังสนใจนะพี่ ตอนนี้หนู และเพื่อนๆ
ยังติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่มันไทยๆอยู่ จริงๆแล้วเป็นเพราะหนูรู้สึกว่าความเป็นไทย มีอยู่
รอบๆ ตัวของเรา บางอย่างสามารถนํามาประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวันได้ อย่างตอนนี้หนูหาซื้อแผ่นโหม
โรงมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วนะคะ เปิดดูไปหลายรอบแล้ว แถมยังชวนเพื่อนคนอื่นๆ ให้ดูด้วย ไม่รู้จะได้ค่า
โฆษณารึป่าว ... แล้วก็ยังหาเกร็ดความรู้สนุกๆ เกี่ยวกับเรื่องไทยๆอ่ะ อย่างเรื่องครุฑยุดนาคนี่จําได้
แม่น ยังเอาไปเล่าต่อให้เพื่อนฟังกันเลย.....แล้วตอนนี้หนูกับเพื่อนๆ ก็พู ดสวัสดีตอนรับโทรศัพท์แล้ว
นะคะ อย่างนี้น่าจะเรียกว่ามีความเป็นไทยได้เยอะแล้วนะ.....”
อยางไรก็ดี หลังเสร็จสิ้นการเขารวมการจัดการเรียนรูไปแลว 3 เดือน ผูวิจัยได
กลับมาจัดการสนทนากลุมเพื่อติดตามความยั่งยืนของความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนกันอีกครั้ง ซึ่งนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 นี้ ยังมาเขารวมการสนทนากลุม
ในครั้ งนี้ เชน เดิม โดยในการสนทนากลุ มครั้งนี้ นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 นี้
ยังยืนยันวายังติดตามเรื่องราวและปฏิบัติตามแนวทางความเป็ นไทยอยูอยางตอเนื่องเชนเดิม ดังที่
กลาววา
“.......ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะพี่ ยังพูดคําว่าสวัสดีตอนรับโทรศัพท์เหมือนเดิม สงสัยจะติด
แล้วมั้ง .........แล้วช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานี่หนูกับเพื่อนไปเที่ยวสถานที่ตามลายแทงของพี่มากันมาแล้ว
นะคะ.... พระราชวังสนามจันทร์ไง สวยอลังการมากอ่ะ เดินกันทั้งวัน อ่ะ มีสวนหย่อมให้นั่งพักสวยๆ
มากเลย ถ้ามีโอกาสจะไปอีกเพราะไม่ไกลมาก แล้วตอนก่อนไปนี่ หนูหาอ่านประวัติของสถานที่ไป
ก่อนด้วยนะในอินเตอร์เน็ต ยิ่งสนุกมากเลยพี่ ก็เอาไว้ไปคุยกับเพื่อนที่ไปกะเรา เดินไปเล่าไป เหมือน
ไกด์เลย จนเพื่อนแปลกใจว่าทําไมเราถึงได้รู้เยอะ ก็ดี ใจที่เรารู้มากกว่ามัน.........ส่วนเรื่องหนังไทยนี่
ช่วงปิดเทอมว่างหน่อย ก็หามาดูหมดเลยหนังประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่สุริโยไท พระนเรศวร ตามดูทุก
ภาคเลย เป็นไทยมั้ยล่ะ........เดี๋ยวว่าจะไปดูภาค 5 ยุทธหัตถี เร็วๆนี้แหละ.....”
จากคากลาวยืนยันของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 แสดงใหถึงความยั่งยืน
ของความเป็นไทยในตัวไดเป็นอยางดี บางครั้งความเป็นไทยไมไดอยูไกลเกินที่จะศึกษาคนควาเลย ซึ่ง
ทาใหผูวิจัยนึกถึงสิ่งที่นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 1 ไดพูดเอาไวในการสนทนากลุม
เมื่อครั้งที่แลววา
“....จริงๆ ความเป็นไทยมีอยู่รอบๆ ตัว เพียงแต่เราจะสนใจมันรึป่าวเท่านั้นเอง.....””
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นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 : ความเป็นไทยไมเคยลาสมัย
ในวันที่ผูวิจัยเดินทางไปยังศูนยแการศึกษานอกระบบโรงเรียนเขตบางแค เพื่ อทาการ
จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ยังไดพบกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนกลุมหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 ไดเขามาทักทายและ
ชวนผูวิจัยพูดคุยอยางผูที่มีอัธยาศัยไมตรีอยางดียิ่ง และสนใจการมาของผูวิจัยมากโดยซักถามดวย
ความสงสัยใครรูอยางเฉลียวฉลาด ผูวิจัยรูสึกไดถึงความเป็นกันเอง และทาใหลดความประหมาลงไป
ไดเป็ น อย างมาก ผู วิจั ย ไดทาการแนะนาตัว และแจงวัตถุประสงคแในการเขามาจัดการเรียนรูเพื่อ
ส ง เสริ มลั ก ษณะความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยืน ให แ กนั ก ศึก ษาการศึ กษานอกระบบโรงเรี ย นในครั้ ง นี้
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 ใหความสนใจที่จะเรียนรูกับสิ่งที่แปลกใหม
ในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนในแตละกิจกรรม นักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 จะใหความสนใจในการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนการ
อานเป็นพิเศษ เชน ในกิจกรรมวรรณคดีสโมสร นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 จะ
พยายามสอบถามเรื่องของเนื้อหาหนังสืออยูเนืองๆ ดังที่กลาววา
“........หนูอยากรู้ว่าทําไมพี่ไม่ยกตัวอย่างเรื่องพระอภัยมณีล่ะคะ แล้วตอนจบจริงๆของพระ
อภัยมณีเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่เราจะได้เรียนแต่เรื่องของสุดสาคร แต่ไม่เคยได้อ่านจบเลย น่าเสียดาย
นะคะ...........”
ในกิจกรรมสานวนไทย...อะไรเอย และกิจกรรมปริศนาคาราชาศัพทแ นั้น นักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 จะรูสึกสนุกสนานที่ไดเลนเกมสแเกี่ยวกับการใบคาและอธิบาย
ความหมายของคาราชาศัพทแและสานวนไทย นอกจากนี้นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2
จะยังเป็นผูที่หาคาศัพทแตางๆ มาแบงปในใหกับเพื่อนๆ และชวยเหลือเพื่อนในการตอบและอธิบายคา
ราชาศัพทแ รวมทั้งคาพังเพย ส านวนไทย อยูเ นืองๆ ซึ่งจากการสอบถามเพื่อนๆ ก็ทาใหทราบวา
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 นั้นมีพื้นฐานของผูรักการอานอยูแลว ดังนั้นเมื่อได
เรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจและมีความถนัดจึงทาใหมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนการสอนสูงมาก
ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนที่สุดในกิจกรรมกลบท
ในกิ จ กรรมกลบทนั้ น จะเห็ น ได ชั ด ถึ ง ความสนใจและตั้ ง ใจเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 โดยจะคอยซักถามในสิ่งที่สงสัยและพยายามถอดความหรือแก
กลบทใหได รวมทั้งยังพยายามฝึกเขียนกลบทงูกลืนหางใหไดอยางคลองแคลว ดังที่กลาววา
“......กลบทคืออะไร แล้วทําไมไม่เขียนเป็นกลอนธรรมดาคะพี่.........”
“......หนูเขียนกลบทแบบนี้ใช้ได้มั้ยคะพี่........”
“......เวลาถอดความกลบทงูกลืนหาง อ่านแบบนี้ใช่มั้ยคะพี่........”
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นอกจากนี้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 ยังมีความสนใจในการศึกษากลบท
รูปแบบอื่นๆ โดยสอบถามผูวิจัยถึงการคนหาตัวอยางและวิธีเขียนกลบทแบบตางๆ ดังที่กลาววา
“......พี่คะกลบทมีแบบอื่นๆ อีกมั้ยแล้วถ้าหนูอยากหาวิธีเขียนจะหาได้จากไหนบ้างที่มีสอนา
การเขียนอย่างถูกต้องและการถอดความ หนูจะลองเอามาเขียนกับเพื่อนแล้วส่งให้กันอ่านน่าจะสนุกดี
คนอื่นแปลไม่ออกมีแต่หนูกับเพื่อนสองคนที่เข้าใจในเนื้อหาเท่านั้น........”
นอกจากนี้ ในกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นระหวางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความเป็นไทยนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 ก็ใหความสนใจและให ความรวมมือใน
การทากิจกรรมตางๆ ดว ยความตั้งใจอยางสม่าเสมอเชนกัน จนกระทั่งเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 นี้ ก็ยังใหความสนใจกับการเขียนกลบทใหสละสลวย
โดยในบางครั้งที่ไดนาขอความมาถามกับผูวิจัย และผูวิจัยไดใหคาตอบ แนะนา รวมทั้งใหกาลังใจ และ
สนั บ สนุ น ให นั กศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 ฝึ กหัดการเขียนกลบทใหถูกตองและ
สละสลวยซึ่ ง นั บ ว า เป็ น ช ว ยสื บ สานมรดกตกทอดอั น เป็น ภู มิ ปใญ ญาของบรรพบุ รุ ษ ไทยเอาไว ใ ห
ลูกหลานสืบตอไป
ดังที่ไ ดกล าวไว แล ว วา วั นเวลาเดิ นไปตามหนาที่ ข องตั ว เองอยา งสม่ าเสมอและ
ซื่อสัตยแที่สุด เมื่อครบ 1 เดือนหลังจากเสร็จสิ้น การเขารวมการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุมเพื่อ
ติดตามผลของความยั่งยืนของความเป็นไทยในนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามที่
ผูวัยคาดหมายไวนั่นคือนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 ยังคงหัดเขียนกลบทอยูกับเพื่อน
อยางตอเนื่อง ดังที่กลาววา
“.......ตอนนี้หนู และเพื่อนก็ยังหัดเขียนและหัดอ่านกลบทอยู่ค่ะพี่ หนูคิดว่าการจะเขียนให้ได้
ดีและเพราะ เราจะต้องรู้ศัพท์หรือคํามากๆจะได้ใช้คําที่แปลกๆ แต่มีความหมายลึกซึ้งเพื่อส่งถึงคน
อ่านได้อย่างคําว่า.......พระจันทร์ คําเดียวนี่มีศัพท์อีกหลายคํามากเลยนะคะที่แปลได้ว่า พระจันทร์
อย่างเช่น รัชนีกร แข บุหลัน นิศากร ศศิธร พวกนี้ใช่หมดเลยพี่......... หนูก็ยากอ่านหนังสือที่เค้า
เขียนกลอนกันดีๆ แล้วพี่ชายหนูก็ยืมหนังสือเรื่องพระอภัยมณีที่เป็นแบบคํากลอนมาให้อ่านแล้วนะคะ
แต่ยังอ่านไม่จบเลย รู้สึกว่าอ่านยากเหมือนกัน มีศัพท์หลายตัวเลยที่ไม่เข้าใจ แต่ก็แอบทึ่งสุนทรภู่นะ
คะพี่ เก่งมากจริงๆ ทั้งเป็นเรื่องราวทั้งเป็นกลอนที่คล้องจองและเพราะยาก ยากมากเลย หนูอ่านไป
ลองหัดตามไปด้วย สนุกดีค่ะ.....”
จากนั้นเมื่อเวลาผานไปจวบจนกระทั่ง เสร็จสิ้นการเขารวมการจัดการเรียนรูไปแลว
3 เดือน ผูวิจัยไดกลับมาจัดการสนทนากลุมเพื่อติดตามความยั่งยืนของความเป็นไทยของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนกันอีกครั้ง นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 นี้ ไดเขารวม
การสนทนากลุมอีกครั้ง โดยในการสนทนากลุมครั้งนี้ นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 นี้
ยังยืนยันวา มีความรูและทักษะในการเขียนกลอน กลบท ไดดีขึ้น กวาเดิมเนื่องจากฝึกฝนกับเพื่อนๆ
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ในกลุมทุกครั้งที่มีโอกาส นอกจากนี้ยังแพรกระจายเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยในดานการเขียนกล
บท ภาษาไทยใหแกเพื่อนคนอื่นๆเพิ่มมากขึ้น ดังที่กลาววา
“.....ตอนนี้ก็ยังแต่งกลอน และกลบท อยู่ตลอดค่ะพี่ แล้วสอนให้เพื่อนคนอื่นๆอ่านและหัด
แต่งกลอนให้เป็นเหมือนเราด้วย จะได้มีเพื่อนแต่งกลอนและแบ่งกันอ่านเยอะๆค่ะ โดยหนูและเพื่อนๆ
จะช่วยกันหาข้อมูลของกลอนและกลบทที่แปลกๆ และเพราะๆ จากในอินเตอร์เน็ตแล้วมาแบ่งกัน
อ่าน หนูว่ามันช่วยเพิ่มศัพท์ที่เราไม่รู้ได้อีกเยอะ ถือว่าเป็นข้อมูลที่เก็บสะสมไว้รอวันที่แต่งออกมาแล้ว
เพราะเลย.......”
จากคากลาวยืนยันของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 2 แสดงใหเห็น
ถึงความยั่งยืนที่เกิดขึ้นการจากไดเห็นคุณคาและซาบซึ้งในความเป็นไทยในดานการเขียนและการอาน
รวมถึงภูมิปใญญาของบรรพบุรุษในดานวรรณกรรม จนทาใหเกิดเป็นความมุมานะในการศึกษาและ
ฝึกหัดจนกระทั่งมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาถึงลักษณะความเป็นไทยอยางชัดเจน และยังมีสวนในการ
ถายทอดและสืบตอความเป็นไทยใหแกแผขยายออกไปเป็นวงกวางอันนับเป็นการทาใหความเป็นไทย
อยูไดอยางยั่งยืนอยางแทจริง
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 3 : ประยุกตแความเป็นไทยใหกับชีวิต
ตามที่ไดกลาวไวกอนหนานี้แลววา ในวันที่ผูวิจัยเดินทางไปยังศูนยแการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเขตบางแค เพื่อทาการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนไดพบ
กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนกลุมหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะมีนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนคนที่ 2 แลว ยังมีนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 3 ซึ่งอยูในกลุมนี้เชนเดียวกัน
ทุ ก คนดู ส ดใสร า เริ ง พู ด คุ ย อย า งเป็ น กั น เอง ซึ่ ง หลั ง จากที่ ผู วิ จั ย ได ท าการแนะน าตั ว และแจ ง
วัตถุประสงคแในการเขามาจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแกนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนในครั้งนี้ นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 3 ที่อาจจะดูเงียบ
ขรึมกวาคนอื่นๆ แตก็ไดแสดงทาทีสนใจในเรื่องราวของความเป็นไทย และกิจกรรมตางๆ ที่ผูวิจัยเลา
ใหฟใงโดยยอ ผานการซักถามถึงกิจกรรมตางๆ ในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน ดังที่ไดกลาววา
“........พี่จะมีกิจกรรมให้ทําด้วยหรือคะ มีอะไรบ้างคะ น่าสนุกดีนะคะ......”
ในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนในแตละกิจกรรม นักศึกษา
การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นคนที่ 3 จะให ค วามสนใจในการเรี ย นการสอนเกี่ย วกั บเรื่ อ งต า งๆ
โดยทั่วไปแตจะเนนไปในเรื่องสินคาไทยและการผลิตเป็นพิเศษ เชน ในกิจกรรมสานปลาตะเพียน
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 3 จะพยายามสอบถามเรื่องของวิธีการทาและการ
จาหนายสินคา ดังที่กลาววา

179
“........เมื่อก่อนเคยเห็นแต่เค้าวางขายไว้ริมทาง วันนี้ได้ลองสานเองสนุกดี น่าจะทําเป็นอาชีพ
เสริมได้ ถ้าเราสามารถใช้วัส ดุอย่างอื่นมาสานแทนตอก หรือใบลานได้เลยก็จะน่าจะทนกว่า เช่น
ผักตบชวา แต่น่าจะมีกรรมวิธีที่ทําให้ทนทาน น่าสนใจนะคะ การสานของต่างๆก็น่าจะดีนะ ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ถ้าสานสวยๆก็น่าจะเอาไปขายได้ด้วย...........”
ในกิจกรรมสินคา OTOP นั้น จะเห็นไดชัดถึงความสนใจในตัวผลิตภั ณฑแและ
ชองทางในการจัดจาหนายผานศูนยแแสดงสินคา OTOP ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคน
ที่ 3 ดังที่กลาววา
“........การเอาสินค้าเข้าไปขายใน OTOP ต้องทําอย่างไรบ้างคะ เราควรจะต้องเริ่มต้นอย่างไร
จริงๆแล้วสินค้าไทยมีหลายอย่างที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ทั้ งนั้นเลย ถ้าเราสามารถทําขายเองได้
และเอาไปขายได้ก็น่าจะดี .........แล้วผลิตภัณฑ์ที่พี่เอามาโชว์นี่เป็นของที่มีชื่อเสียงในที่ต่างๆใช่มั้ยคะ
ถ้าทําให้คนไทยซื้อสินค้าไทย ใช้สินค้าไทย เยอะๆ ก็คงจะดีเหมือนกัน...........”
นอกจากนี้ ในกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นระหวางการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ความเป็นไทยนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 3 ก็ใหความสนใจและใหความรวมมือใน
การทากิจกรรมตางๆ ดว ยความตั้งใจอยางสม่าเสมอเชนกัน จนกระทั่งเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยไดรับรูผานเพื่อนๆของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 3 วา ตอนนี้ไดหันมาสนใจ
อุปกรณแที่ทาจากงานสานเพิ่มขึ้น โดยมักจะชวนกันเดินตลาดนัดธนบุรีเพื่อเลือกซื้อสินคาประเภท
เครื่ อ งจั กสานไว ส าหรั บ ใชส อยและเป็น ของฝาก ซึ่ งผู วิจั ยไดก ล า วค าชื่ นชม และขอให นั กศึ กษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนทุกๆ คนชวยกันสืบทอดความเป็นไทยในดานตางๆ ใหคงอยูตอไปตลอด
กาลนาน
แมวาทุกอยางจะเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีของความไมเที่ยง แต วันเวลากลับไมเคยผัน
แปร มันยังคงเดินไปตามหนาที่ของตัวเองอยางสม่าเสมอและซื่อสัตยแที่สุด เหมือนเดิมตลอดเวลา เมื่อ
ครบ 1 เดือนหลังจากเสร็จสิ้น การเขารวมการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนใหกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนแลว ผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุมเพื่อติดตามผลของ
ความยั่งยืนของความเป็นไทยในนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยมีนักศึ กษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนคนที่ 3 รวมอยูในกลุมดวย และกลาวยืนยันวาตนเองยังมีความสนใจและติดตามความ
เป็นไทยในเรื่องตางๆ อยูอยางตอเนื่องโดยเฉพาะเรื่องสินคาไทยและเครื่องจักสาน ดังที่กลาววา
“......สนใจหลายอย่างเลยค่ะ แต่ที่สนใจมากหน่อยคือพวกของใช้ที่สานๆ อ่ะพี่ อย่างเมื่อ
อาทิตย์ก่อนหนูไปเดินซื้อของที่ตลาดน้ํา เจอคนขายตั๊กแตนสาน แกใช้ใบอะไรซักอย่างนี่แหละ สีขาวๆ
หน่อย สานๆๆ หนูก็ยืนดูแกสานไป ..แป๊บเดียว กลายเป็นตัวตั๊กแตนแล้ว เก่ง มากอ่ะพี่ หนูอยากทํา
เป็นบ้างเผื่อจะได้สานไว้ขายบ้าง ช่วงที่ผ่านมาก็พยายามหาอินเตอร์เน็ตที่เค้าสอนสานของใช้อะไร
จุกจิกๆ ตอนนี้ก็ทําเป็นหลายอย่างแล้วค่ะ ว่าจะลองเอาไปขายดูบ้าง...........”
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จากนั้นเมื่อเวลาผานไปจนครบเวลาเสร็จสิ้นการเขารวมการจัดการเรียนรูไปแลว 3
เดือน ผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุ มเพื่อติดตามความยั่งยืนของความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ย นอีกครั้ ง ซึ่งนั กศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 3 นี้ ก็ได เขารว มการ
สนทนากลุมอีกเชนเคย แตคราวนี้สิ่งที่เห็นไดชัดในความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นไทย
อยางยั่งยืนของนักศึกษาคนนี้คือ การใชกระเปาสานใบใหญสวยงามสาหรับใสอุปกรณแการเรียน และ
ของใชจุกจิกตางๆ ซึ่งเธอภูมิใจที่เดินถือมันไปไหนมาไหน เนื่องจากความสวยงามของกระเปาสานแลว
ยังนาภูมิใจที่ไดใชสินคาที่ผลิตขึ้นจากฝีมือของคนไทยดวยกันเอง ดังที่กลาววา
“..........กระเป๋าสานใบนี้ ตั้งใจซื้อมาใช้ค่ะ คือเคยเห็นคนถือแล้วรู้สึกว่าสวยดี ก็เลยไปเดินไป
ดูกับเพื่อน พอดีเจอใบนี้ สวยแล้ ว ราคาก็ไม่แพงด้วยพี่ ก็เลยซื้อเลย .....ไปๆ มาๆ ตอนนี้ห นูและ
เพื่อนๆ เลือกที่จะซื้อเครื่องจักสานเป็นของใช้ส่วนตัวและของฝากให้กับคนอื่นเยอะมาก อย่างเมื่อ
อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปเลือกซื้อกล่องใส่กระดาษทิชชู่ที่สานจากผักตบชวามาใช้กัน รู้สึกว่ามันสวย และ
ทนทาน ที่สําคัญคือยังเป็นการช่วยสนับสนุนสินค้าไทยด้วย......อนาคตหนูว่าจะหาทางทําสินค้าพวกนี้
ขายบ้างเหมือนกัน หนูว่ามันน่าสนใจนะพี่ แต่ต้องใช้ฝีมือล้วนๆ เลย.........”
จากการสังเกตและการสนทนากับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 3 จะ
เห็นไดถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินคาและการใชสินคาไทยออกมาอยางเห็นไดชัดเจน
และสงตอความเป็นไทยในเรื่องสินคาไทยและเครื่องจักสาน ใหแกแผขยายออกไปเป็นวงกวางออกไป
อันแสดงใหเห็นวานักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคนที่ 3 นี้มีการเห็นคุณคาและซาบซึ้งใน
ความเป็นไทยดานสินคาไทยและเครื่องจักสานตางๆ จนเกิดเป็นความยั่งยืนขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน อัน
นั บ เป็ น ส ว นหนึ่ งของความส าเร็ จ ในการส ง เสริ ม ลั กษณะความเป็ นไทยให เ กิ ด ขึ้ นอย า งยั่ง ยื น กั บ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาผลักดัน ประเทศไทยให
เจริญวัฒนาถาวรสืบไป
ในตอนทายของการสนทนากลุม ผูวิจัยไดกลาวขอบคุณผูเขารวมสนทนากลุมทุกคน
และฝากขอคิดใหกับทุกคนวา การศึกษาเรียนรูเป็นสิ่งสาคัญ และการเรียนรูใหเขาใจอยางถองแทไมได
เกิดขึ้นฟใงจากการฟใงแตเพียงอยางเดียว แตจะตองลงมือปฏิบัติดวยตนเองดวย เพราะจะทาใหการ
เรียนรูนั้นเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืนดังเชนที่ทุกๆ คนไดแสดงใหเห็นประจักษแดังเชนวันนี้ ผูวิจัยลาจากทุก
คนดวยความปีติยินดีที่เห็นนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนทุกคนอันเป็นคลื่นลูกใหมของสังคม
ไดเรียนรูความเป็นไทยในแงมุมตาง สามารถสรางความคิดเป็นของตัวเองไดอยางเหมาะสม และ
สามารถถายทอดและสงตอความเป็นไทยใหแกบุคคลอื่นซึ่งสะทอนใหเห็นวาความเป็นไทยจะยังคงอยู
ตอไปอยางยั่งยืนตราบจนชั่วกาลนาน
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3.8.2 ความเหมาะสมของการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ผลการสนทนากลุมในประเด็นที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของการสงเสริมลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืน นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนผูเขารวมการสนทนากลุมจานวน 5 คน ได
รวมกันสรุปความคิดเห็น ดังตอไปนี้
3.8.2.1 การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอย างยั่งยืน ผูเขารวม
การสนทนากลุมจานวน 5 คน เห็นตรงกันวา การจัดการเรียนรูเพื่อการสงเสริมความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้น มีความเหมาะสม เนื่องจากการจัดการเรียนรูเป็นไปเพื่อสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืนในทุกๆกิจกรรม โดยสามารถสอดแทรกความเป็นไทยเขามาในกิจกรรมแตละ
กิจ กรรมได อ ย า งกลมกลื น รวมทั้ ง สามารถน าไปใช ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ในยุ ค สมั ย ปใ จ จุ บั น ได อ ย า ง
เหมาะสม ดังเชนบทสัมภาษณแนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่กลาววา
“....คิดว่ามีประโยชน์และเหมาะสมค่ะ เพราะช่วยทําให้เราเข้าใจความเป็นไทยได้แบบง่ายๆ
ไม่มีเนื้อหาที่น่าเบื่อ ไม่วิชาการมากเกินไป แต่กลับทําให้เราเกิดความสนใจในเนื้อหา และกลายเป็น
ความซาบซึ้งกับความเป็นไทยโดยไม่รู้ตัวเลย....”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2557)
“ผมว่ามีประโยชน์ครับ เพราะช่วยให้เราสืบทอดความเป็นไทยได้ต่อไป และบางครั้งมันก็ช่วย
สร้างอาชีพให้เราได้ด้วย”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2557)
“เหมาะสมค่ะ เพราะกิจกรรมต่างๆ ทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยได้อย่าง
สนุก กิจกรรมกลายๆกิจกรรมเป็นเรื่องตัว และอธิบายสิ่งที่เข้าใจได้ยากให้ง่ายดายขึ้น รวมทั้งมีการ
ยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน และบางครั้งก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย......”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557)
“มีประโยชน์มากค่ะ เพราะช่วยกระตุ้นให้เราสนใจในเรื่องราวที่เราเคยคิดว่ามันน่าเบื่อ เป็น
นามธรรม จับต้องได้ยากมาก ให้กลายคือกิจกรรมที่ได้มีชีวิตชีวา แล้วก็สนุก สามารถนําไปใช้ได้จริง
หลายอย่าง ซึ่งนั่นก็ทําให้เราเข้าใจในความเป็นไทยมากขึ้นสนุกกับมันมากขึ้นกว่าเดิม.....”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557)
นอกจากนี้ ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ชวยใหผูเรียนไดสรางความรูใหมดวยตนเอง
ผานการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ทั้งการใหทบทวนถึงปใญหาเพื่อจะนาไปสูการเขาใจสาเหตุแหงปใญหา
นั้น และการกระตุนผู เรียนใหเกิดความตระหนักถึงปใญหาและเชิญชวนใหผูเรียนสนใจในการเรียนรู
เรื่องราวความเป็นไทยและทากิจกรรมควบคูกัน รวมถึงตกลงรวมกันในการการประเมินผล และการที่
ผูวิจัยทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูและชี้ใหเห็นแนวทางในการบูรณาการความเป็นไทยที่ไดเรียนรูเขาสูวิถีชี วิต
ของแตละคนไดอยางเหมาะสม ดังเชนบทสัมภาษณแนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่กลาววา
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“....กิจกรรมต่างๆ ช่วยทําให้เราเกิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความเป็นไทยที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ
ได้อย่างลงตัว ที่สําคัญคือการที่เราสามารถประยุกต์เอาสิ่งที่ได้รับ ไปใช้ต่อได้ไม่ว่าจะในชีวิตประจําวัน
หรือการงานชีพ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ที่ชอบที่สุด...”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2557)
“เหมาะสมค่ะ มีประโยชน์ด้วย เพราะกิจกรรมที่เรียนนั้นช่วยให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวที่เรา
อาจจะไม่เคยสนใจเลย ซึ่งถ้าเราสนใจที่ เรียน แล้วนํามาคิดต่อ ดัดแปลงนิดหน่อย ก็สามารถนํามาทํา
เป็นอาชีพให้เราได้ด้วย อย่างเครื่องจักสาน หนูสนใจและกําลังศึกษาอยู่ คิดว่าน่าจะมีช่องทางในการ
ทําแล้วเอาไปขายให้ได้เงินมาช่วยครอบครัวบ้างนิดๆหน่อยๆ ก็ยังดี
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557)
“มีประโยชน์มากค่ะ เพราะทําให้เราได้รู้เรื่องราวของความเป็นไทยในด้านต่างๆ ที่เรายังไม่
เคยรู้ ไม่มีใครเคยมาบอก ยิ่งถ้าจะให้ไปหาเอง คงเป็นไปได้ยาก แต่กิจกรรมที่เข้าร่วมนี้กระตุ้นให้เรา
อยากเรียนรู้ อยากค้นหาคําตอบ อยากทําให้ได้ ทําให้เป็นด้วยตัวเอง แล้วก็มีความสนุ กทั้งในเนื้อหา
และกิจ กรรมแต่ ล ะอย่ างที่ ไ ด้ทํ า เราเป็น คนออกแบบเอง ลงมือ ทํ าเอง นั่ น ทํา ให้ เ ราค้ น หาและ
ออกแบบความเป็นไทยให้สนุกน่าสนใจในแบบของเราเองได้ และที่สําคัญคือมันทําให้ซาบซึ้งในความ
เป็นไทยโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ.....”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557)
กลาวโดยสรุปคือ การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่ผูวิจัยได
พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสม และกอใหเกิดประโยชนแแกผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงคือ
ผูเรียนเกิดความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีตอความเป็นไทยไดอยางคงทน สว นทางออมคือ สามารถนา
สิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตแใชในชีวิตประจาวันหรือประกอบอาชีพได
3.8.3 ความเป็นไปไดในการนารูปแบบสงเริมลักษณะความเป็นไทยอยางยืนไปใชปฏิบัติจริง
ผลการสนทนากลุมในประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นไปไดในการนารูปแบบการสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยืนไปใชปฏิบัติจริง นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนผูเขารวมการสนทนา
กลุมจานวน 5 คน ไดรวมกันสรุปความคิดเห็น ดังตอไปนี้
3.8.3.1 ความเป็นไปไดในการนารูปแบบการสงเริมลักษณะความเป็นไทยอยางยืน
ไปใชปฏิบัติจริง ผูเขารวมการสนทนากลุมจานวน 5 คน ไดรวมกันสรุปความคิดเห็นวา รูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนนี้ มีจุดเดนที่สาคัญ คือ เนื้อหาที่งายตอ
การทาความเขาใจ และการที่ผูเรียนไดคนหาขอมูล และออกแบบความคิดเกี่ยวกับลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืน ในแงมุมต างๆ ทาใหความรูที่เกิดขึ้นเป็นไปอยางกวางขวางและไมยึดติดอยูเพียงใน
กรอบเทานั้น แตชวยใหมีมุมมองที่คมชัดมากขึ้น และกิจกรรมตางๆ ไดชวยทาใหเกิดเรียนรูและซึมซับ
ความเป็นไทยไดมากขึ้น อันจะชวยใหเกิดการเรียนรูในเรื่องของความเป็นไทยไดอยางยั่งยืน ดั งนั้น จึง
เห็นควรใหมีการสงเสริมรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนนี้ เติบโต ขยายออกไป
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ในวงกวางเพื่อใหผูอื่นไดเรียนรูเรื่องราวและไดทากิจกรรมที่เกี่ยวของกับความเป็นไทยใหเพิ่มมากขึ้น
ดังเชนบทสัมภาษณแนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่กลาววา
“ควรจะเอาไปใช้จริงกับคนอื่นบ้าง เพราะการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ มีจุดเด่นที่สําคัญสอง
อย่างคือ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจ และกิจกรรมต่างๆที่ได้ทํา ซึ่ง
ช่วยทําให้ซึมซับความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสม นั่นคือได้รู้เนื้อหาแบบภาคทฤษฎี แล้วก็เอามาปฏิบัติ
ด้วย เมื่อได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ก็ทําให้เข้าใจ และนําไปประยุกต์ใช้ต่อได้.....”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2557)
“....น่าจะเอาไปใช้จริงจะช่วยทําให้คนอื่นได้เรียนรู้ความเป็นไทยแบบนี้บ้าง แต่การที่จะให้คน
อื่นมาสนใจ หนูว่ามันอยู่ที่แต่ละคนนะคะ บางทีคนนี้อาจจะชอบอย่างนั้น คนนั้นอาจจะชอบอย่างนี้
ไม่เหมือนกัน การเอาไปใช้กับคนอื่น อาจจะต้องปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมให้เป็นเรื่องใกล้ๆตัว
น่าจะทําให้ได้ประโยชน์ และคนน่าจะสนใจนะคะ......”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557)
อยางไรก็ตาม ในการทารูปแบบการสงเริมลักษณะความเป็นไทยอยางยืนขยายออกไปเป็นวง
กวางนั้น จะตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวน เพื่อใหเนื้อหาและกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนในทุกๆดานเผยแพรไปสูสาธารณะใหม าก
ที่สุด การเขามาชวยกันเพื่อใหเกิดเป็นการเรียนรูตลอดชีวิต ตองมีการกระจายการจัดการเรียนรูใหกับ
กลุมผูเรียนอื่นๆ
“ควรส่งเสริมให้มีการเรียนให้มากขึ้นค่ะ เพราะทําให้เพื่อนๆ หรือคนอื่นๆ ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ
ความเป็นไทยเหมือนกัน เพราะการที่ทุกคนได้เรียนรู้ความเป็นไทยให้มากขึ้น ก็น่าจะช่วยอนุ รักษ์
ความเป็นไทยไว้สืบไป แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆด้วย เพราะจะช่วยทํา ให้เนื้อหา
หรือกิจกรรมเกี่ยวกับความเป็นไทยมีความหลากหลายมากขึ้น”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2557)
“.....ควรส่งเสริมให้แพร่หลายครับ เพราะความเป็นไทย เป็นสิ่งสําคัญที่คนไทยควรจะต้องรู้
แต่บางทีเราไม่รู้ว่าจะหาอะไรได้จากตรงไหน บางทีหาแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้ เพราะมันไม่มีใครเคยมา
บอกอ่ะครับว่าอันไหนผิดหรือถูก บางทีมันก็ไม่มีสิ่งกระตุ้นให้เราสนใจเลย ในโทรทัศน์ก็ไม่ค่อยมีอะไร
แบบนี้ ผมว่าควรจะต้องมีคนมาทําอย่างจริงจังนะ สนับสนุนให้เป็นเรื่องเป็นราว เพื่อให้ทุกๆคนได้รู้
เหมือนกัน ก็จะทําให้ความเป็นไทยไม่สูญหายไป”
(นักศึกษา กศน. ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557)
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กลาวโดยสรุปคือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีความคิดเห็นวา ควรสงเสริมให
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหขยายออกไปในวงกวาง เนื่องจาก
การจัดการเรียนรูดังกลา วมีจุดเดนตรงที่มีเรื่องราวและเกร็ดความรูที่สนุกและมีชีวิตชีวา ชวยใหการ
เรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืนเป็นไปอยางสนุกสนาน รวมทั้ง กิจกรรมการเรียนรู
เกี่ยวความเป็นไทยที่มีเหมาะสมที่ชวยทาใหผูเรียนไดเรียนรูและซาบซึ้งเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนไดมากขึ้น อันจะทาใหเด็กและเยาวชนไทยไดเรียนรูเรื่องราว และไดทากิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับความเป็นไทยใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการชวยสืบทอดลักษณะความเป็นไทยใหคงอยูยั่งยืนสืบไป
3.9 ขอเสนอแนะเกี่ย วกับรูปแบบการส งเสริมลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนโดยการ
จัดการสนทนากลุม
หลังจากที่ผูวิจัยไดดาเนินการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนกับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ศูนยแการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบางแค เสร็จสิ้นไปแลว ผูวิจัยไดจัดการประชุมสนทนากลุม เพื่อรับฟใงขอเสนอแนะเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน โดยการจัดการ
สนทนากลุม ทั้งนี้ การจัดการสนทนากลุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนยแการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางแค มีขึ้นในวันอาทิตยแที่ 2 มีนาคม 2557 และอาทิตยแที่ 1 มิถุนายน
2557 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม ศูนยแการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขตบางแค โดยผูวิจัยไดประสานงานผานอาจารยแประจาชั้นเพื่อนัดใหผูที่เกี่ยวของดังกล าว
มาใหตรงตามเวลาที่กาหนด และผูเขารวมการสนทนากลุม จานวน 10 คน ประกอบดวย กลุม
ผูเชี่ยวชาญตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ไดแก
ผูอานวยการศูน ยแ บ ริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยเขตบางแค ขาราชการ
ชานาญการพิเศษ กรรมการสถานศึกษาสั งกัด กศน. ครูประจาศูนยแการเรียนชุมชน นักวิช าการ
การศึกษา นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเขตบางแค ซึ่งบุคคลตางๆเหลานี้มีความสาคัญตอ
การดาเนินงานพัฒนาการศึกษา ผูวิจัยไดกาหนดประเด็นการสนทนากลุม 3 ประเด็น (ภาคผนวก ข)
ผลการจัดการสนทนากลุม มีรายละเอียดดังนี้
3.9.1การวางแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ผลการสนทนากลุมในประเด็นที่เกี่ยวกับการวางแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืน ผูเขารวมการสนทนากลุมจานวน 10 คน ไดรวมกันสรุปความคิดเห็นว า การวางแผน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
นั้น เป็นกระบวนการพิจารณาการตัดสินใจลวงหนาในการวิเคราะหแอยางมีเหตุมีผล ในการกาหนด
จุดหมาย และการตัดสิ น เลื อกวิธีการที่ดีที่สุ ดในการส งเสริมลั กษณะอยางยั่งยืน ส าหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน สวนสาเหตุที่ตองวางแผนนั้น เนื่องจากการวางแผนกิจกรรมมีประโยชนแ
ในการชว ยขจัดปใ ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินงาน ปรับสภาพในปใจจุบันใหเป็นสภาพที่พึง
ประสงคแ ทาใหการปฏิบัติงานตางๆ เป็นไปโดยประหยัดมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการทางาน
และกอใหเกิดสภาพแวดลอมที่ตองการ นอกจากนี้การวางแผนยังเป็นเครื่องชวยใหมีการตัดสินใจ
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อยางมีหลักเกณฑแ และเป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายตางๆดวยโดย
ลักษณะของการวางแผนกิจกรรมที่เหมาะสมตองมีลักษณะดังนี้คือ 1.มีความเป็นไปได สูง 2.สามารถ
นาสูการปฏิบัติได 3.มีความยืดหยุน 4. สื่อความไดกระชับชัดเจน 5.ครอบคลุมปใญหา 6. ประหยัด 7.
มีความสอดคลองกัน และ 8.การวางแผนตองมีประโยชนแตอองคแกรและผูที่เกี่ยวของทุกฝุาย จึงจะทา
ให ก ารวางแผนเพื่ อ ส ง เสริ ม ลั ก ษณะความเป็ น ไทยอย า งยั่ ง ยื น เป็ น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน
ขณะเดียวกันหนึ่งในผูเขารวมสนทนากลุมไดเสริมวา ในการวางแผนใดๆ ก็ตาม จาเป็นอยางยิ่งที่ผู
วางแผนจะตองคานึงถึงเสมอ คือ 1.ตองการจะทางานอะไร 2.ตองการผลงานอยางไร 3.มีกิจกรรม
อะไรบ า งที่ ต อ งท า 4.ขั้ น ตอนของกิ จ กรรมแต ล ะกิ จ กรรม 5.ระยะเวลาของแต ล ะกิ จ กรรม 6.
ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม 7. จาเป็นตองใชทรัพยากรอะไรบาง โดยในกรณีของการวางแผนเพื่อ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนนั้นก็พิจารณาถึงผูมีสวนเกี่ยวของในแตละฝุายดวย ซึ่งจะ
ชวยทาใหการวางแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสามารถนาไปปฏิบัติได
จริง ซึ่งผูเขารวมประชุมทุกคนเห็นดวย
อยางไรก็ตาม ผูเขารวมการสนทนากลุมทุกคนไดรวมกันอภิปรายถึงขั้นตอนในการวางแผน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ซึ่งพอจะสรุปไดวา การวางแผนกิจกรรมนั้น
ประกอบดวยขัน้ ตอนหลายขั้นตอนที่สาคัญที่อาจจะมีความหลากหลายแตกตางกันไป แตสาระสาคัญ
นั้นจะไมแตกตางกันมาก โดยขั้นตอนของการวางแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน ประกอบดวย 1.การกาหนดวัตถุประสงคแหรือเปูาหมาย เป็นการศึกษา ตรวจสอบสภาพปใญหา
เพื่อนามาใชเป็น ขอมูลในการกาหนดวัตถุประสงคแในการแกปใญหานั้น 2.การพิจารณาและกาหนด
สมมติฐาน เป็นการรวบรวมขอมูลในการพิจารณาสภาพการณแและตั้งเป็นสมมติฐาน 3.การออกแบบ
ทางเลือก เป็นการออกแบบทางเลือกในแตละในแตละทางวามีแนวโนมเป็นอยางไรไดบางบนพื้นฐาน
ของสภาพการณแ ที่เ ป็ น ปใ จ จุ บั น 4.การประเมิน ทางเลื อก เป็น การระดมความคิ ดในการประเมิ น
ทางเลือกแตละทางวามีผลดีผลเสีย หรือผลกระทบอยางไรบาง 5.การเลือกทางเลือก เป็นการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่คิดวาเหมาะสมดวยเหตุผลและขอมูลที่มีอยู อันจะนาไปสูเปูาหมายไดอยางชัดเจน
ที่สุด 6.การลงมือปฏิบัติและสรางแผนสนับสนุน เป็นการรวมมือกันปฏิบัติตามแผนที่กาหนด รวมทั้ง
สรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันเป็นการชวยกันสนับสนุนงานใหลุลวงไปได 7.การ
ทบทวน และติดตามผล เป็นการตรวจสอบการทางานวามีผลสาเร็จและปใญหาอุปสรรคอยางไร เพื่อ
จะไดใชเป็นขอมูลในการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 8. การรายงานผล เป็นการสรุปผลการดาเนินการและ
นาเสนอผลเพื่อใหไดผลลัพธแตามที่ตองการอยางแทจริง ทั้งนี้หนวยงานที่ควรเขามามีบทบาทในการ
วางแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแกนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครูที่
ปรึกษากิจกรรม ผูเรียน และผูน าชุมชน ซึ่งจะเป็นผูที่ชวยทาใหการวางแผนกิจกรรมเป็นไปอยาง
ครอบคลุมและสามารถนาไปใชปฏิบัติไดจริง
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3.9.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ผลการสนทนากลุมในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน ผูเขารวมการสนทนากลุมจานวน 10 คน ไดรวมกันสรุปความคิดเห็นวา รูปแบบ
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน นั้นจะตองทาหลายสวน ทั้งการบูรณาการ การเรียนรูลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแก
ผูเรียนที่เป็นผูที่มีประสบการณแมาจากที่หลากหลาย ดังนั้นเนื้อหาไมจาเป็นตองสอนอยางดิ่งเดี่ยว แต
จะตองบูรณาการวิชาความรูตางๆ มาสอนรวมกันเพื่อใหสอดคลองกับความสนใจและประสบการณแ
ของผูเรียนรวมทั้งควรจะมีความใกลเคียงกับวิถีชีวิตของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็น
ผูเรียน โดยครูตองมีหนาที่ในการจัดการเรียนรูที่ยืดหยุน และหลากหลาย ควรใหมีทั้งกิ จกรรมการ
เรียนรูที่พัฒนาดานความเขาใจในเนื้อหาของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ในความรูบางอยางเชน
เรื่องการจักสาน การพัฒนาดานทักษะโดยใหผูเรียนหัดจัก หัดสาน ก็จะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา
ของการจักสานไปดวยพรอมๆ กับการฝึกทักษะใหชานาญ เป็นตน นอกจากนี้ยังตองคานึงถึงการ
พัฒนาดานพฤติกรรมความเป็นไทยของผูเรียนที่เป็นนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนดวย โดย
ครูจะตองคานึงถึงเสมอวา ทุกหนวยการเรียนรูที่ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นเป็นไปเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหครบทั้ง 3 ดานดังกลาว
อยางไรก็ตาม การเรียนการสอนในปใจจุบันครูมักจะเนนที่เนื้อหา แตละเลยการเรียนรูที่เป็น
องคแรวม คือ ไดความรูความเขาใจ ไดปฏิบัติเห็นกระบวนการ และไดคุณธรรม จริยธรรมไปดวย โดย
ผูเขารวมสนทนากลุมทานหนึ่งไดยกตัวอยางของการสอนความรูเรื่องการทาอาหารขาย ซึ่งผูเรียนไม
จาเป็ นตองเรีย นสูง แตสามารถทาอาหารไดอรอยถูกปากผูซื้อจนมีชื่อเสี ยงโดงดัง ซึ่งจะเห็นไดวา
ลักษณะการสอนดังกลาวนี้เป็นการเรียนรูดวยตนเองจากการปฏิบัติจริง โดยใชกระบวนการสอนแบบ
ปฏิบัติที่มีขั้นตอน คือ 1) สังเกตวิธีการทา 2) ทาตามแบบ 3) ฝึกทาเองโดยไมมีแบบ 4) ฝึกใหเกิด
ความชานาญ ซึ่งการเรียนรูดังกลาวนี้นับเป็นการเรียนรูที่เป็นองคแรวม คือ ไดความรูความเขาใจ ได
ปฏิบัติเห็นกระบวนการ และไดคุณธรรม จริยธรรมไปดวย และที่สาคัญคือการเรียนรูแบบนี้ใชประเมิน
ตามสภาพจริงโดยดูจากผลงาน/ชิ้นงาน กระบวนการทา ขั้นตอนการทา จริยธรรมของผูเรียน รวมทั้ง
ความรู ความเขาใจของผู เรี ย น ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการนี้ จะทาให ผู เรียนมี
ลักษณะความเป็ นไทยอยางยั่งยืนได เพราะการเรียนรูแบบบูรณาการ และการเรียนรูโดยการฝึ ก
ปฏิบัติจริง เห็นสภาพการณแจริง เห็นตัวอยางที่ทาจริง ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยใน
ดานตางๆ ผูเรียนยอมจะเกิดความรู ความเขาใจ และความชานาญ และติดตัวผูเรียนอยูไปตลอดซึ่งก็
คือความยั่งยืนของการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนนั่นเอง
นอกจากนี้ ผูเขารวมการสนทนากลุมจานวน 10 คน ไดรวมกันยกตัวอยางรูปแบบกิจกรรมใน
การสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน อันไดแก เทคนิครวมดวยชวยงานกลุม (STAD) เทคนิค
กลุมแขงขัน (TGT) เทคนิคเติมเต็ม (Jigsaw) เทคนิคอัศวินโต฿ะกลม (Round Table) เทคนิคซักไซไล
เรียง (Round Robin) เทคนิคเพื่อนคูคิด (Think pair share) เทคนิคคนหารวมกัน(Group
Investigation) เทคนิคเครือขายความคิด (Team Word-Webbing) เทคนิคโครงสรางความรู
(Graphic Organizer) เชน แผนผังความคิด (Mind Map) แผนผังใยแมงมุม (Web) แผนผังรูปแบบ
เวนนแ (Venn Diagram) แผนผังกางปลา (The Fish Bone) และแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบ
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เรียงลาดับ (The Ranking Ladder) เป็นตน ทั้งนี้เทคนิคตางๆ เหลานี้เป็นเพียงสวนที่จะนาทางให
ผูเรียนไปสูจุดมุงหมาย นั่นคือ การมีลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ทั้งในดานความรู ความเขาใจ
และความชานาญเทานั้น แตสิ่งสาคัญที่สุดที่จะทาใหเกิดสิ่งเหลานี้ได คือ การรูจักประยุกตแ บูรณาการ
ความรู เนื้อหาของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนมากกวา
3.9.3 แนวทางในการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ผลการสนทนากลุมในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางในการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน ผูเขารวมการสนทนากลุ มจานวน 10 คน ไดรวมกันสรุปความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา
ลักษณะความเป็นไทยเป็นสิ่งที่ดารงอยูในวิถีชีวิตประจาวันของคนไทยอยูแลว ดังนั้นการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยในแตละดานจึงสามารถทาไปดวยกันไดหรือมีความสอดคลองกับ โดยแนวทาง
ในการสงเสริมสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ประกอบดวย
3.9.3.1 ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลลักษณะความเป็นไทยในดานตางๆ ที่มีอยู
อยางกระจัดกระจายใหเป็นหมวดหมูทั้งวัฒนธรรมหลัก และวัฒนธรรมรอง(ทองถิ่น) โดยมุงศึกษาใหรู
ความเป็นมาในอดีต สภาพการณแปใจจุบัน และความสาคัญอยางถองแท อันจะเป็นรากฐานสาคัญที่จะ
ทาใหไดเห็นคุณคา ยอมรับ และนาไปใชประโยชนแใหเหมาะสมและแพรหลายไดตอไป
3.9.3.2 ขยายขอบเขตการมีส ว นร ว มในลั กษณะความเป็ นไทยอยางยั่ง ยืน โดย
รณรงคแใหหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึก ษาภาคประชาชน โดยเฉพาะการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน เห็นความสาคัญ และตระหนักวาความ
เป็นไทยเป็นเรื่องสาคัญ และเป็นเรื่องของทุกคนที่จะตองรวมมือกันสงเสริม สนับสนุน ประสานงาน
การบริการดานความรู วิชาการ และทุนทรัพยแในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน
3.9.3.3 สงเสริมกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เกี่ยวของกับความเป็น
ไทย โดยตองรักษาจุดแข็งของความเป็นไทยเอาไว และตองสงเสริมความเป็นไทยที่ยังออนแอ ให
กลายเป็นจุดแข็ง รวมทั้งฟื้นฟูความเป็นไทยที่กาลัง จะสูญหาย หรือที่สูญหายไปแลวมาทาใหมีคุณคา
และมีความสาคัญตอการดาเนินชีวิตโดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม จึงจะชวย
รั ก ษาลั ก ษณะความเป็ น ไทยไว ใ ห ยั่ ง ยืน ได เช น การส ง เสริม ให มี ก ารเคารพธงชาติข องนั ก เรี ย น
นักศึกษา ประชาชนทุกระดับ การรณรงคแใหประดับประดาธงชาติไวหนาบานเมื่อมีเทศกาลสาคัญ
การใหผูมีชื่อเสียงในสังคมเป็นตัวแบบที่ดีในการนิยมไทยและใชสินคาไทย เป็นตน
3.9.3.4 คุมครองลิขสิทธิ์ภูมิปใญญาไทยเพื่อรักษาภูมิปใญญาไทย เชน ชื่อมวย
ไทย ชื่อขาวหอมมะลิไทย เป็นตน ซึ่งหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของควรเขามาดูแลเรื่องการจดลิขสิทธิ์
ภูมิปใญญาไทย
3.9.3.5 การเผยแพรแลกเปลี่ยน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเผยแพร
และแลกเปลี่ยนภูมิปใญญาไทยและวัฒนธรรมไทยใหคนในสังคมไดรับรู เกิดความเขาใจ ตระหนักใน
คุณคา คุณประโยชนแและปฏิบัติไดอยางเหมาะสม โดยผาน สื่อ เชน สื่อโทรทัศนแ วิทยุ หนังสือพิมพแ
เว็บ ไซตแ อิน เตอรแเน็ ต เป็น ตน และวิธีการตางๆ เชน การจัดหลั กสูตรอบรมระยะสั้ น รวมทั้งการ
ถายทอดผานสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ เป็นตน
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3.9.3.6 จั ด ตั้ ง สถาบั น การส ง เสริ ม ความเป็ น ไทยอย า งยั่ งยื น โดยเฉพาะ ทั้ ง ใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น โดยทาหนาที่ในการผลิตผลงานทั้งทางวัฒนธรรมและภูมิปใญญาไทยที่
เป็นรูปธรรมและเขาถึงวิถีการดาเนินชีวิตของประชาชนเพื่อใหความเป็นไทยกลายเป็นสวนหนึ่งของ
ชีวิตประจาวันของประชาชนทุกหมูเหลา
3.9.3.7 ประกาศยกยองผู มีผ ลงานดีเดนทางวัฒนธรรมและภูมิปใญญาไทยทั้งใน
ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ และประกาศยกย อ งผู ธ ารงรั ก ษาความเป็ น ไทยในด า น
ตางๆ เชน ศิลปินแหงชาติ ครูภูมิปใญญาไทย ปราชญแทองถิ่น เป็นตน โดยการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเพื่อใหมีโอกาสแสดงศักยภาพดานภูมิปใญญา ความรู ความสามารถ
เกี่ยวกับความเป็นไทยไดอยางเต็มที่ อันจะทาใหประชาชนทุกหมูเหลาเห็นคุณคา และรวมกันรักษา
เอกลักษณแทางวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่นอยางเหมาะสม
3.9.3.8 จัดทาระบบเครือขายสารสนเทศทางดานความเป็นไทยอยางยั่งยืน เพื่อเป็น
ศูน ยแ ก ลาง เผยแพร ป ระชาสั ม พัน ธแผ ลงานให ประชาชนเข าใจ สามารถเลื อกสรร ตั ดสิ น ใจ และ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมในการดาเนินชีวิต และตองสงเสริมสนับสนุนบทบาทของสื่อมวลชนในดาน
ความเป็นไทยใหมากยิ่งขึ้น
3.9.4 ปใญหา อุปสรรคของการใชรูปแบบกิจกรรม
ผลการสนทนากลุมในประเด็นที่เกี่ยวกับปใญหาและอุปสรรคของการจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน และขอเสนอแนะอื่นๆ ผูเขารวมการสนทนากลุมจานวน
10 คน ไดรวมกันสรุปความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา ปใญหา อุปสรรค และ แนวทางแกปใญหา ของ
การการจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน สามารถจัดกลุมไดเป็น 3
ดาน ไดแก
3.9.4.1 ดานบุคคลากร
ผูเขารวมการสนทนากลุมจานวน 10 คน ไดรวมกันสรุปความคิดเห็นที่สอดคลองกัน
วา บุคคลเป็นสิ่งสาคัญในการผลักดันใหเกิดสิ่งตางๆขึ้น บุคคลในที่นี้เป็นผูเรียน ผูสอน และผูมีสวนได
เสียในการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน โดยปใญหาดานบุคคลประกอบดวย
-ผูเรียนซึ่งเป็นนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความหลากหลายทั้งทางดาน
อายุ อาชีพ และประสบการณแ ดังนั้นจึงมีบางส วนใหความสาคัญ และมีสวนรวมกับกิจกรรมที่จัดขึ้น
นอย วิธีการแกไข ผูสอนจะตองกระตุนใหทุกคนเกิดการเรียนรูตามความตองการและความสนใจโดย
คานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลตามหลักการศึกษานอกระบบโรงเรียน
-ผูส อนที่ไมมีความรูความสามารถในเนื้อหามากเพียงพอที่จ ะอธิบายถึงลั กษณะ
ความเป็นไทยไดในหลากหลายแงมุม จึงทาใหการใชกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยไม
นาสนใจ และไมกระตุนใหเกิดความสนใจทาที่ควร วิธีการแกไขคือผูสอนจะตองเลือกเทคนิควิธีการ
สอนใหสอดคลองกับเนื้อหาความเป็นไทยที่จะนาเสนอเพื่อเป็นการกระตุ นใหผูเรียนเกิดความสนใจ
และมีความตองการเรียนรู จะไดศึกษาเนื้อหา ความรู เกี่ยวกับเรื่องที่จะสอนเพิ่มเติมดวยตนเองเพิ่ม
มากขึ้น
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-ผูบริหารไมเห็นประโยชนแ และความสาคัญของการใชรูปแบบเพื่อสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน จึงทาใหการดาเนินการเป็นไปด วยความยากลาบาก วิธีการแกไข จะตอง
อธิบายใหเห็นถึงความสาคัญของการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแก
ผูบริหารรับทราบ
-ผูเกี่ยวของยังไมมีความรูความเขาใจในการใชรูปแบบกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทย มีทัศนคติที่ไมดี ขาดประสบการณแ ทาใหการดาเนินงานในการจัดการเรียนรูเป็นไปดวย
ความยากลาบาก และกอใหเกิดอุปสรรคอื่นๆ ตามมาได วิธีการแกไข ตองอธิบายใหผูที่เกี่ยวของในทุก
ภาคส ว นมี ค วามรู ความเข า ใจ เห็ น คุ ณ ค า ของการใช รู ป แบบกิ จ กรรมที่ พั ฒ นาขึ้ น รวมทั้ ง ต อ ง
เสริมสรางทัศนคติ และประสบการณแที่ดีใหผูที่เกี่ยวของ
3.9.4.2 ดานเครือขายการเรียนรู
ผูเขารวมการสนทนากลุมจานวน 10 คน ไดรวมกันสรุปความคิดเห็นที่สอดคลองกัน
วา เครือขายในการเรียนรู เป็นสิ่งสาคัญดานหนึ่งในการจัดการเรียนรู เนื่องจากการสรางเครือขายเป็น
การการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ขอมูลขาวสาร ประสบการณแ และการเรียนรูระหวางบุคคล กลุม
บุคคล องคแการสถาบัน และแหล งความรูที่มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทั้งการ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิด ขอมูลขาวสาร ทรัพยากร ตลอดจนสงเสริมการภารกิจใหมีผลสาเร็จจน
เป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน สงผลใหเกิดการเผยแพรและการประยุกตแความรูใหมๆ เพื่อวัตถุประสงคแที่
กาหนด แตปใญหา อุปสรรคที่พบดานเครือขาย ไดแก
-ปใญหาภายในองคแกร
ผูบริหาร และครู เป็นหัวใจสาคัญของการประสานงานเครือขายในการจัดการเรียนรู
ในการดาเนินการจัดการศึกษาที่ผานมามีปใญหาอุปสรรคในการสรางเครือขายการทางาน กศน. คือ
ผูบริหาร ขาดภาวะผูนา ขาดบุคลิกภาพที่ดี ขาดภูมิรู ภูมิฐาน และภูมิธรรม ขาด
ระบบการบริหารจัดการที่ดี ไมกระจายอานาจใหอิสระในการตัดสินใจแกผูใตบังคับบัญชา ขาดทักษะ
ในการสรางความสัมพันธแอันดีกับเครือขาย
ครูไมเขาใจบทบาทหนาที่ของงานการศึกษานอกโรงเรียนอยางชัดเจน และไมเขาใจ
ในวัฒนธรรมการทางานของเครือขายในแตละพื้นที่ ขาดความเขาใจในวิธีการทางานในรูปแบบของ
กศน. ขาดทักษะการประชาสัมพันธแงานการศึกษานอกโรงเรียน วิธีการประสานงานกับผูนาชุมชน
เพื่อใหผูนาชุมชนเห็นความสาคัญของการสงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหกับคนในชุมชน การประสานงานระหวางครูกับเครือขายไมเกิดความตอเนื่อง ครูไมไดอาศัยอยูใน
พื้นที่และตองมีคาใชจายในการเดินทางเขาพื้นที่ นอกจากการสรางความสัมพันธแที่ดีรวมกันในการ
ทางานรวมกับเครือขายแลว เครือขายยังตองการขวัญกาลังใจ และสิ่งตอบแทนอีกดวย
-ปใญหาภายนอกองคแกร
จากปใญหาภายในองคแกรดังกลาว สงผลใหเครือขายไมใหความสาคัญในการสงเสริม
สนับสนุนการทางานรวมกัน ซึ่งบางครั้งตางฝุายตางมองที่ผลประโยชนแของตนเองเป็นหลัก เครือขาย
จะมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการโดยดูที่ความชัดเจนในวัตถุประสงคแหรือเปูาหมายของงาน เมื่อ
การจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นไมมีการสานตอความสัมพันธแอยางตอเนื่อง เชน การถอดบทเรียนรวมกัน หรือ
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การสรางความสัมพันธแอื่นที่จะเป็นการสงเสริมการสรางความสัมพันธแที่ดีรวมกัน ทาใหการดาเนินงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษา กศน.รวมกับเครือขายไมครอบคลุมทุกกิจกรรม
3.9.4.3 ดานแหลงทรัพยากรการเรียนรู
ผูเขารวมการสนทนากลุมจานวน 10 คน ไดรวมกันสรุปความคิดเห็นที่สอดคลองกัน
วา แหลงทรัพยากรในการเรียนรู เป็นสิ่งสาคัญดานหนึ่งในการจัดการเรียนรู เนื่อ งจากเป็นศูนยแรวม
ของวิชาความรูที่มีอยูกระจัดกระจาย ทั่วทุกแหง ทั้งชุมชนเมือง และชุมชนชนบท เป็นขุมทรัพยแแหง
ปใญญาที่แทรกซึมอยู ในวิถีชีวิตของมนุษยแ เป็นแหลงการเรียนรูที่คนพบไดอยางไมรูจบ แตปใญหา
อุปสรรคที่พบดานแหลงทรัพยากร ไดแก
-แหลงทรัพยากรการเรียนรูประเภทบุคคล เชน บุคคลที่มีผลงานไดรับการยกยอง
เป็นตนแบบกับบุคคลรุนหลัง ครูตนแบบ หลงเหลืออยูนอย สวนหนึ่งปลีกตัวออกไปอยูในที่เล็กๆ ทา
ใหทรัพยากรบุคคลที่มีอยูไมหลากหลายเพียงพอตอการศึกษาคนควา โดยเฉพาะอยางในเรื่องของ
ลักษณะความเป็ นไทยอย างยั่งยื น ยิ่งมีนอยลงไปทุกวันๆ จึงควรไดรับการแกไข และสงเสริมจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
-แหลงทรัพยากรการเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติ เชน ภูเขา ปุาไม ลาธาร
หวย หนอง คลอง บึง แม น้า และสัตวแปุานานาชนิด ประสบกับปใญหาเสื่อมโทรมและถูกทาลายดวย
น้ามือมนุษยแ ทาใหทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้เปลี่ยนสภาพไป และบางแหงก็ไมเปิดใหเขาชม จึงทาให
การศึกษาคนควาในเรื่องของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนโดยอาศัยแหงทรัพยากรการเรียนรู
ประเภทนี้ลดลง และเสี่ยงตอการสูญหายไป
-แหล ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู ป ระเภทสื่ อ ได แ ก สิ่ ง ประดิ ษ ฐแ ข องมนุ ษ ยแ ที่ ใ ช เ ป็ น
ชองทางในการสื่อสาร ประสบกับปใญหาคุณภาพของสื่อที่ไมไดมาตรฐานเพียงพอ รวมถึงการถูกรุกล้า
โดยวัฒนธรรมขามชาติ และการเจริญเติบโตอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งเป็นเหมือน
ดาบสองคมที่มีทั้งคุณประโยชนแและโทษมหันตแตอผูเรียนเชนกัน
-แหล งทรั พยากรการเรีย นรูประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ เชน โบราณสถาน
โบราณวัตถุ กาลังประสบปใญหากับความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
จากน้ามือมนุษยแ ซึ่งทาใหโบราณสถาน โบราณวัตถุที่แสดงถึงลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนคอยๆ
ผุพัง สูญหายไปโดยไมไดรับการเหลียวแลจากหนวยงานที่รับผิดชอบเทาที่ควร
กลาวโดยสรุป ปใญหา อุปสรรคของการใชรูปแบบกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน ประกอบดวย ดานบุคคลากร ดานเครือขาย และดานทรัพยากรการเรียนรู โดยปใญหา
และอุปสรรคดังกลาวนี้ เป็นสวนสาคัญที่นาจะเกิดขึ้นในการนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็น
ไทยอยางยั่งยืนไปใชจริง จึงควรไดรับการแกไขจากผูที่สวนเกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อใหรูปแบบการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสามารถนาไปใชไดอยางกวางขวาง อันจะกอใหเกิดผลดีตอ
บุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป
จากผลการวิจัยทั้งหมดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบนั้น ความรูจากการศึกษาดังกลาวขางตน สามารถนามาสรุป
เป็นรูปแบบรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ

