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ผลการวิจัยพบว่า 1)ทัศนคติ และคุณสมบัติของผู้สอนเป็นป๎จจัยสําคัญสําหรับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นิสิตนักศึกษา ทั้งนี้การสอนแบบกิจกรรมเป็นฐานจําเป็นสําหรับการ
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The objectives of this study were 1) to survey the conditions and problems
of Thainess enhancement instruction for undergraduate students, 2) to analyze
Thainess contents which are contained in general education courses, and 3) to
develop and try out the Thainess enhancement using drama-based instruction
program for undergraduate students. This is a mixed methods research. The interview
data, general education course descriptions and field observer data were analyzed
using content analysis. The results of students' development were evaluated using
pre-test/post-test examination and self reflection notes. SPSS version 22.0 for
Windows was applied to calculate percentage, mean, standard deviation and a
paired t-test.
The findings of this study revealed the followings: 1) Instructors' attitude and
qualifications were significant factors to transmit knowledge of Thai cultures to
students. Activity-based instruction is needed for generation Z. 2) Thainess contents
were found only 22% of overall 348 general education courses. The most popular
contents are Thai politics and government, Thai wisdom, and Thai arts, contrasted
with the students' basic capability nowadays. 3) At the end of an experimental
program, students' post-test scores rised up dramatically form 10.19 to 18.54 at the
.05 level of significance. The students' pride also increased sharply from average
level to high-level. The overall score of this program was ranked at the most
satisfaction level.
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กิตติกรรมประกาศ

ข้าพระพุทธเจ้ าน้ อมเกล้ าน้อมกระหม่อมสํ านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่อง "ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย" แก่ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งไป
เก็บข้อมูล ณ กองประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก นํามาซึ่งสิริ
มงคล และกําลังใจแก่ข้าพระพุทธเจ้าให้มุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และสืบ
สานความเป็นไทยให้ดํารงอยู่สืบไป
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร - คุณสุดาพร ชุตินธรานนท์ บิดา
มารดาผู้เป็นที่รักยิ่ง และเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาของลูกอย่างเต็มที่นับเนื่องกว่าสองทศวรรษ อีก
ทั้งเปิดโอกาสให้อิสระแก่ลูกที่จ ะเลือกเรียนในสาขาวิช าที่พึงปรารถนา หากวิทยานิพนธ์เล่มนี้
พอจะมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ขอมอบความดีความงามทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นแก่ท่า นทั้งสองเป็น
สําคัญ นอกจากนี้ขอขอบคุณน้องชาย และญาติพี่น้องทุกคนที่คอยให้กําลังใจอย่างสม่ําเสมอ
ความโชคดีประการหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในระบบ คือ การมีครูผู้
ประเสริฐ ที่เปี่ ยมด้วยเมตตา คอยขัดเกลาป๎ญญาให้ เฉียบแหลม อบรมบ่มให้นิสั ยให้ มีความรู้คู่
คุณธรรม ตลอดจนเป็นตัวอย่างของการดําเนินชีวิตตามครรลองแห่งธรรม ขอกราบขอบพระคุณ
ศาสตราจารย์ กิ ต ติ คุ ณ ดร.วั ล ลภา เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา ศาสตราจารย์ พ รรั ต น์ ดํ า รุ ง รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุ จิ ต รา จงสถิ ต ย์ วั ฒ นา รองศาสตราจารย์ พ ชรวรรณ จั น ทรางศุ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ปริดา มโนมัยพิบู ลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ อาจารย์
ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ อาจารย์ ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ และคณาจารย์อีกหลายท่านที่ไม่สามารถเอ่ย
นามได้ครบบนกระดาษแผ่นนี้ อีกทั้งขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน
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ขอขอบคุณนางสาวธมนวรรณ อยู่ดี บุคคลสําคัญผู้ให้ความช่วยเหลือ ให้กําลังใจ และอยู่
เคียงข้างเสมอมา รวมถึงนางสาวชนาพร ไตรรัตนานุสรณ์ นางสาววริษฐา บ่อเกิด และนายอนุวัต
ปูทอง ที่อุทิศกําลังกาย และมอบกําลังใจเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาโดยตลอด
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนทุนค่าเล่า
เรี ย น และทุน อุ ดหนุ น การวิจั ย ศูนย์การศึกษาทั่ว ไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ที่อนุเคราะห์
งบประมาณในการจัดกิจกรรม และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่มอบโอกาสให้
ได้ตอบแทนพระคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
มนุษย์ทุกชาติพันธุ์ล้วนมีวัฒนธรรมซึ่งเป็นข้อตกลงที่รับรู้ร่วมกันในสังคมนั้น ๆ อันสําแดง
และจําแนกความเป็นหมู่เหล่า ผ่านอัตลักษณ์ของพวกตน การดํารงรักษาวัฒนธรรมนี้จึงเสมือน
หลักประกันความมีตัวตนที่นําไปสู่การอยู่รอดของชาติพันธุ์ เป็นหน้าที่ที่คนในสังคมพึงปฏิบัติสืบต่อ
กันมา ในบริบทของสังคมไทยการพัฒนา และรักษาวัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งสําคัญที่ได้รับการเน้นย้ําอยู่
เสมอ ดังปรากฏในพระราชดํา รัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ที่พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
ตอนหนึ่งความว่า
“...ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่น คงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด
ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใดคน
ไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ...”
(ภูมิพลอดุลยเดช, 2537)
พระราชดํารัสข้างต้นเป็นเครื่องกระตุกจิตสํานึก และกระตุ้นให้คนไทยตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของการรักษาความเป็นไทยได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมทุกวันนี้ซึ่งได้เข้าสู่การ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา อย่างไร
ก็ดีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นซึ่งก่อให้เกิดโอกาสการปะทะสังสรรค์
ทางวัฒนธรรมในกลุ่ มภูมิภ าคอุษาคเนย์ กระนั้นจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียนที่มีคําขวัญว่า
“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” จะนําไปสู่การเปิดประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2568 อันมีเปูาประสงค์
ว่ า ด้ ว ย “การเสริ ม สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข องอาเซี ย นผ่ า นการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาค” (กรมอาเซียน, 2556) ทั้งนี้การมุ่งเสริมสร้าง
อัต ลั ก ษณ์ เ ดี ย วกั น ในความเป็ น อาเซี ยน ตั้ ง อยู่ บนหลั ก การร่ ว มกั นของประเทศสมาชิก ที่ จํ า ต้ อ ง
“เคารพเอกราช ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน และอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของรัฐสมาชิกอาเซียน
ทั้งปวง” (กรมอาเซียน, 2556)

2
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าบริบทของภูมิภาคอาเซียนกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในมิติทางวัฒนธรรม การบรรสานความเป็นหนึ่งเดียวกันทางวัฒนธรรมของภูมิภาคอย่างเสมอ
ภาคจะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า กระนั้นหากคนไทยยังขาดจิตสํานึกในความเป็นไทย ปราศจากการ
รู้รักษาความเป็นไทยเอาไว้แล้ว ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเปิดประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
อีกทั้งยังมีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการถูกกลืนกินทางวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งนี้ (สุเนตร ชุตินธรานนท์ และ
คณะ, 2557) ระบุ ว่ า ป๎ จ จุ บั น ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ด้ เ กิ ด กระแสภู มิ ภ าคภิ วั ต น์
(Regionalization) ซึ่งเป็น กระแสการแทรกแซงทางวัฒ นธรรมที่เกิดขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน
ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ทํ า ให้ วั ฒ นธรรมทั้ ง หมดอยู่ ภ ายใต้ ภ าวะไร้ พ รมแดน ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
แพร่กระจายซึ่งกันและกันอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น
สถานการณ์ดังกล่าวทําให้เยาวชนทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเยาวชนทั่วโลก
ตื่นตัวอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากแถลงการณ์ร่วมเยาวชนเสียมราฐ (Government News Network,
2015) อันเป็นผลการหารือ และทําข้อตกลงร่วมกันของเยาวชนจาก 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศรัสเซีย ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศอินเดี ย ที่เข้าร่วมในเทศกาลวัฒนธรรมเยาวชนนานาชาติ (International
Youth Cultural Festival) ประจําปี พ.ศ.2558 ภายใต้แนวคิด “เอกภาพ และความสามัคคี : จุด
แข็งในความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Unity and Solidarity: Strength in Cultural Diversity)”
มีใจความตอนหนึ่งของแถลงการณ์ความว่า “เยาวชนตระหนักถึงบทบาทของเยาวชนในการสร้าง
เอกภาพ และความสามัคคีท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อให้ เกิดการพัฒ นา และ
ก่อให้เกิดสันติด้วยความเต็มใจที่จะสนับสนุน และแบ่งป๎นวัฒนธรรมอันงดงามของแต่ละประเทศ ใน
ขณะเดียวกันก็สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และความซาบซึ้งในความแตกต่างของวัฒนธรรมจากชาติ
อื่น ๆ โดยปราศจากการแบ่งแยกอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ” (Government News Network, 2015) จะ
เห็นได้ว่าวัฒนธรรมอันแสดงความเป็นชาติเป็นสิ่งที่เยาวชนทั่วโลกให้ความสนใจ และให้ความสําคัญ
อย่างยิ่ง อีกทั้งเยาวชนยังมีบทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาวัฒนธรรมของชาติตน
ร่วมกับชาติอื่น ๆ ทั่วโลกอีกด้วย
เมื่อพิจารณาในบริบทเพื่อนบ้านประเทศไทยพบว่า นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยล้วนตื่นตัว
และให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมอันบ่งบอกถึงความเป็นชาติ ดังที่ จันโพลิ
เดช (Chanpolydet, 2016) ได้สรุปผลการศึกษานิสิตนักศึกษาของประเทศกัมพู ชาพบว่า นิสิต
นักศึกษาของกัมพูชายอมรับว่าความเจริญทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมต่างชาติล้วนมีผล
อย่างยิ่งต่ออัตลักษณ์ความเป็นชาติของกัมพูชา ทําให้นิสิตนักศึกษาขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของตน กระนั้นนิสิตนักศึกษากัมพูชากลับตื่นตัวที่จะเรียนรู้ศึกษาอัตลั กษณ์ของตนผ่านการเสพอ่าน
วรรณคดี ซึ่งก่อให้เกิดความซาบซึ้งในภาษา การรับชมศิลปะ ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ การเข้าร่วม
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ประเพณี และกิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการแต่งกายด้วยชุดประจําชาติอีกด้วย ทั้งนี้การศึกษา
ในระบบ หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจึ ง ไม่ ค วรเป็ น เพี ย งสถานที่ ซึ่ ง ปลู ก ฝ๎ ง ถ่ า ยทอดความรู้ ท างด้ า น
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์เท่านั้น หากแต่ควรเสริมสร้างความรักที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แก่นิสิตนักศึกษาด้วย
ในบริบทของประเทศเมียนมาร์ จากการสัมภาษณ์ทันทัน เมี้ยน (Mynt, 2016) อาจารย์
ประจําสาขาวิชาภาษาพม่า คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่านิสิตนักศึกษาพม่า
ยังคงให้ความสําคัญกับการรักษาอัตลักษณ์ชาติพันธุ์อย่างแน่นแฟูน อาทิ นักศึกษาพม่าส่วนใหญ่มี
ความรู้แตกฉานอย่างยิ่งในวรรณคดีพม่า และพยายามจะรักษาความถูกต้องของระบบแบบแผนทาง
ไวยากรณ์ของภาษาพม่า นอกจากนี้นักศึกษาพม่ายังนิยมใช้ทานากา (Tanaka) อันเป็นเครื่องสําอาง
อั น แสดงความเป็ น ชาวพม่ า อย่ า งไม่ เ คอะเขิ น ทั้ ง ในขณะมาเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย และการใช้
ชีวิตประจําวัน แม้ว่าการแต่งกายจะรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเกาหลีบ้างก็ตาม นอกจากนี้ในทุก ๆ
เดือนตุลาคม นักศึกษาชาวพม่าจะรวมตัวกันเพื่อร่วมพิธีไหว้ครูเป็นประจํา ส่วนด้านศาสนา นักศึกษา
พม่าก็ยังคงร่วมปฏิบัติศาสนกิจ และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา กระนั้นในประเทศไทยนิสิตนักศึกษา
กลับมีลักษณะตรงกันข้ามกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิ้นเชิง
ป๎จจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ 65.7 ล้านคน จากสถิติประชากรและบ้าน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ระบุจํานวนประชากรไทยปี พ.ศ.2558 ที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
ว่ามีจํานวนรวมกันประมาณ 10.26 ล้านคน จะเห็นว่าประชากรที่เป็นเยาวชนมีจํานวนถึงร้อยละ
15.62 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้จากสถิติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่าในปี
การศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1 มีนักศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทุกสถาบันทั้งสิ้น 2.02 ล้านคน
โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีเ ป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีจํานวนมากที่สุด กล่าวคือ 1.77 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 87.62 ของนักศึกษาทั้งประเทศ ทว่าเยาวชนเหล่านั้นกลับเพิกเฉย และละเลยในการเอาใจใส่
ในหน้าที่การรักษาความเป็นไทย ดังที่ (ภัทริยา งามมุข, 2549) ได้นําเสนอในบทความวิจัยเรื่อง
วัฒนธรรมนักศึกษาในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สรุปได้ว่า ป๎จจุบันนับเป็นวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรม
ไทยที่มีความรุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากเยาวชนไทยไม่เกิดความซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ไทย ขาดความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาความประณีต และความงดงามของวัฒนธรรม นํามาสู่การ
ทอดทิ้งวัฒนธรรม อันเป็นเหตุให้วัฒนธรรมไทยส่วนหนึ่งหายสาบสูญไป มิเพียงเท่านั้นเมื่อวิเคราะห์
คุณลั กษณะทางวัฒ นธรรมไทยของนิสิ ตนักศึกษายังพบว่า นิสิ ตนักศึกษาไม่นิยมศิล ปะการแสดง
พื้นบ้านทุกชนิด ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาของตน มีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อนโดยไม่
คํานึงว่าจะขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ ดําเนินชีวิตแบบเห็นแก่ตัว ข่มเหง
รังแก ไร้ระเบียบวินัย และจําต้องได้รับการส่งเสริมฝึกฝนการใช้ภาษาไทยทั้งการพูด และการเขียน
เพิ่มเติม ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นส่งเสริมหลักสูตรรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปที่พัฒนา
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ด้านวัฒนธรรมไทยเชิงอนุรักษ์ ปลูกฝ๎งทัศนคติ และค่านิยมผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรือ
การฝึกปฏิบัติจริง มิเช่นนั้นเอกลักษณ์ของชาติก็จะเกิดขึ้นได้ยากในอนาคต
ผลการวิจัยข้างต้นช่วยยืนยันผลการสํารวจวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชน เรื่อง
“ชีวิตกับความเป็นไทย” โดย (กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันรามจิตติ , 2548) ผลการสํารวจ
จําแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านภาษาไทย พบว่าเยาวชนไทยร้อยละ 53.9 มีป๎ญหาในการเขียน
เรียงความ ร้อยละ 43.9 ออกเสียงควบกล้ําไม่ชัด ร้อยละ 42.8 มีป๎ญหาในการนึกคําหรือภาษาไทย
สวย ๆ ร้อยละ 24.4 ท่อง ก-ฮ ไม่ได้ ด้านทัศนคติต่อความเป็นไทยพบว่า ร้อยละ 35.9 เห็นว่าการ
ฟูอนรําแบบไทยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ และร้อยละ 26.9 เห็นว่ากิริยามารยาทแบบไทย ๆ ไม่ค่อยสําคัญแล้ว
ในขณะที่ด้านค่านิยม ความถูกต้องพบว่า ร้อยละ 59.6 นิสิตนักศึกษาให้เพื่อนลอกการบ้าน และร้อย
ละ 42.8 เห็นว่าคนไทยมีนิสัยขี้โกง ด้านน้ําใจไทยพบว่า ร้อยละ 62.2 เห็นว่ายิ้มสยามกําลังจะหมดไป
และด้านงามอย่างไทยพบว่า ร้อยละ 27.1 เห็นว่าการแต่งตัวตามแฟชั่นสําคัญกว่าการแต่งตัวให้
เรียบร้อย
วิกฤตการณ์ของนิสิตนักศึกษา และเยาวชนไทยที่มีทัศนคติ และการแสดงออกทางพฤติกรรม
เปลี่ ย นแปลงไปจากวัฒ นธรรมไทยดั้งเดิมดังกล่าวข้างต้น นับ เป็นป๎ญหาสํ าคัญของประเทศไทยที่
กระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในหมู่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ าใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นทั้งความหวัง และอนาคตของประเทศ เพราะหากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมี
หน้าที่หลักโดยตรงในการจัดการศึกษาหลังมัธยมศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา และมีพันธกิจในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม กลับละเลยต่อการแก้ป๎ญหาดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวาง
ต่อการรักษาความเป็นไทย ทําให้เยาวชนไทยขาดความเคารพในอัตลักษณ์ของตน ส่งผลต่อการดํารง
อยู่ของวัฒนธรรมในการเข้าสู่ป ระชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งนี้ส ถาบันอุดมศึกษาควร
ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยว่าได้ทําหน้าที่รักษา และปลูกฝ๎งความเป็นไทย อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได้สมบูรณ์มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ดีปฏิเสธไม่ได้ว่าการเสริมสร้าง
ความเป็นไทยเป็นหน้าที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา ดังปรากฏในพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2528 มีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า
“ผู้ เป็ น บั ณฑิตย่ อมทราบดีว่า วิ ถีทางสํ าคัญทางหนึ่งที่จะดํารง
ความมั่น คงและความเป็นชาติไว้ ก็คือการนิยมไทยเช่น การใช้
ภาษาไทยให้ ถูกต้ องคล่ องแคล่ ว ทั้ งการพูดและการเขียน การ
ประพฤติป ฏิบั ติตัว อย่างคนไทย การศึกษาและการรักษาสิ่ ง ที่
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เป็นเอกลักษณ์ของไทย เป็นต้น”
(เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, 2528)
พระราโชวาทข้ า งต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข อง “บั ณ ฑิ ต ” อั น เป็ น ผลผลิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต้องได้รับการปลูกฝ๎งในเรื่องของความเป็นไทย ทั้งนี้ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552) ได้นําเสนอผลการวิจัยอนาคตเรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ปี
มีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า การจัดการศึกษาควรเป็นไปเพื่อการพัฒนาคน และสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย
มีความรู้ความสามารถ และทักษะการดํารงชีวิต โดยภาพอนาคตการศึกษาไทยที่พึงประสงค์มีหลาย
ประการ เช่น เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมความสามัคคี
ปรองดองในสังคม ช่วยขจัดความเกลียดชัง ความขัดแย้งเอารัดเอาเปรียบในสังคม ทําให้คนมีความ
เป็นมนุษย์ และมีจิตใจสูง เป็นต้น
ผลของงานวิจัยข้างต้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
2555 – 2559 ที่ระบุการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และวัฒนธรรม สรุปใจความตอนหนึ่งได้ว่า การเลียนแบบพฤติกรรมของชาติตะวันตกที่ให้
อิสรเสรีส่งผลต่ออัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของเด็ก และเยาวชน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่รวดเร็วทําให้เด็ก และเยาวชนมีปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงน้อยลง และทําให้เกิดความ
เหลื่อมล้ํา อีกทั้งท่ามกลางสภาพสังคมไทยที่มีความขัดแย้ง สับสนวุ่นวาย มีวิถีชีวิตเร่งรีบ และเต็มไป
ด้วยการแข่งขัน ส่งผลให้ผู้ใหญ่หวนคํานึงถึงความสงบสุขแบบในอดีต จนอาจละเลยโอกาสในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลให้เด็ก และเยาวชนมีวิถีชีวิตความเป็นไทยตามที่ควรจะมี
จากที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนที่สถาบันอุดมศึกษาไทยจําต้อง
ตื่นตัว เอาใจใส่ และส่งเสริมความเป็นไทยแก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนิสิตนักศึกษา ซึ่งการ
ส่ ง เสริ ม ความเป็ น ไทยนี้ มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ดั ง ที่ ป รากฏในตั ว บทกฎหมายหลายฉบั บ เช่ น
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 6 กําหนดให้กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาชนโดยมีหลักการต่าง ๆ เช่น
“เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเล่น มีเวลาพักผ่อน และเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นทางนันทนาการที่
เหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีส่วนร่วมอย่างเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ” โดยมี
แนวทาง ได้แก่ “ให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันต่อครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถีชีวิต
แบบประชาธิ ป ไตย สามารถดํ าเนิ นชีวิ ตได้ อย่า งปลอดภั ย และรู้ จักเคารพสิ ท ธิของผู้ อื่ น รวมทั้ ง
กฎเกณฑ์และกติกาในสังคม” (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.
2553 มาตรา 11 กําหนดให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ “มีอํานาจหน้าที่ควบคุม และหาวิธี
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ปลู ก ฝ๎ ง วั ฒ นธรรมของชาติ ใ นจิ ต ใจของประชาชนเพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ”
(ราชกิจจานุเบกษา, 2553)
นอกจากนี้กฎหมายด้านการศึกษาก็ได้ระบุ และให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความเป็น
ไทย และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเช่นเดียวกัน ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 6 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” และ มาตรา 7 ระบุว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝ๎ง
จิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร ง
เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
การกีฬา ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ภูมิป๎ญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล” (ราชกิจจานุเบกษา, 2542)
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นํามาสู่การกําหนดนโยบายของหน่วยงาน
ราชการด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ งครอบคลุมการเสริมสร้าง
ความเป็ น ไทย และการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในสถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ สํ า หรั บ ในส่ ว นของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้ปรากฏประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ระบุ
มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ซึ่งมีตัวบ่งชี้ “ข้อ 4. ให้สถาบันอุดมศึกษามีการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้วัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ” (ราชกิจจานุเบกษา, 2549) ต่อมาได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 ระบุมาตรฐานด้านการดําเนินตาม
ภารกิจของสถาบั น อุดมศึกษา ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ซึ่งได้ขยายความ และให้
รายละเอี ย ดอย่ า งชั ด เจน ความว่ า “สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารดํ า เนิ น การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม
เพื่อให้ ผู้เรี ยนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลู กฝ๎งให้ มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความ
ซาบซึง้ และมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงาม
ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้” (ราชกิจจานุเบกษา, 2554)
นอกจากประกาศกระทรวงศึกษาธิก ารที่กล่าวมาข้างต้นยังพบว่า มาตรฐานกิจการนักศึกษา
พ.ศ.2541 ได้ระบุให้ “สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมศิลปะ
และวัฒนธรรม” เป็นหนึ่งในประเภทของกิจกรรมนักศึกษาอีกด้วย (ทบวงมหาวิทยาลัย , 2541)
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อย่ างไรก็ดีมี ความพยายามที่จ ะขยายขอบเขตของวัฒ นธรรมที่มุ่ งเสริ มสร้า งแก่นิ สิ ตนักศึ กษาให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ดังที่ปรากฏในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2551 – 2565 ว่าด้วยแนว
ทางการพั ฒ นาเยาวชน นั ก ศึ ก ษา และบั ณ ฑิ ต ในอนาคต ความตอนหนึ่ ง ว่ า “การให้ ป ระชาคม
อุดมศึกษาเรียนรู้และเห็นคุณค่าของพหุลักษณ์ พหุวัฒธรรม การเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง และทางเลือก
เป็นต้องส่งเสริมความหลากหลาย (diversity) และ mobility ของนักศึกษาต่างวัย ต่างภูมิหลัง
วัฒนธรรมและสังคม ต่างเผ่าพันธุ์” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
เมื่อพิจ ารณาความที่ก ล่ าวมาทั้งหมดนี้จะเห็ นว่า ป๎จจุ บันประเทศไทยกําลั ง เผชิญอยู่กั บ
วิ ก ฤตการณ์ ก ารสู ญ หายในความเป็ น ไทย ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมที่ ล ดทอน
ความสําคัญมิติทางวัฒนธรรม นําไปสู่การเกิดป๎ญหา ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ที่สําคัญ
คือ การสั่นคลอนอัตลักษณ์ความเป็นไทย และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ แม้ว่าจะมีตัวบทกฎหมาย
ประกาศ หรือนโยบายใด ๆ ที่หวังจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผล ซึ่งอํานวยให้การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการเสริมสร้างความเป็นไทยแก่เด็กและเยาวชน ทว่าผลลัพธ์ที่ปรากฏในงานวิจัยอันแสดงให้เห็นถึง
คุณลั กษณะความเป็น ไทยของนิสิตนักศึกษา ตลอดจนสภาพของสังคมไทยในป๎จจุบัน กลั บมิได้มี
ผลลัพธ์ในทิศทางเดียวกับข้อความตัวหนังสือที่ระบุไว้ในเอกสารต่าง ๆ มิหนําซ้ํายังเลวร้าย และจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามสภาพสังคม และกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น
รูปธรรมนี้ชี้ชวนให้สถาบันอุดมศึกษาหันกลับมาพิจารณา และตั้งคําถามต่อรูปแบบวิธีการจัดการเรียน
สอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งจําต้องคิดค้น คัดสรร และประยุกต์การจัดการ
เรียนการสอนรูป แบบใหม่ที่จะช่ว ยเสริมสร้างความเป็นไทยได้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น เพื่อเป็น
รากฐานความมั่นคงของชาติไทยสืบไป
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นประเด็นสําคัญที่จําต้องได้รับการพิจารณา และเลือกใช้
อย่ า งเหมาะสมเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการเสริ ม สร้ า งความเป็ น ไทยแก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง นี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ระบุถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้
สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ “…2.ฝึ ก ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด การจั ด การ การเผชิ ญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกัน และแก้ไขป๎ญหา 3.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบัติ ให้ทําได คิดเป็น ทําเป็น ... 5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ร วมทั้งสามารถในการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและ
ผู้ เ รี ย นอาจเรี ย นรู้ ไ ปพร้ อ มกั น จากสื่ อ กาเรี ย นการสอนและแหล่ ง วิ ท ยาการประเภทต่ า ง ๆ ”
(ราชกิจจานุเบกษา, 2542)
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 นํามาสู่การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนามนุษย์ กล่าวคือ นิสิต
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นักศึกษา ทั้งนี้ (สุภาพ ณ นคร และคณะ, 2547) ระบุว่า รูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างรายวิชาเพื่อ
พัฒนานิสิตนักศึกษาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้
คู่การปฏิบัติในลักษณะของการบูรณาการ และใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ (activities-based
learning) อันก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงแก่ นักศึกษา โดยคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีความเข้าใจใน
ลักษณะรายวิชา มีการประเมินการเรียนการสอนที่เน้นสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จะส่งผลให้
การศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การใช้กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ อันเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้ เรียน
นับว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ปฏิสั มพั น ธ์ก ลุ่ ม ซึ่ง รู ป แบบการใช้กิจ กรรมเป็น ฐานในการเรียนรู้มี ห ลากหลายรูป แบบ ทว่า เมื่ อ
พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อการเสริมสร้างความเป็นไทย ซึ่งเป็นนามธรรม และมีความซับซ้อนใน
มิติทางวัฒ นธรรม การใช้ละครเป็นฐาน (drama-based learning) จึงเป็นตัว เลือกที่เหมาะสม
เนื่องจากการใช้ละครเป็นฐานในการจัดการเรียนสอนนับว่าประสบผลสําเร็จ และมีประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหลากหลายด้าน กล่าวคือ การสอนแบบละครเป็นฐานช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะทาง
ป๎ญญา สนับสนุนการคิดวิเคราะห์ การจัดการอารมณ์ ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ทักษะการสื่อสาร
และการทํางานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ภาวะผู้นํา รวมถึงพัฒนาการเคลื่อนไหวของ
มนุษย์อีกด้วย (Bowell, 2013; Richardson, 2015; Water, 2015; ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, 2547;
พรรัตน์ ดํารุง, 2547)
นอกจากประโยชน์ด้านต่าง ๆ ข้างต้น ยังพบว่ามีการใช้ละครเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้าง
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ด้วยดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของนักวิชาการต่างชาติ อาทิ ซอร์ฮอร์ฟ (Sauerhoff,
2011) ได้เสนอว่าละครของชาวไอริชได้ก่อให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ หรือความเป็นไอริช ใน
3 ลักษณะ กล่าวคือ 1.วิถีของไอร์แลนด์ในการมุ่งสู่อนาคต คือ การย้อนกลับสู่รากเหง้าทางประเพณี
2.ไอร์แลนด์เป็นประเทศที่มั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และ 3.วิถีของไอร์แลนด์คือการพัฒนาสู่ความ
เป็นสมัยใหม่ ในขณะที่ โอเจมูเดีย (Ojemudia, 2013) นักวิชาการชาวไนจีเรีย ได้กล่าวถึ งการใช้
ละครเป็นเครื่องมือในการสร้างความอัตลักษณ์ของชาวไนจีเรีย ความว่า เมื่อประเทศชาติอยู่ในภาวะ
ไม่ปกติทางวัฒนธรรม ซึ่งทําให้ประชาชนขาดการยึดถือคุณธรรม และค้นพบว่าตนเองเคว้งคว้าง อัน
เป็นผลพวงสืบเนื่องจากพลังป๎จจั ยภายนอกที่เข้ามาปะทะต่อความเป็นชาติอย่างบ้าระห่ํา รวมถึง
สภาวะวัตถุนิยม ความหวังที่ดีที่สุดที่จะบรรเทาป๎ญหาเหล่านั้นของชาติจากการล้มครืนทางคุณธรรม
ก็คือการสร้างอัตลักษณ์ และภาพลักษณ์ที่ดีของชาติผ่านการละครซึ่งก่อให้เกิดผลดีอย่างยิ่งต่อเด็ก
และเยาวชน
ในบริบทของสังคมไทยแม้ว่าจะมีนักการละครหลายท่านที่ได้กล่าวยืนยันถึงคุณูปการของการ
เรียนรู้แบบละครเป็นฐาน เช่น (พรรัตน์ ดํารุง, 2557) ความว่า การเรียนปนเล่น และการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ผ่านการเล่นแบบละคร เป็นความคิดที่พัฒนาสู่ระบบการศึกษาที่ให้ความสําคัญกับเด็ก และ
ความต้องการของเด็กมากขึ้น มีการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการเล่น เพื่อทําให้การเรียนการสอน
เด็ก ๆ มีประสิทธิภาพ เกิดการใช้ละครเป็นสื่อในการเรียนการสอนในหลายลักษณะ เพื่อให้การศึ กษา
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ (ระวิวรรณ วรรณวิไชย, 2557) ที่เสนอว่า การส่งเสริมการเรียนรู้
สุขภาวะในวัยเรียนโดยใช้กิจกรรมการแสดงละครมีประโยชน์ต่อวัยรุ่นมาก เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อ อีกทั้งช่วยให้เด็กได้มองเห็นถึงสิ่งดีและไม่ดีอันเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตไปในแนวทางที่
ถูกต้อง
กระนั้นการใช้ละครเป็นฐานในการเรียนรู้ยังคงจํากัดอยู่ในแวดวงของนักการละครเท่านั้น
ไม่แพร่หลายในฐานะเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งยังไม่
ปรากฏงานวิจัยที่ทดลองใช้การสอนแบบละครเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ หรือความ
เป็นไทย เหมือนอย่างในต่างประเทศ ดังที่ (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ , 2547) ระบุว่า สําหรับใน
ประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการสอนละครสร้างสรรค์ในลักษณะกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กตามสถาบัน
เอกชนบ้าง หรือเปิดสอนเป็นรายวิชาหนึ่งในระดับอุดมศึกษาบ้าง แต่ยังไม่มีการพัฒนาการใช้ละคร
สร้างสรรค์ให้สามารถบูรณาการต่อการเรียนการสอนอย่างจริงจัง
การเสริมสร้ างความเป็ นไทยนั้น สอดคล้ องกับปรัชญาของหมวดวิช าการศึกษาทั่ว ไป ซึ่ง
หมายถึง “หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ” (ราชกิจจานุเบกษา, 2558)
ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษา
ทั่ว ไป จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พบว่ า “ความเป็ นไทยเป็ น คุ ณลั ก ษณะของนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาที่ พึ ง
ประสงค์ประการหนึ่งในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู้ และหา
จุดยืนความเป็นเอกลักษณ์ไทยแก่นักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความเป็นไทยจะเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ ได้ลงมือทํา สัมผัสในความเป็นไทยที่จับต้อง
ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสาทสัมผัสการเรียนรู้ที่เชื่อว่าจะก่อให้เกิดความซาบซึ้งในความเป็นไทยแก่นิสิต แต่
ยังไม่ค่อยพบการนําละครในการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายมากนัก ”
(วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา, 2559) นอกจากนี้จากการศึกษารายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พบว่า ปรากฏ
รายวิชาที่สัมพันธ์กับความเป็นไทย โดยมุ่งสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวล้วนจัดอยู่ในรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ทั้งสิ้น
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้การวิจัยเรื่องการเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละคร
เป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา จึงเป็นความหวังที่จะช่วยพลิกฟื้น และแก้ไขวิกฤตการณ์ความเป็นไทยของ
นิสิตนักศึกษาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มิ เพียงส่งผล
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กระทบต่อวิถีชีวิต หากแต่มีความสําคัญต่อความอยู่รอดของชาติพันธุ์ สังคม และประเทศชาติ ที่มีชื่อ
เรียกว่า “ไทย” อีกด้วย ทั้งนี้การดํารงรักษาความเป็นไทยนั้น ย่อมจะนําไปสู่การยอมรับจากนานา
อารยะประเทศ ดั ง พระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้า อยู่ หั ว ที่ แม้ ว่ า จะผ่ า น
ระยะเวลามาเนิ่นนานเพียงใดก็ยังคงสอดคล้องกับยุคสมัยป๎จจุบันซึ่งกระตุกจิตสํานึก และกระตุ้นให้
คนไทยตระหนักถึงความเป็นไทยได้อย่างดี ความว่า
“...ข้ อ เสี ย ของคนไทยชั้ น ใหม่ ที่ มี อ ยู่ ที่ สํ า คั ญ คื อ สิ่ ง ใดที่ เ ป็ น
ของเก่ า จะทิ้ ง เสี ย ทั้ ง หมด แต่ ข องใหม่ ก็ ไ ม่ มี ม าแทน ...การที่
ประพฤติ ตนตามอย่างฝรั่ง นั้น ถ้าประพฤติต ามในทางที่ดี ก็ไ ม่
น่ า ติ เ ตี ย น ที่ เ ลื อ กประพฤติ แ ต่ เ ฉพาะในทางที่ ส ะดวกแก่ ต น
อย่ า งเดี ย ว ที่ จ ะไม่ ส ะดวกก็ ไ ม่ เ ก็ บ มาประพฤติ ต ามบ้ า ง ฝรั่ ง
เขารักชาติบ้านเมืองของเขา ทําไมเราไม่รักบ้าง จึงไปนิยมชาติ
อื่น ภาษาอื่ น ของเขาทํา ไม ชาติ ของเราเลวทรามอย่า งไรจึ งรั ก
ไม่ได้ ขอให้ เชื่อข้าพเจ้าเถิด คนไทยที่ไม่รู้จักรักชาติของตนเอง
อย่าเผลอไปว่ าชาวยุโรปเขาจะนับถือ มี แต่เขาจะดูถูกเท่านั้น ”
(กรุงเทพมหานคร, 2555)
คาถามวิจัย
1. สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษา
อย่างไร และเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ตัวนักศึกษาหรือไม่
2. การสอนแบบละครเป็นฐานจะช่วยพัฒนาความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษาได้อย่างไร
3. การสอนแบบละครเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษาเหมาะสมหรือไม่
วัตถุประสงค์
การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา
มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่
1. สํารวจสภาพ และป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
2. วิเคราะห์เนื้อหาสาระความเป็นไทยในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
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3. พัฒนา ตรวจสอบ และทดลองโปรแกรมการสร้างเสริมความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบ
ละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา
มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1. การเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา มุ่งสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ ความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแก่นิสิ ตนักศึกษา
สัญชาติไทยในสถาบันอุดมศึกษา
2. สภาพ และป๎ญหาด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิต
นักศึกษาเป็นการศึกษาสภาพ และป๎ญหาป๎จจุบัน (พ.ศ.2558-2559) จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวด
การศึกษาทั่วไป (general education) ในกลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี สถาบันเฉพาะทาง และสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้น
สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ในประเด็นว่าด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย และผลลัพธ์ในการจัดการเรียนสอนรูปแบบดังกล่าว
3. การวิเคราะห์เนื้อหาสาระรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย จะวิเคราะห์จากคําอธิบาย
รายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดการศึกษาทั่วไปฉบับล่าสุดซึ่งได้รับการรับรองจาก
สภามหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี สถาบัน
เฉพาะทาง และสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
4. นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างสําหรับการทดลองโปรแกรมการสอนแบบละครเป็น
ฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ภาคในเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต (0201107) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมัครใจ ไม่จํากัด
เพศ ชั้นปี อายุ สาขาที่ศึกษา และเงื่อนไขอื่นใดที่เป็นการแบ่งแยก และกีดกันทางวัฒนธรรม
5. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาทดลองกั บนิ สิ ต นั กศึ ก ษาในวิ ช าการเรี ย นรู้ ผ่ า นกิจ กรรมนิ สิ ต
(0201107) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรายวิ ชาในหมวดการศึกษาทั่วไป กลุ่มสหศาสตร์
และประธานรายวิชาอนุญาตยินยอมให้ทดลองได้ตลอดภาคการศึกษา ทั้งนี้มีระยะเวลาจํากัดในการ
ทดลอง 16 สัปดาห์ จึงเลือกเฉพาะป๎ญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนตามที่ ภัทริยา งามมุข
(2549) กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันรามจิตติ (2548) ภัทริยา งามมุข (2549) อมรวิชช์
นาครทรรพ และคณะ (2554) และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (2554)
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ระบุ ได้แก่ 1) ทัศนคติที่ไม่ดีต่อภูมิป๎ญญา และศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะด้านนาฏยศิลป์ 2) การ
ขาดความรู้เรื่องมารยาทแบบไทย 3) การห่างไกลศาสนา และขาดการปฏิบัติศาสนกิจ
6. การศึกษาเรื่องความเป็นไทยในครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่มีเจตนาในการเปรียบเทียบ หรือประเมินค่า
ตัดสินความดี ความงาม และความเหมาะสมของความเป็นไทยด้านใดด้านหนึ่ง หรืออัตลักษณ์ชาติ
พันธุ์ของชาติอื่น และไม่มีเจตนาที่ก่อให้เกิดความแตกแยกใด ๆ ทางชนชั้น รวมถึงการเหลื่อมล้ํา ทาง
วัฒนธรรม
7) การทดสอบความเป็นไทย ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์ตามเปูาประสงค์ระดับบุคคลที่สัมพันธ์กับ
ศิลปวัฒนธรรมดังที่ระบุไว้แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2559 กล่าวคือ คนไทยต้องมี
ความรู้ความเข้าใจงานด้านวัฒนธรรม และคนไทยต้องมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
คาจากัดความที่ใชใในการวิจัย
นิสิตนักศึกษา หมายถึง ผู้เรียนสัญชาติไทยซึ่งเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 18 – 25 ปี และเข้า
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ภาคในเวลาราชการ ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
การเสริมสรใาง หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ การฝึกฝนทักษะ และการสร้างทัศนคติที่ดีของ
ผู้เรียนผ่านโปรแกรมการสอนแบบละครเป็นฐาน
การสอนแบบละครเป็ น ฐาน หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นการสอนแบบสองทางผ่ า น
ประสบการณ์ตรงของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการทางนาฏยศิลป์ไทย และละครตะวันตก ประกอบด้วย
องค์ประกอบบังคับ 1 ประการ ได้แก่ การสะท้อนความคิด และองค์ประกอบทางเลือกอีกอย่างน้อย 3
ประการ จากทั้งหมด 12 ประการ ดังต่อไปนี้ 1)การจัดสมดุลร่างกาย 2)ทักษะการทรงตัว 3)การ
ถ่ายเทน้ําหนัก 4)การควบคุมกล้ามเนื้อและอวัยวะ 5)ท่ารําและความหมาย 6)ทักษะการฟ๎ง การได้ยิน
และจังหวะ 7)เกมละคร 8)การควบคุมสติและสมาธิ 9)การควบคุมลมหายใจ 10)จุดสนใจ 11)การด้น
สด 12)การออกแบบและสร้างสรรค์
ความเป็น ไทย หมายถึ ง การมีค วามรอบรู้เ กี่ยวกับศิล ปวัฒ นธรรมไทยด้านต่า ง ๆ เช่ น
ศิลปะการแสดง ภูมิป๎ญญา มารยาท ความคิดความเชื่อ ฯลฯ การมีทัศนคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทย
รวมถึงความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย
รายวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไป หมายถึ ง รายวิ ช าในกลุ่ ม มนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์
ที่มีชื่อวิชา หรือคําอธิบายรายวิชาปรากฏคําว่า “ไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา
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โปรแกรม หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาความรู้ และความรู้สึกที่ดี
ของนิสิตนักศึกษาทีม่ ีตอ่ ความเป็นไทย โดยใช้หลักการออกโปรแกรมของไดมอนด์ (Diamond, 2009)
ซึ่งเป็นหลักการออกแบบโปรแกรมด้านการศึกาโดยเฉพาะ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การ
สํารวจป๎ญหา และการกําหนดขอบเขตของความรู้ 2.การกําหนดเปูาหมาย และผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
โปรแกรม 3.การกํา หนดเปู าหมาย และผลลั พ ธ์การเรีย นรู้ข องหน่ ว ยการเรี ยนรู้ 4.ออกแบบวิ ธี
การสอน และการประเมิน ผล 5.ทดลองโปรแกรม และประเมินผล 6.แก้ไขโปรแกรมจากผลการ
ประเมิน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การเสริ มสร้ า งความเป็ น ไทยโดยใช้ ก ารสอนแบบละครเป็ น ฐานแก่ นิ สิ ต
นักศึกษา ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยทฤษฎี แนวคิด และข้อเท็จจริงที่สําคัญ
มีรายละเอียดและอรรถาธิบายโดยสังเขป ดังนี้
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คาอธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยข้างต้น ประกอบด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย บทความ
วิชาการ และข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
1. แนวคิดความเป็นไทย
คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นคณะทํางานหลักที่มีหน้าที่กําหนดเอกลักษณ์ไทย
อันสําแดงความเป็นไทย ได้จัดกลุ่มความเป็นไทยไว้โดยจําแนกเป็น 4 สถาบัน ได้แก่ สถาบันชาติ
สถาบั น ศาสนา สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ และสถาบั น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัต ริ ย์ ทรงเป็ น ประมุ ข ซึ่ง ในรายละเอียดของแต่ล ะสถาบันก็ไ ด้มีการระบุ เนื้อหา และ
องค์ประกอบเอาไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 1)สถาบันชาติ ประกอบด้วย ดินแดน ประชากร ความเป็นเอก
ราชและอธิปไตย รัฐบาลและการปกครอง ภาษาไทยและเลขไทย วัฒนธรรมไทย เกียรติภูมิประเทศ
และทรั พยากรธรรมชาติ 2)สถาบั นศาสนา ประกอบด้ ว ย พุท ธศาสนา และคุณ ธรรม จริ ยธรรม
3) สถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 4) สถาบันการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ประกอบด้ ว ย ความเป็ น
ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ (สํานักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ, 2549)
ในส่วนของแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 – 2559 ของกระทรวงวัฒนธรรม
ได้กําหนดเปูาหมาย และตัวชี้วัดของคนไทย กล่าวคือ ในแผนแม่บทดังกล่าวระบุเปูาประสงค์ระดับ
บุคคลไว้ 4 ประการ กล่าวคือ 1) คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจงานด้านวัฒนธรรม และสามารถรักษา
อัตลักษณ์ของตนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2) คนไทยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีค่านิยม
และปรับปรุงวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และสังคม 3) คนไทยมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย และมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 4) คนไทย
ใช้คุณธรรมนําความรู้สร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง และมั่นคง ทั้งนี้ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดระดับ บุคล
ทั้งสิ้น 4 ประการตามลําดับ ได้แก่ 1) คนไทยแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ไทยท่ามกลงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 2) คนไทยมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง และเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และสังคมที่
เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ 3)คนไทยแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และแสดงความ
เป็น น้ําหนึ่ งใจเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒ นธรรม 4) คนไทยมีคุณธรรมในการอยู่
ร่วมกันในสังคม ทั้งนี้เปูาประสงค์ระดับบุคคลข้อแระ และตัวชี้วัดประการแรกนี้นับว่าเป็นประการที่
สําคัญที่สุดเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างความเป็นไทยแก่คนไทย ซึ่งหมายรวมถึงนิสิต
นักศึกษาด้วย
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2. สถานการณ์ป๎ญหาความเป็นไทย
ผู้ วิจั ย ได้ป ระมวลงานวิจั ย ที่สั มพันธ์กับ ป๎ญหาความเป็นไทยของนิสิ ต นักศึกษาระหว่างปี
พ.ศ.2548 -2559 ของ (กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันรามจิตติ , 2548; คณะกรรมการส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ, 2554; ภัทริยา งามมุข, 2549; อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ, 2554) พบว่า
งานวิจั ย ต่าง ๆ ระบุ ส าเหตุที่ ส่ ง ผลกระทบต่อ ความเป็ นไทยของนิ สิ ตนั กศึก ษา กล่ า วคือ การรั บ
วัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งหมายรวมถึงวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒ นธรรมในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ผนวกกั บ กระแสโลกาภิ วั ต น์ ใ นยุ ค เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทํ า ให้
วัฒนธรรมเกิดการกลืนกินทางวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดภาวการณ์ละทิ้งรากเหง้าความ
เป็นไทย การขาดความซาบซึ้งทางวัฒนธรรม ตลอดจนการละเลย และเพิกเฉยต่อการธํารงรักษาความ
เป็นไทยให้คงอยู่ สืบไป ทั้งนี้นิสิตนั กศึกษาป๎จจุบันได้แบ่งแยก และต่อต้านความเป็นไทยออกจาก
ชีวิ ต ประจํ า วั น อย่ า งชั ด เจน งานวิ จั ย เหล่ า นี้ ล้ ว นแสดงป๎ ญ หาความเป็ นไทยของนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาที่
สอดคล้องกัน จําแนกเป็นประเด็นป๎ญหาได้ 5 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ 1 ป๎ญหาการใช้ภาษาไทย
การใช้ภาษาไทยของนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาในสังคมป๎จจุบันนับว่ามีป๎ญหาอย่าง
ยิ่งทักษะในฐานะผู้ส่งสาร กล่าวคือ การเขี ยน นิสิตนักศึกษาขาดคลังคําในสมองสําหรับการเลือกใช้
เพื่อสื่อสารในสิ่งที่ตนรับรู้ ขาดทักษะในการเรียบเรียง และลําดับเนื้อหา หรือการเขียนเรียงความ ขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสํานวน ภาษิต คําพังเพย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร ส่วนด้าน
การพูด นิสิตนักศึกษามีป๎ญหาในการออกเสียงคําภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําควบกล้ํา การเรียบ
เรียงประโยคให้เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
ประเด็นที่ 2 ทัศนคติทเี่ ชิงลบต่อภูมิป๎ญญา และศิลปวัฒนธรรมไทย
นิสิตนักศึกษามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อภูมิป๎ญญา และศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ
ท้องถิ่นอันเป็นผลจากการแบ่งแยกชนชั้นในสังคมโดยใช้เกณฑ์ด้านการศึกษา ซึ่งยิ่งนิสิตนักศึกษาเรียน
สูงมากเท่าใด ยิ่งมีอัตราการละทิ้ง และแบ่งแยกตนเองออกจากความเป็นท้องถิ่นมากเท่านั้น อีกทั้งจะ
ยิ่งเหยียดหยามรากเหง้าของตนเองด้วย นอกจากนี้นิสิตนักศึกษายังไม่นิยมชมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ทุกชนิด และยังเห็นว่านาฏยศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่น่าเบื่ออีกด้วย
ประเด็นที่ 3 การขาดคุณธรรม ศีลธรรม
การแสดงออกของนิ สิ ตนั ก ศึกษาไทยในป๎จ จุบันซึ่งปรากฏพฤติกรรมในลั กษณะของการ
แก่งแย่ งชิงดี เอาเปรี ย บ เห็ น แก่ตัว ไร้ระเบียบวินัย ข่มเหงรังแก ล้ ว นสะท้อนให้ เห็ นถึงการขาด
คุณธรรม ศีลธรรม อันนํามาสู่การยับยั้งชั่งใจของนิสิตนักศึกษา อีกทั้งนิสิตนักศึกษายังขาดความมี
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น้ําใจ และขาดความซื่อสัตย์อีกด้วย ดังจะเห็นได้ว่านิสิตนักศึกษา คือ กลุ่มที่ให้เพื่อนลอกการบ้านมาก
ที่สุดในบรรดาผู้เรียนระดับต่าง ๆ
ประเด็นที่ 4 การขาดความรู้เรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี และมารยาทแบบไทย
นิ สิ ตนั กศึกษามีพ ฤติกรรมที่ขั ดต่อ แบบแผนของขนบธรรมเนี ยม และประเพณีไทย โดย
แสดงออกผ่านการติดความหรูหรา สาเหตุของการแสดงพฤติกรรมเช่นนั้น เพราะนิสิตนักศึกษาขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย ทําให้เชื่อว่าแบบแผนของชาติตะวันตก
นั้นเป็นบรรทัดฐานที่สูงส่ง มีรากฐาน และดีงามมากกว่าแบบแผนของไทย นอกจากนี้นิสิตนักศึกษายัง
เห็นว่ามารยาทแบบไทยเป็นเรื่องล้าหลัง และไม่มีความสําคัญอะไรอีกแล้ว
ประเด็นที่ 5 การห่างไกลพุทธศาสนา และการปฏิบัติศาสนกิจ
นิสิตนักศึกษาห่างไกลจากพิธีกรรม และหลักธรรมทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนา
ซึ่งเป็ น ศาสนาที่ค นไทยส่ ว ยใหญ่นั บถือ แม้ว่า จะมีก ารจัด การเรียนสอนเกี่ยวกั บศาสนา แต่นิสิ ต
นักศึกษาก็มิได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา จนถึงขั้นสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ป๎จจุบันนิสิตนักศึกษาห่างไกลการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น การทําบุญตักบาตร การเข้า
วัดฟ๎งเทศน์ฟ๎งธรรม การร่วมพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนา การบรรพชาอุปสมบท ฯลฯ ด้วยเหตุนี้
นิสิตนักศึกษาจึ งขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพุทธศาสนา อันนํามาสู่การขาดสติ แล ะ
ป๎ญญาในการยับยั้งชั่งใจ และการขาดการฝึกฝนปฏิบัติสมาธิ ทําให้จิตใจไม่ละเอียดอ่อน ว่างเปล่า
และรู้เท่าทันจิตใจของตน
3. กฎหมาย และนโยบายการพัฒนาความเป็นไทยของหน่วยงานภาครัฐ
แนวคิดความเป็นไทย ส่งผลต่อความคิด และแนวทางในการออกกฎหมาย และนโยบายการ
พัฒนาความเป็นไทยของหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ดีผู้วิจัยพบว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
ไทยอันสัมพันธ์กับงานวิจัยเรื่องนี้ทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกฎหมาย และนโยบายการศึกษา กลุ่ม
กฎหมาย และนโยบายวัฒนธรรม และกลุ่มกฎหมาย และนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
3.1 กลุ่มกฎหมาย และนโยบายการศึกษา
กลุ่มกฎหมาย และนโยบายด้านการศึกษาประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี กฎหมาย และนโยบายในกลุ่มนี้มีสาระกล่าวถึง พันธกิจของสถาบันการอุดมศึกษาที่ต้อง
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมนอกหักสูตร และกิจการตาม
อัธยาศัย กฎหมายในกลุ่มนี้ระบุอย่างชัดเจนว่าสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ
ต้องมุ่งพัฒนาเยาวชน นิสิตนักศึกษา ให้ธํารงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมทั้งสืบสาน พัฒนา
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และต่อยอดเพื่อให้นิสิตนักศึกษาความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทย ยังเน้นในลักษณะการเรียนรู้ผาประสบการณ์
3.2 กลุ่มกฎหมาย และนโยบายด้านวัฒนธรรม
กลุ่ ม กฎหมาย และนโยบายด้ า นวั ฒ นธรรม ได้ ส ร้ า งความชอบธรรมในการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่ชาติ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการกํากับนโยบาย และขับเคลื่อนการรักษา
เอกลักษณ์ของชาติ โดยได้เอกลักษณ์ของชาติประกอบด้วย 4 สถาบัน กล่าวคือ สถาบันชาติ สถาบัน
ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ซึ่งแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 -2559 ได้ระบุเปูาประสงค์ และตัวชี้วัดความ
เป็นไทยไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 ยังได้กําหนดให้มี
หน่วยงานในการควบคุม และค้นหาวิธีปลูกฝ๎งวัฒนธรรมของชาติในจิตใจของประชาชนด้วย
3.3 กลุ่มกฎหมาย และนโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
กฎหมาย และนโยบายด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชนปรากฏหลั กการประการหนึ่งใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ว่าด้วยการพัฒนาให้เด็ก และ
เยาวชนภูมิใจในความเป็ น ไทย และมีส่ ว นร่ว มอย่างเสรีในทางวัฒ นธรรม และศิล ปะ นอกจากนี้
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ได้ระบุเพิ่มเติมถึงการเตรียมความพร้อมของ
เด็กและเยาวชน โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมร่วมสมัย และเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรม
โลก ส่งเสริมการผลิต และเผยแพร่สาระสร้างสรรค์ด้านการสืบสานวัฒนธรรม รวมถึงสนับสนุนการยก
ย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มุ่งมั่นเป็นนักกิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรมด้วย
4.ทฤษฎีพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา (Chickering, 1993; Josselson, 1987; Marcia, 1976)
มาเซียร์ (1976) เจอสเสนซัน (1987) และชิคเคอร์ริ่ง และเรเซอร์ (1993) ล้วนสรุป
สาระสําคัญของการสร้างอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาว่าเป็นเรื่องซับซ้อน และต้องอาศัยความเข้าใจนิสิต
นักศึกษาอย่างลึกซึ้ง หัวใจสําคัญของการสร้างอัตลักษณ์ ได้แก่ การเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง การ
สร้างความเข้าใจในตนเอง และการเรียนรู้เพื่อยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น ในสถาบันอุดมศึ กษาจะ
พบนิสิตนักศึกษาจําแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีอัตลักษณ์มั่นคง อันเกิดจากพื้นฐานของการมี
รสนิยมที่ชัดเจน และการยึดถือขนบแบบแผนของสังคม ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มที่มีอัตลักษณ์ที่
สั่นคลอน อันเกิดจากการลอกเลียนรสนิยมผู้อื่น และการยึดถือขนบแบบแผนของสังคมอื่น
การสร้างอัตลักษณ์ใหม่แก่นิสิตนักศึกษา สัมพันธ์กับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ
สถาบันอุดมศึกษาต้องไว้วางใจในความสามารถของนิสิตนักศึกษา และเปิดโอกาสในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ โดยเชื่อมั่นในพลังการเรียนรู้นั้น เมื่อนิสิตนักศึกษาได้พบปะสังสรรค์ ปะทะทาง
ความคิดความเชื่อ แลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น และแสดงออกทางพฤติกรรมระหว่างกันแล้ ว นิสิ ต
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นักศึกษาจะเกิดประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายผ่านการเปรียบเทียบระหว่างผู้อื่น และตัวเขา
ปฏิบัติการดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากกิจกรรมกลุ่ม หลังจากนิสิ ตนักศึกษาได้พิจารณา
เทีย บเคีย งความแตกต่างของอัตลักษณ์แต่ละบุคคลแล้ ว ย่อมนํามาสู่ การสร้างอัตลั กษณ์ใหม่ผ่าน
กระบวนการอะลุ้มอล่ วย ต่อรอง และผ่อนปรน จากอัตลั กษณ์เดิมที่ตนมี ทั้งนี้ในการประเมินผล
อัตลักษณ์ที่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่นั้น จะพิจารณาจากความเคารพตนเอง การยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างเพื่อนนิสิตนักศึกษา และความสามารถในการจัดการกับคําวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งเป็นความรู้ และ
ประสบการณ์ที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ทั้งนี้ล้วนสอดคล้องกับกระบวนการประเมินผลของ
ละครในการศึกษา
5.ทฤษฎีการสอนแบบละครเป็นฐาน (Boal, 2002; Freire, 1996; Ponty, 1945; Swale, 2013; ปาริ
ชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, 2547; พรรัตน์ ดํารุง, 2547, 2557)
การใช้ล ะครเพื่อ จั ด การเรี ย นการสอน และพั ฒ นาผู้ เรี ยนมีร ากฐานยาวนานทั้ งประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ มีการนําละครไปจัดแสดงในโรงเรียนต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็มีการ
กระบวนการละครไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมิได้มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถผลิตละครเวทีอย่างมือ
อาชีพแต่ประการใด หากแต่ให้ความสําคั ญกับพัฒนาของผู้เรียนที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านพุทธิพิสัย
จิตพิสัย และทักษะพิสัย เมื่อผ่านกระบวนการละครแล้ว ทั้งนี้แรกเริ่มเดิมทีการนําละครไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนนั้นเกิดขึ้นแก่เด็กระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาก่อน
ต่อมามีการนํ ากระบวนการละครไปใช้เพื่ อพัฒนาเยาวชน และผู้ ใหญ่ตามลําดับ โดยได้มี
ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เหมาะสมกับช่วงวัยมากขึ้น ในประเทศไทยละครการศึกษาแพร่หลาย
สืบเนื่องหลายทศวรรษ มีการใช้กระบวนการละครเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายครอบคลุมประเด็น
หรือเนื้อหาสาระต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา รวมถึง
นอกสถานศึกษาด้วย โดยงานวิจัยจํานวนมากระบุว่าการใช้กระบวนการละครทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่
ผู้เรียนในพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้กระบวนการละครที่กล่าวถึงนั้น ในงานวิจัยชิ้นจํากัดเฉพาะกระบวนการทางนาฏยศิลป์
ไทย และละครตะวันตก ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1. การจัดสมดุลร่างกาย 2. ทักษะการทรงตัว
3. การถ่ายเทน้ําหนัก 4. การควบคุมกล้ามเนื้อ และอวัยวะ 5. ท่ารํา และความหมาย 6. ทักษะการ
ฟ๎ง การได้ยิน และจังหวะ 7. เกมละคร 8. สติ และสมาธิ 9. การควบคุมลมหายใจ 10. จุดสนใจ
11. การสะท้อนความคิด 12. การด้นสด 13. การออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงาน
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6.หลักการออกแบบโปรแกรม (Diamond, 2009)
ไดมอนด์ (2009) ระบุหลักการออกแบบโปรแกรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรไว้อย่าง
ชัดเจน การออกแบบโปรแกรมจะกระทําได้เมื่อผู้ออกแบบโปรแกรมได้สํารวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหา และบริบทอย่างครบถ้วน หลักการออกแบบโปรแกรมนี้มีประโยชน์หลายประการ อาทิ
ทําให้การออกแบบการเรียนรู้เป็นระบบ มีความรัดกุม และประหยัดเวลา เป็นต้น อย่างไรก็ดีการทํา
ความเข้าใจกับองค์ประกอบ และขั้นตอนของโปรแกรมนับเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง
หลักการออกแบบโปรแกรมของไดมอนด์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร โปรแกรม และ
หน่วยการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในทุก ๆ หลักสูตรจะมีก ารกําหนดเปูาหมาย (goal) และ
ผลลัพธ์ (result) ทั้งนี้ผลลัพธ์ในระดับหลักสูตรจะช่วยกําหนดเปูาหมายของโปรแกรม และผลลัพธ์
ของโปรแกรมก็จะช่วยกําหนดเปูาหมายของหน่วยการเรียนรู้ตามลําดับ ข้อความแสดงเปูาหมายจาก
ระดั บ โปรแกรมไปสู่ ห น่ ว ยการเรี ย นรู้ จะมี ลั ก ษณะที่เ ฉพาะเจาะจงมากยิ่ ง ขึ้น โดยการประเมิ น
ความสํ าเร็ จ ของโปรแกรม จะประเมินจากการที่นิสิ ตนักศึกษาสามารถผ่ านเกณฑ์การประเมินที่
กําหนดไว้ได้ทั้งในระดับหน่วยการเรียนรู้ และระดับโปรแกรม
ขั้นตอนในการออกแบบโปรแกรมมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสํารวจป๎ญหาของผู้เรียน และ
ขอบเขตของความรู้ 2) กําหนดเปูาหมาย และผลลัพธ์การเรียนรู้ของโปรแกรม 3) กําหนดเปูาหมาย
และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ 4) ออกแบบวิธีการสอน และการประเมินผล 5) ทดลอง
โปรแกรม และประเมินผล 6) แก้ไขโปรแกรมจากผลการประเมินที่ได้รับ
หลั ก การออกแบบโปรแกรมนั บ เป็ น หลั ก การที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งกว้ า งขวางในการ
ออกแบบโปรแกรมการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร อีกทั้งยังมีความใกล้เคียงกับขั้นตอนของ
ละครในการศึกษาด้ว ย ดังนั้ น ผู้ วิจั ยจึงใช้ห ลั กการออกแบบโปรแกรมนี้เป็นหลั กในการออกแบบ
โปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน บนพื้นฐานของการประมวล
ข้อมูลแนวคิดความเป็นไทย ผนวกกับการสัมภาษณ์คณาจารย์ และสอบถามนิสิตนักศึกษา มาเป็น
เนื้ อหา ส่ ว นทฤษฎีล ะครในการศึกษา และทฤษฎีนิสิ ตนักศึกษา จะนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างนิสิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะความเป็นไทยตามบริบทที่สังคมต้อ งการดัง
ปรากฏในตัวบทกฎหมาย นโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อแก้ไข หรือบรรเทาป๎ญหาท่ามกลาง
สถานการณ์ความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษาในป๎จจุบัน
7. ทฤษฎีวัดประเมินผล(Marriam, 2016; โชติกา ภาษีผล, 2556; สุภางค์ จันทวาณิช, 2554)
ทฤษฎีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม แสดงลําดับเปูาประสงค์ทางการศึกษา 3 ด้าน
ประกอบด้วยด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ทั้งนี้ทางด้านพุทธิพิสัย สามารถใช้แบบทดสอบ
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน โดยใช้เกณฑ์เทคนิคการเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
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ระบุขอบเขตเนื้อหา แนวทาง และประเด็นคําถามในการออกแบบทดสอบด้านพุทธิพิสัยของผู้เรียนซึ่ง
ประกอบไปด้วย 6 ระดับ ได้แก่ ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า สําหรับจิตพิสัย ใช้แบบวัดทัศนคติโดยการให้ผู้เรียนอ้างอิงตนเอง
และทักษะพิสัย ใช้บันทึกภาคสนาม และแบบสะท้อนตัวตนของผู้เรียน และการประเมินผลด้วยการ
แสดงออกทางศิลปะแขนงต่าง ๆ ได้แก่ ละคร กวีนิพนธ์ การเต้น การร้องเพลง การวาดภาพ ฯลฯ ซึ่ง
ช่วยให้สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด พร้อมทั้งทักษะปฏิบัติที่ “ถ้อยคํา” ไม่สามารถแสดง
ออกมาได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดใรับ
1. บัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย และมีความรู้สึกที่ดีต่อ
สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําโปรแกรมการเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบ
ละครเป็นฐานไปใช้พัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อตอบสนองพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษานํา การสอนแบบละครเป็นฐานไปประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยได้

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวขใอง
งานวิจัยเรื่องการเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา
ผู้ วิจั ย ได้ค้น คว้า และศึกษาทฤษฎี แนวคิด รวมถึงรายงานวิจัย ฉบับ สมบูร ณ์ บทความวิจัย และ
บทความวิ ช าการ ประกอบการพั ฒ นากรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย และเป็ น รากฐานสํ า คั ญ ในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.กฎหมาย และนโยบายพัฒนาความเป็นไทยของหน่วยงานภาครัฐ
1.1 ด้านการศึกษา
1.2 ด้านวัฒนธรรม
1.3 ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2.แนวคิดความเป็นไทย
2.1 ความเป็นไทยกับคนในสังคมไทย
2.2 พัฒนาการแนวคิด และนิยามความเป็นไทย
2.3 งานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษา
3.ทฤษฎีการสอนแบบละครเป็นฐาน
3.1 ละครการศึกษา : ที่มาและแนวคิด
3.2 ละครการศึกษาในสหรัฐอเมริกา
3.3 ละครการศึกษาในอังกฤษ
3.4 ละครการศึกษาในประเทศไทย
3.5 ละครกับการเรียนการสอนเยาวชนและผู้ใหญ่
3.6 งานวิจัยที่ใช้กระบวนการละครเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
4.ทฤษฎีนิสิตนักศึกษา
4.1 นิยามการพัฒนาอัตลักษณ์
4.2 อัตลักษณ์ และการสร้างอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา
5.หลักการออกแบบโปรแกรม
5.1 ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม
5.2 ประโยชน์การออกแบบโปรแกรม

23
6. ทฤษฎีการวัดและประเมิน
6.1 ทฤษฎีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม
6.2 การประเมินโดยใช้ศิลปะ
1.กฎหมาย และนโยบายการพัฒนาความเป็นไทยของหน่วยงานรัฐ
การศึก ษากฎหมาย และนโยบายการพั ฒ นาความเป็น ไทยของหน่ ว ยงานรั ฐ ศึก ษาจาก
พระราชบัญญัติ และประกาศกระทรวงฉบับล่าสุด ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และศึกษาจาก
เอกสารตีพิมพ์ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับกระทรวง กรม กอง สํานัก เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุม
ทั้งในด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการศึกษา
กฎหมาย และนโยบายพัฒ นาความเป็น ไทยของหน่ ว ยงานรั ฐ จํ า เป็ น อย่ างยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ ง
พิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของแนวทางการศึกษา
ของประเทศไทย ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กล่าวถึงการศึกษาที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมในหลายส่วน
ทั้งในส่ วนของเปูาหมายของการศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 ยังได้ระบุพันธกิจ และหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วย มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 นโยบายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏในกฎหมายด้านการศึกษา
พ.ร.บ.การศึกษา ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง
แห่งชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐาน
พ.ศ.2542
พ.ศ.2549
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2554
เป้าหมาย มาตรา 4 ใน
1.มาตรฐานด้านคุณภาพ ...ผูใเรียนเกิดความซาบซึ้ง
การศึกษา พระราชบัญญัตินี้
บัณฑิต ...1.2 บัณฑิตมี
และมีสุนทรียะต่อศิลปะ
“การศึกษา”
จิตสานึก ดํารงชีวิต และ และวัฒนธรรมของชาติ
หมายความว่า
ปฏิบัติหน้าที่ตามความ
สามารถนําไปใช้เป็นเครื่อง
กระบวนการเรียนรู้ รับผิดชอบโดยยึดหลัก
จรรโลงความดีงามในการ
เพื่อความเจริญงอก คุณธรรม จริยธรรม
ดํารงชีวิต และประกอบ
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พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ
พ.ศ.2542
งามของบุคคล และ
สังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึก การอบรม การ
สืบสานทาง
วัฒนธรรม…
มาตรา 6 การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ
สติป๎ญญา ความรู้
และคุณธรรม มี
จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต
มาตรา 7 ใน
กระบวนการเรียนรู้
ต้องมุ่งปลูกฝ๎ง
จิตสํานึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข...รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐาน
พ.ศ.2549
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2554
อาชีพ มีวิถีชีวิตที่
ปรารถนา และเรียนรู้
วิธีการจัดการวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่ไม่ถึง
ปรารถนาได้
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พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ
พ.ศ.2542

รูปแบบ
การ
จัดการ
เรียนการ
สอน /
การ
จัดการ
เรียนรูใ

ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ ... ภูมิปัญญา
ทใองถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย...
มาตรา 23 การ
จัดการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ
และการศึกษานอก
ระบบ...ต้องเน้น
ความสําคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของ
แต่ละระดับ
การศึกษาในเรื่อง
ต่อไปนี้ ... ความรูใ
เกี่ยวกับศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ...
ภูมิปัญญาไทย และ
การประยุกต์ใชใภูมิ
ปัญญา
มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้
ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐาน
พ.ศ.2549
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2554

ข.มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารการ
อุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ (1) ...ให้
ความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพผูใเรียนแบบ
ผูใเรียนเป็นสาคัญ เนใน
การเรียนรูใและการสรใาง
งานดใวยตนเองตามสภาพ
จริง ... มีการประเมินและ
ใชใผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาผูใเรียน

สถาบันอุดมศึกษามีระบบ
และกลไกในการส่งเสริม
และสนับสนุนใหใศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนโดยตรงหรือโดย
อใอม
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พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ
พ.ศ.2542

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐาน
พ.ศ.2549
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2554

ดําเนินการดังต่อไปนี้
...จัดกิจกรรมใหใ
ผูใเรียนไดใเรียนรูใจาก
ประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติ ใหใทา
ไดใ คิดเป็น ทาเป็น
รักการอ่าน และเกิด
การใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง
...จัดการเรียนรูใใหใ
เกิดขึ้นไดใทุกเวลาทุก
สถานที่...
มาตรา 26 ให้
สถานศึกษาจัดการ
ประเมินผูใเรียนโดย
พิจารณาจาก
พัฒนาการของ
ผูใเรียน ความ
ประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน
การร่วมกิจกรรม
และการทดสอบ
ควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียน
การสอน...
หน่วยงาน มาตรา 16 การศึกษา ข.มาตรฐานด้านพันธกิจ
ดใาน
ในระบบมีสองระดับ ของการบริหารการ

สถาบันอุดมศึกษามีการ
ดาเนินการทานุบารุง
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พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ
พ.ศ.2542
การศึกษา
และ
หนใาที/่
พันธกิจ

คือ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ...
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
แบ่งเป็นสองระดับ
คือ ระดับต่ากว่า
ปริญญา และระดับ
ปริญญา
มาตรา 19 การ
จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหใ
จัดในมหาวิทยาลัย
สถาบัน วิทยาลัย
หรือหน่วยงานที่มี
ชื่อเรียกอย่างอื่น
ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายเกี่ยวกับ
สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา...