191
โดยเรียกชื่อวา “รูปแบบฝึกฟื้นใจไทย : Sustainable Thainess’s Resurrection Model” ดังแสดง
ในแผนภาพตอไปนี้

ความเชื่อพื้นฐาน /หลักการ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อสงเสริมความเป็นไทย ไดแก ความเชื่อพื้นฐานดานการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
การจัดการศึกษานอกระบบ ที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
ในเรื่องของความเป็นไทยใหแกนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูก ารสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ปใจจัย / เงื่อนไข ที่ทาให
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
สงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนที่ทาใหเป็นไปตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยบุคลากรตองมีความรูและ
เห็นความสาคัญของการสงเสริม
ความเป็นไทยใหแก นศ กศน
ตองประสานงานกับหนวยงาน
ดานความเป็นไทยตางๆ เพื่อ
สรางเครือขายการเรียนรู และ
รวบรวมทรัพยากรการเรียนรู
ตางๆใหมากที่สุด และสามารถ
นามาใชใหเกิดประโยชนแตอ
การสงเสริมความเป็นไทย
ใหยั่งยืนสูงสุด

วัตถุประสงค์
เพื่อสงเสริม
ความรู ทักษะ
เจตคติ
ดาน ความ
ภาคภูมิใจไทย
ศรัทธาไทย
มารยาทไทย
และวัฒนธรรม
ไทย

ออกแบบกิจกรรมและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
1.ศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะหแ
องคแประกอบความเป็นไทย
2.วิเคราะหแพฤติกรรมบงชี้
ความยั่งยืน
3. สังเคราะหแแนวคิด
Constructivism, Social
Cognitive Learning และ
NFE ไดเป็นขั้นตอนใหม 4
ขั้นตอนไดแก การกระตุนการ
เรียนรู การปรับเปลี่ยน
ความคิด การระทา และการ
ทบทวน
4. พัฒนาและออกแบบการ
เรียนรูการสงเสริมความเป็น
ไทย และพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินความยั่งยืนของความ
เป็นไทย
5. การดาเนินการกิจกรรมการ
เรียนรูตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
6. ประเมินและติดตามผล

แนวทางการส่งเสริมความเป็นไทย
อย่างยั่งยืน

1. การไดรับ
การถายทอด
ความรูเจต
คติ ทักษะ
จาก วิธีการ
ตามแผนการ
จัดกิจกรรมฯ
เพื่อใหเกิด
ความซาบซึ้ง
ตระหนักรู
และเห็น
คุณคาใน
ความเป็น
ไทย

1. นักศึกษา
การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
สามารถบูรณาการ
ความรูที่ไดรับไป
ปรับใชใน
ชีวิตประจาวันได
อยางเหมาะสม
2. สามารถ
ถายทอดความรู
ทักษะ เจตคติ
คุณลักษณะไทย
ใหกับผูอื่นได

ผูเกี่ยวของ / บทบาท
ประกอบดวย ผูที่มีสวนได
สวนเสียในการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน เชน
ครูผูสอน ผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายการ
เรียนรูเรื่องความเป็นไทย
ครูภูมิปใญญา/ปราชญแ
ชาวบาน
บทบาทในการรวมให
ความรู การศึกษาตาม
อัธยาศัย จัดการเรียนรูใน
รูปแบบอื่นๆ เพื่อให
นักศึกษา กศน. มีความ
เป็นไทยไดอยางยั่งยืน

วิธีการอื่นๆ ในการสงเสริมการเรียนรูใหเกิดความเป็นไทยอยางยั่งยืน ไดแก การขยาย
ขอบเขตการมีสวนรวม สงเสริมกิจกรรมของ กศน. ที่เกี่ยวกับความเป็นไทย คุมครองดูแล
ผลงานเกี่ยวกับความเป็นไทย จัดโครงการเผยแพรแลกเปลี่ยนภูมิปใญญา/วัฒนธรรมไทย
อยางตอเนื่อง จัดตั้งหนวยงานที่ดูแลการสงเสริมความเป็นไทยใหแก นศ กศน
โดยเฉพาะ ครูอาจารยแ กศน. เป็นตัวแบบที่ดี ประกาศยกยองผูที่ประพฤติ
ปฏิบัติตามวิถีไทย จัดทาระบบครือขายสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความเป็นไทยเพื่อให นศ กศน ไดคนควา

แผนภาพที่ 13 รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
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ความรูใหมที่ไดจ ากการพัฒนารูปแบบการส งเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของ
นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น ในแผนภาพ “รู ป แบบฝึ ก ฟื้ น ใจไทย : Sustainable
Thainess’s Resurrection Model” นี้ เกิดขึ้นเพื่อตองการจะรื้อฟื้นความเป็นไทย เป็นการเรียนรู
เพื่อฟื้นฟูความรูสึกที่ดีงามตามอยางไทยของบุคคลใหเกิดขึ้นอีกครั้ง โดยนาเสนอเรื่องราว ความรู
เกร็ ด ประวั ติ ศ าสตรแ ในอดี ต เพื่ อ ให เ กิ ด ความตระหนั ก และส านึ ก ในคุ ณ ค า ของความเป็ น ไทยที่
บรรพบุรุษไดตั้งตนไว
รู ป แบบฝึ กฟื้น ใจไทยนี้ เป็ นผลมาจากการศึ กษาตัว ชี้ วัดของความเป็ น ไทยของนักศึ กษา
การศึกษานอกระบบโรงเรีย น ประกอบดวย 4 องคแประกอบไดแก 1) ความภูมิใจไทย ซึ่งเป็น
องคแประกอบของตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับความรูสึกชอบ สนใจ และเลือกใชสินคาไทย รวมถึงการแสดงออก
ใหเห็นถึงความเป็นไทยอยางเห็นไดชัด 2) ความศรัทธาไทย ซึ่งเป็นองคแประกอบของตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
การยึดมั่นในความเชื่อ ความศรัทธา ตามแบบอยางไทยที่เป็นสิ่งดีงามที่สืบกันมาแตโบราณกาล 3)
มารยาทอยางไทย ซึ่งเป็นองคแประกอบของตัวชี้วัดเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตน ดวยกริยามารยาท
ที่ออนชอยงดงามตามอยางวิถีชีวิตแบบไทย 4) วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นองคแประกอบของตัวชี้วัด
เกี่ย วกับ ความยึ ดมั่น ความรั กและความหวงแหน ในประเพณีวัฒ นธรรมไทย และรูปแบบฯนี้
ประกอบดว ยแผนการจั ดการเรี ยนรูที่มุงสรางเสริมความคิด ความเชื่อ อุดมคติ และเจตคติ ผ าน
เนื้อหาในการสงเสริมความเป็นไทย 12 เรื่อง เทคนิคการถายทอด สื่อ การเรียนการสอน ความ
ตระหนักความซาบซึ้งในการสื่อสารความเป็นไทยในรูปแบบตางๆ และการเรียนรูบอกเลาเรื่องราว
ความประทับใจ นอกจากนี้ยังใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความเป็นไทยทั้งที่เป็นรูปธรรมที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรูดวยการปฏิบัติและการไดรับประสบการณแ จริง และนามธรรมที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรูดวยการอาน การอภิปรายกลุม ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยใชการประเมินตามสภาพจริงในการ
ประเมิน และพิจารณารวมกับแนวทางการสงเสริมอื่นๆ จากผูที่เกี่ยวของและเครือขายทางสังคม
รวมทั้งการบูรณาการความเป็นไทยที่เกิดขึ้นเขา สูวิถีชีวิตไดอยางกลมกลืน และการถายทอดสูบุคคล
อื่นไดอยางเหมาะสม
กลาวโดยสรุป รูปแบบฝึกฟื้นใจไทยนี้ เป็นแบบแผนในการจัดการเรียนรูที่มุงสงเสริมความ
เป็ น ไทยให แ ก ผู เ รี ย นผ า นกิ จ กรรมส ง เสริ ม ความเป็ น ไทยด า นต า งๆ ทั้ ง แบบที่ เ ป็ น รู ป ธรรมและ
นามธรรม ผสานกับการสงเสริมอื่นๆ ที่มีอยูในสังคม โดยมุงใหผูเรียนสามารรถรื้อฟื้นถึงประสบการณแ
ที่ดีในอดีตเกี่ยวกับความเป็นไทยที่เคยสัมผัส เคยไดรับ หรือเคยเกิดขึ้น จากบุคคล และสิ่งแวดลอม
ตางๆ ในสังคม แตประสบการณแดังกลาวอาจจะถูกกลบทับดวยประสบการณแใหมๆ ที่เพิ่มมากขึ้นจน
ลักษณะความเป็นไทยในตัวผูเรียนลดนอยถอยลงไป ทั้งนี้การสงเสริมความเป็นไทยใหแกผูเรียนผาน
กิจกรรมสงเสริมความเป็นไทยนั้น จะเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบที่มีลักษณะความ
เป็นไทยในแตละดานอยางชัดเจน และการเรียนรูจากการศึกษาและลงมือปฏิบัติจริ ง ซึ่งนอกจากจะ
ทาใหผูเรียนไดทบทวนและรื้อฟื้นประสบการณแความเป็นไทยในอดีตแลว ผูเรียนยังจะไดปรับเปลี่ยน
ทั้งในดานความคิด ความเชื่อ เจตคติ และอุดมคติ โดยที่กิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นจะสงเสริมใหผูเรียน
สรางสรรคแความคิดเกี่ยวกับความเป็นไทยขึ้นมาใหมใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปใญหาและ
วิถีชีวิตของตนเองในปใ จจุบั นมากที่สุดโดยยึดหลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีความ
ยืดหยุนและเนนการนาไปใชในชีวิตของผูเรียนได เนื่องจากความรูที่เกิดขึ้นใหมโดยผูเรียนเป็นผูสราง
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เองนี้จะอยูกับตัวผูเรียนไดอยางยั่งยืน ในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนนั้นจะ
มุงเนนใหผูเรียนนาองคแความรูที่เกิดขึ้นใหมในตัวผูเรียนบูรณาการเขาสูวิถีชีวิตของตัวผูเรียนไดอยาง
กลมกลืน ซึ่งจะชวยใหความเป็นไทยที่เกิดขึ้นโดยผูเรียนนั้นยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นอีก นอกจากนี้ ยังจะ
มุงเนนใหผูเรียนสามารถถายทอดองคแความรู ประสบการณแเกี่ยวกับความเป็นไทยที่เกิดขึ้น สงตอ
ใหแกบุคคลอื่น ดวยวิธีการตางๆ เชนการบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ กรณีตัวอยาง อุปกรณแ
ตางๆ ตามความเหมาะสม กอใหเกิดเป็นวงจรที่เป็นพลวัตรอันจะชวยขับเคลื่ อนใหเกิดความเป็นไทย
ขึ้นไดอยางตอเนื่อง
เมื่อกลาวถึงที่สุดแลว รูป แบบฝึกฟื้นใจไทยจะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูผานกิจกรรม
สงเสริมความเป็นไทยดานตางๆ ที่สามารถชวยใหความเป็นไทยเกิดขึ้นใหมอีกครั้งในตัวและหัวใจของ
ผูเรี ย น อีกทั้งสามารถแผ ขยายไปสู บุ คคลรอบขางดว ย อันเป็นสิ่ งส าคัญที่จะทาให ความเป็นไทย
สามารถอยูไดอยางยั่งยืนไปตลอดกาลนาน
ลักษณะเดนของรูปแบบฝึกฟื้นใจไทย(Sustainable Thainess’s Resurrection Model) คือ
1) การไดตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ประกอบไปดวย 68 ตัวชี้วัด ที่มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคลองกับบริบทในปใจจุบัน
2) มีการแบงหมวดหมูของตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนเป็นองคแประกอบเพื่อให
ศึกษาคนควาไดสะดวกขึ้น ซึ่งประกอบดวย 4 องคแประกอบไดแก ความภูมิใจไทย ศรัทธาไทย
มารยาท และวัฒนธรรมไทย
3) เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนตางๆของรูปแบบฝึกฟื้นใจไทย ไดผานการตรวจสอบของคุณ
ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน การวัด กระบวนการเรียนรู การศึกษานอกระบบโรงเรียน
และลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน มาเป็นผูตรวจสอบเครื่องมือและรูปแบบการจัดการเรียนรูอยาง
ละเอียดในทุกขั้นตอน
4) การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน เป็นกระบวนการสราง
ความรูใหม หรือการคนควาหาคาตอบดวยวิธีการตางๆ ที่ผูเรียนไดเลือกศึกษาตามความสนใจของ
ตนเอง จนไดขอสรุปเฉพาะตนที่สามารถนาผลการศึกษาไปใชไดในชีวิตจริง
5) กิจกรรมการจั ดการเรียนรูเพื่อส งเสริมลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ใชเทคนิค
หลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เชนการเรียนรูจากการปฏิบัติ การเรียนรูจากการ
อาน เป็นตน มาผสมผสานกัน โดยมุงหวังใหผูเรียนสรางความรูเกี่ยวกับความเป็นไทยในแบบของ
ตัว เอง ซึ่งความรู ที่ไดไมจ าเป็ น ตองตรงกับตารา แตผู ส อนจะสนับสนุนให ผู เรียนไดศึกษาคนควา
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตางๆตลอดเวลา
6) การจัดการเรียนรูจะเนนใหผูเรียนไดประยุกตแใชความคิด ประสบการณแ ความสามารถ
และทักษะตางๆ รวมทั้งการไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณแระหวางกันจนสามารถ
สรางองคแความรูดวยตนเอง
7) การจัดการเรียนรูเนนการรื้อฟื้นความประทับใจในเป็นไทยของผูเรียนในอดีตที่ผานมา
และสงเสริมใหผูเรียนเกิดความตระหนัก การเห็นคุณคา ในความเป็นไทย ซึ่งรูปแบบจะเนนการเรียนรู
ของผูเรียนซึ่งจะมีความยืดหยุน และคลองตัวสูง
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8) มีก ารวัด ความรู พฤติกรรม และทักษะ ของผู เ รียน และยั งมีการวัดประสิ ท ธิภ าพ
(Efficiency) ของรูปแบบฯจากสูตร E1 / E2 ตามเกณฑแ 80/80 โดยใชขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรม
ของผูเรียนเป็นขอมูล E1 และใชขอมูลจากคะแนนความรูเกี่ยวกับความเป็นไทยเป็นขอมูล E2
9) มีการติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูไปแลวเพื่อติดตามผลความคงอยูของ
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนในนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เขารวม
ซึ่งเมื่อบุคคลผานการเรียนรูจากรูปแบบฝึกฟื้นใจไทย แลวยอมจะนาไปสูการมีลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน และจะทาใหความเป็นไทยไดรับการสืบสาน และคงคุณคาของความเป็นไทยให
ยั่งยืนตลอดไป
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยมี วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน และพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมทั้งศึกษาผลของการทดลองใช
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Method Research) โดยวิธีการวิจัยเขิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบงการดาเนินการวิจัยเป็น 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 การศึกษาตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาขอมูลจากเอกสารและตาราตางๆ และตรวจคุณภาพองคแประกอบดวย
ขอมูลเชิงประจักษแ เพื่อใหไดตัวชี้วัดของลักษณะความเป็นไทยขึ้น
ตอนที่ 2 การพัฒ นารู ปแบบการส ง เสริ มลั ก ษณะความเป็ น ไทยอย างยั่ง ยื นของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการสรางและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่ไดพัฒนาขึ้นโดยผูทรงคุณวุฒิ
จากนั้นในตอนที่ 3 การศึกษาผลของการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการประเมิน และติดตามผลของ
การใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ตลอดจนรับฟใงขอเสนอแนะในการนา
รูปแบบไปใช จากผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนผานการสนทนากลุม
กลุมตัวอยางในการวิจัยมีจานวนทั้งสิ้นรวม 542 คน ประกอบดวย นักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนในกรุงเทพมหานครสาหรับศึกษาตัวชี้วัดและองคแประกอบของลักษณะความเป็นไทย
อย างยั่ งยื น 512 คน นั กศึกษาการศึ กษานอกระบบโรงเรียนเขตบางแค ส าหรับศึกษาผลการใช
รูปแบบ 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสารวจลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน แบบประเมิน
รูปแบบ แบบประเมินตนเอง แบบวัดความรู แบบวัดเจตคติ แบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะ
ความเป็ น ไทยอย างยั่ งยื น และประเด็น การสนทนากลุ ม ที่ ผ านการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่อ งมื อ
วิเคราะหแขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ ดัชนีความสอดคลอง (IOC) การ
วิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) การทดสอบคาที (Paired-samples t – test) การวิเคราะหแ
องคแประกอบ (Exploratory Factor Analysis)
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ในครั้งนี้ สรุปออกเป็น 3 ตอนตามวัตถุประสงคแการวิจัย มีรายละเอียด
ดังนี้
1. องค์ประกอบ และตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย
ลักษณะความเป็นไทย ประกอบดวยตัวชี้วัด 68 ตัวจัดอยูใน 4 องคแประกอบ ไดแก
1.1 ความภาคภูมิใจไทย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นถึงความรูสึกเชื่อมั่น
มองเห็ น คุณ คา ความส าคั ญ เห็ น ความเขมแข็ง และมีค วามซาบซึ้ งในเอกลั ก ษณแ ตางๆ ของไทย
ประกอบดวย 36 ตัวชี้วัด ไดแก
1.1.1. เลือกที่จะใสผาไทยทุกครั้งในเทศกาลสาคัญๆ
1.1.2. ชอบเที่ยวชมอาคารทรงไทยแบบตางๆ
1.1.3. ศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ
1.1.4. ภูมิใจ และเลือกใชสมุนไพรไทย
1.1.5. ชอบอานวรรณคดีไทย
1.1.6. ชอบฟใงเพลงไทยเดิม
1.1.7. ใชผลิตภัณฑแเครื่องจักสาน
1.1.8. ใชผาไทยในการแตงกายหรือใชสอยเมื่อมีโอกาส
1.1.9. สนใจการละเลนพื้นบานไทย
1.1.10. สนใจในดนตรีไทย
1.1.11. สนใจและชักชวนใหผูอื่นทองเที่ยวแบบอนุรักษแพื้นบาน
1.1.12. สนใจ และเที่ยวชมสถาปใตยกรรมไทยตามสถานที่ตางๆ
1.1.13. เขาชมพิพิธภัณฑแที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทย
1.1.14. เขาใจการเขียนรอยแกว รอยกรอง ไดอยางถูกตอง
1.1.15. นิยมใชสินคาไทย
1.1.16. ภูมิใจในภูมิปใญญาในการสรางบานทรงไทย
1.1.17. สนใจกีฬาพื้นบานของแตละทองถิ่น
1.1.18. เลือกซื้อสินคาไทยเป็นของฝากใหผูอื่น
1.1.19. ชอบและเลือกรับประทานขนมไทย
1.1.20. ภูมิใจในการแพทยแแผนโบราณ/
1.1.21. เลือกใชสุภาษิต คาพังเพย และสานวนไทยไดอยางเหมาะสม
1.1.22. สนใจภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังตามวัดวาอารามตางๆ
1.1.23. ชื่นชม ภูมิปใญญาทองถิ่นของไทยภาคตางๆ
1.1.24. นั่งพับเพียบเรียบรอย เมื่อมีผูใหญนั่งกับพื้น
1.1.25. เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองเป็นของฝาก
1.1.26. ภูมิใจในนาฏศิลปไทย เชน โขน และจะดูทุกครั้งที่มีโอกาส
1.1.27. ติดตามขาวสารตางๆในพระราชสานัก
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1.1.28.
1.1.29.
1.1.30.
1.1.31.
1.1.32.
1.1.33.
1.1.34.
1.1.35.
1.1.36.

ใชคาราชาศัพทแไดอยางเหมาะสม
รดน้าดาหัว ขอพรผูใหญในวันสงกรานตแ
เลือกที่จะสั่งอาหารไทยพื้นเมืองมารับประทาน
แตงชุดไทยทุกครั้งที่มีโอกาส
กลาวคาวา “สวัสดี” เมื่อรับโทรศัพทแแทนคาวา “ฮัลโหล”
ไมนั่งไขวหางเวลาพูดกับผูอื่น
สามารถประเคน และรับของจากพระสงฆแ ไดอยางถูกตอง
ซื้อสินคาในการจัดแสดงสินคาพื้นบานทุกครั้งที่มีโอกาส
รูจักและปฏิบัติการแสดงความเคารพแบบ อัญชลีกรรม (การประนม
มือ) นมัสการ (การไหว) และ อภิวาท (การกราบ)ไดอยางถูกตอง

1.2 ความศรัทธาไทย หมายถึง พฤติกรรมที่สามารถแสดงออกใหเห็นถึงความยึดมั่น
ในคติ ความเชื่ อ แบบแผน ในเอกลั ก ษณแ ต า งๆของไทยที่ สื บ ต อ กั น มาจากอดี ต จนถึ ง ปใ จ จุ บั น
ประกอบดวย 14 ตัวชี้วัด ไดแก
1.2.1 ยึดมั่นในคติเกี่ยวกับ “การรักนวลสงวนตัว” ของหญิงไทย
1.2.2 ทาบุญ ทาทาน สม่าเสมอ
1.2.3 รวมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
1.2.4 ดูหนังไทยทุกครั้งที่มีโอกาส
1.2.5 ใช และเขียนเลขไทย ไดอยางถูกตอง
1.2.6 รวมกิจกรรมถวายพระพรในโอกาสตางๆ
1.2.7 ยึดถือคติ ความเชื่อของไทยแตโบราณ
1.2.8 คนควาพระราชประวัติ และศึกษาโครงการในพระราชดาริฯ
1.2.9 ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อทราบขาวพระราชกรณียกิจ
1.2.10 สงและรับของจากผูอื่นดวยอาการสุภาพ
1.2.11 ใหความเคารพตอธงชาติและเพลงชาติไทย
1.2.12 ไมยืนค้าศรีษะผูใหญ ขณะที่ทานนั่งอยูบนเกาอี้
1.2.13 ไมเคาะปากหมอดวยจวัก หรือทัพพี
1.2.14 ซื้อสินคาไทยทั้งขนมและของใชเป็นของฝากทุกครั้ง
1.3 มารยาทไทย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนและดารงตนใหอยูในระเบียบแบบ
แผนของวิถีชีวิตแบบไทยที่ตองควบคุมกาย วาจา ให อยูในกรอบของความสงบเสงี่ยม เรียบรอย
ออนโยน ประกอบดวย 11 ตัวชี้วัด ไดแก
1.1.1 ใชคาเรียก “พี่ ลุง ปูา นา อา” ฯลฯ กับผูที่มีอายุมากกวา
1.1.2 ยิ้มแยม เป็นมิตรกับคนอื่น
1.1.3 อยูในอาการสารวมเมื่ออยูในสถานที่สาคัญทางศาสนา
1.1.4 รูจักเกรงใจผูอื่น

198
1.1.5 รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ
1.1.6 ใหความเคารพที่มีผูอาวุโสกวา
1.1.7 ยกมือไหว และกลาวคาวา “สวัสดี” ในการทักทาย
1.1.8 ทาบุญ ทาทาน สม่าเสมอ
1.1.9 มีน้าใจชวยเหลือเกื้อกูลตอผูทุกขแยาก
1.1.10 คอมตัวลง เมื่อเดินผานผูใหญ
1.1.11 นาอาหารมาแบงปในกับเพื่อนในการรับประทานอาหาร
1.4 วัฒนธรรมไทย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็น
ระเบี ย บเรี ย บร อย ความกลมเกลี ยว และปฏิบัติตามศีล ธรรมอันดี ตามอยางวิถีชีวิตแบบไทย
ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด ไดแก
1.4.1 แตงกายดวยชุดที่สุภาพ เมื่อไปทาบุญ
1.4.2 ทาบุญตักบาตร เป็นประจา
1.4.3 เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในเทศกาลตางๆ
1.4.4 เขารวมกิจกรรมไหวครู
1.4.5 ศึกษาหลักธรรมที่สาคัญของศาสนา
1.4.6 รักและหวงแหนอธิปไตยของชาติ
1.4.7 ยึดมั่นในการปฏิบัติตามคาสอน หลักธรรมของศาสนาที่นับถือ
2. รู ปแบบการส่งเสริมลักษณะความเป็น ไทยอย่างยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
รูป แบบการส งเสริ มลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ประกอบดวย
2.1 องคแประกอบลักษณะความเป็นไทย เป็นผลจากการศึกษาขอมูลเอกสารและ
ขอมูลเชิงประจักษแจากนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
ความภาคภูมิใจไทย ความศรัทธาไทย มารยาทไทย และวัฒนธรรมไทย
2.2 แผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน เป็นแผนซึ่งผูสอน
เตรียมการจัดการเรียนรูเรื่องลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแกผูเรียน โดยรวบรวมขอมูลตางๆ
ส าหรั บ วางแผนการจั ด การเรี ย นรู แผนการใช สื่ อ การเรี ย นรู ห รื อ แหล ง เรี ย นรู แผนการวั ด ผล
ประเมินผล เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่กาหนดไว อันจะสงผลใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่เป็นผูเรียนเกิดความคิด ความเชื่อ อุดมคติ และเจตคติอันดีตอลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน ผานเนื้อหาในการสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนทั้ง 12 เรื่อง ผานเทคนิคการถายทอด สื่อ
การเรียนการสอน ความตระหนักความซาบซึ้ง การสื่อสารในความเป็นไทย และการเรียนรูบอกเลา
เรื่องราวความประทับใจ
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2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน เป็นการจัดสภาพ
การเรีย นรูเพื่อใหผูเรี ยนบรรลุตามจุดประสงคแการเรียนรูที่กาหนด กิจกรรมจะตองเหมาะสมและ
ใกลเคียงกับความสนใจของผูเรียน ประกอบดวยการจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ไดแก การเรียนรูจาก
การปฏิบัติ การเรียนรูจากการไดรับประสบการณแจริง และการจัดกิจกรรมที่เป็นนามธรรม ไดแก การ
เรียนรูจากการอาน การเรียนรูที่เกิดในชั้นเรียน และการอภิปรายกลุม
2.4 การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวมขอมูล
จากงานและสิ่งที่ผูเรียนทา เพื่อเป็นขอมูลความกาวหนาของผูเรียนในเรื่องความเป็นไทยอยางยั่งยืน
2.5 บูรณาการเขาสูชีวิต เป็นการที่ผูเรียนปรับเอาความรู ทักษะ เจตคติที่เกิดขึ้นจาก
เรียนรูจากแผนการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้นในการสงเสริมลักษณะความเป็น ไทยอยาง
ยั่งยืน ตลอดจนมาประยุกตแใชในชีวิตประจาวัน หรือปรับใชในสถานการณแไดอยางเหมาะสม
2.6 กระบวนการถายทอดสูบุคคลอื่น เป็นการบอกเลาเรื่องราวความรูของตนเอง
ไปสูผูอื่นดวยวิธีการตางๆอยางเหมาะสม ไดแก การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ กรณี
ตัวอยาง สื่ออุปกรณแ ฯลฯ
กลาวโดยสรุป รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ย น ประกอบดว ย องคแประกอบลั กษณะความเป็นไทย แผนการจัดการเรียนรู ที่
สงเสริมความเป็นไทย การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความเป็นไทย การประเมินตามสภาพจริง
การบูรณาการเขาสูชีวิต และกระบวนการถายทอดสูบุคคลอื่น รวมทั้งปใจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบ
ผูที่ส นใจและหนว ยงานที่เกี่ยวของกับการส งเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน สามารถนา
รูปแบบฝึกฟื้นใจไทย ไปใชเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยใหยั่งยืนได โดยต องตระหนักและทา
ความเขาใจในรูปแบบกอน อันไดแก ตัวชี้วัดและองคแประกอบของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ซึ่งสิ่งตั้งตนที่เป็นสิ่งจาเป็นตอการกาหนดแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ใหแกผูเรียน ในการวางแผนเริ่มจากการรวบรวมขอมูลความเป็ นไทยอยางยั่งยืนที่ตองการรักษาใหคง
อยูหรือสงเสริมใหเขมแข็งขึ้น แผนการใชสื่อการเรียนรูหรือแหลงเรียนรู แผนการวัดผลประเมินผล อัน
จะสงผลใหผูเรียนเกิดความคิด ความเชื่อ อุดมคติ และเจตคติอันดีตอลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน ผานเนื้อหาในการสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน ผานเทคนิคการถายทอด สื่อการเรียนการ
สอน ความตระหนักความซาบซึ้ง การสื่อสารในความเป็นไทย และการเรียนรูบอกเลาเรื่องราวความ
ประทับใจ ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูในความเป็นไทยอยางยั่งยืนทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
ในขณะที่การประเมินตามสภาพจริงจะทาใหเห็นความกาวหนาของผูเรียนซึ่งทาใหผูสอนสามารถ
ปรับปรุงใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได อยางไรก็ตามปใจจัยและเงื่อนไขที่สาคัญของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไดแก การสนับสนุนจากคนรอบขาง เครือขายการเรียนรู ทรัพยากรการเรียนรู
เวลา และความตอเนื่องในการเรียน จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการบูรณาการความรูที่เกิดขึ้นเขาสู
ชีวิตประจาวันได โดยมีการสงเสริมความเป็นไทยอื่นๆมาชวยในการสนับสนุนดวย และสุดทายความ
ยั่งยืนของความเป็นไทยจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูเรียนสามารถปรับใชในชีวิตประจาวันและถายทอดองคแ
ความรูของความเป็นไทยที่เกิดขึ้นของตัวเองใหกับผูอื่นไดดวยวิธีการตางๆที่เหมาะสม จึงนับเป็นการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนไดอยางแทจริง

200

ตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน 68 ตัว
องคแประกอบ
ความภาคภูมิใจ
ไทย

องคแประกอบ
ความศรัทธา
ไทย

องคแประกอบ
ดานมารยาท
ไทย

องคแประกอบ
ดานวัฒนธรรม
ไทย

ความคิด
เนื้อหาในการ
สงเสริมความ
เป็นไทย 12
เรื่อง

ความเชื่อ
เทคนิคการ
ถายทอด
สื่อการเรียน
การสอน

อุดมคติ

เจตคติ

ความตระหนัก
ความซาบซึ้ง
การสื่อสารใน
ความเป็นไทย

การเรียนรู
บอกเลา
เรื่องราวความ
ประทับใจ

การจัดกิจกรรมตามรูปแบบฝึกฟื้นใจไทย
รูปธรรม
เรียนรูจากการปฏิบัติ
เรียนรูจากการไดรับ
ประสบการณแจริง

นามธรรม
เรียนรูจากการอาน
เรียนรูที่เกิดในชั้นเรียน
การอภิปรายกลุม

การประเมินตามสภาพจริง
แนวทาง
การสงเสริมอื่นๆ

บูรณาการ
เขาสูชีวิต

ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ใชในชีวิตประจาวัน และถายทอดสูบุคคลอื่น

แผนภาพที่ 14 การใชรูปแบบฝึกฟื้นใจไทยเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน

การถายทอดสูบุคคลอื่น :
การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ กรณีตัวอยาง สื่ออุปกรณแ ฯลฯ

ปใจจัย : 1การสนับสนุนจากบุคคลรอบขาง 2ความเขมแข็งของเครือขาย 3 การใชประโยชนแจากทรัพยากรการเรียนรู
เงื่อนไข : 1 เวลาในการเรียนรู 2 ความตอเนื่องของการเรียนรู

การจัดการเรียนรูตามรูปแบบฝึกฟืน้ ใจไทย
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3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมลักษณะความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
ผลการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนกับนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน เขตบางแค สรุปไดดังนี้
3.1 นั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นมี พ ฤติ ก รรมลั ก ษณะความเป็ น ไทย
โดยรวมและรายดาน (ดานศิลปะไทย ดานภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสินคาไทย) หลังเขา
รวมการทดลอง สูงกวากอนเขารวมการทดลอง
3.2 นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็ นไทย
โดยรวมและรายดาน (ดานศิลปะไทย ดานภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสินคาไทย) หลังเขา
รวมการทดลอง สูงกวากอนเขารวมการทดลอง
3.3 นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีเจตคติเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทย
โดยรวมและรายดาน (ดานศิลปะไทย ดานภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสินคาไทย) หลังเขา
รวมการทดลอง สูงกวากอนเขารวมการทดลอง
3.4 รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่มี
ประสิ ทธิภ าพ และส งผลให ผู เขาร ว มการทดลองมีลั กษณะความความเป็นไทยอยางยั่งยืนพัฒ นา
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3.5 นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในดานเนื้อหาและ
หลักสูตร และดานการเรียนรูอยูในระดับมาก ในขณะมีความพึงพอใจในที่ดานการประเมินการเรียนรู
และดานอื่นๆอยูในระดับมากที่สุด
3.6 การติดตามผลของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน พบวา หลังจากเสร็จสิ้น
การทดลองไปแลว 1 เดือน และ 3 เดือน นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เขารวมการใช
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ยังคงมีความรู เจตคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวของ
กับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนอยูอยางตอเนื่อง
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีประเด็นที่จะอภิปราย 4 ประเด็น ประกอบดวย 1. องคแประกอบ และ
ตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย 2. รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ 3. ผลการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. องค์ประกอบ และตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย
ลักษณะความเป็นไทย ประกอบดวยตัวชี้วัด 68 ตัว จัดอยูใน 4 องคแประกอบ ไดแก ความ
ภาคภูมิใจไทย ความศรั ทธาไทย มารยาทไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งรายละเอียดของแตล ะ
องคแประกอบมีปรากฏอยูในผลการวิจัยดังกลาวขางตน ทั้งนี้เป็นเพราะความเป็นไทยไมใชเพียงแตเป็น
เรื่องใดเรื่องหนึ่งแตเพียงอยางเดียว แตความเป็นไทยเป็นสวนผสมของลักษณะที่สาคัญในดานตางๆ
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มารวมกัน ทั้งศิลปวิทยา ธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อถือตางๆ โดยเริ่มตนจากการที่ประชาชน
พลเมื อ งที่ มี ลั ก ษณะนิ สั ย ใจคอคล า ยคลึ งกั น มาอยูร วมด ว ยกั น ดาเนิ น ชี วิต ในแนวเดี ย วกั น ผ า น
กาลเวลาอันยาวนาน โดยรักษา ฟื้นฟู ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผลของความศรัทธาเชื่อถือในคุณคาของ
ชีวิตในลักษณะอะไรถูกควรปฏิบัติอะไรผิดพึงเวนเพื่อใหการกระทาหรือการแสดงออกในอดีตที่ดีงาม
ดารงคงอยูเป็นหลักปฏิบัติเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงกาลปใจจุบัน และมีการสะสม ถายทอดสืบตอ
มาถึงอนาคตโดยไมขาดตอน (วีระ อาพันสุข, 2551)
ดังนั้นนิยามความหมายของความเป็นไทยจึงเป็นไปไดมากมายหลากหลายแงมุม ตามแตที่ผู
ศึกษาคนควาจะหยิบจับเอาสวนใดขึ้นมาพิจารณา ดังเชน หทัยรัตนแ ทับพร (2549) ที่ใหคานิยาม
ความเป็นไทยวาหมายถึง จิตสานึกเชื้อชาติและ วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่ผูกพันกับความเป็นชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยแ ที่เป็นสถาบันหลักของชาติไทย และมีความสัมพันธแกันเป็นกลุมชุมชนไทย
รวมกัน มีเอกลักษณแเดน แสดงวาเป็นผูที่มีเชื้อชาติไทยหรือในรายงานการวิจัยคุณลักษณะเด็กไทยที่
พึงประสงคแของ(สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554) ที่ระบุวา ความเป็นไทย หมายถึง การ
มีความตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย การมีความรู ความเขาใจ ใหความสาคัญและ
เห็นคุณคาเอกลักษณแที่ดีของไทย หรือนิยามความเป็นไทยที่ มารยาท ลีปิพัฒนวิทยแ (2543) ที่ได
นิยามไววา ความเป็นไทยเป็นผลรวมขององคแประกอบชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ วัฒนธรรมที่
แสดงถึงลักษณะเดนของไทย โดยแสดงออกทางวัตถุและทางกาย ไดแก สถาปใตยกรรม ประติมากรรม
การชางฝีมือ คหกรรมศิลป กีฬาและนันทนาการ กริยามารยาท นาฎศิลป ขนบธรรมเนียมประเพณี
การละเลนตางๆ เป็นตน ซึ่งเห็นไดวาองคแประกอบดานความภาคภูมิใจไทย ความศรัทธาไทย มารยาท
อยางไทย และ วัฒนธรรมไทย นั้นสอดแทรกอยูในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีตางๆ ของคนไทย
มาตั้งแตครั้งโบราณกาล
ความภาคภูมิใจไทย นับวาเป็นลักษณะทางจิตใจที่บุคคลชื่นชมหรือชื่นชอบในความเป็นไทย
แมวาจะอยูในสถานการณแใดๆ ก็ตาม นับเป็นองคแประกอบที่สาคัญเพราะเมื่อบุคคลมีความตระหนัก
และเห็นคุณคาแลว จะเกิดเป็นความเชื่อมั่น ซึ่งความเชื่อมั่นนี้จะนาไปสูความภาคภูมิใจไดในที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับผองศรี อิ่มสอน (2539) ที่ทาการศึกษาเรื่องความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งกลาว
วาการที่บุคคลจะเกิดความภาคภูมิในไดนั้นเกิดขึ้นมาจากความพึงพอใจ ความพรอมและความรูสึ กที่ดี
เห็นวามีคุณคาตอตนและผูอื่น และคุณคาที่เกิดขึ้นในตนเองนั้นเป็นผลมาจากคนอื่น ภาพพจนแของ
วิชาชีพพยาบาลในสังคมจะเป็นสวนหนึ่งของความรูสึกภาคภูมิใจ และพยาบาลเองก็ตองทราบถึง
ขอบเขตตลอดจนบทบาทตางของพยาบาลในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจและสรางเสริม
ความรู สึ ก ที่ ดี เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จในวิ ช าชี พ มากขึ้ น และ พั ช ราณี ฟใ ก ทองพรรณ (2553) ที่
ทาการศึกษาเรื่องเอกลักษณแและความภูมิใจในการเป็นนักเรียนราชินี ที่พบวา ความภาคภูมิใจ คือ
การที่นักเรียนราชินี เห็นคุณคาในตนเอง วาเป็นผูมีความสามารถ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสาคัญ
เป็นที่ยอมรับและยกยองของสังคม ซึ่งนักเรียนสวนใหญจะเป็นผูเห็นคุณคาในตนเองในสิ่งที่ไดรับการ
อบรมปลูกฝใง ดานกิริยามารยาท คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมไทย สวนองคแประกอบอื่นๆที่ทา
ใหนักเรียนภาคภูมิใจจะเป็นดานกายภาพ คือ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม รวมไปถึงสภาพสังคม
ของโรงเรียน
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ความศรัทธาไทย เป็นเรื่องเกี่ยวกับความยึดมั่นใน คติ ความเชื่อ ความศรัทธา ตามแบบอยาง
ไทยที่เป็นสิ่งดีงามที่สืบกันมาแตโบราณกาล รวมทั้งการปฏิบัติตามคติ ความเชื่ อ นั้นๆ ดวยความ
ศรัทธา ยึดมั่น ถือมั่นในความเป็นไทยที่ดีงามเนื่องจากความศรัทธาไทยนี้นับวาเป็นลักษณะทางจิตใจ
อยางหนึ่งของบุคคลหรื อสิ่งอันเป็ นที่รัก เคารพ ชื่นชม และยึดมั่นในความเป็นไทยแมวาจะอยูใน
สถานการณแใดๆ ก็ตาม โดยศรัทธา หรือ faith นี้ มีความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง ความ
เชื่อถือ, ความเลื่อมใส โดยทั่ว ๆ ไปแบงไดเป็น ๓ ประเภท คือ 1) ศรัทธาโดยไมตองใชปใญญาแสวงหา
ความจริง 2) ศรัทธาโดยใชปใญญาแสวงหาความจริงไปพรอมๆ กัน 3) ศรัทธาตอเมื่อมีประสบการณแ
ดวยตนเองแลว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2532) ซึ่งองคแประกอบความศรัทธาในความเป็นไทยนี้
ประกอบดวยศรัทธาในทุกรูปแบบขางตน เชน ยึดถือคติ ความเชื่อของไทยแตโบราณ เชน ไมสวม
หมวกหรือไมผิวปากบาน นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก เป็นตน คนควาพระราชประวัติ และ
ศึกษาโครงการในพระราชดาริฯ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิ คุณเมื่อไดรับทราบขาวพระราชกรณียกิจ
เป็นตน โดยในการที่คนไทยมีความศรัทธาในความเป็นไทยนั้นนาจะสืบเนื่องจากการศึกษา สั่งสม
ความรู ความเชื่อ ตางๆ แลวถายทอดตอกันมาจากรุนสูรุนจนเกิดเป็นความศรัทธาในเรื่องราวๆตางที่
เกี่ยวของกับความเป็นไทย ความศรัทธาไทย จึงนับเป็นองคแประกอบในลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืนในพฤติกรรมชี้วัดที่เกี่ยวของกับซาบซึ้ง ชื่นชม ความยึดมั่น ยึดถือ และเลือกใชสิ่งตางๆที่เป็น
เรื่ องราวที่เกี่ย วของกับ ความเป็ นไทย และประพฤติปฏิบัติตามหลั กคติความเชื่อของไทยไวอยาง
เหนียวแนน รวมทั้งรูจักแสดงและปฏิบัติตนตามแบบในแบบไทยๆไดอยางเหมาะสม
มารยาทอยางไทย เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตน ดวยกริยามารยาท ที่ออนชอย
งดงามตามอยางวิถีชีวิตแบบไทย รวมถึงการเคารพนบนอบตอผูอื่นอยางสม่าเสมอ ซึ่งมารยาทอยาง
ไทยนี้ นับวาเป็นลักษณะทางพฤติกรรมที่แสดงออกมาของของบุคคลที่สะทอนใหเห็นถึงลักษณะความ
เป็นไทยไดอยางชัดเจนในทุกกรณีซึ่งประกอบดวยความออนชอยงดงาม มีน้าใจ ตามแบบอยางไทย
มารยาทอย างไทยนี้นั บเป็นองคแประกอบที่มีความสาคัญ เนื่องจาก มารยาทอยางไทยนั้น เป็น
พฤติกรรมที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติทั้งทางดาน กิริยา วาจาตางๆ ที่ไดผานการสรางสรรคแใหเหมาะ
กับลักษณะนิสัยของคนไทยและสภาพแวดลอมของประเทศไทย ดังนั้น กิริยามารยาทในแตละทาแต
ละแบบตางๆงดงามและถูกตองตามหลักของกายวิภาคและมีความทันสมัยอยูตลอดกาล เชน การยืน
การเดิ น การนั่ ง การนอน การรั บ ของส ง ของ การท าความเคารพ การแสดงกิ ริ ย าอาการ การ
รั บ ประทานอาหาร การให และรั บ บริการ การทักทาย การสนทนา การใชคาพูด การฟใง การใช
เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการตางๆที่สุภาพเรียบรอยที่บุคคลพึงปฏิบัติใน
สังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะและวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งในการจะสงเสริม
ความเป็นไทยใหยั่งยืนนั้นนอกจากทางดานจิตใจอันเป็นสวนสาคัญแลว ทางดานพฤติกรรมก็นับเป็น
สวนสาคัญที่จะชวยทาใหบุคคลซึมซับ และเกิดการเรียนรูในวิถีประพฤติปฏิบัติดังกลาว แลวนาไปสูกับ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถายทอดจนสามารถนาความเป็นไทยไปสูความยั่งยืนได ซึ่งมีผูศึกษาการสงเสริม
มารยาทไทยไวไวดังเชน งานวิจัยของรุงฤทัย จตุรภุชพรพงศแ (2556) เรื่อง ปใจจัยที่สงเสริมการแสดง
มารยาทไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่พบวา
ครอบครัว เพื่อน และความรูเกี่ยวกับมารยาทไทย สามารถรวมกันทานายการแสดงมารยาทไทยได
รอยละ 31.60 โดยความรูเกี่ยวกับมารยาทไทย การอบรมสั่งสอนครอบครัว และการอบรมสั่ งสอน
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จากโรงเรียนอยูในระดับมาก สวนการไดรับอิทธิพลจากสื่อและการไดรับอิทธิพลจากเพื่อนอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งชี้ใหเห็นวาหนวยงานที่เกี่ยวของยังจาเป็นตองใหความสนใจในการสงเสริมมารยาทไทย
ใหกับเด็กและเยาวชนอยางเรงดวนและเป็นระบบเพื่อใหเด็กและเยาวชนของไทยสามารถดารงความ
เป็นไทยในสวนของการมีมารยาทไทยไวอยางยั่งยืนไดตอไป
วัฒนธรรมไทย เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่
สืบกันมาของไทย เชน การทาบุญตักบาตร การไหวครู เป็นตน ซึ่งวัฒนธรรมไทยนั้น เป็นวีถีการ
ดารงชีวิตที่ดีงามของคนไทยในสังคมไทย ซึ่งไดรับการสืบทอดจากอดีตสูปใจจุบันเป็นผลผลิตของ
มนุษยแที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ทั้งดานวัตถุ แนวคิดจิตใจ เป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติ
ที่ดีงานและการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดในสถานการณแตางๆ ที่ส มาชิกในสังคมไทยสามารถ
รู เขาใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใชปฏิบัติรวมกันในสังคมไทย วัฒนธรรมในทองถิ่นจะเป็นเอกลักษณแ
ของสังคมทองถิ่นนั้นๆ วัฒนธรรมคงอยูไดเพราะการเรียนรูของมนุษยแตั้งแตอดีตมาจนถึงปใจจุบัน และ
สรางสรรคแพัฒนาขึ้นใหมอยางตอเนื่อง โดยวัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งสาคัญของความเป็นชาติไทย เป็น
รากฐานการสรางสรรคแความสามัคคี และความมั่นคงของชาติ เป็นสิ่งที่แสดงถึงศักดิ์ศรี เกียรติยศและ
ความภาคภู มิ ใ จร ว มกั น ของคนไทย ฉะนั้ น จ าเป็ น จะต อ งส ง เสริ ม ให วั ฒ นธรรมไทยมี ค วาม
เจริญกาวหนา เป็นเครื่องมือสาคัญในการสรางความมั่นคงทางสังคม และคุณภาพชีวิตคนไทย การ
รักษาและปูองกันวัฒนธรรมคือ การรักษาจิตวิญญาณของความเป็นชาติ ในการทาใหวัฒนธรรม
ประจาชาติและวัฒนธรรมทองถิ่นของไทยเราสามารถดารงอยูไดโดยปราศจากการครอบงา และดารง
ความเป็นชาติไทยคือ 1) การพัฒนาการศึกษาใหคนในชาติในทองถิ่นมีความรู รักและหวงแหนใช
วัฒนธรรมของตนเองเป็นเครื่องในดารงชีพ ยึดปรัชญาที่วาการศึกษาคือ กระบวนการสืบทอดและ
สรางสรรคแวัฒ นธรรมตนเอง (ชาติ – ทองถิ่น) โดยจัดทาหลั กสู ตรใหการศึกษาอยูบนรากเหงา
วัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อใหเยาวชนเกิดภูมิคุมกันสามารถใชในชีวิตประจาวัน เชน เขาใจซาบซึ้งและมี
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมตนเองหรือทองถิ่นที่บรรพชนสืบตอกันมา รักษาสืบทอด และพัฒนา
รูปแบบในการดารงชีพที่ดีรวมทั้งอาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค สุขภาพพลานามัย และที่อยูอาศัยใน
ชีวิตประจาวัน รักษาและประพฤติตามแนวทางและบรรทัดฐานทองถิ่น คือ ใชหลักธรรมทางศาสนา
เป็นแกนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สืบทอดและพัฒนาภาษาถิ่น ภาษาชาติรวมทั้งกริยามารยาทที่ดี
เป็นเอกลักษณแของตนเอง แตสามารถอยูรวมในสังคมอยางสันติ รักษารูปแบบศิลปะและการละเลน
ตามเอกลักษณแของทองถิ่นไวเป็นหลัก รักษารูปแบบครอบครัว สังคม เครือญาติและปกครองตนเองได
2) การปรับปรุงทางสังคม : เนนหนาที่พลเมืองและศีลธรรม ใหประชาชนในชาติเขาใจคุณคาของคน
คานิยม วิถีชีวิตที่เป็นไทย ปรับระบบพื้นฐานทางสังคมใหเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตนแ และยึดแนวทาง
เอกลักษณแของสังคมดั้งเดิมไว ไมใหสูญเสียรูปแบบที่มีความเอื้ออาทร และความอบอุนในครอบครัว
เครือญาติ เพื่อนบานและชุมชน ปรับระบบเศรษฐกิจเพื่อใหงานมีศักยภาพสามารถผลิตและใชเอง ไม
ตกเป็นทาสทาง บริโภคตามแนวทางของประเทศทุนนิยม คือ “ทาพอกินมีพอใช ”3) การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ โดยสรางปใจจัยพื้นฐานทางสาธารณูปโภคโดยระมัดระวังไมใหเกินความจาเป็นเพื่อแกไข
ปใญหาพื้นฐานของชุมชน พยายามใชวัสดุอุปกรณแ ปใจจัยในการผลิตจากวัสดุในทองถิ่นและใหสัมพันธแ
กั บ เทคโนโลยี ไ ทย การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมพื้ น บ า นจะต อ งเป็ น การพั ฒ นายั่ ง ยื น ไม ท าลาย
สภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาและเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม ตองมีการกระจายรายไดใหเกิดความ
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เป็นธรรมแกสังคม 4) การพัฒนาทางการเมือง ตองมีการกระจายอานาจใหประชาชน ในทองถิ่น มี
สวนรวมในการตัดสินใจปกครองตนเองรักษารูปแบบวัฒนธรรมพื้นบาน(กฤษณา พันธุแมวานิช, 2549)
ส าหรั บ งานวิ จั ย ในประเทศไทยที่ ผ า นได ศึ ก ษาลั ก ษณะความเป็ น ไทย พบว า ได แ บ ง
องคแประกอบของความเป็นไทยเอาไวมากมายหลายแงมุม เชน สถาบันไทยศึกษา (2529) จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย ไดสรุปถึงความเป็นไทยที่ควรจะธารงไวประกอบดวย 5 มิติใหญๆ ไดแก 1) ความเป็น
ไทยในดานศิลปะ 2) ความเป็นไทยในดานภาษา 3) ความเป็นไทยในดานศาสนาและความเชื่อ 4)
ความเป็นไทยในดานวิถีชีวิตและครอบครัวไทย และ 5) ความเป็นไทยดานการเมืองและการปกครอง
ส ว น ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา (2554) ระบุ ว า ความเป็ น ไทย สามารถวั ด จาก
คุณลักษณะดังตอไปนี้ 1) มีจิตสานึกในความเป็นไทย 2) ไมหลงใหลตามกระแสวัฒนธรรมตางชาติ 3)
มีความรูและใชภาษาไทยไดถูกตอง 4) มีทัศนคติที่ดีตออาหารไทย 5) อนุรักษแศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 6) รูจักใช หวงแหน และสงเสริมภูมิปใญญาไทย 7) ใชคาวา “สวัสดี” ในการทักทาย 8) สามารถ
สืบสานและถายทอดวัฒนธรรมไทย 9) มีสัมมาคาราวะตอผูใหญ และ 10) อนุรักษแการแตงกายแบบ
ไทย และกรมการฝึกหัดครู (2520) ไดใหมุมมองเกี่ยวกับความเป็นไทยที่ควรสงเสริมใหดารงอยูคูชาติ
ไทย ไดแก1) สถาบันพุทธศาสนา 2) สถาบันพระมหากษัตริยแ 3) อักษรไทย 4) ภาษาไทย 5) ประเพณี
ไทย 6) จรรยามารยาทของคนไทย 7) จิตใจของคนไทย 8) ศิลปกรรมของคนไทย 9) สถาปใตยกรรม
ไทย 10) วรรณคดีไทย ซึ่งจากที่ผูวิจัยไดทาการวิเคราะหแ สังเคราะหแ เอกสารและงานวิจัยตางๆพบวา
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน ประกอบไปดวย 8 องคแประกอบ ไดแก1) ความรักและความผูกพันที่มีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ 2) การใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม 3) การใชชีวิตตาม
อยางวิถีชีวิตไทย 4) อนุรักษแสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 5) สงเสริมศิลปะไทยแขนงตางๆ 6)
ภูมิใจในภูมิปใญญาไทยและภูมิปใญญาทองถิ่น 7) สงเสริมการใชสินคาไทย และ 8) มีกิริยามารยาท
ออนชอยงดงามตามแบบอยางไทย และงานวิจัยของภาณุภัทร ลิ้มจารูญ (2551) ที่ไดทาการพัฒนา
ชุดเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคแของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โดยหนึ่งในคุณลักษณะ
อันพึงประสงคแคือ ความภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งจะสามารถวัดไดจากตัวชี้วัด 5 ตัว ไดแก 1) การใช
ภาษาไทยไดอยางถูกตอง ประกอบดวยพฤติกรรมบงชี้ คือ การออกเสี ยงสระ พยัญชนะไดถูกตอง
ชัดเจน เขียนไดถูกตองตามหลักภาษา ใชคาพูดไดเหมาะสมกับกาลเทศะและสถานภาพของบุคคล 2)
การใชสินคาไทยและการนาภูมิปใญญาไทยมาประยุกตแใชในชีวิตประจาวัน ประกอบดวยพฤติกรรม
บงชี้คือ ใชสินคาพื้นฐานในทองถิ่น ใชสารสกัดธรรมชาติแทนสารเคมี รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมไทย 3) การออนนอมถอมตนและมีความเคารพผูใหญ ประกอบดวยพฤติกรรมบงชี้ คือ ใช
คาสุภาพ แสดงกิริยาออนนอมตอผูใหญ รับฟใงคาแนะนาของผูใหญ 4) การรวมกิจกรรมที่สาคัญ
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ ประกอบดวยพฤติกรรมบงชี้ คือ ยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ
การเขารวมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา รวมกิจกรรมถวายพระพรในโอกาสตางๆ และ 5) การมี
สวนรวมในการเผยแพรและอนุรักษแขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวยพฤติกรรม
บงชี้ คือ ปฏิบัติตามมารยาทไทย รวมประเพณีไทย ทัศนศึกษาแหล งโบราณคดี ซึ่งผูวิจัยไดทาการ
วิเคราะหแสังเคราะหแออกมาเป็น 8 องคแประกอบในเบื้องตน ไดแก 1) ความรักและความผูกพันที่มีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ 2) การใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม 3) การใชชีวิตตาม
อยางวิถีชีวิตไทย 4) อนุรักษแ สืบสานประเพณีวัฒ นธรรมไทย 5) สงเสริมศิลปะไทยแขนงตางๆ 6)
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ภูมิใจในภูมิปใญญาไทย และภูมิปใญญาทองถิ่น 7) สงเสริมการใชสินคาไทย และ 8) มีกิริยามารยาท
ออนชอยงดงามตามแบบอยางไทย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆจะเห็นไดวา ตัวชี้และองคแประกอบของลักษณะความ
เป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีความเหมาะสม
2. รู ปแบบการส่งเสริมลักษณะความเป็น ไทยอย่างยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
รูป แบบการส งเสริ มลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน หรือที่เรียกวา รูปแบบฝึกฟื้นใจไทย (Sustainable Thainess’s Resurrection Model)
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมสงเสริมความเป็นไทยดานตางๆ ที่สามารถชวยใหความเป็น
ไทยเกิดขึ้นใหมอีกครั้งในตัวและหัวใจของผูเรียน อีกทั้งสามารถแผขยายไปสูบุคคลรอบขาง อันเป็นสิ่ง
สาคัญที่จะทาใหความเป็นไทยสามารถอยูไดอยางยั่งยืนนั้น ประกอบดวย องคแประกอบลักษณะความ
เป็นไทย แผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความเป็นไทย การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความเป็น
ไทย การประเมิน ตามสภาพจริ ง การบูรณาการเขาสู ชีวิต และกระบวนการถ ายทอดสู บุคคลอื่ น
ตลอดจนปใจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบ ประกอบกันขึ้นโดยอาศัยหลักการและแนวคิดการศึกษาตลอด
ชีวิต แนวคิดความยั่งยืนในการเรียนรู และแนวคิดลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน รวมทั้งแนวคิด
การสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง และแนวคิดการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปใญญา ชวยกันประกอบ
ขึ้นเป็นรูปแบบที่ตางชวยกันทาใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความรูสึกชอบ สนใจ เห็น
คุณคา พึงพอใจในเอกลักษณแไทย มีความยึดมั่นในคติความเชื่อ มีความศรัทธาตอวิถีไทย มีความรัก
ความผูกพัน ที่มีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ มีความภาคภูมิใจในภูมิปใญญาไทย มีความรักหวง
แหนศิลปวัฒนธรรมไทย ดารงตน และมีกิริยามารยาทที่ออนชอยงดงามตามแบบไทย มีสวนรว ม
อนุ รักษแ สืบ ทอดภูมิปใ ญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิล ปะและวัฒนธรรมไทย โดยผ านการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ทั้งนี้เพราะนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น เป็นผูที่มีความตั้งใจการพัฒนาตนเอง
ในกาวหนาเพิ่มมากขึ้นจากการพลาดขาดดอยโอกาสในการเรียนในอดีตที่ผานมา ซึ่งการพัฒนาตนเอง
สามารถทาไดหลายวิธี ทั้งการศึกษาตอ การเขารับการอบรม เขารวมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน
สืบคนองคแความรู (ฉวีวรรณ ใจออน, 2549) นับไดวาเป็นผูที่มีการเรียนรูตลอดชีวิตได ในขณะที่
วัฒนธรรมตางๆไดหลั่งไหลเขามาในสังคมไทย ความสนใจในเรื่องราวของความเป็นไทยก็ยังคงมีอยูใน
ตัวของคนไทยทุกคน แตอาจจะไมเขมขนมากเทาที่ควร เนื่องจากความเป็นไทยยังคงปรากฏอยูใน
พฤติกรรมทุกอยางของสังคมไทยนับแต ลักษณะสังคม คานิยม ความเชื่อ สภาพครอบครัว การกินอยู
หลับนอน การแตงกาย พิธีกรรมในการครองชีวิต และภาษา (กรรณิการแ สัจกุล, 2545) ดังนั้นผูที่มี
สวนเกี่ยวของในการสงเสริมลักษะความเป็นไทยจึงควรตระหนัก และประสานงานกับหนวยงานตางๆ
ที่เป็นเครือขายการเรียนรูในการรวมกันสงเสริมใหคนไทยไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยใน
แงมุมตางๆ ไดอยางเหมาะสม โดยการเรียนรูดังกลาวนี้ควรจะตองสอดคลองกับความถนัด ความ
สนใจ และความตองการของผูเรียน สงเสริมพัฒนาการทุกดานของผูเรียนแตละคน โดยคานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล และสงเสริมใหผูเรียน เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนกระบวนการคิด
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การปฏิ บั ติ จ ริ ง และการน าไปใช ประโยชนแไ ด หรือ มีส ว นรว มในการเรี ยนรูใ ห ม ากขึ้น (กมล ภู
ประเสริฐ, 2545) นอกจากนี้ รูปแบบฝึกฟื้นใจไทยยังมุงเนนการจัดการเรียนการสอนในเรื่องความเป็น
ไทยเพื่อให เกิด การเรี ย นรู ที่ยั่ งยื น ที่ บูรณาการหลายสิ่ งเขาด ว ยกัน แตจ ะเนน การจัดบทเรีย นให มี
ความหมายทาใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนสามารถเขาใจความหมายที่ตองการสื่อในเรื่อง
ความเป็นไทยไดอยางชัดเจนและนาสนใจ รวมทั้งผูวิจัยยังไดจัดสถานการณแที่ชวยในการเรียนรู โดยให
ผูเรียนมีโอกาสทากิจกรรมตางๆเกี่ยวกับบทเรียนความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระหวางการเรียนการ
สอนและภายหลังการสอนแลว (เอนกกุล กรีแสง, 2526) ซึ่งนาจะเป็นเหตุสาคัญสาเหตุหนึ่งที่ทาให
รูปแบบฝึกฟื้นใจไทยที่พัฒนาขึ้นสามารถสงเสริมลักษณะความเป็นไทยใหเกิดความยั่งยืนได
สาหรับกระบวนการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนของรูปแบบฝึกฟื้นใจไทย จะประกอบดวย การจัดการเรียนรู และการบูรณาการเขาสู
วิถีชีวิต ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรูจะทาใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เกิดการ
เรียนรูและไดรับประสบการณแใหมที่เหมาะสมจากการจัดการเรียนการสอนโดยครูผูสอน ที่จะไดนา
เนื้อหาความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนมาประยุกตแสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดรับ
ความรู ไดรับการปลูกฝใงเจตคติ และฝึกฝนทักษะตางๆเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ซึ่ง
จะทาใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนสามารถนาประสบการณแใหมนั้นไปใชในชีวิตประจาวัน
ของพวกเขาเหลานั้นได (สุมน อมรวิวัฒนแ, 2533) อยางไรก็ตาม ทามกลางวัฒนธรรมตางๆ ที่ไหลบา
เขาสูประเทศไทยนั้นการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน และสามารถบูรณาการความรูประสบการณแใหมเขาสูชีวิตไดนั้น การจัดการ
เรียนรูควรเป็นไปอยางมีชีวิ ตชีวาผูเรียนมีสวนในกิจกรรมการเรียนรู และการใชแหลงการเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อเพิ่มประสบการณแที่แตกตางใหแกผูเรียน นอกจากนี้การเรียนรูที่เกิดจากความเขาใจ
จะชวยใหผูเรียนจดจาและสามารถใชการเรียนรูนั้นใหเป็นประโยชนแได นั่นคือการเรียนรูที่ผูเรียนเป็นผู
คนพบดวยตนเอง มีสวนชวยใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งและจดจาไดดี โดยครูผูสอนจะตองเนนใหผูเรียน
เขาใจถึงกระบวนการเรียนรูดวย เนื่องจากหากผูเรียนเขาใจและมีทักษะในกระบวนการเรียนรูแลวก็
ยอมจะสามารถใชเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู และคาตอบตางๆที่ตองการไดตลอดชีวิต และที่
สาคัญที่สุดคือการชี้แนะใหผูเรียนนาความรูที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจาวันไดอยางเหมาะสม การ
เรียนรูจึงจะมีความหมายอยางแทจริง (วัฒนาพร ระงับทุกขแ, 2542)
การจัดการเรียนรู การบูรณาการเขาสูวิถีชีวิต และการถายทอดสูบุคคลอื่น นับเป็นการที่
สงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางเป็นระบบ ทาใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เป็นมี
พื้นฐานเป็นผูเรียนตลอดชีวิตอยูแลวไดพัฒนาตนเองเป็นผูที่มีความรูเทาทันตอความเปลี่ยนแปลง
ตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมได รวมทั้งยังเป็นการสรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้นกับความเป็นไทยอยางแทจริง
ดังที่ Nordstrom (2011) ไดกลาววา การเรียนรูตลอดชีวิตทาใหบุคคลเกิดความกระหายใครรู พัฒนา
ความสามารถของตนเองไดอยางเป็นธรรมชาติ ลามารถปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ได ซึ่งนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนซึ่งเป็นผูเรียนรูตลอดชีวิตจะไดนาความรูที่ไดจากการ
เรี ย นรู มาปฏิบั ติ ถายทอด แลกเปลี่ ยนกั บผู อื่นอยูเสมอ เนื่องจากนั กศึกษาการศึ กษานอกระบบ
โรงเรียนสวนใหญมีลักษณะเป็นผูใหญที่มีงานทา ผานประสบการณแตางๆในสังคมมาอยางหลากหลาย
ทาใหไดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นสามารถดาเนินไดอยูตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการเรียนรู
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เพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่เหมาะสมจึงควรใชเทคนิควิธีการเรียนรูที่หลากหลาย
ดวยเชนกัน โดยเทคนิคที่ใชในการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูก็นับเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่ง
ที่จะใหนักศึกษาการกศึกษานอกระบบโรงเรียนมีลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนเพิ่มขึ้น ดังเชนผล
ในงานวิจัยของ บุญตา ยิ้มนอย (2536) ไดทาการศึกษาเรื่อง ผลของการใชบทบาทสมมติที่มีตอความ
นิยมไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคายธนะรัชตแอาเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธแ ผลการศึกษาพบวา 1) การใชบทบาทสมมติทาใหนั กเรียนมีความนิยมไทยสูงขึ้นกวา
การสอนแบบปกติ 2) การใชบทบาทสมมติทาใหนักเรียนมีความนิยมไทยสูงขึ้น 3) การสอนแบบปกติ
ทาใหนักเรียนมีความนิยมไทยสูงขึ้น และงานวิจัยของ ศรีเพ็ญ เถื่อนศิริ (2547) ไดทาการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคานิยม ความเป็นไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หนวยดารง
ความเป็นไทย และหนวยเอกลักษณแไทย ดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบกระจาง
คานิยม ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบ
กระจางคานิยมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตาง 2) คานิยมความเป็นไทยของนักเรียนที่เรียนโดย
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบกระจางคานิยมไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามการ
ประเมิน การจัดการเรี ย นรู และการบูรณาการเขาสู ชีวิตนับวามีความส าคัญประการหนึ่ง โดยการ
ประเมินประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) ถือวาการประเมินผลกับการเรียนรูเกิดขึ้น
อยางผสมผสานกัน กลาวคือ เมื่อมีกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนก็จะไดแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมา ซึ่ง
เป็นขอมูลที่ใชประเมินตามสภาพจริงไดในทันทีทั้งการวัดความสามารถทางความรู ความคิดไดจริง
(Cognitive Ability) วัดความสามารถในการปฏิบัติไดจริง (Performance/Practice Ability) วัด
คุณลักษณะทางจิตใจไดจริง (Affective Characteristics) (อุษา คงทอง และคณะ 2553)
ปใจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบฝึกฟื้นใจไทย ประกอบดวยการสนับสนุนจากบุคคลรอบขาง
ความเขมแข็งของเครือขายการเรียนรู การใชประโยชนแจากทรัพยากรการเรียนรู เวลาในการเรียนรู
และความตอเนื่องของการเรียนรูซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1 การสนับสนุนจากบุคคลรอบขาง กลุมบุคคลใกลชิดรอบขางของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนจะชวยทาใหการใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะการเรียนรูตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่ตองปฏิสัมพันธแกับบุคคลตางๆ มากมาย การ
ไดรับกาลังใจและการสนับสนุนจากบุคคลรอบขางยอมทาใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เกิดความภาคภูมิในลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่ตนเองแสดงออกมา ไมอายที่จะแสดงซ้าๆ จน
เกิดความมั่นใจ และกลายเป็นเอกลักษณแแหงตนเองไดในที่สุด ซึ่งยอมจะสงผลใหมีความมุงมั่นตั้ งใจใน
การเขารั บ การเรี ย นรู หรื อกระทากิจกรรมตางๆ ดวย ดังที่ ภัณญามล กระตายแกว (2550) ได
ทาการศึกษาเรื่อง ปใจจัยที่สงผลตอคานิยมความเป็นไทยของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชวงชั้นที่
4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบวา อิทธิพลของเพื่อน อิทธิพลของ
สื่อมวลชน และการไดรับการปลูกฝใงความเป็นไทยในโรงเรียน สงผลตอคานิยมความเป็นไทย และการ
สรางเอกลักษณแแหงตน และงานวิจัยของ บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ (2553) ที่ไดทาการศึ กษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นเรื่ อ งประวั ติ ศ าสตรแ ไ ทยและความภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทยของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความบกพรองทางการไดยินจากการสอนสาระประวัติศาสตรแไทยที่ใชวิธีแสดง
บทบาทสมมติรวมกับการใชสื่อรับรูทางสายตา พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประวัติศาสตรแ
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ไทยหลังจากสอนสาระประวัติศาสตรแไทยโดยใชวิธีการแสดงบทบาทสมมติรวมกับการใชสื่อรับรูทาง
สายตาอยู ในระดั บ ดี 2) ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนเรื่ องประวัติ ศาสตรแ ไทย หลั ง จากสอนสาระ
ประวัติศาสตรแไทยโดยใชวิธีการแสดงบทบาทสมมติรวมกับการใชสื่อรับรูทางสายตาในระดับสูงขึ้น 3)
ความภาคภูมิใจในความเป็ นไทยของนักเรียนหลั งการสอนอยูในระดับมาก ซึ่งจะเห็นไดวา การที่
บุคคลไดรับการสนับสนุนจากบุคคลรอบขางไมวาจะเป็นเพื่อน พอแม ญาติพี่นอง ครูอาจารยแ ยอมจะ
ทาใหเกิดความภาคภูมิใจ และความมั่นใจในการกระทาเพิ่มมากขึ้น นับ เป็นปใจจัยสาคัญในการใช
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพ
2 ความเขมแข็งของเครือขายการเรียนรู การสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนจะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น หากมีก ารร ว มมื อ ของเครื อ ขา ยตา งๆที่ มี การปฏิ บั ติ งานที่ห ลากหลาย การมี
เครือขายที่เขมแข็งและกวางขวางจะชวยทาลายขอจากัดตางลงได เนื่องจากเครือขายคือ กลุมของคน
หรือองคแกรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทากิจกรรมรวมกันในลักษณะที่บุคคล
หรือองคแกรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระในการดาเนินกิจกรรมของตน การสรางเครือขายเป็นการทา
ใหบุคคลและองคแกรที่กระจัดกระจายไดติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการรวมมือกันดวย
ความสมัครใจอีกทั้งให ส มาชิกในเครือขายมีความสั มพันธแกันฉันทแเพื่อนที่ตางก็มีความเป็นอิส ระ
มากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพึ่ งพิง โดยรูปแบบของเครือขาย ประกอบดวย 1. เครือขายเชิง
พื้นที่(Area) 2. เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม(Issue) (เสถียร จิรรังสิมันตแ, 2550) การมีเครือขายที่
หลากหลายสาขาจะชวยทาใหการเรียนรูเป็นไปอยา งมีชีวิตชีวา ซึ่งจะสงผลดีตอนักศึกษาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนที่เขารับบริการเพิ่มมากขึ้น เชน นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนตองการ
ศึกษาภูมิปใญญาไทยในการทาขนมไทย การมีเครือขายที่กวางขวางจะทาใหสามารถประสานงานกับ
ครูภูมิปใญญาทั้งสองใหมาถายทอดหลักสูตรนี้ ได และทาใหผูเรียนไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เครือขายจึงเป็นเงื่อนไขที่สาคัญที่จะทาใหการใชรูปแบบเพื่อการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
3 การใชประโยชนแจากทรัพยากรการเรียนรู เนื่องจากปใจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนาเป็น
อยางมากทาใหการเขาถึงฐานขอมูลตางๆเป็นไปอยางงายดาย โดยใชสื่อและเทคโนโลยีเป็นชองทางใน
การเขาถึงขอมูลที่ตองการ นอกจากนี้ทรัพยากรการเรียนรูตางๆยังเป็นสิ่งสาคัญที่ชวยใหการเรียนรู
เป็นไปอยางหลากหลาย กอใหเกิดความรูที่ไมรูจบ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรการเรียนรูที่เกี่ยวของ
กับความเป็นไทยนั้นมีมากมายที่อยูรอบตัว ในสังคมไทยทรัพยากรสาหรับเรียนรูสามารถหาไดรอบตัว
4 เวลาในการเรียนรู นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนสวนใหญจะเป็นผูมีภาระหนาที่ใน
การทางาน เลี้ยงชีพ ทางานเลี้ ย งครอบครัว เลี้ยงลู ก ในวันเวลาปกติ และจะมาพบกลุม หรือเริ่ม
เรียนรูในเวลาที่วางจากกิจกวัตรตางๆ แลว ซึ่งกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นกิจกรรม
ที่ใหความสาคัญกับผูเรียนเป็นสาคัญ และมีความยืดหยุนสูง ดังนั้น การจัดกิจกรรมจึงตองคานึงถึง
ผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมไดครบถวน
5 ความตอเนื่องของการเรียนรู ปใญหาที่สาคัญประการหนึ่งของนักศึกษาการศึกษาการก
ศึกษานอกระบบโรงเรียนคือความโตเนื่องของการเขาพบกลุมในการเรียนรู เนื่องจากภารกิจของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงทาใหการเรียนรูเป็นไปอยางไมตอเนื่อง ในบางครั้งกรเรียนที่
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ไมเหมาะสม กิจกรรมที่ยากเกินไป ไมสอดคลองกับความตองการ และความสนใจของผูเรียน จะทาให
การเรียนรูตองชะงักลง ซึ่งจะสงผลตอการใชรูปแบบในการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยังยืน
ซึ่งการเรียนที่ไมตอเนื่องยอมจะสงผลใหการบูรณาการความรูประสบการณแที่ไดเขาสูวิถีชีวิตเป็นไปได
ยากลาบากมากขึ้น สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
(สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554) ที่กลาวถึง การจัดการศึกษาที่มุงเนนผูเรียนสาคัญที่สุด
จึงตองจัดประสบการณแการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณแตรง ฝึกปฏิบัติใหทาได และครู
ตองเป็นผูจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความแตกตางของผูเรียนมีการฝึก
ปฏิบัติและลงมือทา ดังนั้นจะเห็นไดวา กิจกรรมตางๆรูปแบบการสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนนั้น
นับเป็นสวนสาคัญในการสรางความรูใหมใหเกิดขึ้น การนาเอารูปแบบไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ตองดาเนิน กิจกรรมการเรียนรูใหครบทุกขั้นตอนและดาเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในการ
จัดการเรียนรูตามรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนตองมีความยืดหยุนในการให
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูโดยตองคานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมลักษณะความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
จากการทดลองใชรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน พบวา นักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความรู เจตคติ และพฤติกรรมลักษณะความเป็นไทยโดยรวมและราย
ดาน (ดานศิลปะไทย ดานภาษาไทย ดานภูมิปใญญาไทย และดานสินคาไทย) หลังเขารวมการทดลอง
สูงกวากอนเขาร วมการทดลอง โดยรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้มีประสิทธิภาพที่สงผลใหผูเขารวมการทดลองมีลักษณะความ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืนพัฒนาเพิ่มขึ้นรอยละ 73 รวมทั้งผูเขารวมทดลองตางก็มีความพึงพอใจตอ
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนโดยรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะ รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน หรือ “รูปแบบฝึกฟื้นใจ
ไทย : Sustainable Thainess’s Resurrection Model” ไดจากการใชหลักการตามทฤษฎี
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เนนหลักความเสมอภาคทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเองและการ
พึ่งพาตนเอง มีการจัดการเรียนรูที่สัมพันธแกับสภาพปใญหาวิถีชีวิต สภาพแวดลอมและชุมชน ทองถิ่น
เพื่อนาไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน และยังเป็นการสงเสริมใหผูเรียนรูจักความตองการของ
ตนเอง สามารถจัดการศึกษาใหกับตนเองไดอยางเหมาะสม ผูเรียนรวมกาหนดวัตถุประสงคแ สาระการ
เรียนรู วิธีการเรียน และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง รวมทั้งเป็นการเรียนรูรวมกันในกลุมเป็น
การส งเสริ มและสร างกัล ยาณมิตรในกลุ มผู เรี ยนก อให เ กิดความผู ก พันตอ กัน (ส านัก บริห ารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน, 2547) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ใหความสาคัญกับผูเรียน พัฒนาเนื้อหาสาระที่
ตรงกับความตองการของนักศึกษา และเป็นเรื่องใกลตัว โดยมุงใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองจาก
การเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหผู เรียนมีความรู ความเขาใจ มีเจคติและพฤติกรรมที่ดีตอ
ลั กษณะความเป็ น ไทยอย างยั่ งยื น จนเกิดเป็นความซาบซึ้ง ตอลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยื น
รวมทั้งยังจะชวยใหผูเรียนบูรณาการสิ่งที่ไดเขาไปวิถีชีวิตของตนเองตามความเหมาะสม อันจะทาให
ลั ก ษณะความเป็ น ไทยอยู กั บ ผู ส ร า งไปอย า งยั่ ง ยื น โดยการเพิ่ ม แรงจู ง ใจ การใช วิ ธี ก ารเรี ย นที่
หลากหลาย (Accommodate Diverse Learning Styles) และสนับสนุนการแสวงหาความรู
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(Support Natural Inquiry) ตามกระบวนการพัฒนาการสรางความรู การเรียนรู และการประเมินผล
ที่เกิดจาการสรางความรูที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (สุมาลี ชัยเจริญ 2551)
การใหความรูที่ตรงกับความตองการของผูเรียน สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน ผานการ
สอดแทรกอยูในบทเรียน และกิจกรรมตางๆ ยอมจะทาใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดี เห็นคุณคา แล ะ
ซาบซึ้งตอลักษณะความเป็น ไทยอยางยั่งยืนไดในที่สุด โดยมีงานวิจัยที่ทาการศึกษาคงการพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน เชน งานวิจัยของ
ชีวรัตนแ สาลี่ประเสริฐ (2545) ที่ไดทาการศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องการอนุรักษแ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาเภออูทอง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวา สาระที่เรียนรูเป็น
เรื่องที่อยูในทองถิ่น มีวิทยากรภายนอกและผูรูภายในทองถิ่นเป็นผูรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูจริง และจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมกลุมจะชวยใหผูเรียนสนใจ
เพิ่มขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และงานวิจัยของภัททิยา สามงามยา (2545) ที่ไดทาการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องแคนวงประยุกตแ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบวา ขอบขาย
เนื้อหาที่เรียนเป็นเรืองใกลตัว ของนักเรียน ปราชญแชาวบานเป็นบุคคลในทองถิ่น เป็นผูดาเนินการ
จัดการเรียนรูและเนื้อหาที่ใชในการเรียนรูนั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจและตองการรูอยูแลว
อยางไรก็ดี รูปแบบฝึกฟื้นใจไทยที่ไดพัฒนาขึ้น เป็นสวนที่ชวยปลุกความเป็นไทยในตัวของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหฟื้นคืนขึ้นมาใหม เนื่องจากความเป็นไทยที่เคยไดรับการ
ปลูกฝใงมาตั้งแตครั้งเยาวแวัยอาจจะถูกกลบทับดวยวิชาความรูและสื่อตางๆที่ผานเขามาอย างไมได
ไตรตรอง รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวก็ไมไดทาการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางตอเนื่องจึงทาให
ลักษณะความเป็นไทยของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเลือนรางไป ในขณะที่ผูคนโหยหาวิถี
ชีวิตที่เรียบงาย และความสุขที่ยั่งยืน ดังจะเห็นไดจากรานคาหรือสิ่งของที่เป็นของโบราณไดรับความ
นิยมเป็นอยางสูง พอดีกับที่รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนพัฒนาขึ้นนี้สามารถ
ตอบสนองกับความตองการดังกลาวไดเป็นอยางดี ใบความรู สื่อของจริงนาสนใจชวยใหเกิดการเรียนรู
ไดดี จึงทาใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เขารวมในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะ
ความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหความสนใจในเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ อยางเต็มที่ ซึ่งสงผลใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจในเนื้อหาและเรื่องราวของความเป็นไทยไดอยางสนุกสนานและชัดเจน ในขณะที่
กิจ กรรมต า งๆ ก็ เ ป็ น กิ จ กรรมที่ ใ ห ผู เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ ไ ด ด ว ยตนเอง และสามารถน าไปใช ใ น
ชีวิตประจาวันไดเป็นอยางดี
นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูยังเป็นการจัดที่สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาเอง
และใหความสาคัญกับความแตกตางระหวางบุคคล ความสามารถทางสติปใญญา ใหนักศึกษาทุกคนได
มีสวนรวมในการปฏิบัติจริง ไดพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะหแ ศึกษาคนควา และแสวงหาความรู
ดวยตนเองตามความถนัด และ การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงทาใหสามารถตรวจสอบพัฒนา
ในดานความรู เจตคติ และทักษะเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของผูเรียนได ซึ่งขั้นตอน
ตางๆ เหลานี้ลวนเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน สงผลใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ที่เป็นผูเรียนมีความตั้งใจ และรวมมือในการเขารวมกิจกรรมการสงเสริมลักษณะความเป็น ไทยอยาง
ยั่ ง ยื น ซึ่ งสอดคล องกั บ งานวิจั ย ของ อุ บ ลรั ตนแ กิ จไมตรี (2544) ที่ท าการศึ กษาเรื่อ งการพัฒ นา
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หลักสูตรเพื่อถายทอดเพลงอีแซว ภูมิปใญญาทองถิ่นสุพรรณบุรี สาหรับนักเรียนชั้นประถม พบวา
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นทาใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนไดเป็นอยางดี และมีความ
ตระหนักถึงคุณคาและภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นเพราะขอบขายของเนื้อหา
สาระเป็นสิ่งที่เกี่ยวของกับนักเรียน การดาเนินการการสอนทาโดยปราชญแชาวบานซึ่งเป็นเจาของ
พิธีกรรมไดเรียนรูจากแหลงการเรียนรูจริงจึงทาใหเกิดความรักความหวงแหน และภาคภูมิใจในคุณคา
และวัฒนธรรมทองถิ่น จึงทาใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นหลังจากที่ไดเขารวมหลักสูตรแลว และ
งานวิจัยของ ขวัญจิรา อินทรแเอี่ยม (2553) ที่ไดทาการศึกษาการพัฒนาการรักความเป็นไทยของ
นั กศึกษาชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 โดยการทดลองแบบสี่ ก ลุ มของโซโลมอน ซึ่ งมีวัต ถุประสงคแเพื่ อ
วิเคราะหแระดับการรักความเป็นไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบการรักความเป็น
ไทยระหวางนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับกิจกรรมแบบวิเคราะหแวิดีโอคลอปกับนักเรียนกลุมควบคุมที่
ไดรับการจัดกิจกรรมแบบปกติ ทั้งกอนและหลังการทดลอง และเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธแระหวางการวัด
กอนการทดลองกับการจัดกิจกรรมแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมมีความรักความเป็นไทยอยูในระดับที่ 2 คือระดับเกณฑแสังคมทั้งกอนและหลังทดลอง 2)
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนความรักความเป็นไทยกอนการทดลองไมแตกตางกัน
ในขณะที่หลังการทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความรักความเป็นไทยแตกตางกัน 3) การวัด
กอนการทดลองไมมีปฏิสัมพันธแกับการจัดกิจกรรมตอทั้งสองกลุม
อยางไรก็ดี หลังจากเสร็จสิ้นการเขารวมในการทดลองใชรูปแบบฝึกฟื้นใจไทยไปแลว 1 เดือน
และ 3 เดือน พบวา นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนยังคงมีลักษณะความเป็นไทยอยูอยาง
ยั่งยืน อาจเป็ นเพราะ นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ผ านกระบวนการการเรียนรู จาก
กิจกรรมตางเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่ งยืนแลว มองเห็นคุณคาของลักษณะความเป็น
ไทยในดานตางๆ เนื่องจากรูป แบบการสงเสริมลั กษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่พัฒนาขึ้นเป็น
กระบวนการดาเนินการอยางเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มตั้งแตการหาตัวชี้วัดของความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน การได ลงพื้นที่เก็บขอมูลยังไดศึกษาปใญหาและความ
ตองการเพื่อนามาใชในการสรางหลักสูตรที่มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคลองกับบริบท ลักษณะ และ
ความตองการเรียนรูของผูเรียนอยางแทจริง ทาใหกิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียน และ
เนื้อหา จะชวยทาใหเรียนรูและซึมซับ ความเป็นไทยไดมากขึ้น จนเกิดเป็นความซาบซึ้งในลักษณะ
ความเป็นไทย ประกอบกับสิ่งที่ไดรับทั้งความรูและประสบการณแเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยาง
ยั่ ง ยื น มี ป ระโยชนแ แ ละสอดคล องกั บ วิ ถีชี วิ ต ของผู เ รี ยน ท าให ผู เ รี ยนบู ร ณาการสิ่ งที่ ไ ด รั บเข า กั บ
ชีวิตประจาวันและวิถีชีวิตไดอยางกลมกลืน
รูปแบบฝึกฟื้นใจไทยนี้ยังไดออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดความยั่งยืนของการจัดการ
เรียนรูที่เนนความสัมพันธแของการเรียนรู และการจาและมุงใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เกิดการเรียนรูที่แทจริง (Learning) เกิดความสามารถในการสะสม (Retention) และความสามารถ
ในการถายทอดได (Reproduction) ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้จะเป็นสิ่งสาคัญที่ทาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในสิ่ง
นั้นไดอยางยั่งยืน (กมลรัตนแ หลาสุวงษแ, 2528) ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบฝึกฟื้นใจไทยยัง
ไดพิจารณาถึงปใจจัยตางๆที่จะชวยสงเสริมใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกิดความยั่งยืนใน
การเรียนรู อันไดแก การทาใหเห็นบอยๆ (Overlearning) การทบทวนเป็นระยะ (Periodic Review)
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การระลึกถึงสิ่งที่ทาขณะฝึกฝนอยู (Recall during Practices) การจาอยางมีหลักเกณฑแที่ดี (Logical
Memory) มีการพักผอนสลับบาง การจดบันทึก และการเริ่มกิจกรรมในตอนเชา (มาลินี จุฑารพ,
2537) จึงทาใหหลังจากระยะเวลาผานไป 3 เดือนแลว นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงยังคง
มีลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนอยู
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จริยา ศรีเพชร (2550) ที่ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเรื่องคลองมหาสวัสดิ์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพบวา นักเรียนและผูที่
เกี่ยวของเห็นความสาคัญและตองการใหนาผูรูทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู ความหวังใหผูเรียนรู
และเขาใจเรื่องราวของทองถิ่น รักภูมิใจ และรวมมือดูแลคลองมหาสวัสดิ์ โดยใหผูรูทองถิ่นรวมจัดการ
เรียนรูและประเมินผล และผลของการพัฒนาหลักสูตรพบวา หลักสูตรประกอบดวยแนวคิด หลักการ
จุดหมาย คาอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โครงสราง เวลาเรียน
ขอบขายสาระการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และ
แผนการจัดการเรียนรู เนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย ประวัติความเป็นมา ความสาคัญ ของคลองมหา
สวัสดิ์ บทบาทของคลองกับวิถีชีวิตของคนในอดีตและปใจจุบัน สภาพภูมิศาสตรแ แหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษแ การอนุรักษแคลองมหาสวัสดิ์ และผลการทดลองใชหลักสูตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 15 คน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง โดยการจัดการเรียนรูโดยผูรูทองถิ่นและครู ขณะทดลองใช
หลักสูตร พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรน มีความรวมมือในการทางานกลุม และสนใจปฏิบั ติ
กิจกรรมอนุรักษแสิ่งแวดลอม โดยนักเรียนมีผลการเรียนรูสูงขึ้นหลังจากจบหลักสูตรแลวและมีความพึง
พอใจตอหลักสูตรและเห็นวาหลักสูตรเรื่องคลองมหาสวัสดิ์ทาให นักเรียนรัก ภูมิใจในทองถิ่นและ
เรี ย นรู อ ย า งมี ค วามสุ ข และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ชี ว รั ต นแ สาลี่ ป ระเสริ ฐ (2545) ที่ ไ ด
ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องการอนุรักษแโบราณสถาน โบราณวัตถุ อาเภออูทอง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวา สาระที่เรียนรูเป็นเรื่องที่อยูในทองถิ่น มีวิทยากรภายนอก
และผูรูภายในทองถิ่นเป็นผูรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นั กเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูจริง
และจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมกลุมจะชวยใหผูเรียนสนใจเพิ่มขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับงานวิจัยของ วัลภา เล็กวัฒนานนทแ (2554) ทาการศึกษาการพัฒนารูปแบบกระบวนการ
ถายทอดองคแความรูเพื่อสงเสริมการพึ่งตนเองอยางพอเพียงและยั่งยืนสาหรับครูภูมิปใญญาไทย โดยมี
วัตถุประสงคแเพื่อวิเคราะหแกระบวนการถายทอดองคแความรูครูภูมิปใญญาไทย และนาเสนอรูปแบบ
กระบวนการถายทอดองคแความรู เพื่อสงเสริมการพึ่ งตนเองอยางพอเพียงและยั่งยืนสาหรับครูภูมิ
ปใญญาไทย และขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่นาไปสูการสงเสริมภูมิปใญญาไทยในการจัดการศึกษาชาติ
ใชการวิจั ยศึกษาแบบกรณีศึกษาจากครูภูมิปใญญาไทย 4 ทาน ผลการวิจัยพบวา กระบวนการ
ถายทอดองคแความรูของครูภูมิปใญญาไทยไดรับอิทธิพลจากปรัชญาชีวิต ความเชื่อ และบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นผูที่มีความเชื่อมั่นและตั้งตนอยูในหลักธรรมทางพุทธศาสนา ในขณะที่
กระบวนการถายทอดองคแความรูเพื่อสงเสริมการพึ่งตนเองอยางพอเพียงและยั่งยืนประกอบดวย 8
ขั้นตอน ไดแก ตรวจสอบประสบการณแ ปรับประบวนทัศนแ วางแผนการถายทอด บรรยาย สาธิต และ
ฝึกปฏิบัติ ใชสื่อทรัพยากรที่มีในทองถิ่น ปลูกฝใงคานิยมความเสียสละ สรางเครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และบูรณาการองคแความรูเขาสูวิถีชีวิต สวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมภูมิปใญญาไทย
ในการจัดการศึกษาชาติ ประกอบดวย 1) สงเสริมการจัดตั้งเครือขายการเรียนรูสาหรับครูภูมิปใญญา

214
ไทย 2) สงเสริมการปลูกฝใงคานิยมความเสียสละและสานึกสาธารณะ 3) สนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยแ
เรียนรูภูมิปใญญาไทยเป็นศูนยแกลางขอมูลสารเทศภูมิปใญญาไทย
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาและศึกษาตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทย เป็นการพัฒนา
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน และศึกษาประสิทธิผลของการใชรูปแบบการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน เพื่อเป็นการปลูกฝใงเมล็ดพันธแแหงการเรียนรูในการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหสามารถเติบโตขึ้น
เป็นบุคลากรที่เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนาตอไป
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้ ไดผลการวิจัยหลายประการ ผูที่ เกี่ยวของหรือผูที่มีความสนใจในเนื้อหา
เกี่ยวกับรู ป แบบการสงเสริ มลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน สามารถนาขอเสนอแนะไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนแไดสูงสุด จากการดาเนินการวิจัยและ
ผลการวิ จั ย ดั ง กล า วขา งต น ผู วิจั ย แบง ข อ เสนอแนะของการวิ จัย เป็ น 2 ประเด็ นหลั ก ได แ ก
ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 หนวยงานและองคแกรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมความเป็นไทย เชน กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ เป็นตน สามารถนาขอคนพบที่ไดจากการศึกษาวิจัยมา
ใชเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและโครงการใหครอบคลุม เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็น
คุณคาในการนากิจกรรมที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยนี้ไปใชในภาคประชาชนอื่นๆ อันสงผลใหความเป็นไทย
เกิดขึ้นอยางยั่งยืนในทุกภาคสวนของสังคม
1.2 ศูนยแบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตองการศึกษา
และสงเสริมความเป็นไทย สามารถนาขอคนพบที่ไดมาใชเป็นแนวทางในการศึกษาตัวชี้วัดลักษณะ
ความเป็นไทย เพื่อนาตัวชี้วัดความเป็นไทยตางๆ ที่มีอยูในศูนยแฯ และในพื้นที่มาใชใหเกิดประโยชนแ
สูงสุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน โดยในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนควรออกแบบกิจกรรมเพื่อรักษาตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยสูง
ใหคงอยู และฟื้นฟูตวั ชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยต่าใหเพิ่มสูงขึ้น
1.3 ครูผูสอนในศูนยแบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ตองการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหแกนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สามารถนาขอคนพบที่ไดจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยของนักศึกษา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และรูปแบบฝึกฟื้นใจไทยที่พัฒนาขึ้น มาใชเป็นแนวทางในการสงเสริม
ลักษณะความเป็นไทยใหกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในพื้นที่ใหเกิดความยั่งยืนขึ้น
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1.4 นักการศึกษา นักวิชาการ นักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะหแ และผูที่สนใจ
ที่ตองการศึกษาเรื่องลักษณะความเป็นไทย โดยเฉพาะความเป็นไทยอยางยั่งยืน กับการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตลอดชีวิต สามารถนาขอคนพบที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาใชเป็นฐานใน
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดประโยชนแในการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนตอไป
1.5 ผูสนใจที่ตองการนารูปแบบฝึกฟื้นใจไทยในการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยไป
ใชใหเกิดความยั่งยืน ควรศึกษาและทาความเขาใจ การใชงานในแตละขั้นตอนใหชัดเจนครบถวน และ
ควรศึกษาแนวคิดการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง (Constructivism) แนวคิดการเรียนรูทางสังคม
พุทธิปใญญา (Social Cognitive Learning) แนวคิดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อสรางความ
เขาใจในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยทาใหการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมลักษณะเป็น
ไทยยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการดาเนินการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืนสาหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของผูวิจัยในครั้งนี้ ไดองคแความรูใหมเกี่ยวกับความเป็นไทยใน
แงมุมที่ทันตอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง และแตกตางไปจากที่เคยมีการศึกษากันอยูเดิมเรียกวารูปแบบ
ฝึ กฟื้น ใจไทย หรื อ Sustainable Thainess’s Resurrection Model ซึ่งสามารถใชอธิบาย
ปรากฏการณแของการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยใหยั่งยืนอยูไดในนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนได แตอยางไรก็ตามในการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนใหเป็นไปในวงกวาง
ครอบคลุมทุกคนในสังคม ควรที่จะทาการศึกษาวิจัยในประเด็นตางๆตอไปนี้
2.1 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาลักษณะความเป็นไทยอยางยืนในวัฒนธรรมหลักเทานั้น แต
ในสังคมไทยยังประกอบดวยวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมรอง ซึ่งแตกตางกันไปตามแตละภูมิภาคและ
พื้นที่ ดังนั้นจึงควรดาเนินการวิจัยในเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณลักษณะไทย
ในระดับภูมิภาค (วัฒนธรรมหลัก /รอง)
2.2 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการพัฒนารูปแบบลักษะความเป็นไทยอยางยั่งยืน ซึ่งเป็น
การศึกษาการเรียนรูในความเป็นไทยเพียงอยางเดียวเทานั้น ในโลกยุคใหมที่วัฒนธรรมตางๆมีการ
แพรกระจายอยางตอเนื่องและรุนแรง รวมถึงการเปิดประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล ดังนั้น
เพื่อใหองคแความรูในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูความเป็นไทยอยางยั่งยืนเผยแพรไปอยางกวางขวาง
สูระดับภูมิภาค จึงควรดาเนินการวิจัยในเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ในระดับภูมิภาคอาเซียน
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ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

รายนามผูทรงคุณวุฒิ
แบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรูในการวิจัย
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผูทรงคุณวุฒิในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
1. ผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจเครื่องมือ และรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ประกอบดวย
1.1 รศ. ดร. กรรณิการแ สัจกุล
อาจารยแประจาสาขาวิชาพัฒศึกษาศาสตรแ
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
1.2 อาจารยแ ดร. พรรณี บุญประกอบ ขาราชการบานาญ อาจารยแประจา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.3 อาจารยแ จาเนียร พันทวี
ขาราชการบานาญ ปราชญแภูมิปใญญาไทย
นายกสมาคมนักประชาสัมพันธแและ
สื่อสารมวลชน จังหวัดรอยเอ็ด
1.4 อาจารยแ ดร. วิรุฬหแ นิลโมจนแ
หั ว ห น า ก ลุ ม ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ
สารสนเทศ กลุ ม แผนงาน ส านั กงาน กศน.
กระทรงศึกษาธิการ
1.5 อาจารยแ ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล อาจารยแประจาสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ย น คณะครุ ศ าสตรแ จุ ฬ าลงกรณแ
มหาวิทยาลัย
2. ผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมการสนทนากลุมสาหรับคาแนะนาในการใชรูปแบบ ประกอบดวย
2.1 อาจารยแ ดร. สุริยา บุญเฉลิม
ผูอานวยการศูนยแบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร
เขตบางแค
2.2 อาจารยแ ฉลวย นนทพันธแ
ขาราชการชานาญการพิเศษ และ ครูประจา
ศูนยแการเรียนชุมชน กรุงเทพหานคร เขตบาง
แค
2.3 อาจารยแ ตรีพล เพ็งรักหมู
นักวิชาการการศึกษา
2.4 อาจารยแ บัญญัติ ครุฑพุม
กรรมการสถานศึกษาสังกัด กศน.
2.5 สามเณร ศุภชัย เนื้อแนน
กรรมการสถานศึกษาสังกัด กศน.
2.6 นศ. กศน. บางแค
จานวน 5 ทาน
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แบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในตอนที่ 1

แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน

คาชี้แจง
1. แบบประเมินแบงออกเป็น 2 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
2. ขอใหนักเรียนตอบใหครบทุกขอโดยสารวจพฤติกรรมของตนเองตามขอรายการที่กาหนด แลว
พิจารณาวามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับใด ซึ่งคาตอบจะเป็นมาตราสวนประเมินคา 10 ระดับจาก
“ไมตรงกับผูประเมินเลย” จนถึง “ตรงกับผูประเมินมากที่สุด” ซึ่งมีเกณฑแใหคะแนนตั้งแต 9 8 7 6 5
4 3 2 1 และ 0 ตามลาดับ
3. ขอให นั กเรี ยนให ขอมูลดวยความตั้งใจและตรงตามสภาพความเป็นจริง ผลการตอบแบบ
ประเมินครั้งนี้จะไมมีผลเสียตอนักเรียนและสถานศึกษาแตอยางใด ผูวิจัยจะนาขอมูลครั้งนี้ไปใชในการ
พัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชนแกับนักเรียนตอไป

นายนพรัตนแ ศรีแปดริ้ว
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง หรือเติมขอความลงในชองวาง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ _____________ ปี
3. ปใจจุบันทานลงทะเบียนเรียน กศน. ในระดับ
ระดับชั้น  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ปใจจุบันทานประกอบอาชีพ
 ไมไดทางาน  ประกอบอาชีพ โปรดระบุ__________________
5. ปใจจุบันทานมีรายไดเฉลี่ย _____________________ บาทเดือน (ถามี)
6. ปใจจุบันทานมีที่พักอาศัย
 บานเชา/บานตนเอง  พักอาศัยกับพอแม, ญาติ
7. ประสบการณแการเขารับการอบรมเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืน
 ไมเคย
 เคย:จานวน _______ ครั้งโปรด
ระบุ_________________
ตอนที่ 2 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
คาชี้แจง ใหทานพิจ ารณาวาที่ผ านมา ตนเองมีพฤติกรรมหรือการกระทาตางๆในแตละขอรายการ
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด แลววงกลมลอมรอบตัวเลขในชองทางขวามือที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการประเมิน
ใหความเคารพตอธงชาติและเพลงชาติไทย
ชวยเหลือกิจกรรมตางๆของหนวยงานราชการ เมื่อมีโอกาส
ติดตามเหตุการณแขาวสารบานเมือง และความเป็นไปของสังคมไทย
ภูมิใจที่ไดเกิดมาเป็นคนไทย
รักและหวงแหนอธิปไตยของชาติ
รวมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
ยึดมั่นในการปฏิบัตติ ามคาสอน หลักธรรมของศาสนาที่นับถือ
ศึกษาหลักธรรมที่สาคัญของศาสนา
คนควาพระราชประวัติ และศึกษาโครงการในพระราชดาริฯ
ติดตามขาวสารตางๆในพระราชสานัก
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อไดรับทราบขาวพระราชกรณียกิจ
รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ
รวมกิจกรรมถวายพระพรในโอกาสตางๆ
พูด ร (เรือ) ล (ลิง) และคาควบกล้า ไดชัดเจน
กลาวคาวา “สวัสดี” เมื่อรับโทรศัพทแแทนคาวา “ฮัลโหล”
ใช และเขียนเลขไทย ไดอยางถูกตอง
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ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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รายการประเมิน
ใชคาราชาศัพทแไดอยางเหมาะสม
เลือกใชสุภาษิต คาพังเพย และสานวนไทยไดอยางเหมาะสม
เขาใจการเขียนรอยแกว รอยกรอง ไดอยางถูกตอง
ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดดี
ยกมือไหว และกลาวคาวา “สวัสดี” ในการทักทาย
ใชคาเรียก “พี่ ลุง ปูา นา อา” ฯลฯ กับผูที่มีอายุมากกวา
อยูในอาการสารวมเมื่ออยูในสถานที่สาคัญทางศาสนา
ยึดมั่นในคติเกี่ยวกับ “การรักนวลสงวนตัว” ของหญิงไทย
นาอาหารมาแบงปในกับเพื่อนในการรับประทานอาหารเมื่อมีโอกาส
มีน้าใจชวยเหลือเกื้อกูลตอผูทุกขแยาก
ยิ้มแยม เป็นมิตรกับคนอื่น
ลุกขึ้นใหเด็ก สตรี และคนชรา นั่ง บนรถโดยสารสาธารณะ
ทาบุญ ทาทาน สม่าเสมอ
รูจักเกรงใจผูอื่น
ใหความเคารพทีม่ ีผูอาวุโสกวา
ยึดถือคติ ความเชื่อของไทยแตโบราณ เชน ไมสวมหมวกหรือไมผิวปากบาน
นอนหันศรีษะไปทางทิศตะวันออก เป็นตน
แตงกายดวยชุดที่สภุ าพ เมื่อไปทาบุญ
ทาบุญตักบาตร เป็นประจา
เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในเทศกาลตางๆ
รดน้าดาหัว ขอพรผูใหญในวันสงกรานตแ
เขารวมกิจกรรมไหวครู
สนใจกีฬาพื้นบานของแตละทองถิน่
สนใจการละเลนพื้นบานไทย เชน มอญซอนผา งูกินหาง เป็นตน
แตงชุดไทยทุกครั้งที่มีโอกาส
ภูมิใจในนาฏศิลปไทย เชน โขน และจะดูทุกครั้งที่มีโอกาส
สนใจในดนตรีไทย
สนใจภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังตามวัดวาอารามตางๆ
ชอบอานวรรณคดีไทย
ชอบฟใงเพลงไทยเดิม
ศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ
สนใจ และเที่ยวชมสถาปใตยกรรมไทยตามสถานที่ตางๆ
เขาชมพิพิธภัณฑแที่จดั แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทย
ภาคภูมิใจที่ขาวหอมมะลิไทยดังไกลทั่วโลก
เลือกที่จะสั่งอาหารไทยพื้นเมืองมารับประทาน
ชอบและเลือกรับประทานขนมไทย
ใชผาไทยในการแตงกายหรือใชสอยเมื่อมีโอกาส
สนใจและชักชวนใหผูอื่นทองเที่ยวแบบอนุรักษแพื้นบาน
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ที่
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รายการประเมิน
ภูมิใจ และเลือกใชสมุนไพรไทยในการดูแลรักษาสุขภาพ เชน วานหางจระเข
ฟูาทะลายโจร เป็นตน
ชอบเที่ยวชมอาคารทรงไทยแบบตางๆ
ภูมิใจในภูมิปญ
ใ ญาของคนโบราณในการออกแบบสรางบานทรงไทย
ชื่นชมภูมิปใญญาทองถิ่นของไทยภาคตางๆ
เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองเป็นของฝาก
ภูมิใจในการแพทยแแผนโบราณ/การนวดแผนโบราณของไทย
เลือกที่จะใสผาไทยทุกครั้งในเทศกาลสาคัญๆ
ดูหนังไทยทุกครั้งที่มีโอกาส
ใชผลิตภัณฑแเครื่องจักสานจากผักตบชวา กก ตอก เป็นตน
ซื้อสินคาไทยทั้งขนมและของใชเป็นของฝากทุกครั้ง
รับประทานอาหารพื้นเมืองทุกครั้งที่ไดไปเที่ยวตางจังหวัด
ซื้อสินคาในการจัดแสดงสินคาพื้นบานทุกครั้งที่มีโอกาส
เลือกฟใงเพลงไทยมากกวาเพลงตางประเทศ
เลือกรับประทานผลไมไทยมากกวาผลไมตา งประเทศ
เลือกซื้อสินคาที่แสดงออกถึงความเป็นไทยเป็นของฝากใหผูอื่น
นิยมใชสินคาไทย
รูจักและปฏิบัติการแสดงความเคารพแบบ อัญชลีกรรม (การประนมมือ)
นมัสการ (การไหว) และ อภิวาท (การกราบ) ไดอยางถูกตอง
คอมตัวลง เมื่อเดินผานผูใหญ
เมื่อเดินสวนกับผูใหญ จะกมตัวลงและใหผูใหญเดินผานไปกอน
ไมเดินลงสนเทา
ไมยืนค้าศรีษะผูใหญ ขณะที่ทานนัง่ อยูบนเกาอี้
รับฟใงคาสั่งสอนจากผูใหญ ดวยอาการสารวม
นั่งพับเพียบเรียบรอย เมื่อมีผูใหญนั่งกับพื้น
ไมนั่งไขวหางเวลาพูดกับผูอื่น
สามารถประเคน และรับของจากพระสงฆแ ไดอยางถูกตอง
สงและรับของจากผูอื่นดวยอาการสุภาพ
ยกมือไหว และกลาวคาขอบคุณ ทุกครั้ง เมื่อไดรับสิ่งของจากผูอื่น
ลงทายดวยคาวา ครับ/คะ เมื่อพูดกับผูอาวุโสกวา
ไมพูดมากในขณะที่รบั ประทานอาหาร
ไมเคาะปากหมอดวยจวัก หรือทัพพี
ใชชอนกลางเมื่อรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น
เคาะประตูหรือขออนุญาตกอนเขาบานหรือที่พักอาศัยของผูอื่น
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในตอนที่ 2
แบบประเมินรูปแบบ การสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน สาหรับผูทรงคุณวุฒิ
คาชี้แจง
ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหแจากทานตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของ
รูปแบบและเครื่องมือวัด การสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนของนักศึกษาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน โดยทาเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีความความ
เหมาะสม และความสอดคลองกับกิจกรรมแตละกิจกรรม และโปรดเสนอแนะความคิดเห็นของทาน
เพื่อจะไดนาไปปรับแกใหมีความเหมาะสมตอไป
เกณฑแในการทาเครื่องหมาย
ทาเครื่องหมาย  ลงในชอง +1 เมื่อทานเห็นวารายละเอียดของรูปแบบหรือเครื่ องมือวัดมี
ความเหมาะสม สอดคลอง ครอบคลุม และสงเสริมใหเกิดลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ทาเครื่องหมาย  ลงในชอง 0 เมื่อทานเห็นวารายละเอียดของรูปแบบหรือเครื่ องมือวัดไม
อาจตัดสินใจไดวามีความเหมาะสม สอดคลอง ครอบคลุม และสงเสริมใหเกิดลักษณะความเป็นไทย
อยางยั่งยืน
ทาเครื่องหมาย  ลงในชอง -1 เมื่อทานเห็นวารายละเอียดของรูปแบบหรือเครื่ องมือวัดไม
มีความเหมาะสม สอดคลอง ครอบคลุม และไมสงเสริมใหเกิดลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ในกรณีที่ทานมีความเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงรายละเอียดแตละขอ โปรดเขียน
ขอความลงในชองเสนอแนะ และใหขอเสนอแนะโดยตรงตอผูวิจัย จักเป็นพระคุณยิ่ง

นายนพรัตนแ ศรีแปดริ้ว
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
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กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมมนตแวิเศษ
กิจกรรม ใหโลก...นิยมไทย

กิจกรรมปรับความคิด

ศิลปะไทย
กิจกรรมมหัศจรรยแดนตรีไทย
กิจกรรมวรรคดีสโมสร
กิจกรรมศิลปะไทยยุคตางๆ
ภาษาไทย
กิจกรรมสวัสดี

วัตถุประสงคแ
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธแ ความคุนเคย ทั้ง
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูว ิจัยกับผูเรียน
เพื่อทบทวนความรูความเขาใจเดิมที่มีเกี่ยวกับ
ความเป็นไทย ในดานศิลปะไทย ภาษาไทย ภูมิ
ปใญญาไทย และสินคาไทยของผูเ รียน
เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยนความคิด จากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณแและสรางความคิดใหม
ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืน
เพื่อใหผูเรียนเขาใจ และสรางความคิดใหม
เกี่ยวกับดนตรีไทยไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนมีความรู เขาใจเกี่ยวกับวรรณคดี
ไทยไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ประสบการณแ เกี่ยวกับ
ศิลปะไทยในยุคตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนเขาใจความเป็นมาของคาวา สวัสดี
และภูมิใจในการใชคาวา สวัสดี

กิจกรรมสานวนไทย...อะไรเอย เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูสุภาษิต คาพังเพย
สานวนไทยจากการเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมปริศนาคาราชาศัพทแ
กิจกรรมกลบท
ภูมิปใญญาไทย
กิจกรรมผาไทย
กิจกรรมสถาปใตยกรรมไทย

เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูคาราชาศัพทแจาก
การกิจกรรม
เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน สรางความคิดใหม
และกระทากิจกรรมเกี่ยวกับรอยแกว รอยกรอง
ได
เพื่อใหผูเรียนรูจักผาไทย และการใชผาไทยอยาง
เหมาะสม
เพื่อใหผูเรียนรูสึกภาคภูมิใจในภูมิปใญญาไทย
ดานสถาปใตยกรรมไทย

ระดับ
ความคิดเห็น
+1 0 -1

ขอเสนอแนะ
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กิจกรรมการเรียนการสอน

วัตถุประสงคแ

กิจกรรมการทองเที่ยววิถีไทย

เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน สรางความคิดใหม
และกระทากิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยววิถีไทย
ได

สินคาไทย
กิจกรรมสานปลาตะเพียน
กิจกรรมสินคา OTOP
การติดตามผล
กิจกรรมสนทนากลุม

ระดับ
ความคิดเห็น
+1 0 -1

ขอเสนอแนะ

เพื่อใหผูเรียนกระทากิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องจัก
สาน
เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน สรางความคิดใหม
และกระทากิจกรรมเกี่ยวกับสินคาไทยได
เพื่อใหทราบถึงลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ในตัวผูเรียนหลังจากเขารวมกิจกรรมแลวเป็น
เวลา 2 สัปดาหแ

ขอคิดเห็น และ/หรือ ขอเสนอแนะ (เพิ่มเติม)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในตอนที่ 3
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
คาชี้แจง
1. แบบประเมินแบงออกเป็น 4 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ตอนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ตอนที่ 4 แบบสารวจเจตคติตอลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
2. ขอใหทานตอบใหครบทุกขอโดยสารวจพฤติกรรมของตนเองตามขอรายการที่กาหนด แลว
พิจารณาวามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับใด ซึ่งคาตอบจะเป็นมาตราสวนประเมินคา 10 ระดับจาก
“ไมตรงกับผูประเมินเลย” จนถึง “ตรงกับผูประเมินมากที่สุด” ซึ่งมีเกณฑแใหคะแนนตั้งแต 9 8 7 6 5
4 3 2 1 และ 0 ตามลาดับ
3. ขอใหทานใหขอมูลดวยความตั้งใจและตรงตามสภาพความเป็นจริง ผลการตอบแบบประเมิน
ครั้งนี้จะไมมีผลเสียตอทานและสถานศึกษาแตอยางใด ผูวิจัยจะนาขอมูลครั้งนี้ไปใชในการพัฒนา
รูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชนแตอไป

นายนพรัตนแ ศรีแปดริ้ว
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง หรือเติมขอความลงในชองวาง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ _____________ ปี
3. ปใจจุบันทานลงทะเบียนเรียน กศน. ในระดับ
ระดับชั้น  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ปใจจุบันทานประกอบอาชีพ
 ไมไดทางาน  ประกอบอาชีพ โปรดระบุ____________________
5. ปใจจุบันทานมีรายไดเฉลี่ย _____________________ บาทเดือน (ถามี)
6. ปใจจุบันทานมีที่พักอาศัย
 บานเชา/บานตนเอง  พักอาศัยกับพอแม, ญาติ
7. ประสบการณแการเขารับการอบรมเกี่ยวกับความเป็นไทยอยางยั่งยืน
 ไมเคย
 เคย:จานวน _______ ครั้งโปรดระบุ______________
ตอนที่ 2 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
คาชี้แจง ใหทานพิจ ารณาวาที่ผ านมา ตนเองมีพฤติกรรมหรือการกระทาตางๆในแตละขอรายการ
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด แลววงกลมลอมรอบตัวเลขในชองทางขวามือที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการประเมิน
ฟใง และรูจักเพลงไทยเดิมหลายเพลง
คิดวาเพลงไทยเดิมแสดงถึงเป็นความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ตองการอนุรักษแเพลงไทยเดิม
อาน และรูจักวรรณคดีไทยหลายเรื่อง
คิดวาวรรณคดีไทยแสดงถึงเป็นความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สนใจอานวรรณคดีไทยที่ไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสร
รูจัก และชื่นชมศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ
คิดวาศิลปะไทยแสดงถึงเป็นความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สนใจศึกษาศิลปะไทยในยุคสมัยตางๆ
รูจัก และเขียนกลบท งูกลืนหาง ไดอยางถูกตองตามฉันทลักษณแ
คิดวาบทรอยกรองแสดงถึงความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สนใจศึกษากลบทตางๆ เพิ่มเติม
อาน และเขียนคาราชาศัพทแไดอยางถูกตอง
คิดวาบทคาราชาศัพทแแสดงถึงความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สนใจศึกษาคาราชาศัพทแตา งๆ เพิม่ เติม
รูจัก เขาใจ และใช สุภาษิต คาพังเพย สานวนไทย ไดอยาง

ประเมินตนเอง
ไมเลย ------------------> มากที่สุด
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รายการประเมิน
คิดวา สุภาษิต คาพังเพยฯ แสดงถึงความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สนใจศึกษา สุภาษิต คาพังเพย สานวนไทย ตางๆ เพิ่มเติม
ใชคาวา สวัสดี ไดอยางถูกตองเหมาะสม
คิดวาคาวา สวัสดี แสดงถึงความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ตั้งใจใชคาวาสวัสดีเป็นประจา
รูจัก และใชผาไทย ตามโอกาสทีเ่ หมาะสม
คิดวาผาไทยแสดงถึงความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สนใจศึกษาและใช ผาไทย ในโอกาสตางๆ เพิม่ ขึ้น
รูจัก และชื่นชม สถาปใตยกรรมไทย ไดอยางถูกตอง
คิดวาสถาปใตยกรรมไทยแสดงถึงความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สนใจศึกษาสถาปใตยกรรมไทย ตางๆ เพิ่มเติม
ชอบทองเที่ยวแบบวิถีไทย
คิดวาการทองเที่ยวแบบวิถีไทยแสดงถึงความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สนใจไปเดินทางทองเที่ยวแบบวิถีไทยในรูปแบบตางๆเพิ่มเติม
รูจัก ใช และทาเครื่องจักสาน เชนปลาตะเพียนได
คิดวาเครื่องจักสานไทยแสดงถึงความเป็นไทยอยางยั่งยืน
สนใจศึกษาและทาเครื่องจักสานดวยตัวเองเพิ่มขึ้น
รูจัก และสนใจใชสินคาไทย
คิดวาสินคาไทยแสดงถึงความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ตั้งใจที่จะซื้อสินคาไทยในโอกาสตางๆเพิ่มขึ้น

ประเมินตนเอง
ไมเลย ------------------> มากที่สุด
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ตอนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
คาชี้ แจง ให ทา นอา นข อความในแต ล ะข อแล ว พิจ ารณาวา ขอ ความนั้ นถู ก หรื อ ผิ ด ถา ถู กให ท า
เครื่องหมาย ถาผิดใหทาเครื่องหมาย X ลงในชองทางขวามือที่ตรงสภาพความเป็นจริง
_____
 1. เพลงโหมโรง คือเพลงที่บรรเลงกอนที่จะแสดงโขน ละคร หรือกอนที่จะมีการบรรเลงดนตรี
_____
 2. เพลงโหมโรงของไทยมีสวนคลายกับเพลงโหมโรงของชาวตะวันตกที่เรียกวา Opera
_____
 3. ระนาดเอก เป็นเครื่องดนตรีที่วิวัฒนาการมาจากกรับ
_____
 4. วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรืองานเขียนที่ยกยองกันวาดี มีสาระ และมีคุณคาทางวรรณศิลป
X 5. วรรณคดีแบงออกเป็น 2 ประเภท คือ รอยแกว และรอยกรอง
_____
_____
 6. คาวา "วรรณคดี เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6
_____
 7. ลายไทยเดิมทีเดียวเรียกกันวา "กระหนก"
_____
 8. ศิลปะไทยออกได 4 หมวดดวยกัน คือ กระหนก นารี กระบี่ คชะ
_____
 9. ศิลปะไทยสรางขึ้นเพื่อสงเสริมพุทธศาสนา
_____
 10. รอยแกว คือ วรรณกรรมที่ไมกาหนดบังคับคาหรือฉันทลักษณแ
_____
 11. รอยกรอง คือ วรรณกรรมที่มีการบังคับรูปแบบดวยฉันทลักษณแ
_____
 12. กลบท" คือคาประพันธแที่บัญญัติใหใชคาหรือสัมผัสเป็นชั้นเชิง
_____
 13. ราชาศัพทแ เป็นระเบียบการใชภาษาไทยใหสุภาพตามชั้นของบุคคลซึ่งแบงเป็นหาชั้น ไดแก 1)
พระราชา 2) เจานาย หรือพระราชวงศแ 3) พระสงฆแของศาสนาพุทธ 4) ขาราชการ และ 5)
สุภาพชนทั่วไป
_____
 14. พระองคุลี หมายถึง นิ้วมือ
_____
X 15. พระขนง หมายถึง นอง
_____
 16. สุภาษิต หมายถึง ถอยคาที่สั่งสอนหรือหามโดยตรง : คาพังเพย หมายถึง ถอยคาที่แสดงความ
จริง ไมไดสอนโดยตรง
_____
 17. รักยาวใหบั่น รักสั้นใหตอ หมายถึง ถารักจะมีชีวิตยืดยาวอยางสงบสุข ก็ตองตัดความเห็นแกตัว
การอาฆาตจองเวรลง แตถาอยากจะมีชีวิตสั้นก็ตองผูกอาฆาตจองเวรกันตอไป อยางนี้อาจตายเร็ว
_____
 18. "สวัสดี (สวัสดิ์)" วาหมายถึง ความดี ความงาม ความเจริญรุงเรือง และความปลอดภัย
_____
 19. "สวัสดี” มาจาก "สวสฺติ" แปลวา "ขอความดีความงามจงมีแกทาน
_____
 20. "สวัสดี" ถูกนามาใชแทนคาวา "ราตรีสวัสดิ์"
 21. การทอจกเป็นกรรมวิธีของการทอและการปใกผาไปพรอมๆกัน
_____
_____
 22. เครื่องมือที่ใชในการทอผา สาคัญ ไดแก อิ้ว กง ไนหรือหลา กวัก กระสวย กี่หรือหูก
_____
 23. สถาปใตยกรรมไทยรุงเรืองที่สุดในสมัยอยุธยาตอนปลาย
X 24. พระตาหนักทับแกว ตั้งอยูที่จังหวัด นนทบุรี
_____
_____
 25. การเดินดวยรถไฟมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
 26. การทองเที่ยววิถีไทยเป็นการเที่ยวชมวิถีชีวิตแบบไทย
_____
_____
 27. การจักสานนับวาเป็นหัตถกรรมที่เกาแกที่สุด
_____
 28. จักสาน ประกอบดวย การจัก และการสาน
_____
X 29. OTOP เป็นสินคาที่ผลิตจากตางประเทศ
_____
 30. OTOP ไดแรงบันดาลใจจากโครงการหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑแ OVOP ของญี่ปุน
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ตอนที่ 3 เจตคติตอลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
คาชี้แจง ใหทานพิจารณาวา ตนเองมีเจตคติในแตละขอรายการตามตอไปนี้แบบใด แลววงกลมลอมรอบ
ตัวเลขในชองทางขวามือที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
รายการ
ที่
1 การชมศิลปะไทย

นาสนใจ

นาเบื่อ

2

การศึกษาศิลปะไทย

มีประโยชนแ

ไรสาระ

3

เพลงไทยเดิม

เกลียด

ชอบ

4

เมื่อไดฟใงเพลงไทยเดิม

อารมณแดี

หงุดหงิด

5

แนะนาใหเพื่ออานวรรณคดีไทย

มีประโยชนแ

ไรสาระ

6
7

หนังสือวรรณคดีไทย

นาสนใจ

นาเบื่อ

การสงเสริมรอยแกว รอยกรอง

ไมสาคัญ

สาคัญ

8

การเขียนและอานรอยแกวรอยกรอง

ชอบ

เกลียด

9

การศึกษาคาราชาศัพทแ

มีคา

ไรคา

10 ใชคาราชาศัพทแอยางถูกตอง

เจตคติ

ไรคา

มีคุณคา

11 คาวา“สวัสดี”แสดงออกถึงความเป็นไทย

คลุมเครือ

ชัดเจน

12 พูดคาวา สวัสดี เมื่อรับโทรศัพทแ
13 การศึกษาสุภาษิต คาพังเพย
14 การรูความหมายของสุภาษิต คาพังเพย

เชย

ทันสมัย

ยาก

งาย

สนุก

นาเบื่อ

15 แตงกายโดยใชผาไทย

เชย

ทันสมัย

16 เมื่อเห็นผาไทย

สวย

นาเกลียด

17 เที่ยวชมสถาปใตยกรรมไทย

เพลิดเพลิน

ไมเพลิดเพลิน

18 เมื่อเห็นสถาปใตยกรรมไทย

ปุาเถือ่ น

มีอารยธรรม

19 การเที่ยวแบบอนุรักษแพื้นบานไทย

ปลอดภัย

อันตราย

20 การเที่ยวแบบอนุรักษแพื้นบานไทย

เพลิดเพลิน

ไมเพลิดเพลิน

21 ใชผลิตภัณฑแเครื่องจักสาน

สวย

นาเกลียด

22 เครื่องจักสานผลิตจากภูมปิ ใญญาไทย

มีคุณคา

23 ซื้อสินคาที่ทาโดยคนไทย

ไรคา

24 สินคาไทย

มีคุณภาพ

ไรคา
มีคุณคา
ไมไดมาตรฐาน
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แบบสังเกตความรวมมือและการเขารวมกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมตั้งแตวันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ......................

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ตั้งใจฟใง
การ
บรรยาย
(4)

ตั้งขอ
คาถาม
หรือ
ซักถาม
(4)

พฤติกรรม
รวมมือกับ นาเสนอ
กลุม
ขอมูลที่เป็น
(4)
ประโยชนแ
(4)

สงงาน
เรียบรอย
รวม
ตรงเวลา
(20)
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เกณฑแการประเมินในการสังเกตพฤติกรรม มีดังนี้
คะแนน 18 - 20
ดีมาก คะแนน
คะแนน 13 - 10
พอใช คะแนน

14 - 17
0–9

ดี
ควรปรับปรุง
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แบบวัดความพึงพอใจตอการเขารวมการจัดการเรียนรูลักษณะความเป็นไทย
ประเด็นหัวขอ
ความพึงพอใจดานเนื้อหาและหลักสูตร
1 ความครบถวนของเนื้อหา
2 ความทันสมัยของเนื้อหา
3
4
5

เนื้อหากระตุนความสนใจของผูเรียน
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับกลุมผูเรียน
กิจกรรมสนุกและมีความเหมาะสมกับเนื้อหา

ความพึงพอใจดานการเรียนรู
6 สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสทบทวนประสบการณแของตัวเองมากขึ้น
7 ชวยใหเขาใจความเป็นไทยอยางยั่งยืนไดลึกซึ้งมากขึ้น
8
9

ทาใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู
สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน

10 ทาใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่
11 ทาใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคแ
12 ทาใหผูเรียนเกิดความมั่นใจที่จะนาความรูส ูการปฏิบตั ิ
ความพึงพอใจดานการประเมินการเรียนรู
13 การประเมินมีความเที่ยง เป็นธรรม
14 มีการแจงแนวทางการประเมินตัง้ แตครั้งแรก
15 แบบประเมินมีความชัดเจน ครอบคลุม
ความพึงพอใจดานอื่นๆ
16 มีสื่อการเรียนการสอนที่นา สนใจและเหมาะสม
17 ผูสอนมีความรูในเนื้อหาเป็นอยางดี
18 ผูส อนมีเทคนิควิธีการสอนนาสนใจ
19 รูปแบบการเรียนเหมาะสมกับกลุมผูเรียน
20 รูปแบบการเรียนทาใหเขาใจเนื้อหาไดงาย

ระดับความคิดเห็น
พอใจที่สุด ----------> ไมพอใจเลย
5
4
3
2
1
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ประเด็นการสนทนากลุม
1. การสนทนากลุมกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเด็น ความยั่งยืนของของลักษณะ
ความเป็นไทยหลังเขารับการรวมการจัดการเรียนรู
1.1 ความคงอยูของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
1.2 ปใจจัยที่สงผลตอความยั่งยืนของลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
1.3 ความเหมาะสมของการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
1.4 ความเป็นไปไดในการนารูปแบบสงเริมลักษณะความเป็นไทยอยางยืนไปใชปฏิบัติจริง
2. การสนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิในประเด็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมลักษณะความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน
2.1 การวางแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
2.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
2.3 แนวทางในการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
2.4 ปใญหา อุปสรรคของการใชรูปแบบกิจกรรม
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ภาคผนวก ค
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมลักษณะความเป็นไทยอย่างยั่งยืน

แผนการจัดการเรียนรู
เพื่อสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

นายนพรัตนแ ศรีแปดริ้ว
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
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1. หลักการและเหตุผล
ปใจจุบนั สังคมไทยอยูทา มกลางกระแสทุนนิยม พาณิชยแนิยม และวัตถุนิยม วัฒนธรรมตางๆชาติไหล
บาเขามาในสังคมไทยอยางรวดเร็วและรุนแรง จนทาใหเยาวชนในสังคมไทยขาดความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย ขาดความรักและความผูกพันกับทองถิ่น อันเป็นรากเหงาไทยที่มีมาแตเดิม ซึ่งการธารงรักษาความเป็น
ไทยใหสามารถดารงอยูทามกลางความอันหลากหลายของกระแสวัฒนธรรมเชนในปใจจุบนั ไดนนั้ จาเป็น
จะตองปลูกฝใง สานึก และศรัทธาตอความเป็นไทย แกคนไทยทุกหมูเหลา โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทาการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยัง่ ยืนสาหรับ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชนแตอการสรางภูมิคุมกัน และหลอหลอมความเป็น
ไทย วิถีไทยที่เขมแข็ง รวมทั้งสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี และมีจุดยืนที่สงางามในภูมิภาคและสังคม
โลกได
2. วัตถุประสงคแ
เพือ่ อานวยความสะดวกใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน สามารถเรียนรูลักษณะความเป็นไทยได
อยางถูกตองผานกิจกรรมตางๆ
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นผูมีความรู ทัศนคติ และทักษะเกี่ยวกับลักษณะ
ความเป็นไทยไดอยางเหมาะสม
3. กิจกรรมการเรียนรู
ขั้น ตอนของกิจกรรมการเรีย นรูในครั้ง นี้ เป็น ผลจากการศึกษาแนวคิดที่ ไ ดจ ากการศึกษาและ
วิเคราะหแรวมทั้งคัดเลือกตัวชี้วัดลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืนที่มีคาเฉลี่ยต่าประกอบดวย
1) ดานศิลปะไทย ประกอบดวย ศิลปะไทยในยุคตางๆ, เพลงไทยเดิม และวรรณคดีไทย
2) ดานภาษาไทย ประกอบดวย รอยแกว รอยกรอง ราชาศัพทแ และสุภาษิตคาพังเพย สานวนไทย
3) ดานภูมิปใญญาไทย ประกอบดวย ผาไทย สถาปใตยกรรมไทย และการทองเที่ยวแบบวิถีไทย
4) ดานสงเสริมสินคาไทย ประกอบดวย เครื่องจักสาน ผาไทย และการนิยมสินคาไทย
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม ผูวิจัยทาการไดพัฒนาขึ้นมาจากการสังเคราะหแแนวคิดการสรางความรู
ใหมโดยผูเรียนเอง (Constructivism) และการเรียนรูทางสังคมพุทธิปใญญามาเป็นแกนหลักในการพัฒนา
รูปแบบการสงเสริมความเป็นไทยอยางยั่งยืน ไดวิธีการใหม 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การกระตุนการเรียนรู โดยผูเรียนจะไดรับรูถึงจุดมุงหมายของการเรียน อันจะทาใหมี
แรงจูงใจในการเรียนบทเรียน รวมถึงการทบทวนความรูความเขาใจเดิมที่มี
ขั้นตอนที่ 2 การปรับเปลี่ยนความคิด โดยใหกลุมผูเรียนแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณแระหวาง
กัน พรอมทั้งสรางความคิดใหม และประเมินความคิดใหม
ขั้นตอนที่ 3 การกระทา โดยผูเรียนสามารถนาความรูใหมไปใชในสถานการณแที่พบ
ขั้นตอนที่ 4 การทบทวน โดยผูเรียนจะไดทบทวนวา ความคิด ความเขาใจของเขาไดเปลี่ยนไป โดย
การเปรียบเทียบความคิดเมื่อเริ่มตนบทเรียนกับความคิดของเขาเมื่อสิ้นสุดบทเรียน
ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอนนี้จะอยูในทุกๆ กิจกรรมที่ดาเนินการ เพื่อใหเกิดความเป็นไทยอยางยั่งยืนขึ้นใน
ตัวผูเรียน โดยผานกระบวนการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง แลอาศัยการสังเกตจากตัวแบบเป็นสาคัญ
โดยรายละเอียดตางๆ ของกิจกรรมในรูปแบบการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน มีดังนี้
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ขั้นนา เป็นการแนะนาความเป็นมา และวัตถุประสงคแของรวมกิจกรรม และมีกิจกรรมมนตแวิเศษ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมสาหรับละลายพฤติกรรมและใหผูเรียนไดเรียนรูถึงความเป็นไทยดวย
กิจกรรมที่ 1 มหัศจรรยแดนตรีไทย เพื่อใหผูเรียนเขาใจ และสรางความคิดใหม เกี่ยวกับดนตรีไทย
ไดอยางเหมาะสม
กิจกรรมที่ 2 วรรณคดีสโมสร เพื่อใหผูเรียนมีความรู เขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีไทยไดอยางเหมาะสม
กิจกรรมที่ 3 ศิลปะไทยยุคตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ประสบการณแ เกี่ยวกับศิลปะไทยในยุค
ตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสวัสดี เพื่อใหผูเรียนเขาใจความเป็นมาของคาวา สวัสดี และภูมิใจในการใช
คาวา สวัสดี
กิจกรรมที่ 5 สานวนไทย...อะไรเอย เพื่อใหผูเรียนสามารถเรี ยนรูสุภาษิต คาพังเพย สานวนไทย
จากการเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 ปริศนาคาราชาศัพทแ เรียนรูคาราชาศัพทแจากการกิจกรรม
กิจกรรมที่ 7 กลบท เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน สรางความคิดใหม และกระทากิจกรรมเกี่ยวกับรอย
แกว รอยกรอง ได
กิจกรรมที่ 8 ผาไทย เพื่อใหผูเรียนรูจักผาไทย และการใชผาไทยอยางเหมาะสม
กิจกรรมที่ 9 สถาปใตยกรรมไทย เพื่อใหผูเรียนรูสึกภาคภูมิใจในภูมิปใญญาไทยดานสถาปใตยกรรมไทย
กิจกรรมที่ 10 การทองเที่ยววิถีไทย เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน สรางความคิดใหม และกระทา
กิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยววิถีไทยได
กิจกรรมที่ 11 สานปลาตะเพียน เพื่อใหผูเรียนกระทากิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักสานได
กิจกรรมที่ 12 สินคา OTOP เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน สรางความคิดใหม และกระทากิจกรรม
เกี่ยวกับสินคาไทยได
ขั้นสรุปผล เป็นการทาการสรุปผลและประโยชนแของการรวมกิจกรรมทั้งหมด
ขั้นติดตามผล เป็นการติดตามผลลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน หลังจากที่ผูเรียนรวมกิจกรรม
เสร็จสิ้นไปแลว 1 เดือน และ 3 เดือน โดยใชกิจกรรมสนทนากลุม
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่กาหนดตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม ซึ่งรายละเอียดการจัด
กิจกรรมในการสงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นนา เป็นการแนะนาความเป็นมาและวัตถุประสงคแของรวมกิจกรรม
วัตถุประสงคแ

เนื้อหา

กิจกรรม

สื่อ

การประเมิน

-เพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธแ
ความคุนเคย ทั้ง
ระหวางผูเ รียน
กับผูเรียน และ
ผูวิจัยกับผูเ รียน

เป็นกระบวนการที่
ออกแบบขึ้น เพื่อให
ผูเขารวมกิจกรรมได
เปิดเผยความเป็น
ตัวเอง แสดงตัวตน
และยังชวยในการ
ทลายกาแพงใหแต
ละคนไดรจู ักกันมาก
ขึ้น โดยกิจกรรมจะ
มีเนือ้ หาที่เกี่ยวกับ
ลักษณะความเป็น
ไทยแทรกอยู

กิจกรรม มนตแวิเศษ
1. ขวดเปลา
- ผูเลนนั่งเป็นวงกลม ตรงกลางมีขวดเปลา 2. กระดาษ
พรอมฝาปิดวางอยู ผูดาเนินเกมเขาไปตรง 3. ปากกา
กลางอธิบาย วาขวดนี้มีมนตแวิเศษอยู ใครก็
ตามที่เปิดฝาขวดนี้จะไดรับมนตแวิเศษนั้น
และมีอาการแตกตางกันออกไป หากผูไดรับ
มนตแวิเศษไปแตะใครคนนั้นจะไดรบั มนตแ
วิเศษนั้นไปดวย
- ผูดาเนินเกมเปิดขวด แสดงอาการ ที่แสดง
ถึงความเป็นไทย เชน แสดงอาการไหวสวย
ราละคร ยิ้มสวย ฯลฯ แลว คอยๆ เดิน
กลับมาแตะผูเ ลนคนอื่นๆ ผูเลนทีถ่ ูกแตะ
ตองแสดงอาการเดียวกันกับผูที่แตะแลว
คลานไปแตะขวดตรงกลางแลวคลานกลับมา
ดวยอาการใหมๆ แตะผูเลนคนอื่นๆ ตอไป
-ผูวิจัยและผูเรียนชวยกันสรุปทาทางและ
อาการตางๆ ที่แสดงถึงความเป็นไทย

- สังเกต
พฤติกรรมการ
มีสวนรวมของ
ผูเรียน

-เพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมความ
เป็นมาและ
วัตถุประสงคแ
ของรวม
กิจกรรม

ความเป็นมาของการ
ดาเนินการในครั้งนี้
และวัตถุประสงคแ
และประโยชนแที่
ไดรับจากการเขา
รวมกิจกรรม

- ผูวิจัยอธิบายถึงความเป็นมาของการ
ดาเนินการศึกษาในครั้งนี้ และวัตถุประสงคแ
และประโยชนแที่ไดรับจากการเขารวม
กิจกรรมใหผูเรียนทราบ รวมทั้งแจกใบ
ความรู และตารางการดาเนินการเพื่อให
ผูเรียนไดไปศึกษาเพิ่มเติม

สังเกต
พฤติกรรมของ
ผูเรียนในการ
มีสวนรวม

1. ใบความรู
สรุปความ
เป็นมา
วัตถุประสงคแ
และประโยชนแ
ของการเขารวม
กิจกรรม
2.ตาราง
ระยะเวลาการ
จัดกิจกรรม
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กิจกรรม มนตแวิเศษ
วัตถุประสงคแ

เพื่อเสริมสรางความสัมพันธแ ความคุนเคย ทั้งระหวางผูเรียนกับผูเรียน และระหวางผูวิจัย
กับผูเรียน
ระยะเวลา
2 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณแ 1. กระดาษ A 5
2. ปากกา
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผูวิจัยจัดใหผูเรียนนั่งเป็นวงกลม แตละคนแนะนาตัวเองตอกลุมใหญ
2. ผูวิจัยทาการบอกใหผูเรียนทราบถึงความสาคัญของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทย และ
ตัวอยางของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทย
3. ผูวิจัยใหผูเรียนอภิปรายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยไดอยางชัดเจน และคนเองหรือ
ผูอื่นประทับใจ และใหเขียนอากัปกิริยาดังกลาว เชน ไหวสวย สวัสดี ยิ้มสวย ราละคร ราวง เป็นตน เมื่อ
เขียนเสร็จแลวใหผูวิจัยรวบรวมกระดาษสลากทั้งหมดใสขวดเปลา
4. ผูวิจัยเริ่มตน เดินเขาไปตรงกลางวง พร อมทั้งแจงเริ่มเกม และอธิบายวาขวดนี้มีมนตแวิเศษเกี่ยวกับ
ความเป็นไทยอยู ใครก็ตามที่เปิดฝาขวดนี้จะไดรับมนตแวิเศษนั้น และมีอาการแตกตางกันออกไป หากผูไดรับ
มนตแวิเศษไปแตะใครคนนั้นจะไดรับมนตแวิเศษนั้นไปดวย
5. ผูดาเนินเกมเปิดขวด แลวหยิบสลากขึ้นมาอาน แลวแสดงอาการตามในสลาก เชน แสดงไหวสวย
จากนั้นก็คอยๆ เดินกลับมาแตะผูเลนคนอื่นๆ ผูเลนที่ถูกแตะตองแสดงอาการเดียวกันกับผูที่แตะแลวคอยๆ
เดิน ไปเปิดขวดตรงกลางแลวหยิบสลากขึ้นมาใหม แลวแสดงทาทางตามที่เขียนในสลากและไปแตะผูเลนคน
อื่นๆ ตอไป
6.ผูวิจัยและผูเรียนชวยกันสรุปทาทางและอาการตางๆ ที่แสดงถึงความเป็นไทย พรอมทั้งอภิปรายถึง
ความสาคัญและความเหมาะสมในการแสดงออกถึงลักษณะที่บอบอกถึงความเป็นไทยไดอยางชัดเจนและ
สวยงาม
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับรูประสบการณแเกี่ยวกับความเป็ นไทยอยางยั่งยืนแตกตางกัน ทาแสดงออก
ซึ่งทาทางที่บงบอกถึงความเป็นไทย จะชวยใหแตละคนไดแสดงออกมากขึ้น รูจักกันมากขึ้น และสามารถ
เขาใจความคิด การแสดงออก ในเรื่องของความเป็นไทยไดงายขึ้น
การประเมินผล
- สังเกตจากการมีสวนรวมของผูเขารวมกิจกรรม
- การแสดงทาทางที่บงบอกถึงความเป็นไทยไดอยางถูกตอง
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ใบความรู กิจกรรมมนตแวิเศษ
สรุปความเป็นมา วัตถุประสงคแ ประโยชนแของการเขารวมกิจกรรมและตารางการจัดกิจกรรม
“…ความเป็นไทย นั้นเป็นสมบัติอยางหนึ่งที่มีคาประดับโลกอยู ไมควรที่
ใครจะละเลยทาลายเสีย เพราะจะทาใหสูญเสียสมบัติมีคานั้นไป คนที่จะ
รักษาความเป็นไทยไดมั่นคงที่สุด และเหมาะสมที่สุด ไมมีใครอื่นนอกจาก
ไทย เพราะฉะนั้นไมวาจะอยู ณ แหงหนใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษา ความ
เป็นไทย เสมอทั้งทางวัตถุ ทางจริยธรรม และปใญญา...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (2542)
ชาติไทย เป็นชาติที่มีอารยธรรม มีวัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษไทยไดสรางสรรคแไวเป็นมรดก
อันล้าคาสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน วัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณแประจาชาติ เป็นเครื่องหมายที่แสดง
ถึง ความเป็นไทย ซึ่งสามารถเชิดชูศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ความเป็นไทย
จึงไมใชเพียงสิ่งสะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณแที่ชัดเจนของคนไทยเทานั้น แตยังเป็นสัญลักษณแของการยึดโยง
จิตใจคนไทยทุกคนใหมีความสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กลาหาญ เสียสละ มีชีวิตชีวา
สรางผลงาน สรางเกียรติ บังเกิดเป็นความภาคภูมิใจ และมีความรูสึกเป็นไทยเหมือนกันทุกคน ความเป็นไทย
จึงนับเป็นสิ่งสาคัญที่คนไทยทุกคนตองรักษาหวงแหนเพื่อใหความเป็นไทยสามารถดารงอยูไดทามกลาง
กระแสของวัฒนธรรมที่ไหลบาอยางรุนแรงในปใจจุบัน
แตเนื่องจากในปใจจุบันสังคมไทยอยูทามกลางกระแสทุนนิยมพาณิชยแนิยม และวัตถุนิยม ผูคนขาด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ขาดความรักและความผูกพันกับทองถิ่น การยอมรับในภูมิปใญญาไทย ภูมิ
ปใญญาทองถิ่นอันเป็นรากเหงาไทยแตเดิมมีนอย แตกลับหันไปรับวัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบาเขามาผานสื่อ
ตางๆ โดยปราศจากการเลือกสรรกลั่น กรอง จนเกิดการซึมซั บดัดแปลง ละทิ้งวัฒ นธรรมเดิ ม รับเอา
วัฒนธรรมอื่นมาเป็นของตน ในขณะเดียวกันก็สรางคานิยม และทัศนคติที่ขัดแยงระหวางคนรุนเกาและคน
รุนใหม สภาพวิถีชีวิตไทย เอกลักษณแวัฒนธรรมที่ดีงามถูกเบี่ยงเบนและเปลี่ยนแปลงไปอยางเสีย ดาย การที่
เราหลงเหลือความเป็นไทยนอยลงไปทุกทีๆ กาลังกลายเป็นวิกฤติการณแที่นากลัวไมแพวิกฤติทางเศรษฐกิจใน
ปใจจุบัน ความเป็นไทย คือ สิ่งที่แสดงวาเป็นชาติไทย ไมวาจะเป็นสิ่งที่สัมผัสได มีตัวตน เชน ศิลปะฝาผนัง
ลายไทย จนถึง สิ่งที่จับ ตองไม ได ไม มีตัวตน ไมมีรูป ตาง เป็นนามอธรรม เชน ภาษา ศาสนา เป็นต น
นอกจากนี้ ความเป็นไทยในปใจจุบันยังไรพลังและผิดฝากผิดตัวตอสังคมไทย จนกระทั่งกลายเป็นเรื่องของ
การทากาไรทางการคาขายเทานั้น) ซึ่งการที่สังคมไทยจะสามารถดารงอยูทามกลางกระแสของวัฒนธรรมที่
ไหลบาอยางรุนแรงในปใจจุบนั ไดนั้น จาเป็นจะตองหยุดตั้งสติ และเอาจริงเอาจังกับการปลูกฝใง สานึกไทย แก
คนไทยทุกหมูเหลา โดยเฉพาะกลุมเด็ก และเยาวชน เพื่อเป็นการสรางภูมิคุมกันและหลอหลอม ความเป็น
ไทยที่เป็นไท ตระหนักรูในปใจจุบันขณะ (Awareness of the Present) สามารถเผชิญปใญหาบนรากฐาน
วัฒนธรรมไทย และรวมกันสรางวิถีไทยที่เขมแข็ง พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี มีจุดยืนที่สงางามในภูมิภาค
และสังคมโลก
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ขั้นที่ 1 การกระตุนการเรียนรู เป็นการทบทวนความรูความเขาใจเดิมที่มี และสรางแรงจูงใจ
วัตถุประสงคแ
เพื่อใหผูเรียน
ทบทวนความรู
ความเขาใจเดิม
ที่มีเกี่ยวกับ
ความเป็นไทย
ในดานศิลปะ
ไทย ภาษาไทย
ภูมิปใญญาไทย
และสินคาไทย

เนื้อหา
ทบทวนความรู
ความเขาใจ
ประสบการณแ ความ
ชื่นชมในความเป็น
ไทยอยางยั่นยืน ใน
ดานศิลปะไทย
ภาษาไทย ภูมิ
ปใญญาไทย และ
สินคาไทย

กิจกรรม
- ผูวจิ ัยเริม่ ตนดวยการตั้งคาถาม “ถาเอยคา
วาความเป็นไทย ในดานศิลปะไทย
ภาษาไทย ภูมิปใญญาไทย และสินคาไทย
คุณนึกถึงอะไร....??”
- ผูวิจัยเปิด DVD เรื่อง
1. “คุณคิดวาเมืองไทยนาอยูเพราะ
อะไร”
2. “ใหโลก..นิยมไทย” และ
3. เรื่อง "เลือก”
- พรอมกับตั้งคาถามวา “ความศรัทธาใน
ความเป็นไทยของคุณคือ....??” และใหลอง
หิดหาวิธีที่จะใหโลกนิยมไทย
- ใหผูเรียนแบงกลุม เพื่ออภิปรายภายในกลุม
เกี่ยวกับความเป็นไทยในดานตางๆ ที่
กาหนด และอภิปรายคาถามทีผ่ ูวิจัยตั้ง
คาถามไว รวมทั้งอภิปรายเรื่องราวใน DVD
ที่ไดชม
- ใหผูเรียนแตละกลุมออกมานาเสนอใน
รูปแบบ mind mapping
- ผูวิจัยและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
- ผูวิจัยใหผูเรียนกลับไปทาใบงาน ใหโลก...
นิยมไทยและสงในครั้งตอไป

สื่อ
1. กระดาษ
2. ปากกา
3. จอ LCD
4. ภาพยนตรแ
เรื่อง ” ใหโลก..
นิยมไทย”
เรื่อง "เลือก"
และเรื่อง “คุณ
คิดวาเมืองไทย
นาอยูเพราะ
อะไร”
5. ใบงาน ”ให
โลก...นิยมไทย”

การประเมิน
สังเกต
พฤติกรรมของ
ผูเรียนในการ
มีสวนรวมจาก
การอภิปราย
การนาเสนอ
ขอมูล และ
การตั้งขอ
คาถาม
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ใบงานกิจกรรม
”ใหโลก....นิยมไทย”
คาชี้แจง ใหแสดงความคิดเห็นในหัวขอตอไปนี้
1. ถาเอยคาวา “ความเป็นไทย” ในดานศิลปะไทย ภาษาไทย ภูมิปใญญาไทย และสินคาไทย คุณนึกถึงอะไร?
ศิลปะไทย………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………………………
ภูมิปใญญาไทย…………………………………………………………………………………………………………………………
สินคาไทย………………………………………………………………………………………………………………………………
2. “ความศรัทธา ในความเป็นไทยของคุณคือ....?”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. คุณคิดวาในปใจจุบันคนไทยนิยมไทยมากนอยเพียงใด? เพราะอะไร ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ใหทานลองเสนอแนวคิดในการประขาสัมพันธแประเทศไทยใหเป็นที่รูจัก และใหโลก...นิยมไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 2 การปรับเปลี่ยนความคิด โดยใหกลุมผูเรียนแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณแระหวาง
กัน พรอมทั้งสรางความคิดใหม และประเมินความคิดใหม
วัตถุประสงคแ
เพื่อใหผูเรียน
ปรับเปลีย่ น
ความคิด จาก
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณแ
และสราง
ความคิดใหม
ในเรื่องเกี่ยวกับ
ความเป็นไทย
อยางยั่งยืน

เนื้อหา
เนื้อหาความรู
ความสาคัญ และ
ประโยชนแเกีย่ วกับ
ความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน ดานศิลปะ
ไทย ภาษาไทย ภูมิ
ปใญญาไทย และ
สินคาไทย

กิจกรรม
- ผูวิจัยบรรยายประเด็นตางๆเกี่ยวกับความ
เป็นไทยอยางยั่งยืน พรอมทั้งแจกใบความรู
ความเป็นไทยอยางยั่งยืนในดานตางๆ ไดแก
1) ศิลปะไทย เกี่ยวกับศิลปะไทยในยุค
ตางๆ, เพลงไทยเดิม และวรรณคดีไทย
2) ภาษาไทยเกี่ยวกับรอยแกว รอยกรอง
, ราชาศัพทแ, สุภาษิตคาพังเพย สานวนไทย,
และการคาวาสวัสดี
3) ภูมิปใญญาไทย ในเรื่อง ผาไทย
สถาปใตยกรรมไทย และการทองเที่ยวแบบ
วิถีไทย
4) สินคาไทย ในเรื่อง เครื่องจักสาน ผา
ไทย นิยมสินคาไทย
- ผูวิจัยใหผูเรียนแบงกลุม เพื่อแลกเปลี่ยนทา
สคริป หรือโฆษณาสั้นๆ ในสิ่งที่ผูเรียนรัก
และภาคภูมิใจในความเป็นไทยในดานตางๆ
เพื่อเสนอแกชาวไทยและชาวตางชาติ
- แตละกลุม ออกมานาเสนอในชั้นเรียน
- ผูวิจัยและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงความ
เป็นไทยในดานตางๆพรอมกับแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางเพื่อนรวมชั้นเรียน และ
ผูวิจัย

สื่อ
1. กระดาษ
2. ปากกา
3. ใบความรู
“ความเป็นไทย
อยางยั่งยืน ใน
ดานศิลปะไทย
ภาษาไทย ภูมิ
ปใญญาไทย และ
สินคาไทย”

การประเมิน
สังเกต
พฤติกรรมของ
ผูเรียนในการ
มีสวนรวมจาก
การอภิปราย
การนาเสนอ
ขอมูล และ
การตั้งขอ
คาถาม

253
ใบความรู
ความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ความเป็นไทย หมายถึงอะไรกันแน เกี่ยวของและครอบคลุมถึงสิ่งใดบาง คงเป็นคาถามที่อยูในใจ
ของหลายๆ คน ซึ่งที่ผานมามีนอยคนที่จะเขียนอธิบายอยางจริงจังในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทย ผูวิจัยจึงได
พยายามรวบรวมความหมายและลักษณะของความเป็นไทย ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (2542) ไดทรงมีพระราชดารัสตอนหนึ่งเกี่ยวกับ
ความเป็นไทยไวดังนี้
“...ชาติ ข องเรานั้ น มี ผื น แผ น ดิ น และประชากรอั น รวมกั น อยู เ ป็ น ส ว น
รางกาย มีศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความเชื่อถือ และความคิด
จิตใจที่จะสามัคคีกันอยูเป็นปึกแผน ซึ่งรวมเรียกวา “ความเป็นไทย”...”
วีระ อาพันสุข (2551) ไดกลาวถึงความหมายของความเป็นไทยไววา ความเป็นไทย คือ ผลรวมของ
ประชาชนพลเมืองที่มีลักษณะนิสัยใจคอคลายคลึงกันมาตั้งแตโบราณกาล มารวมหมูดิ้นรนผาฟในอุปสรรคมา
ดวยกัน สืบเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน ผูกไมตรีเกี่ยวของสัมพันธแกับคนตางเผาพันธุแ ตางถิ่นกาเนิด เกิดลูกหลาน
เหลนอยูรวมแผนดิน มีจิตใจตรงกัน เรียกวา คนไทย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือชาติ นั่นเอง ผูคนที่ประกอบกันเป็น
ชาติไทยตางก็นับถือศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจ มีศูนยแรวมใจคนไทยใหผูกพันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
โดยบุคคลที่ดารงตาแหนงผูนาสูงสุดสืบทอดมาแตโบราณกาล ดวยการยอมรับนับถือเคารพรักยกยองของ
ปวงชนชาวไทย และทรงอยูในฐานะองคแพระประมุขของประเทศ คือ พระมหากษัตริยแ คนในชาติมีพฤติกรรม
เป็นตัวอยางของกันและกัน และดาเนินชีวิตในแนวเดียวกัน โดยรักษา ฟื้นฟู ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผลของ
ความศรัทธาเชื่อถือในคุณคาของชีวิตในลักษณะอะไรถูกควรปฏิบัติอะไรผิดพึงเวนเพื่อใหการกระทาหรือการ
แสดงออกในอดีตที่ดีงามดารงคงอยูเป็นหลักปฏิบัติเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงกาลปใจจุบัน และมีการสะสม
ถายทอด สืบตอมาถึงอนาคตโดยไมขาดตอน คือ วัฒนธรรม...ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ และวัฒนธรรม
จึงแบงแยกมิได
ซึ่งเราพอจะสรุปไดวา ลักษณะความเป็นไทย ลักษณะที่เป็นเอกลักษณแสาคัญซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความรัก ความผูกพัน ที่มีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ และความภาคภูมิใจ การเห็นคุณคา รวมอนุรักษแ
สืบทอดภูมิปใญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสาร ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
องคแประกอบของความเป็นไทย
ความเป็นไทยที่ควรสงเสริมใหดารงอยูคูชาติไทย มีดังนี้
1) สถาบันพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจาชาติ เพราะคนไทยสวนใหญนับถือกันมาเป็นเวลาชา
นานพระพุ ท ธศาสนายั ง เป็ น รากฐานของวั ฒ นธรรมไทยอี กด ว ย ส ว นวั ด และพระสงฆแ มี คุณ ประโยชนแ
นานาประการตอสังคมไทย ตั้งแตสมัยโบราณกาลจนถึงปใจจุบัน
2) สถาบันพระมหากษัตริยแ ประเทศไทยมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุขมาตั้งแตโบราณจนถึงปใจจุบนั
ทรงเป็นหลักชัยของบานเมือง เป็นศูนยแรวมพลังแหงชนชาวไทยทั้งชาติ
3) อักษรไทย ประเทศไทยมีอักษรไทยใชมาตั้งแตพุทธศักราช 1826 ในสมัยพอขุนรามคาแหง
มหาราช ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสมมาจนถึงปใจจุบัน
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4) ภาษาไทย ชาติไทยมีภาษาและอักขระเป็นของตนเองมาชานาน ซึ่งเป็นสิ่งที่นาภูมิใจเป็นอยางยิ่ง
ตอมาแมมีการปรับปรุงบาง แตก็เพื่อความเหมาะสม ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษหลายอยางซึ่งดีเดน สมควร
รักษาไวใหเป็นวัฒนธรรมหลักของชาติสืบไป
5) ประเพณีไทย เป็นเครื่องแสดงถึงวิถีชีวิตและจิตใจของคนไทยทั้งในอดีตและปใจจุบันวามีความ
เป็นมาและเป็นอยูอยางไร ประเพณีไทยสวนมากมาจากพระพุทธศาสนา และมักมีคติแฝงอยู
6) จรรยามารยาทของคนไทย ซึ่งเป็นลักษณะสุภาพ ละมุนละไม ออนชอย และรูจักปรับตัวใหเขา
กับสังคมไดดี ไดแก รูจักออนนอมตอผูที่ควรออนนอม
7) จิตใจของคนไทย ซึ่งไดรับอิทธิพลมากจากพระพุทธศาสนา ทาใหคนไทยมีจิตใจโอบออมอารีตอ
คนทั่วไป มีความกตัญโูกตเวที เชื่อฟใงบิดามารดา ครูบาอาจารยแ
8) ศิลปกรรมของคนไทย ศิลปกรรมแบบไทยนั้นมีความออนชอย สวยงาม เชน นาฏศิลป ดนตรี
เพลง ตลอดจนภาพจิตรกรรม เป็นตน
9) สถาปใตยกรรมไทย มีความสงางามไมยิ่งหยอนกวาชาติอื่น เชน ปราสาทราชวัง วัดวาอาราม
โบสถแ วิหาร เป็นตน สิ่งเหลานี้แสดงถึงคุณคาทางศิลปะอันสูงสงของชาติ
10) วรรณคดีไทย ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญทางจิตใจ ความรูสึกทางอารมณแแลวแสดง
ออกมาเป็ น ตัว หนั ง สื อ ท าใหผู อา นเกิดอารมณแ ส ะเทือนใจ มี ความรูสึ กเป็ น ไปในทางที่ ดี ง าม เนื่ องจาก
วรรณคดีนั้นมักแฝงคติสอนใจเอาไวดวย ซึ่งสวนมากก็มาจากหลักธรรมในพุทธศาสนา
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเอกสารตางๆแลว พอจะสรุปไดวา องคแประกอบของความเป็นไทยที่สาคัญที่คน
ไทยควรจะตองมีเพื่อดารงความเป็นไทยใหคงอยูอยางยั่งยืนคูกับคนไทย ไดแก
1) ศิลปะไทย
ศิลปะไทย เป็นเอกลักษณแของชาติไทย ซึ่งคนไทยทั้งชาติตางภาคภูมิใจอยางยิ่ง ความงดงามที่สืบ
ทอดอันยาวนานมาตั้งแตอดีต บงบอกถึง วัฒนธรรมที่เกิดขึ้น โดยมีพัฒนาการบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ลักษณะนิสัยที่ออนหวาน ละมุนละไม รักสวยรักงาม ที่มีมานานของสังคมไทย ทาใหศิลปะไทยมีความ
ประณี ต ออนหวาน เป็ น ความงามอย า งวิ จิ ต รอลัง การที่ ทุ กคนไดเห็น ต องตื่ น ตา ตื่ น ใจ อย า งบอกไม ถูก
ลักษณะความงามนี้จึงไดกลายเป็นความรูสึกทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะคนไทยและศิลปะไทยยังตัดเสนดวย
สีดาและสีน้าตาลเทานั้น
ศิลปะไทย เป็นผลงานที่ถายทอดเรื่องราวทางพุทธศาสนา เรียกอีกอยางวา “พุทธศิลป” มีแบบอยาง
ทาสืบตอกันมาจากอดีตจวบจนปใจจุบัน ศิลปะไทย เป็นผลงานที่มีความประณีต สวยงาม แสดงความรูสึกมี
ชีวิตจิตใจ และความเป็นไทยที่มีความออนโยน สรางสรรคแสืบตอกันมานับจากอดีตจนทาใหเกิดลักษณะ
ประจาชาติที่มีลักษณะ และรูปแบบเป็นพิเศษ
เมื่อเราไดสืบคนความเป็นมาของสังคมไทย พบวาวิถีชีวิตอยูกันอยางเรียบงาย มีประเพณีและศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมากอน ดังนั้น ความผูกพันของจิตใจจึงอยูที่
ธรรมชาติแมน้าและพื้นดิน สิ่งหลอหลอมเหลานี้จึงเกิดบูรณาการเป็นความคิด ความเชื่อและประเพณีใน
ทองถิ่น แลวถายทอดเป็นวัฒนธรรมไทยอยางงดงาม ที่สาคัญวัฒนธรรมชวยสงตอคุณคาความหมายของสิ่ง
อันเป็นที่ยอมรับในสังคมหนึ่ง ๆ ใหคนในสังคมนั้นไดรับรูแลวขยายไปในขอบเขตที่กวางขึ้น ซึ่งสวนใหญการ
สื่อสารทางวัฒนธรรมนั้นกระทาโดยผานสัญลักษณแ และสัญลักษณแนี้คือผลงานของมนุษยแนั้นเองที่เรียกวา
ศิลปะไทย ซึ่งเราพอจะแบงวิวัฒนาการของงานศิลปะไทย ไดดังนี้
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พุทธศตวรรษที่ 11 - 20 ตรงกับยุคสมัยของอาณาจักรดังตอไปนี้ คือ
- สมัยทวาราวดี ที่เชื่อวามีศูนยแกลางอยูที่จังหวัดนครปฐม
- สมัยศรีวิชัย ซึ่งนักประวัติศาสตรแหลายทานเชื่อวาศูนยแกลางของอาณาจักรอยูที่ เมือง ไชยา จ.สุ
ราษฎรแธานี ซึ่งมีการพบ พระโพธิสัตวแอวโลกิเตศวร สาริดที่มีทรวดทรงงดงามเป็นอยางมาก
- สมัยลพบุรี ซึ่งไดรับอิทธิพลจากขอมผสมผสานในงานศิลปะ ศิลปะที่โดเดนของยุคนี้ ไดแก พระ
ปรางคแสามยอด จ.ลพบุรี ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุง จ.บุรีรัมยแ
- สุโขทัย เป็นยุคที่งานศิลปะไทยไดรับอิทธิพลทั้งในดานสุนทรียแและแนวความคิดจากสกุลชางใน
ประเทศอินเดีย เชน สกุลศิลปะแบบอัมราวดี สกุลศิลปะแบบคุปตะหรือแบบคลาสสิก และสกุลศิลปะแบบ
ปาละ ซึ่งในยุคสุโขทัยนี้ เป็นยุคที่งานศิลปะไทยมีความเจริญถึงขีดสุด นับเป็นยุคคลาสสิกศิลปะไทย สังเกต
ไดจาก พระพุทธรูปสาริดสุโขทัย ที่มีพุทธลักษณะอันงามเลิศ มีขนาดใหญโต เชน พระศรีศากยมุณี พระ
ประธานที่วัดสุทัศนแเทพวราราม เป็นยุคสมัยที่ศิลปะไทยมีความงดงามเป็นความเรืองรองของศิลปกรรมไทย
พุทธศตวรรษที่ 21-23 อยูในชวงยุคสมัยของอยุธยาและธนบุรี เป็นชวงที่มีอิทธิพลของขอมปรากฏ
อยูอยางชัดเจน เชน การสรางปรางคแหรือปราสาทแบบขอม การสรางพระพุทธรูปทรงเครื่อง และการสราง
เจดียแแบบยอมุมไมสิบสองที่มีความงดงามมากอยูที่วัดชุมพลนิกายาราม เป็นตน และในสมัยอยุธยานี้เองที่
เริ่ ม มี ช าวต า งประเทศ คือ โปรตุ เกส ฮอลั น ดา ฝรั่ง เศส เปอรแ เซี ย อาหรับ ญี่ ปุ น และจี น โดยเฉพาะ
ชาวตะวั น ตกและจี น ชาวต า งประเทศที่ เข า มาส ว นใหญ จ ะเข า มามี บ ทบาทในการกอสรา งและปฏิรู ป
สถาปใตยกรรมไทย เชน การสรางอาคารแบบ 2 ชั้น การติดตั้งน้าพุ การกอสรางปูอมกาแพงตาง ๆ รวมทั้ง มี
การปู ล านหรื อ ถนนอิ ฐ จนท าให เ กิ ด รู ป แบบของอาคารพุ ท ธศาสนาที่ เ รี ย กว า “อาคารทรงวิ ลั น ดา”
(ฮอลันดา)
พุ ท ธศตวรรษที่ 24 เป็ น ต น มา เป็ น ยุ ค ของกรุ ง รัต นโกสิ น ทรแ สมั ย รั ต นโกสิ น ทรแ ต อนต น เมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชยแและสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็น
เมืองหลวงกรุงรัตนโกสินทรแ และทรงมีพระราชประสงคแที่จะทาใหกรุงเทพมหานครเป็นเหมือนกรงศรีอยุธยา
แหงที่สอง กลาวคือไดมีการสรางสถาปใตยกรรมที่สาคัญ โดยเลียนแบบอยางมาจากกรุงศรีอยุธยารวมไปถึง
สถาปใตยกรรมประเภท บานพักอาศัย เรือนไทยบางเรือนที่ยังคงเหลื อจากการทาศึกสงครามกับพมาก็ถูก
ถอดจากกรุงศรีอยุธยามาประกอบที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกลายเป็นมหานคร นับเป็นยุคทอง
แหงศิลปะจีน มีการใชการกออิฐถือปูนและใชลวดลายดินเผาเคลือบประดับหนาบันแทนแบบเดิม แหงหนึ่งที่
รวบรวมเอาผูคนหลายหลายชาติวัฒนธรรมเขามารวมอยู ดวยกันไมวาจะเป็น แขก (อินเดีย) ฝรั่ง (ชาติ
ตะวันตก) และ จีน ที่มีการซึมซับวัฒนธรรมอื่นมาทีละนอย หลักฐานในยุคนั้นไมปรากฏเทาไร เนื่องจากผุพัง
ไปตามสภาพกาลเวลา แตจะเห็นไดจากภาพตามจิตรกรรมฝาผนังของวัดตางๆ ที่สรางขึ้นในสมัยนั้น รวมถึง
รูปแบบบานพักอาศัยซึ่งมีตึกปูนแบบจีนอยูคอนขางมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจา
สถาปใตยกรรม
เปลี่ยนแปลงไปมากในสมัยรัชกาลที่ 4 เริ่มดวยราช สานัก หันความนิยมไปสูรูปแบบศิลปะฝุาย
ตะวันตกแทนรูปแบบศิล ปะของจีนกระบวนการชาง ศิลปะอยางยุโรปไดแพรหลายออกไปสู วัด และวั ง
เจ านายใน ทองที่ ตา งๆรอบกรุง ตลอดจนต างจัง หวัด เชน การสรางพระราชวั งสราญรมยแ เป็ นตึ กแบบ
ตะวันตก พระนครคีรี จ.เพชรบุรี เป็นการเอาแบบอยางการสราง บานบนเขาในตางประเทศ หลังฉลองกรุง
รัตนโกสินทรแครบ 100 ปี พ.ศ.2425 การบริหารประเทศสวนใหญกาวเขาสูภาวะของการรับอารยธรรม
ตะวันตกอยางเต็มที่ รัชกาลที่ 5 และ 6 ทรง พัฒนาประเทศดานสาธารณประโยชนแของสังคมทางวัตถุเป็น
หลักใหญเพื่อใหประเทศ เจริญกาวหนาทันอารยประเทศ สถาปใตยกรรมที่สาคัญจึงไดแก พระราชวังบางปะ
อินซึ่งสรางเลียนแบบพระราชวังแวรแซายสแ พระราชวังสวนดุสิต พระที่นั่งอนันตสมาคม วัดนิเวศธรรม
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ประติมากรรม
มีการปใ้นพระพุทธรูปใหเหมือนมนุษยแยิ่งขึ้น คือ พระศรีศากยะทศพลญาณเป็นพระพุทธรูปปางลีลา
แบบสุโขทัย สวนงานประติมากรรมอื่นๆ มักเป็นงานจาหลักหินออนหรือหลอสาริดสงมาจากยุโรป ถือเป็น
การเริ่มรับแบบอยางการปใ้นภาพเหมือนและอนุสาวรียแจากตะวันตก
จิตรกรรม
นาวิทยาการสมัย ใหมของตะวันตกในการสรางภาพมนุษยแที่ เนนความเหมือนจริงมาผนวก กับ
วิทยาการของไทยที่เขียนภาพแบบอุดมคติซึ่งใหเห็นในจิตรกรรมฝาผนังของ ขรัวอินโขง จิตรกรเอกสมัย
รัชกาลที่ 4ไดรับยกยองวาเป็นผูเริ่มตนงานจิตรกรรมไทยสมัยใหม
นาฏศิลปและดุริยางคแ ศิลป
กลุมชาวไทยมุสลิมที่ถูกกวาดตอนมาจากภาคใต ไดนาธรรมเนียมการสวดขับบูชาพระผูเป็นเจา มี
กลองรามะนาตีเป็นจังหวะประกอบตอมาการสวดเปลี่ยนวัตถุประสงคแไปเป็นเพื่อ ความบันเทิงผูชายมักนั่ง
ลอมวงกันตีกลอง รามะนาประกอบการสวดขับเพลงมลายูประชันกันครึกครื้นเรียกวา ดจิเก ในสมัยรัชกาลที่
5 เริ่มมีคารองเป็นภาษาไทยจึงมีการพลิกแพลงและพัฒนามาเป็น ลิเก แนวคิดและ วิถีชีวิตคนตะวันตกได
แพรหลายเขามาในไทยมากขึ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลง ตัดทอน นาฏศิลปและดนตรีไทยใหกระชับขึ้นในชั้นแรก
เป็นไปเพื่อตอนรับอาคันตุกะ ตอมาการดัดแปลงที่นิยมอยูมากในขณะนั้น
วรรณกรรม
วรรณกรรมที่ไดรับความ นิยมมาก คือ บทละครพูดและบทละครรอง ผูเดนที่สุดในการประพันธแบท
ละคร คือ ประเสริฐอักษร(พระเจาบรมวงศแเธอ กรมพระนราธิปประพันธแพงศแ) นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรม
ภาษาสันสกฤตเกิดขึ้นอยางมากในสมัยรัชกาลที่ 5และ 6 ทั้งประเภทรอยแกว รอยกรองเชนเรื่องศกุนตลา
เรื่องหิโตปเทศ วรรณกรรมประเภทนวนิยายที่เขียนเป็นรอยแกวของไทย โดย การรับเอารูปแบบนวนิยาย
และเรื่องสั้นเขามาเริ่มแรกแปลจากนวนิยายภาษาอังกฤษ เป็นสวนใหญงานแปลที่จากันไดมากและนิยมวา
เป็นหนังสือแปลดีคือ เรื่องความพยาบาทขอแมวันซึ่งแปลจาก เวนเดตตา (Vendetta)ถือกันวาเป็นนวนิยาย
ไทยเลมแรก แมวาจะเป็นหนังสือแปลก็ตา
2) ภาษาไทย
ภาษาไทย เป็น ภาษาทางการของประเทศไทย และภาษาแมของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นใน
ประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุมภาษาไต ซึ่งเป็นกลุมยอยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานวา
ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกาเนิดจากทางตอนใตของประเทศจีน และนักภาษาศาสตรแบางทานเสนอวา ภาษาไทย
นาจะมีความเชื่อมโยงกับ ตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน ทิเบต
จากหลักฐานแสดงวาภาษาไทยเป็นภาษาของ คนไทยโดยเฉพาะ ก็คือ ภาษาไทย มีลักษณะพิเศษไม
ซ้าแบบของภาษาใดในโลก ที่มีผูกลาววา ภาษาไทยเป็นตระกูลเดียวกับภาษาจีน เนื่องจากเป็นภาษาคาโดด
ดวยกัน และมีคาพองเสียงและความหมายเหมือนกันอยูหลายคา เชน ขา โต฿ะ เกาอี้ เขง หรือ จานวนเลข
การที่ภาษาไทยกับภาษาจีนมีลักษณะตรงกันบางประการดังกลาว ใชวาภาษาไทยมาจากจีน หรือจีนมาจาก
ไทย แตคงเป็นเพราะชาติไทยกับจีนเคยมีความสัมพันธแกันอยางใกลชิดชานาน และคงเคยใชอักษรจีนเขียน
ภาษาไทย ภาษาไทยกับจีนจึงมีสวนคลายคลึงกันได ขอสังเกตที่วา ภาษาไทยกับจีนเป็นคนละภาษาตางหาก
จากกันก็คือ ระเบียบการเขาประโยคตางกัน เชน คาวิเศษณแในภาษาไทยสวนใหญ อยูหลังคาที่ประกอบหรือ
ขยาย สวนภาษาจีน สวนใหญอยูขางหนา
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เมื่อไทยอพยพลงมาอยูในแหลมทอง ตองเกี่ยวของกับชนเจาของถิ่นหลายชาติหลายภาษา เชน ขอม
มอญ ละวา พมา มลายู ตอมาไดติดตอกับประเทศอื่นๆ ทางการคาขาย ศาสนา และวัฒนธรรม เชน อินเดี ย
(บาลี สันสกฤต) ชวา เปอรแเซีย โปรตุเกส อังกฤษ เป็นตน ภาษาของชาติตางๆดังกลาว จึงเขามาปะปนอยูใน
ภาษาไทยเป็นอันมาก ภาษาตางชาติที่ประสมอยูในภาษาไทยมากที่สุด คือ บาลีและสันสกฤต เรารับภาษา
บาลีเขามาทางพุทธศาสนา และรับภาษาสันสกฤตทางศาสนาพราหมณแ ภาษาอื่นที่ เจืออยูในภาษาไทยมาก
รองลงมา คือ ภาษาขอม (เขมร) ทั้งนี้ เพราะขอมหรือเขมร เคยเป็นชาติที่มีอานาจมากและนานที่สุดใน
คาบสมุทรอินโดจีน
ภาษาไทยมีวิวัฒนาการเป็น ๒ สมัย คือ ภาษาไทยแท หรือภาษาไทยดั้งเดิม และภาษาไทยปใจจุบัน
หรือภาษาไทยประสม ภาษาไทยแท หรือ ภาษาไทยดั้งเดิม เป็นภาษาไทยกอน อพยพเขามาอยูในสุวรรณภูมิ
หรือ แหลมทอง ภาษาไทยปใจจุบัน หรือ ภาษาไทยประสม คือ ภาษาไทยนับตั้งแตเขามาตั้งถิ่นฐานในสุวรรณ
ภูมิแลว
ลักษณะภาษาไทยแท
ภาษาไทยแทเป็นภาษาดั้งเดิมประจาชาติไทย นับถอยหลังตั้งแตมีภูมิลาเนาอยูในประเทศจีน
ปใจจุบนั ขึ้นไปเป็นภาษาในตอนที่ยังไมได เกี่ยวของกับชาติอื่นมากนัก ภาษาไทยมีลักษณะดังนี้
 คาสวนมากเป็นคาโดด คือ คาพยางคแเดียว เชน พอ แม มือ แขน ชาง มา ฯลฯ
 ไมคอยมีคาควบกล้า
 คาขยาย อยูขางหลังคาที่ถูกขยาย เชน บานใหญ พูดมาก ดียิ่ง
 ถาตองการ สราง คาใหม ใชวิธีรวมคามูลเขาดวยกันเพื่อใหเกิดคาประสมขึน้ เชน โรงเรียน
แมน้า พอตา
 ในการเขียน ใชตัวสะกดตรงตามมาตราแม กก ใช ก สะกด แม กน ใช น สะกด แม กบ ใช บ
สะกด
 ในการเขียน ไมใชตัวการันตแ คาทุกคาอานออกเสียงไดหมดทุกพยางคแ
 ไมมีหลักไวยกรณแ คือ ระเบียบของภาษาแนนอนเหมือนภาษาของบางชาติ เชน บาลี สันสกฤต
และอังกฤษ เป็นตน กลาวคือ ไมมีระเบียบพิเศษเกี่ยวกับ พจนแ เพศ วิภัตติ ปใจจัย อุปสรรค กาล มาลา วาจก
 เป็นภาษามีเสียงดนตรี นิยมใชไมวรรณยุกตแกากับเสียง
ลักษณะเดนของภาษาไทย
1. ภาษาไทยประกอบดวยคาโดด มากกวาภาษาบาลี สันสกฤต หรือ อังกฤษ
2. ไมมีหลักไวยกรณแ เชนเกี่ยวกับ ปใจจัย อุปสรรค กาล เพศ พจนแ ฯลฯ แนนอนอยางภาษาบาลี
สันสกฤต หรือ อังกฤษ คาไทยแทไมมีการเปลี่ยนรูปคาโดยการลงปใจจัย เพื่อแสดงชนิดของคา กาล เพศ
พจนแ ฯลฯ ถาตองการบอกชนิดของคา ใชคามาเพิ่มขางหนา ถาตอการบอก กาล เพศ พจนแ ใชคามาตอ
ขางหนาหรือขางหลัง โดยไมเปลี่ยนรูปคาเดิม เชน
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ดี
กินอยู
ชางพลาย
เด็กคนเดียว

กริยา
วิเศษณแ
กาลสามัญปใจจุบัน
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การเดิน
ความดี
กินแลว
ชางพัง
เด็กหลายคน

นาม
"
อดีตกาลสมบูรณแ
เพศหญิง
พหูพจนแ

3. ภาษาไทยเป็นภาษาเสียงดนตรี คือ เมื่อเสียงของคาสูงต่าผิดไป ความหมายยอมเปลี่ยนไปดวย จึง
จาตองใชเครื่องหมายวรรณยุกตแกากับคาไว
4. คาขยายในภาษาไทย สวนมากอยูขางหลังคาที่ถูกขยาย เชน คนดี วิ่งเร็ว สูงมาก สวนคาภาษาอื่น
เชน บาลี สันสกฤต อังกฤษ หรือแมแตภาษาจีน ซึ่งมีลักษณะคลายภาษาไทย สวนมากคาขยายอยูขางหนา
ตาที่มันขยาย
3) ภูมิปใญญาไทย
ภูมิปใญญา หมายถึง พื้นฐานความรูความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม
ความสามารถในการแกไขปใญหา โดยใชประสบการณแที่สั่งสมไวในการปรับตัวและความเขาใจ และดารงชีพ
ในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ โดยใชประสบการณแที่สั่งสมไวในการปรับตัว และดารงชีพในสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไดมีการพัฒนาสืบสานกันมา อันเป็นผลของการใช
สติปใญญาปรับตัวใหเขากับสภาพตาง ๆ ในพื้นที่กลุมชนเหลานั้นตั้งถิ่นฐานอยู รวมทั้งไดมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับกลุมอื่น
ดังนั้นภูมิปใญญาไทย จึงหมายถึง องคแความรูในดานตาง ๆ ของการดารงชีวิตของคนไทยที่เกิดจาก
การสั่งสมประสบการณแทั้งทางตรง และทางออม ที่ประกอบดวยแนวคิดในการแกปใญหาของตนเองจนเกิด
การหลอมรวมเป็นแนวความคิดสาหรับแกปใญหาที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งสามารถพัฒนาความรู
ดังกลาว แลวนามาประยุกตแใชในการแกปใญหาและการดารงชีวิตไดอยางเหมาะสมตามกาลเวลา
ลักษณะของภูมิปใญญาไทย มีดังนี้
1. ภูมิปใญญาไทยมีลักษณะเป็นทัง้ ความรูทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม
2. ภูมิปใญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธแระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติสิ่งแวดลอมและคนกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ
3. ภูมิปใญญาไทยเป็นองคแรวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิตของคน
4. ภูมิปใญญาไทยเป็นเรื่องของการแกปใญหา การจัดการ การปรับตัว และการเรียนรูเพื่อความอยู
รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม
5. ภูมิปใญญาไทยเป็นพืน้ ฐานสาคัญในการมองชีวิต เป็นพื้นฐานความรูในเรื่องตางๆ
6. ภูมิปใญญาไทยมีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณแในตัวเอง
7. ภูมิปใญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม
รุง แกวแดง (2542) ไดแบงภูมปิ ใญญาออกเป็น 2 ระดับ คือ ภูมิปใญญาชาติหรือภูมิปใญญาไทย กับ
ภูมิปใญญาทองถิ่นหรือภูมิปใญญาชาวบาน
ภูมิปใญญาชาติ เป็นภูมิปใญญาทีช่ วยรักษาชาติใหปลอดภัยอยูรอดมาไดจนถึงปใจจุบนั และเป็นภูมิ
ปใญญาทีช่ วยสราง “ภาพแหงความมีอารยธรรม” ใหแกชาติ
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ภูมิปใญญาทองถิ่น คือ ความรูที่เกิดขึ้นเฉพาะทองที่ใดทองที่หนึ่ง ซึ่งทั่ว ๆ ไปก็เป็น ภูมิปใญญาที่ใช
แกปใญหาของผูคนในทองถิ่นนั้นเป็นหลัก โดยอาจจะเรียกภูมิปใญญาทองถิ่น นี่วา “ภูมิปใญญาชาวบาน”
ภู มิ ปใ ญ ญาท อ งถิ่ น ค อ นข า งจะมี วั ต ถุ ป ระสงคแ ที่ แ ตกต า งไปจากภู มิ ปใ ญ ญาชาติ พ อสมควร คื อ
โดยปรกติแลวจะแสดงออกในรูปของการนาภูมิปใญญาที่สรางขึ้นไปใชในการเอื้ออานวยใหการดาเนินชีวิตใน
กลุมเป็นไปอยางราบรื่นและสงบสุข ภาพของภูมิปใญญานั้น เป็นเรื่องของชุมชน ชาวบาน และชนบท ดังนั้น
จึงไมแปลกนักที่การใชภูมิปใญญาทองถิ่นจะมีความเกาะเกี่ยวอยูกับธรรมชาติ ตนไม ปุาเขาลาเนาไพร ผืนฟูา
สิงสาราสัตวแตาง ๆ ชาวบานมักจะนาเอาสิ่งที่หาไดและมีอยูใน ทองถิ่นมาชวยในการอยูกินตลอดเวลา
ประเภทของภูมิปใญญาทองถิ่น ภูมิปใญญาทองถิ่นมีมากมายหลายแขนง แตมักจะถูกมองวาลาหลั ง
คนบางกลุมจึงไมคอยใหความนิยมและสืบสานกันมากนัก สวนใหญแลวภูมิปใญญาทองถิ่นมักสืบทอดบอก
กลาวกันเป็นการภายใน เชน สูตรทาอาหาร หรือตารับตาราตาง ๆ ทาใหไมเป็นที่รับรู กันโดยทั่วไป อาจ
จาแนกภูมิปใญญาทองถิ่นออกเป็น 10 ลักษณะไดดังนี้
ภูมิปใญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา - ภูมิปใญญาประเภทนี้จะมีลักษณะที่แตกตางกันไปในแต
ละทองถิ่น เนื่องจากมีพื้นฐานทางความเชื่อในศาสนาที่แตกตางกัน สาหรับภูมิปใญญาทองถิ่นของไทยซึ่ง
เกี่ยวกับความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้นไดมีสวนสรางสรรคแสังคม โดยการผสมผสานกับความ
เชื่อดังเดิมจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น
ภูมิปใญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม - เนื่องจากประเพณีและพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ดีงาม
ที่คนในทองถิ่นสรางขึ้น มา โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มขวัญและกาลังใจคนในสังคม ภูมิปใญญาประเภทนี้จึงมี
ความสาคัญตอการด าเนินชีวิต ในสังคมเป็นอยางมากดังจะเห็นไดจากประเพณีและพิธีกรรมที่สาคัญใน
ประเทศไทยลวนเกี่ยวของกับการดาเนินชีวิตของคนในสังคมแทบทั้งสิ้น
ภูมิ ปใ ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปะพื้ น บ า น - เป็ น การสร า งสรรคแ ง านศิ ล ปะต า งๆโดยการน า
ทรัพ ยากรที่มี อยู มาประยุกตแใชในชี วิต ประจาวัน หลั งจากนั้น ไดสื บทอดโดยการพัฒนาอยา งไมขาดสาย
กลายเป็นศิลปะที่มีคุณคาเฉพาะถิ่น
ภูมิปใญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบาน - นอกจากมนุษยแจะนาอาหารมาบริโภคเพื่อการ
อยูรอดแลว มนุษยแยังไดนาเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช เพื่อใหอาหารที่มีมากเกินความ
ต องการสามารถเก็บ ไว บ ริโ ภคได เป็ น เวลานานซึ่ ง ถือว า เป็ น ภูมิ ปใ ญ ญาอี กประเภทหนึ่ ง ที่ ส าคัญ ต อการ
ดารงชีวิต นอกจากนี้ยังนาผักพื้นบานชนิดตางๆมาบริโภคอีกดวย
ภูมิปใญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับการละเลนพื้นบาน - การละเลนถือวาเป็นการผอนคลายโดยเฉพาะใน
วัยเด็กซึ่งชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปใญญาทองถิ่นของไทยสวนใหญจะใชอุปกรณแในการละเลนที่
ประดิ ษ ฐแ ม าจากธรรมชาติ ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น วิ ถี ชี วิ ต ที่ ผู ก พั น กั บ ธรรมชาติ และรู จั กปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ
สภาพแวดลอมอยางกลมกลืน
ภูมิปใญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม - ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากการ
สรางสรรคแของแตละภาคเราสามารถพบหลักฐานจากรองรอยของศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏกระจายอยู ทั่วไป
เชน สถาปใตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เป็นตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเทคนิค ความคิด ความเชื่อของ
บรรพบุรุษเป็นอยางดี
ภูมิปใญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบาน - ภูมิปใญญาประเภทนี้สวนมากแสดงออกถึงความสนุกสนาน และ
ยังเป็นคติสอนใจสาหรับคนในสังคม ซึ่งมีสวนแตกตางกันออกไปตามโลกทัศนแของคนในภาคตางๆ
ภูมิปใญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและตารายาพื้นบาน - ภูมิปใญญาประเภทนี้เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณแของคนในอดีตและถายทอดใหกับคนรุนหลังถือวามีความสาคัญเป็นอยางมาก เพราะถือวาเป็น
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ปใจจัยสี่ ซึ่งมีความจาเป็นสาหรับมนุษยแ หากไดรับการพัฒนาหรือสงเสริมจะเป็นประโยชนแทางเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคตได
ภูมิปใญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับการประดิษฐแ กรรม - เทคโนโลยีและสิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่เกิดจากภูมิปใญญา
ของคนไทยในแตละภาคนั้นถือเป็นการประดิษฐแกรรมและหัตถกรรมชั้นเยี่ยม ซึ่งปใจจุบันไมไดรับความสนใจ
ในการพัฒนาและสงเสริมภูมิปใญญาประเภทนี้เทาที่ควร หากมีการเรียนรูและสืบทอดความคิดเกี่ย วกับการ
ประดิษฐแกรรมและหัตถกรรมใหแกเยาวชน จะเป็นการรักษาภูมิปใญญาของบรรพชนไดอีกทางหนึ่ง
ภูมิปใญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ - เนื่องจากคนไทยมี
อาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทานา ทาไร จึงทาใหเกิดภูมิปใญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและ
พิธีกรรมในการดารงชีวิตเพื่อแกปใญหาหรือออนวอนเพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณแในการเพาะปลูกและเพื่อ
เพิ่มผลิตผลทางการเกษตรดังจะเห็นไดจากพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรทั่วทุกภูมิภาคของไทย
ความสาคัญของภูมิปใญญาไทย
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541) คนไทยไดสรางชาติ สรางความเป็นปึกแผนมั่นคงของ
บานเมือง มีการดารงชีวิตดวยความสุขรมเย็นอยูไดจนถึงทุกวันนี้ เพราะไดใชภูมิปใญญาของตนมาตลอด ภูมิ
ปใญญาไทยจึงมีความสาคัญอยางยิ่ง ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้
 ชวยสรางชาติใหเป็นปึกแผนมั่นคง
 สรางความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแกคนไทย
 สามารถปรับ ประยุกตแหลักธรรมคาสอนทางศาสนาใชกับชีวิตไดอยางเหมาะสม
 สรางความสมดุลระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติไดอยางยั่งยืน
 ชวยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชวี ติ ของคนไทยใหเหมาะสมไดตามยุค
ตัวอยางของภูมิปใญญาไทย ไดแก เบ็ดตกปลา เรือผีหลอก เครื่องปใ้นดินเผา สมปุอย การสาน
เปลไมไผ การสานตะกราทางทางมะพราว เป็นตน
4) สินคาไทย
สินคา คือ วัสดุ อุปกรณแ ขาวของเครื่องใช ฯลฯ ที่จับตองได สามารถขนสงหรือเคลื่อนยายไปมาได
โดยสามารถนาเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ได ในอดีตจะใชการแลกเปลี่ยนกัน สวนปใจจุบนั จะเป็นการใชเงินตรา
แลกเปลี่ยนกัน
ประเภทของสินคา
1.สินคาแบบถาวร คือ ใชแลวไมหมดไป เชน สินคาอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ รถยนตแ เป็นตน
2.สินคาแบบไมถาวร คือ ใชแลวหมดไป เชน สินคาอุปโภค สินคาบริโภค
แปูง น้าหอม ผงซักฟอก เป็นตน
การรณรงคแเพื่อใหคนไทยนิยมใชสินคาไทย ยอมเกิดประโยชนแมหาศาลตอเศรษฐกิจของเรา ขอมูล
ของกระทรวงการคลังชี้ว า คนไทยบริโภคสินคาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะการบริโภคสินคา
ฟุุมเฟือย ในปี ๒๕๔๓ คนไทยบริโภคสินคาฟุุมเฟือยเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๒ ถึงรอยละ ๔๖.๗ เป็นตัวเลขที่สูง
และเป็นอันตรายตอเศรษฐกิจมาก สินคาฟุุมเฟือยเหลานั้น ไดแก สุราตางประเทศ กลองถายรูป น้าหอมและ
เครื่องสาอาง นาฬิกา ผลไม กระเปาหนัง ปากกา รองเทา เสื้อผา แวนตา และเครื่องประดับตาง ๆ สินคา
ฟุุมเฟือยเหลานี้ มีเพียงอยางเดียวที่เราผลิตไมไดหรือไมไดผลิตในประเทศไทย คือกลองถายรูป นอกนั้น
ผูประกอบการไทยผลิตไดเองหรือผลิตในประเทศไทย และสิ นคาที่เราผลิตไดก็มีคุณภาพดีเทาเทียมกันและ
ราคาเยากวาของตางประเทศ ยิ่งไปกวานั้นสินคาที่ผูประกอบการไทยผลิตไดยังสงออกไปขายตางประเทศ
เป็นที่นิยมมาก เป็นความภูมิใจของคนไทยอยางยิ่งที่รัฐบาลและพวกเรา อยากใหมีคาวา "ถูกใจไทยทา ดีใจ
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ไทยใช" ที่จริงเป็นที่นายินดียิ่งที่ภาครัฐและภาคเอกชน เริ่มตื่นตัวในการบริโภคสินคาและบริการไทยกันอีก
ครั้ง การปลูกจิตสานึกใหคนไทยเห็นประโยชนแในการบริโภคสินคาและบริการไทย ทาใหเศรษฐกิจของเรา
กระเตื้องขึ้นอยางแนนอน
อยางไรก็ตามมีประเด็นที่ตองทาความเขาใจในระหวางคนไทยกันเองและชาวตางประเทศเพื่อให
เกิดความเขาใจตรงกัน สืบเนื่องจากการรณรงคแใหใชสินคาไทย มิไดมีความมุงหมายที่จะปลุกกระแสชาตินิยม
และตอตานสินคาตางประเทศแตรณรงคแใหคนไทยหันมาใชสินคาไทยและสินคาที่ผลิตในประเทศ เพราะ
ประเทศไทยไมใชประเทศที่ร่ารวย เราเห็นวาเป็นความจาเป็นและถึงเวลาที่คนไทยทุกหมูเหลาพึงคิดถึงชาติ
บานเมือง พึงชวยกันรักษาและฟื้นฟูสถานะทางเศรษฐกิจดวยการใชสินคาไทยเรารณรงคแเพื่อใหผูบริโภคคน
ไทยลดความฟุูงเฟูอและฟุุมเฟือย ลดและเลิกคานิยมที่ยึดถือวาสินคาตางประเทศดีกวา มีคุณภาพมากกวา
สินคาไทย เรารณรงคแเพื่อ "ลบ" ความเชื่อของคนบางกลุมที่คิดเอาเองวา การใชสินคาตางประเทศเป็นการ
แสดงฐานะและความหรูหราในสังคม เรารณรงคแเพื่อใหผูบริโภคที่ยังติดกับคานิยมเหลานั้น รูสึกวาการ
กระทาเชนนั้นเป็นสิ่งที่ตัวเองพอใจ ตัวเองมีความสุขใจเฉพาะตัวเองเทานั้ น แตความเดือดรอนเป็นของ
สวนรวม เพราะจะทาใหเศรษฐกิจของเรามีความยุงยาก
"พวกเราตองนึกถึงสวนรวมกอนสวนตน การละเลิกคานิยมเหลานั้น มิใชเพียงสนับสนุนสงเสริม
สินคาไทยเทานั้น แตเป็นการชวยชาติบานเมืองดวย นับเป็นการตอบแทนบุญคุณแผนดินที่ยิ่งใหญ รั ฐเอง
ตองมีบทบาทในการประหยัดเงินตราตางประเทศดวยการชะลอ ลดและหรืองด การใชวัสดุจากตางประเทศ
ตองจัดใหมีการเชื่อมโยงภาคการผลิต ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม เขา กับภูมิปใญญาทองถิ่น เพื่อสรา ง
เอกลักษณแของสินคาไทย จัดใหมีการประชาสัมพันธแอยางทั่วถึง ใหผูบริโภคมั่นใจและยินดีใชสินคาไทยอยาง
กวางขวางและภูมิใจ ผูประกอบการก็เป็นสวนสาคัญมากสวนหนึ่ง จาเป็นตองผลิตสินคาที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน ราคาเยาและมีเหตุผล จึงจะเขาสูตลาดแขงขันกับสินคาตางประเทศได ขณะนี้ประเทศของเรามี
ผูประกอบการที่มีความเขมแข็ง มีความกระตือรือรน มีวิสัยทัศนแกวางไกลและมีประสบการณแมาก รัฐควรที่
จะเขามาดูแลชวยเหลือและสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถผลิตสินคาไดอยางมั่นใจและสามารถแขงขัน
กันได ขอใหกาลังใจผูประกอบการไทยเหลานั้นโดยทั่วกัน"
สินคาไทยที่เป็นทีน่ ิยม
เครื่องจักสาน
ในบรรดาสินคาพื้นบานของไทยแขนงตางๆ การจักสานนับวาเป็นหัตถกรรมที่เกาแกที่สุด
สันนิษฐานวาเครื่องจักสานเริ่มมีขึ้น นับตั้งแตมนุษยแรูจักเอากิ่งไมมาดัดหรือสอดกันใหเป็นเครื่องหาบหาม
และทากระโจมที่อยูอาศัย อาจเป็นไดมนุษยแไดสังเกตเห็นนกสรางรังโดยคาบใบหญา มาสานกันเขาเป็นรัง
แลวก็คงจะเลียนวิธีการดังกลาวมาทาที่อยูอาศัยตลอดจนภาชนะของตน เราจะเห็นไดวาความคลายคลึงกัน
อยูมากในระหวางสัญชาตญาณของนกในการทารัง และของมนุษยแในการทาภาชนะ เครื่องจักสานหวายและ
ไมไผ เป็นหัตถกรรมที่มีความสาคัญตอชีวิตความเป็นอยูของประชาชนทั้งในชนบทและในเมือง เป็นเครื่องใช
ที่ทาขึ้น จากวั สดุพื้นบ านและสามารถผลิ ตสนองความตองการใหใชสอยในชีวิ ตประจาวันไดเป็น อยางดี
ตลอดจนสงเป็นสินคาออกไดเป็นจานวนมาก นับไดวามีความสาคัญตอเศรษฐกิจของประเทศดวย
การทาเครื่องจักสานในประเทศไทย มีการทาสืบตอกันมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแนัก
โบราณคดีไดพบหลักฐานสาคัญเกี่ยวกับการทาเครื่องจักสานในยุคหินใหมที่บริเวณถ้าแหงหนึ่งในเขตอาเภอ
ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งทาดวยไมไผเป็นลายขัดสองเสนประมาณวามีอายุราว 4,000 ปีมาแลว
การทาเครื่องจักสานยุคแรก ๆ มนุษยแจะนาวัตถุดิบจากธรรมชาติเทาที่จะหาไดใกลตัวมาทาให
เกิดประโยชนแ เชน การนาใบไม กิ่งไม ตนไมประเภทเถานามาสานมาขัดเป็นรูปทรงงายๆ เพื่อใชเป็นภาชนะ
หรือมาสานขัดกันเป็นแผนเพื่อใชสาหรับปูรองนั่ง รองนอน กอนที่จะพัฒนามาเป็นเครื่องจักสานที่มีความ
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ประณีตในยุคตอๆ มา เครื่องจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มนุษยแคิดวิธีการตางๆ ขึ้นเพื่อใชสรางเครื่องมือ
เครื่องใชในชีวิตประจาวันดวยวิธีการสอดขัดและสานกันของวัสดุ ที่เป็นเสนเป็นริ้ว โดยสรางรูปทรงของสิ่งที่
ประดิษฐแขึ้นนั้นตามความประสงคแในการใชสอยตามสภาพภูมิศาสตรแ ประสานกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชื่อศาสนาและวัสดุในทองถิ่นนั้นๆ
การเรียกเครื่องจักสานวา “จักสาน” นั้น เป็นคาที่เรียกขึ้นตามวิธีการที่ทาใหเกิดเครื่องจักสาน
เพราะเครื่องจักสานตางๆ จะสาเร็จเป็นรูปรางที่สมบูรณแไดนั้นตองผานกระบวนการ ดังนี้
1. การจัก คือการนาวัสดุมาทาใหเป็นเสน เป็นแฉก หรือเป็นริ้วเพื่อความสะดวกในการสาน
ลักษณะของการจักโดยทั่วไปนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของวัสดุแตละชนิดซึ่งจะมีวิธีการเฉพาะที่แตกตางกันไป
หรือบางครั้งการจักไมไผหรือหวายมักจะเรียกวา “ตอก” ซึ่งการจักถือไดวาเป็นขั้นตอนของการเตรียมวัสดุ
ในการทาเครื่องจักสานขั้นแรก
2. การสาน เป็นกระบวนการทางความคิดสรางสรรคแของมนุษยแที่นาวัสดุธรรมชาติมาทาประโยชนแ
โดยใชความคิดและฝีมือมนุษยแเป็นหลัก การสานลวดลายจะสานลายใดนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการใช
สอย ซึ่งมีดวยกัน 3 วิธี คือ
- การสานดวยวิธีสอดขัด
- การสานดวยวิธีการสอดขัดดวยเสนทแยง
- การสานดวยวิธีขดเป็นวง
3. การถัก เป็นกระบวนการประกอบที่ชวยใหการทาเครื่องจักสานสมบูรณแ การถักเครื่องจักสาน
เชน การถักขอบของภาชนะจักสานไมไผ การถักหูภาชนะ เป็นตน การถักสวนมากจะเป็นการเสริ มความ
แข็งแรงของโครงสรางภายนอก เชน ขอบ ขา ปาก กน ของเครื่องจักสาน และเป็นการเพิ่มความสวยงาม
ไปดวย
มูลเหตุที่ทาใหเกิดเครื่องจักสานที่สาคัญ 3 ประการดังนี้
1. มูลเหตุจากความจาเป็นในการดารงชีวิต การดารงชีวิตในชนบทจาเป็นอยางยิ่งที่จะตองอาศัย
เครื่องมือเครื่องใชพื้นบาน ทีส่ ามารถผลิตไดเองมาชวยใหเกิดความสะดวกสบาย โดยเฉพาะผูมอี าชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็นประเภทตางๆ ตามหนาที่ใชสอยดังนี้
1.1 เครื่องจักสานที่ใชในการบริโภค ไดแก ซาหวด กระติ๊บ แอบขาว หวดนึ่งขาวเหนียว กองขาว
กระชอน กระดง ฯลฯ
1.2 เครื่องจักสานที่ใชเป็นภาชนะ ไดแก กระบุง กระจาด ซากระทาย กระบาย กะโล กระดง
ชะลอม ฯลฯ
1.3 เครื่องจักสานที่ใชเป็นเครื่องตวง ไดแก กระออม กระชุ กระบุง สัด ฯลฯ
1.4 เครื่องจักสานที่ใชเป็นเครื่องเรือนและเครื่องปูลาด ไดแก เสื่อตาง ๆ
1.5 เครื่องจักสานที่ใชปูองกันแดดฝน ไดแก หมวก กุ฿บ งอบ ฯลฯ
1.6 เครื่องจักสานที่ใชในการดักจับสัตวแ ไดแก ลอบ ไซ อีจู ชะนาง จั่น ฯลฯ
1.7 เครื่องจักสานที่ใชเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณีและศาสนา ไดแก กองขาวขวัญ ซาสาหรับใสพาน
สลาก ฯลฯ
2. มูลเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตรแ เพราะชาวไทยสวนใหญมีอาชีพ
ทางเกษตรกรรม จึงจาเป็นตองทามาหากินกันตามสภาพสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิศาสตรแของทองถิ่นนั้นๆ
ดังนั้นการทาเครื่องจักสานที่เห็นไดชัด คือ เครื่องมือเครื่องใชในการจับปลาและสัตวแน้าจืด ไดแก ลอบ ไซ ชะ
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นาง โดยทาดวยไมไผและหวาย ซึ่งรูปแบบและโครงสรางจะสรางขึ้นใหเหมาะสมกับการใชสอย และครุ ใช
สาหรับตีขาวของทางภาคเหนือ เป็นตน
3. มูลเหตุที่เกิดจากความเชื่อ ขบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา เครื่องจักสานจานวนไมนอย
เกิดขึ้นจากผลของความเชื่อของทองถิ่น ซึ่งจะเห็นไดจากการสานเสื่อปาหนันเพื่อใชในการแตงงานของ
ภาคใต เป็นตน
นอกจากขอมูลอันสาคัญทั้ง 3 ประการแลว ปใจจุบันพบวาในหลายทองถิ่น เครื่องจักสานไดกลายมา
เป็นอาชีพรองจากการทาไร ทานา เพื่อจาหนายเป็นรายไดพิเศษในชวงตอไป
วัสดุที่ใชทาเครื่องจักสาน
1. ไมไผ เป็นไมที่ใชทาเครื่องจักสานมากมายหลายชนิด มีลักษณะเป็นไมปลอง เป็นขอ มีหนาม และ
แขนงมาก เมื่อแกจะมีสีเหลือง โดยจะนาสวนลาตนมาใชจักเป็นตอกสาหรับสานเป็นภาชนะตางๆ
2. กก เป็นพันธุแไมชนิดหนึ่งที่ชอบขึ้นในที่ชื้นและมีขึ้นทั่วไป เชน ในนา ริมหนอง บึง และที่น้าทวม
แฉะ ล าตน กลมหรือสามเหลี่ ยม มีทั้ งชนิด ลาต นใหญย าว และล าต นเล็ กและสั้ น สว นมากน ามาทอเสื่ อ
มากกวานามาสานโดยตรง
3. แหยง มีลักษณะคลายไมไผแตออนนุมกวา ไมมีข อ แข็งกวาหวายใชไดทนกวากก ชอบขึ้นตามที่
แฉะ มีผิวเหลืองสวย ใชสานเสื่อ ทาฝาบาน เป็นตน
4. หวาย จะขึ้นในปุาเป็นกอๆ สวนมากจะใชประกอบเครื่องจักสานอื่นๆ แตก็มีการนาหวายมาทา
เครื่องจักสานโดยตรงหลายอยาง เชน ตะกราหิ้ว ถาดผลไม เป็นตน
5. ใบตาลและใบลาน ลาตนสูงคลายมะพราว ใบเป็นแผงใหญคลายพัด จะนามาทาเครื่องจักสานโดย
จักในออกเป็นเสนคลายเสนตอก แตตองใชใบออน สวนใหญจะใชสานหมวกและงอบ
6. กา นมะพรา ว ใช กา นกลางใบของมะพรา ว เหลาใบออกใหเ หลื อ แต กา น แล ว น ามาสาน
เชนเดียวกับตอก สวนมากสานเป็นตะกรา กระจาดผลไมเล็กๆ
7. ยานลิเภา มีลักษณะเป็นเถาวัลยแชนิดหนึ่ง มีขนาดเทาหลอดกาแฟ ขึ้นตามภูเขา เทือกเขา และปุา
ละเมาะ ในการใชตองนาลาตนมาลอกเอาแตเปลือกแลวจักเป็นเสนๆ ยานลิเภาสวนใหญจะนามาสานเป็นลาย
เชี่ยนหมาก พาน เป็นตน
8. กระจูด เป็นพันธุแไมตระกูลเดียวกับกก ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ลักษณะลาตนเป็นตนกลมๆ ขนาด
นิ้วกอย กอนนามาสานจะตองนาลาตนมาผึ่งแดดแลวทุบใหแบนคลายเสนตอกกอน แลวจึงสาน
9. เตยทะเล เป็นตนไมจาพวกหนึ่งใบยาวคลายใบสับปะรดหรือใบลาเจียก ขึ้นตามชายทะเล ใบมี
หนาม กอนนามาสานตองจักเอาหนามริมใบออกแลวยางไฟ แชน้า แลวจึงจักเป็นเสนตอก
10. ลาเจียก หรือปาหนัน เป็นตนไมจาพวกเดียวกับเตย
11. คลา เป็นตนไมชนิดหนึ่งคลายตนขา หรือกก มีผิวเหนียว ใชสานภาชนะเชนเดียวกับหวาย และ
ไมไผ
ผาไทย
ผาเป็นผลิตภัณฑแหัตถกรรมไทยที่บงบอกถึงความรุงเรืองของวัฒนธรรมประจาชาติ และความคิด
สรางสรรคแของคนในชาติ ในการรูจักทาเครื่องนุงหมและผลิตภัณฑแใชสอยในชีวิตประจาวันของคนไทย คน
ไทยรูจักการทอผามาตั้งแตสมัย กอนประวัติศาสตรแ สังคมในชนบทถือวางานทอผาเป็ นหนาที่ของผูหญิงทา
กันในครัวเรือนยามวางจาก การทาไรทานา การทอผาจึงมีทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย
ผาไทย จึงหมายถึง ผาทุกชนิดที่ประดิษฐแคิดคนขึ้นโดยฝีมือคนไทย ไดแก ผาลายขิด ผายก ผาจก
น้าไหล มัดหมี่ ผาพื้นเมือง เป็นตน เป็นวัตถุดิบที่สาคัญในการแปรรู ปเป็นผลิตภัณฑแไดมากมาย เชน เสื้อผา
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หมอน ผาหม กระเปา ฯลฯ สรางชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก สงผลใหชาวตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวใน
เมืองไทยหลงใหล ถึงกับเดินทางไปแสวงหาตามแหลงตาง ๆ เพื่อซื้อติดไมติดมือไปใชสาหรับตนเอง หรือเป็น
ของฝากญาติสนิทมิตรสหาย สรางรายไดใหกับประเทศชาติเป็นเงินมากกวาพันลานบาทตอปี โดยสวนใหญ
ผาไทยแบบดั้งเดิมที่ไดรับความนิยมจากชาวตางชาติและบุคคลทั่วไปเป็นผลิตภัณฑแที่ทอมาจากเครื่องกี่มือ
และกี่กระตุกมีโครงสรางของเสนดายทาจากเสนใยธรรมชาติจาพวกไหม (Slik) และฝูาย (Cotton) มีเพียง
สวนนอยที่ทาจากลินิน แตในปใจจุบันกลุมผูผลิตบางคนดัดแปลงโครงสรางโดยการนาเสนใยเรยอน (Rayon)
หรือที่ชาวบานเรียกกันวา "ไหมเทียม" มาใชเป็นสวนหนึ่งของผลิตภัณฑแ บางชนิดอาจทาจากเสนดายผสม
ของเสนใยชนิดตาง ๆ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑแทั้งลวดลายและสีสัน ของผาไทย สืบทอดเป็นเวลาตามจินตนาการ
ของชางทอ และอิทธิพลจากปใจจัยอื่น ๆ ในอดีตนั้น ผาจัดเป็นวัสดุหลักในการแตงกายและเป็นเครื่องบงบอก
ฐานะทางสังคมของผู แตงรวมทั้งตาแหนงและกาหนดชั้นวรรณะของผูสวมใส ดวยเหตุนี้ การทอผาสาหรับ
บุคคลที่ใชจึงมี 3 ประเภทใหญๆ คือ ประเภทแรก เป็นผาทอสาหรับ ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีทั้งผาที่ใชสอยใน
ชีวิตประจาวัน และผาที่ใชในโอกาสพิเศษ เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของกลุมชน
เชน ผาสาหรับ นุงหมใชในงานทาบุญ งานนักขัตฤกษแ งานเทศกาลหรือพิธีการสาคัญ ๆ ประเภทที่ สอง เป็น
ผาสาหรับชนชั้นสูง เจานายและพระมหากษัตริยแ เชน ผาปใกโปุโบราณ ประเภทตาง ๆ และ ประเภทที่สาม
เป็นผาสาหรับพระภิกษุสงฆแ และเครื่องใชใน พระพุทธศาสนา เชน ผาหมคัมภีรแใบลาน เป็นตน ผาไทยมี
หลายรูปแบบและ มีเอกลักษณแเฉพาะถิ่นในแตละภูมิภาค
วิวัฒนาการความเป็นมาของผาไทยผานมาหลายยุคหลายสมัย ไดแก
- ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 - 21 ดินแดนของภาคเหนือเป็นที่ตั้ง ของอาณาจักรลานนา ไทยมีความ
รุงเรืองกลาวกันวาชาวลานนาเป็นผูที่มีความชานาญในการทอผาใชเองโดยเฉพาะผาฝูาย มีการทออยาง
แพรหลายถึงขั้นสง จัดจาหนาย ไปยังอาณาจักรใกลเคียงผาฝูายที่มีชื่อเสียงในยุคนี้มีสีสันนานาชนิด เป็นตน
วา ผาสีจันทรแขาว ผาสีจันทรแแดง ผาสีดอกจาปา เป็นตน
- สวนอาณาจักรสุโขทัย ประมาณ 755 ปี มาแลว ชาวสุโขทัยทอผาใชเองทั้งผาฝูายและผาไหมสีตาง ๆ
เฉพาะผาฝูาย เป็นผาสีหาสี เรียก “ผาเบญจรงคแ” คือ ผาสีแดง เหลือง ดา เขียว และขาว ประชาชนทั่วไปใช
ผ า ฝู า ยเป็ น หลั ก ส ว นผ า ชั้ น ดี ที่ ใช ส อย ในราชส านั กจะมี ช า งหลวงเป็ น ผู ท อและส ว นหนึ่ ง สั่ ง ซื้ อมาจาก
ตางประเทศ เชน ผาไหมและผาแพรจากจีน นอกจากนั้นในสมัยนี้ยัง มีการใชผามาตกแตงบานเรือนทา
ผลิตภัณฑแประเภทหมอน ฟูก ธงทิว สัปทน มาน ฯลฯ
- ในสมั ยอยุ ธยา ประมาณ 400 ปีมาแลว ผา นับว ามีบ ทบาทสาคัญยิ่ งนับ ตั้งแตการ ใชสอยเป็ น
เครื่องนุงหมโดยตรงตลอดจนการใชผาเขาไปเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีความ เชื่อ วัฒนธรรม ศาสนา
และสังคม ในสมัยนี้ผานับวามีความสาคัญในการคาและเศรษฐกิจของ ประเทศ นอกจากนั้นผายังใชเป็นสิ่ง
เทียบแทนคาเงิน พระมหากษัตริยแทรงใชผาเป็นเครื่องปูน บาเหน็จรางวัล หรือบางทีใชพระราชทานตาง
เงินเดือนปีละหนเทานั้น เรียกวา “ผาหวัดรายปี” ซึ่ง สวนมากเป็นผาสมปใก ทอดวยไหมเพลาะ ตรงกลางผา
เป็นสีมีลวดลาย สาหรับประชาชนทั่วไปผู ชายมักใชผาฝูาย และผานุงโจงกระเบนพื้นเรียบ และผาขาวมา
สวนผูหญิงใชผาสไบ
- ปใ จ จุ บั น การทอผ า พื้ น บ า นของไทยมี ก ระจายไปทั่ ว เกื อ บทุ ก ภาค แต ที่ มี ม ากได แ ก ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคเหนื อ รู ป แบบของผ า จะแตกต า งกั น ไปตามคติ นิ ย ม ความเชื่ อ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเชื้อชาติแตละกลุมชน เชน กลุมชนพื้นเมืองลานนาทางภาคเหนือ นิยมทอผา
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ฝูายและผาไหมที่มีลวดลายดวยวิธีการยก และจกเป็นสวนใหญ แตถาเป็นกลุมชนคน ไทยเชื้อสายไทครั่ง ไท
พวน และไทยวน และลาวอีสานนิยมทอผาดวยวิธีจกและมัดหมี่ คนพื้น เมืองในภาคใตนิยมทอผายก เป็นตน
เครื่องมือที่ใชในการทอผา แตละภูมิภาคมีลักษณะใกลเคียงกัน อุปกรณแที่สาคัญ ไดแก อิ้ว กง ไน
หรือหลา กวัก กระสวย กี่หรือหูก ขั้นตอนในการทอเริ่มจากการทาเสนดายดวยวัสดุจากฝูายหรือไหมนาไป
ยอม ดวยสีธรรมชาติ หรือสีเคมี แลวนาไปทอตามลวดลายที่กาหนด และประเภทของผาที่ตองการ
ผาทอในประเทศไทยแสดงถึง ศิลปะภูมิปใญญาของชุมชน ซึ่งแบงประเภทของผาทอไดเป็นสอง
ประเภท ตามวัตถุดิบในการทอ และกรรมวิธีในการทอ คือ
1. ผาทอที่แบงตามวัตถุดิบที่ใช ไดแก ฝูายและไหม
ฝูาย เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย เป็นพืชเขตรอน ชอบดิน
ปนทราย และอากาศโปรง ไมชอบที่รม เสนใยของฝูายจะดูดความชื้นไดงาย และเมื่อดูดความชื้นแลวจะ
ระเหยเป็นไอ ดังนั้นเมื่อสวมใสเสื้อผาที่ทาดวยผาฝูายจะมีความรูสึกเย็นสบาย
ไหม เส น ใยไหมได จ ากตั ว ไหม ซึ่ ง ส ว นใหญ นิ ย มเลี้ ย งไหมกั น ใน ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตัวไหมมีลักษณะคลายหนอน เมื่อแกตัวจะชักใยหุมตัวของมันเอง
เรียกวา รังไหม รังไหมนี้จะนามาสาวเป็น เสนไหม แลวจึงนาไปฟอกดวยการตมดวยดางและนามากวัก
เพื่อใหไดเสนใยไหม หลังจากนั้นจึงนามายอมสีและนาไปทอเป็นผืนผาตามที่ตองการ เสนไหมมีคุณสมบัติ ลื่น
มัน และยืดหยุนไดดี
2. ผาทอที่แบงตามกรรมวิธีในการทอ ซึ่งมีชื่อเรียกตางกันออกไปตามลวดลายที่เกิดจากการทอ
บนผืนผา เชน
ผามัดหมี่ มีกรรมวิธีการทอที่ทาใหใหเกิดลวดลายโดยการยอมเสนฝูายใหดาง โดยการผูกมัดใหเกิด
ชองวาง การทอผามัดหมี่แตละผืนตองใชเวลาและความประณีต โดยจัดเรียงเสนไหมและฝูายใหสม่าเสมอ
คงที่ กรรมวิ ธี ต อ งเรี ย งล าดั บ ก อ นหลั ง ให ถู ก ต อ ง เพื่ อ ท าให เ กิ ด ลวดลายสวยงามตามต อ งการ
ผาจก การทอจกเป็นกรรมวิธีของการทอและการปใกผาไปพรอมๆกัน การทอลวดลายใชวิธีการเพิ่ม
ดายเสนพุงพิเศษเขาเป็นชองๆไมติดตอกันตลอดหนากวางของผา ซึ่งจะทาไดโดยใชไมหรือขนเมน หรือนิ้วมือ
ยกขึ้น เป็นการทอผสมการปใกกลายๆ
ผาขิด เป็นการทอผาดวยกรรมวิธี เขี่ย หรือสะกิดเสนดายยืนขึ้น แลวสอดเสนพุงไปตามแนวเสนยืน
จังหวะการสอดเสนดายพุงจะทาใหเกิดลวดลายรูปแบบตางๆ
ผาแพรวา เป็นผาทอมือดวยกรรมวิธีทอผาใหเกิดลวดลาย ลักษณะผสมกันระหวางลายขิดกับลาย
จก ผาแพรวาตองมีหลายๆลายอยูในผืนเดียวกัน
ผายกดอก มีกรรมวิธีการทอใหเกิดลวดลายในการยกตะกรอแยกดายเสนยืน แตไมไดเพิ่มเสนดาย
ยืน หรือ เสนพุงพิเศษเขาไปในผืนผา แตในบางครั้งจะยกดอกดวยการเพิ่มเสนพุง จานวน สองเสน หรือ
มากกวานั้นเขาไป
ผาทอกับโอกาสที่ใช
ผาพื้น ทอโดยการใชไหมเสนพุง และไหมยืนสีเดียวเทานัน้ เชน ไหมพุงเป็นสีเขียว ไหมเสนยืนเป็นสี
ทอง ใชเป็นผานุง หรือในโอกาสอื่นๆ
ผาสไบ มีลักษณะคลายผาขาวมา ใชพาดบาในงานบวช งานบุญ และงานรืน่ เริงตางๆ
ผาโสรง เป็นผานุง สาหรับผูช าย ใชนุงอยูกับบาน หรือใสไปในงานพิธีตางๆ และเป็นผาไหวพอ – แม
ของเจาบาวเจาสาว

266
ผานุง ใชนุงอยูกับบาน ใชในงานพิธี ใชเป็นผาไหวในงานแตงงาน ไดแกผาพืน้
ผาเก็บ ใชสาหรับพาดบา ไปวัด หรืองานพิธตี างๆ
ลวดลายและโทนสี
1. ผาขาวมา นิยมทอเป็นลายตาหมากรุก สีที่นิยมคือ สีแดง เขียว ขาว ดา
2. ผาสไบ นิยมทอเป็นสีพื้น และลายเหมือนผาขาวมา
3.
ผ า โสร ง นิ ย มทอเป็ น ลายตาหมากรุ ก ขนาดใหญ สี ที่ นิ ย ม คื อ สี แ ดง และ สี เ ขี ย ว
4. ผานุง มีหลายชนิด ไดแก
4.1 ผาพื้น ไมมีลวดลายบนผืนผา นิยมทอเป็นสีน้าตาลทอง สีมวง ขาว น้าเงินและเขียว
4.2 ผาโฮล มีลักษณะเป็นลายเสน ลายจะเป็นนูน มีหลายสีในหนึ่งผืน นิยม สีเขียว ดา เหลือง แดง
ฯลฯ
4.3 ผาโคน ลวดลายมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม อาจปรากฏรวมกับลายอื่นๆ สีที่นิยมคือ สีน้าตาลทอง
มวง เขียว น้าเงิน แดง ฯลฯ
4.4 ผากระเนียว หรือหางกระรอก เป็นผาลายเสนละเอียด สีที่นิยม คือ สีเขียว แดง เหลือง
4.5 ผาอันปรม มีลักษณะลวดลายคลายผาโฮล แตจะมีเสนคั่นในแนวตั้งชัดเจนกวาผาโฮล ลายของ
ผาเป็นลายเรียบไมใชลายนูนเหมือนผาโฮล
4.6 ผาสมอ เป็นผาที่มีลักษณะของลวดลายเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ สีที่นิยม คือ สีเขียว เหลือง และ
แดง
4.7 ผาคั่น มีลักษณะคลายๆผาโฮล แตจะมีเสนคั่นในแนวตั้ งชัดเจนกวาผาโฮล สีที่นิยมคือ สีเขียว
ดา เหลือง และแดง
4.8 ผามัดหมี่ คือผาที่มีลักษณะของลายผาที่เกิดจากการนาเสนไหมไปมัดดวยเชือกฟาง หรือปอ
กลวย แลวนาไปยอมสีเพื่อใหไดลวดลายตามที่ตองการ เชน ลายตนสน ลายไก ลายนกยูง ลายแมงมุม ฯลฯ สีที่
นิยม คือ สีตองออน สีแดง น้าเงิน เหลือง มวง
การทอผาจะมีลักษณะพิเศษเป็นของตนเอง โดยเฉพาะผาไหมเป็นผาพื้นเมืองประเภทหนึ่งที่นิยม
กันมาก เนื่องจากเป็นผาที่มีความคงทนอายุการใชงานนาน รวมทั้งมีความสวยงาม ความแวววาวของเนื้อผา
ไหม ผาไหมนอกจากจะเป็นสินคาสาคัญแลว ยั งมีบทบาททางสังคมทางสังคมอีกดวย เชน การใชผาไหมที่
ตางชนิด และมีลวดลายตางกันจะเป็นเครื่องบงบอกถึงสถานะและสถานภาพทางสังคมไดอีกดวย ผาไหมที่มี
ชื่อของไทยไดมาจากภาคเหนือ และภาคอีสาน เชน ผาไหมจากหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย ภาคอีสาน จาก
จังหวัดอุดรธานี สุรินทรแ เนื่องจากคุณภาพดี และสีสันลวดลายแปลกตา
ปใจจุบันนี้ผาไหมไดพัฒนาจากการผลิตในครัวเรือนไปเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม ที่มีแหลงผลิต
ทั่วประเทศ ประเทศไทยเป็นแหลงผลิตผาไหม และผลิตภัณฑแไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงแหงหนึ่ง มีมูลคา
การสงออกเป็นจานวนมากในแตละปี ตลาดที่สาคัญไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุน
งานหัตถกรรมผาทอเกือบจะสูญหายไป แตดวยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงใหการสนับสนุนและฟื้นชีวิตผาทอใหกลับคืนมาอีกครั้ง โดยพระองคแทรงสนับสนุน
การใชผาไทยของแตละภาคในชุดฉลองพระองคแในโอกาสตางๆ
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กิจกรรมสงเสริมศิลปะไทย
วัตถุประสงคแ
เพื่อใหผูเรียน
เขาใจ และ
สามารถทา
กิจกรรมตางๆ
เกี่ยวกับ
ความเป็นไทย
ดานศิลปะไทย
ภาษาไทย ภูมิ
ปใญญาไทย และ
สินคาไทยได
อยางถูกตอง
และเหมาะสม

เนื้อหา
เนื้อหาความรู
ความสาคัญ และ
ประโยชนแเกีย่ วกับ
ความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน ดานศิลปะ
ไทย ภาษาไทย ภูมิ
ปใญญาไทย และ
สินคาไทย
1) ศิลปะไทย
เกี่ยวกับศิลปะไทย
ในยุคตางๆ, เพลง
ไทยเดิม และ
วรรณคดีไทย

กิจกรรม
1. ศิลปะไทย
1.1 กิจกรรมมหัศจรรยแดนตรีไทย
-ผูเรียนดูภาพยนตรแเรื่อง “โหมโรง” ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความยั่งยืนของดนตรีไทย
ความเป็นไทยที่ผานยุคสมัยแหงการ
เปลี่ยนแปลงตางไดอยางสงางาม จากนั้น
รวมกันอภิปรายถึงความเป็นไทยอยางยั่งยืน
ของดนตรีไทย พรอมทั้งสรุปขอคิดที่ได
1.2 กิจกรรมวรรณคดีสโมสร
-ผูวิจัยแจกใบความรู “วรรณคดีไทย และ
วรรณคดีไทยที่ไดรับการยกยอง จาก
วรรณคดีสโมสร” ใหแกผเู รียน จากนั้น
ผูวิจัยเปิด VDO ตัวอยางของวรรณคดีไทยที่
ไดรับการยกยองวาเป็นยอดของ
กาพยแเหเรือ เรื่อง “กาพยแเหเรือ”ของเจาฟูา
ธรรมาธิเบศรแ และรวมกันอภิปรายถึงความ
งดงาม ความประทับใจของผูเ รียนที่มีตอ
วรรณคดีไทย และจุดมุงหมายในการอาน
วรรณคดีไทยที่ไดรับการยกยอง
1.3 กิจกรรมศิลปะไทยยุคตางๆ
-ผูวิจัยเชิญวิทยากรที่อยูในแวดวงศิลปะไทย
มาบรรยายเรื่อง “ศิลปะไทยในยุคตางๆ
รวมทั้งความงดงามของศิลปะไทยในแวดวง
ศิลปะโลก” ใหผูเรียนฟใง พรอมทั้งเปิด
โอกาสใหซักถามขอสงสัยหรือคาแนะนาจาก
วิทยากร

สื่อ
1. กระดาษ
2. ปากกา
3. จอ LCD
4. ภาพยนตรแ
เรื่อง “โหมโรง”
5. ใบความรู
“วรรณคดีไทย
และวรรณคดี
ไทยที่ไดรับการ
ยกยอง จาก
วรรณคดี
สโมสร”
6. ใบงาน
กิจกรรม ”
วรรณคดี
สโมสร”
7. วิทยากรดาน
ศิลปะไทย

การประเมิน
สังเกต
พฤติกรรมของ
ผูเรียนในการ
มีสวนรวม
และสามารถ
ทากิจกรรมใน
แตละเรื่องได
อยางถูกตอง
เหมาะสม
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ศิลปะไทย กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมมหัศจรรยแดนตรีไทย
วัตถุประสงคแ

เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยนมุมอง และสรางความคิดใหม เกี่ยวกับดนตรีไทยไดอยาง
เหมาะสม
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณแ
1. กระดาษ
2. ปากกา
3. จอ LCD
4. ภาพยนตรแเรื่อง “โหมโรง”
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผูวิจัยกระตุน ผูเรียนโดยเริ่มคาถาม “ใครเคยฟใงดนตรีไทย และรูสึกอยางไรกับดนตรีไทย...??”
ใหผูเรียนทุกคนไดแสดงความคิดเห็นในหัวขอดังกลาว
2. ผูวิจัยชี้ใหเห็นถึงความยั่งยืนและความงดงามของดรตรีไทย
3. จากนัน้ ผูวิจยั ใหผูเรียนดูภาพยนตรแเรื่อง “โหมโรง” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความยั่งยืนของดนตรี
ไทย ความเป็นไทยที่ผา นยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงตางไดอยางสงางาม
4. เมื่อชมภาพยนตรแเรื่อง “โหมโรง” จบแลว ผูว ิจัยใหผูเรียนรวมกันอภิปรายถึง “ความรูสึกตอ
เพลงไทยเดิม และดนตรีไทย รวมทั้งความยั่งยืนของดนตรีไทย”
5. ผูวิจัยสรุปการอภิปราย และขอคิดที่ได
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
หัวใจของหนังเรื่องนี้นอกจากจะสงเสริมใหคนไทยรูจักคุณคา รักและหวงแหนดนตรีไทยแลว ยังได
กลาวถึงการรากเหงาที่แข็งแรงจะชวยตานทานสิ่งตางๆได เป็นอยางดี ดังเชนคากลาวของตัวละครเกี่ยวกับ
ดนตรีไทย และวัฒนธรรมไทยวา “ตนไมใหญจะทนตอแรงพญาชางสารไดก็ตองมีรากที่หยั่งลึกฝใงแนนลงไป
ใน ดิน” นัยหนึ่งตนไมใหญจะทนตอแรงพายุไดก็ตองมีรากหยิ่งลึกยึดดินไวแนน ซึ่งรากไมก็เปรียบเสมือน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งที่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัติกันมาชานานของสังคมนั้น ที่จะทาใหสังคมอยู
อยางยั่งยืนได
ความยั่งยืนไมใชการปฏิเสธสิ่งใหม หากแตเป็นการผสมผสานกลมกลืนระหวางสิ่งเกาและสิ่งใหม
โดยในตอนของเรื่องในขณะที่พอเป็นนักระนาดมือเอกของไทย ลูกชายไปซื้อเปียโนมือสองเขาบาน แทนที่ครู
สอน (ศร) จะโวยวาย ทานกับลูกชายกลับตีระนาดและเลนเปียโนเขาดวยกันไดอยางดี แสดงวาทานไมได
ตอตานดนตรีนอก แตสามารถนาดนตรีไทยกับดนตรีนอกมาเลนวงเดียวกันได
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการมีสวนรวม จากการชมภาพยนตรแ อภิปรายการนาเสนอขอมูล
และการตั้งขอคาถาม
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ใบงานกิจกรรม “มหัศจรรยแดนตรีไทย”
คาชี้แจง ใหแสดงความคิดเห็นหลังจากชมภาพยนตรแเรื่อง “โหมโรง” ในหัวขอตอไปนี้
1. ตัวละครใดที่ทา นชื่นชอบมากที่สุดในภาพยนตรแเรื่อง “โหมโรง” จงอธิบายเหตุผล และลักษณะเดนของตัว
ละครที่ทานชืน่ ชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. จากการไดชมภาพยนตรแ และศึกษาใบความรูเรื่อง ”โหมโรง” ทานประทับใจเพลงประกอบภาพยนตรแ
เพลงใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ฉากไหนทีท่ านประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร จงอธิบายเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ทานไดขอคิดอะไรบางจากการชมภาพยนตรแเรื่อง “โหมโรง”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบความรูกิจกรรม “โหมโรง”
เพลงไทยเดิม หมายถึง เพลงที่มีการขับรองดวยวิธีการแบบไทย เชน การเอื้อน ลงทรวง เป็นตน
พรอมดวยการบรรเลงดนตรีไทยไปดวยในขณะที่กาลังขับรองหรือบรรเลงเฉพาะดนตรีไมมีการขับรอง เครื่อง
ดนตรีที่ใชเป็นเครื่องดนตรีไทยที่ปรากฏในปใจจุบัน แมวาจะมีการสันนิษฐานถึงที่มาของเครื่องดนตรีไทยใน
บางเครื่องวากาเนิดมาจากตางชาติ แตบรรพบุรุษไทยก็ไดเปลี่ยนแปลงและประยุกตแใหเขากับเพลงไทยเดิม
คีตกวีหรือนักแตงเพลงไทยเดิม จะแตงทานองขึ้นกอนแลวจึงตั้ งชื่อเพลงนั้น สาหรับเนื้อรองบางครั้ง
จะเอาเนื้อรองจากคาประพันธแที่ไพเราะในวรรณคดีตางๆ เชนจากพระอภัยมณี พระลอ ขุนชางขุนแผน ฯลฯ
มาใส การแตงเพลงขึ้นตอนแรกจะมี จังหวะปานกลาง แตบางครั้งก็เอาทานองนั้นไปขยายใหยาวขึ้นและยุบ
ทานองใหสั้นลง แลวนามาบรรเลงติดตอกันโดยเริ่มทานองขยายกอนดวยจังหวะชาเรียกวาจังหวะ 3 ชั้น ตอ
ดวยทานองเดิมจังหวะปานกลางเรียกวา 2 ชั้น และตอดวยทานองที่ยุบใหสั้นลงดวยจังหวะเร็วเรียกวา ชั้น
เดียว ซึ่งเรียกวา เพลงเถา ถานาไปบรรเลงเพียงจังหวะเดียวเรียกเพลงเกร็ด และนาเพลงเกร็ดหลายๆ เพลง
ที่มีอัตราจังหวะเดียวกันมาบรรเลงติดตอกันเรียกวา เพลงตับ
การเอื้อน มาจากการที่เพลงไทยอาศัยเนื้อรองจากคาประพันธแอื่นมาสวมใสทานองที่แตงไวแลว
ทานองและเนื้อรองจึงไมพอดีกัน โดยใชเสียง “เออ” หรือ “เอย” และลักษณะนี้เองทาใหเพลงไทยไมเหมือน
เพลงของชาติอื่นๆ ในโลก เป็นเอกลักษณแเฉพาะของเพลงไทย
เกร็ดความรูจากภาพยนตรแเรื่อง โหมโรง
1. ภาพยนตรแเรื่องโหมโรงสรางจากชีวิตจริงของหลวงประดิษฐแไพเราะ (จางวางศร)
2. ตาแหนง หลวงประดิษฐแไพเราะ คือ ผูที่มีความสามารถในกระบวนเพลงทั้งการเลนและการแตง
เพลงใหเป็นที่นิยมไดอยางดีเดน ผูไดรับพระราชทานทินนามนี้ จึงเทากับเป็นผูตอชีวิตใหแกดนตรีไทยโดยแท
3. เพลงโหมโรง หมายถึงเพลงที่บรรเลงกอนที่จะแสดงโขน ละคร หรือกอนที่จะมีการบรรเลงดนตรี
เพลงโหมโรงเป็นเพลงบรรเลงลวนๆ ไมมีการขับรอง และกลายเป็นเพลงสัญลักษณแ กอนที่จะเปิดการแสดง
ใดๆ ที่ตองใชดนตรีไทยประกอบจุดประสงคแที่แทจริง ที่ตองมีเพลงโหมโรงกอนนั้น มีผูใหขอสันนิษฐานไป
หลายทาง เชน เป็นเสียงโฆษณาใหทราบวาจะมีการแสดงดนตรีหรือมหรสพ หรือการแสดงนั้นๆ กาลังจะเริ่ม
ขึ้นแลวบาง เป็นการอุนเครื่องใหกลามเนื้อทางานไดคลองแคลว เพื่อใหบรรเลงเพลงตอไปไดสะดวกขึ้นบาง
เป็นการทดสอบความถูกตองของเสียงในเครื่องดนตรีแตละชิ้น เพื่อจะไดแกไขใหถูกตองบาง จนถึงการเอา
ภูตผีเทวดา เทพเจา เขามาเกี่ยวของกับการบรรเลงก็มี อันลวนแลวใหเกิดประโยชนแ ทั้งผูฟใงดนตรีและนัก
ดนตรีเอง มี ผูใหขอคิดเห็น วา เพลงโหมโรงของไทย มีส วนคล ายกับ เพลงโหมโรงของชาวตะวัน ตกที่
เรียกวา Overture แตจะตางกันตรงที่วา เพลงโหมโรงของไทยบรรเลงกอนจะเปิดการบรรเลงดนตรี หรือ
แสดงโขน ละคร สวน Overture ของตะวันตก บรรเลงกอนที่จะเปิดการแสดงโอเปรา (Opera)
4. ระนาดเอก เป็นเครื่องดนตรีที่วิวัฒนาการมาจากกรับ โดยประดิษฐแไมกรับใหมีขนาดลดหลั่นกัน
เจาะรูรอยเชือกแลวนาไปแขวนบนรางไม เพื่อชวยอุมเสียงใหเกิดความไพเราะ ลักษณะของระนาดคอย
เปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆ มีเสียงไพเราะยิ่งขึ้น จนถือวาเป็นเสียงมาตรฐานในวงดนตรีไทย ระนาดรางหนึ่งจะมี
21 ลูก คาวาระนาด เป็นคาไทยแผลงมาจากคาวา "ราด" หมายถึงการวางเรียงแผออกไป นับเป็นเครื่อง
ดนตรีที่สาคัญของวงปี่พาทยแไทย ทาหนาที่แปลงลูกฆองใหเป็นทานองเต็ม มีกลเม็ดสลับซับซ อน มีเก็บ
สะบัด ขยี้ ฯลฯ ผูเลนจะตองมีความสามารถ มีความชานาญ เพราะระนาดเอกมีเสียงเดน และเป็นเสียงนาใน
วงปี่พาทยแ
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ศิลปะไทย กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมวรรณคดีสโมสร
วัตถุประสงคแ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ปรับเปลีย่ น และสรางความคิดใหม เกี่ยวกับวรรณคดีไทยไดอยาง
เหมาะสม
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณแ
1. ใบความรู “วรรณคดีไทย และวรรณคดีไทยที่ไดรับการยกยอง จากวรรณคดี
สโมสร”
2. กระดาษ
3. ปากกา
4. จอ LCD
5. ภาพยนตรแเรื่อง “กาพยแเหเรือ”
6. ใบงาน
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผูวิจั ยกระตุนผู เรียนโดยการถามว าใครรูจักกลอนในเรื่องพระอภัยมณี บาง พรอมทั้งท องให
ผูเรียนไดฟใงตอนที่ฤาษีมาชวยสุดสาคร “...แลวสอนวาอยาไวใจมนุษยแ...” พรอมทั้งเลาเนื้อเรื่องของกลอน
ในชวงนี้ใหนักศึกษาไดฟใง
2. ผูวิจัยแจกใบความรูวรรณคดีไทย และวรรณคดีไทยที่ไดรับการยกยอง จากวรรณคดีสโมสร”
ใหแกผูเรียน พรอมทั้งบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
3. ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีสโมสร
4. จากนั้นผูวิจัยใหผูเรียนดูการรองกาพยแเหเรือ ตัวอยางของวรรณคดีไทยที่ไดรับการยกยองวาเป็น
ยอดของกาพยแเหเรือ เรื่อง “กาพยแเหเรือ”ของเจาฟูาธรรมาธิเบศรแ
5. ผูวิจัยแจกใบงานเกี่ยวกับวรรณคดีสโมสร
6. แบงเป็นกลุม และใหแตละกลุมรวมกันอภิปรายถึงความงดงาม ความประทับใจที่มีตอวรรณคดี
ไทย รวมทั้งประสบการณแและความตองการในการอานวรรณคดีไทยที่ไดรับการยกยอง จากนั้นใหแตละกลุม
นาเสนอแนวคิดที่จะชวยสงเสริมการอานวรรณคดีไทยใหแกคนไทย
7. แตละกลุมออกมานาเสนอแนวทางการสงเสริมการอานวรรณคดีไทยที่ไดรับการยกยอง
8. ผูวิจัยสรุปกิจกรรม
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
1. วรรณคดีชวยใหความรูหลายดานที่จะชวยสรางเสริมสติปใญญาใหแกผูอาน เชนทางดานภาษาจะ
ทาใหผูอานมีความรูดานความหมายของคา การใชภาษาของแตละยุคสมัย แตละภาค แบบแผนของฉันท
ลักษณแแตละประเภท
2. วรรณคดีใหคุณคาทางอารมณแต างๆ เพราะวรรณคดีเป็นเรื่องศิลปะของการถายทอดความรูสึก
และอารมณแ ทาใหผูอานเกิดอารมณแคลอยตาม ไดรับรสสุนทรียภาพของวรรณคดี
3. วรรณคดีจะชวยสะทอนภาพสังคม สภาพชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู ของบรรพบุรุษ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเชื่อ และคานิยมตางๆ
4. วรรณคดีชวยขัดเกลาจิตใจและยกระดับจิตใจของผูอานใหสูงขึ้น ชวยจรรโลงจิตใจ ทาใหมนุษยแ
เห็นตัวอยางของความทุกขแ ความสุข และปใญหาชีวิตตางๆ ทาใหผูอานมองชีวิต ดวยความเขาใจมากขึ้น
การประเมินผล
สังเกตจากการรวมกันอภิปรายกลุม และการนาเสนอความคิดเห็นที่ไดจากการทากิจกรรม
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ใบความรูกิจกรรม “วรรณคดีสโมสร”
วรรณกรรม ความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษ คือคาวา Literature หมายถึง วรรณคดีหรือ
ศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ แลวเรียบเรียง นามาบอกเลา บันทึก ขับรอง หรือสื่อ
ออกมาดวยกลวิธีตาง ๆ โดยทั่วไปแลว จะแบงวรรณกรรมเป็น ๒ ประเภท คือ วรรณกรรมลายลักษณแ คือ
วรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือ และวรรณกรรมมุขปาฐะ อันไดแก วรรณกรรมที่เลาดวยปาก ไมไดจด
บันทึก
ดวยเหตุนี้ วรรณกรรมจึงมีความหมายครอบคลุมกวาง ถึงประวัติ นิทาน ตานาน เรื่องเลา ขาขัน
เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง คาคม เป็นตน
วรรณกรรม เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกดวยการใชภาษา เพื่อการสื่อสารเรื่องราวใหเขาใจ
ระหวางมนุษยแ ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษยแคิดคน และสรางสรรคแขึ้นเพื่อใชสื่อความหมาย เรื่องราวตาง ๆ ภาษาที่
มนุษยแใชในการสื่อสาร ไดแก
ภาษาพูด โดยการใชเสียง
ภาษาเขียน โดยการใชตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณแ และภาพ
ภาษาทาทาง โดยการใชกิริยาทาทาง หรือประกอบวัสดุอยางอื่น
ความงามหรือศิลปะในการใชภาษาขึ้นอยูกับ การใชภาษาใหถูกตอง ชัดเจน และ เหมาะสมกับเวลา
โอกาส และบุคคล นอกจากนี้ ภาษาแตละภาษายังสามารถปรุงแตง ใหเกิดความเหมาะสม ไพเราะ หรือ
สวยงามได นอกจากนี้ ยังมีการบัญญัติคาราชาศัพทแ คาสุภาพ ขึ้นมาใชได อยางเหมาะสม แสดงใหเห็น
วัฒนธรรมที่ เป็ นเลิศทางการใช ภาษาที่ ควรดารงและยึด ถือตอไป ผูส รางสรรคแง านวรรณกรรม เรีย กว า
นักเขียน นักประพันธแ หรือ กวี (Writer or Poet)
วรรณกรรมไทย แบงออกได 2 ชนิด คือ
1. รอยแกว เป็นขอความเรียงที่แสดงเนื้อหา เรื่องราวตาง ๆ
2.
รอยกรอง เป็นขอความที่มีการใชคาที่สัมผัส คลองจอง ทาใหสัมผัสไดถึงความงามของ
ภาษาไทย รอยกรองมีหลายแบบ คือ โคลง ฉันทแ กาพยแ กลอน และราย
วรรณคดี หมายถึ ง วรรณกรรมหรื อ งานเขี ย นที่ ย กย อ งกั น ว า ดี มี ส าระ และมี คุ ณ ค า ทาง
วรรณศิลป การใชคาวา วรรณคดีเพื่อประเมินคาของวรรณกรรมเกิดขึ้นในพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดี
สโมสรในสมัยรัชกาลที่ 6 วรรณคดี เป็นวรรณกรรมที่ถูกยกยองวาเขียนดี มีคุณคา สามารถทาใหผูอานเกิด
อารมณแสะเทือนใจ มีความคิดเป็นแบบแผน ใชภาษาที่ไพเราะ เหมาะแกการใหประชาชนไดรับรู เพราะ
สามารถ ยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น รูวาอะไรควรหรือไมควร
วรรณคดีแบงออกเป็น 2 ประเภท
1) วรรณคดีมุขปาฐะ คือ วรรณคดี แบบที่เลากันมาปากตอปาก ไมไดบันทึกไว เป็นลายลักษณแ
อักษร เชน เพลงพื้นบาน นิทานชาวบาน บทรองเลน
2) วรรณคดีราชสานัก หรือ วรรณคดีลายลักษณแ เชน ไตรภูมิพระรวง พระอภัยมณี อิเหนา ลิลิต
ตะเลงพาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา เจาอยูหัว ทรงตราพระราชกฤษฎีกา ตั้งวรรณคดีสโมสร ขึ้นเมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 เพื่อสงเสริมการแตงหนังสือให ถูกตองตามหลักภาษาไทย และไดสาระ
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ประโยชนแ เนื่องจากในยุคนั้นการแตงหนังสือมักเลียนแบบการแตงหนังสือภาษาตางประเทศ ทาใหหลัก
ไวยากรณแผิดเพี้ยนไป คาวา "วรรณคดี" ก็ไดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพรอมกับพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เพื่อใหมี
ความหมายสอดคลองกับคาวา "literature" ในภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการของวรรณคดีสโมสรเป็นผูทรงคุณวุฒิที่ทรงแตงตั้งขึ้นทาหนาที่คัดเลือกหนังสือดี
หนังสือที่ไดรับคัดเลือกจะไดรับพระราชทานรางวัล และไดรับพระบรมราชานุญาตใหประทับตราพระราช
ลัญจกรรูปพระคเณศรแ นับเป็นการมอบรางวัลทางวรรณกรรมอยางเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย
ตามพระราชกฤษฎีกา ไดแบงประเภทของหนังสือไว 5 ประเภท ดังนี้
1 กวีนิพนธแ คือ งานประพันธแโคลง กลอน กาพยแ ฉันทแ
2 ละครไทย คือ เนื้อเรื่องที่ประพันธแเป็นกลอนแปด
3 นิทาน คือ เนื้อเรื่องที่ประพันธแเป็นรอยแกว
4 ละครพูด คือ เนื้อเรื่องที่เขียนขึ้นสาหรับวรรณคดีแสดงบนเวที
5 ความอธิบาย คือ การแสดงศิลปะดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ที่ไมใชแบบเรียน ตารา หนังสือโบราณคดี
หรือพงศาวดาร
วรรณคดีสโมสร ยุติบทบาทลงในปี พ.ศ. 2468 แตหลังจากนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ
ภาพ ไดทรงกอตั้ง "สมาคมวรรณคดี" ขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2474 และยังใชมาตรฐานเดิมในการ
พิจารณาวินิจฉัย หนังสือกลอนลิลิต
วรรณคดีที่ไดรับการยกยอง
- ประเภทลิลิต ไดแก ลิลิตพระลอ
- ประเภทฉันทแ ไดแก สมุทรโฆษคาฉันทแ
- ประเภทกาพยแ ไดแก มหาชาติกลอนเทศนแ
- ประเภทความเรียงเรื่องนิทาน ไดแก สามก฿ก ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน)
- ประเภทกลอนสุภาพ ไดแก เสภาเรื่อง ขุนชางขุนแผน
- ประเภทบทละครรา ไดแก อิเหนา
- ประเภทบทละครพูด ไดแก หัวใจนักรบ
- ประเภทความเรียงอธิบาย ไดแก พระราชพิธีสิบสองเดือน
- ประเภทบทละครพูดคาฉันทแ ไดแก มัทนะพาธา
- ประเภทกวีนิพนธแ ไดแก พระนลคาหลวง
- ประเภทกาพยแเหเรือ ไดแก กาพยแเหเรือของเจาฟูาธรรมาธิเบศรแ
- ประเภทกลอนนิทาน ไดแก พระอภัยมณี
- ประเภทบทละครรอง ไดแก สาวเครือฟูา
- ประเภทนิราศ ไดแก นิราศนรินทรแ
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ใบงานกิจกรรม “วรรณคดีสโมสร”
คาชี้แจง ใหแสดงความคิดเห็นหลังจากอานใบความรูวรรณคดีสโมสร ในหัวขอตอไปนี้
1. ทานเคยไดอานวรรคดีไทยมากอนหรือไม เรื่องอะไรบาง หากไมไดอานสาเหตุเพราะอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. เขียนเลาถึงความประทับใจของทานหลังจากที่ไดรับชม VCD กาพยแเหเรือในงานพระราชพิธีเสด็จพระราช
ดาเนินถวายผาพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๙
พ.ย. ๒๕๕๕
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ทานคิดวาวรรณคดีไทยมีความสาคัญตอคนไทยและความเป็นไทยอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. หากมีโอกาสไดอานวรรณคดีไทยทีไ่ ดรับการยกยองทานจะเลือกอานเรื่องอะไร เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ศิลปะไทย กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมศิลปะไทยในยุคตางๆ
วัตถุประสงคแ
ระยะเวลา
สื่อและอุปกรณแ

เพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ประสบการณแ เกี่ยวกับศิลปะไทยในยุคตางๆ ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
8 ชั่วโมง
1. ใบงาน
2. ปากกา

วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผูวิจัยกระตุนผูเรียนโดยการสอยถามถึงเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะไทยดวยคากลาวของ อาจารยแ
ศิลป พีระศรีที่วา “ชีวิตสั้น ศิลปะยืนยาว”
2. ผูวิจัยแนะนาและเชิญวิทยากรที่อยูในแวดวงศิลปะไทย มาบรรยายเรื่อง “ศิลปะไทยในยุคตางๆ
รวมทั้งความงดงามของศิลปะไทยในแวดวงศิลปะโลก”
3. ผูวิจัยใหผูเรียนไดซักถามขอสงสัยหรือขอคาแนะนาจากวิทยากร
4. ผูวิจัยแจกใบความรูเกี่ยวกับศิลปะไทยในยุคตางๆ
5. ใหผูเรียนแบงกลุม และรวมกันแสดงความคิดเห็นจากประสบการณแที่ไดรับฟใง และขอคิดที่ไดรับ
6. ใหผูเรียนทบทวนเรื่องราวในอดีตของตนเองที่เกี่ยวของหรือประทับใจกับศิลปะไทยในยุคตางๆ
พรอมทั้งเหตุผล
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
“ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” ศิลปะไทยเป็นเอกลักษณแของชาติไทย เมื่อเราหันกลับมามองตัวเราเอง
ใหม ทาใหดูหางไกลเกินกวาจะกลับมาเรียนรูวา พื้นฐานของชาติบานเมืองเดิมเรานั้น มีความเป็นมาหรือมี
วัฒนธรรมอยางไร ความรูสึกเชนนี้ ทาใหเราลืมมองอดีตตัวเอง การมีวิถีชีวิตกับสังคมปใจจุบันจาเป็นตองดิ้น
รนตอสูกับปใญหาตาง ๆ ที่วิ่งไปขางหนาอยางรวดเร็ว ถาเรามีปใจจุบันโดยไมมีอดีต เราก็จะมีอนาคตที่คลอน
แคลนไมมั่นคง การดาเนินการนาเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรูศิลปะในครั้งนี้ จึงเป็นเสมือนการค นหา
อดีต โดยเราชาวศิลปะตองการใหอนุชนไดมองเห็นถึง ความสาคัญของบรรพบุรุษ ผูสรางสรรคแศิลปะไทย ให
เราทาหนาที่สืบสานตอไปในอนาคต
การประเมินผล
สังเกตจากการตั้งใจฟใงวิทยากร การซักถามขอสงสัย การขอคาปรึกษาและคาแนะ และการรวม
แสดงความคิดเห็น
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ใบงานกิจกรรม “กิจกรรมศิลปะไทยในยุคตางๆ”
คาชี้แจง ใหแสดงความคิดเห็นหลังจากไดฟใงวิทยากรบรรยายในหัวขอตอไปนี้
1. ทานคิดวาศิลปะไทยมีความสาคัญตอคนไทยอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ทานไดขอคิดอะไรบางจากการฟใงวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ใหทานเสนอแนวทางในการสงเสริมใหเพื่อนๆของทานสนใจในศิลปะไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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วัตถุประสงคแ
เพื่อใหผูเรียนมีมี
ความรู และ
สามารถใช
ภาษาไทยทั้ง
รอยแกวและ
รอยกรองได
อยางถูกตอง
และเหมาะสม

เนื้อหา
เนื้อหาความรู
ความสาคัญ
และประโยชนแ
เกี่ยวกับความ
เป็นไทยอยาง
ยั่งยืน ดาน
ศิลปะไทย
ภาษาไทย ภูมิ
ปใญญาไทย และ
สินคาไทย
2) ภาษาไทย
เกี่ยวกับรอย
แกว รอยกรอง,
ราชาศัพทแ,
สุภาษิตคา
พังเพย สานวน
ไทย, และการ
กลาวคาวาสวัสดี

กิจกรรม

สื่อ
2. ภาษาไทย
1. กระดาษ
1.1 กิจกรรมกลบท
2. ปากกา
-ผูวิจัยแจกใบความรู “กลบท” และอธิบาย
3. ใบความรู
ความเป็นมาความสาคัญของภาษาไทย พรอมทั้ง “กลบท และ
ชี้ใหเห็นถึงความงดงามของภาษาไทย โดยสอน ตัวอยางกลบทงู
การเขียนและการอานกลบทงูกินหางจาก "กล กินหาง”
บทศิริวิบุลกิตติ์" และ "จารึกวัดพระเชตุพนฯ"
4. ใบความรู
จากนั้นใหผูเรียนฝึกเขียนรูปแบบกลบท และ
“คาราชาศัพทแ”
แตงกลบทงูกินหางคนละ 1 บท พรอมออกมา 5. แผนปูายคา
อานใหเพื่อนฟใง
ราชาศัพทแ
1.2 กิจกรรมปริศนาคาราชาศัพทแ
6. ใบความรู
-ผูวิจัยแจกใบความรู “ราชาศัพทแ” ใหแกผูเรียน “สุภาษิตคา
จากนั้นใหแบงกลุมเป็น 2 ฝใ่ง ผูวจิ ัยเปิดแผน
พังเพย”
ปูายคาราชาศัพทแใหผเู รียนแขงขันกันตอบ
7. ใบความรู
1.3 กิจกรรมสานวนไทย...อะไรเอย
“ความเป็นมา
-ผูวิจัยแจกใบความรู “สุภาษิตคาพังเพย” แก
ของคาวา
ผูเรียน จากนั้นใหแบงกลุมเป็น 2 ฝใ่ง แบงกัน
สวัสดี”
เขียนชองวางใหพอดีกับสุภาษิตคาพังเพย แลว 8 TVC สวัสดี
ใหผูเรียนทายทีละตัวอักษร ทีมไหนทายสานวน
ไทยพรอมอธิบายความหมายไดถูกตอง เป็นผู
ชนะ
1.4 กิจกรรมสวัสดี
- ผูวิจัยเปิด TVC เรื่อง “สวัสดี” ซึง่ แคมเปญ
รณรงคแในการยกมือไหว ทักทายดวยคาวา
สวัสดี ใหผูเรียนชม
-ผูวิจัยแจกใบความรู “ความเป็นมาของคาวา
สวัสดี” แกผูเรียน
-จากนั้นผูวิจัยและผูเ รียนรวมอภิปรายถึงคุณคา
และประโยชนแของการกลาวคาวาสวัสดี

การประเมิน
สังเกต
พฤติกรรมของ
ผูเรียนในการ
มีสวนรวมจาก
การอภิปราย
การนาเสนอ
ขอมูล และ
การตั้งขอ
คาถาม
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ภาษาไทย กิจกรรมที่ 1 (กิจกรรม 4)
กิจกรรมกลบท
วัตถุประสงคแ เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน สรางความคิดใหม และกระทากิจกรรมเกี่ยวกับรอยแกว รอย
กรอง ได
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณแ
1. ใบความรู
2. ใบงาน
3. ปากกา
4. กระดาษ
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผูวิจัยแจกกลบทงูกลืนหางใน (พระราชนิพนธแในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่
๓) : ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ) ใหผูเรียนลองอานทีละคน และกระตุนดวยคาถามที่ทาทายใหผูเรียนได
พยายามลองถอดความใหได
2. ผูวิจัยแจกใบความรู “กลบท”
3. ผูวิจัยอธิบายความเป็นมาความสาคัญของภาษาไทย พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึงความงดงามของภาษาไทย
โดยสอนการเขียนและการอานกลบทงูกินหางจาก "กลบทศิริวิบุลกิตติ์" และ "จารึกวัดพระเชตุพนฯ"
4. จากนั้นใหผูเรียนลองอานงูกลืนหางใน (พระราชนิพนธแในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลที่ ๓) : ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ) อีกครั้ง
5. ผูวิจัยใหผูเรียนลองฝึกเขียนรูปแบบกลบท และแตงกลบทงูกินหางคนละ 1 บท แลวอออกมา
อานหนาหอง
6. ใหผูเรียนแตละกลุมไปศึกษากลบทแบบอื่นๆ แลวออกมาอธิบายและสอนเพื่อนๆ
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
ความงดงามของภาษาไทยกวางไกลสุดที่จะจิตนาการได กลบทงูกลืนหางเป็นตัวอยางของความ
วิจิตรพิสดารของรอยแกว คนไทยทุกคนควรจะไดมีโอกาสศึกษาไว
การประเมินผล
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับกลบท สามารถถอดกลบทงูกลืนหางได และสามารถแตงกลบทงูกลืนหางได
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ใบความรูกิจกรรม “งูกลืนหาง”

จารึกนี้เป็นหนึ่งในจารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษรจานวน ๕๐ แผน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๓) โปรดใหแตงขึ้น เนื่องจากมีพระราชประสงคแใหเป็นที่ศึกษาของผูสนใจในคา
ประพันธแดังกลาว จารึกดังกลาวติดอยูบนเสาพระระเบียงลอมรอบพระอุโบสถชั้นใน ของวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามฯ โดยเริ่มแผนที่ ๑ บริเวณทิศเหนือของพระอุโบสถเรื่อยมา ทางทิศตะวันออกและจบลงใน
แผนที่ ๕๐ ทางทิศใต จารึกแตละแผนแสดงถึงกลบทหรือกลอักษรแผนละ ๑ ประเภทโดยระบุชื่อ, แผนผัง
และบทประพันธแ
จารึกนี้แสดงตัวอยางกลอักษร “งูกลืนหาง” อันเป็นพระราชนิพนธแในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลา
เจาอยูหัว ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเศราใจที่ตองอยูหางไกลจากหญิงอันเป็นที่รัก
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ใบความรูกิจกรรม “งูกลืนหาง”
กลอนกลบท ตามพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายของคาวา "กลบท" ไววา คา
ประพันธแที่บัญญัติใหใชคาหรือสัมผัสเป็นชั้นเชิงยิ่งกวาธรรมดา เชน อมรแมนแมนแมนเจางามโฉม(กลบท
ตรีประดับ)
กลบท คือการประดิษฐแคิดแตงคาประพั นธแใหมีลักษณะแปลกไปจากเดิม โดยที่ลักษณะบังคับของ
คาประพันธแชนิดนั้นยังอยูครบถวน คาประพันธแที่แตงเป็นกลไดมีทั้ง โคลง ฉันทแ กาพยแ กลอน และราย
กลบทเป็นเครื่องแสดงสติปใญญาของกวีในการที่จะคิดคนพลิกแพลงกวีนิ พนธแแบบฉบับใหมีลักษณะ
เดนเป็นพิเศษขึ้น โดยการเพิ่มลักษณะบังคับตาง ๆ และเป็นเครื่องลับสมองลองปใญญาในหมูกวีดวยกัน ใน
การที่จะพยายามถอดรูปกลแบบที่ซอนไวใหสาเร็จ ผลพลอยไดคือความไพเราะของกวีนิพนธแ
สรุปแลว กลบท ก็คือ บทกลอนที่มีเงื่อนงา ชั้นเชิง แบบ วิธี ซอนเงื่อน อุบาย ที่นักกวีประพันธแโดย
กาหนดใหมีแบบเป็นพิเศษ โดยตั้งชื่อ กลบท ตางๆ กัน ดวยอาศัย กลบท กลอักษร ที่ซอนแบบสัมผัสพิสดาร
เมื่ออานแลวเกิดความไพเราะ ดวยทวงทาทานองหรือเนื้อความในบทกลอน กลบทนั้นๆที่บรรยายถึงเรื่อง
อะไร ก็ตั้งชื่อ กลอนกลบทนั้นใหสอดคลองกับเรื่องที่แตง จึงทาใหนักกวีทั้งหลายคิดตั้งชื่อ กลอนกลบทนั้นๆ
แตกตางกันออกไปตามความหมายที่ตนตองการ ดวยเหตุนี้ความละเอียดออนของ กลอนกลบท จึงซอน
ความหมายไวอยางหลากหลาย และมีความไพเราะสละสลวยเป็นพิเศษกวากลอนธรรมดาที่ไมไดซอนอักษร
สัมผัส สวนการสัมผัสวรรณยุกตแนั้น ก็ถือตามแบบการแตง กลอนแปดสุภาพทั่วไป
สาหรับ "กลบทงูกินหาง หรือ งูกลืนหาง" นี้ จัดเป็นกลอักษร ซึง่ กลอักษรมักมีการซอนคาอยู ตองมี
การถอดความกอน กลอักษรจึงจะอานไดความทีส่ มบูรณแ

แบบยังไมไดถอดความ
๐ อามาตยแนอม อภิวาท
บังคมถวาย กายพรอม
ทูลลาบาย บากหนา
จัดแจงกัน ผันผาย

แบบถอดความแลว
๐ อามาตยแนอม อภิวาท อามาตยแนอม
บังคมถวาย กายพรอม บังคมถวาย
ทูลลาบาย บากหนา ทูลลาบาย
จัดแจงกัน ผันผาย จัดแจงกัน
จาก "กลบทศิริวิบลุ กิตติ์" โดยหลวงศรีปรีชา (เซง)
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ใบงานกิจกรรม “กลบทงูกลืนหาง”
คาชี้แจง ใหแสดงความคิดเห็นหลังในหัวขอตอไปนี้
1. ทานรูจักรอยกรอง ประเภทใดบาง และประทับใจรอยกรองบทใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ใหทานลองแตงกลบทงูกลืนหาง 1 บท ทั้งแบบทีย่ ังไมไดถอดความ และแบบถอดความแลว
แบบยังไมไดถอดความ

แบบถอดความแลว

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

3. หลังจากเรียนรูเรื่องกลบทงูกลืนหางแลว ทานมีความสนใจทีจ่ ะศึกษากลบทอื่นๆ อีกหรือไม เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาษาไทย กิจกรรมที่ 2 (กิจกรรม 5)
กิจกรรมปริศนาคาราชาศัพทแ
วัตถุประสงคแ
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูคาราชาศัพทแจากการกิจกรรม
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณแ 1. กระดาษ
2. ปากกา
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผูวิจัยเริ่มกระตุนผูเรียนโดยการถามความหมายของคาราชาศัพทแ และอธิบายวิธีการแบงและใช
คาราชาศัพทแที่ถูกตอง
2. ผูวิจัยแบงกลุมผูเรียนออกเป็น 2 กลุม
3. ผูวิจัยใหแตละกลุมชวยกันระดมสมองในการหาคาราชาศัพทแตางๆ จานวน 30 - 40 คา
4. แตละกลุมเขียนคาราชาศัพทแหรือคาสามัญลงในแผนปูาย
5. ใหแตละกลุมออกมาเปิดแผนปูายเพื่อใหอีกกลุมหนึ่งบอกคาแปล หรือคาราชาศัพทแ
6. กลุมที่ไดคะแนนมากกวาเป็นกลุมที่ชนะ
7. ผูวิจัยแปลความหมายของคาราชาศัพทแแตละคา
8. ผูวิจัยสรุปผลของการดาเนินการกิจกรรม
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
ในแตละชวงชีวิตของบุคคล ยอมอาจจะไดใชคาราชาศัพทแบางไมมากก็นอย ซึ่งคาราชาศัพทแเป็นคา
สุภาพที่ใชใหเหมาะสมกับฐานะของบุคคลตางๆ คาราชาศัพทแเป็นการกาหนดคาและภาษาที่สะทอนใหเห็น
ถึง วั ฒ นธรรมอัน ดี ง ามของ ไทย แม คาราชาศัพ ทแ จ ะมี โ อกาสใช ในชี วิ ต น อย แต เป็ น สิ่ ง ที่ แสดงถึง ความ
ละเอียดออนของภาษาไทยที่มีคาหลายรูปหลายเสียงใน ความหมายเดียวกัน และเป็น ลักษณะพิเศษของ
ภาษาไทย โดยเฉพาะ
การประเมินผล
ผูเรียนสามารถเขาใจความหมาย คาแปล และการใชคาราชาศัพทแไดอยางถูกตองเหมาะสม
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ภาษาไทย กิจกรรมที่ 3 (กิจกรรม 6)
กิจกรรมสานวนไทย...อะไรเอย
วัตถุประสงคแ
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูสานวนไทย คาพังเพยจากการเขารวมกิจกรรม
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณแ 1. กระดาษ
2. ปากกา
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผูวิจัยแบงกลุมผูเรียนออกเป็น 2 กลุม
2. ผูวิจัยใหแตละกลุมชวยกันระดมสมองในการหาสานวนไทย คาพังเพย ตางๆ จานวน 20 - 30
คา
3. แตละกลุมเขียนคาสานวนไทย คาพังเพย ลงในแผนปูาย โดยเป็นชองวางใหเติมตัวอักษร
4. ใหแตละกลุมออกมาใบคาโดยการอธิบายความหมายและวิธใี ช เพื่อใหอีกกลุมหนึ่งทายตัวอักษร
หรือบอกสานวนไทย หรือคาพังเพยนั้นๆ โดยตองอธิบายถึงความหมายและการใชสานวนไทย หรือคา
พังเพยนั้นๆ ดวย
5. กลุมที่ไดคะแนนมากกวาเป็นกลุมที่ชนะ
6. ผูวิจัยอธิบายสรุปความหมายและการใชสานวนไทย หรือคาพังเพยนั้นๆ ดวย
7. ผูวิจัยสรุปผลของการดาเนินการกิจกรรม
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
สุภาษิต สานวนไทย และคาพังเพย ตางก็เป็นวัฒนธรรมของภาษาที่ไดรับการพัฒนามาจากวิถีชีวิต
ความเป็นอยูของคนไทยในยุคที่ผานๆ มาซึ่งแสดงใหเห็นถึงความงาม ความลึกซึ้งในการใชภาษาที่สะทอนถึง
ความเชื่อคานิยม ดวยขอความสั้นๆ ที่สละสลวย แตมีวามหมายแจมชัดมีแงคิดที่คมคายหรือมีการอบรมสั่ง
สอนสุภาษิตเป็นภาษาที่มีความงดงามหลากหลายมีความคมคายสละสลวยนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตก
ทอดสูลูกหลานไทย จึงเห็นคุณคา ของสุภาษิตควรไดรับการสืบทอดเพื่อเยาวชนจะไดรูถึงคุณคาความหมาย
ของสุภาษิต สานวนไทย และคาพังเพย เพื่อการนาไปใชไดอยางถูกตองเป็นการอนุรักษแสืบทอดวัฒนธรรม
ทางภาษาของเราตอไป
การประเมินผล
ผูเรียนสามารถเขาใจความหมาย คาแปล และการใชสุภาษิต สานวนไทย และคาพังเพย ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
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ภาษาไทย กิจกรรมที่ 4 (กิจกรรม 7)
กิจกรรมสวัสดี
วัตถุประสงคแ
เพื่อใหผูเรียนเขาใจความเป็นมาของคาวา สวัสดี และภูมิใจในการใชคาวา สวัสดี
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณแ 1. กระดาษ
2. ปากกา
3. ใบความรู
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผูวิจัยเปิด TVC เรื่อง “สวัสดี” ซึ่งแคมเปญรณรงคแในการยกมือไหว ทักทายดวยคาวา สวัสดี ให
ผูเรียนชม พรอมกับตั้งคาวาเกี่ยวกับการสวัสดีวา “ถาคุณไมเริ่ม........แลวใครจะเริ่ม??”
2. ผูวิจัยแจกใบความรู “ความเป็นมาของคาวา สวัสดี” แกผูเรียน
3. ผูวิจัยใหผูเรียนระดมสมองในการหาทางจัดทาแคมเปญรณรงคแใหคนไทยกลาวคาวา “สวัสดี”
4. ผูเรียนแตละกลุมออกมานาเสนอแคมเปญที่คิดไวหนาชัน้ เรียน
5. ผูวิจัยและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงแคมเปญของแตละกลุม พรอมแสดงขอคิดเห็นรวมกัน
6. ผูวิจัยและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงการกลาวคาวาสวัสดีของคนไทย
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
การกลาววาคาวาสวัสดี เป็นคากลาวงายๆ ที่แฝงใหเห็นถึงความมีจิตใจที่งดงามของคนทากลาว ที่
หวังจะใหผูอื่นพบเจอแตในสิ่งที่ ดี ซึ่งการกระทาที่งดงามดังกลาวนี้ ถือเป็นมงคลทั้งตอตัวผูพูด และผูฟใง
ดังนั้นการกลาวคาทักทายดวยคาวาสวัสดีจึงเป็นสิ่งที่คนไทยควรเห็นคุณคาใหและความสาคัญ
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการมีสวนรวมจากการอภิปรายการนาเสนอขอมูล และการตั้งขอ
คาถาม
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ใบความรูกิจกรรม “สวัสดี”
สวั ส ดี เป็ น ค าทั ก ทายของคนไทย โดยจะใช เ มื่ อ แรกพบกั น หรื อ เมื่ อ ต อ งการบอกลา โดย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของคาวา "สวัสดี (สวัสดิ์)" วาหมายถึง ความดี ความ
งาม ความเจริญรุงเรือง และความปลอดภัย "สวัสดี" เป็นภาษาสันสกฤต มาจากคาวา "สุ" เป็นคาอุปสรรค
(คาเติมหนาศัพทแที่ทาใหความหมายของศัพทแเปลี่ยนแปลงไป) แปลวา ดี งาม หรือ งาย และคาวา "อสฺติ"
เป็นคากิริยาแปลวา มี แผลงคาวา "สุ" เป็น "สว" (สฺ วะ) ไดโดยเอา "อุ" เป็น "โอ" เอา "โอ" เป็น "สฺว" ตาม
หลักไวยากรณแ แลวสนธิกับคาวา "อสฺติ" เป็น "สวสฺติ" อานวา สะ-วัด-ติ แปลวา "ขอความดีความงามจงมี
(แกทาน)"พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) ไดปรับเสียงของคาวา "สวสฺติ" ที่ทานไดสรางสรรคแขึ้นให
งายตอการออกเสียงของคนไทย จากคาสระเสียงสั้น (รัสสระ) ซึ่งเป็นคาตาย มาเป็นคาสระเสียงยาว (ทีฆ
สระ) ซึ่งเป็นคาเป็น ทาใหฟใงไพเราะ รื่นหูกวา จึงกลายเป็น "สวัสดี" ใชเป็นคาทักทายที่ไพเราะและสื่อ
ความหมายดีๆ ตอกันของคนไทย
สวัสดี ในสวนที่นามาใชเป็นคาทักทายนั้ น พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) ไดเลาถึง
ตนเหตุเดิมไววา เจาหนาที่วิทยุกระจายเสียงไดใชคา "ราตรีสวัสดิ์" ลงทายคาพูดเมื่อจบการกระจายเสียงตอน
กลางคืน โดยอนุ โ ลมตามคาว า "กู฿ด ไนตแ" (Goodnight) ของอัง กฤษ แตมี ผู ไ มเห็น ด วย ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง จึงขอใหกรรมการชาระปทานุกรมของกระทรวงธรรมการในสมัยนั้น ชวยคิดหาคาให ตก
ลงไดคาวา "สวัสดี" ไปใช และเมื่อ พ.ศ. 2476 พระยาอุปกิตศิลปสาร ไดนาไปเผยแพรใหนิสิต ในจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัยใชเป็นคาทักทายเมื่อพบกัน จึงไดแพรหลายใชกันตอมา
คาวาสวัสดีนั้นจะทาหนาที่ทั้งการทักทาย และอวยพรไปในคราวเดียวกัน และเมื่อเรากลาวคาวา
สวั ส ดี คนไทยเรายั ง ยกมื อ ขึ้น ประนมไหว ต รงอก มื อทั้ ง สองจะประสานกั น เป็ น รูป ดอกบั ว ตู ม เหมื อ น
สัญลักษณแที่สื่อความหมายถึงสิ่งสูงคาที่เป็นมงคล เพราะชาวไทยใชดอกบัวในการสักการะผูใหญ บูชาพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆแ สวนการวางมือไวตรงระดับหัวใจนั้น เป็นการถายทอดความรูสึกใหเห็นวา การ
ทักทายนั้นมาจากใจของผูไหว
คาวา สวัสดี ไดแพรหลายออกไปอยางกวางขวาง จนกลายเป็นคาของ "ชาตินิยม" เป็นวัฒนธรรม
อันหยั่งรากฝใงลึกลงในจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศ อากัปกิริยาของการ "สวัสดี" ผนวกกับ ความมีน้าใจ
ไมตรีของคนไทย และรอยยิ้มแหงมิตรภาพ ทาใหคาวา "สวัสดี" เป็นคาที่มีความหมายมากมายนัก
คนไทยควรจะมารวมกันดารงความเป็น "ไทย" ดวยรอยยิ้มแจมใสและคาทักทาย "สวัสดีคะ" "สวัสดี
ครับ"
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วัตถุประสงคแ
เพื่อใหผูเรียนมี
ความสนใจ และ
ภาคภูมิใจในภูมิ
ปใญญาไทย เรื่อง
ผาไทย
สถาปใตยกรรม
ไทย และการ
ทองเที่ยวแบบ
วิถีไทย

เนื้อหา
เนื้อหาความรู
ความสาคัญ และ
ประโยชนแเกีย่ วกับ
ความเป็นไทยอยาง
ยั่งยืน ดานศิลปะไทย
ภาษาไทย ภูมิปใญญา
ไทย และสินคาไทย
3) ภูมิปญ
ใ ญาไทย
เกี่ยวกับผาไทย
สถาปใตยกรรมไทย
การทองเที่ยววิถีไทย

กิจกรรม

สื่อ
3. ภูมิปใญญาไทย
1. กระดาษ
1.1 กิจกรรมผาไทย
2. ปากกา
-ผูวิจัยแจกใบความรู “ผาไทย” โดยอธิบาย 3. จอ LCD
ความเป็นมาความสาคัญของผาไทย พรอม 4. ใบความรู
ทั้งชี้ใหเห็นถึงความงดงาม และความนิยม
“ผาไทย”
ของผาไทยในเวทีโลก ประกอบกับใหชม
5. VDO Slide
VDO Slide เกี่ยวกับผาไทย จากนั้นให
เรื่อง ผาไทย
ผูเรียนออกมาเลาหนาชั้นถึงผาไทยที่ชื่นชอบ 6. ใบความรู
และอยากจะใช
“สถาปใตยกรรม
ไทย”
1.2 กิจกรรมสถาปใตยกรรมไทย
7. VDO Slide
-ผูวิจัยแจกใบความรู “สถาปใตยกรรมไทย” เรื่อง
โดยอธิบายความสาคัญ และความงดงาม
สถาปใตยกรรม
ของสถาปใตยกรรมไทย พรอมทั้งใหชม VDO ไทยของ
Slide เกี่ยวกับสถาปใตยกรรมไทย ของ
พระราชวังสนาม
พระราชวังสนามจันทรแ จากนั้นใหผูเรียน
จันทรแ
ออกมาเลาหนาชั้นถึงสถาปใตยกรรมไทยที่
8. ใบความรู
ชื่นชอบ
“การทองเที่ยว
วิถีไทย”
1.3 กิจกรรมการทองเที่ยววิถีไทย
9. VDO Slide
-ผูวิจัยแจกใบความรู “การทองเที่ยววิถี
เรื่อง เที่ยวลา
ไทย” โดยอธิบายความสาคัญของการ
คลองทองวิถี
ทองเที่ยววิถีไทย พรอมทั้งใหชม VDO Slide ไทย
เกี่ยวกับการทองเที่ยววิถีไทย เรื่อง “เที่ยว
ลาคลองทองวิถีไทย” จากนั้นใหผเู รียน
ออกมาเลาหนาชั้นถึงประสบการณแและ
ความประทับใจจากการทองเที่ยววิถีไทย

การประเมิน
สังเกต
พฤติกรรมของ
ผูเรียนในการ
มีสวนรวมจาก
การอภิปราย
การนาเสนอ
ขอมูล และ
การตั้งขอ
คาถาม
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ภูมิปใญญาไทย กิจกรรมที่ 1 (กิจกรรม 8)
กิจกรรมผาไทย
วัตถุประสงคแ
เพื่อใหผูเรียนรูจักผาไทย และการใชผาไทยอยางเหมาะสม
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณแ
1. กระดาษ
2. ปากกา
3. VDO Slide ผาไทย
4. ใบงาน
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผูวิจัยบรรยายถึงความเป็นมา ความสาคัญ ประโยชนแ ความงดงาม และความนิยมของผาไทย
2. ผูวิจัยเปิด VDO Slide เรื่องราวเกี่ยวกับผาไทย และประเภทของผาไทยแบบตางๆ
3. ผูวิจัยแบงกลุมผูเรียนเพื่อทาสรางกิจกรรมในการรณรงคแการสงเสริมการใชผาไทยใหแกเยาวชน
รุนใหม
4. ผูเรียนแตละกลุมออกมานาเสนอหนาชั้น
5. ผูวิจัยและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงผาไทย
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
ผาเป็นผลิตภัณฑแหัตถกรรมไทยที่บงบอกถึงความรุงเรืองของวัฒนธรรมประจาชาติ และความคิด
สรางสรรคแของคนในชาติ ในการรูจักทาเครื่องนุงหมและผลิตภัณฑแใชสอยในชีวิตประจาวันของคนไทย และ
ในขณะที่ความนิยมผาไทยในสังคมโลกเพิ่มสูงขึ้น คนไทยก็ควรใหความสนใจกับผาไทยใหเพิ่มขึ้น
การประเมินผล
ผูเรียนมีความรู สนใจ และสามารถนาเสนอกิจกรรมรณรงคแการใชผาไทยได
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ใบงานกิจกรรม “ผาไทย”
คาชี้แจง ใหแสดงความคิดเห็นหลังจากไดฟใงวิทยากรบรรยายในหัวขอตอไปนี้
1. หลังจากชม VCD และอานใบความรูเกี่ยวกับผาไทยแลว ทานคิดวาผาไทยมีความสาคัญตอคนไทยอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ถาทานมีโอกาสไดใชผาไทย ทานจะเลือกใชผาไทยหรือไม เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. เมื่อสงกรานตแทผี่ านมาทีส่ ยามสแควรแ มีกิจกรรม “สงกรานตแเมษา ผาขาวมาครองโลก” เพื่อเชิญชวนใหผู
มารวมงานแตงกายโดยใชผา ขาวมา ใหทานลองสรางกิจกรรมรณรงคแการสงเสริมการใชผาไทยใหแกเยาวชน
รุนใหมซัก 1 กิจกรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภูมิปใญญาไทย กิจกรรมที่ 2 (กิจกรรม 9)
กิจกรรมสถาปใตยกรรมไทย
วัตถุประสงคแ
เพื่อใหผูเรียนรูสึกภาคภูมิใจในภูมิปใญญาไทยดานสถาปใตยกรรมไทย
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณแ
1. กระดาษ
2. ปากกา
3. VDO Slide สถาปใตยกรรมไทย 4. ใบงาน
5 ใบความรู
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผูวิจัยกระตุนผูเรียนถึง “วิธีการสรางบานเพื่อหนีน้าทวม” หรือ กาสรางบานเพื่อประหยัด
พลังงาน
2. ผูวิจัยแจกใบความรูเกี่ยวกับสถาปใตยกรรมไทย
3. ผูวิจัยบรรยายถึงความเป็นมา ความสาคัญ ประโยชนแ และความงดงามของสถาปใตยกรรมแบบ
ไทย
4. ผูวิจัยเปิด VDO Slide เรื่องราวเกี่ยวกับสถาปใตยกรรมไทยของพระราชวังสนามจันทรแ
5. ผูวิจัยพาผูเรียนเดินชมความงดงามของสถาปใตยกรรมของวัดศาลาแดง พรอมอธิบายถึงสิ่งที่เป็น
สถาปใตยกรรมตางๆที่สอดแทรกดวยเกร็ดความรูเพิ่มเติมเขาไป
6. ผูเรียนทาใบงานเกี่ยวกับสถาปใตยกรรมไทย
7. ผูเรียนนาเสนอสถาปใตยกรรมไทยที่ชื่นชอบ และแนวทางในการอนุรักษแสถาปใตยกรรมดังกลาว
8. ผูวิจัยและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงสถาปใตยกรรมไทย
สรุปแนวคิดที่ไดจากกิจกรรม
สถาปใตยกรรมไทย คือมรดกทางวัฒนธรรมอันสาคัญของชาติ เหตุเพราะสิ่งนี้เป็นผลงานรังสรรคแที่
เป็นภูมิปใญญาสั่งสมแหงบรรพชนเรื่อยมานับแตอดีตกาลนานมาแลว ซึ่งเป็นงานที่แสดงใหเห็นถึงรากทาง
วัฒนธรรมไทยอยางเห็นไดชัด
การประเมินผล
ผูเรียนใหความสนใจ และมีสวนรวมในการทากิจกรรม การนาเสนอขอมูล และการตั้งขอคาถาม
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ใบความรูกิจกรรม “สถาปใตยกรรมไทย”
ส ถ า ปใ ต ย ก ร ร ม ไ ท ย ห ม า ย ถึ ง ศิ ล ป ะ ก า ร ก อ ส ร า ง ข อ ง ไ ท ย อั น ไ ด แ ก อ า ค า ร
บานเรือน โบสถแ วิหาร วัง สถูป และสิ่งกอสรางอื่น ๆ มีลักษณะแตกตางกันไปตามภูมิศาสตรแ และคตินิยม
สถาปใตยกรรมไทย มีมานานตั้งแตที่คนไทยเริ่มตั้งถิ่นฐาน เป็นเวลารวม 4000 ปี บรรพบุรุษไทยไดพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบสถาปใตยกรรมอันเป็นสิ่งจาเป็นตอการดารงชีวิต เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ
สภาพภูมิประเทศ โดยเพิ่มเติมใสเอกลักษณแความเป็นไทยเขาไป ซึ่งนับเป็นการแสดงออกความสามารถของ
บรรพบุ รุ ษ ไทย สามารถแบ ง ยุ ค ได เ ป็ น 2
รู ป แบบใหญ ๆ คื อ สถาปใ ต ยกรรมไทยสมั ย
ประวัติศาสตรแ และ สถาปใตยกรรมสมัยรัตนโกสินทรแ
สถาปใตยกรรมไทยสมัยประวัติศาสตรแ สามารถแบงไดเป็นยุคๆ ไดแก ยุคทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่
12 - 16) ยุคศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 - 18) ยุคลพบุรี (ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 18) ยุคเชียงแสน (ราว
พุทธศตวรรษที่ 16 - 23) ยุคสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 19 - 20) ยุคอูทอง (ราวพุทธศตวรรษที่ 17 -20) และ
ยุคอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 20 - 23) ยุคทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 12 - 16) จะปรากฏอยูในภาคกลางของ
ประเทศไทย แถบจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี สิงหแบุรี ลพบุรี
ราชบุ รี และ ยั ง กระจายไปอยู ทุ ก ภาคประปราย เช น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตะวั น ออกและ
ใต สถาปใตยกรรมแบบทวาราวดีมักกออิฐและใชสอดิน เชน วัดพระเมรุ และเจดียแจุลปะโทนวัดพระประ
โทน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บางแหงมีการใชศิลาแลงบาง เชนกอสรางบริเวณฐานสถูป การ
กอสรางเจดียแในสมัยทวาราวดีทีพบทั้งเจดียแฐานสี่เหลี่ยม เจดียแทรงระฆังคว่า มียอดแหลมอยูดานบน
ยุคศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 - 18)พบในภาคใต ศูนยแกลางของอาณาจักรศรีวิชัยไมทราบแนชัด ใน
ประเทศไทยจะพบรองรอยการ สรางสถูปตามเมืองสาคัญ เชน เมืองครหิ อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรแ
ธานี เมืองตามพรลิงกแ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาเภอยะรัง จังหวัดปใตตานี ลักษณะของสถาปใตยกรรม
แบบศรีวิชัย คือการสรางสถูปทรงมณฑปใหมีฐานและเรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สวนยอดเป็นเจดียแแปด
เหลี่ ย ม ส ว นฐานปากระฆั ง สรา งเป็ น ชิ้ น ลดหลั่ น กัน ไป มี เจดี ยแ ป ระดั บ มุ ม และซุ ม บั นแถลงในแต ล ะทิ ศ
ตัวอยางเชน พระบรมธาตุไชยาจังหวัด สุราษฎรแธานี
ยุ คลพบุ รี (ราวพุ ท ธศตวรรษที่ 12 - 18)พบบริเ วณ ภาคกลาง ภาคตะวั น ออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีรูปแบบคลายศิลปะขอม เชน เทวาลัย ปราสาท พระปรางคแ ตางๆ นิยมใชอิฐ หิน
ทรายและศิลาแลง โดยใชอิฐและหินทรายสาหรับสรางเรือนปราสาทและใชศิลาแลง สรางสวนฐาน ตอมาก็
สรางดวยศิลาแลงทั้งหลัง สถาปใตยกรรมที่ยังคงสภาพสมบูรณแอยูเชน ปรางคแ วัดพระพายหลวง จังหวั ด
สุโขทัย และ พระปรางคแสามยอด จังหวัดลพบุรี
ยุคเชียงแสน (ราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 23)พบในภาคเหนือ สถาปใตยกรรมสวนใหญสรางเพื่อ
เป็นศาสนสถาน อาณาจักรเชียงแสนไดรับเอา ศิลปวัฒนธรรมมาจากดินแดงแหงอื่นเขาผสมผสาน ทั้งศิลปะ
สุโขทัย ศิลปะทวาราวดี ศิลปะศรีวิชัย ศิลปะพมา เชียงแสนนั้นเคยเป็นเมืองหลวงของลานนาตอเนื่องจาก
เวียงกุมกาม เชียงแสนที่มีศิลปะหลายอยางรวมกันนั้นเพราะวา ไดตกเป็นเมืองขึ้นของเมืองที่มีศิลปะนั้นๆ
เชนวัดพระธาตุจอมสวรรคแและวัดลางหมายเลข 13 นอกเมืองเป็นตน พบวาไดมีศิลปะพมาผสมผสานอยูดวย
ยุคสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 19 - 20)ศิลปะสุโขทัยเริ่มตนราว พ.ศ. 1780 เมื่อพอขุนศรีอินทราทิตยแ
สถาปนากรุงสุโขทัย เอกลักษณแ ของสถาปใตยกรรมสุโขทัย จะออกแบบใหกอเกิดความศรัทธาดวยการสราง
รูปทรงอาคารในเชิง สัญลักษณแ เชน การออกแบบเจดียแทรงดอกบัวตูม หรือ เจดียแทรงกลม และปใ้นรูปชาง
ลอมรอบฐานเจดียแ
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ยุคอูทอง (ราวพุทธศตวรรษที่ 17 -20)เป็นศิลปะที่เกิดจากการรวมกันของศิลปะทวาราวดี และ
อารยธรรมขอม ตัวอยางของสถาปใตยกรรมอูทองเชน พระปรางคแองคแใหญในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด
ลพบุรี
ยุคอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 20 - 23)เอกลักษณแของสถาปใตยกรรมในยุคนี้ คือการออกแบบใหแสดง
ถึงความยิ่งใหญ ร่ารวย สถาปใตยกรรมจึงมีขนาดและรูปรางสูงใหญ ตกแตงดวยการแกะสลักปิดทอง โบสถแ
วิหารในกรุงศรีอยุธยาไมนิยมสรางใหมีชายคายื่นออกมาจากหัวเสามากนัก สวนใหญมีบัวหัวเสาเป็นรูปบัวตูม
และนิยมเจาะผนังอาคารใหเป็นลูกกรงเล็กๆแทนชองหนาตาง ลักษณะเดนของการกอสรางโบสถแวิหารอีก
อยางคือ การปลอยแสงใหสาดเขามาในอาคารมากขึ้น โดยจะออกแบบใหแสงเขามาทางดานหนาและฉายลง
ยังพระประธาน สมัยอยุธยาตอนปลาย รูปแบบสถาปใตยกรรมถือวาอยูในจุดสูงสุด คือเป็นสถาปใตยกรรมที่
สามารถตอบสนองความตองการของมนุษยแไดทุก ประการ และมีความงดงามออนชอยตามลักษณะแบบ
ไทยๆ แตการพัฒนาทางสถาปใตยกรรมตองหยุดลงหลังกรุงศรีอยุธยาพายแพแกพมาในปี พ.ศ. 2310 นับเป็น
จุดเปลี่ ยนแปลงที่ส าคัญ ในทุกๆด าน ไมว าจะเป็ น ทั้ง ดา นการปกครอง ดา นสั งคม ด านเศรษฐกิจ ดา น
วัฒนธรรม ฯลฯ
สถาปใตยกรรมสมัยรัตนโกสินทรแ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว นับเป็นยุคทองแหง
ศิลปะจีน มีการใชการกออิฐถือปูนและใชลวดลายดินเผาเคลือบประดับหนาบันแทนแบบเดิม
สมั ยรัชกาลที่ 4 เริ่ม มีการติด ตอกับชาติ ตะวัน ตกมากขึ้น มี การสรางอาคารต างชนิด เพื่ อรองรับ
กิจกรรมทางธุรกิจนอกเหนือจากที่อยูอาศัยและวัดวาอารามในอดีต ไดแก โรงงาน โรงสี โรงเลื่อย หางราน
และที่ พั กอาศั ย ของชาวตะวั น ตก นอกจากนี้ การสร า งอาคารของทางราชการ กระทรวงต า ง ๆ และ
พระราชวังที่มีรูปแบบตะวันตกผสมผสานกับสถาปใตยกรรมไทย เชน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่ง
อนันตสมาคม เป็นตน วัดที่มีการผสมผสานสถาปใตยกรรมตะวันตกเชน วัดนิเวศธรรมประวัติ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นศิลปะแบบกอธิค
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพไดแบงประเภท ของบานเรือนในกรุงเทพตามแบบวัฒนธรรม
ออกเป็น 3 แบบ คือ
 แบบเดิ ม คือ แบบเรือนของผูมีฐานะ (ระดับ) เดียวกัน เคยทามาอยางไรก็ท ามาอย างนั้น มิไดคิ ด
เปลี่ยนแปลงยกตัวอยางเชน วังเจาบานนายขุน
 แบบผสม คือ เอาตึกฝรั่งหรือเกเงจีนมาสรางแทรกเขาบาง เขาใจวาเกิดขึ้นในรัชการที่ 4 และตอมา
จนตนรัชกาลที่ 5 ดังตัวอยางที่มีเกเง และ การแกไขตาหนักที่วังทาพระ เป็นตน
 เปลี่ยนเป็นอยางใหม คือ เลิกสรางเรือนแบบไทยเดิม และตึกฝรั่ง เกเงจีน คิดทาเป็นตึกฝรั่งทีเดียว
เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
อยางไรก็ตามรูปแบบของสถาปใตยกรรมในสมัยนั้นก็คงเอกลักษณแไทยเอาไวบาง เชนการนาหนา ตา
สถาปใตยกรรมไทยเขามาใสดานหนาของตึก ไมวาจะเป็น ลายฉลุไม หลังคา ทรงจั่ว
คุณคาที่มีอยูในงานสถาปใตยกรรมไทยนั้นเราอาจเริ่มตนเรียนรูกันไดจากมรดกชิ้นสาคัญตางๆของ
ชาติ ที่บรมครูไดรังสรรคแไวแลว หากไดเรียนรูอยางเขาใจจากงานชั้นเยี่ยม เราก็จะเขาใจสิ่งตางๆที่เกี่ยวเนื่อง
ทั้งหมด เพราะหากเราไมเคยรูเห็นของดี เรายอมไมสามารถประเมินคุณคาสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาตอมาได เราจะ
ไดมาเรียนรูรวมกัน
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ใบงานกิจกรรม “สถาปใตยกรรมไทย”
คาชี้แจง ใหแสดงความคิดเห็นหลังจากไดฟใงวิทยากรบรรยายในหัวขอตอไปนี้
1. ทานคิดวาชื่นชอบสถาปใตยกรรมไทยที่ใดบาง เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ทานคิดวาแหลงสถาปใตยกรรมไทยเป็นแหลงรวมศิลปะไทยแขนงตางๆใชหรือไม เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ถาทานมีโอกาสไดไปเที่ยวชมสถาปใตยกรรมไทย ทานตองการไปที่ใด เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

293
ภูมิปใญญาไทย กิจกรรมที่ 3 (กิจกรรม 10)
กิจกรรมทองเที่ยววิถีไทย
วัตถุประสงคแ

เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน สรางความคิดใหม และกระทากิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยววิถี
ไทยได
ระยะเวลา
12 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณแ
1. กระดาษ
2. ปากกา
3. VDO เที่ยวลาคลองทองวิถไี ทย 4. ใบงาน
5. ทัศนศึกษาพระราชวังสนามจันทรแ
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผูวิจัยเริ่มจากการถามคาถาม “ปิดเทอมนี้ไปเที่ยวไหนดี??” โดยใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น
แหลงทองเที่ยวตางๆ วาเป็นอยางไร ดีอยางไร
2. ผูวิจัยใหผูเรียนแบงกลุมระดมสมองถึงการทองเที่ยววิถีไทย วาเป็นอยางไร มีทไี่ หนบาง จากนั้น
ออกมานาเสนอหนาชั้นเรียน
3. ผูวิจัยเปิด VDO เที่ยวลาคลองทองเที่ยววิถีไทย ใหผูเรียนไดชม
4. ผูวิจัยพาผูเรียนศึกษาวิถีชีวิตริมคลองทวีวัฒนา ขางวัดศาลาแดง เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เพื่อใหผูเรียนไดบูรณาการความรูทั้งในเรื่องผาไทย สถาปใตยกรรมไทย และการทองเที่ยวในแบบวิถีไทย
ใหแกตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ผูเรียนทาใบงานเกี่ยวกับการทองเที่ยววิถีไทย และใหแตละกลุมระดมสมองกันอีกครั้งกอน
นาเสนอ
6. ผูวิจัยและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงการทองเที่ยววิถีไทยที่ไดนาเสนอ
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
การทองเที่ยววิถีไทย นับเป็นการทองเที่ยวที่คานึงถึงสภาพแวดลอม และผูที่มาทองเที่ยวนั้นจะตอง
เป็นบุคคลเฉพาะกลุมโดยรู และไมทาลายสภาพแวดลอม เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน หรือสิ่ง
ที่นาใจที่จะทาการทองเที่ยวนั้นเสียหาย ซึ่งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแนี้รวมไปถึงรูปแบบการทองเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดวย
การประเมินผล
ผูเรียนใหความสนใจ และมีสวนรวมในการทากิจกรรม การนาเสนอขอมูล และการตั้งขอคาถาม
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ใบงานกิจกรรม “ทองเที่ยววิถีไทย”
คาชี้แจง ใหทานรวมแสดงความคิดเห็นและตอบคาถามตอไปนี้
1. ทานคิดวาการทองเที่ยววิถีไทย วาเป็นอยางไร มีที่ไหนบาง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ทานคิดวาการทองเที่ยววิถีไทยที่เหมาะสมควรจะเป็นอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. สิ่งไดจากการทัศนศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

295
วัตถุประสงคแ
เพื่อใหผูเรียน
ปรับเปลี่ยน
และสราง
ความคิดใหม
รวมทั้งสามารถ
กระทากิจกรรม
เกี่ยวกับ
ความเป็นไทย
อยางยั่งยืน
ดานสินคาไทย
เรื่องสินคาไทย
ในเรื่อง เครื่อง
จักสาน ผาไทย
นิยมสินคาไทย

เนื้อหา
เ นื้ อ ห า ค ว า ม รู
ความส าคั ญ และ
ประโยชนแเกี่ยวกับ
ความเป็นไทยอยาง
ยั่ ง ยื น ด า นศิ ล ปะ
ไทย ภาษาไทย ภูมิ
ปใ ญ ญาไทย และ
สินคาไทย
4) สินคาไทย
ในเรื่ อ ง เครื่ อ งจั ก
สาน ผ า ไทย นิ ย ม
สินคาไทย

กิจกรรม
4. สินคาไทย
1.1 กิจกรรมสานปลาตะเพียน
-ผู วิ จั ย แจกใบความรู “เครื่อ งจั ก สาน”
โดยอธิบายความเป็นมาความสาคัญของ
เครื่องจักสานของไทย
-ผูวิ จั ยใหผูเรียนชม VDOสาธิต การสาน
ปลาตะเพียน พรอมทั้งใหผูเรียนทุกคนได
ลองสานปลาตะเพียน
1.2 กิจกรรมสินคา OTOP
-ผูวิจัยแจกใบความรู “สินคาไทย” โดย
อธิบายความสาคัญ และความนิยมสินคา
ไทยของชาวตา งชาติ พรอมทั้ง ใหชมมิ ว
สิควิดีโอเพลง “เมดอินไทยแลนดแ” และ
เพลง “ทามือ” ของศิลปิน คาราบาว ซึ่ง
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมใหคนไทยใช
ของไทย
-ผูวิจัยนาเสนอตัวอยางของสินคา OTOP
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑแขึ้นชื่อของแตละหมูบาน
-จากนั้นใหผูเรียนรวมกันอภิป รายถึงแง
คิดที่ไดรับจาก VCD และตัวอยางสินคา
OTOP และคาหรือ ประโยคที่ โ ดนใจ
พรอมเหตุผล และชวยกันระดมสมองเพื่อ
หาทางกระตุ น หรื อ ส ง เสริ ม ให ค นไทย
บริโภคสินคาไทยเพิ่มขึ้น

สื่อ
1. กระดาษ
2. ปากกา
3. จอ LCD
4. ใบความรู
“ เ ค รื่ อ ง จั ก
สาน”
5. VDO สาธิต
การสานปลา
ตะเพียน
6. ใบลานหรือ
กระดาษ
โปสเตอรแ
6. ใบความรู
“สินคาไทย”
7. Music VDO
เพลง“เมดอิ น
ไ ท ย แ ล น ดแ ”
และเพลง “ท า
มื อ ”
ของ
ศิ ล ปิ น คา ร า
บาว
8.
สิ น ค า
OTOP

การประเมิน
สั ง เ ก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
ของผูเรียนใน
ก า ร มี ส ว น
ร ว มจากการ
อภิป รายการ
นาเสนอ
ข อ มู ล และ
ก า ร ตั้ ง ข อ
คาถาม
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สินคาไทย กิจกรรมที่ 1 (กิจกรรม 11)
กิจกรรมสานปลาตะเพียน
วัตถุประสงคแ เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน สรางความคิดใหม และกระทากิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักสานได
ระยะเวลา
8 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณแ
1. ใบความรู เครื่องจักสาน
2. ใบลานหรือกระดาษโปสเตอรแ
3. VDO สาธิตการสานปลาตะเพียน
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผูวิจัยกระตุน ความสนใจของผูเรียนดวยคาวาของความหมายวา “จักสาน” ประกอบดวยกี่คา
แปลวาอยางไร
2. ผูวิจัยแจกใบความรูเรื่อง ”เครื่องจักสาน” พรอมทั้งบรรยายความรูเกี่ยวกับความเป็นมา
ความสาคัญ และประโยชนแของเครื่องจักสาน
3. ผูวิจัยและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงความสาคัญและคุณคาของเครื่องจักสาน
4. ผูวิจัยชี้ใหเห็นถึงเครื่องจักสานที่เป็นของเลนสาหรับเด็กในวัยเยาวแ
5. ผูวิจัยแจกใบลาน หรือกระดาษโปสเตอรแ สาหรับสานปลาตะเพียน
6. ผูวิจัยเปิด VDO สาธิตการสานปลาตะเพียน
7. ผูเรียนทุกคนไดลองสานปลาตะเพียนและนากลับบาน
สรุปแนวคิดทีไ่ ดจากกิจกรรม
เครื่องจักสานไทย เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณคายิ่งอยางหนึ่งของไทย ที่ทาสืบทอดกันมาแต
โบราณ แมทุกวันนี้จะมีเครื่องมือเครื่องใชที่ทาจากโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ตาม แตก็ยังมีเครื่องมือ
เครื่องใชหลายชนิดที่ไมสามารถผลิตดวยวัตถุดิบอื่นๆ ที่ผลิตดวยเครื่องจักรตามระบบอุตสาหกรรมมาใชแทน
เครื่องจักสานได เชนเครื่องจักสานประเภทกองขาวใสขาวเหนียวนึ่ง สิ่งเหลานี้ แสดงใหเห็นคุณลักษณะ
พิเศษของเครื่องจักสานที่มีคุณคาในตัวเอง ยากที่จะใชงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมอยางอื่นทดแทนได สิ่ง
เหลานี้เป็นคุณคาพิเศษของเครื่องจักสานที่ตางไปจากผลิตภัณฑแอื่นที่ผลิตดวยเครื่องจักร เครื่องจักสานจึง
เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณคายิ่งอยางหนึ่งของไทยที่ควรอนุรักษแไวสืบไป
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการมีสวนรวม จากการอภิปราย การนาเสนอขอมูล และการสาน
ปลาตะเพียน
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สินคาไทย กิจกรรมที่ 2 (กิจกรรม 12)
กิจกรรมสินคา OTOP
วัตถุประสงคแ
เพื่อใหผูเรียนปรับเปลี่ยน สรางความคิดใหม และกระทากิจกรรมเกี่ยวกับสินคาไทย
ระยะเวลา
6 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณแ
1. LCD
2. MV เพลง “เมดอินไทยแลนดแ” และเพลง “ทามือ”
3. ผลิตภัณฑแ OTOP
4. ใบงาน
5. ปากกา
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผูวิจัยกระตุนผูเรียนดวยการถามเกี่ยวกับเรื่อง OTOP
2. ใหผูเขารวมดูและฟใงมิวสิค วีดิโอเพลง “เมดอินไทยแลนดแ” ของศิลปินวง คาราบาว โดยเพลง
จะมีเนื้อหาในการสงเสริมใหคนไทยใชของไทย นิยมไทย เพราะสินคาไทยมีคุณภาพไมแพขาติใดในโลก
3. ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงแงคิดที่ไดรับจากเพลงเมดอินไทยแลนดแนี้ และคาหรือประโยคที่โดน
ใจ พรอมเหตุผล
4. ผูวิจัยบรรยายเรื่องความสาคัญของสินคาไทย ความนิยมของสินคาในตางประเทศ รวมทั้ ง
คานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทย และการรณรงคแใหคนไทยหันมานิยมของไทย ใหมากขึ้น
5. ผูวิจัยแสดงสินคา OTOP ที่ผลิตขึ้นจากมือชาวบาน และเป็นผลิตภัณฑแที่ขึ้นของแตละตาบลทั่ว
ประเทศไทย
6. ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงแงคิดที่ไดรับจากเพลงทามือนี้ และคาหรือประโยคที่โดนใจ พรอม
เหตุผล
7. ผูวิจัยใหผูเรียนระดมสมองถึงปใญหา อุปสรรคที่คอยขัดขวางในการใชสินคาไทย รวมทั้งแนวทาง
ในการแกไขปใญหาดังกลาว พรอมนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันกับกลุมใหญ
สรุปแนวคิดที่ไดจากกิจกรรม
สินคาไทยเป็นสินคาที่มีคุณภาพไมแพสินคาประเทศอื่นๆ ในโลก แตการที่คนไทยหันไปนิยมสินคา
ตางประเทศมากกวาสินคาไทย เป็นเพราะคานิยม และการเลียนแบบฝรั่ง โดยที่ไมไดดูรากเหงา และความ
เหมาะสมคนตนเอง การกระตุนใหคนไทยไดใชสินคาไทย จึงเป็นสิ่งจาเป็นและควรรีบเรงทาใหเกิดโดยเร็ว
โดยเริ่มที่ตัวเองกอน
การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการมีสวนรวม จากการอภิปราย และการนาเสนอขอมูล
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ใบงานกิจกรรม “สินคา OTOP”
คาชี้แจง ใหแสดงความคิดเห็นหลังจากไดดูและฟใงมิวสิค วีดโี อเพลงในหัวขอตอไปนี้
1. คาหรือประโยคใดในเพลงเมดอินไทยแลนดแที่ทา นรูส ึกโดนใจ และทาใหรูสึกวาคนไทยควรใชสินคาไทยไดดี
ที่สุด เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ยกตัวอยางสินคา OTOP ที่ทา นเคยใช
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ใหทานลองเสนอแนวทางในการรณรงคแใหคนไทยนิยมสินคาไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนที่ 4 การทบทวน ความคิด ความเขาใจที่เปลี่ยนแปลงไป
วัตถุประสงคแ
เพื่อใหผูเรียน
การทบทวน
ความคิด ความ
เขาใจที่
เปลี่ยนแปลงไป
โดยการ
เปรียบเทียบ
ความคิดเมื่อ
เริ่มตนบทเรียน
กับความคิดของ
เมื่อสิ้นสุด
บทเรียน

เนื้อหา
ทบ ท ว นค ว า ม รู
ค ว า ม เ ข า ใ จ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณแ
ค ว า ม ชื่ น ช ม ใ น
ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย
อย า งยั่ นยื น ใน
ด า น ศิ ล ป ะ ไ ท ย
ภ า ษ า ไ ท ย ภู มิ
ปใ ญ ญาไทย และ
สิ น ค า ไ ท ย ที่
เปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรม
- ผูวิจัยถามคาถามเหมือนตอนขั้นที่ 1 อีกครั้ง
เพื่อทบทวนสิ่งที่ผูเรียนรูสึกไดวาเปลี่ยนแปลง
ไป “เมื่อถึงตอนนี้ ถาเอยคาวาความเป็นไทย
อยางยั่งยืน ในดานศิลปะไทย ภาษาไทย ภูมิ
ปใ ญ ญาไทย และสิ น ค า ไทย คุ ณ นึ ก ถึ ง อะไร
....??” โดยใหผูเรียนเขียนใสใบงาน ”ใหโลก....
นิยมไทย” อีกครั้ง
- ใหผูเรียนแบงกลุมเพื่ออภิปรายภายในกลุม
เกี่ยวกับความเป็นไทยในดานตางๆ
- ให ผู เ รี ยนแต ล ะกลุ ม ออกมาน าเสนอใน
รูปแบบ mind mapping
- ผูวิจัยสรุปสิ่งที่ไดและชี้ใหเห็นถึงความสาคัญ
ความเป็นไทยอย างยั่ งยืนในแตล ะดาน และ
ชี้ใหเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของผูเรียนทั้งใน
ดา นความรู ทัศ นศึก ษา และทั ก ษะเกี่ย วกั บ
ความเป็นไทย

สื่อ
1. กระดาษ
2. ปากกา
3. ใบงาน ”ให
โลก...นิยมไทย”

การประเมิน
สั ง เ ก ต
พฤติกรรมของ
ผู เ รี ย นในการ
มีสวนรวมจาก
การอภิ ป ราย
การน าเสนอ
ข อ มู ล แ ล ะ
ก า ร ตั้ ง ข อ
คาถาม

ขั้นสรุปผล เป็นการทาการสรุปผลและประโยชนแของการรวมกิจกรรมทั้งหมด
วัตถุประสงคแ
เนื้อหา
เพื่อใหผูเรียน
สรุปผลการดาเนิน
ไดรับทราบถึง กิจกรรม
ประโยชนแของ
การเขารวม
กิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรม
สื่อ
- ผูวิจัยทาการสรุปประเด็นตางๆของความ 1. กระดาษ
เป็นไทยอยางยั่งยืน และสรุปผลของการ
2. ปากกา
ดาเนินกิจกรรมทั้งหมดที่ผานมา รวมทั้งฝาก
ใหผูเรียนทุกคนศึกษาและเผยแพรความเป็น
ไทยใหขยายเป็นวงกวางออกไปเพือ่ ใหความ
เป็นไทยอยูคูกับคนไทยตลอดไป

การประเมิน
สังเกต
พฤติกรรมของ
ผูเรียนในการ
มีสวนรวม

ขั้นติดตามผล เป็นการทาการสรุปผลและประโยชนแของการรวมกิจกรรมทั้งหมด
วัตถุประสงคแ
เพื่อใหทราบถึง
ลักษณะความ
เป็นไทยอยาง
ยั่งยืนในตัว
ผูเรียนหลังจาก
เขารวมกิจกรรม
แลวเป็นเวลา 2
สัปดาหแ

เนื้อหา
ประเด็นที่ 1 สภาพ
หลังเขารับการ
อบรม
ประเด็นที่ 2
ความสาเร็จ
ประเด็นที่ 3 ทัศนะ
ตอกิจกรรม

กิจกรรม
- ผูวิจัยทาการสุมผูเ รียนทีเ่ ขารวมกิจกรรมที่
ผานมาจานวน 5 คน
- ผูวิจัยดาเนินการสนทนากลุมในประเด็น
ตางๆที่เกี่ยวของกับความเป็นไทย
- ผูวิจัยทาการบันทึกเสียง และจดบันทึก
การสนทนากลุม
- ผูวิจัยกลาวขอบคุณและจบโครงการการ
สงเสริมลักษณะความเป็นไทยอยางยั่งยืน

สื่อ
1. กระดาษ
2. ปากกา
3 เทป
บันทึกเสียง
4 ประเด็นการ
สนทนากลุม

การประเมิน
การใหรวมมือ
ในการให
ขอมูลในการ
สนทนากลุม

300
ภาคผนวก ง
ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในการวิจัย

301

302

303

304

305
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นายนพรัตนแ ศรีแปดริ้ว เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ( ว ท . บ . ) ส า ข า วิ ช า สั ต ว บ า ล ค ณ ะ เ ก ษ ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ปีการศึกษา 2540 และสาเร็จการศึกษาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรแประยุกตแ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ปีการศึกษา 2546 และไดเขาศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
วิทยานิ พนธแฉบั บ นี้ ไดรั บทุนสนับสนุนการคนควาวิจัยจาก มูล นิธิพระบรมราชานุส รณแ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาราไพพรรณี และทุนบัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย