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐาน
พ.ศ.2549
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2554
อุดมศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ตัวบ่งชี้ ... (4)มีการ
ชาติ ทั้งในระดับ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
หน่วยงาน และระดับ
พัฒนา เผยแพร่
สถาบัน ... สถาบันมีการ
วัฒนธรรม
ควบคุมการดําเนินงาน
ภูมิปัญญาทใองถิ่น เพื่อ ด้านนี้อย่างมีคุณภาพ และ
เสริมสรใางความรูใความ ประสิทธิภาพ ตาม
เขใาใจ และความ
เปูาหมายของแผน
ภาคภูมิใจในความเป็น
ยุทธศาสตร์ การ
ไทย...
ดําเนินงานด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมของสถาบัน

จากข้ อมูล ข้างต้ น สรุ ป ได้ว่ าสถาบัน อุดมศึ กษามีพันธกิจในการทํานุ บํารุ งศิล ปวัฒ นธรรม
ซึ่งสามารถทําได้หลากหลายวิธี รวมถึงการจัดการเรียนสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม และภูมิป๎ ญญา ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนนั้นควรให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งนี้เมื่อนิสิตนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา นิสิตนักศึกษาควรมีความภาคภูมิใจ และความซาบซึ้งในความเป็นไทย มีความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ศาสนา และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น รวมถึงสามารถอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม
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ไทยได้ นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาควรที่จะเข้าใจหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกด้วย
เปูาหมาย และแนวทางที่กล่าวมานี้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เกิดในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 และ
การเปิดประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ที่กําลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2568 ดังนั้นในกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551 – 2565) ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) จึงระบุแนวทางการพัฒนาเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต
ความว่ า ต้ อ งส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของพหุ วั ฒ นธรรม ความแตกต่ า ง และความ
หลากหลายทางภูมิหลัง อายุ และเผ่าพันธุ์
กฎหมาย และนโยบายด้านการศึกษา ได้เน้นย้ําการส่งเสริม การอนุรักษ์ และการจรรโลงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยไว้อย่างชัดเจน ประหนึ่งเป็นกระดูกสันหลังในการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดสัมฤทธิผลบนพื้นฐานของการสร้างนิสิตนักศึกษาไทยที่มีความสมบูรณ์
พร้อมทางป๎ญญา ซึ่งเข้าใจรากเหง้าของตนเองอย่างแท้จริง และมีวิถีชีวิตบนความเป็นไทยอันเป็ นสิ่ง
ซึ่งน่าภาคภูมิใจ ยิ่งไปกว่านั้นจะเห็นได้ว่าศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ และ
ปลูกฝ๎ง มิใช่เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิด โดยสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทหน้าที่ และพันธกิจโดยตรง
ในการดําเนินการดังกล่าว
1.2 ด้านวัฒนธรรม
กฎหมาย และนโยบายของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ด้ า นวั ฒ นธรรมโดยตรง ปรากฏใน
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของประเทศ ในมาตรา 4 ของ
พระราชบัญญัตินี้ได้กําหนดนิยามของคําว่า “วัฒนธรรม” อย่างกว้างขวางครอบคลุม “วิถีการดําเนิน
ชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิป๎ญญา ซึ่งกลุ่มชน และสังคมได้
ร่วมกันสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝ๎ง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจริญ
งอกงาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุ อย่างสันติสุขและยั่งยืน” (ราชกิจจานุเบกษา, 2553)
จากนิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่าการนิยามวัฒนธรรมของภาครัฐครอบคลุมทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม
ได้แก่ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และสิ่งที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ วิถีการดําเนินชีวิต จารีตประเพณี
พิธีกรรม และภูมิป๎ญญา ซึ่งไม่ได้ปรากฏการแบ่งแยกระหว่างวัฒนธรรมชั้นสูงของราชสํานัก และ
วัฒนธรรมชาวบ้าน นั่นแสดงว่าวัฒนธรรมไม่จํากัดพื้นที่ และกลุ่มบุคคล หากแต่มีคุณสมบัติร่วมกัน
กล่าวคือ ต้องได้รับการเห็นชอบร่วมกันของคนกลุ่มบุคคล หรือสังคมหนึ่ง ๆ อันนําไปสู่การพัฒนา
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และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งวัฒนธรรมจํา ต้องเป็นเรื่องที่นําไปสู่ความเจริญ เกิดศานติของกลุ่มชน
นั้น ๆ และเป็นสิ่งที่มีพลวัต
นอกจากนี้ในมาตราที่ 11 ของพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้ระบุอํานาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ งชาติ ว่าคณะกรรมการดังกล่ าวต้อง “ควบคุมและหาวิธี
ปลูกฝ๎งวัฒนธรรมของชาติในจิตใจของประชาชนเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ” (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2553) คําว่า “ประชาชน” ในที่นี้ หมายรวมถึงนิสิตนักศึกษาสัญชาติไทยทุกคนอย่างปฏิเสธ
ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจํ า ต้ อ งได้ รั บ การปลู ก ฝ๎ ง วั ฒ นธรรมของชาติ เ ป็ น ปฐม
นอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรียนแล้ว คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติต้องหาวิธีการอื่น
ควบคู่ไปด้วย
เมื่อพิจารณาเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้พบว่า สืบเนื่องจากสภาวการณ์
ในสังคมป๎จจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ทําให้ เปูาหมายในที่จะรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริม จารีตประเพณี
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอันดี และทรงคุณค่าของชาติและของท้องถิ่น จําต้องได้รับการ
ปรับปรุงโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ และขับเคลื่อนโดยตรง อันจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้ง นี้การออกพระราชบัญญัติฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัว และการให้
ความสําคัญของสังคมไทยที่ต้องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ดํารงอยู่ในสังคม โดยสะท้อนให้เห็นว่า
สังคมขาดศิล ปวัฒ นธรรมไม่ได้ และคนไทยทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษา และสื บทอด
ศิลปวัฒนธรรมของชาติแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
1.3 ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
กฎหมาย และนโยบายของหน่ว ยงานภาครั ฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาเด็ก และเยาวชน
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
ซึ่งเป็นกฎหมายที่สําคัญในการรับรองสิทธิของเด็ก และเยาวชนในการได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ
อีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ซึ่งได้กําหนดแนวทางในการ
พัฒ นาเด็กและเยาวชนที่ส อดคล้ องกับยุคสมัย และสภาวการณ์ ป๎จจุบัน ประเด็ นที่สํ าคัญในการ
พิจารณาอันดับแรก ได้แก่ เด็ก และเยาวชนคือใคร
พระราชบัญญัติส่งเสริมเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550 ในมาตรา 4 ระบุว่า “เด็ก” หมายความ
ว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปี
บริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) จากนิยามข้างต้นพบว่า ความหมายของ
“เยาวชน” ที่ระบุในพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับอายุของนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็น “ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้น
ไป ซึ่งการอุดมศึกษามักจะจัดให้กับคนตั้งแต่วัยนี้เป็นต้นไป” (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) ช่วงอายุ 18
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ปีขึ้นไปนั้น นับเป็นช่วงวัยที่กําลังจะเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งมักจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึก ษามาแล้ว
ดังนั้นวิจิตร ศรีสอ้าน ได้สรุปว่า “เยาวชนคือผู้ที่ก้าวสู่การศึกษาระดับที่สาม (Tertiary Education)
หรือการศึกษาในปีที่ 13 ตามโครงสร้างการศึกษาในระบบของการศึกษาไทยที่เรียกว่า อุดมศึกษา”
(วิจิตร ศรีสอ้าน, 2518)
เมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 พบว่า หลักสูตรปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย “หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี และหลักสูตรปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า 6 ปี” (ราชกิจจานุเบกษา, 2558) ดังนั้น
อายุของเยาวชนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้างต้น จึงครอบคลุ มอายุของนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
พระราชบั ญญัติส่ งเสริ มการพัฒ นาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ.2550 ได้กําหนดให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และความเป็นไทย พระราชบัญญัติดังกล่าวได้
กําหนดแนวทาง และเปูาหมายไว้เป็นหลัก ซึ่งนําไปสู่การกําหนดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ.2555-2559 ให้มีความสอดคล้องกัน ดังนี้
ตารางที่ 2 เปูาหมายและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรม
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
เยาวชน พ.ศ.2550
แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559
เป้าหมาย
มาตรา 6 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม การเป็นคนดี : การมีคุณธรรม
และความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ใน จริยธรรม สานึกความเป็น
การพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
พลเมือง ตามวิถีธรรมวิถีไทย
แก้ไขป๎ญหาที่อาจมีผลกระทบในทาง และวิถีประชาธิปไตยอันมี
ลบต่อเด็กและเยาวชน โดยมีหลักการ พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ดังต่อไปนี้ (2) เด็กและเยาวชนทุกคนมี ประมุข
สิทธิในการได้รับการศึกษา และได้รับ การมีสุข : ความสุขที่เกิดขึ้น
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงสุด ได้ทั้งในระดับป๎จเจกที่ไม่
ตามทีก่ ําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ...
ขัดแย้งกับความสุขของคน
(5)เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเล่น มี ไทยโดยรวม โดยมุ่งเน้นการ
เวลาพักผ่อนและเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้
การละเล่นนันทนาการที่เหมาะสมตาม สามารถดําเนินชีวิตอยู่
วัยของเด็กและเยาวชน และการมีส่วน ท่ามกลางกระแสการ
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พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน พ.ศ.2550
ร่วมอย่างเสรีในทางวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

แนวทาง

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559
เปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบสุข...
มีความภาคภูมิใจในคุณค่า
ของตนเองเพื่อเป็นพลังใน
การพัฒนาประเทศ และร่วม
สร้างสังคมที่เป็นสุข
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้
การเตรียมความพร้อมเด็ก
กระทําโดยมีแนวทาง ดังนี้
และเยาวชน...โดยส่งเสริม
1.ให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันต่อ วัฒนธรรมทใองถิ่น
ครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมร่วมสมัย และ
มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย...
เชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมโลก...
ส่งเสริมการผลิต และเผยแพร่
สาระสร้างสรรค์ด้านการสืบ
สานวัฒนธรรม ...สนับสนุน
การยกย่องเชิดชูเด็กและ
เยาวชนที่มุ่งมั่นเป็นนัก
กิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

ข้อมูล ข้างต้น นี้ แสดงให้ เห็ นทิศทางของการพัฒ นาเด็กและเยาวชน ซึ่งหมายรวมถึงนิสิ ต
นักศึกษาให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดําเนินชีวิตตามวิถีไทยอันนําไปสู่ความสุข และเปิด
โอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเสรี โดยเน้นย้ําการบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับ
วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมของโลกอีกด้วย
เมื่อพิจารณากฎหมาย และนโยบายของหน่วยงานภาครัฐทั้ง 3 ด้าน ตามรายละเอียดที่ได้
แจกแจงข้างต้นจะพบว่า คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาไทยที่พึงประสงค์ในด้านวัฒนธรรม ได้แก่
1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 2) ตระหนักในคุณค่าความเป็นไทย และอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ในขณะที่บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐต่างก็มีพันธกิจในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อปลูกฝ๎ง
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมแก่นิสิตนักศึกษา
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2.แนวคิดความเป็นไทย
2.1 ความเป็นไทยกับคนในสังคมไทย
ความเป็ น ไทย คือ อะไร เป็นประเด็นที่ได้รั บการถกเถียงหาข้อสรุปอยู่นับเนื่อ งทศวรรษ
ซึ่งคําตอบที่ได้ก็แปรเปลี่ยนไปตามพลวัตของบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความหมายของคํานี้มี
ความหมายที่หลากหลาย บ้างลึกซึ้ง บ้างกว้างขวาง แต่ไม่ว่าความหมายนั้น ๆ จะได้รับการนิยาม
อย่างไร กลับไม่ใช่เรื่องท้าทายที่จะต้องค้นหาคําตอบ เพราะแท้จริงแล้วความเป็นไทยไม่ได้มีคําตอบ
ตายตัวแต่อย่างใด หากแต่เป็นวาทกรรมที่ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความเป็นรัฐชาติ อันสัมพันธ์
กับการเผชิญวิกฤตการณ์ของสังคมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ และแท้จริงแล้ว ความเป็นไทย ได้รับการ
ก่อร่างสร้างตัวเป็นกระแสขึ้นครั้งแรกเพื่อต่อต้านจักรวรรดินิยมในสมัยรัตนโกสินทร์
คนไทยไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ หรือประชาชน ทุกคน
พึงมีบทบาทหน้าที่ในการรักษาความเป็นไทยผูกพันมาแต่กําเนิดซึ่งเป็นสํานึกสืบเนื่องแต่ครั้งยุคการล่า
อาณานิคมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังที่มีระบุในเอกสารของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2553)
มีใจความว่า พระองค์ทรงใช้วิเทโศบายแสดงให้เห็นว่าสยามมีเอกราช และเป็นชาติที่มีอารยะ ดัง
ปรากฏหลักฐานการนําสยามเข้าร่วมงานมหกรรมโลก (World Expo) เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2405 ณ
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้มีการอัญเชิญธงชาติสยามไปเป็นสัญลักษณ์บริเวณหน้าอาคารจัด
แสดง พร้อมทั้งมีการจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองของสยามอีกด้วย
การเข้าร่วมการจัดแสดงงานมหกรรมโลกนับเป็นการประกาศให้ชนต่างด้าวท้าวต่างเมืองเห็น
ถึงความเป็นไทย ซึ่งการเข้าร่วมงานดังกล่าวยังคงดํารงสืบเนื่องต่อมาถึงป๎จจุบัน การที่ประเทศไทยมี
โอกาสเข้าร่วมงานดังกล่าวครั้งแรกดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราช
หฤทัยนั้นก็เป็นหลักฐานประจักษ์พยานประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากษัตริย์ในฐานะคนไทย
ก็มีหน้าที่ในการดํารงรักษาความเป็นไทยไว้ด้วยเช่นกัน หากแต่นัยยะนี้ความเป็นไทย คือ ความเป็น
ชาติไทย ที่มีเอกราช มีสัญลักษณ์ของชาติ ให้ภาคภูมิใจเฉกเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามาในประเทศไทย
ผ่านหลากหลายวิถีทาง เช่น กลุ่ มมิช ชันนารีที่เข้ามาสอนศาสนา กลุ่ มนักเรียนไทยที่ไปศึกษายัง
ต่างประเทศ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดค่านิยมของการใช้คําภาษาไทยปะปนกับคําภาษาอังกฤษ ซึ่งทําให้
รูปแบบการใช้ภาษาไทยเปลี่ยนไป พระองค์จึงมีพระราชวิ จารณ์เพื่อมุ่งเตือนสติแก่บรรดาผู้ที่ใช้ภาษา
ในลักษณะดังกล่าว ดังปรากฏในบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ครวญถึงหนังสือ ความตอน
หนึ่งว่า

33
“...อ่านอ่านรําคาญฮือ
อย่างเราไม่เข้าใจ
ภาษาสมัยใหม่
อ่านนักชักวิงเวียน
แบบเก๋เขวภาษา
อ่านเบื่อเหลือกําลัง
อ่านไปไม่ได้เรื่อง
แต่งกันแสนฟ๎่นเฝือ
โอ้ว่าภาษาไทย
คนไทยไพล่กลับกลาย

แบบหนังสือสมัยใหม่
ภาษาไทยเขาไม่เขียน
ของถูกใจพวกนักเรียน
เขาช่างเพียรเสียจริงจัง
สมมตว่าแบบฝรั่ง
ฟ๎งไม่ได้คลื่นไส้เหลือ
ชักชวนเคืองเรื่องให้เบื่อ
อย่างภาษาบ้าน้ําลาย
ช่างกะไรจวนฉิบหาย
เป็นโซ็ดบ้าน่าบัดสี...”
(ประชุมกาพย์เห่เรือฉบับสมบูรณ์, 2472)

กาพย์เห่เรือข้างต้น เมื่อพิจารณาเนื้อหาจะเห็ นได้ว่าพระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายในการ
ประพันธ์เพื่อตักเตือนอย่างตรงไปตรงมาให้เหล่านักเรียนนอกใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง สะท้อนให้เห็นถึง
พระราชหฤทัยที่เป็นห่วงต่อวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมอันส่งผลต่อความเป็นไทย ซึ่งอาจนําไปสู่ความ
“ฉิบหาย” ได้ หากแต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะเห็นว่าบทพระราชนิพนธ์ข้างต้นเป็นกุศโลบาย
ในการเสียดสีพวกนักเรียนนอกที่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องได้อย่างแยบคาย กล่าวคือ ในขณะที่พระองค์
ได้ทรงตักเตือนอย่างตรงไปตรงมานี้ พระองค์ได้แสดงความเป็นกวีผู้แตกฉานในการใช้ภาษาไทยถึงขั้น
สามารถแต่งคําประพันธ์อันมีฉันทลักษณ์กําหนดเป็นลักษณะเด่นของร้อยกรองไทยได้อย่างงดงามให้
ประจักษ์ เป็ นมิติที่สะท้อนให้เห็นความเป็นปราชญ์ และเป็นคนไทยที่มิเพียงแต่อ่านออกเขียนได้
เท่านั้น หากแต่มีภูมิรู้ และป๎ญญาถึงขั้นรจนาคําประพันธ์ได้อีกด้วย
นอกจากพระมหากษัตริย์แล้ว พระบรมวงศานุวงศ์ ก็ทรงประพฤติปฏิบัติรักษาความเป็นไทย
มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ สมเด็จภคินีเธอเจ้าฟูาเพชรรัตนราชสุดาฯ สิริโสภาพรรณวดี ผู้เป็นพระราชธิดา
พระองค์ เ ดี ย วในพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว แม้ ว่ า พระองค์ เ สด็ จ ไปประทั บ อยู่
ต่างประเทศยาวนานถึง 20 ปี ทว่าพระองค์ก็ยังคงรักษาความเป็นไทยในด้านต่าง ๆ อย่างเหนียวแน่น
เจริญตามรอยพระยุคลบาทของพระราชบิดาได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ดังที่พระอาจารย์ท่านหนึ่งของสมเด็จ
เจ้ า ฟู า ฯ เคยกล่ า วไว้ ค วามว่ า “เรื่ อ งภาษาไทย การพู ด การอ่ าน การเขี ย น พระองค์ ระวั ง มาก
การเขียนหนังสือไทยต้องใช้เลขไทยเท่านั้น การพูดไม่โ ปรดให้ ผู้ใดทูล ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ
ต้องหาคําไทยให้ได้” (กรุงเทพมหานคร, 2555) อีกทั้งสมเด็จเจ้าฟูาฯ “โปรดเพลงไทยยิ่งกว่าเพลง
ภาษาอังกฤษ การเล่นเปียโน สมเด็จฯไม่ใช้แผ่นโน้ ต จะทรงจําเหมือนนักดนตรีไทยเล่นเครื่องดนตรี
ไทย” (กรุงเทพมหานคร, 2555) จากที่กล่าวมานี้สะท้อนถึงความพยายามในการรักษาความเป็นไทย
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ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่แม้ยุคสมัยอาจแปรเปลี่ยนไป แต่บทบาทหน้าที่ในการรักษาความเป็นไทย
ยังคงดํารงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง
ในส่ ว นของรั ฐ บาล ความเป็นไทย ได้รับการเน้นย้ําอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในสมัยของ
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม อันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการประกาศรัฐนิยมถึง 12 ฉบับ
ในราชกิจจานุเบกษา ระหว่างปีพุทธศักราช 2482 – 2485 ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมสิ่งสําแดงอัตลักษณ์
ความเป็นไทย และบทบาทหน้าที่ของคนไทยในหลากหลายด้าน มิเพียงเท่านั้นรัฐบาลยังได้ประกาศ
เรื่อง “วีระธัมของชาติไทย” ที่กําหนดนิสัยประจําชาติไทย 14 ประการ ควบคู่กับรัฐนิยมอีกด้วย
ซึ่งเป็นการกําหนดนิยามความเป็นไทยที่แตกต่างจากที่เคยดํารงมาในอดีต ทั้งนี้ (เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์,
2552) ระบุว่า รัฐนิยมทั้ง 12 ฉบับนี้ เปรียบเสมือนเครื่องมือที่แสดงความพยายามของผู้นําประเทศที่
ประสงค์นํ าพาประเทศไทยไปสู่ความเป็นอารยประเทศ โดยมีวัฒ นธรรมสากลแบบตะวันตกเป็น
ตัวอย่าง
ปีพุทธศักราช 2485 รัฐนิยมทั้ง 12 ฉบับ อันเป็นนิยามใหม่ของความเป็นไทยซึ่งคณะรัฐบาล
ภายใต้การนําของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีผู้มีรากเหง้าจากครอบครัวชาวสวน
ได้กําหนดขึ้นไว้นั้น ก็ได้รั บการรับรองจากราชสํานัก ดังที่ปรากฏผลงานวรรณกรรม “ลิลิตรัถนิยม”
พระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ซึ่งเป็นประธานคณะผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระองค์เจ้าทิพย์อาภาฯ ทรงนําเนื้อความ
ในรัฐนิยมทั้ง 12 ฉบับมาประพันธ์ใหม่ในรูปแบบฉันทลักษณ์ร่าย ประสมโคลง ซึ่งทําให้ประชาชน
สามารถจดจํา และนําไปปฏิบัติง่ายดายขึ้น ทั้งนี้ปรากฏความตอนหนึ่งที่ระบุความจําเป็นของการ
ประกาศใช้รัฐนิยม เพื่อสร้างความวัฒนาแก่ชาติบ้านเมือง ความว่า
“เพื่อให้งานส้างชาติ ไม่พลั้งพลาดชักช้า เกิดก้าวหน้าเพียบเพ็น
เปนแบบแผนทั่วไป จําจูงไจปวงประชา มีลั กขนาอันชอบ ตาม
ระบอบแห่งนัย นะสมัยรัถธัมนูญ คือเกื้ อกูลส่งเสริม ตกแต่งเติม
คุ ณ ธั ม เปนประจํ า กิ จ ตน ขจั ด มนท์ แ สวงดี วิ ธี นี้ รั ถ บาล ต้ อ ง
จัดการมุ่งหา ความวัธนามุ่งส้าง ให้เคีย งข้างคู่กัน จเรินทันความ
ถาวรซึง่ ตัดตอนทํามา แต่เพลาตอนต้น พ้นผ่านถึงบัดนี้ ชี้ช่องทาง
การส้าง แต่ละข้างผิดกัน ข้อสําคันหยู่ตาม ความถาวรนั้นไซ้ ส้าง
ได้โดยกดหมาย ฝุายรายความวัธ นา หากดหมายบังคับ กลั บมี
อุปสัคล้นจึงจัดระเบียบค้น ชื่ออ้าง “รัฐนิยม” ขึ้นนา”
(อาทิตย์ทิพอาภา, 2485)
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จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่ารั ฐนิยม ได้รับการยอมรับให้เป็นแบบแผนของความเป็นไทยใน
ยุคสมัยนั้นซึ่งเน้นย้ําให้ผู้คนในชาติปฏิบัติ แม้ว่าจะอ้างว่าให้ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ อันจะเกิดความ
วัฒนาสถาวรแก่ชาติ กระนั้นในความเป็นจริงแล้วรัฐนิยม กลับเป็นวาทกรรมที่แบ่งแยกคนในสังคม
ออกจากกัน อย่ างชัดเจน ทํา ให้ เกิดการปะทะระหว่างวัฒ นธรรมภายใน และวัฒนธรรมภายนอก
ประเทศที่รุกเร้ารุกล้ําในวิถีชีวิตของคนไทย อย่างไรก็ดีความเป็นตะวันตกของ “ท่านผู้นํา” นําไปสู่
ความพยายามเร่งรัดพัฒนาประเทศให้เป็นตะวันตก หากแต่เป็นตะวันตกที่มิได้มีพื้นที่ให้เกิดการเจรจา
ต่อรองกับพื้นฐานความเป็นไทย จึงทําให้เกิดช่องว่างต่อการวิวาทระหว่างชนชั้น
เมื่อพิจารณาในภาคส่วนของประชาชน หน้าที่การพัฒนา และรักษาความเป็นไทยไม่ว่าจะ
ด้วยรูปแบบ หรือวิธีการใด ๆ ก็ล้วนเป็นสิ่งที่สามัญชนพึงปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้นําสังคม
ด้า นต่ าง ๆ อย่ า งไรก็ ดี มี ตัว อย่ า งของประชาชนผู้ ที่ ทํ าหน้ า ที่ นี้อ ย่ า งเด่ น ชั ด อาทิ นายเนาวรั ต น์
พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ได้ประพันธ์กวีนิพนธ์ที่เน้นย้ําให้คนในสังคมภาคภูมิใจ และตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ในการรักษาศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเครื่องจรรโลงความเป็นไทย ความตอนหนึ่งว่า
“พื้นฐานบ้านเราคือชาวบ้าน
เป็นปูุเป็นย่าตายายเรา
เป็นเมืองเรืองรุ่งเป็นกรุงไกร
น้ําใจไมตรีมีนองเนือง
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ
เป็นคันฉ่องส่องความงามและความดี

ทํางานไร่นามาก่อนเก่า
ปลูกเหย้าแปลงย่านเป็นบ้านเมือง
ลูกไทยหลานไทยได้ฟูเฟื่อง
จากเบื้องบรรพกาลถึงวันนี้
เอกราช เอกลักษณ์ เอกศักดิ์ศรี
เป็นโคมฉายช่วยชี้วิถีชน”
(กระทรวงวัฒนธรรม, 2552b)
ความสําคัญของกวีนิพนธ์บทนี้มิเพียงนําเสนอพื้นฐานความเป็นไทยให้คนในชาติได้ตระหนัก
เท่านั้น หากแต่ในบทสุดท้ายของกวีนิพนธ์ดังกล่าวยังได้รับคัดเลือกให้จารึกลงบนแผ่นหินทางเท้าถนน
ฟรีดริชสตราเซอร์ (Friedrichstrasse) ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.
2556 ร่วมกับวาทะจากบุคคลสําคัญต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิถีแห่งวิสัยทัศน์โลก
นับเป็นการประกาศเกียรติภูมิความเป็นไทยให้ประชาคมโลกได้รับรู้อย่างเป็นรูปธรรมอีกวาระหนึ่ง
จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างอันแสดงให้เห็นว่าความเป็นไทย เป็นสิ่งซึ่งได้รับการสืบ
ทอด และรักษาจากอดีตถึงป๎ จ จุบั นนับเนื่องศตวรรษ แม้ว่าจะมีพลวัตอันเป็นธรรมดาสามัญของ
วัฒนธรรม กระนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกชนชั้นทุกคนที่ต้องช่วยรักษาความเป็นไทยไว้ให้คงอยู่
ทว่าท่ามกลางกระแสความของโลก และบริบทสังคมวัฒนธรรม ได้มีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความ
เป็นไทยด้วยเช่นกัน
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2.2 พัฒนาการแนวคิดและนิยามความเป็นไทย
แนวคิดเรื่องความเป็นไทย ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อศึกษาจากงานพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ งานวิจัย
และเอกสารทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ น ไทย จากนั ก วิ ช าการ และหน่ ว ยงานราชการ
(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2553; กรุงเทพมหานคร, 2555; กฤตยา อาชวนิจ
กุล และคณะ, 2551; วุฒิชัย มูลศิลป์, 2554) พบว่าความเป็นไทยที่ได้รับการเน้นย้ําอย่างต่อเนื่องมาก
ที่ สุ ด ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วตามลํ า ดั บ ได้ แ ก่ 1.สถาบั น ชาติ สถาบั น พระพุ ท ธศาสนา 2.สถาบั น
พระมหากษัตริย์ 3.ศิลปะไทย 4.ภาษาไทย อารยธรรมไทย วัฒนธรรมชั้นสูง และวัฒนธรรมท้องถิ่น
นอกจากนี้ ยังพบว่าในยุคสมัยดังกล่าวได้กําหนดลักษณะของคนไทยไว้โดยลักษณะของคนไทยที่ได้รับ
การเน้นย้ํามากที่สุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยเรียงตามลําดับความถี่ในการปรากฏ ได้แก่
ความมีคุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ความ
ซื่อสัตย์ และความเสียสละต่อชาติบ้านเมือง
จะเห็นได้ว่าลักษณะของคนไทยล้วนสัมพันธ์อยู่กับอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแยกออกจาก
กันไม่ได้ระหว่างสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ กับการกําหนดลักษณะของ
คนในสั งคม ซึ่งลั กษณะดังกล่ าวได้รับการปลูกฝ๎ งในจิตสํ านึกของคนไทยจากอดีตอย่างแน่นแฟูน
อย่างไรก็ดีอัตลั กษณ์ความเป็น ไทย และลั กษณะของคนไทยที่ปรากฏนี้เป็นภาพสะท้อนมโนทัศน์
ศูนย์ รวมศรัทธาของคนในชาติ สะท้อนรากเหง้าอันหล่อหลอมความเป็นตัว ตนที่สมบูรณ์ซึ่งทําให้
สามารถจําแนกออกจากกลุ่มชาติอื่น ๆ ได้ กระนั้นจากข้อมูลที่หยิบยกมานี้ก็แสดงให้เห็นว่าความเป็น
ไทยบางประการก็เปลี่ยนแปลงได้บางช่วงบางเวลาขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมนั้น ๆ ด้วย
นอกจากข้อมูลที่ได้แสดงถึงพัฒนาการแนวคิดความเป็นไทยตั้งแต่สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475 กระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังปรากฏข้างต้นแล้ว ยังมีนักวิชาการรุ่นใหม่
และหน่วยงานราชการที่พยายามนิยามความหมายของความเป็นไทยเอาไว้หลากหลายในรอบ 10 ปี
(พ.ศ.2549 – 2558) ที่ผ่านมา ได้แก่
หทัยรัตน์ ทับพร (2549) ระบุว่า ความเป็นไทย คือ จิตสํานึกเชื้อชาติ และวิถีชีวิต ความคิด
ความเชื่อที่ผูกพันกับความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็นสถาบันหลักของชาติไทย และมี
ความสัมพันธ์กันเป็นกลุ่มชุมชนไทยร่วมกัน มีเอกลักษณ์เด่น แสดงว่าเป็นผู้มีเชื้อชาติไทย
จารุณี สุขชัย (2550) ระบุว่า ความเป็นไทย คือ ลักษณะเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่ทําให้เกิด
ความเข้าใจ และรับรู้ตรงกันว่า คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ลักษณะเด่น
ของคนไทย ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมไทย
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กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ (2551) ระบุว่า ความเป็นไทยมีสองลักษณะประกอบกัน คือมี
ทั้งลักษณะที่แข็งตัวเป็นสถาบัน ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ยาก ขณะเดียวกันก็มีทั้งส่วนที่ยืดหยุ่น เลื่อนไหล
มีพลวัต คือปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับบริบทที่อยู่แวดล้อม โดยสรุปความเป็นไทยมี 5 มิติ ได้แก่
1) ภาษาไทย 2) ระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่ดีงาม และการแสดงพฤติกรรมในปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
3) กรอบเพศสภาวะของ “ผู้ ห ญิง ” 4) ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และพิธี กรรมตามจารี ต
5)วัตถุสัญลักษณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
วีระ อําพันสุข (2551) ระบุว่า ความเป็นไทย คือ สภาพที่ประเทศไทย หรือสยามประเทศมี
อํานาจอธิปไตยสมบูรณ์ มีสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันวัฒนธรรมใน
เวลาเดียวกัน สามารถดํารงรักษาความเป็นเอกราชไว้ได้อย่างมั่นคงทุกด้าน รวมทั้งมีคุณลักษณ์เด่น
ของไทยครบทั้ง 9 ประการ ได้แก่ เพลง แผ่นดินไทย ความมีอิสรภาพ ความเป็นคนไทย (รักความ
สามัคคี รักสงบ) พระราชพิธี พิธีกรรม ศิลปะไทย และมรดกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2553) ระบุว่า ความเป็นไทย คือ รอยยิ้ม
ความเป็นมิตร ความมีน้ําใจไมตรี และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง
นพรั ตน์ ศรี แปดริ้ ว (2556) ความเป็นไทย คื อ ผลรวมขององค์ประกอบของความรั ก
ความผูกพัน ความเชื่อ ค่านิยม การเห็นคุณค่า ที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งแสดงออกมา
ในรูปแบบของพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ความเป็นคนอารมณ์ดี มีน้ําใจ
นิยมไทย การมีส่วนอนุรักษ์สืบทอดภูมิป๎ญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
จากนิยามของนักวิชาการ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2553; กฤตยา
อาชวนิจกุล และคณะ, 2551; จารุณี สุขชัย, 2550; นพรัตน์ ศรีแปดริ้ว, 2556; วีระ อําพันสุข, 2551;
หทัยรัตน์ ทับพร, 2554) ที่นิยามความเป็นไทยภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยวิเคราะห์ และสรุป
ความหมายของความเป็นไทย ซึ่งเป็นลักษณะร่วมได้ กล่าวคือ ตามข้อมูลที่ปรากฏข้างต้นพบว่าช่วง
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การนิยามความเป็นไทยจะเน้นย้ําลักษณะร่วมกัน ได้แก่ สถาบันชาติ
สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และศิลปวัฒนธรรมไทย ปรากฏชัดเจนมากที่สุด รองลงมา
อันดับที่สอง ได้แก่ ความคิดความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรม นอกจากนี้ภาษาไทย
และค่านิยม ก็ยังคงได้รับการเน้นย้ําอยู่บ้าง ส่วนบทบาทหน้าที่ หรือลักษณะของคนไทย พบว่า คน
ไทยเป็นคนมีน้ําใจ และมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และพอเพียง
ดังนั้นเมื่อผนวกข้อมูลทั้งสองชุด ได้แก่ ข้อมู ลที่สังเคราะห์จากพัฒนาการแนวคิดความเป็น
ไทย และข้อมูลนิยามความเป็นไทยในทศวรรษที่ผ่านมา ทําให้เกิดนิยามความเป็นไทยในเงื่อนไขสังคม
ป๎จจุบัน กล่าวคือ ความเป็นไทย หมายถึง สิ่งสําแดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทย ซึ่งได้รับการ
ปลูกฝ๎ง และถ่ายทอดสู่จิตสํานึกจากรุ่นสู่รุ่ น ทั้งนี้มีพลวัตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขบริบท
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ทางสังคม อย่างไรก็ดีสามารถจําแนกออกเป็นกลุ่มสถาบัน 4 สถาบัน ตามที่ (สํานักงานคณะกรรมการ
เอกลักษณ์แห่งชาติ, 2549) กําหนด ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และ
สถาบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้เมื่อนําอัตลักษณ์
ไทย และบทบาทหน้าที่ของคนไทยซึ่งปรากฏความถี่สูงสุดดังที่นําแสดงข้างต้น มาจัดเข้ากลุ่มสถาบัน
ต่าง ๆ จะมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการสังเคราะห์รายละเอียดความเป็นไทย
กลุ่มสถาบัน
สานักงาน
ผลการสังเคราะห์
ผลการสังเคราะห์
คณะกรรมการ
ขใอมูลตามยุคสมัย ขใอมูล 10 ปีที่ผ่านมา
เอกลักษณ์แห่งชาติ
สถาบันชาติ
1.ดินแดน
1.ชาติไทย / เมืองไทย 1.ชาติไทย
2.ประชากร
-ความเสียสละ
2.วัฒนธรรมไทย
3.ความเป็นเอกราชและ -ความซื่อสัตย์
-ศิลปะ
อธิปไตย
2.ภาษาไทย
-ขนบธรรมเนียม
4.รัฐบาลและการ
3.อารยธรรมไทย
ประเพณีไทย
ปกครอง
4.วัฒนธรรมไทย
พิธีกรรม
5.ภาษาไทย
-ศิลปะไทย
-ความคิดความเชื่อ
-เลขไทย
3.ภาษาไทย
6.วัฒนธรรมไทย
4.ค่านิยม
-ศิลปะ
-ความมีน้ําใจ
-วิถีชีวิตความเป็นอยู่
-วิถีชีวิตพอเพียง
-ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย
-อาหารไทยและ
ขนมไทย
-การแต่งกายไทย
-ภูมิป๎ญญาไทย/
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
-มรดกโลก
7.เกียรติภูมิประเทศ
-อิสระเสรี
8.ทรัพยากรธรรมชาติ
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กลุ่มสถาบัน

สานักงาน
คณะกรรมการ
เอกลักษณ์แห่งชาติ
สถาบันศาสนา 1.พุทธศาสนา
2.ความมีเมตตา
3.ความรักสงบ
4.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
5.คํ า สอนทางศาสนา /
คุณธรรม
สถาบัน
1.พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ 2.ความสามัคคี
สถาบันการ
1.ประชาธิปไตย
ปกครองระบอบ 2.กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
ประชาธิปไตย 3.ศีลธรรม
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ผลการสังเคราะห์
ขใอมูลตามยุคสมัย

ผลการสังเคราะห์
ขใอมูล 10 ปีที่ผ่านมา

1.พุทธศาสนา
2.คุณธรรม

-พุทธศาสนา

1.พระมหากษัตริย์
2.ความจงรักภักดี
1.ศีลธรรม

-พระมหากษัตริย์
-

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะความเป็นไทยที่ปรากฏอยู่ในสังคมผ่านยุคสมัยต่าง ๆ
จากอดี ตกระทั่ งป๎ จ จุ บั น ซึ่งมี การตัด ทอน เพิ่มเติ ม และเปลี่ ย นแปลงไปบ้างตามบริบทของสั งคม
อย่างไรก็ดีกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่วางแผน กํากับ นโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ
ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ประกาศแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 – 2559 โดยระบุ
เปูาประสงค์ระดับบุคคล พร้อมตัวชี้วัด อันสําแดงถึงความเป็นไทยของคนไทย ดังนี้
ตารางที่ 4 เปูาประสงค์ และตัวชี้วัดระดับบุคคลตามแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ.2550 – 2559
เป้าประสงค์ระดับบุคคล
ตัวชี้วัดระดับบุคคล
1.คนไทยมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจงานด้ า น 1.ค น ไ ท ย แ ส ด ง อ อ ก ซึ่ ง อั ต ลั ก ษ ณ์ ไ ท ย
วัฒนธรรม และสามารถรักษาอัตลั กษณ์ของ ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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เป้าประสงค์ระดับบุคคล
2.คนไทยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีค่านิยม
และปรั บ ปรุ ง วิ ถี ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ
บริบทของชุมชน และสังคม
3.คนไทยมีความภาคภู มิใจในความเป็นไทย
และมีความเป็น น้ําหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4.คนไทยใช้ คุ ณ ธรรมนํ า ความรู้ ส ร้ า งสรรค์
สังคมให้เข้มแข็ง และมั่นคง

ตัวชี้วัดระดับบุคคล
2.คนไทยมี วิ ถี ชี วิ ต อย่ า งพอเพี ย ง และ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์
3.คนไทยแสดงความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย และความเป็ น น้ํ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4.คนไทยมีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
(กระทรวงวัฒนธรรม, 2552a)

จากเปูาประสงค์ และตัวชี้วัดข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ไทย นับเป็นพื้นฐานสําคัญประการแรกที่จักก่อให้เกิดพฤติกรรมอันแสดงออกซึ่งความเป็นไทย อีกทั้ง
ยังเป็นรากฐานที่นําไปสู่ความรู้สึกภายในจิตใจอันภาคภูมิของคนไทยอีกด้วย การธํารงรักษาความเป็น
ไทยจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการรู้จักตัวตนที่แท้จริง ซึ่งป๎จจุบันเด็ก และเยาวชนขาดชุดองค์
ความรู้ดังกล่าวจึงทําให้ละเลย ละทิ้ง และเพิกเฉยต่อลักษณะอันโดดเด่นที่สําแดงความเป็นไทย ดังนั้น
การสร้างความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษา จึงควรเริ่มต้นจากการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันทั้ง 4 สถาบันอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข องค์ความรู้ และความเข้าใจในสถาบันทั้ง 4 นี้ ย่อมนําไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเป็น
รูปธรรม อย่างไรก็ดี องค์ความรู้ที่กล่าวนี้ หมายถึง “องค์ความรู้ดั้งเดิมของไทยที่อาจสูญหาย หรือ
ยังคงอยู่อย่างเบาบาง หรือเข้มข้น ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของชุมชน หรือสังคมนั้น ๆ” (กระทรวง
วัฒนธรรม, 2552a)
2.3 งานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษา
หทัยรัตน์ ทับพร (2554) ศึกษาการปลูกฝ๎งจิตสํานึกความเป็นไทยแก่เยาวชนไทยในบริบท
สังคมไทยป๎จจุบันพบว่า แม้ว่าลักษณะความเป็นไทยที่ต้องปลูกฝ๎งแก่เยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบริ บ ทสั ง คมไทยป๎ จ จุ บั น ประการแรก ได้ แ ก่ การเสี ย สละอุ ทิ ศ ตนต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ประการที่สอง และประการที่สาม ได้แก่ ความกตัญํู และความซื่อสัตย์ตามลําดับ
ทั้งนี้ทั้งอาจารย์ และนิสิตนักศึกษาต่างตระหนักดีกว่า แนวทางการจัดการปลูกฝ๎ งความเป็นไทยแก่
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นิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม ควรเริ่มปลูกฝ๎งตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน เพื่อให้เกิดการตระหนักในคุณค่าความ
เป็นไทย ซึ่งหลายส่วนต้องทําร่วมกันทั้งสถาบันอุดมศึกษา สถาบันครอบครัว ตลอดจนองค์กร หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม โดยการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้เพื่อที่ จะอนุรักษ์ และสืบสานความ
เป็นไทยจากรุ่นสู่รุ่น
ภัทริยา งามมุข (2549) ศึกษาวัฒนธรรมนักศึกษาในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์พบว่า ในยุค
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ สั ง คมไทยมี อิ ส รภาพมากขึ้ น กฎเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ คลายความเข้ ม งวดลง
ความสั มพัน ธ์ครอบครั ว ไม่อบอุ่น ส่ งผลให้ นิสิ ตนักศึกษาทอดทิ้งวัฒ นธรรมไทย และไม่เกิดความ
ซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย โดยมองไม่เห็นถึงคุณค่า และความสําคัญ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น ไม่นิยมการแสดงศิลปะพื้นบ้านทุกชนิด ไม่สามารถใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นิสิตนักศึก ษายังเลียนแบบพฤติกรรมของเพื่อน มี
ความเห็นแก่ตัว และประพฤติตนขัดกันค่านิยม และวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาควร
พัฒนาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยแก่นิสิตนักศึกษาผ่านรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง และมุ่ ง เน้ น จั ด หลั ก สู ต รรายวิ ช าที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ เนื่ อ งกั บ การพั ฒ นาด้ า น
วัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้มีรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป เป็นวิชาว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรม และ
ศิลปะพื้นบ้านของไทย หรือการแสดงออกในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีเปูาหมายสําคัญในการ
สร้างนักศึกษาพันธุ์ใหม่ ผู้มีวัฒนธรรม และมีจิตวิญญาณของการรักษาวัฒนธรรมไทย
กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันรามจิตติ (2548) สํารวจวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของเด็ก และ
เยาวชนเรื่อง “ชีวิตกับความเป็นไทย” จํานวน 3,360 คน ใน 7 ภาค 14 จังหวัดของประเทศไทย
พบว่า ด้านการใช้ภาษาไทย เยาวชนไทยร้อยละ 43.9 ออกเสียงควบกล้ําไม่ชัด ร้อยละ 24.4 ท่อง ก-ฮ
ไม่ได้ ร้อยละ 32 สะกดคําในภาษาไทยผิดเป็นประจํา ร้อยละ 42.8 มีป๎ญหาในการนึกคํา หรือภาษา
สวย ๆ ร้อยละ 53.9 มีป๎ญหาวิชาเรียงความ ด้านทัศนคติต่อความเป็นไทย เยาวชนร้อยละ 35.9
เห็นว่าการฟูอนรําแบบไทยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ ร้อยละ 31.2 ระบุว่าตนเองไหว้ไม่สวย และร้อยละ 26.9
เห็นว่ากิริยามารยาทแบบไทย ๆ ไม่ค่อยสําคัญแล้ว ด้านค่านิยม และความถูกต้อง นิสิตนักศึกษาร้อย
ละ 59.6 ให้เพื่อนลอกการบ้าน และร้อยละ 42.8 เห็นว่าคนไทยมีนิสัยขี้โกง ด้านน้ําใจไทย เยาวชน
ไทยร้อยละ 62.2 เห็นว่ายิ้มสยามกําลังจะหมดไป และด้านงามอย่างไทย พบว่าเยาวชนร้อยละ 27.1
เห็นว่าการแต่งตัวตามแฟชั่นสําคัญกว่าการแต่งตัวให้เรียบร้อย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาไทยจาก กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบัน
รามจิตติ (2548) ภัทริยา งามมุข (2549) อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ (2554) คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (2554) พบว่า สามารถจําแนกประเด็นป๎ญหาความเป็น
ไทยของนิสิตนักศึกษาออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่
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ประเด็นที่ 1 ป๎ญหาการใช้ภาษาไทย
การใช้ภาษาไทยของนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาในสังคมป๎จจุบันนับว่ามีป๎ญหาอย่าง
ยิ่งทักษะในฐานะผู้ส่งสาร กล่าวคือ การเขียน นิสิตนักศึกษาขาดคลังคําในสมองสําหรับการเลือกใช้
เพื่อสื่อสารในสิ่งที่ตนรับรู้ ขาดทักษะในการเรียบเรียง และลําดับเนื้อหา หรือการเขียนเรียงความ ขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสํานวน ภาษิต คําพังเพย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อ สาร ส่วนด้าน
การพูด นิสิตนักศึกษามีป๎ญหาในการออกเสียงคําภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําควบกล้ํา การเรียบ
เรียงประโยคให้เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
ประเด็นที่ 2 ทัศนคติที่ไม่ดีต่อภูมิป๎ญญา และศิลปวัฒนธรรมไทย
นิสิตนักศึกษามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อภูมิป๎ญญา และศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ
ท้องถิ่นอันเป็นผลจากการแบ่งแยกชนชั้นในสังคมโดยใช้เกณฑ์ด้านการศึกษา ซึ่งยิ่งนิสิตนักศึกษาเรียน
สูงมากเท่าใด ยิ่งมีอัตราการละทิ้ง และแบ่งแยกตนเองออกจากความเป็นท้องถิ่นมากเท่านั้น อีกทั้งจะ
ยิ่งเหยียดหยามรากเหง้าของตนเองด้วย นอกจากนี้นิสิตนักศึกษายังไม่นิยมชมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ทุกชนิด และยังเห็นว่านาฏยศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่น่าเบื่ออีกด้วย
ประเด็นที่ 3 การขาดคุณธรรม ศีลธรรม
การแสดงออกของนิ สิ ตนั ก ศึกษาไทยในป๎จ จุบันซึ่งปรากฏพฤติกรรมในลั กษณะของการ
แก่งแย่ งชิงดี เอาเปรี ย บ เห็ น แก่ตั ว ไร้ระเบียบวินัย ข่มเหงรังแก ล้ ว นสะท้อนให้ เห็ นถึงการขาด
คุณธรรม ศีลธรรม อันนํามาสู่การยับยั้งชั่งใจของนิสิตนักศึกษา อีกทั้งนิสิตนักศึกษายังขาดความมี
น้ําใจ และขาดความซื่อสัตย์อีกด้วย ดังจะเห็นได้ว่านิสิตนักศึกษา คือ กลุ่มที่ให้เพื่อนลอกการบ้านมาก
ที่สุดในบรรดาผู้เรียนระดับต่าง ๆ
ประเด็นที่ 4 การขาดความรู้เรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี และมารยาทแบบไทย
นิ สิ ตนั กศึกษามีพ ฤติกรรมที่ขั ดต่อ แบบแผนของขนบธรรมเนี ยม และประเพณีไทย โดย
แสดงออกผ่านการติดความหรูหรา สาเหตุของการแสดงพฤติกรรมเช่นนั้น เพราะนิสิตนักศึกษาขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย ทําให้เชื่อว่าแบบแผนของชาติตะวันตก
นั้นเป็นบรรทัดฐานที่สูงส่ง มีรากฐาน และดีงามมากกว่าแบบแผนของไทย นอกจากนี้นิสิตนักศึกษายัง
เห็นว่ามารยาทแบบไทยเป็นเรื่องล้าหลัง และไม่มีความสําคัญอะไรอีกแล้ว
ประเด็นที่ 5 การห่างไกลพุทธศาสนา และการปฏิบัติศาสนกิจ
นิสิตนักศึกษาห่างไกลจากพิธีกรรม และหลักธรรมทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุท ธศาสนา
ซึ่งเป็ น ศาสนาที่ค นไทยส่ ว นใหญ่นับ ถือ แม้ว่ าจะมีการจัดการเรียนสอนเกี่ยวกั บศาสนา แต่นิสิ ต
นักศึกษาก็มิได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา จนถึ งขั้นสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ป๎จจุบันนิสิตนักศึกษาห่างไกลการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น การทําบุญตักบาตร การเข้า
วัดฟ๎งเทศน์ฟ๎งธรรม การร่วมพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนา การบรรพชาอุปสมบท ฯลฯ ด้วยเหตุนี้
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นิสิตนักศึกษาจึ งขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ย วกับพุทธศาสนา อันนํามาสู่การขาดสติ และ
ป๎ญญาในการยับยั้งชั่งใจ และการขาดการฝึกฝนปฏิบัติสมาธิ ทําให้จิตใจไม่ละเอียดอ่อน ว่างเปล่า
และรู้เท่าทันจิตใจของตน
3.ละครการศึกษา (Educational Theatre)
3.1 ที่มา และแนวคิดละครการศึกษา
คําว่า “ละครการศึกษา” เป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกประเภท (genre) ของละคร พรรัตน์
ดํารุง อธิบายว่า “ละครการศึกษาเป็นคําที่ใช้เรียก “ละคร” ที่บรรจุอยู่ในระบบการเรียนการสอน
ตั้งแต่ในระดับโรงเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา มีแนวคิดและกระบวนการฝึกฝนที่หลากหลาย ตามที่มา
ของแนวคิดในการสร้างกิจกรรมละครที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20” (พรรัตน์ ดํารุง, 2547)
ละครการศึกษาพิจารณาจากชื่อแล้วน่าสันนิษฐานว่าเป็นละครที่มีต้นกําเนิดจากศาสตร์สาขา
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พรรัตน์ ดํารุง ระบุว่า ในประเทศอังกฤษมีการ “ใช้ละครเพื่อเป็นสื่อการสอน
มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 คือใช้เป็นสื่อการสอนภาษาละติน และการสอนวรรณกรรมการละครของเชกส
เปียร์ ในขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใช้ละครเป็นสื่อด้านนันทนาการในสถานสงเคราะห์ผู้อพยพ
หลายแห่ง” (พรรัตน์ ดํารุง, 2547) อย่างไรก็ดีการนํา “ละคร”ไปใช้เพื่อเป็น “เครื่องมือการสอน”เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดํารงอยู่ในประเทศประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกามายาวนาน
ก่อนที่จ ะกล่ าวถึงลั กษณะของละครประเภทดังกล่ าว จําต้องกล่าวถึงรากฐานทางความคิดอันส่ ง
อิทธิพลสืบเนื่องเสียก่อน
ในศตวรรษที่ 19 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาส่งผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาละครเพื่อ
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้ และทํ า ให้ เ ข้ า ใจมนุ ษ ย์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ดร.ซิ ก มั น ด์ ฟรอยด์ ( Sigmund
Freud,1856-1939) นักประสาทวิทยา พัฒนาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis Theory) โดยมี
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งเพื่อเข้าใจความต้องการในใจที่แท้จริงของมนุษย์อันถูกกดทับไว้ภายใต้
ระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคม พรรัตน์ ดํารุง อธิบายเพิ่มเติมว่า “ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรม
และความต้องการในใจของเรา เราอาจจะต้องศึกษาวิเคราะห์ผ่านการแสดงออกบางอย่าง เช่น เรื่อง
ตลกขบขัน คําพูดหลุดปาก การกระทําซ้ําซาก ความฝ๎น งานสร้างสรรค์ การแสดง และงานเขียน"
(พรรัตน์ ดํารุง, 2557) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์นับว่าทําให้เกิดการตีความในการทํางานละครใน
ลักษณะกลุ่มสร้างสรรค์ด้วย
ทฤษฎี จิ ต วิ เ คราะห์ ข องฟรอยด์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ดร.จาคอบ แอล มอรี โ น (Jacob L.
Moreno,1889-1974) ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มอรีโนได้ทดลองสร้างกิจกรรมละครสําหรับ
เด็ ก ในกรุ ง เวี ย นนา ประเด็ น สํ า คั ญ คื อ มอรี โ น ค้ น พบว่ า การสื่ อ สารด้ ว ยอวั จ นภาษา (body
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language) กลวิธีการทํางานกลุ่ม และการใช้ละครเพื่อสร้างสถานการณ์สมมุติจะทําให้เกิดความเข้าใจ
ในตนเองมากขึ้น เกิดกระบวนการแก้ป๎ญหา และสามารถแก้ไขความขัดแย้งในชีวิตได้ สิ่งที่มอรีโน
ค้นพบนี้ พรรัตน์ ดํารุง ระบุว่า นําไปสู่ “พัฒนาการด้านการเล่นบทสมมุติ (role play) การเล่นละคร
แบบด้นสด (improvisation) ในสถานการณ์ต่าง ๆ กลายเป็นกิจกรรมที่นักการละครใช้ในการทํา
ละครนอกกรอบ และต่อมาถูกนําไปใช้ในการพัฒนาเด็ก ๆ ในโรงเรียน” (พรรัตน์ ดํารุง, 2557)
ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2547) ระบุว่า นักการศึกษาชาวฝรั่งเศส ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean
Jacques Rousseau, 1712-1778) คือผู้จุดประกายในการรณรงค์เรื่องสิทธิเด็ก เรียกร้องแก่สังคมถึง
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของช่วงวัยเด็ก ซึ่งเน้นเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีเสรีภาพ
ต่อมานักการศึกษาชาวสวิส โยฮาน ไฮริช เปสตาลอซซี (Johann Heinrich Pestalozzi, 1746 1827) ซึ่งเป็นสาวกของรุสโซ ได้เน้นย้ํา และสืบทอดเจตนารมณ์ข องรุสโซ ในประเด็นว่าด้วย
การศึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตามธรรมชาติ และการพั ฒ นาตนเอง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การสอนเด็ ก ต้ อ ง
ระมัดระวังการเรื่องเนื้อหาที่ควรดําเนินไปจากง่ายเป็นยาก และควรพิจารณาความพร้อมของเด็กเป็น
สําคัญ ซึ่งเด็กควรที่จะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้ลงมือทําด้วยตนเองในสถานการณ์สมมุติ
นอกจากนี้ยังมีเฟรดริช ฟรอเบล (Friedrich Frobel,1782-1852) ที่ได้เสนอความคิดว่าควรจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
แนวคิดของทั้ง 3 ท่านนี้ ทิศนา แขมมณี เรียกรวมว่า ทฤษฎีของกลุ่มที่เน้นการพัฒนาไปตาม
ธรรมชาติ (Natural Unfoldment) สรุปได้ว่ามีหลักการจัดการศึกษา หรือการสอน (ทิศนา แขมณี,
2556) ดังนี้
1) การจัดประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กจะต้องมีความแตกต่างไปจากการจัดให้ผู้ใหญ่
เนื่องจากเด็กมีสภาวะที่ต่างไปจากวัยอื่น ๆ
2) การจัดการการศึกษาให้แก่เด็กควรยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้เสรีภาพแก่เด็กที่จะ
เรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของตน เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างอิสระ
3)ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก คือ การจัดให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ธรรมชาติ และเป็นไปตามธรรมชาติ ได้แก่ ให้เด็กเล่นได้อย่างอิสระ ให้เด็กได้รับประสบการณ์ ตรง ให้
เด็กได้เรียนจากของจริง และให้เด็กได้เรียนรู้จากผลการกระทําของตน
4)การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กจะต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ความพร้อมของเด็ก
ความคิดของรุสโซ เปสตาลอซซี และฟรอเบล มีอิทธิพลต่อทฤษฎีการศึกษากับประสบการณ์
(Theory of Education and Experience) ของจอห์น ดิวอี (John Dewey,1859-1952)
นักการศึกษาชาวอเมริกันซึ่ง “กําหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าด้วยการพัฒนาสติป๎ญญา สังคม
อารมณ์ และคุณธรรมของป๎จเจกบุคคลในสังคมประชาธิปไตย” (Dimitriadis, 2006) ดิวอี ซึ่งเป็นนัก
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การศึกษาในกลุ่มยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ที่แท้จริง และการมีส่วนร่วม
อย่างตื่นตัว (active participation) ซึ่ง ทิศนา แขมมณี อธิบายว่า “การเรียนรู้ที่แท้จริง คือ ผลการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่บุคคลรับรู้และจัดกระทําต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ เพื่อสร้างความหมายของ
สิ่งเร้าเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เดิมของตนจนเกิดเป็นความหมายที่ตนเข้าใจอย่างแท้จริง
และสามารถอธิบายตามความเข้าใจของตนเองได้” (ทิศนา แขมณี, 2556) ส่วนการมีส่วนร่วมอย่าง
ตื่นตัว หมายถึง “การมีส่วนร่วมที่ผู้เรียนรู้เป็นผู้จัดกระทําต่อสิ่งเร้า ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
แท้จริงได้ดี ควรเป็นการตื่นตัวที่เป็นไปอย่างรอบด้านทั้งทางด้านกาย สติป๎ญญา สังคม และอารมณ์
หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่งก็คือ การเรียนรู้ผ่านการลงมือทํา (learning by doing) นั่นเอง
3.2 ละครการศึกษาในสหรัฐอเมริกา
การยอมรั บ คุ ณ ค่ า และเปู า ประสงค์ ข องการนํ า ละครไปใช้ เ พื่ อ การศึ ก ษา ปรากฏใน
สหรัฐอเมริการะหว่างปีพ.ศ. 2439-2446 พรรัตน์ ดํารุง ระบุว่า “มหาวิทยาลัยชิคาโก มีการทดลอง
นําศิลปะการละครมาบรรจุในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย โดยความเชื่อที่ว่าละครเยาวชน
เป็นสาขาที่แยกย่อยออกมาจากละครร่วมสมัย และถือว่าเป็น “รูปแบบศิลปะ” (Art Form) อีก
รูปแบบหนึ่ง” (พรรัตน์ ดํารุง, 2547)
อลิส มินนี่ เฮิทส์ (Alice Minnie Herts) นักสังคมสงเคราะห์จากโครงการเพื่อสันทนาการ
ของสมาพันธ์เพื่อการศึกษา (Educational Alliance) ได้จัดแสดงละครโดยใช้นักแสดงจากกลุ่ม
กิจกรรมการละครที่สมาพันธ์ และเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมละครในช่วงหลังเลิก
เรียน โดยมีเปูาประสงค์ที่ชัดเจน กล่าวคือ 1)เพื่อนําเสนอมหรสพที่มีคุณภาพแก่เด็ก และเยาชนใน
ชุมชน 2)เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็ก ๆ ที่อพยพมาตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สั งคม และวัฒ นธรรมดีขึ้น 3)เป็ น ศูนย์รวมของครอบครัว ผู้ อพยพ ทําให้ ผู้ ใหญ่และเด็กได้ทํางาน
ร่วมกัน (พรรัตน์ ดํารุง, 2547)
ต่อมาในปีพ.ศ. 2453 สมาพันธ์การละครแห่งสหรัฐอเมริกา (The Drama League of
America) ได้รับการก่อตั้งขึ้น และได้มอบหมายให้ โครา เมล แพทเท็น (Cora Mel Patten)
รับผิดชอบในการรณรงค์ให้ละครเยาวชนเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้ชาวอเมริกันเริ่ม
ให้ความสนใจละครในฐานะศิลปะอีกแขนงหนึ่งนอกเหนือไปจากดนตรี และภาพเขียน เกิดคณะละคร
ชุมชน (community theater) จํานวนมากที่นําละครไปเล่น และจัดแสดงในพื้นที่โรงเรียนในลักษณะ
งานส่งเสริมการศึกษา (outreach program) และพื้นที่อื่น ๆ อาทิ สลัม ศูนย์อพยพ และโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยังเกิดโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมละครเยาวอีกจํานวนหนึ่ง เช่น โครงการอบรมศิลปะ
ในวันหยุด โครงการพัฒนาทักษะการแสดง ฯลฯ (พรรัตน์ ดํารุง, 2547)
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ป๎จจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาที่เปิดสอนหลักสูตรละครเยาวชน และ
ละครสร้างสรรค์ ในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งในบางสถาบันยัง
สอดแทรกแนวคิดเรื่องละครในการศึกษา (Drama in Education) และละครเพื่อการศึกษา
(Theater in Education) ไว้ในหลักสูตรด้วย อีกทั้งยังมีการเปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตในสาขา
ละครการศึกษา (Educational Theater) อาทิ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค (New York University)
มหาวิทยาลัยเท็กซัสออสติน (University of Texas at Austin) มหาวิทยาลัยฮาวาย (University of
Hawaii) มหาวิทยาลัยอริโซนา เสตจ (Arizona State University) และมหาวิทยาลัยฟอริด้า
(University of Florida) เป็นต้น
จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ละครการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการพัฒนาภายใต้
ร่มเงาของนักแสดงที่เป็นครูบาอาจารย์ หรือครู/นักแสดง (Teacher/Actor) ทีเ่ ข้าไปจัดกิจกรรมละคร
และโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่โรงเรียน นอกจากนี้ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวนหนึ่ง ยังปรากฏมี
ครูศิลปะ ที่ทําหน้าที่สอนการแสดงอีกด้วย ซึ่งครูเหล่านี้ล้วนสําเร็จการศึกษาด้านศิลปะการละครจาก
สถาบันอุดมศึกษา ป๎จจุบันมีการนําเทคนิคของละครชุมชน และละครนอกกรอบ หรือที่ต่อมาเรียกว่า
ละครประยุกต์ มาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นกระบวนการเรียนรู้จากการทํากิจกรรม
แนวคิดของนักปราชญ์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมาส่งผลต่อการกําหนดบทบาทของ
ครูผู้สอนในโรงเรียน ให้เกิดการจัดเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่เด็ก เป็นการสะท้อน
ความสํ าคัญของเด็กในฐานะเป็ น ศูนย์กลางของการจัด การเรียนรู้ และการพัฒ นาการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้นธารให้เกิดการนําละครมาใช้กับเด็กเล็ ก ซึ่ง พรรัตน์ ดํารุง ระบุว่า “แนวคิดการ
เรียนการสอนด้วยการเรียนปนเล่นและการจัดประสบการณ์การเรียนที่เด็ก ๆ ต้องโต้ตอบ และเล่น
สมมุติต่าง ๆ กลายเป็นการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมที่เรียกว่าละครสร้างสรรค์ (creative drama)
ของ วินิเฟรด วอร์ด (Winifred Ward) ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนปนเล่นที่คิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา” (พร
รัตน์ ดํารุง, 2557)
วิ นิ เ ฟรด วอร์ ด (Winifred
Ward,2427-2518) ศาสตราจารย์ ส าขาการละคร แห่ ง
มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น (Northwestern University) คือผู้บุกเบิกละครสร้างสรรค์สําหรับเด็ก
คนแรกในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น ระบุว่า “วอร์ดได้คิดค้น และทดลอง
กระบวนการละครร้างสรรค์สําหรับเด็กครั้งแรก เรื่องสโนไวท์ ในปี พ.ศ.2468 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
เด็กนักเรีย นระดับ ประถมศึกษาจากโรงเรียนอีแวนส์ ตัน (Evanston Elementary School)
สหรัฐอเมริกา การแสดงในครั้งนั้นประสบความสําเร็จอย่างดียิ่ง ” นอกจากนี้วอร์ด ยังได้เขียนหนังสือ
เรื่องละครสร้างสรรค์ “Creative Dramatics” ขึ้นในปี พ.ศ.2473 จัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ชิลเดร้นส์
เธียเตอร์ (Children’s Theater Press) ซึ่งนับเป็นตําราเล่มแรกด้านละครสร้างสรรค์ของโลก
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ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2547) นิยามละครสร้างสรรค์ว่าหมายถึง ละครที่ไม่เป็นทางการ
เกิดขึ้นจากการสมมุติบทบาทของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้สถานการณ์สมมุติที่กําหนดไว้ เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาผู้ร่วมกิจกรรมเป็นสําคัญ
พรรั ต น์ ดํ า รุ ง (2547) นิ ย ามละครสร้ า งสรรค์ ว่ า หมายถึ ง ละครนอกรู ป แบบที่ นํ า
องค์ประกอบของละครมาใช้ในห้องเรียน ละครประเภทนี้ไม่ต้องการผู้ชม มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็ก
ตามความถนัดของแต่ละคน นอกจากนี้ พรรัตน์ ดํารุง (2557) อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ละครสร้างสรรค์
เป็นกระบวนการละครที่ใช้เรื่องราวจากหนังสืออ่าน หรือวรรณกรรมมาเป็นเครื่องมือนําพาไปสู่การ
พัฒนาแบบองค์รวม กิจกรรมละครสร้างสรรค์นําไปใช้ในการเล่านิทาน การสอนสุขภาพอนามัย และ
การทํากิจกรรมกับเด็กทุกชั้นปี เด็ก ๆ ได้คิดด้นบทในการแสดงละครเองตามที่เด็ก ๆ เข้าใจตัวละคร
และสถานการณ์
ละครสร้างสรรค์ของวินิเฟรด ฟอร์ด ซึ่งเป็นละครเวทีสําหรับเด็กเล็กเป็นที่แพร่หลายอย่าง
มากในสหรัฐอเมริกา กระทั่งมีการจัดตั้งสมาคมละครการศึกษาอเมริกัน (American Educational
Theater Association/AETA) ขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2479 ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรโดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านละครการศึกษา ต่อมาในปีพ.ศ. 2487 วินิเฟรด
ฟอร์ด ได้จัดประชุมวิชาการด้านละครการศึกษาขึ้นครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยนิวแคสเซิ ล ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า นํ า ไปสู่ ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการด้ า นละครเด็ ก ( Children’s
Theater
Committee/CTC) ขึ้นคณะแรก และต่อมาคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นเป็นแผนกแรกของ
สมาคม มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ AETA เป็นผู้อํานวยการของแผนก และหลอมรวม
คณะกรรมการซึ่งเป็นนักละครการศึกษาชั้นนําใน 16 มลรัฐ รวมทั้งประเทศแคนาดาเข้าไว้ด้วยกัน
สําเร็จในปีพ.ศ. 2495
ช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2513 ถึง 2523 เกิดการใช้ละครการศึกษารูปแบบต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย
ในสหรัฐอเมริกา ทําให้ในปี พ.ศ.2519 จึงเกิดกระแสการนิยามคําศัพท์เฉพาะใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “สมาพันธ์เพื่อการละครและการศึกษาแห่งอเมริกา (American Alliance for The Theatre
and Education/AATE)” ในปีพ.ศ. 2530 สมาพันธ์ดังกล่าวได้จัดประชุมวิชาการ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเป็นประจําทุกปีกระทั่งป๎จจุบัน และสร้างเครือข่ายนักละครการศึกษาขึ้ นอย่างกว้างขวาง
เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งป๎นประสบการณ์ระหว่างกัน
ป๎จจุบันนอกจากจะจัดสอนละครการศึกษาในระดับปริญญาแล้ว มหาวิทยาลัยเท็กซัสออสติน
(University of Texas at Austin) ยังได้พัฒนาโปรแกรมการสอนออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ครู และ
นักการละครที่สนใจมาสืบค้น และนํากลวิธีการสอนไปประยุกต์กับการสอนในโรงเรียนด้วย
นอกจากการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ยังพบว่ามีคณะละครในสหรัฐอเมริกา
กว่า 200 คณะ ในมลรัฐต่าง ๆ ซึ่งใช้ละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
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พัฒนาความเข้าใจเกี่ย วกับละคร และสร้างทักษะกระบวนการทํางานกลุ่มแก่เยาวชน ผ่านการด้นสด
(Improvisation) รวมไปถึงคณะละครสําหรับเด็กเล็กที่เข้าไปจัดการแสดงละครในโรงเรียนในลักษณะ
ของการเรียนปนเล่น ที่กระตุ้นให้เกิดการโต้ตอบ และการเล่นสมมุติ
3.3 ละครการศึกษาในอังกฤษ
ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2547) ระบุว่า “ในขณะที่ละครสร้างสรรค์ได้ก่อตัวขึ้นในอเมริกา
ประเทศอังกฤษก็มีการศึกษาการใช้ล ะครในห้ องเรียนเช่นเดียวกัน ” สอดคล้ องกับ พรรัตน์ ดํารุง
(2557) ที่ระบุว่า “ปีเตอร์ เสลด (Peter Slade,2455-2547) และคาล์ดเวลล์ คุก (Caldwell Cook,
2429 - 2482) ของอังกฤษ ทําให้เกิดการตื่นตัวในการนําละครมาใช้ในโรงเรียนในลักษณะที่เป็นส่วน
หนึ่งในการเรียนการสอน เป็นสื่อการสอน และเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้พัฒนาภาษา ปฏิภาณ และ
การสื่อสารผ่านเกมการละคร”
ในประเทศอังกฤษหนังสือเล่มแรก ๆ ที่ว่าด้วยละครสําหรับเด็กนั้น ได้แก่ หนังสือเรื่องละคร
เด็ก (Child Drama) ของปีเตอร์ เสลด ซึ่งจัดพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2497 โดยสํานักพิมพ์แห่ง
มหาวิทยาลัยลอนดอน (London University Press) หลังจากนั้นมีการผลิตหนังสือเกี่ยวกับละครใน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในประเทศอังกฤษแม้ว่าจะปรากฏการใช้ละครเพื่อพัฒนาเด็ก
เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกาโดยมีจุดร่วมในการใช้การด้นสด (Improvise) เหมือนกัน แต่ความนิยม
ในการเรียกละครประเภทนี้ และจุดเน้นกลับแตกต่างกัน ดังที่ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ ระบุดังนี้
ตารางที่ 5 ความแตกต่างระหว่างละครการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ
ประเด็น
ชื่อเรียก
จุดเนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ละครสร้างสรรค์
(Creative Drama)
1.เน้ น กระบวนการทํา แบบฝึ ก หั ด
ไปสู่การแสดงละครด้นสดตามเรื่อง
ที่กําหนดให้
(Story Dramatization)
2.เน้นทักษะและความรู้ของผู้เรียน
(พั ฒ นาจิ น ตนาการ ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ การทํ า งานเป็ น ที ม

ประเทศอังกฤษ
ละครในการศึกษา
(Drama in Education)
1.เน้นเปูาหมายเชิงปรัชญา หรือเชิง
จิตพิสัย
2.เน้นการใช้ล ะครในห้ องเรียนเพื่อ
เปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ หรื อ ขยาย
มุมมองในเชิงลึ กในเรื่องคุณค่าของ
สิ่งต่าง ๆ แก่ผู้เรียน
3.นํากลวิธีของละครในการศึกษาไป
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ประเด็น

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศอังกฤษ
สร้างสํานึกทางสังคม พัฒนาทักษะ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการสอนวิ ช าอื่ น ๆ
การใช้ ภ าษา และปู พื น ฐานไปสู่ เช่น ประวัติศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ด้านละครเวที)
(ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, 2547)

การด้นสดที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นลักษณะที่ปรากฏชัดเจนตามแนวทางของ คอล์ดเวลล์ คุก
นักการศึกษาของอังกฤษซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สําคัญในการริเริ่มการใช้ละครการศึกษาในอังกฤษ
พรรัตน์ ดํารุง (2557) ระบุว่า “คุกให้ความสนใจในการให้เด็ก ๆ ได้พัฒนา “ละครของตนเอง” ได้แก่
กิจกรรมละครที่ไม่ได้มุ่งสอนทักษะความถูกต้องในการแสดง การท่องจําบทพูด แต่ให้ความใส่ใจใน
กระบวนการสร้างละครที่เด็ก ๆ ได้คิดสร้างบทจากความคิดของตน เป็นเรื่องราวจากสถานการณ์ที่
กําหนดไว้ หรื อหลั งจากได้ฟ๎งเรื่ องราวที่ครูอ่านให้ ฟ๎ง ”กล่ าวอีกอย่างได้ว่า คุกให้ ความสํ าคัญกั บ
ปฏิกิริยาของเด็กที่มีต่อเรื่องราวที่เผชิญอยู่เบื้องหน้า ซึ่งก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ มากกว่า
ผลผลิตของละครที่สมบูรณ์แบบ
นักวิชาการละครคนสําคัญของอังกฤษ ไบรอัน เวย์ (Brian Way,1923-2006) จุดประกาย
คําถามที่สําคัญ เกี่ยวกับเปูาประสงค์ในการใช้ละครทํางานกับเด็ก กล่าวคือ การใช้กิจกรรมละครใน
โรงเรียนมีเปูาประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นศิลปินอาชีพหรือไม่ หรือมีเปูาประสงค์ที่ในการทําละครที่
ไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบของการแสดง หากแต่ต้องการคุณค่า และความสําคัญที่เกิดขึ้นผ่าน
“กระบวนการละคร” ของเด็ก คําถามข้างต้นนําไปสู่การพัฒนาเปูาหมายในการทํางานละครใน
โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม อันมาซึ่งการส่งเสริมให้ครูสามารถใช้กระบวนการละครในชั้นเรียนได้
สามารถออกแบบหน่วยการเรียน และแผนการเรียนรู้เพื่อใช้ละครพัฒนาความรู้แก่เด็ก
ทั้งนี้เมื่อกล่าวถึงการใช้ละครเพื่อพัฒนาเด็กในอัง กฤษ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําความรู้จัก
กับ ละครสองรู ป แบบซึ่งล้ วนใช้เป็นแบบแผนในการฝึกหัดครู และแพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก กล่าวคือ ละครเพื่อการศึกษา (Theatre in Education) และละครในการศึกษา (Drama in
Education) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยโดโรธี ฮีทโค้ตท์ (Dorothy Heathcote) มีรายละเอียดดังนี้
ละครเพื่อการศึกษา (Theatre in Education หรือ TIE) เกิดขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2508 โดย
คณะละครเบลเกรด (Belgrade) ซึ่งมีความเชื่อพื้นฐานว่า “เราจะสร้างสรรค์ละครเพื่อสร้างสังคมที่ดี
ขึ้น และเป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น ” (Belgrade History,2016) ได้จัดทํา
ละครประเด็นศึกษาเพื่อนําไปจัดแสดงแก่โรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ ในเมืองโคเวนทรี (Coventry)
ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2547) ระบุว่า “ละครเพื่อการศึกษา (Theatre in Education)
หมายถึง ผลงานละครเวทีที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งองค์ประกอบของละครเวทีทั่วไป เพียงแต่อาจจะมีการลด
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รูปลงให้คงไว้เพียงความเรียบง่ายในเชิงเทคนิค เพื่อความคล่องตัวในการสัญจรไปตามสถานที่ต่าง ๆ”
นอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าคุณภาพของละครเพื่อการศึกษานั้น คือ คุณภาพของการนําเสนอ
ที่ต้องสมบูรณ์ทั้งเรื่องการแสดง การกํากับการแสดง การเขียนบท รวมถึงการออกแบบกิจกรรม และ
การออกแบบองค์ประกอบทุกด้าน โดยมีเปูาหมายหลักในการใช้ประสบการณ์ซึ่งเกิดการจากชมละคร
เวทีมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาแก่ผู้ชม เป็นการประนีประนอมจุดร่วมกันครึ่งทางระหว่างละครเวที
เต็มรูป และละครสร้างสรรค์
พรรัตน์ ดํารุง (2547) เรียก Theatre in Education ว่า “ละครประเด็นศึกษา” หมายถึง
“ละครที่นําเสนอ “การแสดง” ที่มีประเด็น (issue) และนําไปสู่การพูดคุย เสวนา และปรับเปลี่ยน
ความคิด พฤติกรรมของผู้ชม การแสดงใช้ “ครู/นักแสดง (actor/teacher)” ซึ่งเป็นนักแสดงอาชีพ
นําเสนอ “ละครที่มีประเด็นป๎ญหา” ในโรงเรียนซึ่งอาจเป็นละครฉากสั้น ๆ หรือละครทั้งเรื่อง ใช้พื้นที่
ในโรงเรียนเป็นพื้นที่เพื่อแสดง” นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของละครประเด็นศึกษาว่าละคร
ประเภทนี้เมื่อผู้ชมดูละครจบแล้ว จะต้องเกิดการกระตุ้นให้คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบเกี่ยวประเด็น
ป๎ญหาที่ได้รับการเสนอผ่านละคร อย่างไรก็ดี พรรัตน์ ดํารุง (2557) ได้เปลี่ยนคําเรียกผู้แสดงละคร
ประเด็นศึกษาซึ่งเป็นนักแสดงอาชีพนี้ว่า “ครู/ศิลปิน (actor-teacher)”
อาจกล่าวได้ว่าละครเพื่อการศึกษาเป็นต้นทางเพื่อการพัฒนาโดยการสร้างละครที่มีเนื้อหา
สัมพันธ์กับหลักสูตรของโรงเรียน เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คณะละครต่าง ๆ ได้ก้าวข้ามขอบเขตสถานที่
การแสดงที่แต่เดิมจํ ากัดอยู่ เพีย งบนเวที แล้ วเร่แสดงละครไปในโรงเรียนต่าง ๆ ทําให้ กําแพงที่ สี่
(fourth wall) ถูกทําลายลงเนื่องจากความที่ต้องใกล้ชิด และมีส่วนร่วมผู้ชม ดังนั้นในคณะละคร
จําต้องมีครูที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเป็นนักการละครไปด้วยกัน
การเริ่มต้นเข้าไปสู่พื้นที่โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของคณะละครเพื่อการศึกษา
เน้นเรื่องความรับผิดชอบในระยะแรก หากแต่กลวิธีในนําเสนอ การแสดง และการเสวนาออกแบบให้
แตกต่างกันตามช่วงอายุ และความสนใจของนักเรียน ต่อมาจึงได้เลือกเอาเรื่องราว และหัวข้ออัน
เชื่อมโยงกับ เนื้อหาในหลักสู ตรของโรงเรียน และเหตุการณ์รอบตัวของผู้ เรียน มานําเสนอพร้อม
แสวงหากลวิธีที่ทําให้เด็ก ๆ สนใจละคร ตั้งคําถาม ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม ระดมสมอง และนําไปสู่การ
พัฒนาแนวทางแก้ไขป๎ญหาที่พวกเขาเผชิญ พัฒนาบทละครที่มาจากการการทํางานกลุ่มร่วมกันของ
ผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ละครเพื่อการศึกษา เป็นละครสื่อประสม
ที่มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมที่เรียกว่า “การมีส่วนร่วมในละคร” (พรรัตน์ ดํารุง, 2557)
คณะละครเพื่อการศึกษาต้องทํา งานแบบมีส่วนร่วมได้ ทําให้นักแสดงต้องพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร และการทํางานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาบทละครจากข้อมูลที่ได้รับการสืบค้นรวบรวมมาอย่างดี
มีการลงพื้น ที่แสวงหาข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในสังคมในประเด็นนั้น ๆ ตลอดจนพัฒนา

51
ความสามารถในการรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น ที่อาจไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็น
ของตนซึ่งจะเกิดขึ้นในการพูดคุยเสวนาหลังการแสดงสิ้นสุดลง
ละครอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษภายหลังจากละครประเด็นศึกษา ได้แก่ ละครใน
การศึกษา (Drama in Education หรือ DIE) เริ่มโดยศาสตราจารย์โดโรธี ฮีทโคตท์ (Dorothy
Heathcote,2469-2554) แห่งมหาวิทยาลัยนิวแคสเซิล (Newcastle University) ประเทศอังกฤษ
ผู้ที่ได้รับอิทธิพลความคิดจากเบรน เวย์ และเป็นผู้พัฒนาละครรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องร่วมกันเก
วิน บอลตัน (Gavin Bolton) ระหว่างปีพ.ศ. 2534 – 2538
พรรัตน์ ดํารุง (2557) ระบุว่า ละครในการศึกษา เป็น “กระบวนการละคร” ที่ครูและ
นักแสดงใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม คือ เด็ก ๆ ในชั้นเรียน การทําละครใน
การศึกษานั้นไม่เน้นผลผลิตละคร แต่เน้นการพัฒนาผู้ร่วมกลุ่มผ่ านกิจกรรมละครที่เตรียมไว้ เน้น
ความเข้าใจ และปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเมื่อร่วมกันทํากิจกรรมใดในกระบวนการ อันจะส่งผลให้ผู้ร่วม
กิจกรรมได้เรียนรู้เรื่องราว และได้ประสบการณ์ในหัวข้อที่กําหนดไว้ ขณะเดียวกันเด็ก ๆ ก็จะเข้าใจ
เรื่องการสื่อสารความคิด และการทํางานร่วมกัน
นิยามข้างต้นแสดงให้เห็นว่าละครในการศึกษามีป๎จจัยสําคัญอยู่ที่ “ครู” ฮีธโคตท์ และบอล
ตัน เรียกเทคนิคบทบาทของครูดังกล่าวว่า “Teacher in Role” (Heathcote, 1995) ซึ่งพรรัตน์
ดํารุง (2557) แปลว่า “ครูในบทบาทสมมุติ ” โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า “ครูไม่ได้เป็นผู้สอน แต่จัด
สถานการณ์ให้กับชั้นเรียนโดยไม่มีผู้ชม ทั้งนี้ครูสามารถเป็นตัวละครที่ช่วยในการพัฒนาเรื่องกิจกรรม
มีบทบาทที่แตกต่างไปจากครูคนเดิมที่เด็ก ๆ พบปะทุกวัน”
เทคนิคครูในบทบาทสมมุติ ไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคที่แพร่หลายในการฝึกหัดครู หรือพัฒนาครู
ให้สามารถเป็นผู้นําในการเล่าเรื่องได้เพียงเทคนิคเดียวเท่านั้น พรรัตน์ ดํารุง (2557) ระบุว่ายังมี
เทคนิคอื่น ๆ เช่น
การคุยกับผู้เชี่ยวชาญ คือ การแสวงหาผู้รอบรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น การคุ ย กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญนี้ ส ามารถทํ า ได้ ห ลายทาง เช่ น การสั ม ภาษณ์ การส่ ง จดหมาย
การเขียนความคิด เป็นต้น
เก้าอี้ร้อน (hot seat) คือ ผู้อยู่ในบทบาทจะได้รับการสัมภาษณ์ ในฐานะเป็นตัวละคร ต้อง
พูดคุยจากการเรียนรู้ข้อกําหนดของตัวละครในสถานการณ์นั้น ๆ ผู้เรียนทั้งห้องจะศึกษาความเป็นไป
เป็นมา และสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการสัมภาษณ์ การตั้งคําถาม และการแสดงโต้แย้งความคิดเห็นที่
ไม่เหมือนกัน
การขยายเรื่ องราว คือ การค้นหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อ นหน้า หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น
ภายหลังจากเหตุการณ์ที่มีการบันทึกเก็บไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของสิ่งนั้น
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เทคนิคครูในบทบาทสมมุติของฮีธโคตท์เป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างยิ่ง กระทั่งในสหรัฐอเมริกา
ก็ได้รับเอาเทคนิคดังกล่าวไปใช้ในการจัดกิจกรรมละครในโรงเรียนมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้เทคนิคดังกล่าว
ต้องระมัดระวังในการนําไปปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน
กล่าวโดยสรุปละครในการศึกษานับว่าเป็นเครื่องมือในการสอนองค์ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเน้นความเข้าใจ ปฏิสัมพันธ์กลุ่ม ดังนั้นในกระบวนการ เมื่อผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทํากิจกรรมจะ
ส่งผลให้ ผู้ร่ วมกิจกรรมได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากประเด็นนั้น เกิดการเรียนรู้ในการ
ทํางานร่วมกัน และพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างกัน ละครในการศึกษานี้ส่งให้เกิด “การศึกษา
สําหรับครู” เพื่อพัฒนาให้ครูสามารถใช้ละครเป็นสื่อการสอน และสามารถเป็นผู้นํากิจกรรมได้ด้วย
ในประเทศอังกฤษมีการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาครูที่มีความรู้
ความเข้าใจด้านละครการศึกษาเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา อาทิ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยวอร์
ริค (Center of Education Studies, Warwick University) ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญา
มหาบัณฑิต (M.A. in Drama and Theatre Education) ในขณะที่วิทยาลัยโกลสมิทธ์ มหาวิทยาลัย
ลอนดอน (Goldsmith, London University) ได้จัดหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต (M.A. in
Drama in Educational, Community and Social Contexts) ส่วนวิทยาลัยวาทวิทยา และการ
ละคร เซนทรัล รอยัล มหาวิทยาลัยลอนดอน (Royal Central School of Speech and Drama,
University of London) ก็มีหลักสูตรดังกล่าวเช่นเดียวกันทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต (B.A. in
Drama, Applied Theatre and Education) และประกาศนียบัตร (Applied Theatre with
Young People)
3.4 ละครการศึกษาในประเทศไทย
ในประเทศไทยตลอดนับเนื่องกว่า 40 ปีที่ผ่าน ละครได้เข้ามีบทบาทในฐานะเป็นเครื่องมือ
จัดการเรีย นการสอนแก่เด็กและเยาวชนไทยในพื้นที่สถานศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทั่งระดับอุดมศึกษา เกิดละครชุมชน และละครในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เพิ่มพูน
ความรู้เพศศึกษา โรคเอดส์ ฯลฯ ดังปรากฏโรงเรียนหลายแห่งได้จัดให้มีโครงการละคร หรือชมรม
ละครในโรงเรียน เช่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นต้น ส่วนคณะละครก็มีจํานวนมากเช่นกันทั้งในเมืองหลวง และ
ต่างจังหวัด เช่น คณะละครมะขามปูอม คณะละครมรดกใหม่ คณะละครมาณีมานะ
จุดเริ่มต้นของละครการศึกษาในประเทศไทย เริ่ม จากการจัดการเรียนสอนในสายศิลปะการ
ละคร มิใช่สายครุศาสตร์ ณ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่ว งราวปี พ.ศ. 2515 – 2517 ต่ อมาจึ งมี การจั ดการเรี ยนการสอนรายวิช าดั งกล่ า วใน
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สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ อีกหลายสถาบัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนละครการศึกษาในประเทศ
ไทย จึ งมีเปูาหมายแรกเริ่ มเดิมทีให้ ศิลปิน หรือนักการละคร สามารถหยิบยกนําเอาเทคนิค และ
กระบวนการละครการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา
แนวคิดการใช้ละครเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นในปีพ.ศ.2518 นักศึกษา
สาขาการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นําโดยคํารณ คุณะดิลก ซึ่งเคยจับกลุ่มแสดงละครกันมา
ตั้งแต่ พ.ศ.2512 ได้เริ่มจัดอบรมการละครแก่นิสิตนักศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ก่ อให้เกิดเป็น
ชมรมพระจันทร์เสี้ยวการละครขึ้น ทว่าต่อมาหลังจากเหตุการณ์ทางการเมือง พ.ศ.2519 ชมรม
พระจันทร์เสี้ยวได้สลายตัวไปอยู่ต่างประเทศ และกลับมารวมตัวอีกครั้งในปี พ.ศ.2530 ป๎จจุบัน
ชมรมพระจัน ทร์เสี้ ยวมี “คณะละครยายหุ่น ” เพื่อสร้างสรรค์การแสดงสํ าหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ละครคือการฝึกฝน” อีกด้วย
ในบริบทสถาบันอุดมศึกษาไทยปรากฏการสอนละครการศึกษา ละครเยาวชน และละคร
สร้างสรรค์อย่างจริงจังเช่นในต่างประเทศ ทั้งในคณะด้านศิลปะการละคร และด้านครุศาสตร์ทั้งใน
ระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเพื่อผลิตนักศึกษาที่สามารถทํากิจกรรมละครในชุมชน อาทิ
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ ร ฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น และระดับบัณฑิตศึกษา
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา อีกทั้งมีการ
ทําวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานละครการศึกษาจํานวนหนึ่ง เช่น งานวิจัยเรื่อง การใช้ละครสร้างสรรค์
ในการพัฒนาผู้เรียน ของ ปาริชาต์ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2546) การสร้างบทและจัดแสดงละครสําหรับ
เยาวชน เรื่อง เจ้าหญิงขี้เซา และเจ้าชายคางคก ของ พรรัตน์ ดํารุง (2551) งานวิจัยเรื่อง กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองครักษ์ จังหวัด
นครนายก (โดยใช้ละครเพื่อการศึกษา) ของ ระวิวรรณ วรรณวิไชย (2556) เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปละครการศึกษาเป็นร่มใหญ่ที่ ครอบคลุมละครเด็ก และเยาวชนทุกรูปแบบ มี
หัวใจอยู่ที่การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนทั้งด้านสติป๎ญญา ความคิด จินตนาการ การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตลอดจนทักษะการสื่อสาร และทักษะชีวิต ผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัสกับ
กิจกรรม ผลงาน หรือกระบวนการละคร
3.5 ละครกับการเรียนการสอนเยาวชนและผู้ใหญ่
ในช่วงต้นที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นถึงละครซึง่ ได้รับการนํามาใช้เป็นเครื่องมือสําหรับ
พัฒนาเด็ก และเยาวชนไปแล้ว ในส่วนนี้จะได้แสดงให้เห็นว่าละครก็ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
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และเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจละครประเภทดังกล่าวชัดเจนขึ้น จําต้องทํา
ความเข้าใจกับบริบทอันส่งผลต่อการเกิดขึ้นละครดังกล่าวเสียก่อน
แนวคิดมาร์กซิสม์ เกิดขึ้นโดย ดร.คาร์ล มาร์ก (Karl Marx, 1818 – 1883) และ เฟรนดริช
อีเกิล (Friedrich Eagels, 1820 – 1895) มองว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ซึ่งมี
จุดเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ ได้จําแนกคนในสังคมออกเป็น 3 ชนชั้น ได้แก่ 1) นายทุน (capitalist)
2) กระฎุมพี (bourgeoisie) อาทิ อาชีพ ครู หมอ 3) กรรมาชีพ (proletariat)
สภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน กล่าวคือ กระฎุมพี
“ผู้มีอาชีพเป็นครู ได้เลือกปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างไม่เท่าเทียม ทั้งในด้านของการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ” (Dimitriadis, 2006) ซึ่งในมิติดังกล่าวนี้ครู คือ ผู้มีอํานาจใน
การส่งผ่านความรู้ และเลือกสรรการปฏิบัติต่อผู้เรียน ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้รับ (passive) เพียงอย่าง
เดียว ซึ่งทําให้ช่องว่างของความอยุติธรรมขยายกว้างมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้เสนอแนวทางการจัดการ
เรียนสอนรูปแบบใหม่ที่เน้นการเรียนรู้แบบสองทาง มุ่งเปลี่ยนสถานะของครู ที่เป็นผู้ให้เพียงฝุายเดียว
ให้มีลักษณะของ “คู่คิด” (partner) กล่าวคือ มิได้ให้ความสําคัญเรื่องคําตอบที่ถูกต้องเพียงประการ
เดีย วอีก ต่อไป แต่เ น้ น การเปิ ดโอกาสให้ เด็ กได้ ฝึ กฝนกระบวนการคิ ด และสิ่ งที่ เกิด ขึ้นเบื้องหลั ง
กระบวนการคิดนั้น ๆ มากกว่าการค้นหาคําตอบที่ถูกต้อง จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดมาร์กซิสม์เป็น
จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดการศึกษาแบบสองทางขึ้น
แนวคิดมาร์กซิสม์เป็นต้นธารที่ก่อให้เกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงในหลายศาสตร์สาขาวิชา
สําหรับสาขาการละครนั้น พรรัตน์ ดํารุง (2557) ระบุว่า “แนวคิดดังกล่าวมีผลต่อความคิดของนักการ
ละคร และกวีชื่อดังชาวเยอรมัน แบร์ทอลท์ เบรคชท์ (Bertolt Brecht,1898 - 1956) ซึ่งเป็นบิดา
ของละครเพื่อ สั งคม เป็ น ผู้ นํ าแนวคิด ของมาร์ก ซิส ม์ม าจัด กระทํ าผ่ า นศิ ล ปะการละครอย่า งเป็ น
รูปธรรม”
อิ ท ธิ พ ลของมาร์ ก ซิ ส ม์ ที่ มี ต่ อ เบรชท์ ป รากฏชั ด เจนในรู ป แบบของ “ละครบทเรี ย น”
(Lehstucke) โดยมีเปูาประสงค์ในการสั่ งสอนนิสิ ต นักศึกษา ตลอดจนชนชั้นกรรมาชีพให้ เกิด
มโนทัศน์ต่อความคิดทางการเมืองที่ครอบคลุมพวกเขาอยู่ สิ่งที่เบรชท์ประดิษฐ์ขึ้นนั้นเป็นนวัตกรรม
ทางการละคร ยั ง ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในการเปลี่ ย นบทบาทของผู้ ช มให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ส ติ ตื่ น ตั ว ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบ และพิจารณาโดยแยบคายเชื่อมโยงเรื่องราว นําไปสู่การวิพากษ์
ความคิดที่ปรากฏในละครกับความเป็นจริงของตนเอง และสังคม หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเบรชท์
เป็นผู้ริเริ่มการใช้ “ละครสั่งสอน (Didactic Theatre)” ซึ่งเป็นการสั่งสอนโดยใช้ละครเป็นเครื่องมือ
ดังที่แอนโทนี่ แจ๊คสัน อธิบายเพิ่มเติมว่า “ละครสั่งสอน มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ และ
ความเข้าใจในความคิดที่ได้รับการนําเสนอ มากกว่าการมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรม”
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นักการศึกษาและวัฒนธรรมชาวบราซิล ดร.เปาโล แฟรร์ (Paulo Freire,1921-1999) เป็น
อีกคนหนึ่งที่มีความเชื่ออย่างลึกซึ้งในแนวคิดมาร์กซิสม์ เชื่อในแนวทางการสอนแบบสองทาง และสั่ง
สอนให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการจากภายใน เปาโล แฟรร์ (Freire, 1996) มีพื้นฐานความคิดว่า “มนุษย์
ควรพึงระลึกถึงภาระหน้าที่พื้นฐานในการสร้าง และเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงร่วมกั น ผู้ที่ไม่ระลึกถึง
ภาระหน้าที่ดังกล่าว หากแต่ต้องการที่จะควบคุม และกดขี่ผู้อื่นนั้น จะทําให้เกิดความรุนแรงในสังคม”
แฟรร์ ต่ อ ต้ า นขนบการศึ ก ษาแบบทางเดี ย วที่ เ ขาเรี ย กว่ า “ระบบธนาคาร (banking
model)” ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้รับ จดจํา บันทึกสาระการเรียนรู้จากครูซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดเพียงฝุายเดียว ว่า
เป็นการกดขี่ที่ไม่ก่อให้เกิดป๎ญญา ดังนั้นเขาจึงเสนอ “แนวคิดการสนทนา (dialogic)” ครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ. 2513
แนวคิ ด ดั ง กล่ า วมี หั ว ใจอยู่ ที่ ก ารสร้ า งพื้ น ที่ ป ลอดภั ย และความเสมอภาคแก่
ผู้สนทนา อันเป็นป๎จจัยสําคัญอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดบทสนทนาที่จริงแท้ ซึ่งความจริงแท้นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้
หากปราศจากความรักที่คู่สนทนามีต่อเพื่อนมนุษย์ และต่อโลก
นอกจากนี้ แฟร์ ได้เสนอให้ มีการวิเคราะห์ ความจริงโดยใช้เครื่องมือที่ห ลากหลาย และ
เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสะท้อนความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการพูดคุ ย แลกเปลี่ยน และ
โต้แย้ง ที่ทําให้ผู้มีส่วนร่วมได้สะท้อนทัศนคติของตนต่อเรื่องราวที่รับรู้ นําไปสู่ป๎ญญา ทั้งนี้การเรียน
แบบมี ส่ ว นร่ ว มนั้ น เหมาะสมกั บ การศึ ก ษาในทุ ก ๆ ระดั บ และเหมาะสมกั บ การศึ ก ษาผู้ ใ หญ่
(andragogy) ท่ามกลางการพัฒนาของโลกอีกด้วย
แนวคิดการสนทนาของเปาโล แฟรร์ นับว่าอิทธิพลที่สําคัญต่อนักการละครชาวบราซิล ออกัส
โต โบอัล (Augusto Boal,1931-2009) ผู้คิดค้น “ละครของผู้ถูกกดขี่” (Theatre of the
Oppressed) โบอัลมีปณิธานที่จะใช้ละครเพื่อสื่อสารและเปลี่ยนแปลงสังคม พรรัตน์ ดํารุง (2557)
ระบุว่า “ประเด็นป๎ญหาสําคัญที่โบอัลพบคือ ผู้คนในสังคมล้วนไม่มีความรู้เกี่ยวกับละคร ไม่เคยฝึกฝน
ทักษะละคร ดังนั้นเขาจึงได้คิดค้นพัฒนาวิธีการใช้ละครเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ชมผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบ เจรจา แสดงความคิดเห็น และย้อนแย้งระหว่างนักแสดง และผู้ชม (spectator)”
โบอัลเป็นผู้เนรมิตความฝ๎นของเบรชท์ให้เป็นจริง ทั้งนี้มีคําศัพท์ที่เกิดขึ้นจากละครที่โบอัลคิด
ขึ้นใหม่ ซึ่งจําต้องทําความเข้าใจ ทั้งนี้ผู้วิจัยขอยึดถือคําแปลของ พรรัตน์ ดํารุง (2557) เป็นสําคัญ
ดังนี้
ผู้ชม-นักแสดง (spect-actor) คือ ผู้ชมที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านการแสดง
เพื่อร่ ว มแก้ป๎ ญหาอั น เป็ น ภาพสะท้อนความเป็นจริงในสั ง คมที่เกิดขึ้น ภายหลั งที่ตัว ละครเอกไม่
สามารถจัดการกับป๎ญหานั้นได้
หัวโจก (joker) คือ ผู้นํากิจกรรม วางแผน พัฒนา และประเมินผลกิจกรรมที่มีผลลัพธ์
หลากหลาย เป็ น ผู้ นํ า ในการสร้ า งละคร หรื อ อบรมการละครให้ กั บ ครู เป็ นผู้ เ ปิ ด ประเด็ น ออก
ความเห็น วิธีการแก้ป๎ญหาแก่ผู้แสดง หรือแสดงบทบาทตามที่ผู้ชมคนเสนอความคิดเห็น ซึ่งแท้จริงมี
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คําที่ใช้เรียกผู้ทําหน้าที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบของละคร เช่น ละครในการศึกษา เรียกว่า ครูใน
บทบาทสมมุติ (Teacher in Role) ละครประเด็นศึกษา เรียกว่า ครู /นักแสดง และ ครู /ศิลปิน
(actor/teacher) ละครประยุกต์ เรียกว่า ศิลปิน-วิทยากร (facilitator)
กิจ กรรมที่ปรากฏเป็ น ส่ว นหนึ่งของ “ละครของผู้ ถูกกดขี่ ” ของโบอัล มีขั้นตอนที่ชัดเจน
ตามที่พรรัตน์ ดํารุง (2557) ระบุว่าประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (Background Information) โดย “หัวโจก” ในกิจกรรมนี้จะ
ช่วยสร้างความเข้าใจพื้นฐาน และทําความรู้จักกับละครกระบวนการ เงื่อนไข และกลวิธีการทํางานซึ่ง
เริ่ มจากการพูดคุยเพื่อทําความรู้จั ก การพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น และการถามคําถาม
ระหว่างช่วงเกมการละคร
กิจกรรมที่ 2 เกมละคร ซึ่งโบอัล (Boal, 2002) ได้นําเสนอเอาไว้มากถึง 311 เกม เกม
แบบฝึกหัดเหล่านี้ครอบคลุม 5 จุดมุ่งหมาย กล่าวคือ 1) ฝึกกล้ามเนื้อและการรับรู้ผ่านการสัมผัส 2)
ฝึกการฟ๎งสิ่งที่ได้ยิน 3)ฝึกประสาทสัมผัสให้รับรู้เท่าทันถึงการเปลี่ยนแปลง 4) ฝึกการเห็นจากสิ่งที่ได้
มอง และ5) ฝึกความทรงจําอันเกิดจากประสาทสัมผัส ลักษณะเกมของโบอัลช่วยพัฒนาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน เปิดเครื่องมือในการรับรู้ของร่างกาย ทําความรู้จักกับร่างกายของตนเอง และเตรียมความ
พร้อมให้สามารถมีปฏิกิริ ยาโต้ตอบอย่างรวดเร็ว ฝึกฝนสมาธิ ฝึกการสื่อสารกับกลุ่ม พัฒนาการไม่
ตัดสินตนเอง และความเชื่อใจต่อผู้อื่น
กิจกรรมที่ 3 คือ กิจกรรมเชิงโครงสร้าง หรือการที่ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วางแผน
มาแล้ว (structured exercise) พรรัตน์ ดํารุง (2557) อธิบายว่า “กิจกรรมที่ใช้ออกแบบเพื่อกิจกรรม
นี้ ได้แก่ 1) Image Theatre การสร้างภาพจากเหตุการณ์จริง 2)Forum Theatre การแสดงความคิด
เมื่อชมละครที่ไม่ทําให้ขัดใจ 3)Rainbow of Desire การเล่าเรื่องจากประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มคน
เมือง”
ลักษณะการสอนของโบอัล จึงเป็นลักษณะของการสอนผ่านการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติจริง
โบอัลต้องการให้ ผู้ช มเป็ น ทั้งผู้ สั งเกตการณ์ และผู้ มีส่ ว นร่ว ม ซึ่งทําให้ ผู้ ช มตกอยู่ในสภาวะครึ่ง ๆ
กลาง ๆ ระหว่างความเป็นจริง (real world) และโลกของนวนิยาย (fictional world) ซึ่งโบอัลเรียก
สภาวะดังกล่าวนี้ว่า “เมตาซิส (Metaxis)
เกมละคร (drama games) นับว่าเป็นกระบวนการสําคัญของการละครตะวันตกซึ่งในกระแส
หลักมักใช้เป็นเครื่องมือสําหรับฝึกฝนนักแสดง เป็นพื้นฐานที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลได้รับ
การพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเกมละคร เป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในแต่ละเกม
มีกฎเกณฑ์ที่กํา หนดรู ป แบบการเล่ นเกมนั้ น ๆ ซึ่งทําให้ ผู้ เล่ น ต้องสนใจ และอยู่ กับป๎จจุ บันขณะ
นอกจากนี้เกมละครยังเป็นการฝึกสมาธิ พัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อีกด้วย
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สเวล (Swale, 2013) ได้เขียนหนังสือเรื่อง Drama Games for Classrooms and
Workshops โดยระบุถึงประโยชน์ของเกมละครซึ่งสอดคล้องกับโบอัลว่า “สําหรับนักเรียน เกละคร
ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาการทํางานเป็นทีม ความมั่นใจในตัวเอง ความไว้วางใจผู้อื่น และ
ความคิดสร้างสรรค์” อย่างไรก็ดีสเวล ได้จําแนกเกมละครออกเป็น 11 ประเภทตามจุดประสงค์ของ
เกมซึ่งครอบคุลมการพัฒ นาทักษะทางร่างกาย และจิตใจของนักแสดง ได้แก่ 1) การสํารวจ และ
ควบคุมร่างกาย ใบหน้า และเสียง 2) การสร้างความสนิทสนม 3) การเพิ่มพูนพลังงาน(ในการแสดง)
4) จุดสนใจ (focus) 5) การทํางานเป็นทีม 6) ความไว้วางใจ (trust) 7) การเป็นตัวละคร 8) การเล่า
เรื่อง 9) จิตนาการ 10) การด้นสด (improvisation) และ 11) การผ่อนคลาย
มัวริซ เมอร์โล พอนตี้ (Maurice Merleau-Ponty) นักปรัชญาด้านปรากฏการณ์นิยมชาว
ฝรั่งเศส ได้นําเสนอแนวคิดเรื่องปรากฏการณ์นิยมของการรับรู้ (Phenomenology of perception)
ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับผลงานหนังสือของเขาที่ตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2486 ในหนังสือเล่มนี้
พอนตี้ ไ ด้ นํ า เสนอความคิ ด สํ า คั ญ ได้ แ ก่ 1)ร่ า งกายเป็ น ปราการด่ า นแรกในการเรี ย นรู้ “โลก”
2)สติสัมปชัญญะ (consciousness) หรือจิตใจ คือแหล่งที่มาของความรู้ และ 3) ร่างกายกับสิ่งที่ได้
เรียนรู้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้นสิ่งที่พอนตี้กําลังกล่าวถึง คือ ภววิทยาทางอ้อม (indirect
ontology) โดยเขาได้สรุปเอาไว้ว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงคือการหลอมรวม สติสัมปชัญญะ โลก และ
ร่ างกายมนุ ษ ย์ เข้า ด้ว ยกัน มีค วามซับซ้ อน และความสั มพัน ธ์เ กี่ยวโยงกันอย่า งแยกออกได้ ยาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติวิทยา แต่สัมพันธ์กับร่างกายและประสาท
สัมผัสของมนุษย์ ดังนั้นการจะรู้ความจริงของโลก คือ การเผชิญหน้าโดยใช้ร่างกายเข้าไปสัมผัสเป็น
เบื้องต้น พอร์เตอร์ (Porter, 2015) ได้สรุปหัวใจแนวคิดของพอนตี้ว่า ปรากฏการณ์จะเกิดขึ้น ก็
ต่อเมื่อมนุษย์มีสติสัมปชัญญะสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น ทั้งนี้แนวคิดของพอนตี้ กล่าวอีก
อย่างหนึ่งก็คือการใช้ร่างกาย และจิตใจ เป็นกระบวนการในการเรียนรู้สรรพสิ่งของโลก สอดคล้องกับ
ซึ่งแตกต่างกันตามบริบททางวัฒนธรรม
ในบริ บ ทของวั ฒ นธรรมไทยแนวคิ ด ดั ง กล่ า วของพอนตี้ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการของ
นาฏยศิลป์ไทย ซึ่งสัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ ระบุว่า “ในการสอนนาฏยศิลป์ไทย หัวใจสําคัญคือการฝึกฝน
ร่างกายของผู้เรียนได้รู้จักการใช้ และควบคุมอวัยวะต่าง ๆ การถ่ายเทน้ําหนัก การสร้างสมดุลของ
ร่างกาย ควบคู่ไปกับการฝึกฝนลมหายใจ สมาธิ และจิตใจ ทั้งสรุปได้ว่ากระบวนการของนาฏยศิลป์
ไทยประกอบด้วย การจัดสมดุลร่างกาย การทรงตัว การถ่านเทน้ําหนัก การควบคุมกล้ามเนื้อและ
อวัยวะ ท่ารําและความหมาย การฟ๎งการได้ยินและจังหวะ สติและสมาธิ การควบคุมลมหายใจ การ
ด้นสด และการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน” (สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ , 2560) อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
กระบวนการละครตะวันตก ซึ่ง พรรัตน์ ดํารุง (2557) ระบุว่า “เกมละครเป็นการเล่นที่มีการออกแบบ
ไว้ให้ผู้มีส่วนร่วมได้ใช้ร่างกาย จิตใจ และสติอย่างสัมพันธ์กัน... เกิดความสนิทสนมเป็นทีม เข้าใจเรื่ อง
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การมี ส่ ว นร่ ว ม และเกิ ด พื้ น ที่ ป ลอดภั ย ที่ ทุ ก คนกล้ า พู ด หลั ง การเล่ น เกมละครแต่ ล ะเกมมี ก าร
แลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อฝึกฝนการรับฟ๎ง และการแสดงความคิดเห็น”
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าในการสอนผู้ใหญ่ นักการละครได้เลือกเอาวิธี “การ
เรียนรู้แบบสองทาง” เอากระบวนการละครมาใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งสอน แบ่งป๎น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนาความคิด และทัศนคติ การเปิดโอกาสให้อีกฝุายได้พูดคุย โต้แย้ง แสดงความคิดเห็น
จากประสบการณ์ตรงที่เขาได้สัมผัสบนเงื่อนไขของพื้นที่ปลอดภัย และความเท่าเทียม อันนําไปสู่การ
เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2513-2533 พรรัตน์ ดํารุง (2557) ระบุว่า มีความพยายามในการนํา
ละครไปใช้เพื่อต่อสู้ทางการเมืองในทวีปอเมริกา และอีกหลายประเทศในเอเชีย เมื่อสงครามยุติ ละคร
จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ส่งผ่านความรู้ และข้อมูลสําคั ญ มีการนําละครไปใช้เพื่อการรณรงค์เรื่องที่ให้
ความรู้แก่ชุมชน มีการประยุกต์ใช้ละครทั้งในรูปแบบของกิจกรรม กระบวนการ และผลงานการแสดง
จนนํามาสู่การอุบัติของคําว่า “ละครประยุกต์” นั่นเอง
3.6 งานวิจัยที่ใช้กระบวนการละครเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
1.งานวิจัยเรื่อง “การใช้ละครในการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ” โดย
กีเบิร์ต (Giebert, 2014)
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจั ยเชิงเอกสารศึกษาวิเคราะห์ผลการวิจัยการใช้ละครในการสอน
ภาษาต่างเทศในรายวิ ชาต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น วิชาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ วิชาโลกาภิ
วัตน์ วิชาสิ่งทอ (textile) เป็นต้น งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าการใช้ละครมี 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1)การให้
นักศึกษาสวมบทบาทสมมุติ (role play) และ 2)การใช้กระบวนการทํางานละครเพื่อเรียนรู้ และ
แก้ป๎ญหา ทั้งนี้การใช้ละครทั้งสองลักษณะในห้องเรียนพบว่าเกิดประโยชน์หลายประการ ดังนี้
1) การใช้กระบวนการทํางานละครในชั้นเรียนช่วยทําให้นักศึกษาทุกคนเกิดความเท่าเทียม
และไม่ตั ดสิ น ผู้ อื่ น จึ งทํ าให้ กล้ าที่จะระดมความคิดต่ อเหตุก ารณ์ส มมุติ หรื อโจทย์ ที่
ครู ผู้ ส อนมอบให้ อ ย่ า งตรงไปตรงมา เคารพ และเปิ ด ใจรั บ ฟ๎ ง ข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่ แ ตกต่ า ง
สามารถร่วมกันทําแผนผังความคิด (mind-map) ได้
2) นั ก ศึ ก ษาได้ มี ป ระสบการณ์ ต รงในการเผชิ ญ สถานการณ์ จํ า ลองอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
สามารถใช้การด้นสดเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ฝึกปฏิภาณไหวพริบในบริบท
ที่แตกต่าง นอกจากนี้ในบางวิชายังเปิดโอกาสให้พบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
อาทิ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ านวั ฒ นธรรมในวิ ช าโลกาภิ วั ต น์ หรื อ ผู้ วิ ช าด้า นการแต่ ง กาย ใน
รายวิชาสิ่งทอ เป็นต้น ทําให้ได้เรียนรู้ เกิดความคิด และได้ปฏิบัติโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ
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3) นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการเข้าสังคม ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมในการ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในสถานการณ์จําลอง หรือเงื่อนไขที่ถูกกําหนด
4) สร้างแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีต่อประเด็นศึกษา อันสืบเนื่องจากความรู้สึกที่สามารถ
เอาชนะในเกมละคร สถานการณ์จําลอง หรือโจทย์ที่ผู้สอนมอบให้ ซึ่งความรู้สึกนี้จะ
คงทน และช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจเมื่อเผชิญในบริบทความเป็นจริง
นอกจากนี้ยัง สร้างการรับรู้ และเข้า ใจเกี่ยวกับวรรณกรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในรายวิชา
ต่าง ๆ ที่นําละครมาใช้ มักเชื่อมโยงกับวรรณกรรม เช่น ในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้มีการจําลอง
เหตุการณ์ฉากการซื้อ-ขาย ในบทละครเรื่อง The Merchant of Venice ของวิลเลียม เชคสเปียร์
(Willaim Shakespeare) หรือในประเด็นจรรยาบรรณทางธุรกิจ ก็จําลองสถานการณ์จากเรื่อง
Death of a Sales Man ของอาร์เธอร์ มิลเลอร์ (Arthur Miller) ทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น
2. งานวิจัยเรื่อง “การสร้างอารมณ์ร่วมโดยละคร : กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการ
สวมบทบาทสมมุต”ิ โดย เฮเวิร์ด (Heyward, 2010)
งานวิจัยเรื่องศึกษากลวิธีการใช้ “การสวมบทบาทสมมุติ (role play)” ที่สนับสนุนให้เกิดการ
เรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย นในระดับ ปริ ญญาบัณฑิต โดยผู้ วิจัยระบุว่าการให้ ผู้ เรียนได้ส วมบทบาทสมมุติมี
ประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะทําให้ผู้เรียนเข้าใจมโนทัศน์ของรายวิชาที่ศึกษาได้ชัดเจน สร้ างอารมณ์ร่วม
ให้ แก่ผู้ เรี ย น และทํ าให้ ผู้ เรี ย นรู้ สึ กปลอดภัย นําไปสู่ การสะท้อ นมุมมองที่แตกต่างของตนเองใน
ประเด็นศึกษาเพื่อโต้แย้งขณะที่กําลังสวมบทบาทอยู่
จากการศึกษารูปแบบการใช้การสวมบทบาทในสถาบันอุดมศึกษา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ
นําเสนอกลยุทธ์ของการสวมบทบาท เพื่ อจัดการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และเพื่ อ สร้ า งอารมณ์ ร่ ว มให้ ผู้ เ รี ย นรู้ สึ ก ผู ก พั น กั บ หลั ก สู ต ร หรื อ เนื้ อ หาวิ ช า
มีรายละเอียดของกลยุทธ์ ดังนี้
1) การสร้างโลกเสมือนจริง หรือบทบาทจําลองในโลกเสมือนนี้ต้องไม่รีบร้อน และทําอย่าง
รอบคอบตั้งใจ
2) ความเชื่อในโลกเสมือนจริงจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้สอนส่งผ่านโลกเสมือนจริงนี้โดยการ
สวมบทบาทเป็นอะไรสักอย่างในโลกใบนี้
3) ผู้เรียนที่จะสวมบทบาทต้องการความชัดเจนเมื่อพวกเขาเริ่มมีตัวตนในโลกเสมือนจริงนั้น
และเมื่อโลกเสมือนจริงนั้นสิ้นสุดลง
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4) ผู้สอนต้องพยายามประคับประคองการรับรู้ที่ผู้เรียนมีต่อโลกเสมือนจริงในหลายระดับ
เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสบายในโลกนั้น การใช้บทบาทสมมุติควรอนุญาตผู้เรียนเกิดการผูกมัด
ต่อโลกเสมือนจริงในได้หลายระดับ
5) เพื่ อ ลดความตึ ง เครี ย ดระหว่ า งกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในการสวมบทบาทสมมุ ติ ผู้ ส อนควร
ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะเปิดเผยแผนการเรียนรู้ที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการกระทําในละครใน
โลกเสมือนจริง
หัวใจสําคัญของผู้การสวมบทบาทสมมุติ ผู้สอนต้องไม่เพียงสร้างสภาวะแวดล้อมซึ่งเป็นโลก
เสมือนที่ปลอดภัย แต่สามารถรักษาให้โลกเสมือนนั้นดํารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความไว้วางใจ
แก่นิสิตนักศึกษาที่จะสามารถสะท้อนความคิด และแสดงบทบาทต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยทั้งในพื้นที่
ห้องเรียน และเมื่อพวกเขาอออกไปใช้ชีวิตตามปกติในมหาวิทยาลัยหลังการเรียนสิ้นสุดลง
3. งานวิจัยเรื่อง “ละครรณรงค์งดเหล้า : หลักสูตรการใช้ศิลปะการละครในการสร้างการ
เรียนรู้เพื่อปูองกันป๎ญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน” โดย กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า (สคล.) (กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร, 2550)
งานวิจัยเรื่องนี้ทดลองสร้างสรรค์กระบวนการละคร (Drama Process) มาใช้เพื่อสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้เรื่องเหล้าแก่เยาวชนที่เข้าโครงการ โดยมุ่งให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ตรง และ
สัมผัสข้อมูลจริง ในลักษณะของผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง กระบวนการละครที่นําใช้ได้แก่ การสังเกต
พฤติกรรม การลงพื้นที่สํารวจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล้าทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสังเกตป๎ญหา และแสวงหาแนวทางแก้ไขโดยเน้นความเชื่อมโยงจากประสบการณ์
ของตัวเอง และสังคม การใช้เกมการละครเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร จินตนาการ และการสนทนา
กลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวิจัยนี้เรื่องนี้จัดขึ้นในรูปแบบการทดลอง โดยจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 วัน และ 5
วันแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความ
ตระหนั กต่อป๎ ญหา ปรั บ เปลี่ ย นพฤติกรรม และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเยาวชนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักใน
พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสามารถจัดแสดงละครเพื่อรณรงค์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ได้ อัน สะท้อนให้ เห็ น ถึงทัศ นคติของเยาวชนที่มี ต่อแอลกอฮอล์ และปูองกัน พฤติก รรมเสี่ ยงของ
เยาวชนด้วย
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4. งานสร้างสรรค์ ละครหุ่นเงาเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม โดย เตือนใจ สิทธิบุรี (2557) ได้รับ
การสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งานสร้ า งสรรค์ ล ะครหุ่ น เงา เป็ น การสร้ า งหุ่ น เงาเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน กล่าวคือ หนังตะลุง และหนังใหญ่ ด้วยลักษณะการประดิษฐ์หุ่นเงาที่ต้อง
แบน ต้องแกะฉลุ และใช้ไม้เสียบตรงกลางตัว พร้อมมีไม้อื่น ๆ ผูกสําหรับชักเมื่อต้องการให้เกิดการ
เคลื่อนไหว รวมถึงลักษณะการแสดงที่ต้องขึงผ้าขาว แล้วจัดแสงไฟเพื่อให้เกิดเงาขึ้นบนผืนผ้า พร้อมมี
คนพากษ์เรื่องราว ล้วนสอดคล้องกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง และหนังใหญ่ทั้งสิ้น
ผลงานสร้ างสรรค์ ล ะครหุ่ นเงา เปิด โอกาสให้ เด็ กและเยาวชนไทยได้ มีโ อกาสได้ ทดลอง
ประดิษฐ์หุ่นเงาด้วยตนเอง ได้ฝึกฝนการพากษ์ที่ต้องอาศัยกระบวนการของศิลปะการละครเข้ามาช่วย
ในเรื่องอารมณ์ ความรู้สึก ฝึกฝนการชักหุ่นที่ต้องรู้จังหวะจะโคน ได้ทดลองคิด ทดลองทํา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชน และร่วมค้นหาเรื่องราว สืบค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
ตนเองมาใช้ในการดําเนินเรื่อง พร้อมทั้งจัดแสดงจริงในชุมชน ณ ตําบลตาปะขอ และตําบลนาท่อม
จังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความคิดว่า การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทําให้รู้จักเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากขึ้น เกิดรอยยิ้ม และความภาคภูมิใจเมื่อจัดแสดง
แล้วมีผู้ชมสนใจ ทําให้รู้สึกรักศิลปะการแสดงหุ่นเงามากขึ้น นอกจากนี้การสอดแทรกภาษาถิ่นใต้ใน
บทพากษ์ ยิ่งทําให้การแสดงนี้มีเสน่ห์ และทําให้ได้เรียนรู้ภาษาถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้นด้วย
4.ทฤษฎีนิสิตนักศึกษา
4.1 นิยามการพัฒนาอัตลักษณ์
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น แหล่ ง รวมผู้ เ รี ย นในวั ย ที่ กํ า ลั ง จะเป็ น ผู้ ใ หญ่ ซึ่ ง ปรารถนาจะมี
ความสามารถเอาไว้ ร่ ว มกั น ประชากรส่ ว นใหญ่ ใ นสถาบัน อุ ดมศึ กษา คื อ นิสิ ต นัก ศึ กษา ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึกษามีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายด้าน กระนั้นด้านหนึ่งที่เป็นหน้าที่ที่สําคัญ ได้แก่ การสร้าง
อัตลักษณ์ (establishing identity) ของนิสิตนักศึกษาที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวบนพื้นฐานของความ
หลากหลายในฐานะป๎จเจกบุคคล ทั้งนี้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงนิยามและความสําคัญของการสร้าง
อัตลักษณ์ไว้หลากหลาย ได้แก่
ชิคเคอริ่ง (Chickering, 1990) ระบุว่า การสร้างอัตลักษณ์ คือ การสร้า งความชัดเจน และ
ความมั่ น คงของความเป็ น ตั ว ตน ครอบคลุ ม มิ ติ ด้ า นขี ด ความสามารถ อารมณ์ อิ ส รภาพ การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การมีเปูาหมาย และความมีเอกภาพ
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ชิคเคอริ่ง และเรเซอร์ (Chickering, 1993) ระบุขยายความนิยามข้างต้นเพิ่มเติมว่า การ
สร้างอัตลักษณ์ ครอบคลุมการเพิ่มความตระหนักในขีดความสามารถ อารมณ์ และค่านิยม ให้ นิสิต
นักศึกษามีความมั่นใจที่จะยืนอยู่ในสังคมด้วยตัวเอง และมีความสามารถที่จะรวมกลุ่มกับผู้อื่น รวมถึง
ความสามารถในการจัดการกับความคิดที่แตกต่างจากตน ไม่ใจแคบ มีความเปิดเผย และเคารพตนเอง
มาร์เคีย (Marcia, 1976) ระบุว่า การสร้างอัตลักษณ์ หรือการนิยามอัตลักษณ์ เป็นเปูาหมาย
สําคัญที่สุดของวัยรุ่น ประกอบด้วย 1)ประสบการณ์ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะ ซึ่งเกิด
จากธรรมชาติของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อป๎ญหาอันนําไปสู่การกําหนดทิศทางในการดําเนินชีวิต และ
2)การตกลงผูกมัดในด้านต่าง ๆ ซึ่งนําไปสู่ความมั่นคง ความต่อเนื่อง และความสบายใจของชีวิต เช่น
อาชีพ ศาสนา เพศสภาพ เป็นต้น
เมื่ อ พิ จ ารณาจากความอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข้ า งต้ น จะพบว่ า การสร้ า ง
อัตลักษณ์ มีลักษณะร่วมกันประการหนึ่งคือ การพัฒนาความเป็นตัวตนให้เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความ
เคารพตนเองเป็ น เปู า หมายสู ง สุ ด ความเคารพตนเองนี้ จ ะเป็ น หลั ก มั่ น ในการเผชิ ญ กั บ ความ
หลากหลายของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การสร้างอัตลักษณ์
คือ การสร้างความรู้สึกภายในของการเป็นเจ้าของ (inner feeling of ownership) ต่อตัวตน สังคม
และวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของโลกแห่งความจริง ไม่ใช่จินตนาการ
การเคารพตนเองอันเป็ นเปูาหมายสู งสุดของการพัฒนาอัตลั กษณ์ หมายถึง การประเมิน
ความพึงพอใจโดยรวมของมนุษย์ที่มีต่อตัวเอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากกว่าอุดมคติ
โดยการแสดงออกผ่านทัศนคติที่ใช้ในการตัดสินตนเองว่าผ่ านหรือไม่ผ่านในมิติของความสามารถใน
การดํารงชีวิตของตน ความสํ าคัญของตน และคุณค่าของตน ซึ่งแตกต่างจากอัตมโนทัศน์ (selfconcept) เนื่องจากอัตมโนทัศน์จะเป็นการเปรียบเทียบตัวตนของเรากับผู้อื่นในมิติต่าง ๆ แต่การ
เคารพตนเองจะสํ า รวจ และประเมิ น ตนเองด้ ว ยมาตรฐานของตั ว เอง (Chickering, 1993;
Coopersmith, 1967)
การพัฒนาอัตลักษณ์มิใช่สิ่งที่สร้างได้โดยทันทีทันใด กระนั้นก็ไม่มีหลักฐานระบุชัดเจนว่า
ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษาจะใช้เวลารวดเร็ว หรือเนิ่นนานเพียงใด
เนื่ อ งจากมนุ ษย์ มี ป๎ จ จั ย ที่แ ตกต่ างกั น เช่น สติป๎ ญญา ภูมิ ห ลั ง โอกาสของชีวิต ฯลฯ อย่างไรก็ ดี
แพสแคลเรลา และเทอเรนซินี (Wylie, 1979) ได้ศึกษาการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษาพบว่า
บุคคลที่นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสติดต่อด้วยในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยสองกลุ่มได้แก่
กลุ่มคณาจารย์ และกลุ่มเพื่อน ล้วนมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ และ
พัฒนาอัตตา (ego) ของนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเพื่อนจะช่วยให้เกิดการพัฒนาได้ดี
ที่สุด
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4.2 อัตลักษณ์ และการสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษา
จอสเซนสัน (Josselson, 1987) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษาว่า
เป็นสิ่งที่มีพลวัต โดยนิสิตนักศึกษาจะต้องมีความรู้สึกภายในที่มีความหมายสัมพัน ธ์กับโลกแห่งความ
เป็นจริงภายนอก การที่นิสิตนักศึกษาจะเข้าใจ และเกิดอัตลักษณ์ที่ชัดเจนได้นั้นประกอบไปด้วย 7
องค์ประกอบ ได้แก่
1.ความสบายใจในรูปร่าง และหน้าตา
2.ความสบายใจในเพศสภาพ และบทบาทหน้าที่ทางเพศ
3.ความรู้สึกมีตัวตนในบริบทสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
4.อัตมโนทัศน์ที่ชัดเจนผ่านบทบาทหน้าที่ และวิถีชีวิต
5.ความรู้สึกมีตัวตนในการตอบสนองต่อการสะท้อนกลับจากค่านิยมของผู้อื่นที่แตกต่าง
6.การยอมรับตัวตน และการเคารพตนเอง
7.ความมั่นคงของตัวเอง และความมีคุณธรรมศีลธรรม
จอสเซสสั น ระบุ เ พิ่ ม เติ ม ว่ า การสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ จ ะเป็ น รู ป ธรรมชั ด เจนมากยิ่ ง เมื่ อ นิ สิ ต
นักศึกษาสามารถตอบคําถามเชิงวิพากษ์ที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบขั้นตอนข้างต้นในแต่ละข้อได้ ดังนี้
ตารางที่ 6 องค์ประกอบและคําถามที่แสดงอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบ
คาถาม
1.ความสบายใจในรูปร่าง และหน้าตา
-ฉันสบายใจมากเพียงใดกับลักษณะทาง
กายภาพ และรูปร่างหน้าตาของฉัน
2.ความสบายใจในเพศสภาพ และบทบาท
-ฉันสบายใจมากเพียงใดต่อเพศชาย/หญิงที่
หน้าที่ทางเพศ
ฉันเป็น
-ฉันรู้สึก และแสดงออกอย่างไรต่อนิยามทาง
วัฒนธรรมว่าด้วย “ความเป็นชาย” และ
“ความเป็นหญิง”
-อะไรคือรูปแบบความน่าดึงดูดทางเพศ
หรือบทบาทหน้าที่ทางเพศของฉัน
3.ความรู้สึกมีตัวตนในบริบทสังคม
-ฉันมาจากไหน
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
-ใครคือกลุ่มบุคคลของฉัน
-อะไรคือค่านิยม และประเพณีของพวกเขา
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คาถาม
-อะไรที่พวกเขาส่งผ่าน/ถ่ายทอดมาสู่ฉัน
-ฉันรู้สึกอย่างไรต่อครอบครัว และชาติพันธุ์
-ฉันระบุตัวตนว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
เชื้อชาติ ศาสนาเหล่านั้นหรือไม่
-ฉันระบุตัวตนว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
วัฒนธรรมเฉพาะ ท่ามกลางวัฒนธรรมอื่น ๆ
อย่างไร
-ฉันระบุตัวตนในบริบทสังคม และ
ประวัติศาสตร์อย่างไร
4.อัตมโนทัศน์ที่ชัดเจนผ่านบทบาทหน้าที่
-บทบาทใดสอดคล้องกับความรู้สึกมีตัวตน
และวิถีชีวิต
ของฉันมากที่สุด
-บทบาทใดที่ฉันรู้สึกแสดงออกได้อย่างจริงใจ
หรือช่วยอธิบายขยายความความเป็นตัวฉัน
ได้ชัดเจนมากที่สุด
-วิถีชีวิตแบบใดที่ทําให้ฉันรู้สึกสบายใจ
5.ความรู้สึกมีตัวตนในการตอบสนองต่อการ -คนอื่นมองฉันว่าอย่างไร
สะท้อนกลับจากค่านิยมของผู้อื่นที่แตกต่าง
-ฉันยอมรับการให้คุณค่าตัวฉันจากผู้อื่น
หรือไม่
-ฉันจัดการกับความคิดเห็นสะท้อนกลับ
เกี่ยวกับตัวฉันจากผู้อื่นอย่างไร
-ฉันเตรียมการยอมรับล่วงหน้าจากผู้อื่นที่ไม่
เห็นความมีตัวตนของฉันหรือไม่
6.การยอมรับตัวตน และการเคารพตนเอง
-ฉันยอมรับ และเห็นคุณค่าในตัวเองเพียงใด
ในด้านขีดความสามารถ สุขภาวะ
ความสัมพันธ์ และกระบวนการคิด
7.ความมั่นคงของตัวเอง และความมีคุณธรรม -ฉันมัน่ คง และชัดเจนเพียงใดต่อความเป็น
ศีลธรรม
ตัวตนของฉัน และอะไรคือสิ่งที่สําคัญสําหรับ
ฉัน
-ฉันมองเห็นจุดเด่น สิทธิ และข้อจํากัดของ
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คาถาม
ตัวฉันได้ถูกต้องเพียงใด
-ฉันมั่นใจหรือไม่ว่าฉันสามารถยืนหยัดอยู่บน
วิถีแห่งชีพแม้ว่าเจอพายุโหมกระหน่ําสู่ชีวิต
(Josselson, 1987)
ข้อมูลที่ส รุปข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความรู้สึ กมีตัวตนในบริบทสังคม ประวัติศาสตร์ และ
วั ฒ นธรรม เป็ น องค์ ป ระกอบประการหนึ่ ง ของการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
เมื่อพิจารณาโดยละเอียดในประเด็นดังกล่าวพบว่า แอทคินสัน มอร์เทน และซู (Atkinson, 1983) ได้
นําเสนอรูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ 5 ขั้นตอนไว้ดังนี้
ขั้นค้นหาความสอดคล้อง

ขั้นวิวาทไม่ลงรอยกัน

ขั้นประสาน และ
ตระหนัก

ขั้นต่อต้าน และจดจ่อ

ขั้นทบทวนความคิด
ความรู้สึก

ในแต่ละขั้นมีรายละเอียดดังนี้
1.ขั้น ค้น หาความสอดคล้ อง คือการพิจารณาหาความพึ งพอใจต่อค่ านิย มของระบบ
วัฒนธรรมที่โดดเด่นมากกว่าเพื่อหาความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของกลุ่มตน
2.ขั้นวิวาทไม่ลงรอยกัน คือความสับสน และความขัดแย้งที่มีต่อระบบวัฒนธรรมที่โดดเด่น
มากกว่าวัฒนธรรมในกลุ่มของตน
3.ขั้นต่อต้าน และจดจ่อ คือการปฏิเสธอย่างว่องไวต่อระบบวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากกว่า
และยอมรับประเพณี ขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมของกลุ่มตนเอง
4.ขั้นทบทวนความคิดความรู้สึก คือการตั้งคําถามต่อคุณค่าของวัฒนธรรมของตน และ
วัฒนธรรมที่โดดเด่นมากกว่า
5.ขั้นประสาน และตระหนัก คือการพัฒนาอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ที่เลือกสรรองค์ประกอบจาก
ค่านิยมของทั้งวัฒนธรรมที่โดดเด่นกว่า และวัฒนธรรมในกลุ่มของตนมาประสานบูรณาการเข้าด้วยกัน
ดังนั้นอัตลักษณ์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในวัฒนธรรมนั้น ๆ เกิดความตระหนัก และให้
ความสําคัญต่อรากฐานทางวัฒนธรรมของตน สนใจ และจดจ่อในโลก หรือสังคมชาติพันธุ์ของตน
ให้คุณค่ากับพิธีกรรม ประเพณี และประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มตน และมีความรู้สึกถึงการ
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สืบเชื้อสายภายในชาติพันธุ์ของตน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นความรู้สึกภายในของ
มนุษย์ แต่สัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคม
รูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์ของซูข้างต้น สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต
นักศึกษาของชิคเคอริ่ง (Chickering, 1990) กล่าวคือ ชิคเคอริ่งนําเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
จะเกิดขึ้น หรือไม่ และความมั่นคง หรือการสั่นคลอนในอัตลักษณ์ที่ มีอยู่ ล้ว นขึ้นอยู่กับป๎จจัยสอง
ประการ ประการแรกขึ้นอยู่กับรสนิยมของนิสิตนักศึกษาว่ามีรสนิยมที่ชัดเจนในวัฒนธรรมของตน
หรือไม่ เพราะหาไม่แล้วย่อมนําไปสู่การลอกเลียนแบบรสนิยมของอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ส่วนอีกประการ
หนึ่งขึ้นอยู่กับการยึดถือขนบธรรมเนียม และแบบแผนของสังคมว่ายึดถือของสังคมตนเอง หรือของอีก
สังคมหนึ่ง ๆ ด้วยเหตุนี้เมื่อนิสิตนักศึกษามีรสนิยมที่ชัดเจน และยึดถือขนบธรรมเนียมแบบแผน
ของตน ย่อมทําให้เกิดอัตลักษณ์ที่มั่นคง ในทางตรงกันข้ามหากนิสิตนักศึกษาลอกเลียนรสนิยมของ
วัฒนธรรมอื่น และยึดถือขนบธรรมเนียมแบบแผนของวัฒ นธรรมอื่น ย่อมทําให้อัตลักษณ์เกิดความ
สั่นคลอนขึ้น
การพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั บ เป็ น ความท้ า ทาย และ
จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งฝุ ายวิชาการในการจัด
หลักสู ตร และรู ปแบบการเรียนการสอน ฝุ ายกิจการนิสิตนั กศึกษาในการจัดกิจการพัฒนาผู้ เรียน
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝุายกายภาพในการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่นิสิตนักศึกษา อย่างไรก็
ดีในการพัฒนานิสิตนักศึกษา แมนนิ่ง คินซี และชู (Manning, 2014) เสนอว่า 1)สถาบันอุดมศึกษา
ต้องไว้วางใจในความสามารถของนักศึกษา 2)สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดโอกาสในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และ 3)สถาบันอุดมศึกษาต้องเชื่อมั่นในพลังการเรียนรู้ของนักศึกษา
แนวทางการขับเคลื่อนนิสิตนักศึกษาข้างต้นจะเพิ่มพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงออก และเปิด
โอกาสให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษาที่ มี เ พศ อายุ สาขาที่ ศึ ก ษา ภู มิ ห ลั ง และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กลไกการร่วมกันทํางานเป็นทีมจะช่วยผลักดันให้นิสิตนักศึกษาได้สํารวจ และ
คิดทบทวนถึงวัฒนธรรมอันแสดงอัตลักษณ์ของตน พร้อมทั้งได้พิจารณาตัวตนว่ามีความพร้อม และมี
องค์ประกอบของการเป็นหน่วยหนึ่งในบริบทวัฒนธรรมนั้น ๆ สมบูรณ์เพียงใด
ชิคเคอริ่ง (1990) เสนอว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออก และการเปรียบเทียบ
ระหว่างนิสิตนักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างอัตลักษณ์ได้บนพื้นฐานของบริบททางสังคม
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมนั้น ๆ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลจะต้องพิจารณาจากพัฒนาการของ
นิ สิ ตนั กศึกษาว่ามีความเคารพตนเอง สามารถยอมรั บ ความแตกต่าง และสามารถจั ดการกับคํ า
วิพากษ์วิจารณ์ได้มากน้อยเพียงใด
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5. หลักการออกแบบโปรแกรม
ในหั วข้อวิธีวิทยาละครในการศึกษา ผู้วิจัยได้กล่ าวถึงขั้นตอนการวางแผนการสอนซึ่งได้
อธิ บ ายรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การส่ ว นประกอบของแผนการสอนที่ สั ม พั น ธ์ กับ ส่ ว นประกอบของ
โปรแกรมไปบ้ า งแล้ ว ในที่ นี้ ผู้ วิ จั ย จะขอกล่ า วถึ ง ขั้ น ตอนการออกแบบโปรแกรมของไดมอนด์
(Diamond, 2009) ซึ่งมีความสอดคล้อง และใกล้เคียงกับการออกแบบแผนการสอนของละครใน
การศึกษา และที่สําคัญเป็นหลักการออกแบบโปรแกรมครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบ
โปรแกรมนี้มีรูปแบบพื้นฐานที่ต้องพิจารณา ดังนี้
แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเปูาหมาย ผลลัพธ์ และการประเมินระดับหลักสูตร โปรแกรม
และหน่วยการเรียนรู้ของไดมอนด์
หลักสูตร

โปรแกรม

หน่วยการเรียนรู้

เปูาหมาย

เปูาหมาย

เปูาหมาย

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

การประเมินผล
(Diamond, 2009)
แผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร โปรแกรม และหน่วยการเรียนรู้
กล่าวคือ
1.ข้อ ความแสดงผลลั พ ธ์ ใ นระดั บ หลั ก สู ต ร จะเป็ น พื้ น ฐานในการกํ า หนดเปู า หมายของ
โปรแกรม
2.ข้อความแสดงผลลัพธ์ในระดับโปรแกรม จะเป็นพื้นฐานในการกําหนดเปูาหมายในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้
3.จากหลักสูตรไปสู่โปรแกรม ไปสู่หน่วยการเรียนรู้ ข้อความแสดงเปูาหมาย และผลลัพธ์จะ
ค่อย ๆ มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
4.การประเมิน ความสํ าเร็จของโปรแกรม และหน่ว ยการเรียนรู้ พิจารณาจากการที่นิสิ ต
นักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระดับโปรแกรม และหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ
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เมื่อพิจารณาแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่าเนื้อหาของโปรแกรม และหน่วยการเรียนรู้มีความ
ยืดหยุ่น และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักสูตรที่แปรเปลี่ยนไปอันสัมพันธ์กับตัวแปรทางด้านเวลา
และสาขาวิชา อย่างไรก็ดีในการออกแบบ ไดมอนด์ได้ระบุขั้นตอนไว้ดังนี้
5.1 ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม
การสํารวจป๎ญหาของ
ผู้เรียน
และขอบเขตของความรู้

กําหนดเปูาหมาย และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
โปรแกรม

ออกแบบวิธีการสอน
และการประเมินผล

กําหนดเปูาหมาย และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หน่วยการเรียนรู้

ทดลองโปรแกรม
และการประเมินผล

แก้ไขโปรแกรมจาก
ผลการประเมิน

(Diamond, 2009)
แผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมของไดมอนด์ประกอบไปด้วย
6 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และต้องดําเนินการเป็นลําดับเพื่อให้ได้
โปรแกรมที่สมบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจป๎ญหาของผู้เรียน และขอบเขตของความรู้
ในขั้นตอนแรกของการออกแบบโปรแกรม ผู้ออกแบบจําเป็นต้องสํารวจ และพิจารณาให้
ชั ด เจนว่ า ข้ อ มู ล ทางประชากรของผู้ เ รี ย นเป็ น อย่ า งไร ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าอะไร ภู มิ ห ลั ง และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่จะสัมพันธ์กับเนื้อหามีมากน้อยเพียงใด มีความหลากหลายของผู้เรียนมาก
น้อยเพียงใด การเรียนในวิชานั้น ๆ จัดอยู่ในหมวดใดของหลักสูตร และผู้เรียนมีป๎ญหาใดจึงจําต้อง
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ได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมเนื้อหานั้น ๆ ทั้งนี้การสํารวจข้อมูลผู้เรียนอาจทําได้ทั้งจากการพิจารณาสถิติ
ทางการศึกษา การสัมภาษณ์ผู้เรียนโดยตรง การประเมินผลของผู้ เรียนปีก่อน ฯลฯ เมื่อได้ข้อมูล
พื้น ฐานของผู้ เ รี ย นซึ่ง นั บ ว่า เป็ น จุ ดเริ่ มต้ นที่ สํ า คัญ แล้ ว จึ งกํ าหนดขอบเขตของความรู้ที่ จะใช้ ใ น
โปรแกรมว่าจะลึกซึ้งมากน้อยเพียงใด ครอบคลุมประเด็นสําคัญอะไรบ้าง และที่สําคัญขอบเขตของ
ความรู้ควรที่จะเหมาะสมกับช่วงวัย และบริบทของผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเปูาหมาย และผลลัพธ์การเรียนรู้ของโปรแกรม
เปูาหมายของโปรแกรมเป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบโปรแกรมจําต้องระบุให้ชัดเจนก่อนที่จะกําหนด
โครงสร้ างเนื้ อ หา และการประเมินผลของโปรแกรม ทั้ งนี้ เปูา หมายของโปรแกรม คื อ การระบุ
คุณลั ก ษณะภาพรวมของผู้ เ รี ย นที่พึง ประสงค์เ มื่อผ่ า นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ โ ปรแกรม
ดังกล่าว ซึ่งสามารถระบุได้ทั้งในเชิงพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ขึ้นอยู่ความมุ่งหมายของสอน
และผลการสํารวจผู้เรียน ทั้งนี้เปูาหมาย ควรเป็นประโยคเพียงประโยคเดียวที่สั้น กระชับ ได้ใจความ
อาทิ ผู้ เรี ย นมี ความเป็ น ไทย และภาคภู มิใจในความเป็น ไทย เป็ นต้น เมื่ อกํา หนดเปูา หมายของ
โปรแกรมแล้ว ผู้ออกแบบโปรแกรมต้องกําหนดผลลัพธ์ หรือตัวชี้วัดของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้ก็สามารถเป็นได้ทั้งผลลัพธ์เชิงพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และ
จิตพิสัย เช่นเดียวกัน
สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการกําหนดข้อความแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรม คือ ข้อความแสดง
ผลลัพธ์จ ะต้องไม่ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างเปูาหมาย และการประเมิน มิฉะนั้นการประเมินตาม
ผลลัพธ์ที่กําหนดอาจไม่สามารถประเมินการบรรลุเปูาหมายของโปรแกรมที่มีความซับซ้อนได้
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดเปูาหมาย และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้
เปูาหมายของหน่วยการเรียนรู้ จะได้รับการกําหนดขึ้นจากผลลัพธ์ของโปรแกรมที่ระบุไว้
ดังนั้นโปรแกรมหนึ่ง ๆ มักมีหน่วยการเรียนรู้หลายหน่วย โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ก็จะมีเปูาหมายที่
สัมพันธ์กับผลลัพธ์ของโปรแกรมด้านใดด้านหนึ่ง ข้อควรระมัดระวังในการกําหนดผลลัพธ์ของหน่วย
การเรียนรู้ คือ ข้อความแสดงผลลัพธ์ของหน่วยการเรียนรู้ จะต้องไม่ทําให้เกิดช่องว่างกั บเนื้อหาที่
สอน กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเนื้อหาที่ใช้สอนต้องสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ของหน่วยการเรียนรู้ได้ ทั้งนี้
ผู้ออกแบบโปรแกรมมีหน้าที่ระบุระยะเวลาที่เหมาะสมของการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วยอันสัมพันธ์
กับขอบเขตของเนื้อหา อีกทั้งในการระบุผลลัพธ์ของหน่วยการเรียนรู้ควรเน้นไปที่ทักษะที่เกิดจากการ
เรียนรู้ (learning skill) มากกว่าเนื้อหา (content) ในหน่วยการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบวิธีการสอน และการประเมินผล
การออกแบบวิธีการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ผู้ออกแบบจําต้องเลือกใช้วิธีการสอนที่
เหมาะสมกับ กลุ่ มผู้ เรี ย น และเนื้ อหา รวมถึงเอื้อให้ เกิดโอกาสทางการเรียนรู้ต่อผู้ เรียนมากที่สุ ด
ในกรณีที่ผู้เรียนมีความหลากหลายทั้งความรู้ ภูมิหลัง และประสบการณ์ การออกแบบวิธีการสอนยิ่ง
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ต้องมีความระมัดระวังในการปูองกันความเหลื่อมล้ํา และการเปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน ทั้งนี้ควร
สร้างความเป็นกลุ่มเดียวกัน และความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียน เพื่อความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน และเป็นตัวช่วยในการพัฒนาไปสู่เปูาหมายของโปรแกรมได้สําเร็จ
การออกแบบวิธีการสอนของโปรแกรมควรมีเอกภาพ เพื่อที่ผู้สอนจะได้วางแผนเตรียมพัฒนา
ความพร้อม หรือพัฒนาทักษะจําเป็นของผู้เรียนในหน่วยการเรียนรู้แรก ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ตลอดทั้งโปรแกรม ทั้งนี้ผู้สอนต้องมีประสบการณ์เพียงพอที่จะคัดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม
และมีความชํานาญในการใช้วิธีการสอนที่ตนออกแบบขึ้น มิเช่นนั้นอาจเป็นอุปสรรคในการจัดการ
เรียนการสอนจริงในห้องเรียน และอาจไม่บรรลุผลลัพธ์ในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ
ในส่ว นการประเมินผลผู้ เรียน สิ่ งที่ผู้ ออกแบบโปรแกรมไม่ควรกระทํา คือ การออกแบบ
วิธีการประเมินผล ก่อนที่จะมีการระบุเปูาหมายโปรแกรม หรือหน่วยการเรียนรู้ โดยทั่วไปแล้วในการ
ออกแบบวิธีการประเมินผล ผู้ ออกแบบจะรู้สึกมีอํานาจ และคุกคามผู้เรียนโดยมองข้าม และทลาย
กําแพงความเป็นจริงของผลลัพธ์ที่กําหนดไว้ ดังนั้นการออกแบบการประเมินผลจึงควรที่จะเริ่มต้น
จากความคิดพื้นฐานที่ว่าจะช่วยเหลือให้ผู้เรียนในโปรแกรมดังกล่าวประสบความสําเร็จในการเรียนรู้
ได้อย่างไร ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมมากกว่าการจําแนก และกําจัดกลุ่ม
ชายขอบออกไปจากโปรแกรม นอกจากนี้ในการออกแบบการประเมินผลโปรแกรม ผู้ออกแบบควร
กําหนดให้มีการประเมินผลอย่างรอบด้านทั้งจากตัวผู้สอน และผู้เรียน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์หลากหลายมุมมองสําหรับนํามาพัฒนาโปรแกรมต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 ทดลองโปรแกรม และประเมินผล
การทดลองโปรแกรมจะกระทําก็ต่อเมื่อหน่วยการเรียนรู้ได้รับการออกแบบ และตรวจสอบ
อย่างสมบูรณ์แล้วทั้งในส่วนของเปูาหมาย เนื้อหา วิธีการสอน ผลลัพธ์ และการประเมินผล ในขั้นตอน
นี้จําต้องระลึกไว้เสมอว่าการทดลองโปรแกรมเป็นการทดลองกับมนุษย์ ดังนั้นผู้จัดการเรียนการสอน
ต้องระมัดระวังตัว แปรแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และต้องมีความสามารถที่จะถ่ายทอดเนื้อหาด้ว ย
วิธีการสอนที่กําหนดไว้ รวมถึงสามารถแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ที่สําคัญต้องเคารพ
ศักดิ์ศรีความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ และมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อความปลอดภัยของกลุ่ม
ทดลองทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ สําหรับการประเมินผลสามารถทําได้ระหว่างการจัดการเรียนรู้
และหลังจากการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น ซึ่งจะสะท้อนประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนได้รับการจากการ
เข้าร่วมโปรแกรม การทดลองโปรแกรมนี้เป็นการตรวจสอบเปูาหมาย และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนด
ไว้ว่ามีความเหมาะสม และสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด
ขั้นตอนที่ 6 การแก้ไขโปรแกรมจากผลการประเมิน
เมื่อการทดลองเสร็ จ สิ้ น ผู้ ออกแบบโปรแกรมจะได้รั บผลการประเมิน สองส่ ว น กล่ าวคื อ
ผลการประเมินผู้เรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นพัฒนาการ และสัมฤทธิผลของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตามที่
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ระบุไว้ในผลลัพธ์ของหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละหน่วยการเรียนรู้บรรลุเปูาหมายหรือไม่
อย่างไร นอกจากนี้ผลรวมของผลลัพธ์ในหน่วยการเรียนรู้ยังสะท้อนให้ถึงความสําเร็จตามเปูาหมาย
ของโปรแกรมอีกด้วย อีกส่วนหนึ่งคือ ผลการประเมินโปรแกรม ซึ่งเป็นการประเมินรอบด้านทั้งจาก
ผู้ ส อน และผู้ เรี ย นเพื่อเป็ น แนวทางในการพัฒ นาโปรแกรมทั้งในส่ ว นของ การกําหนดเปูาหมาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการสอน และการออกแบบวิธีการ
ประเมินผล
5.2 ประโยชน์การออกแบบโปรแกรม
ไดมอนด์ ได้ระบุถึงประโยชน์ของหลักการออกแบบโปรแกรมตามแนวทางที่เสนอไว้ทั้งสิ้น 5
ประการ (Diamond, 2009) ได้แก่
1.หลักการออกแบบโปรแกรมนี้ใช้งานง่าย เป็นขั้นตอนต่อเนื่อง เป็นระบบ และประหยัดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการทดลองโปรแกรม
2.หลั ก การออกแบบโปรแกรมนี้ ส ามารถใช้ ไ ด้ กั บ การออกแบบใหม่ และการปรั บ ปรุ ง
โปรแกรมทั้งในส่วนของหลักสูตร และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในทุกสาขาวิชา และทุกประเภท
สถาบันการศึกษา
3.โปรแกรมที่ได้รั บ การพัฒ นาขึ้น จะเป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินของหน่ว ยงานต่ าง ๆ
เพราะโปรแกรมจะระบุชัดเจนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับกระบวนการการประเมินผู้เรียนที่มี
คุณภาพสูง
4.โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบนี้จะช่วยปูองกันผู้ใช้จากความคิดเห็น การ
ตัดสิน หรือการประเมินจากผู้ที่มีอคติ
5.โปรแกรมนี้จะช่วยทําให้มั่นใจได้ว่าประเด็นคําถามสําคัญได้รับการถาม และตัวเลือกต่าง ๆ
ได้รับการพิจารณาก่อนที่การตัดสินใจสําคัญจะเกิดขึ้นแก่โปรแกรม หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่าโปรแกรม
มีความรัดกุม
6. ทฤษฎีการวัดและประเมินผล
6.1 ทฤษฎีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม (Bloom’s Taxonomy)
วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธิ์ ระบุวา่ “ทฤษฎีจดุ มุ่งหมายทางการศึกษา
ของบลูม จาแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอย่างเป็ นระบบ ประกอบด้ วย 3 จุดมุ่งหมาย ได้ แก่
ด้ านพุทธิพิสยั ด้ านจิตพิสยั และด้ านทักษะพิสยั ซึง่ จะมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการทางปั ญญาที่เป็ น
ลาดับขัน้ และจะค่อย ๆ ซับซ้ อนขึ ้นเรื่ อย ๆ” (วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน, 2549)
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ในการออกข้ อสอบวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ด้านพุทธิพิสยั จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องทาความ
เข้ าใจรายละเอียดของแต่ละขัน้ ซึง่ (โชติกา ภาษีผล, 2556) ระบุวา่
1. คาถามประเภทความรู้ ความจา (knowledge) ใช้ วดั ความสามารถในการระลึกเรื่ อง
เรื่ องราว ประสบการณ์ หรื อข้ อเท็จ จริ ง หรื อใช้ เพื่อวัดประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ในตัวผู้เรี ยนอันเกิด
จากคาสอน การบอกกล่าว การฝึ กฝนของผู้สอน ทังนี
้ ้ความจามีหลายระดับ ได้ แก่
ก. ความรู้ในเนื ้อหา (knowledge of specifics) ได้ แก่ 1)ศัพท์ และนิยาม และ 2)กฎ และ
ความจริง
ข. ความรู้ในวิธีการ (knowledge of ways and means of dealing with specifics) ได้ แก่
1)เกี่ ย วกับระเบี ย บแบบแผน 2)เกี่ ย วกับ ล าดับ ขัน้ และแนวโน้ ม 3)เกี่ ย วกับ การจัด ประเภท 4)
เกี่ยวกับเกณฑ์ 5)เกี่ยวกับวิธีการ
ค. ความรู้รวบยอดในเนื ้อเรื่ อง (knowledge of the universals and abstractions in
field) ได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้ าง
2.คาถามประเภทความเข้ าใจ (comprehension) เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับการนาเอาความรู้
ไปดัดแปลง อันนาไปสู่ความสามารถในการเปรี ยบเทียบสิ่งที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันกับต้ นรากได้
แบ่งเป็ น การแปลความ การตีความ และการขยายความ
3.คาถามประเภทการนาไปใช้ (application) เพื่อวัดการนาความรู้ ความเข้ าใจที่มีตอ่ เรื่ อง
หนึ่ง ๆ ไปปรับประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์จริ ง บนเงื่อนไขที่คล้ ายคลึงกับข้ อเท็จจริ ง เรื่ องราว และ
การกระทาที่เคยได้ เรี ยนรู้มา
4.คาถามประเภทวิเคราะห์ (analysis) เป็ นคาถามที่ให้ ผ้ เู รี ยนจาแนกรายละเอียดของ
ข้ อเท็จจริ ง เรื่ องราว และการกระทา อันสะท้ อนให้ เห็นความคิดรวบยอด หรื อแก่นสาร ได้ แก่ การ
วิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ
5.คาถามประเภทสังเคราะห์ (synthesis) เป็ นการรวบรวมรายละเอียดปลีกย่อยของเรื่ อง
ต่าง ๆ เพื่อสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีความแตกต่างไปจากเดิม หรื อหาข้ อสรุ ป ได้ แก่ การสังเคราะห์
ข้ อความ การสังเคราะห์แผนงาน และการสังเคราะห์ความสัมพันธ์
6.คาถามประเภทประเมินค่า (evaluation) เป็ นคาถามต้ องอาศัยหลักเกณฑ์ในการระบุ
คุณ ค่า ของสิ่ ง ต่า ง ๆ ว่ า มี คุณ ค่า หรื อ ไม่ ดี ง ามหรื อ ไม่ เหมาะสมหรื อ ไม่ อย่ า งไรโดยอาศัย
ข้ อเท็จจริงภายใน และข้ อเท็จจริงภายนอก
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6.2 การประเมินโดยใช้ศิลปะ
การประเมิน ผลโดยใช้ศิล ปะ เป็นส่ วนหนึ่งของ การวิจัยแบบศิลปะเป็นฐาน (Art-Based
Research/ABR) ซึ่ งมีพื้น ฐานความคิดที่ ว่า “มนุ ษย์ส ร้ างความหมาย และแสดงความรู้ สึ กต่ อ
ปรากฏการณ์เฉพาะ หรือประสบกรณ์ที่เผชิญไม่เพียงเฉพาะผ่านถ้อยคํา หากแต่สามารถสะท้อนผ่าน
ศิลปะหลายแขนงทั้งประติมากรรม ทัศนศิลป์ ศิลปะการละคร ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ วรรณศิ ลป์
เป็ น ต้น ” (Marriam, 2016) ซึ่งวิธีการในลั กษณะนี้ บาร์รอน และ ไอซ์เนอร์ (Barone and
Eisner,2012) ระบุว่า “เป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะขยายขอบเขตข้อจํากัดของการสื่อสารที่
อ้อมค้อม เพื่อที่จะแสดงความหมายในสิ่งซึ่งไม่สามารถพรรณนาได้ด้วยถ้อยคํา ” นอกจากนี้ ไบลีย์
และ แวนฮาร์เก้น (Bailey and Vanharken, 2014 อ้างถึงใน Marriam, 2016) ได้อธิบายเพิ่มเติมอีก
ว่า “ผู้เรียนมักจะพยายามสร้างความหมายใหม่ และมีวิถีที่ลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อได้รับการขอร้องให้แสดง
ความรู้สึก และความคิดผ่านสัญลักษณ์ รูปภาพ เพลง ภาพพจน์ นาฏศิลป์ หรือรูปแบบการแสดงออก
เชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ แม้ว่าผู้เรียนที่ตัดสินตนเองว่าไมใช่ มีศิลปิน หรือมีทักษะความสามารถพิเศษทาง
ศิลปะ ก็สามารถสร้างความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้นผ่านรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะได้ ” ดังนั้นการ
สอนในลักษณะนี้จึงขยายขอบเขตครอบคลุมไปสู่ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการละครด้วยเช่นกัน โดยเชื่อว่า
เขาสามารถเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้สึก นึกคิด รวมถึงประสบการณ์ผ่านกระบวนการทํางานละคร
ได้
การใช้ศิลปะในงานวิจัยนั้น ปรากฏว่ามีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ กล่าวคือ
“1)การใช้ศิลปะเพื่อเก็บข้อมูล และนําเสนอข้อมูล 2)การศึกษาศิลปิน และกระบวนการสร้างศิลปะ
ของศิลปิน” (Marriam, 2016) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การใช้ศิลปะเพื่อเก็บข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล
ศิลปะการละครเป็นศาสตร์ที่หลอมรวมทั้งร่างกาย และจิตใจไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นใน
การให้ได้ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเปิดรับ และเปิดใจให้เกิดอารมณ์สะเทือน
ใจจากสิ่งเร้าที่มากระทบจึงมีความเป็นไปได้ ด้วยเหตุนี้การเลือกใช้วัตถุสิ่งของที่ทดแทนตนเอง หรือ
ความรู้สึก การเล่าเรื่องจากภาพ การทํางานศิลปะประเภทต่าง ๆ ทั้งในลักษณะของเดี่ยว หรือ กลุ่ม
การแสดงออกโดยใช้บทเพลง ท่าเต้น การเคลื่อนไหว บทกลอน ล้วนเป็นเครื่องมือที่สะท้อนความรู้สึก
นึกคิดของผู้เ รียนซึ่งเป็นมนุษย์ปุถุชน และเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ให้ความหมายอัน
ซับซ้อนเพิ่มเติมการเจรจาพูดคุยด้วยถ้อยคําด้วย ด้วยเหตุนี้ในการสอนแบบละครเป็นฐานจึงไม่ได้
มุ่ ง เน้ น ให้ ต้ อ งมี ก ารจั ด แสดงละครที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ หากแต่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ส ามารถถ่ า ยทอด
ความรู้สึ กนึกคิดร่วมกันผ่านกระบวนการทํางานละคร ซึ่งสัมพันธ์กับกระบวนการของศิลปะแขนง
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ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้กล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตามความถนัด และเปิดโอกาสให้มีพื้นที่ปลอดภัยใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทดลองสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งจะนําไปสู่การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และสะท้อน
ความคิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการสร้างงานเพื่อนําเสนอจาก
ความรู้ที่ได้โดยไม่จํากัดรูปแบบ
2) การศึกษาศิลปิน และกระบวนการสร้างศิลปะของศิลปิน
ในการศึกษาศิลปินนั้น ผู้เรียนสามารถศึกษาในแง่มุมมิติต่าง ๆ ของศิลปิน รวมถึงผลงาน
สร้างสรรค์ที่สะท้อนภูมิหลัง ความรู้ และประสบการณ์ อันหล่อหลอมให้เกิดการสร้างความรู้ขึ้น อีกทั้ง
ผู้เรียนยังสามารถที่จะศึกษากระบวนการสั่งสม เพิ่มพูน ดัดแปลง ตัดทอน และแก้ไขความรู้ที่ศิลปินใช้
สร้างสรรค์ผลงานได้อีกด้วย ลักษณะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับกระบวนการทํา งานละครที่ต้องศึกษาหา
ข้อ มูล เชิ ง ลึ ก ของประเด็น ป๎ ญ หา หรื อ บุค คลที่ส นใจทั้ง ในรู ปแบบลายลั ก ษณ์ และมุ ขปาฐะ การ
สัมภาษณ์ การแลกเปลี่ยนมุมมอง ฯลฯ การศึกษาศิลปิน และกระบวนการสร้างศิลปะของศิลปินจะ
ทําให้ผู้เรียนเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และสามารถปรับประยุกต์ใช้ พูดคุย โต้แย้ง คัดสรรความเหมือนและ
ความแตกต่างเพื่อสร้างความรู้สําหรับพัฒนาตนเองต่อไปด้วย
ท้ายที่สุดในประเมินผลการสอนแบบละครเป็นฐาน จึงมิใช่การประเมินผลด้วยคุณค่าทาง
สุนทรียะที่เกิดขึ้นจากผลงานละคร ที่จําต้องมีความงาม และความสมบูรณ์แบบ หากแต่ความงามของ
ละครประเภทนี้ คือ ผลลัพธ์จากปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการละคร อันนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของตนเองในด้านความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมที่ผู้เรียนได้
จากการสัมผัสผ่านประสบการณ์ตรง การสร้างผลงานศิลปะที่สะท้อนความเป็นตัวตน และความเข้าใจ
เพื่อนมนุษย์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความงามอันประกอบสร้างความเป็นมนุษย์ และยังประโยชน์ในการ
จรรโลงสังคมให้งดงามอีกด้วย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา
มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1)สํารวจสภาพ และป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนแบบละครเป็น
ฐานแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2)วิเคราะห์เนื้อหาความเป็นไทยในรายวิชาหมวดการศึกษา
ทั่วไป 3)พัฒนา ตรวจสอบ และทดลองโปรแกรมการสร้างเสริมความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบ
ละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา การวิจัยดังกล่าวใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งผู้วิจัย
ได้กําหนดระเบียบวิธีวิจัยโดยลําดับ ดังนี้
1.ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.เครื่องมือ และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.วิธีดําเนินการวิจัย และขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
1.ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.1 กลุ่มข้อมูลเอกสาร
ผู้ วิจั ย ได้ ศึก ษาทฤษฎี แนวคิ ด งานวิจัย ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รวมถึงตั ว บท
กฎหมาย และนโยบายของรัฐ ครอบคลุ มเนื้อหาว่าด้ว ยความเป็นไทย วัฒ นธรรมไทย การศึกษา
ระดับ อุ ดมศึกษา การส่ งเสริ มพัฒ นาเด็ก และเยาวชน ละครการศึก ษา การพัฒ นานิสิ ตนั กศึกษา
ตลอดจนการออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ ทั้งนี้กลุ่ มข้อมูลเอกสารทั้งหมดนี้ เป็นพื้นฐานในการ
สังเคราะห์ เพื่อพัฒ นาโปรแกรมการสอนแบบละครเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิ ต
นักศึกษา
1.2 กลุ่มข้อมูลบุคคล
ผู้วิจัยจําแนกประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้อมูลบุคคลออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่
ประชากรกลุ่มที่ 1 คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่มีเนื้อหารายวิชา
เกี่ยวกับความเป็นไทย ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประชากรกลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และด้านการศึกษา
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ประชากรกลุ่มที่ 3 นิสิตนักศึกษาสัญชาติไทยระดับปริญญาบัณฑิตภาคปกติ ในสถาบัน
อุดมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การกํ า หนดเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ก ารสุ่ ม โดยเฉพาะเจาะจง ( purposive
sampling) ตามแนวทางของฟลิค (Flick, 2014) ซึ่งระบุว่าการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงนั้น
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาคสนามที่เชื่อถือได้ ให้เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.ให้เลือกตัวอย่างที่เป็นบุคคลภายในของสนามนั้น ๆ กล่าวคือ ให้เลือกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับประเด็นทีผ่ ู้วิจัยศึกษา
2.ให้เลือกตัวอย่างให้กว้างที่สุดและลึกที่สุด ครอบคลุมตัวแปรในปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยกําลัง
ศึกษา
3.กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกควรใช้อ้างอิงไปสู่ประชากรทั้งหมดได้
4.กลุ่มตัวอย่างต้องมีความรู้ และมีประสบการณ์เพียงพอในการให้ข้อมูลแก่ผู้วิ จัย โดยผู้วิจัย
จําต้องกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
ยั ง ใช้ ก ารตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นข้ อ มูล (data triangular) ซึ่ งสุ ภ างค์ จั น ทวานิช ระบุ ว่ า
การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล จะช่วยพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ พิจารณาจาก
แหล่งที่มาของข้อมูลในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน
(สุภางค์ จันทวาณิช, 2554) สอดคล้องกับฟลิค (Flick, 2014) ที่ระบุว่าการตรวจสอบสามเส้าด้าน
ข้อมูลจะทําให้การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงมีความเป็นระบบ และ ทําให้ผลลัพธ์น่าเชื่อถือ
ได้มากยิ่ งขึ้ น ดั งนั้ น การเลื อกลุ่ มตัว อย่างในแต่ ล ะกลุ่ มที่ผู้ วิ จัยกํ าหนดไว้ข้า งต้น จึงมีร ายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่มีเนื้อหารายวิชา
เกี่ย วกั บ ศิล ปวั ฒ นธรรมไทย หรื อความเป็ นไทย ในสถาบัน อุดมศึก ษา สั ง กัด คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จํานวน 15 คน จาก 15 สถาบัน ทั้งนี้จําแนกประเภทสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มละ 5 สถาบัน ได้แก่ “สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี สถาบันเฉพาะทาง และสถาบันที่เน้นการ
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก” (ราชกิจจานุเบกษา,
2554) อย่างไรก็ดีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ
สมศ. ได้นิยามสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภทซึ่งผ่านมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2552 และ 8/2552
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552) มีรายละเอียดดังนี้
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาโดย
เน้ น การผลิ ตบั ณฑิตระดับปริ ญญาตรีตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จุดเน้นของ
สถาบันได้แก่ การเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น และภูมิภาค
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สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานธุรกิจ และบุคคลในท้องถิ่น และภูมิภ าค
เพื่อรองรับการดํารงชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ นําไปสู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น เป็นที่
พึ่งของชุมชนและสังคม
สถาบันเฉพาะทาง หมายถึง สถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาโดยเน้นการผลิต
บั ณ ฑิ ต เฉพาะทาง หรื อ เฉพาะกลุ่ ม สาขาวิ ช า เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ เ ฉพาะที่ ลุ่ ม ลึ ก และ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้สถาบันอาจมุ่งเน้นการทําวิทยานิพนธ์
หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้านก็ได้
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
หมายถึง สถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาสมบูรณ์แบบ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับ ปริ ญญาเอกที่มีความลุ่ ม ลึ ก ดิ่ งเดี่ ยว เชี่ยวชาญ และเป็ นผู้ นํา ทางความคิ ดตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับบัณฑิตศึกษา เน้นการทําวิทยานิพนธ์และการวิจัย
สถาบันมุ่งวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีและข้อค้นพบทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
การจัดแบ่งกลุ่มประเภททั้ง 3 กลุ่ม ผู้วิจัยจึงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยมีรายละเอียด ดังนี้
สถาบันที่เน้น ระดับปริ ญญาตรี ผู้วิจัยคัดเลื อกจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องจากใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ระบุพื้นฐานความคิดของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏไว้เพื่อจรรโลงภูมิป๎ญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังในมาตรา 7 ความว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังป๎ญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้
เชิดชูภูมิป๎ญญาท้องถิ่น...” (ราชกิจจานุเบกษา, 2547) นอกจากนี้ในมาตรา 8 ได้กําหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยไว้ประการหนึ่ง ได้แก่ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
คุณค่า ความสํ านึ ก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ” (ราชกิจจานุเบกษา,
2547) ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย เลื อ กจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ ติ ด อั น ดั บ สู ง สุ ด ของโลก จากการจั ด อั น ดั บ
“Webometrics Ranking of World Universities” โดยสถาบัน Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas (CSIC) ประเทศสเปน ซึ่งประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา สําหรับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏล่ าสุ ด
ประจําปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สุ่มเลือกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่ได้รับการจัดสูงสุดใน 10 อันดับแรก ออกมา 5 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรรณี
สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ผู้วิจัยคัดเลือกให้ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ รวม 5 สถาบัน ได้แก่
สาขานาฏดุริยางคศิลป์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สาขาการทหาร:
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สาขาพลศึกษา :
สถาบันการพลศึกษา
สาขาพยาบาล :
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
สาขาแพทยศาสตร์ :
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ผู้วิจัยคัดเลือกมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จํานวน 5 แห่ง จาก 9 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่แสดง
ประเภทของตนว่าเป็นมหาวิทยาลัยประเภทดังกล่าวแก่ สกอ. ได้แก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อพิจารณาตามหลักการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
จําแนกตามพื้นที่ ได้แก่ ประเภทและสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
จําแนกตามบุคคล ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือความเป็นไทย จากสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่าง ๆ
จําแนกตามเวลา ได้แก่ ระยะเวลาของข้อมูลระหว่าง พ.ศ.2558-2559
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ตารางที่ 7 ผลการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล
ภูมิภาค

ระยะเวลาของขใอมูลระหว่าง พ.ศ.2558 – 2559
สถาบันที่เนในระดับ
สถาบันเฉพาะทาง
สถาบันที่เนใน
ปริญญาตรี
การวิจัยขั้นสูง

ภาคเหนือ -ม.ราชภัฏเชียงใหม่
-ม.ราชภัฏเชียงราย

-

-

ภาค
-ม.ราชภัฏมหาสารคาม
-มหาวิทยาลัย
ตะวันออก
เทคโนโลยีสุรนารี
เฉียง
เหนือ
ภาค
-ม.ราชภัฏรําไพพรรณี -สถาบันการพลศึกษา
ตะวันออก
ภาคใตใ
-ม.ราชภัฏภูเก็ต
-มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
ภาคกลาง
-สถาบันบัณฑิต
-จุฬาลงกรณ์
พัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัย
-โรงเรียนนายร้อย
-มหาวิทยาลัย
พระจุลจอมเกล้า
เกษตรศาสตร์
-วิทยาลัยพยาบาล
-มหาวิทยาลัย
ตํารวจ
ธรรมศาสตร์
-วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า
รวม (คน)
5
5
5

รวม
(สถา
บัน)
2
2

2
2
7

15

ทั้งนี้ผู้วิจัยกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะเก็บข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
1.มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2.เป็นผู้สอนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปอย่างน้อย 1 รายวิชา
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3.มีประสบการณ์ส อนในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
4.มีผลการประเมินผู้สอนจากผู้เรียนจากระบบออนไลน์ หรือระบบลายลักษณ์อย่างน้อย 1
ภาคการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และด้านการศึกษา รวม 5 คน
ผู้วิจัยกําหนดคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่การ
ในระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานวิจัยด้านครุศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
2) มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) ดํารงตําแหน่ ง หรื อเคยดํารงตําแหน่งรองคณบดี หรือ รองผู้อํานวยการ ขึ้นไป ใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการด้านวิชาการ หรือ กิจการ
นิสิตนักศึกษา
จากคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างที่ระบุข้างต้น เมื่อพิจารณาตรวจสอบตามหลักการสามเส้าด้าน
ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
จําแนกตามพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิ
จําแนกตามบุ คคล ได้แก่ ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ 2 ด้าน คือ ด้านศิล ปวัฒ นธรรมไทย และด้าน
การศึกษา
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตภาคปกติ ในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่
นิสิตนักศึกษากลุ่มทดลอง ที่คัดเลือกมาโดยมีคุณสมบัติคู่ขนานกับลักษณะของประชากร
กล่าวคือ
1.เป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตภาคปกติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.เป็นนิสิตผู้มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี
3.เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 ในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 4 ปี หรือ ชั้นปีที่ 1 – 5 ในหลักสูตร
ปริญญาบัณฑิต 5 ปี หรือชั้นปีที่ 1 - 6 ในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 6 ปี
4.เป็ น นิสิ ตนักศึกษาที่ล งทะเบียนเรียนรายวิช าการเรียนรู้ผ่ านกิจกรรมนิสิต (0201107)
3 หน่วยกิต โดยสมัครใจ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ซึ่งวิชาดังกล่าวเป็นวิชาในหมวดการศึกษา
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ทั่ว ไป ของจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย เปิดให้ นิสิ ตลงทะเบียนเรี ยนทุกภาคการศึกษา มีคําอธิบาย
รายวิชา และวัตถุประสงค์รายวิชาสอดคล้องกับโปรแกรมฯที่พัฒนาขึ้น กล่าวคือ
1. สังเคราะห์ความรู้ สร้างแก่นสารการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงงาน
ภาคสนาม และเสนอวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนางานกิจกรรมนิสิตอย่างเต็มศักยภาพ
2. บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี สั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์แบบองค์รวมสู่การจัดกิจกรรมนิสิตภาคปฏิบัติหลากหลายรูปแบบ เช่น
กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้าน
กีฬาและนันทนาการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านการบริหารองค์กร
เป็นต้น
3. พัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยความเรืองป๎ญญา
คู่คุณธรรม
2.เครื่องมือที่ใชใในการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
งานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา
ใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้
2.1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview)
ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อสํารวจสภาพป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นไทยแก่นักศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง เนื่องจากมีกลุ่ม
ตัว อย่างที่ต้องสัมภาษณ์จํ านวนมาก ดังนั้นแบบสั มภาษณ์ที่ได้รับการกําหนดลั กษณะของคําถาม
ปลายเปิด (open-ended) แบบตายตัวจะช่วยปูองกันการคลาดเคลื่อนของข้อมูลอันเกิดจากความ
แตกต่างของคําถาม และทําให้การสัมภาษณ์มีลําดับขั้นตอนเดียวกัน นอกจากนี้งานวิจัยเรื่องนี้ยังมี
เงื่อนไขที่สอดคล้องกับการหลักการของการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งเมอร์เรียม และทิสเดล
(Marriam, 2016) ระบุว่า
1.แบบสัมภาษณ์เป็นการผสมผสานระหว่างคําถามที่มีโครงสร้าง และคําถามปลายเปิด
2.ใช้ทุก ๆ คําถามอย่างยืดหยุ่น
3.ผู้วิจัยต้องกําหนดข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งต้องการจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน
4.ผู้วิจัยมีหน้าที่นําทางไปสู่ข้อมูลอันเป็นประเด็น หรือข้อคําถามที่ผู้วิจัยต้องการ
5.ผู้วิจัยไม่กําหนดคําศัพท์สําคัญไว้ล่วงหน้า
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สุภางค์ จันทวานิช ระบุว่า เมื่อกําหนดเค้าโครงคําถามแล้ว การเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์มี
โอกาสอธิบาย หรือบรรยายเพิ่มเติมในประเด็น นั้น ๆ อย่างอิสระนอกเหนือจากโครงสร้างในแบบ
สั มภาษณ์ ย่ อ มทําให้ ผู้ วิจั ย ได้ข้อ มูล ที่ลึ กซึ้งมากยิ่งขึ้ นในมิ ติของนามธรรม เช่น ความรู้สึ กนึกคิ ด
ค่านิยม เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย (สุภางค์ จันทวาณิช, 2554)
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.ศึ ก ษา รวบรวม และสั ง เคราะห์ ท ฤษ ฎี แนวคิ ด และงานวิ จั ย ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับความเป็นไทย และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป
2.สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากผลการสังเคราะห์ในข้อ 1 เพื่อสํารวจสภาพป๎ญหาการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นักศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างคณาจารย์ผู้สอน
รายวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับความเป็นไทย ทั้งนี้
กําหนดประเด็นสัมภาษณ์ทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ทัศนคติที่มีต่อ
ความเป็นไทย และสภาพและป๎ญหาการจัดการเรียนสอน
3.นําแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ตามวิธีของ อัลริช (Ulrich, 1999 อ้างถึงใน Flick,
2014) ในประเด็นต่าง ๆ กล่าวคือ
ก. เนื้อหาคําถามเชื่อมโยง หรือเกี่ยวข้องกับคําถามวิจัย หรือจุดประสงค์ในการวิจัย
ข. ความสมบูรณ์ของคําถามซึ่งอยู่ในขอบเขตที่ผู้วิจัยกําหนด
ค. จํานวนของคําถามที่เพียงพอสําหรับการให้ได้มาซึ่งคําตอบที่ผู้วิจัยต้องการ
ง. คําถามที่ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้ง่าย ไม่วกวน ซับซ้อน
จ. คําถามในแต่ละข้อมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
4.ปรั บ แก้ แ บบสั ม ภาษณ์ จ ากคํ า แนะนํ า ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ส มบู ร ณ์ ก่ อ นนํ า แบบ
สัมภาษณ์ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในสนาม
5.นําแบบสัมภาษณ์ทั้งไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในข้อ 1 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
2.2 แบบวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผู้วิจัยใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างว่าด้วยสภาพ และ
ป๎ญหาการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษา เพื่อนําข้อมูลไปใช้
พัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน ทั้งนี้การวิเคราะห์
เนื้อหาของผู้วิจัยตั้งอยู่บนหลักสําคัญ 3 ประการ ตามที่สุภางค์ จันทวานิช (2554) ระบุไว้ กล่าวคือ
ต้องมีความเป็นระบบ มีความเป็นสภาพวัตถุวิสัย (objectivity) และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี
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ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแบบวิเคราะห์เนื้อหามีดังนี้
1.ผู้วิจัยออกแบบแบบวิเคราะห์เนื้อหาโดยกําหนดเกณฑ์ในการจําแนกประเภทข้อมูล และ
หน่วยของการแจงนับข้อมูล บนพื้นฐานจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ใช้เกณฑ์ และคําสําคัญตามที่คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ
กําหนดไว้
2.ผู้วิจัยนําแบบวิเคราะห์เนื้อหาขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของระบบจําแนกเนื้อหา ตามเกณฑ์ของ สุภางค์ จันทวานิช (สุภางค์ จันทวาณิช, 2554) กล่าวคือ
ก. ระบบจําแนกประเภทควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ข. ระบบจําแนกประเภทควรมีความครอบคลุม สามารถรองรับคํา และข้อความที่
ได้รับการแจงนับได้อย่างครบถ้วน
ค. ระบบจําแนกประเภทควรมีความเด่นชัดในตัวเอง ไม่คลุมเครือ
ง. ระบบจําแนกประเภทไม่ซ้ําซ้อนกัน ไม่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันซึ่งทําให้เกิดความ
สับสน
จ. ระบบจําแนกประเภทใช้หลักการเดียวกันในการกําหนดประเภทเพื่อก่อให้เกิด
เอกภาพ
3.ผู้วิจั ยปรั บแก้แบบวิเคราะห์เนื้อหาตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนําแบบ
วิเคราะห์เนื้อหาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.นําแบบวิเคราะห์เนื้อหาไปใช้วิเคราะห์บทสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
สําหรับการนําไปพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน
2.3 แบบบันทึกภาคสนาม
ผู้วิจัยในฐานะผู้สังเกตภาคสนาม (field observer) ซึ่งเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดย
ผู้วิจัยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมใช้ชีวิต และร่วมทํากิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้ อ งสั ง เกต และบั น ทึ ก ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสนามเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์ และ
ประเมินผล ทั้งนี้ผู้วิจัยจะบันทึกข้อมูลภาคสนามทุกครั้งภาย 24-48 ชั่วโมงหลังจากลงสนามในแบบ
บันทึกภาคสนาม เพื่อปูองกันการลืม ช่วยเรียบเรียงความคิด และสรุปผลการกิจกรรมภาคสนามใน
แต่ละครั้ง
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแบบบันทึกภาคสนามมีดังนี้
1.ผู้วิจัยออกแบบบันทึกภาคสนามซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ตามที่ชวัตส์แมน (Schatzman,
1973 อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช, 2554) ระบุไว้ ได้แก่
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ส่วนที่หนึ่ง สําหรับการบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ตามความเป็นจริง (observation note
/ ON) เพื่อบรรยาย หรือพรรณนารายละเอียดตามหลัก 5W1H (who, what, when, where, why,
how) ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนที่ไม่มีการตีความ
ส่วนที่ส อง สําหรั บการตีความเบื้องต้น หรือการแสดงความคิดเห็ นของผู้ วิจัยต่อ
กิจกรรม หรือการกระทํานั้น ๆ ที่เกิดขึ้น อาจใช้แนวคิดทฤษฎีประกอบการตีความก็ได้ (theoretical
note / TN)
ส่วนที่สาม สําหรับการกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัย (methodological note / MN)
เพื่อประเมินคุณภาพของข้อมูลที่ได้มาว่ามีคุณภาพ หรือขาดตกบกพร่องในส่วนใดไปหรือไม่ เนื้อหาใน
ส่วนนี้ครอบคลุมถึงความรู้สึกส่วนตัวของผู้สังเกต และปฏิกิริยาของผู้ถูกสังเกตด้วย
ในแต่ล ะส่ ว นผู้ วิ จัย จะกํา หนดพฤติก รรมบ่ ง ชี้ ซึ่ง ผู้ วิ จัย จะคอยสั ง เกตจากผู้ เ รี ย น
รู ป แบบการสั งเกตแบบไม่ มีส่ ว นร่ ว ม (Non-Participant Observation) เพื่อ ที่จะได้บั นทึ ก
ปรากฏการณ์ในสนามได้ง่าย เกิดอารมณ์ร่วมน้อย ซึ่งปูองกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากการ
บันทึกข้อมูล
2.ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินรูปแบบของแบบบันทึกภาคสนาม
3.ปรับแก้แบบบันทึกภาคสนามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนําไปใช้จริง
4.ผู้ วิจั ย ใช้แ บบบั น ทึก ภาคสนามบั นทึ กปรากฏการณ์ที่ เกิ ดขึ้ นทุ กครั้ง ที่มี คาบเรีย นซึ่ งใช้
โปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน
2.4 แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน (pre-test / post-test)
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนเป็นแบบทดสอบมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน อันสัมพันธ์กับ
คุณสมบัติความเป็นไทยที่กําหนดไว้ในนิยามศัพท์ข้างต้น และสอดคล้องกับทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่
สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบทั้งก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน และภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จะพิ จ ารณาพั ฒ นาการที่ เ กิ ด ขึ้ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากการเปรี ย บเที ย บคะแนนของ
แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
1.ผู้วิจัยออกแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดความรู้ที่ต้องการประเมิน พร้อมทั้งกําหนดตัวชี้วัดที่ต้องการ จากนั้นจึงจัดทํา
แผนผังข้อสอบ ก่อนที่จะออกข้อสอบเพื่อตอบตัวชี้วัดที่กําหนด
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2.นําแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความเหมาะสมของเนื้อหา และภาษา
3.ปรั บ แก้แบบทดสอบตามคําแนะนํ าของอาจารย์ ที่ปรึ กษา และทดลองใช้แ บบทดสอบ
จํานวน 30 ชุด กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
นิสิต (0201107) ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เพื่อตรวจสอบความชัดเจนในด้า นความเข้าใจ ภาษา
และปูองกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
4.ปรับแก้แบบทดสอบอีกครั้งในกรณีที่ข้อใดสื่อความไม่ชัดเจน
5.นําแบบทดสอบก่อนเรียนไปใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม และใช้
แบบทดสอบหลังเรียนทดสอบกลุ่มตัวอย่างหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
2.5 แบบบันทึกสะท้อนตัวตน (self-reflection note)
แบบบันทึกสะท้อนตัวตนเป็นแบบบันทึกที่ไม่มีกรอบกําหนดเนื้อหา หรือจํากัดขอบเขตใด ๆ
ทั้งสิ้น เป็นแบบบันทึกที่มีลักษณะเป็นปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนความรู้สึก
ความคิด ตลอดจนข้อเสนอแนะที่มีต่อ การจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งตามโปรแกรมเสริมสร้าง
ความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน ทั้งนี้ผู้สอนจะกําหนดให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกข้อมูลใน
แบบบันทึกสะท้อนตัวตนทันทีในชั้นเรียนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และส่งคืนให้แก่ผู้วิจัย
เก็บเป็นข้อมูลสําหรับประเมินผลของโปรแกรม อย่างไรก็ดีแบบสะท้อนตัวตนอาจมีชื่อเรียกได้หลาย
แบบ อาทิ ใบตกผลึก เป็นต้น
3.การเก็บรวบรวมขใอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวางแผนดําเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร
ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด หลักการ ผู้วิจัยศึกษา เก็บรวบรวม
และวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ต่ า ง ๆ ข้ า งต้ น จากหนั ง สื อ วารสารทางวิ ช าการ รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์
บทความวิ ช าการ บทความวิ จั ย และข้ อ มู ล สารสนเทศอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการจําหน่าย และรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
สาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึก ละครในการศึกษา การพัฒนา
นิสิตนักศึกษา และการออกแบบโปรแกรม ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเอกสารที่รอบด้านในระดับนานาชาติ
และมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ส่งหลัก ฐาน และผลงานเพื่อร่วมสมัครคัดเลือก และได้รับการ
ตอบรับให้เป็นสมาชิกของสมาพันธ์การสอนด้วยละคร (The National Association for the
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Teaching of Drama / NATD) ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลก และเป็นเจ้าของวารสารวิชาการละครใน
การศึกษา (The Journal of Drama in Education) ระดับนานาชาติซึ่งเผยแพร่ทุก ๆ 6 เดือน
3.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณาจารย์ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างสําหรับสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้
ในประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เมื่อผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเหล่านั้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว
จะดําเนินการติดต่อนัดหมายเพื่อขอความอนุเคราะห์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย
1 สัปดาห์ จากนั้นจะประสานสาขาวิชาออกจดหมายขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ
และจดหมายขอบคุณ เพื่อนําไปมอบแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาต
ผู้ให้สัมภาษณ์บนั ทึกวีดิทัศน์ หรือบันทึกเสียง พร้อมทั้งจดบันทึกประเด็นสําคัญประกอบการสัมภาษณ์
และผู้วิจัยจะดําเนินการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างตามที่ระบุเอาไว้ข้างต้น
3.3 ข้อมูลจากการทดลองใช้โปรแกรม
ข้อมูลจากการทดลองใช้โปรแกรม ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกข้อมูลจากคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งให้กลุ่มเปูาหมายทําก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งให้
กลุ่มเปูาหมายทําหลังสิ้นสุดโปรแกรม ส่วนที่สอง ได้แก่ แบบบันทึกภาคสนาม ซึ่งผู้วิจัยบันทึกทุกครั้ง
ภายใน 48 ชั่วโมงหลังทดลองใช้โปรแกรมในแต่ละครั้ง ส่วนที่สาม ได้แก่ แบบบันทึกสะท้อนตัวตน ซึ่ง
ผู้วิจัยให้กลุ่มเปูาหมายบันทึกทุกครั้งหลังจากเสร็จการทดลองใช้โปรแกรมในแต่ละครั้ง ข้อมูลทั้งสาม
ส่วนนี้จะได้รับการเก็บเป็นความลับ และเก็บอย่างสม่ําเสมอตลอดทั้งภาคการศึกษา
3.4 ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรมรวม 5 คน ซึ่งวิพากษ์โปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละคร
เป็นฐาน ผู้วิจัยจะจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (connoisseurship) ในลักษณะของการอภิปรายกลุ่มย่อย
(focus group discussion) จํานวน 1 ครั้ง โดยจะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกลุ่ม
ตัวอย่าง และจะนัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และจดหมายเชิญล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
4.การวิเคราะห์ขใอมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยจําแนกออกเป็น 2
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้
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4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะนําข้อมูลเหล่านั้นมาถอดแถบบันทึกเสียง สําหรับข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์คณาจารย์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (analytic induction)
4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantities data)
ข้อมูลจากการทดลองโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่
กลุ่ มเปู าหมาย จะวิเคราะห์ พัฒ นาการของผู้ เรียนโดยใช้การออกแบบการทดลองแบบกลุ่ มเดียว
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (one group pre-test / post-test design) ซึ่งผู้วิจัยจะหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย (M) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติไม่เกิน .05
เพื่อปูองกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ทั้งนี้กําหนดเกณฑ์สําหรับผู้เรียนหลังสิ้นสุดโปรแกรมต้องได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป
5.วิธีดาเนินการวิจัย และขั้นตอนการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา
มีวิธีดําเนินการวิจัยจําแนกเป็น 3 ระยะ และมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
ระยะแรก ได้แก่ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สํารวจสภาพ และป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระยะแรกนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวม และศึกษาเอกสาร ตัวบทกฎหมาย งานวิจัย บทความจากวารสาร และ
สื่อสารสนเทศ และวิทยานิพนธ์ว่าด้วยแนวคิดความเป็นไทย เพื่อค้นหานิยาม อัตลักษณ์ความเป็นไทย
และบทบาทหน้าที่ของคนไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละยุคสมัย ประกอบกับเอกสาร
ว่าด้วยป๎ญหาความเป็นไทยของเยาวชน รวมถึงของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาป๎จจัยที่
ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความเป็นไทย ตลอดจนจัดกลุ่มจําแนกประเด็นป๎ญหาของ
นิสิตนักศึกษา โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลตั้งต้นสําหรับการออกแบบแบบสัมภาษณ์คณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 นํามาออกแบบแบบสัมภาษณ์
คณาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมาย โดยแบบสัมภาษณ์นี้มุ่งเน้นประเด็นว่าสภาพป๎ญหาในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สัมฤทธิผลใน
การจัดการเรียนการสอน เนื้อหาสาระในรายวิชา การใช้ละครในการจัดการเรียนการสอน การกําหนด
เกณฑ์การประเมินผล รวมถึงการตรวจสอบยืนยันข้อมูลจากการศึกษาเอกสารว่าปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นจริงหรือไม่ อย่างไร หลังจากออกแบบแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเสร็จแล้ว จะต้อง
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ดําเนิ น การขอความอนุ เ คราะห์ ให้ อาจารย์ที่ ปรึ กษาตรวจสอบ ปรับแก้ไ ข ก่อนที่จ ะนํ าไปใช้ จริ ง
ขั้นตอนที่ 3 นัดหมาย และสัมภาษณ์คณาจารย์จํานวน 15 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 15
แห่ง จําแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 5 แห่ง กลุ่มสถาบันเฉพาะทาง 5
แห่ง และกลุ่มสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาเอก
5 แห่ง
ขั้นตอนที่ 4 ถอดเทปบันทึกบทสัมภาษณ์ และสรุปประเด็นสําคั ญจากบทสัมภาษณ์ของผู้ให้
สัมภาษณ์แต่ละคน จากนั้นส่งบทสรุปที่ผู้วิจัยสรุปได้กลับคืนแก่ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์
ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และปูองกันความผิดพลาดการ
จากตีความของผู้วิจัย เมื่อผู้ให้สัมภาษณ์อ่านทวน และตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จึงถือว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 5 นําข้อมูลชุดที่สมบูรณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์สภาพ และป๎ญหาการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างความเป็ นไทยแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นไปที่รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน และผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอน แล้วสรุปผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
ระยะที่สอง ได้แก่ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหาสาระความเป็นไทยในรายวิชาหมวด
การศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน กล่าวคือ
1.รวบรวมคําอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็น
รายวิช าที่มีการระบุ อยู่ในหลั กสู ตรการศึกษาทั่ว ไปของมหาวิทยาลัยกลุ่ มตัว อย่างทั้ง 15 แห่ ง
นอกจากนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ และได้รับ
การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ผู้วิจัยไปสัมภาษณ์
2.ออกแบบแบบวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้เกณฑ์ คําจํากัดความ และรายละเอียดของหมวดหมู่
ความรู้ ทั้งนี้ในกรณีที่ความสับสนของความหมาย จะพิจารณาจากความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และหนังสือคลังคํา ของนววรรณ พันธุเมธา เป็นหลัก
3.วิเคราะห์เนื้อหาความเป็นไทยจากคําอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยในหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปทั้งจาก 15 สถาบัน พร้อมจัดกลุ่มรายวิชาที่มีลักษณะเนื้อหาวิชาใกล้เคียงกัน โดย
ยึดรายละเอียดของเนื้อหาสาระเป็นสําคัญ แล้วสรุปผลเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
ระยะที่สาม ได้แก่ วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พัฒนา ตรวจสอบ และทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้าง
ความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย และบทความวิ ชาการ ว่าด้วย
ทฤษฎีละครในการศึกษา ทฤษฎีพัฒนานิสิตนักศึกษา และหลักการออกแบบโปรแกรม เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลตั้งต้นในการออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่
นิสิตนักศึกษา

89
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบโปรแกรมโดยดําเนินการตามวิธีการออกแบบโปรแกรม ซึ่ งนําเนื้อหาที่
วิเคราะห์ได้จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นมาเป็นหลักในการกําหนดเปูาหมาย รูปแบบกิจกรรม และผลลัพธ์
ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งใน 1 ภาคการศึกษา จากนั้นออกแบบบันทึกภาคสนาม และ
แบบสะท้อนตัวตน เพื่อใช้ในการบันทึกปรากฏการณ์ที่เกิดจากมุมมองของผู้วิจัย และบันทึ กความ
เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแก่กลุ่มตัวอย่างเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละครั้ง ทั้งนี้
ขอความอนุ เ คราะห์ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องโปรแกรม และแบบบั น ทึ ก
ภาคสนาม พร้อมทั้งปรับแก้ก่อนนําไปใช้
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ปรนัยเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และการประเมินค่าในด้านอัตลักษณ์ และบทบาทหน้าที่ของคน
ไทยซึ่งสอดคล้องกับความเป็นไทย เพื่อใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรมที่ผู้วิจัยจัดทําขึ้น
ทั้งนี้ผู้วิจัยส่งแบบทดสอบดังกล่าวเพื่ อขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
และปรับแก้ไขก่อนนําไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนไปทดลองใช้ (try out) จํานวน 30 ชุด
แล้วตรวจสอบประเมินความชัดเจน และความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ ในกรณีที่แบบทดสอบข้อใด
กํากวม หรื อทํ าให้ ผู้ ตอบเข้ าใจคลาดเคลื่ อนปรับแก้ไข เพื่ อให้ แบบทดสอบมี ความสมบูรณ์ และ
น่าเชื่อถือในการวัดประเมินผลผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (connoisseurship) ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และด้าน
การศึกษา รวม 5 ท่าน ในรูปแบบของการอภิปรายกลุ่มย่อย (focus group discussion) เพื่อ
ประเมินผล และตรวจสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรมการเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอน
แบบละครเป็นฐาน
ขั้นตอนที่ 6 นําโปรแกรมการเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่
นิสิตนักศึกษา แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน แบบบันทึกภาคสนาม และแบบ
สะท้อนตัวตน ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 26 คน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ในสัปดาห์
แรกให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นตอนที่ 7 การทดลองใช้โปรแกรมแต่ละสัปดาห์ ผู้วิจัยจะบันทึกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการใช้โปรแกรม พร้อมทั้งเรียบเรียง และสรุปสัมฤทธิผลการใช้โปรแกรมแต่ละสัปดาห์จาก
บันทึกภาคสนาม และแบบสะท้อนตัวตนของผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 8 ในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลอง ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อ
นําข้อมูลมาเปรียบเทียบ และประเมินผลกลุ่มตัวอย่างในด้านพัฒนาการตลอดการเข้าร่วมโปรแกรมใน
1 ภาคการศึกษา
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ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลกลุ่มตัวอย่างหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม โดยใช้สถิติวิเคราะห์ หาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย (M) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
เพื่อประเมินพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังใช้การพรรณนา และอภิปรายผลจากแบบ
บันทึกภาคสนาม และแบบสะท้อนตัวตนของผู้เรียนประกอบการประเมินสัมฤทธิผลความสําเร็จของ
โปรแกรม
กล่าวโดยสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนดําเนินการวิจัย จําแนกออกเป็น 3 ระยะ ตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยระยะแรกสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 มี 5 ขั้นตอน ระยะ
ที่สองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 มี 3 ขั้นตอน และระยะสุดท้ายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 มี 9 ขั้นตอน สรุปรายละเอียดทั้งหมดได้ดังนี้
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วัตถุประสงค์ขใอที่ 1 สารวจสภาพ และปัญหาการเสริมสรใางความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
กระบวนการ
ผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวม และศึกษาสภาพ และ
ป๎ญหาความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษา และ
ค้นคว้าแนวคิดเรื่องความเป็นไทย
ขั้นตอนที่ 2 : ออกแบบ และตรวจสอบแบบ
สัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ว่า
ด้วยประเด็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล สัมฤทธิผลของการสอน การ
ประยุกต์ใช้ละครในการสอน
ขั้นตอนที่ 3 : สัมภาษณ์คณาจารย์กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 15 คน จาก 15
สถาบันอุดมศึกษา จําแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี สถาบันเฉพาะ
ทาง และสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง
ขั้นตอนที่ 4 : ถอดเทปและสรุปความ
บทสัมภาษณ์คณาจารย์กลุ่มตัวอย่าง จากนั้น
ส่งกลับไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูล
ขั้นตอนที่ 5 : วิเคราะห์บทสัมภาษณ์คณาจารย์
กลุม่ ตัวอย่างด้วยแบบวิเคราะห์เนื้อหา

ประเด็นป๎ญหา และป๎จจัยที่ส่งผล
ต่อความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษา
และพัฒนาการแนวคิดเรื่องความ
เป็นไทย

แบบสัมภาษณ์คณาจารย์กลุ่ม
ตัวอย่าง

ความคิดเห็นของคณาจารย์ผู้สอน
เกี่ยวกับรูปแบบ การประเมินผล
และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษา

ผลการยืนยันความถูกต้องของการ
สรุปความจากบทสัมภาษณ์

สภาพ และปัญหาดใานความเป็น
ไทยของนิสิตนักศึกษาปัจจุบันใน
สถาบันอุดมศึกษา
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วัตถุประสงค์ขใอที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหาความเป็นไทยในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
กระบวนการ
ผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวมคําอธิบายรายวิชาที่มีเนื้อ
สาระเกี่ยวกับความเป็นไทยในรายวิชาหมวด
การศึกษาทั่วไปจาก 15 สถาบัน ซึ่งเป็นรายวิชา
ที่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป ได้ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และได้รับการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 : ออกแบบแบบวิเคราะห์เนื้อหา 2
ระดับ ได้แก่ ระดับชื่อรายวิชา และระดับหมวด
ความรู้ โดยพิจารณาจากข้อความที่ปรากฏใน
คําอธิบายรายวิชาเป็นสําคัญ เมื่อปรากฏคําหรือ
ข้อความซ้ําในแต่ละรายวิชา จะนับความถี่เท่ากับ
หนึ่ง ทั้งนี้ในกรณีที่อาจมีความสับสนของ
ความหมาย และการจัดหมวดหมู่ความรู้
พิจารณาจากความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และหนังสือ
คลังคา ของ นววรรณ พันธุเมธา เป็นหลัก

ขั้นตอนที่ 3 : วิเคราะห์เนื้อหาความเป็นไทย
ตามที่ปรากฏในคําอธิบายรายวิชา และจัดกลุ่ม
รายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน

ชุดข้อมูลคําอธิบายรายวิชาที่มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็น
ไทยในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
จากสถาบันอุดมศึกษา 15
สถาบัน

แบบวิเคราะห์เนื้อหา พร้อม
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์เนื้อหา
และการจัดหมวดความรู้

บทสรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหา
ความเป็นไทยในรายวิชาหมวด
การศึกษาทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 15 แห่ง
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วัตถุประสงค์ขใอที่ 3 พัฒนา ตรวจสอบ และทดลองโปรแกรมเสริมสรใางความเป็นไทยโดยใชใการ
สอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา
กระบวนการ
ผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษา และรวบรวมข้อมูลจาก
แนวทางการพัฒนา
หนังสือ งานวิจัย และบทความวิชาการ ว่าด้วย
โปรแกรม
ทฤษฎีละครในการศึกษา ทฤษฎีพัฒนานิสิต
นักศึกษา และแนวคิดการออกแบบโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 2 : ออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างความ
เป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน ซึ่งใช้
ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ พร้อมทั้งออกแบบบันทึก
ภาคสนาม และแบบบันทึกสะท้อนตัวตน
ขั้นตอนที่ 3 : ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 4 : ทดลองใช้แบบทดสอบก่อนเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความ
ชัดเจนของการใช้ภาษา และปูองกันความ
คลาดเคลื่อน
ขั้นตอนที่ 5 : จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยรูปแบบ
การอภิปรายกลุ่มย่อย ประเมิน และตรวจสอบ
รับรองคุณภาพโปรแกรม

ร่างโปรแกรมเสริมสร้าง
ความเป็นไทยโดยใช้การ
สอนแบบละครเป็นฐาน
-แบบบันทึกภาคสนาม
-แบบบันทึกสะท้อนตัวตน
ร่างแบบทดสอบก่อน
เรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
และแบบทดสอบหลัง
เรียนฉบับสมบูรณ์
โปรแกรมเสริมสรใาง
ความเป็นไทยโดยใชใการ
สอนแบบละครเป็นฐาน
ฉบับสมบูรณ์
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กระบวนการ

ผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 6 : ทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างความ
เป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน โดยให้
กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรียน ประเมิน
ความเป็นไทยของกลุ่มตัวอย่างในสัปดาห์แรก

คะแนนความรู้ความ
เข้าใจ และระดับความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 7 : ใช้โปรแกรมเสริมสร้างความเป็น
ไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน จํานวน 16
สัปดาห์ โดยใช้แบบบันทึกภาคสนาม และแบบ
สะท้อนตัวตนของผู้เรียนในการบันทึกข้อมูล

-สัมฤทธิผลของโปรแกรม
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ทั้งข้อมูลจากผู้วิจัย และ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 8 : ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบหลัง
เรียน ในคาบสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน
เพื่อประเมินความเป็นไทยของกลุ่มตัวอย่าง

คะแนนความรู้ความเข้าใจ
และระดับความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยของกลุ่ม
ตัวอย่างหลังเข้าร่วม
โปรแกรม

ขั้นตอนที่ 9 : วิเคราะห์ผลประเมินจากการเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ ของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ
วิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์
เนื้อหา

บทสรุป และอภิปรายผล
ของโปรแกรมฯ
พัฒนาการของผูใเรียน
พรใอมขใอเสนอแนะ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขใอมูล
การวิจัย เรื่อง โปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิต
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1)สํารวจสภาพ และป๎ญหาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2) วิเคราะห์เนื้อหาสาระ
ความเป็นไทยในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป และ 3)พัฒนา และทดลองโปรแกรมการเสริมสร้าง
ความเป็ น ไทยโดยใช้ ก ารสอนแบบละครเป็ น ฐานแก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ในการนี้ ผู้ วิ จั ย จะนํ า เสนอ
ผลการวิจัย โดยจําแนกออกเป็น 3 ตอนตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ซึ่งในแต่ละตอนจะมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพ และป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิต
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ และป๎ญหาด้านผู้สอน
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพ และป๎ญหาด้านผู้เรียน
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาสภาพ และป๎ญหาด้านเนื้อหา และการจัดการเรียน
การสอน
ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาสภาพ และป๎ญหาด้านการประเมินผล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสาระความเป็นไทยในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน
แก่นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ส่วนที่ 1 โปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่
นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ส่วนที่ 2 ผลการทดลองโปรแกรมการเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบ
ละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ตอนที่ 1 สภาพ และปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรใางความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต
ผลการศึกษาสภาพ และป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิต
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต ได้มาจากการสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นไทยจํานวน 15 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นอาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษาจาก 3 กลุ่ม
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ประเภทสถาบั น ได้แก่ สถาบัน ที่เน้นการวิจัยขั้นสู ง สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี และสถาบัน
เฉพาะทาง มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารผู้ให้สัมภาษณ์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภท
สถาบัน

สถาบันที่เนใน
การวิจัยขั้นสูง

สถาบันที่เนใน
ระดับ
ปริญญาตรี

11
12
13
14
15
16
17
18

สถาบัน
เฉพาะทาง

ชื่อสถาบัน

ผูใใหใสัมภาษณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยายาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

อ.ดร.พรทิพย์อันทิวโรทัย
อ.รัตนพล ชื่นค้า
อ.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันการพลศึกษา

ผศ.ดร.วรรณขวัญ พลจันทร์
อ.ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์
อ.เสกสรร พันทุมมา
อ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ
อ.ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว
อ.นุจรี ใจประนบ
ผศ.ณัฐฏวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
พ.อ.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ
พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ
เปลี่ยนแก้ว
พ.อ.หญิง ชนานันท์ ขอประเสริฐ
อ.ดร.ไชโย นิธิอุบัติ
ผศ.ธันยพร ชินคชบาล
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จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ตามรายการทั้งหมดข้างต้น พบว่ามีสาระสําคัญอันสัมพันธ์กับ
สภาพ และป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ และป๎ญหาด้านผู้สอน
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปจํานวนทั้งสิ้น 15 ท่าน มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในบทที่ 3 กล่าวคือ
1. มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2. สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยอย่างน้อย 1 รายวิชา
3. มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ทั้งนี้สามารถสรุปข้อมูลลักษณะทางประชากรได้ของคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์ แบ่งเป็นด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ เพศ คุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน ได้ดังนี้
ตารางที่ 9 ลักษณะทางประชากรของคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์
รายละเอียด
จานวน (n = 15)
รใอยละ
1. เพศ
1)ชาย
2)หญิง
รวม
2. อายุ
1)น้อยกว่า/เท่ากับ 37 ปี
2)38 – 52 ปี
3) 53 ปีขึ้นไป
รวม
3. คุณวุฒิ
1)ปริญญาโท
1.1)สายมนุษยศาสตร์
1.2)สายสังคมศาสตร์
1.3)สายวิทยาศาสตร์

7
8
15

46.67
53.33
100.00

3
8
4
15

20.00
53.33
26.67
100.00

2
7
1

13.33
46.67
6.67
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รายละเอียด
2)ปริญญาเอก
1.1)สายมนุษยศาสตร์
1.2)สายสังคมศาสตร์
1.3)สายวิทยาศาสตร์
รวม
4.ประสบการณ์สอน (ภาค)
1)2 – 10 ภาค
2)11-20 ภาค
3)21-30 ภาค
4)31-40 ภาค
5)40 ภาคขึ้นไป
รวม

จานวน (n = 15)

รใอยละ

3
2
15

20.00
13.33
0.00
100.00

9
1
2
2
1
15

60.00
6.67
13.33
13.33
6.67
100.00

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ที่ให้สัมภาษณ์จํานวน 15 คน จําแนกเป็นเพศชาย
และเพศหญิงในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน คือ เพศชาย 7 คน (ร้อยละ 46.67) และเพศหญิง 8 คน
(ร้อยละ 53.33)
ด้านอายุพบว่า คณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สัมพันธ์กับความเป็น
ไทยส่วนใหญ่จํานวน 8 คน (ร้อยละ 53.33) มีอายุระหว่าง 38-52 ปี หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่าเป็นผู้ที่
เกิดระหว่าง พ.ศ. 2508 – 2522 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (generation X) รองลงมา จํานวน
4 คน (ร้อยละ 26.67) หรือผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2507 จัดอยู่ในเจเนอเรชั่นบี (baby boomer) และ
สุดท้ายจํานวน 3 คน (ร้อยละ 20) หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2540 จัดอยู่ในเจเนอเรชั่นวาย
(generation Y)
ด้านคุณวุฒิ หรือเรียกอีกอย่างว่าระดับการศึกษา คณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มนี้จํานวน 10
คน (ร้อยละ 66.67) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จําแนกเป็นสายสังคมศาสตร์ จํานวน 7 คน
(ร้อยละ 46.67) ซึ่งมีจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือสายมนุษยศาสตร์ 2 คน (ร้อยละ 13.33) และ
สุดท้ายสายวิทยาศาสตร์ 1 คน (ร้อยละ 6.67) ส่วนที่เหลืออีก 5 คน (ร้อยละ 33.33) สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จําแนกเป็นสายมนุษยศาสตร์ 3 คน (ร้อยละ 20) และ สายสังคมศาสตร์ 2 คน
(ร้อยละ 13.33) ไม่มีสายวิทยาศาสตร์
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ประสบการณ์สอนของคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นไปตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ กล่าวคือ
ทุกท่านสอนวิชาการศึกษาทั่วไปที่สัมพันธ์กับความเป็นไทยอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องขึ้นไป
โดยมีคณาจารย์จํานวน 9 คน (ร้อยละ 60) มีประสบการณ์สอนอยู่ระหว่าง 2-10 ภาคการศึกษา หรือ
1-5 ปี รองลงมา ได้แก่ จํานวน 2 คน (ร้อยละ 13.33) ที่มีประสบการณ์สอนระหว่าง 21-30 ภาค
การศึกษา หรือ 11-15 ปี และจํานวน 2 คน (ร้อยละ 13.33) ที่มีประสบการณ์สอนระหว่าง
31-40 ภาคการศึกษา หรือ 16-20 ปี ลําดับสุดท้าย ได้แก่ คณาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนระหว่าง
11-20 ภาคการศึกษา หรือ 6-10 ปี จํานวน 1 คน (ร้อยละ 6.67) และมีประสบการณ์สอน 40 ภาค
การศึกษาขึ้นไป หรือ 20 ปีขึ้นไป อีกจํานวน 1 คน (ร้อยละ 6.67)
คณาจารยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 15 คน นอกจากจะเป็นคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
ประเภทแล้ว ยังได้กระจายเป็นตัวแทนของภูมิภาคต่า ง ๆ ของประเทศอย่างครอบคลุมอีกด้วย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 10 ภูมิภาคที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์
ภูมิภาค
สถาบัน
จังหวัด
รวม รใอยละ
(สถาบัน)
กรุงเทพมหานคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กทม.
5
35
และปริมณฑล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กทม.

ภาคกลาง

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ปทุมธานี
กทม.
กทม.
นครนายก

2

13

นครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เชียงใหม่

2

13

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี
สถาบันการพลศึกษา

เชียงราย
จันทบุรี

2

13

ชลบุรี
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ภูมิภาค

สถาบัน

จังหวัด

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม

นครราชสีมา
มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สงขลา
ภูเก็ต

ภาคใต้

รวม

รวม รใอยละ
(สถาบัน)
2
13

2

13

15

100

ข้อมูลในตารางข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการกระจายสัดส่วนของคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์จําแนก
ตามภูมิภาค พบว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งหลักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 5 แห่ง
(ร้อยละ 35) ที่เหลือกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคกลาง 2 แห่ง (ร้อยละ 13) ภาคเหนือ 2
แห่ง (ร้อยละ 13) ภาคตะวันออก 2 แห่ง (ร้อยละ 13) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง (ร้อยละ 13)
และภาคใต้ 2 แห่ง (ร้อยละ 13) รวมทั้งสิ้น 15 สถาบัน
นอกจากคุณสมบัติของคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับความ
เป็นไทย ซึ่งได้ระบุข้างต้นแล้ว ในการสัมภาษณ์ยังสามารถสํารวจทัศนคติของอาจารย์ผู้สอนในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยได้ข้อมูลรายละเอียดจําแนกเป็นประเด็นได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ทัศนคติของคณาจารย์ผู้สอนในด้านข้อบ่งชี้ว่าบุคคลมีความเป็นไทย พบว่า
คณาจารย์ทั้ง 15 คน เห็นว่าข้อบ่งชี้ของความเป็นไทย ได้แก่

x
x

x

x

ความมีน้ําใจ

ความกตัญํู

x

การไหว้

x

สํานึกความเป็น
ชาติไทย
สัญชาติไทย

ภาษาไทย

x

ภูมิป๎ญญา

การแต่งกาย

x
x
x
x
x

คุณธรรม
จริยธรรม

กิริยามารยาท

จุฬาฯ
มก.
มทส.
มธ.
มอ.

ความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย

ตารางที่ 11 ทัศนคติของคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยต่อตัวบ่งชี้
ความเป็นไทยของบุคคล
สถาบัน

x

x

ความมีน้ําใจ

ความกตัญํู

สํานึกความเป็น
ชาติไทย
สัญชาติไทย

ภูมิป๎ญญา

คุณธรรม
จริยธรรม

ภาษาไทย

x

การแต่งกาย

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15

การไหว้

มรภ.ชม.
มรภ.ชร.
มรภ.
มรภ.มค.
มรภ.รพ.
จปร.
วพ.ตร.
วพม.
สบศ.
สพศ.
รวม

กิริยามารยาท

สถาบัน

ความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทย
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x

x

x

x

x
x

X
4

x
2

4

1

2

2

x
1

1

1

1

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า คณาจารย์ผู้สอนวิชาการศึกษาทั่วไปที่สัมพันธ์กับความเป็นไทยทั้ง
15 คน มีทัศนคติตรงกันทุกท่านว่า ความรู้เกี่ยวกับความเป็นวัฒนธรรมไทย คือ ข้อบ่งชี้สําคัญที่สุดถึง
ความเป็นไทยของคนไทย รองลงมา คือ ภาษาไทย และกิริยามารยาท ความอ่อนน้อมถ่อมต้นแบบ
ไทย ฯลฯ ตามลําดับ ดังตัวอย่างที่ปรากฏในบทสัมภาษณ์ ความว่า
“คนไทยต้ อ งมี ชุ ด ความรู้ ค วามคิ ด เกี่ ย วกั บ สั ง คมวั ฒ นธรรม
ไทย ส่วนจะแสดงออกหรือถ่ายทอดอย่างไรนั้นไม่สําคัญ”
“ข้อบ่ งชี้ที่เป็ นรู ปธรรม คือ การเข้าใจและรู้ภูมิห ลั งทางวัฒ นธรรมของไทย และการมีคุณธรรม กล้าหาญทางจริยธรรม”
“ความเป็ น ไทยที่ บ่ ง บอกได้ คื อ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม
สามารถจําแนกแจกแจงรายละเอียดได้”
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“คนไทยต้ อ งรู้ จั ก วั ฒ นธรรมไทย ภู มิ ป๎ ญ ญาไทย ภู มิ ป๎ ญ ญา
ท้องถิ่น รู้ จักในที่นี้ หมายถึง มีความรู้ สนับสนุน และส่ งเสริม
แล้วก็ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”
“ความเป็ น ไทยที่ ค นไทยต้ อ งมี คื อ ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
วั ฒ นธรรมไทย อั น สะท้ อ นตั ว ตน และจิ ต วิ ญ ญาณความ
เป็ น ไทย และลั ก ษณะพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก เช่ น ความ
มีมิตรจิตมิตรใจต่อกัน”
จากข้อมูลทั้งหมดที่นําเสนอมาข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า แม้คณาจารย์ทุกท่านจะมีความคิด
เห็นสอดคล้องกันว่า ความรู้ทางวัฒนธรรมไทย เป็นคุณสมบัติอันบ่งชี้ ถึงความเป็นไทยที่คนไทยทุกคน
พึงมี แต่ก็ยังพบว่าแต่ละท่านได้แสดงความเห็นถึงคุณลักษณะอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันอย่างหลากหลาย
สามารถกล่าวได้ว่า คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวกับความเป็นไทยมีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้องไม่เพียง “รู้จัก” วัฒนธรรมไทยเท่านั้น ทว่าต้องมี “ความรู้” อีกด้วย ในที่นี้ คือ
ความรู้ระดับพื้นฐานทางวัฒนธรรมไทย เป็นวัฒนธรรมไทยมาตรฐาน ซึ่งน้อยท่านนักที่จะหมายความ
ครอบคลุมทั้งวัฒนธรรมไทยมาตรฐาน และวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น ทัศนคติของคณาจารย์ดังที่ปรากฏนี้
จะส่งผลต่อการออกแบบรายวิชา และการกําหนดเนื้อหาสาระที่ใช้สอนแก่นิสิตนักศึกษา
ประเด็นที่ 2 ทัศนคติของคณาจารย์ผู้สอนที่มีต่อเนื้อหาสาระอันเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ความเป็นไทยที่จําเป็นสําหรับนิสิตนักศึกษาในป๎จจุบัน พบว่ามีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 12 เนื้อหาสาระความเป็นไทยที่จําเป็นสําหรับนิสิตนักศึกษาป๎จจุบัน
การออกเสียงภาษาไทยถูกต้อง

การสะกดคําภาษาไทยถูกต้อง
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จากข้อมูล ที่ได้ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาสาระความเป็นไทยอันเป็นความรู้พื้นฐานที่
จําเป็นสําหรับนิสิตนักศึกษาตามความคิดเห็นของคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่สัมพันธ์
กับความเป็นไทยพบว่า เนื้อหาสาระที่คณาจารย์ทั้ง 15 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องตรงกัน (ร้อ ยละ
100) มีทั้งหมด 7 เรื่อง ได้แก่ ภาษาไทย การออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง การสะกดคําภาษาไทยให้
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ถู ก ต้ อ ง ความเข้ า ใจในหลั ก ธรรมของศาสนา มารยาทไทย ศิ ล ปะการแสดงราชสํ า นั ก และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน รองลงมา ได้แก่ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีไทย (ร้อยละ 93) พระราชกรณีย
กิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ (ร้อยละ 87) จารีตการไหว้ครู (ร้อยละ 80) การแต่งคําประพันธ์ฉันท
ลักษณ์ไทย (ร้อยละ 67) การนุ่งผ้าโจงกระเบน (ร้อยละ 67) และ การปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจํา
(ร้อยละ 53) ดังกราฟต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 1 จํานวนร้อยละของเนื้อหาสาระความเป็นไทยซึ่งจําเป็นแก่ผู้เรียน
ตามทัศนคติของคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์ เรียงลําดับจากมากไปน้อย

เนือหาสาระความเป็ นไทย
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เนือหาสาระความเป็ นไทย

ประเด็นที่ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวกับความเป็นไทย
พบว่า คณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถจําได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความเห็นว่าคณาจารย์ผู้สอนต้อง
สําเร็จการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับความเป็นไทย และต้องมีประสบการณ์โดยตรงผ่านการวิจัย
หรือ การศึกษาภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าคณาจารย์ผู้สอนไม่
จําเป็นต้องสําเร็จการศึกษาที่ตรงสาขา แต่ก็ต้องมีประสบการณ์โดยตรงผ่านการวิจัย หรือ การศึกษา
ภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 13 ทัศนคติของคณาจารย์ต่อคุณสมบัติของผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นไทย
คุณสมบัติอาจารย์
1)ต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ ต รง
หรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ ความเป็ น ไทย
และต้องมีประสบการณ์โดยตรง
ผ่ านการวิจั ย หรื อ การศึกษา
ภาคสนาม ที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นไทย
2)ไม่จําเป็นต้องสําเร็จการศึกษา
ที่ ต ร ง ส า ข า แ ต่ ก็ ต้ อ ง มี
ประสบการณ์โ ดยตรงผ่ านการ
วิจัย หรือ การศึกษาภาคสนาม
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สถาบันการพลศึกษา

รใอยละ
46.67

53.33

ข้อมูลข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์จํานวน 8 คน (ร้อยละ 53.33) ซึ่งเป็น
เสี ย งส่ ว นมาก เห็ น ว่ า คณาจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ น ไทยไม่
จําเป็นต้องสําเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยโดยตรง แต่ต้องมีประสบการณ์การ
ทํางานวิจัย หรือการศึกษาภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ในขณะที่ คณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์
อีก 7 คน (ร้อยละ 46.67) เห็นว่าคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวต้องสําเร็จการศึกษาตรงสาขา หรือ
สาขาที่สัมพัน ธ์กับ ความเป็ น ไทยจะเป็นประโยชน์มากที่สุ ด และจําต้องมีประสบการณ์วิจัย หรือ
การศึกษาภาคสนามที่เกี่ย วข้องกับความเป็นไทยเช่นเดียวกัน ดัง จะเห็นได้จากคําสั มภาษณ์ของ
คณาจารย์ทั้งสอง มีรายละเอียดดังนี้
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กลุ่ มที่ 1 ผู้ ส อนต้อ งสํ าเร็จ การศึก ษาที่ตรง หรือสั ม พันธ์กับ ความเป็ นไทย และต้องมี
ประสบการณ์โดยตรงผ่านการวิจัย หรือ การศึกษาภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ประกอบ
ไปด้วยคณาจารย์จาก 7 สถาบัน ดังคําให้สัมภาษณ์ที่ปรากฏ เช่น
“จํ า เป็ น ต้ อ งจบตรงสาขา เพราะจะมี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ
โดยตรง ที่ สํ า คั ญ คื อ ต้ อ งหมั่ น ศึ ก ษาประเด็ น ทางไทยศึ ก ษา
ควรมี ป ระสบการณ์ ต รง สามารถย่ อ ยข้ อ มู ล ได้ มี ทั ศ นคติ ที่
เห็ น ความสํ า คั ญ ของความเป็ น ไทย และองค์ ค วามรู้ ไ ทยที่ จ ะ
ต้องปลูกฝ๎ง และถ่ายทอดแก่นิสิตนักศึกษา”
“ควรจบตรงสาขา ไม่แนะนําข้า มศาสตร์ เพราะพอไม่รู้ลึกก็จะ
ทําให้ มี ป๎ ญหาเวลาสอน ควรมีป ระสบการณ์ มี สื่ อ การสอน มี
การทดลองให้ดู เป็นผู้ใฝุรู้เรื่ องราวหรือปรากฎการณ์ทางสังคม
ที่เ กิ ด ขึ้น เสมอ ติ ด ตามข่ า วสาร กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชน และเข้ า ใจ
ธรรมชาติของผู้เรียนที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา”
“ควรจบตรงสาขากับที่สอน หรือเรื่องที่จะสอน และมีประสบ
การณ์ตรงในเรื่องนั้น ๆ เพื่อจะได้ถ่ายทอดได้อย่างลุ่มลึก”
จากที่ ย กมานี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า คณาจารย์ มี ทั ศ นคติ ส อดคล้ อ งเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ว่ า
คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่สัมพันธ์กับความเป็นไทยต้องสําเร็จการศึกษาตรงสาขา
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คําว่า “ตรงสาขา” และ “สาขาที่เกี่ยวข้อง” ในที่นี้ หมายถึง สาขาวิชาไทย
ศึกษา (Thai Studies) หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ได้แก่ ภาษาและวรรณคดีไทย ศิลปะ
ไทย ดนตรีไทย นาฏยศิลป์ไทย สถาป๎ตยกรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย และ ชุมชนหรือท้องถิ่นศึกษา
(Local Studies) ที่สําคัญนอกจากการสําเร็จการศึกษาตรงสาขาแล้ว ต้องมีประสบการณ์ตรงทาง
วัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอนอีกด้วย ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ เป็นประเด็นหลักสําคัญที่คณาจารย์
ทั้ง 7 คน ได้กล่าวไว้ตรงกัน
กลุ่มที่ 2 ผู้สอนไม่จําเป็นต้องสําเร็จการศึกษาที่ตรงสาขา แต่ก็ต้องมีประสบการณ์โดยตรง
ผ่านการวิจัย หรือ การศึกษาภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ประกอบไปด้วยคณาจารย์จากทั้ ง
8 สถาบัน ดังปรากฏในคําให้สัมภาษณ์ เช่น
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“ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งจบตรงสาขา แต่ ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ต รง
รั ก ความเป็ น ไทย สามารถแสดงออกและสะท้ อ นซึ่ ง ความ
เป็นไทยได้ชัดเจน”
“ไม่ จํ าเป็ น ต้องจบการศึกษาตรงสาขา แต่ต้อ งมีป ระสบการณ์
ภาคสนาม การลงพื้นที่ สั มผั ส กั บวิถีไทยอย่างแท้จริงและเป็น
ระบบ เพื่อที่จะสามารถยก case study ได้ชัดเจน”
“ไม่จํ า เป็ น เพราะเป็น สหสาขาวิ ช า แต่ ต้อ งเคยฝึ กฝนปฏิ บั ติ
ทางภู มิ ป๎ ญ ญาไทย สามารถบู ร ณาการทั้ ง สายสั ง คมศาสตร์
และมนุ ษ ยศาสตร์ เคยเห็ น เคยสั ม ผั ส ผลผลิ ต ทางป๎ ญ ญาของ
ไทย มีความเข้ า ใจรอบรู้เรื่องวัฒ นธรรมอย่างกว้างขวาง และ
รู้ลึกในบริบทแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย”
จากข้อมูลในกลุ่มที่ 2 พบว่า คณาจารย์มีทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ไม่จําเป็นต้องจบตรงสาขา แต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่า คือ
ต้องมีประสบการณ์ภาคสนามทางวัฒนธรรม และต้องเป็นประสบการณ์ตรง เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้
และความเข้าใจอย่ างเป็ นรู ป ธรรมแก่ผู้ เรียนได้อย่างถูกต้อง และลุ่ มลึ ก ซึ่งประสบการณ์นี้นับว่า
สามารถทดแทนคุณสมบัติด้านการศึกษาได้
นอกจากคุณสมบัติด้านการศึกษา ซึ่งพบว่ากลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ส่ว นคุณสมบั ติด้านประสบการณ์มีความคิดเห็นสอดคล้ องกัน ยังพบว่ามีคุณสมบัติอื่น ๆ สํ าหรับ
อาจารย์ผู้สอน ซึ่งแต่ละท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ไม่เหมือนกัน ประกอบด้วย ความสามารถด้าน
การสอน ทักษะการสื่ อสาร มีความรอบรู้ ติดตามข่ าวสารทั นต่อเหตุ การณ์ และต้องมี ใจรักและ
ตระหนักในความสําคัญของความเป็นไทย
ประเด็นที่ 4 ทัศนคติของคณาจารย์ทั้ง 15 คน ต่อความจําเป็นในการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากร ในรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย พบว่า
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ตารางที่ 14 ทัศนคติของคณาจารย์ผู้สอนที่มีต่อความจําเป็นในการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
หรือปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากร
ประเภท
ชื่อสถาบัน
ความคิดเห็นต่อการเชิญผูใเชี่ยวชาญ หรือ
สถาบัน
วิทยากร
จาเป็น
ไม่จาเป็น
สถาบันเน้น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
x
การวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
x
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
x
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
x
สุรนารี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
x
สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
x
เน้นปริญญาตรี
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
x
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
x
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
x
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
x
รําไพพรรณี
สถาบัน
โรงเรียนนายร้อย
x
เฉพาะทาง
พระจุลจอมเกล้า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
x
พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
x
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
x
สถาบันการพลศึกษา
x
รวม
15
ร้อยละ
100
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ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าการเชิญ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ หรื อ วิ ท ยากรในสาขาต่ า ง ๆ นั้ น พบว่ า คณาจารย์ ทั้ ง 15
คน (ร้ อ ยละ 100)
เห็นว่าการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือ วิทยากร นั้น มีความจําเป็น ดังจะเห็นได้จากทัศนะต่าง ๆ ที่ให้ไว้ใน
การสัมภาษณ์ เช่น
“จํ า เป็ น เพราะ จะช่ ว ยเจาะลึ ก ทํ า ให้ เ ห็ น ภาพเบื้ อ งลึ ก
เบื้ อ งหลั ง รายละเอี ย ดอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม สะท้ อ นวิ ถี ชี วิ ต
เบื้องลึก ถ่ายทอดเรื่องราวได้ชัดเจน”
“จํ า เป็ น เพราะ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ หรื อ วิ ท ยากรจะสามารถให้
ความรู้ในเชิงรายละเอียดได้ทั้งภาพกว้าง และภาพลึก ซึ่งจริง ๆ
แล้ว team teaching เป็นสิ่งจําเป็นมาก ๆ ในวิชาลักษณะนี้”
“จํ า เป็ น มาก ทํ า ให้ เ ห็ น ความแตกต่ า งและความหลากหลาย
ของมนุ ษ ย ทํ า ให้ เ ข้ า ใจในความเป็ น มนุ ษ ย์ อ ย่ า งถ่ อ งแท้ ซึ่ ง
ในอุดมคติวิชาแบบนี้ต้องสอนแบบ team teaching แต่ต้อง
มีระบบ monitor การสอน กระบวนการ follow up ที่ต้องมี
คุ ณ ภาพ ผู้ ส อนต้ อ งนั ด ประชุ ม เจอกั น กํ า หนด framework
ร่วมกัน กําหนด outcome ของเด็กที่พิสูจน์ได้”
“จํ า เป็ น มาก เพราะวิ ทยากรจะช่ว ยฝ๎ ง ความรู้ และความรู้ สึ ก
เข้าไปในเด็กได้ดีมาก บางทีอาจารย์ประจําอาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
และมีข้อจํากัดในการถ่ายทอด”
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพ และป๎ญหาด้านผู้เรียน
จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ทั้ง 15 คน เพื่อสํารวจทัศนคติของคณาจารย์ที่มีต่อผู้เรียนซึ่งก็
คือนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของคณาจารย์แต่ละท่านนั้น ทําให้
เห็นถึงสภาพ และป๎ญหาของผู้เรียนอย่างกว้างขวางรอบด้าน เนื่องจากคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละ
ท่านมีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน ทําให้สะท้อนภาพของผู้เรียนออกมาได้อย่างชัดเจน
สามารถจําแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้

110
ประเด็นที่ 1 นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาขาดความเป็นไทยในหลากหลายส่วน ซึ่ง
คณาจารย์ทั้ง 15 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่านิสิตนักศึกษาป๎จจุบัน มีความเป็นไทยแตกต่าง
นิสิตนักศึกษารุ่นก่อน ๆ ซึ่งในที่นี้เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นของอาจารย์ผู้สอนเอง มีรายละเอียด ดังนี้

ขาดส่วนร่วมใน
กิจกรรม
วัฒนธรรม

ขาดคุณธรรม
จริยธรรม
ดูถูกวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ไม่มีมารยาท

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
15
100

เห็นแก่ตัว

x

ไม่สามัคคี

x
x
x
x
x
x

ไม่มีวินัย

จุฬาฯ
มก.
มทส.
มธ.
มอ.
มรภ.
ชม.
มรภ.
ชร.
มรภ.
มรภ.ม
ค.
มรภ.
รพ.
จปร.
วพ.ตร.
วพม.
สบศ.
สพศ.
รวม
รใอยละ

ไม่ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย
ใช้ภาษาไทยไม่
ถูกต้อง

สถาบัน

ขาดความรู้ด้าน
วัฒนธรรมไทย

ตารางที่ 15 ทัศนคติของคณาจารย์ผู้สอนต่อคุณสมบัติด้านความเป็นไทยของผู้เรียน

x

x

x
x

x
x
x
4
27

x

5
33

x

2
13

1
4

3
20

x
x
x
8
53

x
x
11
73

x
3
20

3
20
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ข้อมูล ข้างต้น นี้ แสดงให้ เห็ นถึงทัศนคติของคณาจารย์ผู้ ให้สั มภาษณ์ทั้ง 15 คน ที่มีต่อ
คุ ณ สมบั ติ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ในป๎ จ จุ บั น ในมิ ติ ข องความเป็ น ไทย พบว่ า
คณาจารย์ทุกท่านมีความเห็นตรงกันทั้งหมด 15 คน (ร้อยละ 100) ในป๎ญหาว่าด้วยนิสิตนักศึกษา
ป๎จจุบันขาดความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย รองลงมา จํานวน 11 คน (ร้อยละ 73) เห็นว่านิสิตนักศึกษา
ป๎จจุบันขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม ลําดับที่สาม จํานวน 8 คน (ร้อยละ 53) เห็นว่า
นิสิตนักศึกษาป๎จจุบันไม่มีมารยาท ลําดับที่สี่ จํานวน 5 คน (ร้อยละ 33) เห็นว่านิสิตนักศึกษาป๎จจุบัน
ใช้ภ าษาไทยไม่ถูกต้อง ลํ าดับที่ห้ า จํานวน 4 คน (ร้อยละ 27) เห็นว่านิสิตนั กศึกษาป๎จจุบันไม่
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ลําดับที่หก จํานวน 3 คน (ร้อยละ 20) พบว่ามี 3 ป๎ญหาที่เท่าเทียมกัน
ได้แก่ ความไม่มีวินัย ความไม่สามัคคี และการดูถูกวัฒนธรรมท้องถิ่น ลําดับที่เจ็ด จํานวน 2 คน
(ร้อยละ 13) เห็นว่า นิสิตนักศึกษาป๎จจุบันเห็นแก่ตัว และลําดับ สุดท้าย จํานวน 1 คน (ร้อยละ 7)
เห็นว่า นิสิตนักศึกษาป๎จจุบันขาดคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ทัศนคติของคณาจารย์ทั้ง 15 คน ปรากฏ
เป็นรูปธรรมผ่านบทสัมภาษณ์มีเนื้อหาสาระโดยสังเขป เช่น
“ป๎ จ จุ บั น เป็ น ปรากฏการณ์ ที่ ย้ อ นแย้ ง เพราะคนไทยขาดทั้ ง
ความรู้ และความภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย ไม่ รู้ เ รื่ อ งภู มิ
ป๎ ญ ญาโบราณ และวั ฒ นธรรมแต่ เ ก่ า ก่ อ น ไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ไทย ขาดการเชื่ อ มโยงความรู้ จ ากบรรพบุ รุ ษ สู่ ป๎ จ จุ บั น ขาด
ความซาบซึ้ง ความภูมิใจ และบางเรื่องที่คิดว่ารู้ก็ไม่รู้”
“ผู้เรียนขาดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ขาดการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์เรื่องสังคมวัฒนธรรม ทําให้ ไม่เกิดป๎ญญา ไม่เกิดความรู้
ใหม่ ๆ ขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม ดูถูกวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น”
“ผมคิดว่าคนรุ่น ใหม่มีวิธีคิดอีกแบบ ใช้ชี วิตอีกแบบ โครงสร้าง
ทางสั งคมเปลี่ ยน IT เข้ามา ขาด unity และความรู้ทาง
วัฒนธรรมก็จะแตกต่างกับคนรุ่นผมเยอะนะผมว่า เวลาผมสอน
หนังสือแล้วพูดอะไรไปที เอ๊ะ ทําไมนิสิตไม่รู้เลย ทําให้ต้องอธิบาย
เพิ่มเติมบ้างเพราะต้องยอมรับว่าการผ่องถ่าย การสืบค้นความรู้
ของเด็กยุคนี้แตกต่างไป ส่วนมารยาท ความสุภาพ และกาลเทศะ
ก็จะดร็อปลงมาสักหน่อยในเด็กรุ่นนี้”
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“เดี๋ย วนี้ นิ สิ ตนักศึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับวัฒ นธรรมเยอะมาก
เพราะเมื่อก่อนคนเรียนรู้วัฒนธรรมได้ง่ายกว่า เพราะอยู่รอบตัว
อยู่ในวิถีชีวิต เด็กป๎จจุบันขาดจิ ตสํานึก ขาดการมีส่วนร่วม หรือ
ที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมของชุมชน จึงไม่เกิดการเรียนรู้
ขาดการเรียนรู้ผ่านการกระทํา ผ่านประสบการณ์ตรง รุ่นเรา ๆ
ได้เข้าร่วมประเพณี พิธีกรรม ศาสนาในสังคม แต่เดี๋ยวนี้เด็ก ๆ
ไม่ส นใจ เลยต้ องกระตุ้นให้ เกิ ดการเรียนรู้ ทํ าให้ ไม่เห็ นแก่ตั ว
ไม่ลืมหน้าที่ของตนเอง”
“เด็ก ๆ ไม่ค่อยมีมารยาท ขาดสัมมาคารวะ และขาดความรู้
รอบตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ถ้าถามก็รู้เฉพาะบางเรื่อง และ
ก็รู้เพียงผิวเผินเท่านั้น หรือที่แย่หน่ อยคือพวกไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ตัวตนสูง ไม่ค่อยมีความสามัคคี”
จากตัวอย่างบทสัมภาษณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคณาจารย์ทั้ง 15 คน แม้จะมา
จากประเภทสถาบันต่างกัน ที่ตั้งของสถาบันต่างกัน แต่กลับมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
นิสิตนักศึกษาในป๎จจุบันขาดความรู้ทางด้านวัฒนธรรมไทย อันเป็นข้อบ่งชี้สําคัญถึงความเป็นไทย
ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาในที่นี้ คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาที่คณาจารย์ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีโอกาสสอน
เป็นการมองโดยภาพรวม ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่คณะใดคณะหนึ่ง หรือชั้นปีใดชั้นปีหนึ่ง กระนั้นทัศนคติของ
คณาจารย์ก็แสดงให้เห็นถึงปราฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในป๎จจุบันผ่านมุมมองของผู้สอนได้เป็นอย่างดี
ประเด็นที่ 2 ความกล้าแสดงออกถึงความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พบว่า จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนทั้ง 15 คน จาก 15 สถาบันอุดมศึกษา สามารถจําแนก
ประเภทของนิสิตนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความรู้แต่ไม่กล้าแสดงออก กลุ่มที่มีความรู้
และกล้ า แสดงออกเฉพาะในกลุ่ ม เพื่ อ น และกลุ่ ม ที่ มี ค วามรู้ แ ละกล้ า แสดงออกต่ อ สาธารณะ มี
รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 16 ความกล้าหาญในการแสดงออกถึงความเป็นไทยของผู้เรียน
ประเภท
สถาบัน

ชื่อสถาบัน

สถาบันเน้น
การวิจัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันการพลศึกษา
รวม
รใอยละ

สถาบัน
เน้น
ปริญญาตรี

สถาบัน
เฉพาะทาง

ความคิดเห็นเรื่องความกลใาแสดงออกถึง
ความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษา
ไม่กลใา
กลใาแสดงออก
แสดงออก เฉพาะกลุ่ม สาธารณะ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
33.33

x
8
53.33

2
13.33
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้นําเสนอนี้แสดงให้เห็นว่าในทัศนคติของคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
การศึกษาทั่ว ไปที่เกี่ย วข้องกับความเป็นไทย พบว่านิสิ ตนักศึกษาส่ว นใหญ่ร้อยละ 53.33 กล้ า
แสดงออกถึงความเป็นไทย แต่ก็จํากัดอยู่เพียงในเฉพาะกลุ่มเพื่อน หรือรายวิชาเท่านั้น ซึ่งมีเพียง 2
สถาบันอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.33 ที่กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยสู่สาธารณชน ในขณะที่ร้อยละ
33.33 พบว่า นิสิตนักศึกษาไม่กล้าแสดงออกถึงความเป็นไทย อีกทั้งยังมีพฤติ กรรมซ่อนเร้น ปิดบัง
และเขินอาย ในความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยที่ตนมีอีกด้วย มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีความรู้แต่ไม่กล้าแสดงออก ประกอบด้วย 5 สถาบัน ได้แก่ สถาบันที่เน้น
การวิจัย 3 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย สงขลา
นคริ น ทร์ และ สถาบั นที่เน้ น ระดับปริญญาตรี 2 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงราย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่วนสถาบันเฉพาะทางไม่พบปรากฏการณ์ดังกล่าว
กลุ่มที่ 2 กล้าแสดงออกแต่เฉพาะในกลุ่มเพื่อน ประกอบด้วย 8 แห่ง ได้แก่ สถาบันที่เน้นการ
วิจัยขั้นสูง 1 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรรณี
และสุ ดท้ายสถาบั น เฉพาะทาง 4 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า วิทยาลั ย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ และสถาบันการพลศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 3 กล้าแสดงออกถึงความเป็นไทยต่อสาธารณชน ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษา 2
แห่ง ได้แก่ สถาบันที่เน้นการวิจั ย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเฉพาะทาง ได้แก่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาสภาพ และป๎ญหาด้านเนื้อหา และการจัดการเรียนการสอน
การสํารวจสภาพ และป๎ญหาด้านเนื้อหา และการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้วิจัยมุ่งศึกษา
สถานะของรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในป๎จจุบัน รวมถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับรายวิชาลักษณะดังกล่าวใน
อนาคต โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยทั้ง 15
คน ทั้งนี้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สถานะของวิ ชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยนั้นเหมาะสมหรือไม่ที่จะเป็น
รายวิชาบรรจุอยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ทั้ง 15
คน ซึ่งเป็นผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับความเป็นไทยพบว่าอาจารย์แต่ละท่าน
มีทัศนคติ ดังนี้
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ตารางที่ 17 ทัศนคติของคณาจารย์ต่อสถานะของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
ประเภท
สถาบัน
สถาบันเน้น
การวิจัย

ชื่อสถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เน้นปริญญาตรี
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี
สถาบัน
โรงเรียนนายร้อย
เฉพาะทาง
พระจุลจอมเกล้า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันการพลศึกษา
รวม
รใอยละ

ความคิดเห็นต่อสถานะรายวิชาในฐานะวิชา
การศึกษาทั่วไป
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15
100
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จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้ เห็นว่าคณาจารย์ทุกท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน กล่าวคือ
คณาจารย์ทั้ง 15 คน (ร้อยละ 100) เห็นว่า รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยนับว่า
เหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา โดยแต่
ละท่านให้เหตุผลสนับสนุนไว้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“เหมาะสม เพราะว่าเด็กต่างคณะก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย
อันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต หลีก เลี่ยงไม่ได้ ถ้าคณะเขาไม่สอน
ศึกษาทั่วไปก็ต้องสอน ต้องให้โอกาสเขาได้เรียนรู้ด้วย”
“เหมาะสม วิช าเจนเอ็ดเป็นวิชาที่เปิดกว้าง ความรู้ทางวัฒ นธรรมเป็ น เรื่ องที่ต้องรู้ ชุดความรู้ เชิงมนุษยศาสตร์นั้นมีคุณค่า
ควรปลูกฝ๎งตั้งแต่ชั้นปี 1 เพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจ สร้าง
รากฐานทางวัฒนธรรมให้เอาไปหยิบใช้ต่อไปได้”
“เหมาะสมมาก จริง ๆ แล้วเรื่องวัฒนธรรม เรื่องของพื้นฐาน
ความเป็ น มนุ ษย์ ควรจะเป็นวิช าที่เ ด็กได้เรียนตั้งแต่ชั้นไฮสคู ล
เมื่ อ ไม่ ไ ด้ เ รี ย นมา อุ ด มศึ ก ษาก็ ต้ อ งสอน ที นี้ จ ะสอนในไหน
ก็คิดว่าศึกษาทั่วไปก็เหมาะสมดี เพราะเป็นการเตรียมความพร้อม
ของเด็กในฐานะพลเมืองไทย คุณต้องรู้เรื่องเหล่านี้”
“เหมาะสม เพราะเรื่องความเป็ นไทย วัฒนธรรมไทย เป็นเรื่อง
ที่คนไทยทุกคนควรรู้ เป็นความรู้พื้ นฐาน ถ้าไม่เป็นศึกษาทั่วไป
ใครจะเป็นผู้สอนเนื้อหาให้เด็กต่างคณะได้เรียนกัน อย่างถูกต้อง”
“อาจารย์ เ ห็ น ว่ า ต้ อ งเป็ น เจนเอ็ ด นี่ แ หละดี ที่ สุ ด แล้ ว และต้ อ ง
บังคับให้อยู่ใน 30 หน่วยกิตด้วย เพราะถ้าไม่รู้ประวัติศาสตร์ ไม่รู้
วัฒ นธรรมไทย จะสื่ อสารกับคนอื่ น ๆ คนในพื้นที่ต่ าง ๆ ได้ มี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร”
จากข้อมูลบทสัมภาษณ์ที่นําเสนอนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคณาจารย์ทั้ง 15 คน ล้วนเห็นว่า
วิชาที่เกี่ยวกับความเป็นไทย ควรบรรจุอยู่ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป เพราะวิชาที่มีความสําคัญ เป็น
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วิช าพื้น ฐานที่นิ สิ ตนั กศึกษาทุก คนควรรู้ อีกทั้งยัง เปิดกว้า ง และเปิ ดโอกาสให้ นิสิ ตนัก ศึกษาจาก
หลากหลายคณะได้มีโอกาสสัมผัสอีกด้วย มิเช่นนั้นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยก็อาจจะถูกละเลยได้
เพราะบางคณะก็อาจไม่ให้ความสําคัญ หรือไม่มีผู้สอนที่รู้และเชี่ยวชาญโดยตรง
ประเด็นที่ 2 จํานวนนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมต่อ 1 ห้องเรียน ในรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย คณาจารย์แต่ละท่านมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งในที่นี้จะพูดถึ งจํานวน
ในอุดมคติของอาจารย์แต่ละท่าน โดยมองข้ามความเป็นไปได้จริง เพราะแต่ละสถาบันย่อมมีตัวแปร
หรือป๎จจัยที่แตกต่างกันในการกําหนดจํานวนนิสิต นักศึกษา กระนั้นจํานวนที่ได้นี้ เป็นการประมาณ
การโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนในรายวิชาดังกล่าวบนพื้นฐานของการเกิดสัมฤทธิผลสูงสุดแก่
ผู้เรียน ทั้งนี้มีความจําเป็นต้องปกปิดรายชื่อของสถาบัน เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์บางคนแสดงทัศนะที่
อาจไม่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันนั้น ๆ
ตารางที่ 18 ทัศนคติของคณาจารย์ต่อจํานวนนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมในห้องเรียน
ประเภท
สถาบัน
จานวนนิสิตนักศึกษา : หใองเรียน
สถาบัน
(คน)
สถาบันเน้น
สถาบัน ก.1
30
การวิจัย
สถาบัน ก.2
40
สถาบัน ก.3
25
สถาบัน ก.4
30
สถาบัน ก.5
30
สถาบัน
สถาบัน ข.1
30
เน้นปริญญาตรี
สถาบัน ข.2
40
สถาบัน ข.3
40
สถาบัน ข.4
30
สถาบัน ข.5
30
สถาบัน
สถาบัน ค.1
40
เฉพาะทาง
สถาบัน ค.2
35
สถาบัน ค.3
50
สถาบัน ค.4
30
สถาบัน ค.5
30
ค่าเฉลี่ย (M)
34
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จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อจํานวนของนิสิต
นักศึกษาที่เหมาะสมต่อห้องเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยพบว่า ค่าเฉลี่ย
แล้วจํานวนของนิสิตนักศึกษาต่อห้องเรียน คือ 34 คน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนิ สิตนักศึกษา
ในป๎จจุบันพบว่ามีความแตกต่างกันดังนี้
แผนภูมิที่ 2 จํานวนนิสิตนักศึกษาในรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
ของแต่ละสถาบันในป๎จจุบัน

จานวนนิสิตนักศึกษาในปั จจุบัน
600
500
400
300
200

สถาบันการพลศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จานวนนิสิตนักศึกษาในปัจจุบนั
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎ…
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จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาที่มีจํานวนนิสิตนักศึกษาในป๎จจุบันไม่มาก
ไปกว่าค่าเฉลี่ยของจํานวนนิสิตนักศึกษาในอุดมคติ (34 คน) ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (22 คน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (30 คน) และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (30 คน) ทั้งนี้พบว่าอัตราส่ วน
ค่าเฉลี่ยของจํานวนนิสิตนักศึกษาในป๎จจุบันสูงกว่าจํานวนค่าเฉลี่ยของจํานวนนิสิตนักศึกษาในอุดมคติ
มากถึงร้อยละ 414 หรือ 4 เท่ากว่า หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ป๎จจุบันค่าเฉลี่ยของจํานวนนักเรียน
ต่อหนึ่งห้องเรียน คือ 140 คน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาในป๎จจุบันที่มีจํา นวนนิสิตนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนสูงสุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 550 คน ส่วนสถาบันอุดมศึกษาที่มีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนน้อยที่สุด ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 คน
ประเด็นที่ 3 รูปแบบการสอนของคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นไทย ศึกษาจากการให้สัมภาษณ์ของคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปทั้ง 15 คน
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ควบคู่ไปกับศึกษาจากประมวลรายวิชา (มคอ.3) ในรายวิชาของคณาจารย์แต่ละท่าน ทําให้พบว่า
คณาจารย์ใช้วิธีการสอนเนื้อหาความเป็นไทยด้วยวิธีการต่าง ๆ ประกอบกับการใช้สื่อการสอนต่าง ๆ
ดังนี้
ตารางที่ 19 รูปแบบการสอน และสื่อการสอนของคณาจารย์ผู้สอน
และข้อเสนอแนะจากนิสิตนักศึกษา
สถาบัน

ก.1
ก.2
ก.3
ก.4
ก.5
ข.1
ข.2
ข.3
ข.4
ข.5
ค.1
ค.2
ค.3
ค.4
ค.5
รวม
รใอยละ

การ
บรรยาย

Power
point

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15
100

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15
100

รูปแบบการสอน และ สื่อการสอน
การ
รายงาน รายงาน/ วีดิทัศน์ ทัศนศึกษา
อภิปราย เดี่ยว
โครงงาน
กลุม่
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
5
33.33

x
x
x
x
8
53.33

x

5
33.33

x
3
20.00

2
13.33

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นไทยในป๎จจุบันนั้น พบว่า คณาจารย์ทั้ง 15 คน (ร้อยละ 100) ใช้วิธีการบรรยายเป็นฐาน
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(lecture-based learning) โดยใช้ฉายข้อมูล และรายละเอี ยดเนื้อหาสาระผ่านโปรแกรมพาวเวอร์
พอยท์ (Power point) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงวิธีการ “บอก-จด” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
บรรยายด้วย รองลงมา คณาจารย์จํานวน 8 คน (ร้อยละ 53.33) จะมอบหมายรายงานเดี่ยวให้แก่
นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นรายงานที่นิสิตนักศึกษาต้องค้นคว้า หาข้อมูล สรุปและวิเคราะห์ รวมทั้งเขียน
เรียบเรียงส่งอาจารย์ผู้สอนด้วยตนเอง ลําดับถัดมา คณาจารย์จํานวน 5 คน (ร้อยละ 33.33) เลือกใช้
การอภิปราย และการมอบหมายรายงาน หรือโครงงานกลุ่ม ประกอบการเรียนการสอนด้วย ทั้งนี้การ
อภิปราย เป็นการจับกลุ่มอภิปรายตามหัวข้อ หรือประเด็นที่อาจารย์กําหนดให้ ส่วนรายงาน หรือ
โครงงานกลุ่มนั้น อาจารย์ผู้สอนจะกําหนดเพียงกรอบแนวคิดกว้าง ๆ ให้นิสิตนักศึกษาได้เลือกสรร
หัวข้อที่กลุ่มของตนสนใจมานําเสนออาจารย์ก่อนที่จะลงค้นคว้าจริง ลําดับต่อมา คณาจารย์จํานวน 3
คน (ร้อยละ 20) จะพานิสิตนักศึกษาไปทัศนศึกษาในสถานที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
นั้ น ๆ อาทิ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จะพานิ สิ ต ไปทั ศ นศึ ก ษา ณ หอประวั ติ จุ ฬ าฯ นิ ท รรศน์
รัตนโกสินทร์ และหอพิพิธภัณฑ์อาเซียน ส่วนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะพานักศึกษาไปทัศนศึกษา
ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้ว เป็นต้น ลําดับสุดท้ายพบว่า คณาจารย์จํานวน 2 คน (ร้อยละ
13.33) ใช้วีดิทัศน์เป็นสื่อการสอน ซึ่งวีดิทัศน์ส่วนใหญ่ จะเป็นสารคดี หรือภาพยนตร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความเป็นไทย เช่น ภาพยนตร์เรื่องตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค 1 – 6 ซึ่งเขียนบท
ภาพยนตร์โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุค ล และรองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
อย่างไรก็ดีแม้ว่าคณาจารย์จะพยายามเตรียมการสอน และเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่คาดว่านิสิตนักศึกษาน่าจะสนใจ และประสบความสําเร็จในการเรียนแล้ว กระนั้นก็พบว่านิ สิต
นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ ผ่านการประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ข้างต้น ดังจะยกตัวอย่างพอสังเขปซึ่ง
ผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจากการเปิดเผยของคณาจารย์ผู้สอนโดยตรง ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัว และปูองกัน
ความเสียหายแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในภาพรวม ไม่เจาะจงวิชาใด
วิชาหนึ่ง พร้อมทั้งงดเว้นการอ้างอิงผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ รายละเอียดข้อเสนอแนะของนิสิต
นักศึกษามีดังนี้
“บรรยายน่ าเบื่ อ งานเยอะ ควรเน้ นการลงพื้นที่ ให้ ผู้ เรียนได้
เปิดหูเปิดตา”
“การบรรยายน่ า เบื่ อ ไม่ น่ า สนใจ งานเยอะมาก เนื้ อ หาอั ด
แน่นมากจนเกินไป”
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“ผู้สอนมีอคติ ทัศนคติของผู้ส อนมีแต่เชิงลบไม่เป็นกลาง และ
power point น่าเบื่อมาก ขาดความน่าสนใจ”
“ผู้สอน lecture ไม่เป็น น่าเบื่อ โครงงานกินเวลาวิชาอื่น เน้น
เนื้อหาอัดแน่นมากเกินไป ไม่มีจุด focus ของรายวิชา”
“การบรรยายน่าเบื่อ ไร้สาระ เน้นแต่ทฤษฎีมากเกินไป ผู้สอน
ใช้น้ําเสียง monotone ไม่น่าฟ๎ง”
“การบรรยายน่ า เบื่ อ มอบหมายงานกลุ่ ม แต่ อ าจารย์ ก ลั บ มี
เวลาให้ปรึกษาน้อย เพราะรับงานบริหาร”
“ไม่ชอบการบรรยาย power point มีแต่ข้อมูลตัวอักษรมาก
เกิ น ไป แล้ ว บอกให้ เ ด็ ก ขี ด ตามในสไลด์ น่ า เบื่ อ เรี ย นไปก็ จํ า
ไม่ได้ ไม่เข้าสมอง power point ทําได้ไม่สวย ไม่อลังการ”
“ไม่ ช อบการบรรยาย ชวนให้ ไ ม่ อ ยากมาเรี ย นวิ ช านี้ งานที่
สั่ ง น่ า เบื่ อ ไม่ น่ า สนใจ เบื่ อ การอยู่ แ ต่ ใ นห้ อ งเรี ย น การตอบ
คําถามในห้องเรียน”
“อยากไปทั ศ นศึ ก ษา ลงพื้ น ที่ บ้ า ง แต่ ก็ ทํ า ไม่ ไ ด้ เ พราะวิ ช า
ไม่ ส นั บ สนุ น เรื่ อ งพาหนะ และงบประมาณ อาจารย์ ก ลั ว
ไม่ ก ล้ า พานั ก ศึ ก ษาออกไปข้ า งนอก เพราะตั ว เองต้ อ งมี
ความรับผิดชอบสูง”
“บรรยายน่ า เบื่ อ เข้ า มาเรี ย นแล้ ว หลั บ นั่ ง เฉย ๆ ไม่ จ ด
ไม่ ไ ด้ ค วามรู้ อ ะไรนอกจากที่ มี เ หมื อ นในหนั ง สื อ ไม่ เ คยพา
ออกไปทัศนศึกษา”
ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาข้างแสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษาไม่ชื่นชอบการบรรยาย และ
รู้สึกว่าการบรรยายนั้นน่าเบื่อ ขาดความน่าสนใจ ทําให้ไม่อยากเรียนรู้ ในขณะเดียวกันสื่อการสอน
ประเภทพาวเวอร์ พอยท์ ก็ขาดความน่าสนใจ และไม่สามารถสื่อความได้ชัดเจนอีกด้ว ย เป็นอุปสรรค
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ต่อการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา อย่างไรก็ดีนิสิตนักศึกษาเสนอแนะให้มีการจัดทัศนศึกษา หรือการ
จัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นิสิตนักศึกษาสนใจ นอกจากนี้ตัวผู้สอนเองบางท่านก็
บรรยายได้ไม่น่าสนใจ การใช้น้ําเสียงไม่ชวนให้ผู้เรี ยนติดตาม อีกทั้งยังใช้วิธีการบอก-จด อีกด้วย ซึ่ง
ทําให้ผู้เรียนรู้สึกเสียเวลา เพราะสามารถอ่านเองได้จากหนังสือประกอบการเรียนในรายวิชาดังกล่าว
ประเด็นที่ 4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในความเป็ นไทยแก่นิสิตนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามทัศนคติของคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยทั้ง
15 คน พบว่ามีความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
ตารางที่ 20 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษาตามทัศนคติของคณาจารย์ผู้สอน
สถาบัน
รูปแบบการสอน
Activity-based learning
Experiential learning
การทัศนศึกษา
การเรียนรูใแบบกิจกรรม
การเรียนรูใผ่าน
เป็นฐาน
ประสบการณ์
จุฬาฯ
x
x
x
มก.
x
x
x
มทส.
x
x
x
มธ.
x
x
มอ.
x
x
x
มรภ.ชม.
x
x
x
มรภ.ชร.
x
x
มรภ.
x
x
มรภ.มค.
x
x
มรภ.รพ.
x
x
รร.จปร.
x
x
x
วพม.
x
x
วพ.ตร.
x
x
x
สบศ.
x
x
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สถาบัน

สพศ.
รวม
รใอยละ

รูปแบบการสอน
Activity-based learning

Experiential learning

การทัศนศึกษา

การเรียนรูใแบบกิจกรรม
เป็นฐาน
x
15
100

การเรียนรูใผ่าน
ประสบการณ์
x
15
100

x
8
53.33

ข้อมูลทัศนคติของคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่น่าจะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยแก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่ได้นําเสนอข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ทั้ง 15 คน
(ร้อยละ 100) มีความคิดเห็นตรงกันว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่น่าจะก็ให้เกิดสัมฤทธิผล
การเรียนรู้ในด้านความรู้ความเข้าใจได้ดีที่สุดน่าจะเป็นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (activitybased learning) ซึ่งทําให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง (experiential learning)
อย่างไรก็ดีคณาจารย์จํานวน 8 คน (ร้อยละ 53.33) เห็นว่าในรายวิชาดังกล่าวควรจัดให้มีการ
ทัศนศึกษาควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนด้วย ทั้งนี้ปรากฏความคิดเห็นของอาจารย์แต่ละท่าน เช่น
“ต้อง ABL เพราะนิสิตได้ลงมือทําเองจะเป็น ประสบการณ์ตรง
ทําให้ เข้าใจว่า มีเรื่อ งวัฒ นธรรมเป็ น ส่ ว นหนึ่งของวิ ถีชีวิต ยังไง
ต้องให้ นิสิ ตได้เรี ยนรู้ และปฏิบัติ ร่ว มกับผู้เชี่ยวชาญ หรือพวก
ปราชญ์ชาวบ้าน แล้วเน้นการ sharing ออกมา”
“ABL requires full attention. ทําให้เด็กได้อยู่กับสิ่งที่กําลังเจอ
ตรงหน้า กระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วม และต้องลงมือทํา เหมาะกับ
วิชาที่อยากให้เด็กได้ประสบการณ์จริงแบบนี้”
“ต้องให้เด็กได้ทํากิจกรรมมาก ๆ ครูก็ต้องลงพื้นที่พร้อมกับเด็ก
ไม่ใช่ให้เด็กลงไปกันเอง หลังทํา กิจกรรมก็ต้องมีการแสดง มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลังทํากิจกรรม”
“สอนแบบ project-based learning ทําให้ เ ด็ก ได้ รู้แ ค่
methodology ไม่ได้เรียนรู้ตัว content จริง ๆ ถ้าอยากให้เด็ก
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ได้เข้าถึง ต้องให้ลงมือ ปฏิบัติผ่านกิจกรรม เป็น activity-based
เด็กก็จะมีประสบการณ์ตรง”
“เรียนรู้จากกิจกรรมนี่ดีมาก เด็กได้เรียนรู้จริง ๆ แต่ที่สําคัญคือ
ครูก็ต้องลงไปเรียนรู้ ต้องมีส่วนร่วมกับ เด็กด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้ไป
ลองทํ า กั น เอง มั น ไม่ ใ ช่ ประสบการณ์ ที่ เ ด็ ก จะได้ ต้ อ งเป็ น
ประสบการณ์ที่ดี ต้องเห็นภาพ เห็นข้อดีของเรื่องนั้น ๆ ไม่งั้นเขา
ก็คงจะไม่รู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจ”
ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาสภาพ และป๎ญหาด้านการประเมินผล
การประเมินผลรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยนับว่ามีความหลากหลาย
อย่างยิ่ง ซึ่งสัมพันธ์กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน ด้วยเหตุนี้การ
สํารวจสภาพ และป๎ญหาด้านการประเมินผลรายวิชาดัง กล่าวของอาจารย์ผู้สอนในประเด็นว่าด้วย
วิธีการประเมินผล และสัดส่วนคะแนนในการประเมินผลจึงเป็นเรื่องที่ควรนํามาพิจารณาด้วย เพราะ
สัมพันธ์กับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังกล่าวโดยตรง มีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 21 สัดส่วนการประเมินผลผู้เรียนของคณาจารย์ผู้สอน
สถาบัน
สัดส่วนการประเมินผล (100 คะแนน)
การสอบ
งานที่ไดใรับมอบหมาย
การมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมในชั้นและ
กลางภาค ปลายภาค ใบงานเดี่ยว
รายงาน/
นอกชั้นเรียน/
โครงงาน
จิตพิสัย
เดี่ยว กลุม่
ก.1
40
40
20
ปรนัย+
อัตนัย
ก.2
25
25
40
10
ปรนัย+
ปรนัย+
อัตนัย
อัตนัย
ก.3
25
25
25
25
ปรนัย
อัตนัย
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สถาบัน

ก.4
ก.5
ข.1

ข.2
ข.3
ข.4
ข.5

ค.1

ค.2
ค.3
ค.4

สัดส่วนการประเมินผล (100 คะแนน)
การสอบ
งานที่ไดใรับมอบหมาย
การมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมในชั้นและ
กลางภาค ปลายภาค ใบงานเดี่ยว
รายงาน/
นอกชัน้ เรียน/
โครงงาน
จิตพิสัย
เดี่ยว กลุม่
40
20
30
10
อัตนัย
40
60
ปรนัย
30
30
10
30
ปรนัย+
ปรนัย+
อัตนัย
อัตนัย
25
25
40
10
ปรนัย
ปรนัย
15
15
25
40
5
ปรนัย
ปรนัย
40
60
ปรนัย
20
30
10
10
15
15
ปรนัย
ปรนัย+
อัตนัย
30
40
20
10
ปรนัย+
ปรนัย+
อัตนัย
อัตนัย
20
20
30
30
ปรนัย
ปรนัย
30
30
30
10
ปรนัย
ปรนัย
30
30
20
20
อัตนัย
อัตนัย
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สถาบัน

ค.5

สัดส่วนการประเมินผล (100 คะแนน)
การสอบ
งานที่ไดใรับมอบหมาย
การมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมในชั้นและ
กลางภาค ปลายภาค ใบงานเดี่ยว
รายงาน/
นอกชัน้ เรียน/
โครงงาน
จิตพิสัย
เดี่ยว กลุม่
50
50
ปรนัย

ข้อมูลผลการสัมภาษณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทุกวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีสัดส่วน
ตามวิธีการวัดประเมินผลทั้งในส่วนที่เหมือนกัน และส่วนที่แตกต่างกัน ในส่วนที่เหมือนกันนั้น ได้แก่
คณาจารย์ทั้ง 15 คน (ร้อยละ 100) กําหนดให้มีการสอบปลายภาคในทุกรายวิชา สัดส่ว นคะแนนของ
การสอบปลายภาคนั้ นอยู่ร ะหว่าง 15-50 คะแนน ซึ่งรูปแบบของข้อสอบปลายภาคนั้น พบว่า
คณาจารย์จํานวน 7 คน (ร้อยละ 46.67) เลือกใช้ข้อสอบปรนัย คณาจารย์จํานวน 5 คน (ร้อยละ
33.33) เลือกใช้ข้อสอบทั้งปรนัย และอัตนัยรวมกัน และคณาจารย์จํานวน 3 คน (ร้อยละ 20)
เลือกใช้ข้อสอบอัตนัย
ในด้านความแตกต่างนั้นพบว่า คณาจารย์จํานวน 10 คน (ร้อยละ 66.67) เลือกใช้การสอบ
กลางภาค ซึ่งสัดส่วนคะแนนการสอบกลางภาคอยู่ระหว่าง 15-30 คะแนน ทั้งนี้พบว่าคณาจารย์
จํานวน 6 คน (ร้อยละ 60) เลือกใช้ข้อสอบแบบปรนัย คณาจารย์จํานวน 3 คน (ร้อยละ 30) เลือกใช้
ข้อสอบแบบปรนัย และอัตนัย ส่วนคณาจารย์จํานวน 1 คน (ร้อยละ 10) เลือกใช้ข้อสอบแบบอัตนัย
นอกจากนี้ในส่วนของคะแนนงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1)
ใบงานเดี่ยว และ 2) รายงาน หรือ โครงงาน เดี่ยว และ/หรือ กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
1)ใบงานเดี่ยว พบว่าคณาจารย์ผู้สอนยังนิยมใช้ใบงานเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวัดประเมินผล
รายบุ คคล ซึ่งใบงานโดยส่ ว นใหญ่มักจะเป็นแบบฝึ กหั ดท้ายคาบที่ให้ เขียนหรือเลื อกคําตอบเพื่อ
ประเมินความรู้แบบถูกผิด และการแสดงคิดเห็นส่วนตัวต่อประเด็นที่ได้ศึกษา จากการสํารวจพบว่า
คณาจารย์จํานวน 12 คน (ร้อยละ 80) เลือกใช้ใบงานในประเมินผล บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าใบงาน
จะสามารถใช้ทดสอบความรู้ที่นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนในคาบนั้น ๆ ได้ โดยสัดส่วนคะแนนใบ
งานอยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน
2) รายงาน หรือ โครงงาน เดี่ยว และ/หรือ กลุ่ม พบว่าคณาจารย์จะมอบหมายรายงานเดี่ยว
และ รายงาน หรื อ โครงงานกลุ่ ม ให้ นิสิ ตนักศึกษาได้ค้นคว้าศึกษา ซึ่งบ้านวิช าก็กําหนดให้ นิสิ ต
นักศึกษาต้องสํ ารวจข้อมูลจากพื้น ที่จริงด้ว ย ทั้งนี้ผู้วิจัยขอสรุปข้อแตกต่างระหว่างรายงาน และ
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โครงงาน ซึ่งประมวลข้อมูลโดยสังเขปจากคณาจารย์ผู้ให้สั มภาษณ์ กล่าวคือ รายงาน เป็นการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ของปรากฏการณ์ ห นึ่ ง ๆ อย่ า งเป็ น ระบบ โดยใช้ ห ลั ก ฐานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ซึ่ ง มี ที่ ม า
หลากหลายทั้งในส่วนของข้อมูลลายลักษณ์ และข้อมูลมุขปาฐะ เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้
ในขณะที่ โ ครงงาน เป็ น การศึ ก ษาที่ ต้ อ งอาศั ย กระบว น การการวิ จั ย เป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ
เพื่อค้นหาคําตอบในประเด็นที่ตั้งคําถามไว้ในเชิงลึก ทั้งนี้โครงงานอาจมีการทดลองหรือไม่มีก็ได้
นอกจากนี้ ยั งพบว่าคณาจารย์เพียง 1 คน (ร้อยละ 6.67) กําหนดให้ นิสิ ตนักศึกษา
ทํารายงานเดี่ยวเพียงอย่างเดียว ซึ่งให้รายงานเดี่ยวมีคะแนน 20 คะแนน ในขณะที่คณาจารย์จํานวน
3 คน (ร้อยละ 20) กําหนดให้นิสิตนักศึกษาทํารายงาน หรือ โครงงานกลุ่มเพียงอย่างเดียว โดยมี
สัดส่วนคะแนนอยู่ระหว่าง 25-40 คะแนน และคณาจารย์จํานวน 2 คน (ร้อยละ 13.33) มอบหมาย
ให้ นิ สิ ตนั กศึกษาทํ าทั้งรายงานเดี่ ยว และรายงาน หรือ โครงงานกลุ่ ม โดยมี สั ดส่ ว นคะแนนของ
รายงานเดี่ยวอยู่ระหว่าง 10-20 คะแนน และรายงานกลุ่มอยู่ระหว่าง 15-30 คะแนน
สัดส่วนคะแนนส่วนสุดท้ายที่คณาจารย์ส่วนใหญ่กําหนดไว้ คือ คะแนนในส่วนของการมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมในชั้นและนอกชั้นเรียน หรือคะแนนจิตพิสัย ซึ่งครอบคลุมความเอาใจใส่ในการเรี ยน
เช่น การเข้าชั้นเรียน และส่งงานตรงตามเวลา การให้ความสนใจในการเข้าร่วมการอภิปราย การถาม
หรือตอบข้อซักถามในชั้นเรียน เป็นต้น โดยคณาจารย์จํานวน 11 คน (ร้อยละ 73.33) กําหนดให้มี
คะแนนในส่วนนี้ ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนคะแนนอยู่ระหว่าง 5-30 คะแนน
นอกจากผลการวิจัย ที่ ได้นําเสนอมาแล้ว ข้างต้น ผู้วิจัยได้ค้นพบว่าในการปรับปรุงวิช าใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 ประเภท ล้วนมี
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ตัดรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยออกไป ผู้วิจัยจึงสนใจ
ค้นหาข้อมูลรายละเอียดในเชิงลึกเพิ่มเติมถึงสาเหตุดังกล่าว ในการนี้เพื่อปูองกันความเสียหาย และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อสถาบันอุดมศึกษา และผู้ให้ข้อมูล ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอปกปิดการอ้างอิงใน
บทสัมภาษณ์ที่จะปรากฏขึ้นดังต่อไปนี้ตามเจตนารมย์ของผู้ให้สัมภาษณ์
“วิชานี้สอนแต่ content ไม่มี experience ของอาจารย์มาช่วย
เติมเต็ม เน้ น แต่เฉพาะเนื้อหาที่ส อนซึ่งขาดการบูรณาการ ส่ ง
ผลให้วิชานั้น ไม่สอดคล้องกับหลักการของศึกษาทั่วไป ซึ่งควร
เติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เชื่อมชีวิตจริงเข้ามาในเห็ น
ในรายวิชา ไม่ใช่เอาแต่สอนเนื้อหาตามความเชี่ยวชาญของเขา
เองอย่างเดียว พอเราส่งกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิเข้าไปตรวจเยี่ยม
การสอนก็พบว่าส่วนใหญ่ lecture อย่างเดียว เด็กมาเรียนก็ไม่
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สนุก แล้วไม่ได้ประโยชน์อะไร ส่วนเนื้อหาก็ไม่เคยปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยเลย หลายปีก่อนสอนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น”
นอกจากนี้ยังพบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง มีความร่วมมือทางวิชาการใช้ห มวดวิช า
การศึกษาทั่วไปร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น เนื่องจากสถาบันแห่งนั้นไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้นจึงได้ประสานใช้หลักสูตรรายวิชาการศึกษาร่วมกัน ส่งผลให้เมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยต้นทางแล้ว จึงทํา
ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังเช่นปรากฏในบทสัมภาษณ์ที่ว่า
“ขอเรียนตามตรงว่าสถาบันของเราใช้หลักสูตรการศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย .... เมื่อเขาปรับหลักสูตรมาอย่างไร เราก็ต้อง
เปลี่ยนหลักสูตรของเราตามนั้น เพราะเราไม่มีผู้รู้ที่จะทําของเรา
เอง เราไม่มีสํานักวิชาการศึกษาทั่ วไปเหมือนที่อื่นเขาด้วย แล้ว
ในส่วนของคนสอนซึ่งเป็นอาจารย์ของเราเองนั้น ก็ไม่ได้จบตรง
สาย อาศัย พยายามอ้างอิงจากคํ าอธิ บายรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร
แล้วเอามาคิดมาออกแบบเนื้ อหาและวิธีการสอนของเราให้ครบ
ตามคําอธิบายรายวิชาที่กําหนดมา”
นอกจากนี้ยังพบอีกว่านโยบายของผู้บริหารก็เป็นป๎จจัยสําคัญต่อการดํารงอยู่ของรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย โดยพบว่า
“ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาจากทางสายวิศวะ สายวิทยาศาสตร์
เขาก็อยากให้วิชาศึกษาทั่วไปตอบโจทย์ไปในทางศาสตร์ของสาย
เขา เขามองว่าให้เด็กมาเรียนศึกษาทั่วไป คือ มาเรียนเนื้อหาที่
เป็นพื้นฐานของวิชาชีพเขา หรือเกี่ยวเนื่องเป็นประโยชน์กับวิช า
ที่คณะเขาสอน ดังนั้นพวกรายวิชาทางมนุษยศาสตร์ หรือสังคม
ศาสตร์ เขาก็ไม่เอาไว้ โดยเฉพาะวิชาไทย ๆ เขามองว่าเรียนไป
ก็ไม่เกิดประโยชน์ เสียเวลา จริง ๆ เขาก็มองว่าศึกษาทั่วไปเรียน
แล้วเสียเวลาอยู่แล้ว ควรเอาให้คณะไปจัดการสอนที่ตอบสนอง
ความต้องการของคณะมากกว่า สิ่ง ที่เขาสั่งมาก็คือมาบังคับให้
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เราปรับเนื้ อหาบ้าง ตัดหน่วยกิตให้น้อยลงบ้าง จนในที่สุดก็ตัด
วิชานั้นออกไปเลย ก็น่าเสียดายที่เด็กจะไม่ได้เรียนแล้ว”
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสาระความเป็นไทยในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
การวิเคราะห์เนื้อหาสาระความเป็นไทยในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป มีเปูาประสงค์หลัก
เพื่ อ ค้ น หาสาระสํ า คั ญ ของเนื้ อ หาว่ า รายวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไปซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ น ไทยที่
สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนอยู่นั้นครอบคลุมในเนื้อหาด้านใดของความเป็นไทยบ้าง โดยศึกษาจาก
คําอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปในหมวดมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
เป็นสําคัญ ประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 15 แห่ง จําแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ สถาบันที่
เน้ น การวิจั ย สถาบั น ที่เน้ น ระดับ ปริ ญญาตรี และสถาบันเฉพาะทาง ทั้ง นี้ผู้ วิจัย ศึกษาคํ าอธิบาย
รายวิชาจากข้อมูลหลักฐานลายลักษณ์ของสถาบันต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มสถาบันที่เนในการวิจัย จํานวน 5 สถาบัน ได้แก่
1) คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
2) คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
3) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
4) หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
5) คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
กลุ่มสถาบันที่เนในระดับปริญญาตรี จํานวน 5 สถาบัน ได้แก่
1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
2) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
3) หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
4) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
5) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
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กลุ่มสถาบันเฉพาะทาง จํานวน 5 สถาบัน ได้แก่
1) หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2558
2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
4) คําอธิบายรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
5) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สถาบันการพลศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
จากการศึกษาคําอธิบายรายวิชาการศึกษาทั่วไปซึ่งเอกสารทางราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้ง 15 สถาบันข้างต้น ผู้วิจัยจะรายงานผลการวิจัยตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การจัดหมวดหมู่รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปของแต่ละสถาบัน ซึ่งรับผิดชอบ
โดยสํานักวิชาการศึกษาทั่วไป หรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น
ประเด็นที่ 2 จํานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปในหมวดมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หรือที่มีชื่อ
เรียกเป็นอย่างอื่น เปรียบเทียบกับจํานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยของสถาบัน
นั้น ๆ
ประเด็นที่ 3 ผลการจําแนกคําอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยของแต่
ละสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นที่ 4 การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยจาก
คําอธิบายรายวิชาทั้งหมดจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 15
ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ว่าด้วยการจัดหมวดหมู่รายวิชาการศึกษาทั่วไปของแต่ละสถาบันที่รับผิดชอบ
โดยสํานักศึกษาการศึกษาทั่วไป หรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น พบว่าจากข้อมูลของ
สถาบันอุ ดมศึกษา 15 แห่ง มีการจัดการหมวดหมู่รายวิชาการศึกษาทั่วไปโดยกําหนดชื่อเรียก
คล้ายคลึงกันจํานวน 14 แห่ง และกําหนดชื่อเรียกแตกต่างออกไปจํานวน 1 แห่ง ตามรายละเอียดที่
ปรากฏดังนี้
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ หมวด
มนุษยศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ หมวดสหศาสตร์ และ หมวด
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือภาษาต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 5 กลุ่มสาระ ได้แก่
อยู่ดีมีสุข (wellness) ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
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(Thai Citizen and Global Citizen) ภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication)
และ สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
วิ ช าแกนศึ ก ษาทั่ ว ไป กลุ่ ม วิ ช าภาษาต่ า งประเทศ กลุ่ ม วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหศาสตร์
4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ หมวด
มนุษยศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ และ หมวดภาษา
5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ กลุ่ม
ภาษา
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์ และ กลุ่มภาษาและ
การสื่อสาร
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์ และ กลุ่มภาษาและ
การสื่อสาร
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์ และ กลุ่มภาษาและ
การสื่อสาร
9) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ กลุ่ม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และ กลุ่ม
ภาษาและการสื่อสาร
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
วิช ามนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ กลุ่ มวิ ช าภาษาและการสื่ อสาร และกลุ่ ม วิช าวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกีฬา
11) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นํา
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ กลุ่มวิชาพลศึกษา
และกลุ่มวิชาแกน
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12) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่ มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชา
ภาษา
13) วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
14) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชา
ภาษา
15) สถาบันการพลศึกษา จําแนกรายวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่ม วิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชา
ภาษา
ตารางที่ 22 การจัดหมวดหมู่รายวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มตัวอย่าง
สถา
หมวด/กลุ่ม วิชาศึกษาทั่วไปที่รับผิดชอบโดยสานักศึกษาทั่วไป/เทียบเท่า
บัน
วิทยาศาสตร์+
มนุษย สังคม สหศาสตร์
ภาษา
แกน
คณิตศาสตร์
ศาสตร์ ศาสตร์
จุฬาฯ
x
x
x
x
x
มก.
อยู่ดีมีสุข
ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
x
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
สุนทรียศาสตร์
มทส.
x
x
x
x
มธ.
x
x
x
x
มอ. วิทย์สุข
วิทย์
x
x
ภาพ
เทคโน
โลยี
มรภ.
x + เทคโนโลยี
x
x
x
ชม
มรภ.
x + เทคโนโลยี
x
x
x
ชร.
มรภ.
x + เทคโนโลยี
x
x
x
-
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สถา
บัน
มรภ.
มค.
มรภ.
รพ.
รร.
จปร.

หมวด/กลุ่ม วิชาศึกษาทั่วไปที่รับผิดชอบโดยสานักศึกษาทั่วไป/เทียบเท่า
วิทยาศาสตร์+
มนุษย สังคม สหศาสตร์
ภาษา
แกน
คณิตศาสตร์
ศาสตร์ ศาสตร์
x + เทคโนโลยี
x
x
x
x + เทคโนโลยี/กีฬา

วิทย์ วิทย์ พล
คณิต บูร ศึก
ณา ษา
การ
วพม.
x
วพ.ตร. x
เทคโน
โลยี
สบศ.
x + เทคโนโลยี
สพศ.
x + เทคโนโลยี

x

-

x

-

x

x

เสริมสร้าง
ลักษณะ
ผู้นํา

x

x

x
x

x
x

-

x
x

-

x

-

x
x

-

x
x

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 14 แห่ง (ร้อยละ 93.33) มีการ
จําแนกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปออกเป็นอย่างน้อย 4 หมวด เหมือนกัน ได้แก่ หมวดมนุษยศาสตร์
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ และหมวดภาษา จะมีแตกต่างในการจัด
หมวดทั้ง 4 หมวดข้างต้นในกรณีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการบูรณาการ 3 หมวด
เข้าด้วยกัน กล่าวคือ หมวดมนุษยศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์
แล้วจําแนกใหม่ออกเป็น 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ นอกจากนี้ในบางสถาบันยังได้
เพิ่มเติมสาระความรู้ในแต่ละหมวดด้วยมีรายละเอียดดังนี้
1) การเพิ่ ม เติ ม สาระความรู้ เ รื่ อ งเทคโนโลยี ใ นหมวดวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
ประกอบด้ว ย 9 สถาบั น ได้แก่ มหาวิ ทยาลั ย สงขลานครินทร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถาบันการพลศึกษา นอกจากนี้ใน
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กรณี ข องวิ ท ยาลั ย พยาบาลตํ า รวจ ยั ง ได้ จํ า แนกหมวดเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ออกมาเป็ น อี ก
1 หมวดใหญ่ด้วย
2) การเพิ่มเติมสาระความรู้เรื่องกีฬา ปรากฏใน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ซึ่งรวมหมวดกีฬานี้ไว้กับหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่วนในกรณีของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ได้เพิ่มหมวดพลศึกษา เข้ามาเป็นอีกหนึ่งหมวดใหญ่
3) การเพิ่มเติมหมวดวิชาสหศาสตร์ ปรากฏในกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพียงแห่ง
เดียว ซึ่งกําหนดให้นิสิตทุกคนต้องเรียนวิชาในหมวดสหศาสตร์อย่างน้อย 1 รายวิชาด้วย
4) การเพิ่มเติมหมวดวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นํา ปรากฏในกรณีของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ซึ่งกําหนดเป็นวิชาบังคับในหมวดการศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน
5) การเพิ่มเติมหมวดวิชาแกน ในกรณีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งกําหนดให้สํานักงานศึกษาทั่วไป หรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มีชื่อเรียกเป็น
อย่ า งอื่ น เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ แตกต่ า งจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ กํ า หนดให้ แ ต่ ล ะคณะเป็ น
ผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดดังกล่าว
6) หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จําแนกหมวด
ดังกล่าวออกเป็น 2 หมวด ได้แก่ หมวดวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหมวดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ในขณะที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จําแนกหมวดดังกล่า วออกเป็น หมวดวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเพิ่มเติมในหมวดวิทยาศาสตร์บูรณาการ
7)
การควบรวมหมวดวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ และหมวดวิ ช าสั ง คมศาสตร์ พบว่ า มี
สถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สถาบันบั ณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ควบรวมหมวดวิชาทั้งสองหมวดเข้าไว้
ด้วยกัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าหมวดวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
8) ในหมวดวิชาภาษา ประกอบไปด้วย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งเน้นใน
เรื่องการทักษะทางภาษาสําหรับนิสิตนักศึกษา โดยแต่ละสถาบันอาจกําหนดให้นิ สิตนักศึกษาเลือก
รายวิชาเรียนแตกต่างกัน ซึ่งในส่วนของภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ทุกสถาบันบังคับให้นิสิตนักศึกษาทุก
คนต้องเรียน ส่วนภาษาไทย บางสถาบันอุดมศึกษาจะจัดสรรให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนในในฐานะวิชา
บังคับในหมวดภาษา หรือบางสถาบันก็จะจัดให้นิสิตนักศึกษาได้เลือกเรียนในหมวดวิชามนุษยศาสตร์
ประเด็นที่ 2 จํานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปในหมวดมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หรือที่มีชื่อ
เรียกเป็นอย่างอื่น เปรียบเทียบกับจํานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยของสถาบัน
นั้น ๆ พบว่าเมื่อศึกษาในเชิงลึกแล้วรายวิชาศึกษาทั่วไปในหมวดมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในแต่
ละสถาบั น มีจํ านวนสั ดส่ วนไม่เท่ากัน อีกทั้งยังครอบคลุ มเนื้อหาสาระอย่างกว้างขวาง ซึ่งวิชาที่มี
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เนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยส่วนใหญ่ ล้วนเป็นวิชาที่อยู่ในสองหมวดดังกล่าวข้า งต้นด้วย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 23 เปรียบเทียบจํานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปหมวดมนุษยศาสตร์ และหมวดสังคมศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
สถาบัน
จานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด
จานวนรายวิชาที่เกี่ยวขใองกับ
ความเป็นไทย
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
จุฬาฯ
83
54
11
7
มก.

มทส.
มธ.
มอ.
มรภ.ชม.
มรภ.ชร.
มรภ.
มรภ.มค.
มรภ.รพ.
รร.จปร.
วพม.
วพ.ตร.
สบศ.
สพศ.

กลุ่มสาระพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก
20
9
11
8
66
4
8
4
6
2
2
6
5
31
2
3
1
5
2
2
24
9
11

กลุ่มสาระพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก
5
1
2
1
15
0
3
2
2
1
2
1
2
5
1
2
0
1
0
1
7
2
3

จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มี จํ า นวนรายวิ ช าหมวด
มนุษยศาสตร์ และหมวดสังคมศาสตร์ มากที่สุด กล่าวคือ 83 วิชา และ 54 วิชา ตามลําดับ รวมทั้งสิ้น

136
137 รายวิชา อีกทั้งมีจํานวนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยมากที่สุดด้วยเช่นกัน กล่าวคือ หมวด
วิชามนุษยศาสตร์ 11 รายวิชา และ หมวดสังคมศาสตร์ 7 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 18 รายวิชา รองลงมา
ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจํานวนรายวิชาหมวดมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น
66 รายวิชา และมีจํานวนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย 15 รายวิชา ส่วนลําดับที่สาม ได้แก่
สถาบั น บัณฑิตพัฒนศิล ป์ มีจํ านวนรายวิชาหมวดมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้ น 24
รายวิชา และมีจํานวนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย 7 รายวิชา ทั้งนี้สามารถสรุปจํานวนรวม
รายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปหมวดมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ กั บจํ า นวนรวมรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยในหมวดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้ดังนี้
แผนภูมิที่ 3 สัดส่วนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
กับรายวิชาศึกษาทั่วไปในหมวดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
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วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันการพลศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

จานวนรวมรายวิชาศึกษาทัว่ ไปหมวด
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนรวมรายวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ อง
กับความเป็ นไทยหมวดวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

จากข้อมูลจํานวนรายวิชาข้างต้นจะเห็นได้ว่าจํานวนรายวิชาศึกษาทั่วไปหมวดมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง มีจํานวน 348 รายวิชา ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยจํานวน 77 รายวิชา คิดเป็นอัตราส่วน 1 : 22 นอกจากนี้จํานวนรายวิชา
การศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยไม่ได้มีสัดส่วนสัมพันธ์กับจํานวนรายวิชาการศึกษาทั่วไป
ในหมวดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของแต่ ละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
จํานวนรายวิชาดังกล่าว มีความห่างมากในแต่ละสถาบัน กล่าวคือ มีตั้งแต่จํานวน 1 รายวิชา กระทั่ง
18 รายวิชา ดังที่ปรากฏในกราฟเส้น
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ประเด็นที่ 3 ผลการจําแนกคําอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยของ
แต่ละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งความเป็นไทยในที่นี้เป็นความหมายกว้าง ครอบคลุมองค์ความรู้รอบด้าน
เกี่ยวกับ “ไทย” โดยผู้วิจัยนําคําอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปหมวดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 15 แห่ง จํานวนทั้งสิ้น 348 รายวิชา มาพิจารณาทั้งในส่วนของชื่อวิชา และ
รายละเอียดที่ปรากฏในคําอธิบายรายวิชาเพื่อค้นหาว่าวิชาใดเข้าข่ายในรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยบ้าง
จากการศึกษาชื่อรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาจากหลักฐานลายลักษณ์ฉบับล่าสุดของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 15 แห่ง พบว่า สามารถจําแนกรายวิชาศึกษาทั่ วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
ทั้ง 77 รายวิชา ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก ชื่อรายวิชาระบุถึงความเป็นไทยชัดเจน พบว่ามี
จํานวน 49 วิชา ใน 13 สถาบัน และกลุ่มที่สอง ชื่อรายวิชาไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นไทย แต่มี
คําอธิบายรายวิชาระบุถึงความเป็นไทย จํานวน 28 วิชา ใน 13 สถาบันเช่นกัน
ประเด็นที่ 4 การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยจาก
คําอธิบายรายวิชาทั้งหมดจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 15 แห่ง พบว่า ในคําอธิบายรายวิชานั้นจะปรากฏ
คําสําคัญที่ให้อรรถาธิบายว่าในแต่ละรายวิชาประกอบด้วยเนื้อหาสาระสําคัญเรื่องใดที่สัมพันธ์กับ
ความเป็นไทย ผู้วิจัยได้แจกแจงความถี่ของคําสําคัญที่ปรากฏในคําอธิบายรายวิชาซึ่งหากในรายวิชาใด
ที่ปรากฏคําสําคัญซ้ํากันมากกว่า 1 ครั้ง ก็จะนับคําดังกล่าวเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้หลักฐานจาก
วิเคราะห์เนื้อหาซึ่งปรากฏในคําอธิบายรายวิชาแล้วพบว่าสามารถจําแนกเนื้อหาตามหมวดความรู้ได้
ทั้งหมด 20 หมวด เรียงตามลําดับความถี่ที่พบจากมากไปน้อยซึ่งความถี่ในที่นี้ คือ จํานวนครั้งที่พบคํา
ดังกล่าวในคําอธิบายรายวิชาทั้ง 77 รายวิชา ดังนี้
ตารางที่ 24 ความถี่ของหมวดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยซึ่งปรากฏในคําอธิบายรายวิชา
ลาดับ
หมวดความรูใ
ความถี่
1
สังคม
77
2
ภูมิป๎ญญา
54
3
ศิลปะ
50
4
วัฒนธรรม
34
5
ประวัติศาสตร์
31
6
กฎหมาย
26
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ลาดับ
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17

หมวดความรูใ
พระมหากษัตริย์
ศาสนา
ภาษาไทย
ภูมิศาสตร์
ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี
ความคิดความเชื่อ
ประชากร
วิถีชีวิต
สิ่งแวดล้อม
การเกษตร
โบราณคดี
มารยาท
สถาป๎ตยกรรม
มรดก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความถี่
23
18
15
14
11
9
8
8
8
7
4
4
4
3
2

ข้อมูลแจกแจงความถี่ของคําสําคัญที่ปรากฏในคําอธิบายรายวิชาในตารางข้างต้นแสดงให้
เห็นว่า เนื้อหาสาระที่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยนิยมกําหนดเป็นความรู้
พื้นฐานของผู้เรียน 5 ลําดับแรก ได้แก่ หมวดความรู้ด้านสังคม หมวดความรู้ด้านภูมิป๎ญญา หมวด
ความรู้ ด้านศิล ปะ หมวดความรู้ ด้านวัฒ นธรรม และหมวดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ตามลํ าดั บ
นอกจากนี้หมวดความรู้ที่ปรากฏในคําอธิบายรายวิชาน้อยที่สุด ได้แก่ หมวดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทั้งนี้สามารถคํานวณสัดส่วนหมวดความรู้ต่าง ๆ ได้ดังนี้
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แผนภูมิที่ 4 สัดส่วนของหมวดความรู้ในรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
ของสถาบันอุดมศึกษา

สัดส่ วนหมวดความรู้ เกี่ยวกับความเป็ นไทย

สังคม
1%

1%
2%
2%

2%

1%

ภูมิปัญญา
1%

ศิลปะ

0%

วัฒนธรรม

2%

ประวัติศาสตร์

2%

กฎหมาย

19%

พระมหากษัตริ ย์

3%

ศาสนา

3%

ภาษา

4%

ภูมิศาสตร์
13%

4%

ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี
ความคิดความเชื่อ
วิถีชีวิต

6%

สิ่งแวดล้ อม
6%

12%
8%

8%

ประชากร
การเกษตร
สถาปัตยกรรม
มารยาท
โบราณคดี
มรดก (โลก)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นอกจากการวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของหมวดความรู้ดังปรากฏผ่านคําสําคัญข้างต้น ผู้วิจัยได้
พิจารณาคําอธิบายรายวิชาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นว่าในแต่ละหมวดความรู้นั้นประกอบด้วยเนื้อหาสาระ
ประการใด เพื่อจะสกัดให้ชัดเจนว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยเรื่องใดที่สถาบันอุดมศึกษามุ่ง
ปลูกฝ๎งให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา ดังนั้นต่อไปนี้ผู้วิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห์เนื้อหาในแต่ละ
หมวดความรู้ข้างต้น ในกรณีที่มีป๎ญหาว่าด้วยความหมายของคําศัพท์ที่อาจก่อให้เกิดข้อถกเถียง ผู้วิจัย
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จะขอยึดถือตามความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นฉบับ
ล่าสุด และหนังสือ คลังคา ของ นววรรณ พันธุเมธา เนื่องจากหนังสือทั้งสองเล่มนับเป็นหนังสืออ้างอิง
ที่ได้รับ การยอมรับ อย่างกว้างขวางในแวดวงภาษาไทย นอกจากนี้ในการนําเสนอข้อมูล ผู้ วิจัยจะ
เรียงลําดับตามความถี่ของคําที่ปรากฏ ในกรณีที่มีความถี่เท่ากันจะเรียงลําดับตามตัวอักษรไทย มี
รายละเอียดกล่าวคือ
1) หมวดสังคม พบว่า คําสําคัญที่ปรากฏในหมวดความรู้นี้ประกอบด้วยคําว่า การเมืองการ
ปกครอง ความชอบธรรม ชาติ ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สถาบัน สังคม และอํานาจรัฐ สามารถแจก
แจงความถี่ของคําที่ปรากฏดังนี้

ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ตารางที่ 25 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดสังคม
คาสาคัญ
สังคม
การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ
สถาบัน
อํานาจรัฐ
ความชอบธรรม
ชาติ
ธรรมาภิบาล
อารยธรรม
รวม

ความถี่
32
21
12
5
3
1
1
1
1
77

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคําสําคัญที่พบมากที่สุดสามอันดับแรกในหมวดสังคมได้แก่คําว่า
1)สังคม 2)การเมืองการปกครอง และ 3)เศรษฐกิจ ตามลําดับ ทั้งนี้คําว่าสังคม เป็นคําสําคัญที่พบ
ความถี่สูงสุดในการวิเคราะห์เนื้อหาจากคําอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวคือ พบคําดังกล่าวมาก
ปรากฏถึง 32 รายวิชา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดคําว่าอารยธรรม อยู่ในหมวดสังคมด้วย สืบเนื่องจากคํานิย าม
ของคําว่า อารยธรรม ซึ่ง นววรรณ พันธุเมธา (2550) ให้ความหมายว่า “ความเจริญเนื่องด้วยองค์กร
ของสังคม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ” เป็นไปในทํานองเดียวกับความหมายของ ราชบัณฑิตยสถาน
(2554) ความว่า “ความสงบสุขของสังคมที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งศีลธรรมและกฎหมาย; ความเจริญ
เนื่องด้วยองค์การของสังคม เช่น การเมือง ... เศรษฐกิจ”
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2) หมวดภูมิป๎ญญา พบว่าคําสําคัญที่ปรากฏในหมวดความรู้นี้ได้แก่คําว่า การละเล่น ชนบท
ชาวบ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ผ้า ภูมิป๎ญญา และเมือง สามารถแจกแจงความถี่ของคําที่ปรากฏดังนี้

ลาดับ
1
2
3
4
5

ตารางที่ 26 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดภูมิป๎ญญา
คาสาคัญ
ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น
ชุมชน
เมือง
การละเล่น
ชนบท
ชาวบ้าน
ผ้า
รวม

ความถี่
19
18
7
2
1
1
1
1
54

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคําสําคัญที่ปรากฏในหมวดภูมิป๎ญญามากที่สุดสามอันดับแรก
ได้แก่คําว่า 1)ภูมิป๎ญญา 2)ท้องถิ่น และ 3)ชุมชน ทั้งนี้จากการศึกษาคําอธิบายรายวิชามักจะพบคําว่า
ภูมิป๎ ญญา ปรากฏคู่ กับ คํา ว่า ท้อ งถิ่น หรือชาวบ้า น เช่น ภูมิ ป๎ญ ญาท้ องถิ่น ภูมิ ป๎ญ ญาชาวบ้ า น
อย่างไรก็ดีผู้วิจัยได้จําแนกคําดังกล่าวออกจากกันเพื่อแสดงให้เห็นความหลากหลายของการเลือกใช้คํา
สําคัญในคําอธิบายรายวิชาที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอื่นนอกจากความเป็นเมือง
3) หมวดศิลปะ พบว่าคําสําคัญที่พบในหมวดนี้มีความหลากหลายอย่างมาก ส่วนของคําที่
แสดงหมวดหมู่นี้ปรากฏคําว่า ศิลปะ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ ในขณะที่เมื่อพิจารณาในส่วนของ
ประเภทใหญ่ ๆ ทางศิลปะ จะพบคําแสดงประเภท ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย อีก
ทั้ ง ยั ง ปรากฏคํ า สํ า คั ญ อั น เป็ น ส่ ว นประกอบของศิ ล ปะแต่ ล ะประเภท ได้ แ ก่ ประเภทศิ ล ปะ
ประกอบด้ ว ยคํ า ว่ า จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม ลวดลายไทย หั ต ถกรรม ประเภทดนตรี ไ ทย
ประกอบด้วยคําว่า คีตนิพนธ์ เครื่องดนตรี เพลงไทย นักแสดงเพลง ส่วนประเภทนาฏศิลป์ไทย หรือ
การแสดง ประกอบด้ว ยคําว่า โขน เซิ้ง ฟูอน ระบํา รํ า ละคร ศิล ปะการแสดงพื้นบ้าน และหุ่ น
สามารถแจกแจงความถี่ดังนี้
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ลาดับ
1
2
3
4
5

6

ตารางที่ 27 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดศิลปะ
คาสาคัญ
ศิลปะ
ดนตรีไทย
ทัศนศิลป์
นาฏศิลป์ไทย
เพลงไทย
เครื่องดนตรี
ประติมากรรม
ลวดลายไทย
ศิลปกรรม
หัตถกรรม
โขน
คีตนิพนธ์
เครื่องดนตรี
งานสร้างสรรค์
จิตรกรรม
เซิ้ง
นักแต่งเพลง
ฟูอน
ระบํา
รํา
ละคร
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
หุ่น
รวม

ความถี่
8
8
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50

ข้อมูล ข้างต้นพบว่าคําสํ าคัญในหมวดศิลปะที่ปรากฏมากที่สุ ดสามอันดับแรกได้แก่คําว่า
1)ศิลปะ ดนตรี 2)ทัศนศิลป์ และ 3)นาฏศิลป์ ซึ่งล้วนเป็นคําที่จําแนกประเภทของงานศิลปะ ทั้งนี้เมื่อ
พิจ ารณาโดยละเอีย ดจะพบว่า ดนตรีไทย จะเป็นคําที่ป รากฏในคําอธิบ ายรายวิช าบ่อยครั้งกว่ า
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ประเภททัศนศิลป์ ส่วนนาฏศิลป์เป็นประเภทที่ปรากฏน้อยครั้งมากที่สุดในบรรดาประเภททางศิลปะ
ทั้งหมด
4) หมวดวัฒนธรรม พบว่าคําสําคัญที่พบในหมวดนี้ล้วนเป็นคํา หรือวลีที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรม
ทั้งสิ้น ได้แก่คําว่า วัฒนธรรม เอกลักษณ์ และวลีว่า การแสดงออกด้านวัฒนธรรม ความสัมพันธ์หรือ
ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรม โดยคําสําคัญในหมวดนี้สามารถแจกแจงความถี่ได้
ดังนี้

ลาดับ
1
2
3
4

ตารางที่ 28 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดวัฒนธรรม
คาสาคัญ
วัฒนธรรม
เอกลักษณ์
ความสัมพันธ์/ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
การแสดงอออกทางวัฒนธรรม
คุณค่าทางวัฒนธรรม
รวม

ความถี่
27
3
2
1
1
34

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคําว่า วัฒนธรรม ซึ่งเป็นหมวดความรู้ใหญ่ได้รับการกล่าวถึงมาก
ที่สุด ทั้งนี้เมื่อนับความถี่เฉพาะคําสําคัญที่ปรากฏในคําอธิบายรายวิชาทั้งหมดพบว่า คําว่าวัฒนธรรม
ปรากฏความถี่เป็นอันดับสอง กล่าวคือ 27 ครั้ง รองจากคําว่าสังคม ซึ่งปรากฏความถี่ มากที่สุดถึง 32
ครั้ง อย่างไรก็ดีมักจะพบบการใช้คําทั้งสองปรากฏคู่กันในคําอธิบายรายวิช า กล่าวคือ สังคมและ
วัฒนธรรม ส่วนในหมวดวัฒนธรรม คําที่ปรากฏในอันดับสองและสาม ได้แก่คําว่า เอกลักษณ์ และ
ความสัมพันธ์/ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ตามลําดับ
5) หมวดประวัติศาสตร์ พบว่าคําสําคัญในหมวดนี้ สามารถจําแนกได้ออกเป็ น 3 รูปแบบ
ได้แก่ รูปแบบแรกระบุชื่ออาณาจักร เมือง หรือแว่นแคว้นสําคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่คําว่า ทวาร
วดี ธนบุรี ฟูนัน รัตนโกสิ นทร์ ล้านนา ศรีวิชัย สยาม สุ โขทัย อยุธยา ส่วนรูปแบบที่ส องเป็นคําที่
เกี่ย วเนื่องทางช่ว งเวลาทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พุทธศตวรรษที่ 19 และรูปแบบสุ ดท้าย คือ
คําทั่วไปทางประวัติศาสตร์ ได้แก่คําว่า ประวัติศาสตร์ และเมืองโบราณ ดังนี้
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ลาดับ
1
2
3
4

ตารางที่ 29 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดประวัติศาสตร์
คาสาคัญ
ประวัติศาสตร์
รัตนโกสินทร์
ล้านนา
สุโขทัย
ทวารวดี
ธนบุรี
ฟูนัน
เมืองโบราณ
ศรีวิชัย
สยาม
อยุธยา
รวม

ความถี่
13
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
31

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคําสําคัญในหมวดประวัติศาสตร์ที่พบได้มากที่สุดสามอันดับแรก
ได้แก่คําว่า 1)ประวัติศาสตร์ 2)รัตนโกสินทร์ 3)ล้านนา สุโขทัย ตามลําดับ ซึ่งล้วนเป็นชื่ออาณาจักร
หรือเมืองทางประวัติศาสตร์
6) หมวดกฎหมาย พบสําคัญที่ปรากฏในหมวดนี้ ได้แก่คําว่า กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
ความเป็นธรรม ความเสมอภาค หน้าที่พลเมือง รัฐธรรมนูญ ระบอบประชาธิปไตย ศาล และสิทธิ
เสรีภาพ สามารถแจกแจงความถี่ได้ดังนี้

ลาดับ
1
2

ตารางที่ 30 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดกฎหมาย
คาสาคัญ
กฎหมาย
ระบอบประชาธิปไตย
หน้าที่พลเมือง
รัฐธรรมนูญ
ศาล

ความถี่
5
5
3
3
3
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ลาดับ
3
4

คาสาคัญ
สิทธิเสรีภาพ
กระบวนการยุติธรรม
ความเป็นธรรม
ความเสมอภาค
รวม

ความถี่
3
2
1
1
26

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความถี่ของคําสําคัญที่ปรากฏในหมวดกฎหมายสามอันดับแรก
ได้แก่คําว่า 1)กฎหมาย ระบอบประชาธิปไตย 2)หน้าที่พลเมือง รัฐธรรมนูญ ศาล สิทธิเสรีภาพ และ
3)กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้คําว่าระบอบประชาธิปไตย ในบางรายวิชายังปรากฏการขยายความ
เพิ่มเติมอีกด้วยว่า ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
7) หมวดพระมหากษัตริย์ คําสําคัญในหมวดดังกล่าวปรากฏคําว่า โครงการ/ทฤษฎีอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ พระราชกรณีย
กิจ วัง และเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแจกแจงความถี่ได้ดังนี้

ลาดับ
1
2
3
4

ตารางที่ 31 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดพระมหากษัตริย์
คาสาคัญ
เศรษฐกิจพอเพียง
พระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
โครงการ/ทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระราชกรณียกิจ
วัง
รวม

ความถี่
11
4
3
3
1
1
23

ข้อมูล ข้างต้น แสดงให้เห็ น ว่าคําสํ าคัญในหมวดพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏความถี่สู งสุ ด 3
อันดับแรก ได้แก่ 1) เศรษฐกิจพอเพียง 2) พระมหากษัตริย์ และ 3) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 โครงการ/ทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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8) หมวดศาสนา พบว่าปรากฏคําสําคัญในหมวดนี้ ได้แก่คําว่า คุณธรรม หรือจริยธรรม คํา
สอน หรือพุทธธรรม พิธีกรรม วัด และศาสนา สามารถแจกแจงความถี่ได้ดังนี้

ลาดับ
1
2
3
4

ตารางที่ 32 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดศาสนา
คาสาคัญ
คุณธรรม จริยธรรม
ศาสนา
คําสอน / พุทธธรรม
พิธีกรรม
วัด
รวม

ความถี่
6
6
3
2
1
18

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคําสําคัญที่ปรากฏความถี่สูงสุดสามอันดับแรกในหมวดศาสนา
ได้แก่คําว่า 1)คุณธรรม/จริยธรรม ศาสนา 2) คําสอน/พุทธธรรม และ 3) พิธีกรรม ทั้งนี้ในคําอธิบาย
รายวิ ช า คํ า ว่ า คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จะเป็ น คํ า ที่ ป รากฏคู่ กั น เสมอ ส่ ว นคํ า ว่ า คํ า สอน
จะปรากฏในความหมายเดียวกับคําว่า พุทธธรรม ส่วนคําว่า พิธีกรรม ที่ปรากฏในคําอธิบายรายวิชา
จะใช้ในนัยยะหมายถึง พิธีกรรมทางศาสนา เพราะปรากฏในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
9) หมวดภาษาไทย พบคําสําคัญที่ปรากฏในคําอธิบายรายวิชา ได้แก่คําว่า โครงสร้างภาษา
ภาษา วรรณกรรม หรือวรรณคดี สามารถแจกแจงความถี่ดังนี้

ลาดับ
1
2

ตารางที่ 33 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดภาษาไทย
คาสาคัญ
ภาษาไทย
วรรณกรรม วรรณคดี
โครงสร้างภาษา
รวม

ความถี่
7
7
1
15

ข้อมูล ในตารางแสดงให้ เห็ น ว่าคําสํ าคัญในหมวดภาษาที่ป รากฏในคําอธิบายรายวิช าซึ่ ง
สามารถแจกแจงความถี่ได้ปรากฏว่ามี 2 ลําดับด้วยกัน ได้แก่ 1) ภาษา และ วรรณกรรม หรือ
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วรรณคดี 2) โครงสร้างภาษา ซึ่งภาษาในที่นี้หมายถึงภาษาไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาไทยถิ่น (dialect)
10) หมวดภูมิศาสตร์ พบว่ามีคําสําคัญปรากฏในคําอธิบายรายวิชาได้แก่คําว่า ภาคตะวันออก
ภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และอันดามัน สามารถแจกแจงความถี่ดังนี้

ลาดับ
1
2
3

ตารางที่ 34 ความถีข่ องคําสําคัญในหมวดภูมิศาสตร์
คาสาคัญ
ภูมิศาสตร์
ภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ
ภาคตะวันออก
อันดามัน
รวม

ความถี่
8
2
2
1
1
14

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคําสําคัญที่ปรากฏความถี่สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1) ภูมิศาสตร์ 2)
ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ และ 3) ภาคตะวันออก และอันดามัน ทั้งนี้พบว่าหมวดภูมิศาสตร์ พบทั้ง
ส่วนประกอบของภูมิศาสตร์ อันได้แก่ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ รวมถึงภูมิศาสตร์ ที่ถูกจําแนก
ออกเป็นพื้นที่ ได้แก่ ภาคตะวันออก และอันดามัน
11) หมวดขนบ ธรรมเนียม ประเพณี พบว่าในคําอธิบายรายวิชาใช้ปรากฏคํา ว่า ขนบ ธรรม
เนียม ประเพณี อยู่ด้วยกัน ไม่ได้แยกออกจากกันแต่ประการใด สามารถแจกแจงความถี่ดังนี้
ตารางที่ 35 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดขนบ ธรรมเนียม ประเพณี
ลาดับ
คาสาคัญ
ความถี่
1
ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี
11
รวม
11
จะเห็ น ได้ ว่า คํา ว่า ขนบ ธรรมเนีย ม ประเพณี เป็ นคํ าสํ าคั ญที่ ปรากฏอยู่ ด้ว ยกั นเสมอใน
คําอธิบายรายวิชา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ตรวจสอบนิยามของทั้ง 3 คําดังกล่าว พบว่า ราชบัณฑิตยสถาน
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(2554) ให้ความหมายของ ขนบ ว่าหมายถึง “แบบอย่าง แผน ระเบียบ” ธรรมเนียม หมายถึง
“ประเพณี แบบแผน แบบอย่าง” และ ประเพณี หมายถึง “สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมา
จนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือ จารีตประเพณี ” อย่างไรก็ดีผู้วิจัยได้ตรวจทานเพิ่มเติมจาก
นววรรณ พันธุเมธา (2550) พบว่า ขนบ หมายถึง “แบบอย่าง” ธรรมเนียม หมายถึง “แบบอย่างที่
นิยมกันมา” และประเพณี หมายถึง “ความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมา
นาน” ด้วยความคล้ายคลึงกันของความหมายดังที่นําเสนอมานี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่คําทั้งสามคําเป็นคํา
ที่มักปรากฏอยู่ด้วยกันเสมอ
12) หมวดความคิดความเชื่อ พบว่าปรากฏคําสํ าคัญในคําอธิบายรายวิ ช าได้แก่คําว่า
ความคิดความเชื่อ และ ค่านิยม สามารถแจกแจงความถี่ดังนี้

ลาดับ
1
2

ตารางที่ 36 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดความคิดความเชื่อ
คาสาคัญ
ความคิดความเชื่อ
ค่านิยม
รวม

ความถี่
7
2
9

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงคําสําคัญที่ปรากฏในหมวดความคิดความเชื่อซึ่งมีความถี่มาก
ที่สุดได้แก่คําว่า 1)ความคิดความเชื่อ และ 2) ค่านิยม ตามลําดับ อย่างไรก็ดีคําว่าความคิดความเชื่อ
เป็นคําที่ปรากฏร่วมกันเสมอในคําอธิบายรายวิชา มักไม่พบปรากฏแยกออกจากกันแต่อย่างใด
13) หมวดประชากร พบคําสํ าคัญที่ป รากฏในคําอธิบายรายวิ ช าได้แก่คําว่า เชื้อชาติ
เผ่านพันธุ์ ชาติพันธุ์ เพศสภาพ เพศวิถี และสัญชาติ สามารถแจกแจงความถี่ดังนี้

ลาดับ
1
2
3
4

ตารางที่ 37 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดประชากร
คาสาคัญ
ชาติพันธุ์
เชื้อชาติ
เผ่าพันธุ์
เพศวิถี

ความถี่
3
1
1
1
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ลาดับ
5
6

คาสาคัญ
เพศสภาพ
สัญชาติ
รวม

ความถี่
1
1
8

ข้อมูลในตารางแสดงให้เห็นว่าหมวดประชากร คําสําคัญที่พบว่ามีความถี่มากที่สุดได้แก่คําว่า
ชาติพันธุ์ ซึ่งคําที่ปรากฏในหมวดนี้ล้วนเป็นคําที่แสดงสถานะ และใช้จําแนกกลุ่มประชากรในประเทศ
ไทยออกจากกัน จําแนกเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ
สภาพ และกลุ่มที่สามารถเปลี่ยนแปลง ได้แก่ สัญชาติ และเพศวิถี
14) หมวดวิถีชีวิต พบคําสําคัญที่ปรากฏในคําอธิบายรายวิชาได้แก่คําว่า ชี วิตความเป็นอยู่
และวิถีชีวิต สามารถแจกแจงความถี่ดังนี้

ลาดับ
1
2

ตารางที่ 38 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดวิถีชีวิต
คาสาคัญ
วิถีชีวิต
ชีวิตความเป็นอยู่
รวม

ความถี่
7
1
8

ข้อมูลในตารางนี้แสดงให้เห็นว่าคําสําคัญที่ปรากฏในหมวดวิถีชีวิตมี 2 คํา โดยคําว่า วิถีชีวิต
พบว่ามีความถี่สูงกว่าคําว่า ชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งทั้งสองคํามีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
ครรลองแห่งชีพ หรือ ทางในการดําเนินชีพ
15) หมวดสิ่งแวดล้อม พบว่าปรากฏคําสําคัญในหมวดนี้จากคําอธิบายรายวิชา ได้แก่คําว่า
ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม สามารถแจกแจงความถี่ดังนี้
ตารางที่ 39 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
คาสาคัญ
ความถี่
1
สิ่งแวดล้อม
7
2
ทรัพยากรธรรมชาติ
1
รวม
8
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ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความถี่ของคําสําคัญในหมวดสิ่งแวดล้อม ซึ่งปรากฏว่าที่มีความถี่
สูงที่สุดในหมวดนี้ได้แก่คําว่า สิ่งแวดล้อม ซึ่งคําว่าสิ่งแวดล้อมนี้เป็นคําใหญ่ หมายถึง “สิ่งต่าง ๆ ทั้ง
ทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยู่รอบ ๆ มนุษย์มีทั้งดีและไม่ดี ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1231)
สอดคล้องกับนนิยามของ นววรรณ พันธุเมธา (2550) ความว่า “สิ่งและสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวเรา” โดยจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน กล่าวคือ หมวดโลกตามธรรมชาติ
16) หมวดการเกษตร พบว่ามีคําสํ าคัญในคําอธิบายรายวิช าหมวดดังกล่ าวได้แก่คําว่า
การเกษตร ผลิตพืช หรือปลูกพืข และผลิตสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์ สามารถแจกแจงความถี่ดังนี้

ลาดับ
1
2

ตารางที่ 40 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดการเกษตร
คาสาคัญ
การเกษตร
ปลูกพืช
ผลิตพืช
ผลิตสัตว์
เลี้ยงสัตว์
รวม

ความถี่
3
1
1
1
1
7

ข้อมูลในตารางนี้แสดงให้เห็นว่าคําสําคัญที่ปรากฏความถี่มากที่สุดในหมวดการเกษตร ได้แก่
คําว่า การเกษตร ซึ่งเป็นคําใหญ่ครอบคลุม 2 รูปแบบ กล่าวคือ การปลูกพืช หรือผลิตพืช และการ
เลี้ยงสัตว์ หรือ ผลิตสัตว์
17) หมวดโบราณคดี พบว่าคําสําคัญในคําอธิบายรายวิชาที่ปรากฏในหมวดนี้ได้แก่คําว่า
โบราณคดี โบราณสถาน และศิลปวัตถุ

ลาดับ
1
2

ตารางที่ 41 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดโบราณคดี
คาสาคัญ
โบราณคดี
โบราณสถาน

ความถี่
2
1
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ลาดับ

คาสาคัญ
ศิลปวัตถุ
รวม

ความถี่
1
4

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคําสําคัญในหมวดโบราณคดีที่พบมากที่สุดได้แก่คําว่า โบราณคดี
ซึ่งครอบคลุมในส่วนของโบราณสถาน และศิลปวัตถุด้วย
18) หมวดมารยาท พบว่ามีคําสําคัญจากคําอธิบายรายวิชาที่ปรากฏในหมวดนี้ได้แก่คําว่า
มารยาท และบุคลิกภาพ สามารถแจกแจงความถี่ดังนี้

ลาดับ
1
2

ตารางที่ 42 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดมารยาท
คาสาคัญ
บุคลิกภาพ
มารยาท
รวม

ความถี่
2
2
4

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในหมวดมารยาท ปรากฏคําสําคัญสองคําซึ่งมีความถี่เท่ากัน โดย
บุคลิกภาพนั้นนับเป็นส่วนหนึ่งของมารยาท และมารยาทในที่นี้ย่อมหมายถึงมารยาทอันแสดงออกถึง
ความเป็นไทย
19) หมวดสถาป๎ตยกรรม พบว่าคําสําคัญที่ปรากฏในหมวดนี้ได้แก่คําว่า สถาป๎ตยกรรม
สามารถแจกแจงความถี่ดังนี้

ลาดับ
1

ตารางที่ 43 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดสถาป๎ตยกรรม
คาสาคัญ
สถาป๎ตยกรรม
รวม

ความถี่
4
4

ในหมวดสถาป๎ตยกรรม พบว่าคําสําคัญที่ปรากฏได้แก่คําว่า สถาป๎ตยกรรม นั้นเป็นคําใหญ่
หากแต่ปราศจากการแจกแจงรายละเอียด หรือระบุรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาป๎ตยกรรม
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20) หมวดมรดก พบว่าคําสําคัญที่ปรากฏจากคําอธิบายรายวิชาในหมวดนี้ได้แก่คําว่า มรดก
มีความถี่ดังนี้

ลาดับ
1

ตารางที่ 44 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดมรดก
คาสาคัญ
มรดก
รวม

ความถี่
3
3

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในหมวดดังกล่าวปรากฏคําหนึ่งคํา ได้แก่คําว่า มรดก ซึ่งคําว่า
มรดกในคําอธิบายรายวิชา หมายถึง สิ่งสําแดงความเป็นไทยที่ตกทอดจากบรรพบุรุษและได้รับการ
ยอมรับว่ามีความมหัศจรรย์ในระดับสากล หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นมรดกโลก
21) หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พบว่าคําสําคัญจากคําอธิบายรายวิชาที่ปรากฏใน
หมวดนี้ได้แก่คําว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความถี่ดังนี้

ลาดับ
1

ตารางที่ 45 ความถี่ของคําสําคัญในหมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คาสาคัญ
ความถี่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
รวม
2

ตารางข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คํ า สํ า คั ญ ที่ ป รากฏในหมวดนี้ มี เ พี ย งคํ า เดี ย ว ได้ แ ก่ คํ า ว่ า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคําที่นับว่าค่อนข้างใหม่อันเกี่ยวเนื่องกับความเป็นไทย สัมพันธ์กับ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมโลกาภิวัตน์ในป๎จจุบัน
จากที่นําเสนอรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์เนื้อหาความเป็น
ไทยจากคําอธิบายรายวิชาในสองระดับ ได้แก่ ในระดับหมวดความรู้ และในระดับของคําอันแสดง
เนื้อหาสาระความเป็นไทย ผลการวิจัยพบว่าสามารถจําแนกหมวดความรู้ได้ออกเป็น 21 หมวด
ปรากฏความถี่ของหมวดความรู้ทั้งสิ้น 17 ลําดับ โดยหมวดความรู้ที่ปรากฏความถี่สูดสุด 3 ลําดับแรก
ได้แก่ หมวดสังคม หมวดภูมิป๎ญญา และหมวดศิลปะ ทั้งนี้จากการศึกษาในด้านของคําพบว่าคําสําคัญ
ที่ปรากฏจากคําอธิบายรายวิชาอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยทั้งสิ้นมีจํานวน 109 คํา และปรากฏ
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ความถี่ของการใช้กลุ่มคําดังกล่าวรวมกันได้ทั้งสิ้น 409 ครั้ง โดยคําที่มีความถี่สูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่คําว่า สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรใางความเป็นไทยโดยใชใการสอนแบบละครเป็น
ฐานแก่นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ผลการวิจัยในตอนที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบ
ละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกว่าด้วยการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
4 ขั้นตอน และส่วนที่สองว่าด้วยผลการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอน
แบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากส่วนที่ 1 ตาม
แนวคิดการออกแบบโปรแกรมของไดมอนด์ (Diamond,2009) อีก 1 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่
นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
การพัฒ นาโปรแกรมเสริ มสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิ ต
นักศึกษาปริญญาบัณฑิตมีกระบวนการทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) การสํารวจป๎ญหาของผู้เรียน และขอบเขตความรู้
2) การกําหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของโปรแกรม
3) การกําหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้
4) การออกแบบวิธีการสอน และการประเมินผล
โปรแกรมการเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนแก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตทุกชั้นปี ในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนผ่านรายวิชาในหมวด
การศึกษาทั่ว ไป ซึ่งเป็ น หมวดวิช าที่เ ปิดโอกาสให้ นิสิ ตต่างคณะ ต่างชั้นปี ต่างเพศ และต่างอายุ
สามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกันได้ เมื่อพิจารณาตามขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมข้างต้นพบว่ามี
รายละเอียดดังนี้
1) การสํารวจป๎ญหาของผู้เรียน และขอบเขตความรู้
กระบวนการสํารวจป๎ญ หาของผู้เรียน และขอบเขตความรู้ เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญยิ่งของการ
พัฒนาโปรแกรม โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษาไทย
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อีกทั้งได้สัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สัมพันธ์กับความเป็นไทยอีก 15 ท่านจาก
สถาบันอุดมศึกษา 3 ประเภท เพื่อให้ได้ข้อมูลป๎ญหาของผู้เรียนที่ทันสมัย และถูกต้อง รวมถึงการ
กําหนดขอบเขตความรู้ หรือเนื้อหาสาระที่จะใช้จัดการเรียนการสอนจะได้สอดคล้องกับป๎ญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงของนิสิตนักศึกษาในป๎จจุบัน ปรากฏผลการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 46 เปรียบเทียบป๎ญหาความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษาจากงานวิจัย
และการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ปัญหา
งานวิจัย (2549-2558) ขใอมูลภาคสนาม (2559)
1. ป๎ญหาการใช้ภาษาไทย
x
x
2.มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อภูมิป๎ญญา และ
x
x
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3.ขาดคุณธรรม จริยธรรม
x
x
4.ขาดความรู้เรื่องขนบ ธรรมเนียม
x
x
ประเพณี และมารยาทไทย
ความรู้ทางวัฒนธรรมไทย
5. ห่างไกลศาสนา และการปฏิบัติ
x
x
ศาสนกิจ
6. ขาดส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
x
วัฒนธรรมไทย
7. ขาดความภาคภูมิใจใน
x
ความเป็นไทย
ข้อ มู ล ในตารางข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ นว่ า ป๎ ญ หาความเป็ น ไทยของนิ สิ ต นั ก ศึก ษาที่ พ บจาก
งานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558 และจากการเก็บข้อมูลภาคสนามในปี พ.ศ. 2559 มีความ
สอดคล้องกัน กล่าวคือ นิสิตนักศึกษาป๎จจุบันยังคงปรากฏป๎ญหาความเป็นไทยครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1)ป๎ญหาการใช้ ภาษาไทย 2)มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อภูมิป๎ญญา และศิลปวัฒนธรรมไทย 3)ขาดคุณธรรม
จริยธรรม 4)ขาดความรู้เรื่องขนบ ธรรมเนียม ประเพณี และมารยาทไทย และ 5)ห่างไกลศาสนา และ
การปฏิบัติศาสนกิจ นอกจากนี้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามทําให้ค้นพบเพิ่มเติมว่านิสิตนักศึกษาใน
ป๎จจุบันมีป๎ญหาในเรื่องการขาดส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม และขาดความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่ไม่ปรากฏในงานวิจัยก่อนป๎จจุบัน อีกทั้งความรู้ที่นิสิตนักศึกษาขาดไปนั้น
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คือความรู้ ที่ครอบคลุ มวัฒ นธรรมไทยในทุกด้าน ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงเฉพาะเรื่องขนบ ธรรมเนียม
ประเพณี และมารยาทไทย
เมื่ อ ผู้ วิ จั ย พบชั ด เจนว่ า ผู้ เ รี ย นมี ป๎ ญ หาด้ า นความเป็ น ไทยในประเด็ น ใดบ้ า งแล้ ว
จึงพิจารณาในประเด็นว่าด้วยขอบเขตความรู้ โดยเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลผลการวิจัยระหว่างปี
พ.ศ. 2549-2558 ข้างต้น กับการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าในความเป็นจริงนิสิตนั กศึกษาไทยควร
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยครอบคลุมหลายมิติเพื่อเติมเต็มความเป็นไทยให้สมบูรณ์ โดย
ประเด็นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยที่คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยทั้ง 15
คน มีความเห็นสอดคล้องกันว่านิสิตนักศึกษาควรได้รับการปลูกฝ๎งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 47 เนื้อหาสาระความเป็นไทยที่นิสิตนักศึกษาควรได้รับการปลูกฝ๎งอย่างเร่งด่วน
งานวิจัย
องค์ความรูใ
ขใอมูลภาคสนาม
(2549-2558)
(2559) [รใอยละ]
ป๎ญหาการใช้ภาษาไทย
ภาษาไทย
100
การออกเสียงภาษาไทยถูกต้อง
100
การสะกดคําภาษาไทยถูกต้อง
100
สามารถแต่งคําประพันธ์ตาม
67
ฉันทลักษณ์อย่างง่ายได้ถูกต้อง
มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อภูมิป๎ญญา มีความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
100
และศิลปวัฒนธรรมไทย
มีความรู้ด้านศิลปะการแสดง
100
ราชสํานัก
นุ่งผ้าโจงกระเบนเป็น
67
ขาดคุณธรรม จริยธรรม
เข้าใจจารีตการไหว้ครู
80
(การกตัญํูกตเวที)
ขาดความรู้เรื่องขนบ ธรรม
มีความรู้เรื่องขนบ ธรรมเนียม
93
เนียม ประเพณี และมารยาท
ประเพณีไทย
ไทย
มีความรู้เรื่องมารยาทไทย
100
ห่างไกลศาสนา และการปฏิบัติ
เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา
100
ศาสนกิจ
ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจํา
53
พระราชกรณียกิจของ
87
พระมหากษัตริย์
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ข้อมูลข้างต้นนี้แสดงให้เห็ นว่าคณาจารย์ผู้ส อนรายวิชาการศึกษาทั่วไปในป๎จจุบันมีความ
คิดเห็นว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยที่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องได้รับการ
แก้ไขโดยการเร่ งปลู กฝ๎ งโดยด่ว น (ร้อยละ 100) มีทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ภาษาไทย
2)มารยาทไทย 3)ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 4)ศิลปะการแสดงราชสํานัก และ 5)หลักธรรมทางศาสนา
อย่ า งไรก็ ดี จ ากการศึ ก ษาคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าหมวดการศึ ก ษาทั่ ว ไปของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตาม
วัตถุ ป ระสงค์ ข้อ ที่ 2 พบว่า สถาบันอุ ดมศึก ษาส่ ว นใหญ่มี รายวิ ช าในหมวดภาษา หรื อหมวด
มนุษยศาสตร์ที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะภาษาไทยของ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาชั ด เจนอยู่ แ ล้ ว ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง กํ า หนดขอบเขตองค์ ค วามรู้ ห ลั ก ของโปรแกรม
ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ 1)มารยาทไทย 2)ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 3)ศิลปะการแสดงราชสํานัก
4)หลักธรรมทางศาสนา ซึ่งองค์ความรู้ทั้งหมดนี้จะได้รับการจัดสรรเป็นเนื้อหาสาระหลักในหน่วยการ
เรียนรู้ต่อไป
การพิจารณากําหนดขอบเขตความรู้ในรายละเอียดของหัวข้อย่อยนั้น เนื่องจากผู้วิจัยไม่ใช่
ผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยข้างต้น ดังนั้นในกระบวนการกําหนด
เนื้อหาสาระนั้น ผู้วิจัยได้ขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่าน และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
ซึ่งทําให้ได้ขอบเขตเนื้อหาสําหรับการนํามาออกแบบโปรแกรมฯ ดังนี้
ตารางที่ 48 ขอบเขตเนื้อหาสาระของโปรแกรมจําแนกตามองค์ความรู้
หมวดความรูใ
ขอบเขตเนื้อหาสาระ
ผูใทรงคุณวุฒิ
มารยาทไทย
1. พื้นฐานการยืน
อ.น้ําฝน ภักดี
2. พื้นฐานการนั่ง
สถาบันจอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์
3. พื้นฐานการเดิน
และผู้ฝึกสอนตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมประกวด Miss Universe
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 1. การด้นสด
อ.ธนสิน ชุตินธรานนท์
และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ฟูอนเล็บ
อ.ทรงชัย วรรณกุล
3.ภูมิป๎ญญาพื้นบ้าน
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน
(ศิลปะพื้นบ้าน และอาหาร
อ.เมือง จ.สระบุรี
พื้นบ้าน)
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หมวดความรูใ

ขอบเขตเนื้อหาสาระ
4. ภูมิป๎ญญาพื้นบ้าน
(ขนมพื้นบ้าน และศิลปะ
พื้นบ้าน)
5. พื้นฐานการผลิตผลงาน
สร้างสรรค์
ศิลปะการแสดงราชสํานัก 3. โขน
4. การผลิตผลงานสร้างสรรค์
ด้านศิลปะการแสดง
หลักธรรมทางศาสนา

1.วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
2. โอวาทปาติโมกข์

ผูใทรงคุณวุฒิ
อาจารย์วิภาวรรณ เรืองวิรัตน์
รักษาการรองผู้อํานวยฝุายวิชาการ
โรงเรียนแก่งคอย
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
คณบดี
คณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา
พระมหาอุทัย พลเทโว
หัวหน้ากลุ่มงาน
ศูนย์ฝึกกรรมฐานและพัฒนา
คุณธรรม มหาจุฬาอาศรม
อ.ปากช่อง จ.พระนครราชสีมา

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็ นถึงขอบเขตเนื้อหาสาระความเป็นไทยที่จะปรากฏในโปรแกรม
เสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ซึ่งผู้วิจัย
ได้กําหนดขอบเขตเนื้อหา และทําความเข้าใจเรื่องความเป็นไปได้ด้านรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ละครเป็นฐานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทั้งนี้เนื้อหาสาระดังกล่าวจะได้รับการ
นําเสนอในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของโปรแกรม
2) การกําหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของโปรแกรม
โปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานฯ ที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ขึ้น
นี้มีเปูาหมายหลักเพื่อนําไปใช้สําหรับรายวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตต่างคณะ ต่างชั้นปี
ต่างสาขาวิชา ได้มีโอกาสลงทะเบียนเรียนอย่างกว้างขวาง เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดให้โครงสร้างหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตรต้องจัดการศึกษาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปให้มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต ดังนั้นผู้วิจัยจึงยึดมั่นในหลักการของวิชาการศึกษาทั่วไปเป็นปฐม ซึ่งได้รับการกําหนด
นิยามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นความว่า
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“หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึ ง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความ
เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ส มบู ร ณ์ ให้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง เข้ า ใจ
และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ
ธรรมชาติ ใส่ ใจต่อความเปลี่ ยนแปลงของสรรพสิ่ ง พัฒ นาตน
เองอย่ างต่อเนื่ อง ดําเนินชีวิ ตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ และเป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ค่ า ของสั ง คม
ไทยและสังคมโลก”
(ราชกิจจานุเบกษา,2558:5)
จะเห็นได้ว่านิยามของวิชาการศึกษาทั่วไประบุผลลัพธ์การเรียนรู้เอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อนิสิต
นักศึกษาผ่านการเรียนรายวิชาการศึ กษาทั่วไปแล้วจะต้อง “มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ” ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของวิชาศึกษา
ทั่วไปซึ่งเป็นส่วนบังคับในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จึงเป็นพื้นฐานสําคัญของการกําหนดเปูาประสงค์
ของโปรแกรมตามแนวคิดการออกแบบโปรแกรมของไดมอนด์
นอกจากนิยามข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยยังพิจารณาเปูาประสงค์ และตัวชี้วัดระดับบุคคลซึ่งปรากฏ
ในแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2559 ประกอบด้วย เนื่องจากโปรแกรมฯ ดังกล่าวมี
เนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนั้นในการกํา หนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของ
โปรแกรมฯ จึงไม่อาจละเลยแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติได้ ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า แผนดังกล่าว
พบว่าเปูาประสงค์ระดับบุคคลประการแรก และเป็นประการที่สําคัญที่สุด ได้แก่ “คนไทยมีความรู้
ความเข้ า ใจงานด้ า นวั ฒ นธรรมและสามารถรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ข องตนบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม” โดยกําหนดตัวชี้วัดเอาไว้กล่าวคือ “คนไทยแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ไทยท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม” (กระทรวงวัฒนธรรม,2552:11)
เมื่อพิจารณาเปูาประสงค์ขั้นต้นของแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติพบว่า นิสิตนักศึกษาไทย
ส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบัติข้างต้น ดังจะเห็นได้ว่า คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นไทย ล้วนระบุตรงกันว่านิสิตนักศึกษาป๎จจุบันขาดความรู้เรื่องวัฒนธรรมไทย ดังนั้นเมื่อขาด
ความรู้แล้ว คงมิอาจหวังได้ว่าจะสามารถเข้าใจ รักษา และแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน จึงมี
วัตถุประสงค์สําคัญ 2 ประการ เพื่อแก้ไขป๎ญหาด้านความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษา พร้อมกําหนด
ตัวชี้วัดดังนี้
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ตารางที่ 49 วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบ
ละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์การเรียนรูใ
1. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทย 1.นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้าน
ได้แก่ มารยาทไทย ศิลปะการแสดง และ
วัฒนธรรมไทยสูงขึ้น และสามารถสร้างสรรค์
หลักธรรมทางศาสนา
ผลงานซึ่งแสดงออกถึงอัตลักษณ์ไทยท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเป็น
รูปธรรม
2. เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน
2. นิสิตนักศึกษามีระดับความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความเป็นไทยสูงขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อ
แก่นิสิตนักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3) การกําหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้
โปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 8 หน่วย โดยผู้วิจัยประสงค์ให้แต่ล ะชื่อหน่วยการ
เรียนรู้มีลักษณะคล้องจองกันอันสอดคล้องกับรสนิยมทางภาษาของคนไทยที่นิยมความต่อเนื่องคล้อง
จองเป็นจังหวะ มีชื่อแต่ละหน่วยการเรียนรู้ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
งดงามตามแบบไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ขัดเกลาใจด้วยหลักธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ติดคําต่อสํานวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ไทยวนชวนกันเล่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
โรงเรียนเด่นรักษ์ศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
อวลกลิ่นขนมพื้นบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
สืบสานนาฏยศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
สร้างสรรค์ใหม่ให้ยั่งยืน
ทั้งนี้ การกําหนดผลลั พธ์การเรียนรู้ในแต่ล ะหน่ว ยการเรียนรู้เป็นการกําหนดขึ้นจากการ
ปรึกษาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความเป็นไปได้สําหรับ
นิสิตนักศึกษาที่ขาดพื้นฐาน แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานตามหลักวิชาการของศาสตร์แต่ละสาขา ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์คณาจารย์ในแต่ละสาขา เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้กําหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์
การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้ดังนี้
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ตารางที่ 50 วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ในโปรแกรมฯ
หน่วยการ
เรียนรูใ
งดงามตาม
แบบไทย

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างความเข้าใจ และทักษะ
การควบคุมกล้ามเนื้อและจัดสมดุลของ
ร่างกาย
2. พัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษา
ให้มีความสง่างาม
ขัดเกลาใจด้วย 1. เรียนรู้วิธีการเจริญสติจากหลักธรรม
หลักธรรม ทางพุทธศาสนา
2. พัฒนาทัศนคติแห่งความเท่าเทียม
ในฐานะมนุษย์
ติดคําต่อสํานวน 1. ฝึกฝนทักษะปฏิบัติการด้นสดขั้น
พื้นฐาน
2. พัฒนาทักษะการเล่าเรื่อง
ไทยวน
1. ฝึกฝนทักษะปฏิบัติการฟูอนขั้น
ชวนกันเล่น พื้นฐาน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับ
ปราชญ์ชาวบ้าน และเยาวชนพื้นบ้าน
ชาวไทยวน
3. พัฒนาความกล้าแสดงออกถึงความ
เป็นไทย
โรงเรียนเด่น 1.ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัด
รักศิลป์
กิจกรรมทางวัฒนธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน
2. สังเคราะห์กระบวนการจัดการ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน

ผลลัพธ์การเรียนรูใ
นิสิตนักศึกษาสามารถควบคุมอวัยวะ
ของร่างกายในอิริยาบถพื้นฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสง่างาม

นิสิตนักศึกษาเข้าใจรู้จักวิธีการ
ควบคุมสติ ลดทอนอัตตา มีความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีความรู้
เกี่ยวกับวันสําคัญของศาสนา
นิสิตนักศึกษาเข้าใจหลักการการด้น
สด และสามารถเล่าเรื่องภายใต้
เงื่อนไขที่กําหนด
นิสิตนักศึกษาสามารถอธิบายบริบท
ทางสังคมที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ไทยวนได้ และมีทักษะปฏิบัติ
พื้นฐานด้านการฟูอน รวมถึงสามารถ
สร้างสรรค์ผลิตผลทางศิลปกรรมจาก
ภูมิป๎ญญาพื้นบ้าน
นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมไทยสําหรับเด็กและ
เยาวชน และสามารถนําเสนอวิธีการ
จัดการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
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หน่วยการ
เรียนรูใ
อวลกลิ่นขนม
พื้นบ้าน

วัตถุประสงค์
1.พัฒนาแนวความคิด การสร้างสรรค์
ผลงานจากองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับ
ปราชญ์ชาวบ้าน และเยาวชนในพื้นที่

สืบสาน
1. ฝึกฝนทักษะปฏิบัติทางนาฏยศิลป์
นาฏยศิลป์ไทย ไทยขัน้ พื้นฐาน
2. เสริมสร้างความรู้ด้านนาฏยศิลป์
ไทย
3. พลิกฟื้นทัศนคติที่ดีต่อนาฏยศิลป์
ไทย
สร้างสรรค์ใหม่ 1. บูรณาการความรู้ทาง
ให้ยั่งยืน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และ
ศิลปะการแสดงราชสํานักเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงร่วม
สมัย
2. พัฒนาความกล้าแสดงออกถึงความ
เป็นไทย

ผลลัพธ์การเรียนรูใ
นิสิตนักศึกษาสามารถระบุ
กระบวนการทํากะหรี่ป๎๊บได้ถูกต้อง
และสามารถสร้างสรรค์ผลงานขึ้น
ใหม่จากองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
โดยระบุแนวความคิดได้ชัดเจน
นิสิตนักศึกษาสามารถแสดงทักษะ
ปฏิบัติขั้นพื้นฐานทางนาฏยศิลป์ไทย
ถูกต้อง ได้แก่ การจัดสมดุลร่างกาย
แบบไทย การเคลื่อนที่แบบไทย
นาฏยลีลาและความหมาย รวมทั้ง
สามารถรําเป็น “กวางทอง” ได้
นิสิตนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ และทักษะปฏิบัติทาง
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และ
ศิลปะการแสดงราชสํานักสําหรับ
สร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย
ได้ บนพื้นฐานของแนวความคิดที่
กําหนดไว้

จะเห็นได้ว่าโปรแกรมฯ ข้างต้นมีลักษณะเป็นสหศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในหลาย
สาขาร่ วมกัน แต่ตั้งอยู่บ นพื้น ฐานของการพัฒนาร่างกาย และจิตใจ ผนวกกับองค์ความรู้ทางภูมิ
ป๎ญญาไทย ซึ่งคาดหวังว่านิสิตนักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นไทย ผ่าน
การลงมือปฏิบัติจริง การกําหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้รับกําหนดขึ้น
อย่างระมัดระวังจากผู้วิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และความแตกต่างของ
ผู้เรียนที่จะเข้ามาศึกษาในรายวิชาการศึกษาทั่วไป อย่างไรก็ดีผลลัพธ์ที่กําหนดขึ้นจะเน้นทักษะที่เกิด
จากการเรียนรู้ (learning skills) มากกว่าเนื้อหาทฤษฎี
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4) การออกแบบวิธีการสอน และการประเมินผล
โปรแกรมการเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มุ่ง
ใช้กระบวนการ และทักษะปฏิบัติทางด้านนาฏยศิลป์ไทย และละครตะวันตก เป็นเครื่องมือหลักใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความเป็นไทยที่ควรได้รับการปลูกฝ๎งแก่เด็กและเยาวชนอย่างเร่งด่วน
ตามที่แสดงให้เห็นแล้ววัตถุประสงค์การวิจั ยข้างต้น แน่นอนว่านิสิตนักศึกษาที่เข้าสู่โปรแกรมจะมีพื้น
ฐานความรู้และทักษะที่แตกต่างกัน ดังนั้นการในการออกแบบโปรแกรมฯ จึงจําแนกส่วนประกอบของ
โปรแกรมออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเตรียมความพร้อม ระดับปฏิบัติการ และระดับประเมินผล
ซึ่งผู้วิจัยให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลที่ช่วย
ให้ผู้เรียนได้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ยังประโยชน์ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่าแท้จริง ดังนั้นวิธีการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลจึงต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และต้องมีเอกภาพ นอกจากนี้โปรแกรม
ดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นสําหรับรายวิชาการศึกษาทั่วไปจํานวน 2 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง
ปรากฏรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลดังนี้
ตารางที่ 51 รายละเอียดการจัดการเรียนรู้แบบละครเป็นฐาน และการประเมินผลของโปรแกรม
ส่วนประกอบ จานวน กระบวนการ หน่วยการ องค์ความรูใดใาน เครื่องมือการ
ชั่วโมง
ละคร
เรียนรูใ
ความเป็นไทย
ประเมินผล
0.30
ข้อสอบ
Pre-test
2
Body
งดงามตาม มารยาทไทย และ ใบตกผลึกที่ 1
ระดับเตรียม
1) การจัดสมดุล แบบไทย
บุคลิกภาพ
(selfความพร้อม
ร่างกาย
reflection
2) ทักษะการ
note)
ทรงตัว
3) การถ่ายเท
การประเมิน
น้ําหนัก
โดย
4) การควบคุม
ผู้เชี่ยวชาญ
กล้ามเนื้อ และ
อวัยวะ
5) การสะท้อน
ความคิด
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ส่วนประกอบ จานวน กระบวนการ หน่วยการ องค์ความรูใดใาน
ชั่วโมง
ละคร
เรียนรูใ
ความเป็นไทย
4
Mind
ขัดเกลาใจ
หลักธรรมทาง
1) จุดสนใจ
ด้วยธรรม
ศาสนา
2) การควบคุม
และ
ลมหายใจ
และ
ลักษณะเด่นของ
3) สติ และ
ศิลปะการแสดง
สมาธิ
ติดคําต่อ
ไทยพื้นบ้าน
4) การสะท้อน
สํานวน
(ปฏิภาณกวี)
ความคิด
5) เกมละคร
6) ทักษะการ
ฟ๎ง การได้ยิน
และจังหวะ
7) การด้นสด
ระดับ
4
Body & Mind ไทยวนชวน ศิลปะการแสดง
ปฏิบัติการ
1) การจัดสมดุล
กันเล่น
พื้นบ้าน (ฟูอน)
ร่างกาย
และ
2) ทักษะการ
ภูมิป๎ญญาพื้นบ้าน
ทรงตัว
(อาหาร/ศิลปะ)
3) การถ่ายเท
น้ําหนัก
4) การควบคุม
กล้ามเนื้อ และ
อวัยวะ
5) ท่ารํา และ
ความหมาย
(นาฏยลีลา)
6) ทักษะการ
ฟ๎ง การได้ยิน

เครื่องมือการ
ประเมินผล
แบบสะท้อน
ตัวตนของ
กลุ่ม

ผลงาน
สร้างสรรค์
จากเกมละคร

ใบตกผลึกที่ 2
การประเมิน
โดยปราชญ์
ชาวบ้าน
การแสดงกลุ่ม
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ส่วนประกอบ จานวน
ชั่วโมง

4

กระบวนการ หน่วยการ องค์ความรูใดใาน
ละคร
เรียนรูใ
ความเป็นไทย
และจังหวะ
7) สติ และ
สมาธิ
8) การควบคุม
ลมหายใจ
9) จุดสนใจ
10) การ
สะท้อน
ความคิด
11) การด้นสด
12) การ
ออกแบบและ
สร้างสรรค์
Body & Mind โรงเรียนเด่น ภูมิป๎ญญาพื้นบ้าน
1) การควบคุม
รักศิลป์
(ขนมไทย/ศิลปะ)
กล้ามเนื้อและ
อวัยวะ
และ
กระบวนการและ
2) สติ และ
เทคนิคการจัด
สมาธิ
อวลกลิน่
กิจกรรมการ
3) จุดสนใจ
ขนมพื้นบ้าน
เรียนรูท้ าง
4) การสะท้อน
ศิลปวัฒนธรรม
ความคิด
สําหรับเด็กและ
5) การ
เยาวชน
ออกแบบและ
สร้างสรรค์

เครื่องมือการ
ประเมินผล

ใบตกผลึกที่ 3
กิจกรรมกลุ่ม
ผลิตผลงาน
สร้างสรรค์
ร่วมสมัย
การประเมิน
โดยปราชญ์
ชาวบ้าน
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ส่วนประกอบ จานวน กระบวนการ หน่วยการ
ชั่วโมง
ละคร
เรียนรูใ
6
Body & Mind
สืบสาน
1) การจัดสมดุล นาฏยศิลป์
ร่างกาย
ไทย
2) ทักษะการ
ทรงตัว
3) การถ่ายเท
น้ําหนัก
4) การควบคุม
กล้ามเนื้อ และ
อวัยวะ
5) ท่ารํา และ
ความหมาย
6) ทักษะการ
ฟ๎ง การได้ยิน
และจังหวะ
7) เกมละคร
8) สติ และ
สมาธิ
9) การควบคุม
ลมหายใจ
10) จุดสนใจ
11) การ
สะท้อน
ความคิด
ระดับการ
2.30 Body & Mind สร้างสรรค์
ประเมินผล
1) การจัดสมดุล ใหม่ให้ยั่งยืน
ร่างกาย
2) ทักษะการ

องค์ความรูใดใาน เครื่องมือการ
ความเป็นไทย
ประเมินผล
ศิลปะการแสดง ใบตกผลึกที่ 4
ราชสํานัก (โขน)
นาฏยลีลา และ การประเมิน
ความหมาย
โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
นาฏยศัพท์

การบูรณาการ
ความรู้ด้าน
ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านและ

การแสดงกลุ่ม
การประเมิน
โดย
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ส่วนประกอบ จานวน
ชั่วโมง

0.30
0.30

กระบวนการ
ละคร
ทรงตัว
3) การถ่ายเท
น้ําหนัก
4) การควบคุม
กล้ามเนื้อ และ
อวัยวะ
5) ท่ารํา และ
ความหมาย
6) ทักษะการ
ฟ๎ง การได้ยิน
และจังหวะ
7) สติ และ
สมาธิ
8) การควบคุม
ลมหายใจ
9) จุดสนใจ
10) การ
สะท้อน
ความคิด
11) การด้นสด
12) การ
ออกแบบและ
สร้างสรรค์

หน่วยการ
เรียนรูใ

องค์ความรูใดใาน เครื่องมือการ
ความเป็นไทย
ประเมินผล
ศิลปะการแสดง ผู้เชีย่ วชาญ
ราชสํานักเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะการแสดง
ร่วมสมัย

ข้อสอบ
Post-test
นําเสนอ
ผลสรุป
วิเคราะห์
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ส่วนประกอบ จานวน
ชั่วโมง

กระบวนการ
ละคร

หน่วยการ
เรียนรูใ

องค์ความรูใดใาน
ความเป็นไทย

เครื่องมือการ
ประเมินผล
SWOT ของ
โปรแกรมฯ

โปรแกรมฯที่ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นนี้ ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน ซึ่ง
คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒินั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติจํานวน 2 ใน 3 ข้อ กล่าวคือ
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่การ
ในระดับ รองศาสตราจารย์ ขึ้น ไป และมีผ ลงานวิจัยด้านครุศาสตร์ ศิล ปกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
2) มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) ดํารงตําแหน่ ง หรื อเคยดํารงตําแหน่งรองคณบดี หรือ รองผู้อํานวยการ ขึ้นไป ใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการด้านวิชาการ หรือ กิจการ
นิสิตนักศึกษา
ผลการประเมินโปรแกรมฯโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า ทุกท่านเห็นชอบในหลักการ รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน เนื้อหาสาระความเป็นไทย และเครื่องมือการประเมินผล พร้อมทั้งมีข้อเสนอให้
ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย ได้แก่ การจัดสรรจํานวนชั่วโมง และข้อคําถามในใบตกผลึก ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
ปรับแก้ไขโปรแกรมฯ ตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการนําไปทดลองใช้จริงกับนิสิตนักศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็น
ฐานแก่นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
ในส่วนที่สองนี้เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากส่วนที่หนึ่ง กล่าวเมื่อออกแบบโปรแกรมฯ และการ
ตรวจประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงนําโปรแกรมฯ ที่พัฒนาขึ้นไป
ทดลองใช้จริง อย่างไรก็ดีผู้วิจัยขอระบุหมายเลขของขั้นตอนต่อจากส่วนที่หนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสน
5) ทดลองโปรแกรม และการประเมินผล
ผู้ วิ จั ย ได้ นํ า โปรแกรมเสริ ม สร้ า งความเป็ น ไทยโดยใช้ ก ารสอนแบบละครเป็ น ฐานซึ่ ง ได้
พัฒนาขึ้นนี้ ไปทดลองในรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต (0201107) ซึ่งเป็นรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปหมวดสหศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น
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24 ชั่วโมง มีนิสิตลงทะเบียนเรียน และสมัครใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้ งสิ้น 26 คน
ในที่นี้จะนําเสนอผลการทดลองโปรแกรมโดยจําแนกออกเป็นทั้งหมด 3 ประเด็น ได้แก่ ส่วนแรก ว่า
ด้วยข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่สอง ว่าด้วยสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
และส่วนสุดท้าย ว่าด้วยผลการประเมินกิจกรรม และโปรแกรม
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน
ประกอบไปด้วยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจการนิสิต กลุ่มที่ 1 จํานวน 26 คน
สามารถแจกแจงลักษณะทางประชากรดังนี้

หมวดหมู่
เพศ

คณะ

ชั้นปี

ตารางที่ 52 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
รายละเอียด
ความถี่
หญิง
16
ชาย
10
รวม
26
นิติศาสตร์
6
จิตวิทยา
1
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
5
วิศวกรรมศาสตร์
6
สถาป๎ตยกรรมศาสตร์
4
วิทยาศาสตร์
1
วิทยาศาสตร์การกีฬา
3
รวม
26
1
8
2
14
3
4
รวม
26

รใอยละ
61.5
38.5
100
23.1
3.8
19.2
23.1
15.4
3.8
11.5
100
30.8
53.8
15.4
100

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตั วอย่างมีลักษณะทางประชากรคละเพศ คละคณะ และ
คละชั้นปี ความหลากหลายของผู้เรียนนี้สอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป ซึ่งต้อง
สามารถรองรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายได้ นอกจากนี้ความหลากหลายของผู้เรียนยังนับเป็นความ
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ท้าทายของโปรแกรมฯ ที่จะต้องตอบสนองให้ความรู้ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
บังเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์ และทั่วถึงอีกด้วย
ประเด็นที่ 2 สัมฤทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
สัมฤทธิผลการเรีย นรู้ทางป๎ญญาของผู้ เรียน ผู้ วิจัยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อทดสอบ
ความรู้พื้นฐานในคาบแรกของการจัดการเรียนการสอน และใช้แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทดสอบ
พัฒนาการทางป๎ญญาในคาบสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเนื้อหาสาระในแบบทดสอบ
สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครอบคลุมความเป็นไทยหลาย
ประการทั้งในด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ศิลปะการแสดงราชสํานัก บุคลิกภาพ ศาสนา ตลอดจน
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนมีลักษณะเป็นแบบวัดมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน อันจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ความเป็นไทยในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 53 เปรียบเทียบผลการประเมินความรู้ของผู้เรียนก่อน และหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ
ขใอคาถาม
มโนทัศน์ที่
Pre-test
Post-test
มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน
M
SD
M
SD ไดใรับการแกใไข
(ผูใตอบถูกตใอง)
(ผูใตอบถูกตใอง)
1.ฟูอนเล็บ เป็น -ภาคเหนือและ
0.46 0.51
1
0 -ภาคเหนือ
ศิลปะการแสดง อีสาน
เท่านั้น
พื้นบ้านภาค
-ภาคใต้
(n = 26)
อีสาน
-เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่าเซิ้ง
(n = 12)
2.การฟูอนเล็บ -งานอวมงคล
0.65 0.38
1
0 -งานมงคล
นิยมแสดงใน
-งานศพ
-งานรื่นเริง
งานอวมงคล
(n = 17)
(n = 26)
3.ชาวไทยวน
-เวียดนาม
0.88 0.32
1
0 -ล้านนา
เป็นชาติพันธุ์
-ล้านช้าง
(n = 26)
หนึ่งที่อาศัยอยู่ (n = 23)
ในอาณาจักร
ล้านนา
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ขใอคาถาม

มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน
(ผูใตอบถูกตใอง)
4.ชาวไทยวน
-ข้าวเจ้า
บริโภคข้าวเจ้า -ข้าวสาลี
เป็นอาหารหลัก (n = 6)
5.ตุงเป็นของใช้ -ใช้ในงานรื่นเริง
ตกแต่งเฉพาะใน เท่านั้น
การประกอบ
-ประดับตกแต่ง
พิธีกรรมของ
สวยงามเท่านั้น
ชาวล้านนา
(n = 1)

Pre-test
M
SD

Post-test
M
SD

มโนทัศน์ที่
ไดใรับการแกใไข
(ผูใตอบถูกตใอง)
0.43 -ข้าวเหนียว
(n = 20)

0.23

0.43

0.77

0.04

0.20

0.77

-ใช้ผ้าเท่านั้น
-ใช้กระดาษ
เท่านั้น
(n = 10)
7.ภาษาของชาว -ภาษายวน
ไทยวนเรียกอีก -ภาษาลาว
อย่างว่า คําเมือง (n = 20)
8.กะหรี่ป๎๊บ เป็น -อินเดีย
ขนมพื้นบ้าน
-ชาวกะเหรี่ยง
ของชาวไทย
(n = 0)
พุทธ
9.กะหรี่ป๎๊บทํา -แปูงข้าวโพด
จากแปูงข้าวเจ้า (n = 7)

0.38

0.50

1

0.77

0.43

1

0

0

0.81

0.40 -ชาวไทยมุสลิม
(n = 21)

0.27

0.45

0.85

10.วันมาฆบูชา
พระพุทธเจ้า
แสดง

0.85

0.37

1

0.37 -แปูงสาลี
อเนกประสงค์
(n = 22)
0 -วันมาฆบูชา
(n = 26)

6.ตุง ต้องผลิต
จากวัสดุผ้า
เท่านั้น

-วันอาสาฬหบูชา
(n = 22)

0.43 -ใช้ทั้งใน
พิธีกรรม และ
การประดับ
ตกแต่งในงาน
รื่นเริง หรือ
ทั่วไป
(n = 20)
0 -ใช้วัสดุได้
หลากหลาย ผ้า
กระดาษ ไม้
โลหะ (n = 26)
0 -คําเมือง
(n = 26)
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ขใอคาถาม

โอวาทปาติโมกข์
11.วันมาฆบูชา
เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “วันจาตุ
รงคสันนิบาต”
12.การด้นสด
มักพบในการ
แสดงพื้นบ้าน
ไทย
13.การด้นสด ผู้
ด้นต้องเตรียม
คิดแผนการ
เอาไว้ล่วงหน้า
14.จุดศูนย์กลาง
ของร่างกาย
มนุษย์ คือ
สะดือ
15.โขนมีคุณค่า
สูงส่งกว่า
นาฏศิลป์
ประเภทอื่นใน
มิติทางศิลปะ

มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน
(ผูใตอบถูกตใอง)

Pre-test
M
SD

Post-test
M
SD

มโนทัศน์ที่
ไดใรับการแกใไข
(ผูใตอบถูกตใอง)

(n = 26)

1

0

1

(n = 26)

-พบในการแสดง
ราชสํานัก
(n = 22)

0.85

0.37

0.92

-ฝึกซ้อมก่อน
(n = 14)

0.54

0.51

1

-จิต
-หัว
(n = 20)

0.77

0.43

0.96

-โขนสูงกว่า
(n = 1)

0.04

0.20

0.77

0.92

0.27

1

16.หากต้องการ -ไม่จําเป็นต้องมี
เข้าใจความ
(n = 24)

0

0.27 -พบในการ
แสดง พื้นบ้าน
(n = 24)
0

-ไม่ต้องเตรียม
-คิดสด ๆ
-ไม่ได้วางแผน
ล่วงหน้า
(n = 26)
0.20 -สะดือ
(n = 25)

0.43 -เท่าเทียมกัน
-มองในเชิง
คุณค่าศิลปะ แต่
ละอย่างก็มี
คุณค่า เทียบกัน
ไม่ได้
(n = 20)
0 -จําเป็นต้องมี
(n = 26)
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ขใอคาถาม

มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน
(ผูใตอบถูกตใอง)

หมายอย่าง
ลึกซึ้งของนาฏย
ศิลป์ ควรมี
ความรู้ด้านท่า
รําด้วย
17.ผู้ที่จะฝึกโขน -จําเป็น
ได้ต้องเป็น
(n = 10)
นาฏยศิลปิน
เท่านั้น
18.การแสดง
ราชสํานักและ
การแสดง
พื้นบ้านมีทักษะ
ปฏิบัติพื้นฐาน
ร่วมกัน
19.หลังตรงลง
ดิ่ง เป็นข้อควร
ระวังในการนั่ง
สําหรับผู้หญิง
โดยเฉพาะ
20.การยืนที่
ถูกต้อง ผู้ยืน
ต้องรู้สึกเหมือน
หุ่นเชิดที่มีสาย
5 เส้น ดึงรั้งไว้
บนแผ่นหลัง

Pre-test
M
SD

Post-test
M
SD

มโนทัศน์ที่
ไดใรับการแกใไข
(ผูใตอบถูกตใอง)

-ใคร ๆ ก็ฝึกได้
-ทุกคนฝึกได้
-ไม่ต้องเป็น
นาฏยศิลปิน
(n = 26)
-มีพื้นฐาน
ร่วมกัน
(n = 26)

0.38

0.50

1

0

-แตกต่างกัน
-ไม่เหมือนกัน
(n = 21)

0.81

0.40

1

0

-เหมาะสําหรับ
ผู้หญิงเท่านั้น
(n = 10)

0.38

0.50

0.84

0.36 -ทั้งผู้หญิงและ
ผู้ชาย
(n = 22)

-สาย 5 เส้น
-ดึงรั้งบนแผ่น
หลัง
(n = 0)

0

0

0.85

0.37 -4 เส้น แบ่งเป็น
1 เส้นที่ท้าย
ทอย
2 เส้นที่ไหล่ซ้าย
และไหล่ขวา
1 เส้นที่กลาง
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มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน
(ผูใตอบถูกตใอง)

คะแนนเฉลี่ย
แบบทดสอบ
Sig > 0.5 .000

Pre-test
M
SD

รวม 10.19

2.33

Post-test
M
SD

18.54

มโนทัศน์ที่
ไดใรับการแกใไข
(ผูใตอบถูกตใอง)
หลัง
(n = 22)
0.95 รวม

ข้อมูล คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน และหลั งเรียนที่ นําเสนอข้างต้น สะท้อนให้ เห็ นถึ ง
พัฒนาการทางความรู้ด้านความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมทดลองในโปรแกรมฯ
ได้อย่างชัดเจน ครอบคลุมทั้งทางด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ศิลปะการแสดงราชสํานัก ศาสนา
บุคลิกภาพ ตลอดจนภูมิป๎ญญาพื้นบ้าน ซึ่งเนื้อหาสาระเหล่านี้ได้รับการสอดแทรกในหน่วยการเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่ 10.19 คะแนน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่ 2.33 ในขณะที่แบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 18.54 คะแนน โดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.95 เมื่อใช้สถิติวิเคราะห์ Paired T-Test พบว่ามีค่าระดับนัยสําคัญอยู่ที่ .000 แสดงว่า
แสดงว่ า ผู้ เ รี ย นมี พั ฒ นาการสู ง ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และมี ค ะแนนเฉลี่ ย ใน
แบบทดสอบหลังเรียนเกินร้อยละ 80 ตามที่กําหนดไว้ สามารถสรุปเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรียนด้านต่าง ๆ พร้อมกับจํานวนผู้ เรียนที่ตอบคําถามถูกต้องใน
แบบทดสอบดังกล่าว ได้ดังนี้
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แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนของผู้เรียนระหว่างแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ข้ อ 1 ข้ อ 2 ข้ อ 3 ข้ อ 4 ข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10 ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 14 ข้ อ 15 ข้ อ 16 ข้ อ 17 ข้ อ 18 ข้ อ 19 ข้ อ 20

คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ pre-test

คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ post-test

กราฟข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหลังจากนิสิตกลุ่มตัวอย่างผ่านการเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานเรียบร้อยแล้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นไทยในทุกด้านที่ระบุไว้ในโปรแกรมฯเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยพบว่ามีเนื้อหาสาระความ
เป็นไทยมากถึง 11 ข้อ ที่นิสิตทั้ง 26 คน (ร้อยละ 100) สามารถตอบได้ถูกต้องในแบบทดสอบหลัง
เรียน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในสัดส่วนของผู้เรียนที่สามารถตอบคําถามได้ถูกต้องในแต่ละข้อใน
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนพบว่ามีรายละเอียดดังนี้
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แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบจํานวนนิสิตที่ตอบคําถามถูกต้องในแต่ละข้อระหว่างแบบทดสอบ
ก่อนเรียน และหลังเรียน
30
25
20
15
10
5
0
ข้ อ 1 ข้ อ 2 ข้ อ 3 ข้ อ 4 ข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10 ข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ 13 ข้ อ 14 ข้ อ 15 ข้ อ 16 ข้ อ 17 ข้ อ 18 ข้ อ 19 ข้ อ 20
จานวนผู้ตอบคาถามถูกต้ องในแบบทดสอบ pre-test

จานวนผู้ตอบคาถามถูกต้ องในแบบทดสอบ post-test

นอกจากนี้ในโปรแกรมฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมด้วยทั้ง
ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดทัศนคติของ
ผู้เรียนที่มีต่อความเป็นไทยในสังคมไทยป๎จจุบัน ปรากฏว่ามีผลลัพธ์ดังนี้
ตารางที่ 54 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียน
รายละเอียด
M
SD
ระดับความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของ
3.35
1.13
ผู้เรียนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
ระดับความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของ
4.73
0.45
ผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมฯ
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็น
4.61
0.50
ไทยของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมฯ
ระดั บ ทั ศ นคติ ข องผู้ เ รี ย นต่ อ ความจํ า เป็ น
4.81
0.40
ของความเป็นไทยในสังคมป๎จจุบัน

ความหมาย
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ข้อมูลในตารางข้างต้นไม่เพียงเน้นย้ําให้เห็นว่าเมื่อผู้เรียนได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ แล้ว ผู้เรียน
ประเมินตนเองว่าระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทยในระดับมากที่สุด (4.61) สอดคล้อง
กับผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 8.35 คะแนน
ไม่เพียงเท่านั้นเมื่อให้ผู้เรียนประเมินตนเองในด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย พบว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมฯ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยระดับปานกลาง (3.35) และเมื่อสิ้นสุดโปรแรมฯ
ผลปรากฏว่าผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีระดับความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับมาก
ที่สุด (4.73) นอกจากนี้ผู้เรียนยังแสดงทัศนคติว่าด้วยความจําเป็นของความเป็นไทยสังคมป๎จจุบัน
พบว่าอยู่ระดับมากที่สุด (4.81)
นอกจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทยของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นชัดเจนเป็นรูปธรรมใน
ทุกประเด็นข้างต้นหลังจากผู้เรียนเข้าร่วมโปรแกรมฯแล้ว ยังพบอีกว่าผู้เรียนยังมีทัศนคติเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ต่อศิล ปวัฒ นธรรมไทยด้วยเช่นกัน โดยผู้เรียนเห็ นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ
พร้อมทั้งอยากจะอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้วย ข้อมูลสถิติที่นําเสนอมาแล้วข้างต้นเป็น
ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษาได้ในระดับหนึ่ง ทว่าข้อมูลที่จะช่วย
สนับสนุนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดังกล่าวได้ชัดเจนอีกส่วนหนึ่ง คือ ถ้อยคํา และความรู้สึกที่ผู้เรียน
ได้เขียนสะท้อนออกมาโดยตรงผ่านใบตกผลึก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม
ผลการวิจัย ที่ป รากฏเด่น ชัดมากที่สุ ดในด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของผู้ เรียน
ปรากฏเด่นชัดในด้านศิลปะการแสดง หรือนาฏยศิลป์ไทย ซึ่งผู้เรียนได้เรียงร้อยถ้อยคําออกมาจาก
ความคิดความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับนาฏยศิลป์ไทย ซึ่งผู้เรียนทุกคนที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ (ร้อยละ
100) แม้จะมีความแตกต่างกันในลักษณะทางประชากร ทว่าล้วนมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกัน
ทุกคน จากข้อมูลของผู้เรียนที่จะนําเสนอต่อไปนี้สามารถจัดกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
แรก ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนที่เห็นคุณค่าของนาฏยศิลป์ไทยมากยิ่งขึ้น และกลุ่มที่สอง คือ ผู้เรียนที่เห็น
คุณค่าของนาฏยศิลป์ไทยมากยิ่งขึ้น และเกิดความตั้งใจที่จะอนุรักษ์สืบสานต่อไป ดังนี้
กลุ่มแรก ผู้เรียนที่เห็นคุณค่าของนาฏยศิลป์ไทยมากยิ่งขึ้น พบว่ามีจํานวน 15 คน ได้แก่
“นาฏยศิลป์ไทยไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด ทุก ๆ ท่าทางมีที่มาที่ไป
และความหมายแตกต่างกัน”
(อรจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ คณะจิตวิทยา ปี 1)
“การรําไทยนั้นเป็นสิ่งที่ ดีงาม แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทย นอกจากนี้ยังเป็น การฝึกสมาธิ และการควบคุมร่างกาย
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ของเราอีกด้วย”
(พิชญา สีไสวพร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี1)
“...เมื่ อ ได้ ม าลองปฏิ บั ติ กั บ ตนเองก็ ค้ น พบว่ า นาฏยศิ ล ป์
ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใกล้ ตั ว และเป็ น เรื่ อ งที่ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ได้
อี ก ทั้ ง ยั ง พบว่ า นาฏยศิ ล ป์ ไ ทยมี ค วามอ่ อ นช้ อ ย ประณี ต
งดงามมาก สะท้ อ นถึ ง เอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทยได้ อ ย่ า งดี ”
(มนปรียา ลบหนองบัว คณะนิติศาสตร์ ปี 2)
“นาฏยศิ ล ป์ ไ ทยเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ ย ากต่ อ การเข้ า ถึ ง อย่ า งที่ คิ ด
หากเรามี ค วามอดทน และตั้ ง ใจเราก็ ส ามารถทํ า ได้ อี ก ทั้ ง
ยั ง เป็ น การฝึ ก สมาธิ ที่ ดี ให้ เ รามี ค วามจดจ่ อ อยู่ กั บ ป๎ จ จุ บั น
ไม่ ต้ อ งกั ง วลว่ า เราจะรํ า ไม่ ส วย ขอเพี ย งแค่ เ รามี ค วามเชื่ อ
และศรัทธาในสิ่งที่กําลังทําก็จะประสบความสําเร็จได้”
(พาขวัญ คงทอง คณะนิติศาสตร์ ปี 2)
“การเรียนนาฏศิลป์ต้องมีความละเอียดอ่ อน อ่อนช้อย การทํา
กิจกรรมได้ปฏิบัติจริง ทําให้พบว่านาฏศิลป์ไทยไม่ยากอย่างที่คิด”
(ธิติ พิศาลพัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2)
“นาฏยศิลป์ไทยไม่ได้ยากอย่างที่ใครหลาย ๆ คนคิด เพียงแค่เรา
เปิดใจที่จะเรียนรู้ เราก็จะสนุกไปกับมันได้ อีกทั้งการฝึกฝนทักษะ
พื้นฐานทางนาฏยศิลป์ยังช่วยฝึกสมาธิของเรา สอนให้เราเป็นคน
ละเอียดอ่อนไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เรา
ใช้เวลาว่างในการอยู่กับตนเองได้โดยเกิดประโยชน์”
(ป๎ณณิกา ปรัชญาจุฑา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2)
“การเรียนนาฏศิลป์เป็นศาสตร์ที่มีความละเอียดอ่อนต้องใช้สมาธิ
และความตั้ งใจสูงมาก แต่ด้วยวิธีการในการถ่ายทอดที่เข้าใจได้
ง่ายของอาจารย์ทําให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิ บัติตามได้
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อย่างดี”
(พนมวัฒน์ วรัทเศรษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2)
“จริ ง ๆ แล้ ว นาฏศิล ป์ที่ เ รามองว่ าน่ า เบื่ อ ผู้ รํ าต้ อ งฝึ กฝนและ
อดทนมาก รวมถึ ง ต้ อ งเป็ น คนที่ มุ่ ง มานะอุ ต สาหะถึ ง จะรํ า ได้
สวยงาม ตอนนี้รู้สึกเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยเพิ่มขึ้นมาก ๆ”
(อาริยา วิจิตรอมรเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 3)
“การร่ายรําแบบทางนาฏยศิลป์ไทยมีความอ่อนช้อยสวยงามมาก
แต่การที่จะร่ายรําให้สวยงามนั้นต้องใช้ ความอดทนพยายามมาก
จึงทําให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยว่าควรค่าแก่การยกย่อง อีก
ทั้งต้องยกย่องผู้สอนที่รักทางนาฏยศิลป์ด้วย เพราะเป็นผู้มีความ
มุมานะที่จะพยายามอนุรักษ์ของไทย”
(ณัฐนิชา ทิพย์สุคนชัย คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ ปี 2)
“นาฏยศิลป์ไทยเป็นศิลปะชั้ นสูงที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ได้อย่าง
ง่ายดาย ถ้าหากว่าทุกคนมีความสนใจและตั้งใจมากพอ ก็จะได้
รับรู้ว่ามันไม่ยากอย่างที่คิด”
(พิทยา แก่นพรม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 3)
“นาฏศิล ป์ เป็ น สิ่ งที่ไม่ใช่เรื่ องง่าย ผู้ แสดงต้องมีความอดทนสู ง
และสร้างจินตภาพให้เป็น ที่สําคัญต้องมีความเชื่อ”
(สมพงษ์ สีหาบุญทอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 3)
“นาฏศิลป์ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ต้องมีความอดทน และความพยายาม
จึงจะประสบความสําเร็จ”
(ณัฐภัทร บุญยืน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 3)
“นาฏยศิลป์ไทยไม่ได้ใช้เพีย งความสามารถ แต่ใช้ความเชื่อ ต้อง
เข้าถึง และมีใจรัก เพราะการที่นาฏยศิลป์จะออกมาสวยงาม เรา
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ต้องทําท่าที่อาจจะทําให้ เจ็บ แต่เจ็บแล้ว ต้ องจําและพยายาม”
(นภาวิชญ์ ใจซื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2)
“รู้สึกรักนาฏยศิลป์มากขึ้น และเข้าใจศิลปะความเป็นไทยมาก
ขึ้น และค้ น พบว่ าทุ ก ๆ คนสามารถแสดงออกทางนาฏยศิ ล ป์
ไทยได้ ถ้ามีความตั้งใจและอดทน”
(สรวิชญ์ เมฆอรียะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2)
“นาฏยศิลป์ไทยไม่ได้เข้าถึงยากอย่างที่เคยคิด ทุก ๆ คนสามารถ
ฝึกได้ แต่ต้องมีความอดทน และความพยายามมุ่งมั่นมากพอ และ
นาฏยศิลป์ไทยมีความสวยงาม อ่อนช้อยในการแสดงออก แต่ ละ
ท่าทางมีรายละเอียดยิบย่อยอยู่ จึงแสดงออกมาได้อย่างประณีต
แม้จ ะเชื่องช้าแต่ว่า นาฏยศิล ป์ไทยมีความเป็ นเอกลั กษณ์ในตัว
เห็นแล้วจะต้องเป็นที่จดจํา”
(ณภัทร กิตติกุลยุทธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 1)
กลุ่มที่สอง ผู้เรียนที่เห็นคุณค่าของนาฏยศิลป์ไทยมากยิ่งขึ้น และเกิดความตั้งใจที่จะอนุรักษ์
สืบสานต่อไป พบว่ามีจํานวน 11 คน ได้แก่
“นาฏยศิลป์ไทย คือ มรดกอันล้ําค่าของคนไทย มี ความสวยงาม
ตลอดกาล เราในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
งามเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปได้”
(จิตติชัย พัชรเดชาธร คณะนิติศาสตร์ ปี 2)
“นาฏยศิลป์ไทย เป็นสิ่งที่สวยงามอีกทั้งมีการฝึกสมาธิ จากการที่
ได้เรียนในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้ใกล้ชิดและลองปฏิบัติจริงๆ
... ต่อยอดให้เราอยากสนับสนุน และเป็นส่วนหนึ่งของนาฏยศิลป์
ไทยนี้ค่ะ”
(ณัฐธิดา รัตนสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์ ปี 2)
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“ศิลปะไทยเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ และสืบทอดต่อกันมาไม่ให้จาง
หายไป เพราะนาฏยศิลป์ไทย และวรรณคดี ทั้งหลายนั้นล้วนแต่มี
ความงาม และความสําคัญอย่างมาก มีเอกลักษณ์ไทย ความเป็น
body language ที่สื่ออารมณ์ออกมาได้ดี”
(แพร วานิชชัย คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ ปี 2)
“นาฏยศิลป์ไทยไม่ได้น่าเบื่อแบบที่คิด มีความงามที่ใครก็สามารถ
มองเห็ น ได้ เป็ น เรื่ อ งใกล้ ตั ว ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ง่ า ย แต่ ก็ ไ ม่ ย ากเกิ น
ความสามารถหากตั้งใจจริง ...นาฏยศิลป์ไทยเป็นเอกลักษณ์ที่ควร
รักษาไว้ คนรุ่นใหม่ควรเปิดใจให้แก่นาฏยศิลป์ และเข้าไปรับชม
กัน”
(ปาลิตา รุ่งระวี คณะนิติศาสตร์ ปี 1)
“นาฏศิลป์ ไทยนั้นเป็นสิ่ งที่ควรอนุรักษ์สืบไว้อย่างยิ่ง เนื่องจาก
เป็ น ศิ ล ปะอย่ างหนึ่งที่มี ความสวยงาม อ่อนช้ อย แสดงออกถึ ง
ความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทยได้ อย่างสมบูรณ์แบบ ถึงแม้ใน
สมัยนี้ความนิยมของนาฏศิลป์ ไทยจะลดน้อยลงไป แต่ถ้าหากเรา
ช่วยกันสืบทอดอนุรักษ์ไว้ ก็จะทําให้ศิลปะนี้ยืนยาวขึ้น”
(สุรดา เทพเมือง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 1)
“นาฏยศิ ล ป์ เ ป็ น ศาสตร์ ที่ น่ า เคารพ และให้ ก ารสนั บ สนุ น
ผู้ ที่ ฝึ ก นาฏยศิ ล ป์ นั้ น ต้ อ งมี ค วามอดทนสู ง และมี พ รสวรรค์
จึงเป็นศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป”
(วีรภัทร ทินนโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2)
“นาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่ อ่อนน้อม ต้องใช้ความอดทนและฝึกฝน
ช่วยฝึกสมาธิ... นาฏศิลป์เป็นวัฒนธรรมไทยที่สื่อถึงความเป็นไทย
เยาวชนควรเรียนรู้ และอนุรักษ์ดํารงสืบต่อไป”
(มนพัทธ์ เทพรักษ์ คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ ปี 2)
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“นาฏศิล ป์ ไทยไม่ใช่สิ่ งที่ไกลตัว หรือเป็นเรื่องที่มีเพียงผู้ ศึกษา
ศิ ล ปะที่ เ ข้ า ใจได้ เ พี ย งเท่ า นั้ น แต่ ค นทั่ ว ไปก็ ส ามารถเข้ า ใจได้
หากเปิดใจกว้างที่จะเรียนรู้ และเมื่อได้รู้ก็จะเกิดความรักและ เห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยว่าน่าอนุรักษ์รักษา และพัฒนามา
เพียงใด”
(สรา อนันต์โรจน์วงศ์ คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ ปี 2)
“นาฏยศิลป์ไทยเป็นศิลปะที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่าง
ชัดเจน และเป็นศิลปะที่มีคุณค่ามาก เป็นศิลปะที่ทําให้ได้ฝึกสมาธิ
ขยั บ ร่ า งกาย ควรค่ า อย่ า งมากที่ จ ะเก็ บ รั ก ษาและอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมนี้ไว้”
(ปวริศา วานิช คณะนิติศาสตร์ ปี 1)
“การรํ า ไทยต้ อ งใช้ จิ ต วิ ญ ญาณรวมทั้ ง ต้ อ งการสมาธิ แ ละสติ
เพื่ อ ให้ ก ารรํ า เกิ ด ขึ้ น อย่ า งสวยงามที่ สุ ด และนาฏยศิ ล ป์ ไ ทย
มี ค วามล้ํ า ลึ ก ในตั ว เนื้ อ หาและการปฏิ บั ติ ดั ง นั้ น เราควรช่ ว ย
กันอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไป”
(ชัยกฤต จินดาลัทธ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 1)
“กิจกรรมที่ได้ทําในวันนี้ช่วยให้เราอยู่กับตัวเอง มีสมาธิจดจ่ออยู่
กับสิ่งที่ทํา ช่วยฝึกความอดทนให้กับพวกเราเพราะระหว่างปฏิบัติ
มีความเหนื่อย และเบื่อ แต่เราก็จดจ่อกับสิ่งที่เชื่อทําให้ความรู้สึก
เหล่านั้นหมดไป ช่วยให้เราเข้าใจ และเชื่อในนาฏยศิลป์ไทย และ
อยากจะสืบทอดสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไม่ให้หายไป”
(เจติยา ใจมั่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 1)
ประเด็นที่ 3 ผลการประเมินกิจกรรม และโปรแกรม
ผลการประเมินกิจกรรม และโปรแกรมจากผู้เรียน สามารถจําแนกได้ออกเป็นทั้งหมด 6 ด้าน
ได้แก่ 1) ระดับเตรียมการด้านร่างกาย 2) ระดับเตรียมการด้านจิตใจ 3) ระดับปฏิบัติการด้าน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 4) ระดับปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดงราชสํานัก และ 5) ระดับปฏิบัติการ
ด้านภูมิป๎ญญาพื้นบ้าน และ 6) ระดับความพึงพอใจโดยรวมของโปรแกรมฯ มีรายละเอียดดังนี้

182
1) ระดับเตรียมการด้านร่างกาย ได้แก่ กิจกรรมงดงามตามแบบไทย พบว่าผู้เรียนพึงพอใจ
กิจกรรมในระดับมากที่สุดจํานวน 7 ด้าน เรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้ เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์เป็น
เรื่องที่เด็กและเยาวชนควรรู้ ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ การจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาส
ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ทดลอง ผู้ ส อนมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ การจั ด การเรี ย นการสอนก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์ใหม่ นิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นกิจกรรมต่าง ๆ และนิสิตประทับใจ
กิจกรรมนี้ ในขณะที่มี 1 ด้านที่ได้รับการประเมินในระดับมาก ได้แก่ เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับความ
เป็นไทย
ตารางที่ 55 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมระดับเตรียมการด้านร่างกาย
รายละเอียด
M
SD
ความหมาย
ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
4.80
0.40
มากที่สุด
ผู้สอนมีความน่าเชื่อถือ
4.77
0.43
มากที่สุด
เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับความเป็นไทย
3.70
0.68
มาก
เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่
4.88
0.33
มากที่สุด
เด็กและเยาวชนไทยควรรู้
การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
4.80
0.40
มากที่สุด
ปฏิบัติ / ทดลอง
การจัดการเรียนการสอนก่อให้เกิด
4.69
0.55
มากที่สุด
ประสบการณ์ใหม่
นิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
4.54
0.65
มากที่สุด
เป็นกิจกรรมต่าง ๆ
นิสิตประทับใจกิจกรรมนี้
4.53
0.51
มากที่สุด
2) ระดับเตรียมการด้านจิตใจ พิจารณาจาก 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมขัดเกลาใจด้วยหลักธรรม
และติดคําต่อสํานวน พบว่าผู้เรียนพึงพอใจในระดับมากที่สุดครบทุกด้าน เรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้
เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชนควรรู้ ผู้สอนมีความน่าเชื่อถือ นิสิตประทับใจ
กิจกรรมนี้ ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ การจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
หรือทดลอง การจัดการเรียนการสอนก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ นิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาเป็นกิจกรรมต่าง ๆ และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นไทย
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ตารางที่ 56 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมระดับเตรียมการด้านจิตใจ
รายละเอียด
M
SD
ความหมาย
ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
4.61
0.50
มากที่สุด
ผู้สอนมีความน่าเชื่อถือ
4.65
0.49
มากที่สุด
เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับความเป็นไทย
4.42
0.64
มากที่สุด
เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่
4.65
0.49
มากที่สุด
เด็กและเยาวชนไทยควรรู้
การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
4.54
0.58
มากที่สุด
ปฏิบัติ / ทดลอง
การจัดการเรียนการสอนก่อให้เกิด
4.50
0.51
มากที่สุด
ประสบการณ์ใหม่
นิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
4.50
0.51
มากที่สุด
เป็นกิจกรรมต่าง ๆ
นิสิตประทับใจกิจกรรมนี้
4.62
0.50
มากที่สุด
3) ระดับปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ กิจกรรมไทยวนชวนกันเล่น โดยเน้น
การประเมินเฉพาะในส่วนของการเรียนฟูอนเล็บ ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแจง และเน้นย้ําแก่ผู้เรียนก่อนทํา
การประเมิน และให้ ผู้เรียนทําแบบประเมินทันทีเมื่อเสร็จสิ้นฐานดังกล่าว พบว่าผู้เรียนพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดครบทั้ง 8 ด้าน เรียงตามลําดับคะแนน ดังนี้ ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้สอน
มีความน่าเชื่อถือ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นไทย การจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรี ยนได้
ปฏิบัติหรือทดลอง การจัดการเรียนการสอนก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ นิสิตประทับใจกิจกรรมนี้
เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชนควรรู้ และนิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาเป็นกิจกรรมต่าง ๆ
ตารางที่ 57 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมระดับปฏิบัติการ
ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
รายละเอียด
M
SD
ความหมาย
ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
4.92
0.27
มากที่สุด
ผู้สอนมีความน่าเชื่อถือ
4.88
0.33
มากที่สุด
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รายละเอียด
เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับความเป็นไทย
เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่
เด็กและเยาวชนไทยควรรู้
การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติ / ทดลอง
การจัดการเรียนการสอนก่อให้เกิด
ประสบการณ์ใหม่
นิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
เป็นกิจกรรมต่าง ๆ
นิสิตประทับใจกิจกรรมนี้

M
4.85
4.65

SD
0.46
0.49

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด

4.85

0.37

มากที่สุด

4.85

0.46

มากที่สุด

4.54

0.58

มากที่สุด

4.73

0.45

มากที่สุด

4) ระดับปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดงราชสํานัก พิจารณาจาก 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรม
สืบสานนาฏยศิลป์ไทย และกิจกรรมสร้างสรรค์ใหม่ให้ยั่งยืน พบว่าผู้เรียนพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน เรียงตามลําดับคะแนนดังนี้ การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติหรือทดลอง ผู้สอน
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้สอนมีความน่าเชื่อถือ เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับความเป็นไทย การ
จัดการเรียนการสอนก่อให้เกิดประสบการณ์ใ หม่ เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่เด็กและ
เยาวชนไทยควรรู้ นิสิตประทับใจกิจกรรมนี้ และ นิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นกิจกรรม
ต่าง ๆ
ตารางที่ 58 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมระดับปฏิบัติการ
ด้านศิลปะการแสดงราชสํานัก
รายละเอียด
M
SD
ความหมาย
ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
4.96
0.20
มากที่สุด
ผู้สอนมีความน่าเชื่อถือ
4.96
0.20
มากที่สุด
เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับความเป็นไทย
4.92
0.27
มากที่สุด
เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่
4.73
0.45
มากที่สุด
เด็กและเยาวชนไทยควรรู้
การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
5.00
0
มากที่สุด
ปฏิบัติ / ทดลอง
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รายละเอียด
การจัดการเรียนการสอนก่อให้เกิด
ประสบการณ์ใหม่
นิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
เป็นกิจกรรมต่าง ๆ
นิสิตประทับใจกิจกรรมนี้

M
4.92

SD
0.27

ความหมาย
มากที่สุด

4.53

0.51

มากที่สุด

4.65

0.49

มากที่สุด

5) ระดับปฏิบัติการด้านภูมิป๎ญญาพื้นบ้าน พิจารณาจาก 3 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมไทยวนชวน
กันเล่น ในเรื่องการทําตุง และการทําอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมโรงเรียนเด่นรักศิลป์ และกิจกรรมอวล
กลิ่นขนมพื้นบ้าน พบว่าผู้พึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 8 ด้าน เรียงตามลําดับคะแนน ได้แก่ การ
เรียนรู้เปิดโอกาสให้ทดลองหรือปฏิบัติ ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ การจัดการเรียนการสอน
ก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ ผู้สอนมีความน่าเชื่อถือ นิสิตประทับใจกิจกรรมนี้ การจัดการเรียนรู้เปิด
โอกาสให้ทดลองหรือปฏิบัติ นิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้รั บไปพัฒนาเป็นกิจกรรมต่าง ๆ และ เนื้อหา
สาระสัมพันธ์กับความเป็นไทย
ตารางที่ 59 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมระดับปฏิบัติการ
ด้านภูมิป๎ญญาพื้นบ้าน
รายละเอียด
M
SD
ความหมาย
ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
4.85
0.37
มากที่สุด
ผู้สอนมีความน่าเชื่อถือ
4.73
0.45
มากที่สุด
เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับความเป็นไทย
4.53
0.58
มากที่สุด
เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่
4.58
0.58
มากที่สุด
เด็กและเยาวชนไทยควรรู้
การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
4.88
0.33
มากที่สุด
ปฏิบัติ / ทดลอง
การจัดการเรียนการสอนก่อให้เกิด
4.80
0.40
มากที่สุด
ประสบการณ์ใหม่
นิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
4.58
0.58
มากที่สุด
เป็นกิจกรรมต่าง ๆ
นิสิตประทับใจกิจกรรมนี้
4.70
0.47
มากที่สุด
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ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรมแล้ว พบว่าโปรแกรมฯ
ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยจุดเด่นของโปรแกรมฯ ที่ได้คะแนนสู งสุ ด 3
อันดับแรก ได้แก่ 1)ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 2)ผู้สอนมีความน่าเชื่อถือ และการจัดการ
เรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติหรือทดลอง 3)เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่เด็กและ
เยาวชนไทยควรรู้ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 60 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการประเมินของกิจกรรมในโปรแกรมฯ
รายละเอียด

ผู้สอนเป็นผู้
มีความรู้
ความ
สามารถ
ผู้สอนมี
ความ
น่าเชื่อถือ
เนื้อหาสาระ
สัมพันธ์กับ
ความเป็น
ไทย
เนื้อหาสาระ
เป็น
ประโยชน์
เป็นเรื่องที่
เด็กและ
เยาวชนไทย
ควรรู้

เตรียม เตรียม
ร่าง
จิต
กาย
ใจ
4.80 4.61

M
ศิลปะ
พื้น
บใาน
4.61

ศิลปะ
ราช
สานัก
4.96

ภูมิ
ปัญ
ญา
4.85

4.77

4.65

4.65

4.96

3.70

4.42

4.42

4.88

4.65

4.65

ค่าเฉลี่ย
รวม

SD

ความ
หมาย

4.77

0.15 มากที่สุด

4.73

4.75

0.13 มากที่สุด

4.92

4.53

4.40

0.44 มากที่สุด

4.73

4.58

4.70

0.11 มากที่สุด
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รายละเอียด

การจัดการ
เรียนรู้เปิด
โอกาสให้
ผู้เรียน
ปฏิบัติ/
ทดลอง
การจัดการ
เรียนการ
สอน
ก่อให้เกิด
ประสบการ
ณ์ใหม่
นิสิตสามารถ
นําความรู้ที่
ได้รับไป
พัฒนาเป็น
กิจกรรม
ต่างๆ
นิสิต
ประทับใจ
กิจกรรมนี้

เตรียม เตรียม
ร่าง
จิต
กาย
ใจ
4.80 4.54

M
ศิลปะ
พื้น
บใาน
4.54

ศิลปะ
ราช
สานัก
5.00

ภูมิ
ปัญ
ญา
4.88

4.69

4.50

4.50

4.92

4.54

4.50

4.50

4.53

4.62

4.62

ค่าเฉลี่ย
รวม

SD

ความ
หมาย

4.75

0.21 มากที่สุด

4.80

4.69

0.18 มากที่สุด

4.53

4.58

4.53

0.03 มากที่สุด

4.65

4.70

4.62

0.16 มากที่สุด

ในโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน นอกจากจะมีส่วนที่
ให้ผู้เรียนประเมินรายกิจกรรมแล้ว ยังมีส่วนที่ให้ประเมินภาพรวมของโปรแกรมด้วย ผลการประเมิน
คว าม พึ งพ อใ จ ขอ งผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ โ ป ร แก รม ฯ พ บว่ า มี ร ะดั บ คว าม พึ งพ อ ใ จ มา กที่ สุ ด

188
(M = 4.77, SD = 0.43) อีกทั้งในโปรแกรมฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินโปรแกรมในลักษณะ
บรรยายด้วย อาทิ
“การเข้าร่วมกิจกรรมนี้สนุกมาก ๆ ทุก ๆ อย่างจัดเตรียมไว้อย่าง
ดี กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ได้ทํานั้นได้เรียนรู้แบบได้ลงมือปฏิบัติจริง
และเข้าร่วมจริ ง ๆ ทําให้รู้และเข้าใจ มองภาพได้ชัดเจนมากขึ้น
ทุกคนมีส่วนร่วมเท่า ๆ กัน ทําให้รู้สึกสนุกและมีความสุข มาก ๆ
ผู้ ส อนสอนได้เ ข้ าใจ น่าสนใจ ไม่น่ าเบื่อ จึง ทําให้ เ อนจอยและ
มุง่ มั่นที่จะทําตาม ภาพรวมของกิจกรรมเพอร์เฟคมากค่ะ”
(อรจรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ คณะจิตวิทยา ปี 1)
“รู้ สึ ก ประทั บ ใจโปรแกรมนี้ ม าก ทํ า ให้ ไ ด้ รู้ จั ก กั บ เพื่ อ นๆ
พี่ๆ ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมทําแล้วเพลิดเพลินน่าสนใจ ได้
รู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับความเป็นไทย”
(พิชญา สีไสวพร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 1)
“ตอนแรกไม่อยากเข้าร่ว มเพราะคิดว่าไม่น่าจะสนุกเลยแต่พอ
ได้มาจริง ๆ แล้ว สนุกมาก ๆ เป็นกิจกรรมที่สนุกและให้หนูได้คิด
เอง และได้นํามาปฏิบัติจริง ได้ลองทํา สิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อน เช่น
ได้ ฝึ ก รํ า นาฏยศิ ล ป์ ไ ทย มี ค วามประทั บ ใจในทุ ก ๆ กิ จ กรรม
ขอบคุณที่จัดกิจกรรมนี้และไม่เสียดายเลยที่ได้เข้าร่วม”
(ปาลิตา รุ่งระวี คณะนิติศาสตร์ ปี 1)
“ขอบคุณสําหรับกิจกรรมนี้ที่ จัดขึ้นให้พวกเราทุกคนนะคะ เป็น
กิจกรรมที่สนุกและได้ความรู้ ทําให้ได้เปิดโลก เปิด ประสบการณ์
ใหม่ ๆ ขอบคุ ณ ทุ ก คนสํ า หรั บ ประสบการณ์ ดี ๆ แบบนี้ ค่ ะ ”
(ปวริศา วานิช คณะนิติศาสตร์ ปี 1)
“รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ จะไม่ลืมเลย ดีใจที่ ได้มาลอง
ทําอะไรที่ไม่เคยทํา ไม่เคยคิดว่าตนเองจะสามารถเข้าถึงการรําได้
ตอนแรกก็คิดว่านาฏยศิลป์ไทยเป็นเรื่องเชื่องช้า แต่ตอนนี้เข้าใจ
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มากขึ้น ว่า ทําได้ห ากอดทนพอ และมองเห็ นความสวยงามของ
นาฏยศิลป์ไทย”
(ณภัทร กิติตกุลยุทธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 1)
“รู้สึกประทับใจ ได้สมาธิ และอยู่ กับตัวเองมากขึ้น ผ่านการทํา
กิจกรรม เคารพ และเชื่อในวัฒนธรรมไทยมากขึ้น”
(เจติยา ใจมั่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 1)
“ก็เป็นอีกโครงการหนึ่ งที่จะถูกเก็บไว้ในความทรงจําเพราะเปิด
โอกาสให้ทําหลายอย่างที่อาจจะไปหาทําไม่ได้”
(จิตติชัย พัชรเดชาธร คณะนิติศาสตร์ ปี 2)
“ตอนแรกคิดว่าจะเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อ แต่พอมาเข้าร่วมจริง ๆ
กลับไม่ใช่อย่างที่คิด ทุกกิจกรรมสนุก และสร้างสรรค์มาก ได้อะไร
เยอะกว่า การมาเที่ ยวเฉย ๆ ไม่อ ยากกลั บ เลย มี ความสุ ข มาก
ขอบคุณนะคะ ดีใจที่ได้ลงเจนเอดนี้ค่ะ”
(ณัฐธิดา รัตนสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์ ปี 2)
“ได้ทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เคยทํามาก่อน สนุกดี ได้ประสบการณ์
ได้ รู้ อ ะไรที่ ไ ม่ เ คยรู้ ม าก่ อ น ได้ รู้ จั ก ได้ คุ ย กั บ เพื่ อ นคณะอื่ น ๆ
ประทับใจมาก”
(มนพัทธ์ เทพรักษ์ คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ ปี 2)
“สนุก ได้ทํากิจกรรมร่วมกับ เพื่อน ๆ รู้จักเพื่อน ๆ มากขึ้น และ
ได้ลองทําสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทํา มีความสุขค่ะ”
(ณัฐนิชา ทิพย์สุคนธ์ชัย คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ ปี 2)
“เป็นกิจกรรมที่ทําให้ได้เรียนรู้หลายอย่างที่หาไม่ ได้ในห้องเรียน
เจ๋งโคตร”
(วีรภัทร ทินนโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2)
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“สนุ กมาก ๆ ไม่คาดว่าการเรียนรู้วิถีไทยมีความน่าสนใจและ
ความสวยงามขนาดนี้ ชอบวิถีไทยมากขึ้น และอยากนําไปใช้ใน
ชีวิตสืบต่อไป”
(สรา อนันต์โรจน์วงศ์ คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ ปี 2)
“รู้สึกสนุกที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่ค่อยได้เข้าถึง ถึงแม้ว่าจะเป็น
วัฒนธรรมของไทยเราเอง”
(นราวิชญ์ ใจซื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2)
“เป็ นโปรแกรมที่รู้สึกสนุกมาก enjoy กับทุก ๆ กิจกรรมได้
ประสบการณ์ใ หม่ ๆ และสามารถนํ าไปประยุก ต์ใ ช้กับ ชีวิ ตใน
อนาคตได้”
(สรวิชญ์ เมฆอรียะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2)
“ขอบคุณโปรแกรมนี้ที่เปิดโอกาสและให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับ
นิสิตในการเรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะของไทย ซึ่งมีเพียงคนกลุ่ม
น้อยที่จะได้เจอกับสิ่งดี ๆ แบบนี้ มีความสุขและสนุกกับ กิจกรรม
ในโปรแกรม ทุกกิจกรรมขอบคุณมาก ๆ ค่ะ”
(อาริยา วิจิตรอมรเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 3)
“สนุกสนานพร้อมกับได้ค วามรู้ใหม่ ๆ และยังได้ลองทํา สิ่งต่าง ๆ
ที่ไม่เคยทํา ขอบคุณที่สร้างกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา”
(พิทยา แก่นพรม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 3)
“ได้ใช้ชีวิตแบบช้าลงจากที่เคยเร่ง รีบ ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเอง
อยู่ กั บ ตั ว เองมากขึ้ น ทํ า ให้ ไ ด้ คิ ด ทบทวนอะไรหลายอย่ า ง ได้
เรียนรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน ทํา
ให้มีประสบการณ์ และเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้มากขึ้น”
(สมพงศ์ สีหาบุญทอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 3)
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ข้อมูลที่นําเสนอข้างต้นนี้ล้วนเป็นข้อมูลจากผู้เรียนที่สะท้อนกลับมาให้ผู้วิจัยได้คิดทบทวน
และประเมินผลโปรแกรมฯ ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
1) การที่โปรแกรมฯ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือทดลองปฏิบัติกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ไม่
เคยทํามาก่อน ทําให้เกิดประสบการณ์ตรง และอยู่ในความทรงจําของผู้เรียน
2) การที่ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ อย่ า งสนุ ก สนาน ทํ า ให้ มี ทั ศ นคติ ต่ อ
ศิลปวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
3) โปรแกรมฯ ทําให้เกิดทั้งความรู้และความรักในความเป็นไทยควบคู่กันไปแก่ผู้เรียน
4) การเรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมนอกห้องเรียน จะทําให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วม และกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับความเป็นไทยในห้องเรียน
6) การแก้ไขโปรแกรมจากผลการประเมิน
เนื่ อ งจากโปรแกรมเสริ ม สร้ างความเป็ นไทยโดยใช้ก ารสอนแบบละครเป็ นฐานแก่ นิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ได้ รั บ การประเมิ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการสอนแบบละครเป็นฐาน มีรายละเอียดดังนี้
ก. ผู้สอน
ผู้สอนแบบละครเป็นฐานควรเป็นการสอนแบบทีม (team-teaching) โดยผู้สอนมีบทบาท
หน้าที่เป็น ผู้อํานวยความสะดวก (facilitator) ที่บริหารจัดการเนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละเนื้อหาให้
มากที่สุด รวมถึงคัดสรรสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา โดยครูผู้สอน
ต้ อ งทํ า ความเข้ า ใจพื้ น ฐานกั บ แนวคิ ด ของการสอนแบบละครเป็ น ฐานในด้ า นองค์ ป ระกอบ
กระบวนการ ตลอดจนเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการสะท้อนความคิดของผู้เรียนเป็น
สําคัญ
ข. ผู้เรียน
ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้สํารวจ (explorer) ซึ่งผลักดันให้ผู้เรียนมี
ลักษณะของการเป็นผู้เรียนเชิงรุก (active learner) กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ผ่านการใช้
ร่างกายของมนุษย์ และจิตใจ เป็นเครื่องมือที่นําไปสู่ป๎ญญา กล้าที่จะเผชิญหน้าและลองถูกลองผิดกับ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่ไม่เคยสัมผัส หรือมีประสบการณ์ร่วมมาก่อน
ค. การจัดการเรียนการสอน ต้องเป็นการเรียนรู้แบบสองทาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สํารวจ
และลงมือปฏิบัติจริงอันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง ทั้งนี้ ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบ โดยใน
การแต่ละกิจกรรมต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ประกอบ จึงจะจัดเป็นการสอนแบบ
ละครเป็น ฐาน ได้แก่ องค์ประกอบบังคับ 1 องค์ประกอบ คือ การสะท้อนความคิด ส่ว นอีก 3
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องค์ป ระกอบ หรื อมากกว่ านั้ น ได้แก่ 1)การจัดสมดุล ร่างกาย 2)ทัก ษะการทรงตั ว 3)การถ่ายเท
น้ําหนัก 4)การควบคุมกล้ามเนื้อและอวัยวะ 5)ท่ารําและความหมาย 6)ทักษะการฟ๎ง การได้ยิน และ
จังหวะ 7)เกมละคร 8)สติและสมาธิ 9)การควบคุมลมหายใจ 10)จุดสนใจ 11)การด้นสด และ 12)การ
ออกแบบและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ผู้สอนยังเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนที่โดยแยกส่วนระหว่าง
การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อย่างน้อย 2 ชั่วโมง และการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ อย่าง
น้อย 4 ชั่วโมง จากนั้นค่อยเป็นการผสมผสานกันระหว่างองค์ประกอบด้านร่างกาย และจิตใจ ทั้งนึ้
ผู้สอนต้องมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการจัดการเรียนรู้ โดยไม่ละเลย หรือทอดทิ้งให้ผู้เรียน
ฝึกฝนด้วยตนเอง และอยู่กับผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้านโดยลําพัง
ง. สถานที่จัดการเรียนรู้
การสอนแบบละครเป็นฐาน ต้องขยายขอบเขตพื้นที่การจัดการเรียนรู้ให้กว้างขวางออกไป
มากกว่าการเรียนรู้ภายในห้องเรียน หรือชั้นเรียน ทั้งนี้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ต้องมีความปลอดภัย
ทั้งด้านกายภาพ และจิตใจ กล่าวคือ ต้องเป็นพื้นที่ที่ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสี่ยงแก่ผู้เรียน
รวมทั้ ง ต้ อ งเป็ น พื้ น ที่ ป ลอดภั ย ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถไว้ ว างใจ และกล้ า ที่ จ ะลองถู ก ลองผิ ด ได้ ทั้ ง นี้
สภาพแวดล้ อมการเรีย นรู้ เปรียบเสมือนสถานการณ์จําลอง หรือฉากละครที่ได้รับการจัดสรรขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เสมือนจริ งมากที่สุด อย่างไรก็ดีการทัศนศึกษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนํา
ผู้เรียนได้เปิดโลกไปสู่สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการเนื้อหาสาระที่กําหนดไว้
จ. การประเมินผล
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบละครเป็นฐาน จะครอบคลุมทั้งพุทธพิสัย จิต
พิสัย และทักษะพิสัย ทําให้เครื่ องมือสํ าหรับการประเมินผลมีความหลากหลาย ในด้านพุทธิพิสั ย
สามารถเป็นได้ทั้งแบบทดสอบความรู้ แบบวัดมโนทัศน์ที่คาดเคลื่อน ฯลฯ ด้านจิตพิสัย สามารถใช้
แบบสะท้อนตัวตน ใบตกผลึก ฯลฯ ด้านทักษะพิสัย สามารถเป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการใช้ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการประเมินด้วย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขใอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิต เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานที่บูรณาการการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ในการศึกษาเรื่องความเป็นไทย
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในบริบทประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ขใอที่ 1 สารวจสภาพ และปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรใาง
ความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่สัมพันธ์กับความเป็นไทย
ในสถาบันอุดมศึกษา 3 ประเภท ได้แก่ สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง จํานวน 5 ท่าน สถาบันที่เน้น
ระดับปริญญาตรี 5 ท่าน และสถาบันเฉพาะทาง 5 ท่าน รวม 15 ท่าน เพื่อศึกษาสภาพและป๎ญหา
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สามารถ
สรุปได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สภาพ และป๎ญหาด้านผู้สอน
ผลการสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
3 ประเภท พบว่าคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวมีความหลากหลายทั้งด้านคุณวุฒิ
วัยวุฒิ และประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังกล่าว กล่าวคือ ด้านคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอนสําเร็จ
การศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย และสําเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นไทย โดยส่วนใหญ่จะจบการศึกษาในระดับปริญญาโทสายสังคมศาสตร์ ด้านวัยวุฒิ อาจารย์
ผู้สอนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 38 – 52 ปี ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ (generation x) และ
ด้านประสบการณ์การสอน จะมีประสบการณ์เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี นอกจากนี้ผู้สอนส่วนใหญ่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ “อาจารย์” ซึ่งหากมองในมิติของความก้าวหน้าทางวิชาการจาก
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว แสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ยังขาดประสบการณ์การทําวิจัย
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่
มองว่ารายวิชาเหล่านี้ไม่จําเป็นที่จะต้องการจบตรงสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องการผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ตรง มีความเชี่ยวชาญ เคยใกล้ชิด เคยสัมผัสความเป็นไทยมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือ
อาจจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านกที่อยู่ในวิถีของการความเป็นไทยแต่ละประเภท
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ในด้านทัศนคติ คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยในสถาบันอุดมศึกษา
ทุ ก คนเห็ น ตรงกั น ว่ า ข้ อ บ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ถึ ง ความเป็ น ไทยของคนไทย คื อ ความ รู้ เ กี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นส่วนประกอบสําคัญของสถาบันชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นไทยภาคกลาง หรือ ไทยแบบแผน หรือ ไทยมาตรฐาน เป็นสําคัญ นอกจากนี้ผู้สอนยังได้
ระบุข้อบ่งชี้อื่น ๆ ถึงความเป็นไทยอันได้แก่ พฤติกรรมการแสดงออกทางร่างกาย และภาพลักษณ์
ภายนอก เช่น การแต่งกาย กิริยามารยาท การไหว้ เป็นต้น
ประเด็นที่ 2 สภาพ และป๎ญหาด้านผู้เรียน
ผลการสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนพบว่า ผู้เรียนในป๎จจุบันทุกคนมีลักษณะที่แตกต่างไปจาก
ผู้เรียนในอดีต เพราะผู้เรียนในป๎จจุบันขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ความเป็นไทยอย่าง
สิ้นเชิง คําว่า “พื้นฐาน” ในที่นี้ หมายถึง ความสามารถในการระบุลักษณะ ความสําคัญ หรือความ
โดดเด่นของศิลปวัฒนธรรมไทยเรื่องต่าง ๆ โดยจะเห็นได้จากคะแนนทดสอบความรู้พื้นฐาน หรือการ
สอนในห้องเรียนที่ผู้เรียนมักไม่รู้จักคําศัพท์ทางวัฒนธรรม หรือผลผลิตทางวัฒนธรรมที่ผู้สอนกล่าวถึง
ซึ่งเปรียบเทียบกับผู้สอนเมื่อมีอายุเท่ากับผู้เรียนกลับรู้จัก และเข้าใจ
ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อความเป็นไทยปรากฏในเชิงลบ กล่าวคือ ผู้เรียนดูถูกศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้ าน ภูมิป๎ ญญาพื้นบ้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิล ปะการแสดง ตลอดจนละเลยความสําคัญที่จะ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ดํารงอยู่ ผู้เรียนมีความเป็นป๎จเจกบุคคลสูงมาก และมองเห็นเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเรื่องทันสมัย และโก้หรู องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียนในสังคม
เมืองหลวงนับว่าถดถอย และมีระดับต่ํากว่าผู้เรียนที่อาศัยอยู่ในสังคมชนบท ซึ่งผู้เรียนภาคกลางมักไม่
ค่อยรู้จักความเป็นไทยทั้งของภาคกลาง และของพื้นบ้าน ในขณะเดียวกันผู้เรียนในภูมิภาคอื่น ๆ กลับ
รู้จักความเป็นไทยภาคกลางมากกว่าเรื่องพื้นบ้านเช่นกัน ทั้งนี้ที่กล่าวว่ารู้จัก ก็เป็นการรู้จักที่แคบ
และจํากัดอย่างยิ่ง
ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดความกล้าที่จะแสดงออกถึงความเป็นไทยอีกด้วย โดยสามารถจําแนก
ประเภทของผู้เรียนได้ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้เรียนที่ไม่รู้และไม่กล้าแสดงออกถึงความเป็น
ไทย 2) ผู้เรียนที่ไม่รู้ และอยากแสดงออกถึงความเป็นไทย 3) ผู้เรียนที่มีความรู้แต่ไม่กล้าแสดงออกถึง
ความเป็นไทย และ 4) ผู้เรียนที่มีความรู้ และกล้าแสดงออกถึงความเป็นไทย ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้ว
ผู้เรียนจะถูกจัดอยู่ในประเภทที่ 1 และ 3 โดยในประเภทแรก คือ ผู้เรียนไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยแม้แต่น้อย จึงทําให้ไม่กล้าแสดงออก ในขณะอีกประเภทที่ 3 คือ ผู้เรียนที่มี
ความรู้รําได้ร้องเป็น แต่ไม่กล้าเปิดเผยให้อาจารย์และเพื่อนรู้ เพราะเขินอาย กลัวถูกเพื่อนล้อเลียน
แปลกแยกจากกลุ่ม หรือ ถูกมองว่าประจบประแจงอาจารย์ผู้สอนเพื่อหวังคะแนน และถูกอาจารย์ใช้
งานมากกว่าเพื่อน
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ประเด็นที่ 3 สภาพ และป๎ญหาด้านการจัดการเรียนการสอน
ผลการสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย พบว่า
วิธีการจัดการเรียนการสอนในป๎จจุบันเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้เรื่องความเป็นไทยของนิสิต
นักศึกษา เนื่องจากป๎จจุบันการสอนเรื่องความเป็นไทยในรายวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมดเป็นการสอน
แบบบรรยายเป็นหลัก ซึ่งสัดส่วนของการบรรยายในรายวิชาดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 90 – 100
เครื่องมือที่ผู้สอนมักใช้ประกอบการบรรยายได้แก่ การฉายข้อมูลผ่านโปรแกรมไมโครซอฟท์ พาวเวอร์
พอยท์ (Microsoft Power point) ทั้งนี้การจัดการเรีนการสอนแบบบรรยายนั้น ส่งผลให้ผู้เรียนขาด
ความสนใจ ไม่สามารถจดจําความรู้ทไี่ ด้รับการถ่ายทอดได้ อีกทั้งยังขาดประสบการณ์ตรงอีกด้วย
นอกจากการบรรยายแล้วยังพบว่าคณาจารย์บางท่านยังใช้วิธีการบอกจด หรือให้ขีดเส้นตาม
บรรทัดที่ผู้สอนอ่านให้ฟ๎งด้วย ซึ่งทําให้ผู้เรี ยนขาดปฏิสัมพันธ์ น่าเบื่อ และรู้สึกไม่อยากเข้าห้องเรียน
ผลกระทบที่ตามมาคือ ยิ่งทําให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นไทย อีกทั้งใน
การเรียนการสอนอาจารย์ยังมักจะใช้วิธีการเรียกตอบในห้องเรียนซึ่งคําถามส่วนใหญ่เป็นคําถามแบบ
ถูกผิด ทําให้เมื่อผู้เรียนตอบผิดจึงเกิดความอับอายต่อเพื่อนร่วมห้องเรียน และมีการสั่งงานให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าทั้งในรูปแบบของรายงานเดี่ยว และรายงานกลุ่มด้วย
รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นหลัก ซึ่งบางรายวิชาอาจจะมีทัศน
ศึกษาบ้าง แต่ก็มีความถี่น้อยมากขึ้นอยู่กับจํา นวนของนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เนื่องจากบาง
มหาวิทยาลัยมองว่าหากนิสิตนักศึกษามีจํานวนมากเกินไป ก็ไม่สามารถมีงบประมาณรองรับได้ หรือ
ในบางมหาวิทยาลัยถ้ามีนักศึกษาเพียง 30 – 40 คน ก็จะไม่อนุญาตให้จัดไปทัศนศึกษา เพราะ จะไม่
คุ้มค่าต้นทุนของรายวิชา อีกทั้งการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ยังเป็นการเพิ่มภาระความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ประจําวิชาด้วย อย่างไรก็ดีนิสิตนักศึกษาได้ประเมินสะท้อนรายวิชากลับมาว่าต้องการ
ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ เพราะการเรียนรู้แต่เพียงในห้องเรียนทําให้ไม่น่าสนใจ และไม่ในบางเรื่องก็
ไม่สามารถเข้าใจได้
การจัดอาจารย์ผู้สอนพบว่าสามารถจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรายวิชาที่มีอาจารย์
ผู้สอน 1 ท่าน สอนตลอดทั้งภาคการศึกษา ซึ่งมีทั้งรายวิชาที่มีตอนเรียนเดียว และรายวิชาที่แบ่งเป็น
หลายตอนเรียน อีกกลุ่มหนึ่ง คือ รายวิชาเดียวแต่มีอาจารย์สอนมากกว่า 2 – 5 ท่าน สลับกัน
รั บ ผิ ดชอบในแต่ล ะหั ว ข้อที่กําหนดไว้ ซึ่งคณาจารย์ส่ ว นใหญ่ก็จะมาจากสาขาวิช า หรือภาควิช า
เดียวกัน ไม่ได้มาจากสาขา หรือคณะอื่น ๆ
อีกประเด็นหนึ่งของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน คือ จํานวนของผู้เรียนต่อห้องเรียน ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์พบว่าจํานวนผู้เรียนในป๎จจุบันมีความหลากหลายในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาอย่าง
มาก กล่าวคือ ตั้งแต่ 15 – 550 คน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และรูปแบบ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพราะเมื่อผู้เรียนมีจํานวนมาก ทําให้ผู้สอนไม่สามารถดูแลผู้เรียนได้
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อย่ างทั่วถึง อีกทั้งการจั ดกิจ กรรมในชั้ นเรียนก็เป็นไปด้ว ยความยากลํ าบาก ทั้งนี้จํานวนผู้ เรียนที่
เหมาะสมต่อห้องเรียนประมาณไม่เกิน 34 คน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่คณาจารย์ผู้สอนทุกท่านเห็นพ้องกันว่าเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนสอนเกี่ยวกับความเป็นไทยที่คาดว่าน่าจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลดีที่สุด ได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง และเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเป็นฐาน
(activity-based learning) เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง ๆ จากภาคสนาม ทําให้ผู้เรียนจดจํา
เรียนรู้ และนํามาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ซึ่งครูก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่ วมด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้เรียนเอง
อย่างเดียว ที่สําคัญคือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้านที่แท้จริง
ในพื้นที่ ไปสัมภาษณ์ ตั้งคําถาม และค้นหาคําตอบให้เจอ
ประเด็นที่ 4 สภาพ และป๎ญหาด้านการประเมินผล
ผลการวิจัยพบว่าการประเมินผลผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ได้สัมภาษณ์มาใน
ป๎จ จุ บั น เน้ นการประเมิน ผลด้านพุทธิพิสั ยโดยใช้ข้อสอบเป็นหลัก รูปแบบของข้อสอบปรากฏทั้ง
ลักษณะปรนัย และอัตนัย โดยเป็นการสอบทั้งกลางภาค และ/หรือ ปลายภาค เปูาหมายสําคัญของ
การสอบ คือ การวั ดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระความเป็นไทยของผู้เรียน ซึ่งไม่อาจใช้
ประเมินได้อย่างแท้จริงว่าเป็นสัมฤทธิผลที่เกิดจากการเรียนรายวิชาดังกล่าว
นอกจากการวัดสัมฤทธิผลการเรียนรู้โดยใช้ข้อสอบแล้ว ยังมีการใช้ใบงาน หรือแบบฝึกหัด
ให้ผู้เรียนทําในแต่ละคาบด้ วย ซึ่งใบงานนี้มีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน แต่มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน คือ มุ่งวัดความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นสํ าคัญเท่านั้น อีกทั้งยังมีรายงานเดี่ยว และ
รายงานกลุ่มที่มอบหมายให้ผู้เรียนได้ไปค้นคว้าศึกษาในประเด็นที่สนใจ แล้ววิเคราะห์นําเสนอแก่
ผู้สอน โดยสัมฤทธิผลที่คาดหวังก็เป็นไปในทิศทางของการมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากหัวข้อหรือเรื่องที่ไป
ศึกษา
จะเห็นได้ว่าการประเมินผลในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวกับความเป็นไทย เน้นหนักไปที่การ
ประเมินความรู้ของผู้เรียน โดยไม่ได้สนใจในเชิงพัฒนาการ อารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งยังไม่มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด สะท้อนตัวตน และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนแบ่งป๎นสัมฤทธิผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ป๎จจุบัน อาจสืบเนื่องข้อจํากัดของจํานวนผู้เรียน และรูปแบบวิธีการจัดการเรียการสอนที่
เป็นในลักษณะของการบรรยายเพียงอย่างเดียว
ป๎ญหาของการประเมินผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวกับความเป็นไทย คือ การประเมินแบบ
ทางเดียว กล่าวคือ อาจารย์ประเมินนิสิตนักศึกษา ซึ่งในกรณีที่จํานวนผู้เรียนมากย่อมอาจทําให้ความ
เที่ยง และความตรงคลาดเคลื่อนได้ อีกทั้งยังอาจมีอคติของผู้สอนที่สอดแทรกไปในการประเมินผล
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ด้วย แม้ว่าในบางรายวิชาจะมีการประเมินผลในด้านจิตพิสัยด้วย แต่ผู้สอนก็ทัศนะว่าเป็นเพียงคะแนน
ช่ว ยแก่ผู้เรี ย นเท่านั้ น ไม่ได้จ ริ งจั งในการเก็บคะแนนในส่ ว นนี้แต่อย่างใด อีกทั้งยังปราศจากการ
ประเมิ น ผลในด้านทัก ษะพิสั ย ซึ่งแน่นอนว่ าไม่ส ามารถกระทํา ได้ รูป แบบการเรีย นรู้เป็น การฟ๎ ง
บรรยายจากอาจารย์ผู้สอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
วัตถุประสงค์ขใอที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหาสาระความเป็นไทยในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
จากการวิเคราะห์คําอธิบายรายวิชาการศึกษาทั่วไปหมวดมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 15 แห่ง จาก 3 ประเภทสถาบัน ได้แก่ สถาบันที่เน้นการวิจัย
ขั้นสูง สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี และสถาบันเฉพาะทาง ประเภทละ 5 แห่ง พบว่ามีรายวิชาที่
เกีย่ วข้องกับความเป็นไทยทั้งสิ้น 77 วิชา จากจํานวนรายวิชาทั้งหมด 348 วิชา หรือคิดเป็นอัตราส่วน
1 : 22 ของรายวิชาทั้งหมด ทั้งนี้ความถี่ในแต่ละสถาบันปรากฏอยู่ระหว่าง 1 – 18 รายวิชา สามารถ
จําแนกได้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีชื่อรายวิชาบ่งบอกถึงความเป็นไทยชัดเจน จํานวน 49
วิชา และ 2) กลุ่มที่ชื่อรายวิชาไม่ได้บ่งบอก แต่ในคําอธิบายรายวิชาระบุเนื้อหาสาระความเป็นไทย
จํานวน 28 รายวิชา
เนื้อหาสาระความเป็นไทยที่ปรากฏในคําอธิบายรายวิชาหนึ่ง ๆ อาจพบคําสําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นไทยหลากหลายหมวดความรู้ โดยพบว่าสามารถจําแนกได้ทั้งสิ้น 20 หมวด หมวดความรู้
ที่ปรากฏความถี่มากที่สุด 3 อันดับแรกจากทั้ง 15 สถาบัน ได้แก่ หมวดสังคม หมวดภูมิป๎ญญา และ
หมวดศิลปะตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจะพบว่าในหมวดสังคม จะเน้นความรู้
เกี่ยวกับสังคม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ ส่วนในหมวดภูมิป๎ญญา จะเน้นความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิป๎ญญา ท้องถิ่น และชุมชน ส่วนสุดท้ายในหมวดศิลปะ จะเน้นความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ดนตรีไทย
และทัศนศิลป์
วัตถุประสงค์ขใอที่ 3 พัฒนา และทดลองโปรแกรมการสรใางเสริมความเป็นไทยโดยใชใการ
สอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา
ผู้วิจัยใช้แนวทางการออกแบบโปรแกรมของไดมอนด์ (Diamond, 2009) ซึ่งเริ่มจากการ
สํารวจป๎ญหาความเป็นไทยของผู้เรียน และขอบเขตความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยโดยสกัดวิเคราะห์
ป๎ญหาความเป็นไทยจากเอกสารลายลักษณ์ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยของนิสิต
นักศึกษาในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา พร้อมทั้งนําข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์คณาจารย์ผู้ สอนรายวิช า
การศึกษาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวกับความเป็นไทยในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศ เพื่อค้นหา
เนื้อหาสาระความเป็นไทยที่นิสิตนักศึกษาจําเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่ งจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามี 4 ประเด็น ได้แก่เรื่องศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ศิลปะการแสดงราชสํานัก
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มารยาทไทย และหลักธรรมทางศาสนา จากนั้นผู้วิจัยจึงกําหนดขอบเขตสาระในแต่ละประเด็นร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้รู้จริงในเรื่องดังกล่าว
เมื่ อผู้ วิ จั ย ได้ข้ อ มูล เนื้ อหาสาระแล้ ว จึ งกํ าหนดวั ตถุ ประสงค์ และผลลั พธ์ ก ารเรี ยนรู้ข อง
โปรแกรมตามที่เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามที่แผนแม่บท
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2559 กําหนดเอาไว้ หลังจากนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงค์ และ
ผลลัพธ์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบโปรแกรมเป็นโดยกําหนดมีทั้งสิ้น 8 หน่วยการ
เรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระความเป็นไทยทั้ง 4 ประเด็นข้างต้น ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้
งดงามตามแบบไทย ขัดเกลาใจด้วยหลักธรรม ติดคําต่อสํานวน ไทยวนชวนกันเล่น โรงเรียนเด่นรักษ์
ศิลป์ อวลกลิ่นขนมพื้นบ้าน สืบสานนาฏยศิลป์ไทย และสร้างสรรค์ใหม่ให้ยั่งยืน
หลังจากที่กําหนดขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้เรียบร้อยแล้ว จึงออกแบบวิธีการสอนโดยการนํากระบวนการทางนาฏยศิลป์ไทย และละคร
ตะวันตกมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) การจัดสมดุลร่างกาย 2)ทักษะการทรงตัว 3)การ
ถ่ายเทน้ําหนัก 4)การควบคุมกล้ามเนื้อและอวัยวะ 5)ท่ารํา และความหมาย 6) ทักษะการฟ๎ง การได้
ยิน และจังหวะ 7) เกมละคร 8) สติ และสมาธิ 9) การควบคุมลมหายใจ 10) จุดสนใจ 11) การ
สะท้อนความคิด 12) การด้นสด 13) การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
สํารวจ และเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกาย และจิตใจของตนเอง โดยผู้วิจัยได้นํากระบวนการเหล่านี้มาใช้เพื่อ
ออกแบบวิธีจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน โดยจัดสรรให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงจากกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมไทยในโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งออกแบบใบตกผลึก แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบวัดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน รวมถึงแบบบันทึกปรากฏการณ์ภาคสนาม
จากนั้นผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน ประเมินโปรแกรม ซึ่งผลจากการ
ประเมินโปรแกรมมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และข้อคําถาม
ในใบตกผลึกของผู้เรียน
ผู้วิจัยได้นําโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานไปใช้ทดลอง
กับนิสิตรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต (0201107) กลุ่มที่ 1 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ใน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลาของโปรแกรมรวม
ทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง ซึ่งมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน และเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยสมัครใจจํานวนทั้งสิ้น 26
คน ซึ่งคละเพศ คละชั้นปี และคละคณะ โดยผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่ อนเรียนในวัน
เริ่มต้นโปรแกรมฯ และทําแบบทดสอบหลังเรียนในวันสุดท้ายของโปรแกรมฯ นอกจากนี้ในหน่วยการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ยังมีใบตกผลึก และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้เรียนได้ทําร่วมกันเป็นกลุ่มอีกด้วย โดยหลัก
จากสิ้นสุดแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีการนั่งล้อมวงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด แบ่งป๎นสิ่งที่ได้เรียนรู้
และความรู้สึกของผู้เรียนทุกครั้ง
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ผลการวิ จั ย เมื่ อ สิ้ น สุ ด โปรแกรมได้ เ ปรี ย บเที ย บคะแนนในแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น และ
แบบทดสอบหลังเรียนพบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน
กล่ าวคือ คะแนนเฉลี่ ย ของแบบทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่ 10.19 คะแนน ส่ ว นคะแนนเฉลี่ ยของ
แบบทดสอบหลังเรียนอยู่ที่ 18.54 คะแนน นอกจากนั้นผู้สอนยังให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองพบว่า
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทยของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด
(4.61)
สัมฤทธิผลด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพบว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยในระดับปานกลาง (3.35) แต่เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมฯ ระดับความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยสูงขึ้นสู่ระดับมากที่สุด (4.73) อีกทั้งยังเห็นว่าความเป็นไทยจําเป็นต่อสังคมใน
ป๎จจุบันอยู่ในระดับมากที่สุด (4.81) อีกด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเขียนข้อความ
สะท้อนตัวตนจากการกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม ทั้งนี้ในกิจกรรมสืบสานนาฏยศิลป์ไทยปรากฏผลการวิจัย
เด่ น ชั ด กล่ า วคื อ พบว่ า สามารถจํ า แนกผู้ เ รี ย นออกเป็ น สองกลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม ที่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของ
นาฏยศิลป์ไทยมากขึ้น และกลุ่มที่เห็นคุณค่าของนาฏยศิลป์ พร้อมเกิดความตั้งใจที่จะอนุรักษ์สืบสาน
ต่อไป
จากการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานพบว่า
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางร่างกาย และจิตใจของตนเองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่าน
ประสบการณ์ตรง โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมฯ ในระดับมากที่สุด (4.77)
และมีความพึงพอใจในทั้ง 8 หน่วยการเรียนรู้ในระดับมากที่สุดทุกหน่วย อีกทั้งผู้เรียนยังได้เขียน
สะท้อนความรู้สึก และสัมฤทธิผลการเรียนรู้ที่ได้จากโปรแกรมฯ สะท้อนออกมาอย่า งเป็นรูปธรรมอีก
ด้ว ย โดยผู้ เ รี ย นทุกคนชื่ น ชอบโปรแกรมฯ นี้ ได้ รับความรู้ และรู้สึ กว่าการจัดการเรียนการสอน
สนุ ก สนาน ได้ ป ระสบการณ์ใ หม่ข องชีวิ ต และที่สํ า คั ญคื อ รู้สึ ก ว่ าความเป็ นไทยเป็ น เรื่ อ งใกล้ ตั ว
มีคุณค่า และอยากจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป
อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ขใอที่ 1 สารวจสภาพ และปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรใาง
ความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ด้านผู้สอน กระบวนทัศน์ของผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปในป๎จจุบันเป็นการมองความเป็น
ไทยในมิติที่จํากัดอยู่ภายใต้กรอบของ “ขนบ (convention)” อันก่อให้เกิด “ภาพจํา (stereotype)”
และ “วาทกรรม (discourse)” ที่คับแคบ ซึ่งถูกปลูกฝ๎งมาตั้งแต่อดีตกาล ดังที่ปรากฏในงานวิจัยด้าน
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ความเป็น ไทยจํานวนมาก อาทิ กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ (2551) วุฒิชัย มูลศิล ป์ (2554)
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (2553) และกรุงเทพมหานคร (2555)
ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิธีการมองเรื่องความเป็นไทยของอาจารย์ผู้สอนนับเป็นป๎ญหาสําคัญ เพราะ
เป็นชุดความรู้แบบฉบับที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมไทยในป๎จจุบันซึ่งสัมพันธ์กับยุคสมัยของการเติบโต
ทางวัฒนธรรม และการสร้างความเป็นรัฐชาติให้มั่นคง วัยวุฒิข องคณาจารย์ส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็น
ถึงการเป็นผลิตผลจากการเรียนการสอนอันมีที่มาจากปรากฏการณ์ยุคดังกล่าวข้างต้น
เรื่ อ งความเป็ น ไทยอั น เป็ น นามธรรมนี้ ถู ก ทํา ให้ เ ป็ น รู ป ธรรมโดยผู้ นํ า การปกครองจาก
ส่วนกลางมาเนิ่น นานหลายยุ คหลายสมัยตั้งแต่ยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้นภาพลักษณ์ของ
ความเป็นไทยจึงตีแผ่ออกมาในด้านพฤติกรรม และการแสดงออกภายใต้การจํากัด ยึดถือ และเชิดชู
เฉพาะความเป็ น ไทยของภาคกลาง ซึ่ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ความเหลื่ อ มล้ํ า ทางวั ฒ นธรรม ด้ ว ยเหตุ นี้ เมื่ อ
คณาจารย์ผู้สอนนึกถึงความเป็นไทย จึงตีกรอบความเข้าใจภายใต้ความเป็นไทยกระแสหลักอันสําแดง
ถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ “ไทย” แบบอธินามนัย
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของความเป็นไทยที่ปรากฏ คือ การมอง “ไทย” แบบชาตินิยม โดย
จํ า แนกออกจาก “กระแสภูมิ ภ าคภิวั ตน์ ” ดั งที่ สุ เ นตร ชุ ติน ธรานนท์ (2557) ระบุ ไว้ รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ของภูมิภาคอุษาคเนย์ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคในประเทศ และความเป็นมนุษย์
อย่างเท่าเทียม ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมองไทยแบบแบ่งแยก ยัดเยียด และเหยียดหยาม
ระหว่างพื้นที่ทางวัฒนธรรมภายใต้อุดมคติไทยแบบแผน ด้วยเหตุนี้ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
หรือศิลปวัฒนธรรมทางเลือก จึงถูกละเลย และมองข้ามไปกลายเป็นเรื่องของชายขอบผ่านมุมมอง
การประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ของไทยแบบแผน
จากการสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนทั้ง 15 ท่าน สะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์ของคณาจารย์
ผู้สอนนับ เป็นป๎จ จัยที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องคุณวุฒิ ผู้ วิจัยวิเคราะห์ แล้วเห็ นว่า ต้อง
ยอมรับว่าวิธีการศึกษาแบบตะวันตกทําให้เกิดการศึกษาแบบดิ่งเดี่ ยวอย่างลึกซึ้งในศาสตร์แต่ละสาขา
ซึ่งคณาจารย์ผู้สอนทุกคนย่อมผ่านการศึกษาในระบบนี้ทั้งสิ้นทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับ
บัณฑิตศึกษา อีกทั้งปริญญาบัตรก็กลายเป็นเครื่องมือในการรับประกันความเชี่ยวชาญของคณาจารย์
ผู้สอนโดยปริยายในสังคมที่ให้คุณค่ากับแผ่นกระดาษแบบสังคมไทย ดังนั้นการทําวิจัยต่อยอดองค์
ความรู้ภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยจึงกลายเป็น “ตัวเลือก” สําหรับคณาจารย์ผู้สอนที่จะ
กระทําหรื อไม่ก็ได้ เพราะไม่ได้มีคุณค่าในการรับรองความเชี่ยวชาญเหมือนปริญญาบัตร และไม่
สามารถกระทําให้สําเร็จได้ในระยะเวลาอันจํากัดเหมือนดั่งการวิจัยเอกสาร หรือการวิจัยในห้องเรียน
เมื่อคณาจารย์ผู้สอนขาดประสบการณ์การวิจัยภาคสนาม หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าขาดการ
ลงไปคลุกคลีอยู่กับศิลปวัฒนธรรมด้วยตัวเอง จึงทําให้ผู้สอนกลายเป็น “คนนอกวัฒนธรรม” ที่สอน
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เรื่องศิลปวัฒนธรรมจากตํารา ดังนั้นการสอนเรื่องความเป็นไทยจึงมีความอิหลักอิเหลื่อ ไม่สอดคล้อง
กับบริบททางสังคมป๎จจุบัน และถูกส่งผ่านสู่ผู้เรียนโดยขาดความหลงใหล (passion) ที่แท้จริงในการ
ขับเคลื่อน อย่างไรก็ดีผู้สอนเรื่องความเป็นไทยที่ดีที่สุด จึงควรเป็น “คนในวัฒนธรรม” นั้น ๆ เพราะ
จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ควบคู่กับจิตวิญญาณความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนได้อย่างลึกซึ้ง และ
ครบถ้วนสมบูรณ์ในรายละเอียดอันละเอียดอ่อนมากที่ สุด เป็นการมองวัฒนธรรมโดยสะท้อนจาก
ภายในสู่ภายนอก (inside out)
อย่ างไรก็ดีผู้ ส อนรายวิช าการศึ กษาทั่ว ไป ควรเป็ นผู้ ที่มีโ ลกทัศ น์ ใจกว้าง ยอมรั บความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ มีประสบการณ์ตรงทางวัฒนธรรม หรือ
เป็นคนในวัฒนธรรม มีเครือข่า ยทางวัฒนธรรม มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และไม่ใช่
อาจารย์ใหม่ที่เพิ่งจะสําเร็จการศึกษาเป็นผู้สอนเพียงคนเดียว ที่สําคัญคือต้องระมัดระวังผู้สอนที่มีอคติ
เพราะจะทําให้เนื้อหาสาระความเป็นไทยถูกเบี่ยงเบนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์ทาง
การเมือง
ด้านผู้เรียน การที่นิสิตนักศึกษา หรือผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาป๎จจุบันขาดความรู้พื้นฐาน
เกี่ ย วกั บ ความเป็ น ไทย เป็ น วิ กฤตการณ์ ที่ ก ระจายครอบคลุ ม ทั้ งในเมื อ งหลวง และชนบท ด้ ว ย
วิวัฒ นาการทางสั งคมที่เปลี่ ย นแปลงไปสู่ ยุคโลกาภิวัตน์ การเข้า มาของเทคโนโลยีส ารสนเทศได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ดังจะเห็นได้จากสื่อออนไลน์หลายประเภทได้เข้ามามีบทบาทใน
วิถีชีวิตประจําวันของผู้เรียน ส่งผลให้การเล่นแบบเด็ก และวัฒนธรรมการเล่นของนิสิตนักศึกษาไทย
เปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยรวมตัวเข้าพวกเล่นเกมซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มที่ได้แบ่งป๎น แลกเปลี่ ยน และ
เรียนรู้ระหว่างกัน ก็กลายเป็นการเล่นเกมผ่านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็น
บ่อเกิดของพื้นที่ส่วนตัว และพัฒนาความเป็นป๎จเจกบุคคลของผู้เรียนให้เกิดขึ้นก่อนวัยอันควร อีกทั้ง
ยั ง ทํ า ให้ ข าดปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ อื่ น ซึ่ ง ทํ า ให้ โ อกาสในการได้ เ รี ยนรู้ ค วามแตกต่ า ง และ
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติร่วมของสังคมลดน้อยลงไป
วัฒนธรรมตะวันตกซึ่งเข้ามาพร้อมกับวิทยาการ และเทคโนโลยี เป็นป๎จจัยหนึ่งที่ทําให้เกิด
ค่านิยมแบบศิวิไลซ์ ซึ่งทําให้ผู้เรียนเปรียบเทียบ และดูถูกศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตนเอง
ประเด็นนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงที่มาที่ไปของการยึดถือความเป็นไทยแบบมาตรฐานของผู้เรียน เพราะ
ความเป็นไทยมาตรฐาน คือ ผลผลิตทางวัฒนธรรมที่ผ่านการผสมผสาน และได้รับการยอมรับจาก
ตะวันตก ดังนั้นในความเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งขาดการเจือปนด้วยวัฒนธรรมตะวันตกจึงถูก
มองว่าด้อยค่ากว่าวัฒนธรรมไทยมาตรฐานอันเป็นแบบแผนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในพื้นที่
ของประเทศ และโลก ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทํ า ให้ แ รงจู ง ใจในการเรี ย นรู้ และความกล้ า แสดงออกของ
วัฒนธรรมพื้นบ้านถูกลดทอนความสําคัญลงไปมากในป๎จจุบัน
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ระบบทุนนิยม เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ทําให้ลักษณะของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไป เพราะระบบ
ทุนนิยมมุ่งเน้นประเมินค่าความเป็นมนุษย์ผ่านทุนทรัพย์ และวัตถุ ดังนั้นการมุ่งดําเนินการต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นจึงกลายเป็ นเปูาหมายสําคัญของชีวิต และทําให้ผู้เรียนมองข้ามทุนทาง
วัฒนธรรม อันเป็นต้นทุนที่สําคัญในการหล่อหลอมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของผู้เรียน ดังนั้นจะเห็น
ได้ ว่ า เมื่ อ มองผ่ า นทฤษฎีก ารสร้ า งอัต ลั ก ษณ์ ข องนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาของ แอทคิ น สั น มอร์เ ทน และซู
(Atkinson, Moeten and Sue,1983) จะพบว่าที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถหาความ
สอดคล้ อง กับ ความลงตัว ในการเชื่อมโยงทุนทางวัฒ นธรรมสู่ วิถีของทุนนิยมได้ จึงทําให้ เกิดการ
ต่อต้าน และการเลือกทางเลือกที่ส่งเสริมให้ตนเองมีตัว ตน หรือพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับในสังคม
มากกว่า
เมื่อพิจารณาผ่านมุมมองการสร้างอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาของจอสเซนสัน (Josselson,1987)
พบว่า นิสิตนักศึกษาไทยติดอยู่ในกับดักของความรู้สึกมีตัวตนในการตอบสนองต่อการสะท้อนกลับ
จากค่านิยมของผู้อื่นที่แตกต่าง หมายความว่า นิสิตนักศึกษาไทยในป๎จจุบันให้คุณค่าและความสําคัญ
กับภาพลักษณ์ที่ผู้อื่นมองตนเอง รวมถึงยอมรับในคุณค่าที่ผู้อื่นกําหนดให้นั้นอยู่เหนือกว่าคุณค่าที่
แท้จริงของตนเอง ประเด็นป๎ญหานี้กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นป๎ญหาเรื่องอัตมโนทัศน์ของผู้เรียน ซึ่ง
ชิคเคอริ่ง และเรเซอร์ (Chickering and Reisser, 1993) ระบุไว้ชัดเจนว่าอัตมโนทัศน์ คือ การ
เปรียบเทียบระหว่างตัวตนของผู้เรียนแต่ละคนกับผู้อื่น ซึ่งส่งผลต่อความเคารพในตนเองของผู้เรียน
ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ และการยึดถือค่านิยมหลักทางสังคมจึงเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ทํา
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทยในระดับพื้นบ้านจึงเป็ นเรื่องที่ไม่จําเป็นอีกต่อไป เพราะ
สังคมไม่ให้คุณค่า ให้ความเคารพ หรือให้การยอมรับกับผู้ที่รู้จักรากเหง้าของตนเท่าเทียมกับความ
ศิวิไลซ์ในระดับสากล
ความกล้าแสดงออกถึงความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษาในป๎จจุบันที่นับว่าแทบจะไม่มีความ
กล้ า หาญอยู่ เ ลยนั้ น ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะผู้ เ รี ย นขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความเป็ น ไทย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ เ รี ย นในกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลซึ่ ง ปิ ด กั้ น ตั ว เองจากการสั ม ผั ส
ปรากฏการณ์ ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรมอย่ า งสิ้ น เชิ ง ส่ ว นในกรณี ข องผู้ เ รี ย นที่ อ าศั ย อยู่ ใ นต่ า งจั ง หวั ด
สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นเครื่องบังคับที่ทําให้ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ร่วมอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้
เสพหรือผู้สร้างวัฒนธรรม กระนั้นก็ไม่ได้ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการซึมซับ ศิลปวัฒนธรรมเท่าใดนัก ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาในแนวทางของมาร์เคีย (Marcia, 1976) จะสามารถอธิบายได้ว่าเป็นเพราะ ผู้เรียนได้ตก
ลงผูกมัดตนเองกับความเป็นไทยแบบแผนเสียแล้ว ทําให้ความกล้าหาญที่จะแสดงตนให้แตกต่างไป
จากแบบแผนที่ตนยึดถือกลายเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทํา จึงสังเกตจากผลการวิจัยที่อ้างถึงข้างต้นได้ว่านิสิต
นักศึกษาไม่กล้าแสดงตนว่ามีความรู้ใด ๆ เพราะกลัวถูกเพื่อนล้อ และแบ่งแยกออกจากบรรทัดฐาน
ของกลุ่มเพื่อนที่ยึดถือวัฒนธรรมแบบแผนร่วมกัน
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ด้านการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรรยายในป๎จจุบันไม่ตอบ
โจทย์ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นเจเนอร์เรชั่นแซด (generation Z) เพราะทําให้ผู้เรียนมี
ลักษณะเป็นผู้เรียนเชิงรับ (passive learner) ดังนั้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติในลักษณะผู้เรียนเชิงรุก (active learner) จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง และจะช่วยให้การเรียนรู้
เกิดสัมฤทธิผลชัดเจนมากขึ้น เมื่อผู้สอนให้ความสนใจกับกระบวนการ (process oriented) การ
เรียนรู้ของผู้เรียน ก็จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปในลักษณะของการสื่อสารแบบทาง
เดียวอีกต่อไป ทว่าสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน หรือ ละครเป็นฐานก็ดี คือการ
ที่ผู้สอนต้องอุทิศตน เสียสละทําหน้าที่ในการเป็นผู้นํากิจกรรม คิดค้น วางแผน เตรียมการ พัฒนา
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งพรรัตน์ ดํารุง (2557) เรียกว่าเป็นศิลปิน วิทยากร (facilitator)
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะการทัศนศึกษา แต่เป็นการแบ่งสรรป๎นส่วน
ของระยะเวลาในรายวิชาให้ผู้เรียนได้ออกไปสืบเสาะแสวงหาสิ่งใหม่เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่
ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ตรงของผู้เรียนได้ดียิ่ง มัวริซ เมอร์โล พอนตี้ (Maurice Merleau-Ponty,
1943) ระบุชัดเจนว่า ร่างกาย เปรียบเสมือนประตูที่ทําให้มนุษย์รู้จักโลก และสติสัมปชัญญะ หรือ
จิตใจ ก็เป็นแหล่งกําเนิดของความรู้ ดังนั้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกจากจะทําให้ผู้เรียนได้ออกไป
ใช้ ป ระสาทสั ม ผั ส ของร่ า งกายสั ม ผั ส สิ่ ง ใหม่ และเรี ย นรู้ วิ ถี ข องโลกอั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ และ
ประสบการณ์แล้ว ยังเป็นการสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ ใหม่ที่ฝึกฝนจิตใจให้ผู้เรียนกล้าเผชิญกับ
สิ่งที่ไม่เคยพบเจอ และทําความคุ้นเคยกับ สิ่งนั้นด้วย ทว่าการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมเป็น
ฐานนั้ น ผู้ สอนต้องประกอบด้ว ย 3 ป๎จจัยหลั ก ได้แก่ 1) มีเครือข่ายทางวิช าการที่เข้มแข็ง
2) มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ และ 3) มีการจัดการเรียนสอนแบบทีมผู้สอน
การสอนแบบทีมผู้สอน (team-teaching) ซึ่งมีความหลากหลายของผู้สอนจากสาขา และ
คณะวิช าที่แตกต่างกัน นั บ เป็น อุดมคติของการสอนรายวิชาศึกษาทั่ว ไปที่เกี่ยวกับความเป็นไทย
เพราะจากการสรุปผลการวิจัยที่นําเสนอไว้ข้างต้นจะเห็นว่าการสอนวิชาประเภทนี้ด้วยผู้สอนเพียงผู้
เดีย วทั้ งภาคการศึก ษา หรื อผู้ ส อนที่ม าจากสาขาวิ ช า คณะวิช าเดี ยวกัน ส่ ง ผลให้ มุมมองในการ
วิเคราะห์ ประเมินค่า และการต่อยอดความรู้เป็นไปอย่างจํากัด ทั้งนี้เพราะความเป็นไทยมีพลวัต และ
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงแบบสหศาสตร์ ดังนั้นการมีผู้สอนเพียงคนเดียว หรือในกลุ่มเดียวกัน ทําให้
ขาดการมุมมองความเป็นไทยอย่างรอบด้าน นอกจากเทคนิคการคุยกับผู้เชี่ยวชาญของฮีธโคตท์ และ
บอลตัน (Heathcote and Bolton,1995) นับเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยนําพาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และหลากหลายจากความรู้ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในประเด็นการศึกษานั้น ๆ อีกด้วย ทัง้ นี้ผู้สอนในรายวิชาประเภทนี้ควรมีมากกว่าที่ 1 ท่าน ซึ่งมาจาก
คนละสาขาวิชา และไม่ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
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การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยนั้น สิ่งสําคัญคือการ
จัดการเรียนการสอนที่ทําให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้เรียน และเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ประเมิน
ถูกผิดโดยผู้สอน แต่ต้องเป็นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนไปเรียนรู้ แล้วประเมินด้วยตนเองจากกิจกรรมที่ได้ทํา
ความเท่าเทียมกันของผู้เรียนนี้นับว่าเกิดขึ้นได้ยาก เพราะผู้เรียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปย่อมมี
ความหลากหลายของเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงควรทําให้พื้นที่ของ
การเรียนรู้เป็น “พื้นที่ปลอดภัย” ทั้งในด้านร่างกาย และจิตใจของผู้เรียน เป็นพื้นที่แห่งความเท่า
เทียมอย่างแท้จริง ปราศจากการกดขี่ข่ มเหง และการใช้อํานาจ ทั้งนี้แนวคิดของโบอัล (2002) ที่
กําหนดให้ผู้เรียนทําหน้าที่เป็นทั้งผู้มีส่วนร่วม และผู้สังเกตการณ์ในขณะเดียวกันนั้น จะเกิดขึ้นจริงได้ก็
ต่อเมื่อผู้สอนสามารถทําให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่แห่งการเรียนรู้นั้น ๆ
ด้านการประเมิน ผล การประเมิน ผลการเรียนรู้ ผ่ านการใช้ข้อ สอบของคณาจารย์ ผู้ ส อน
รายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยมีข้อจํากัดหลายประการ เช่น แบบทดสอบปรนัย
และอัตนัยดังกล่าวไม่สามารถใช้ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนได้ เนื่องจากไม่มีการประเมินความรู้
ของผู้เรียนก่อนเรียนรายวิชาดั งกล่าว นอกจากนี้ แบบทดสอบที่ใช้ผ่าน ๆ ยังไม่สามารถประเมินจิต
พิ สั ย และทั ก ษะพิ สั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น ไทยได้ ทั้ ง ๆ ที่ ค วามเป็ น ไทย
หลายเรื่อง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะปฏิบัติทางวัฒนธรรม ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการประเมิน
สั มฤทธิผ ลการเรี ย นรู้ ของผู้ เ รี ย น จึ งควรเป็ นเครื่อ งมือ ที่ได้ รับ การพัฒ นาขึ้น ใหม่ให้ เหมาะสมกั บ
ธรรมชาติของความเป็นไทยซึ่งไม่ได้จํากัดเพียงเฉพาะความรู้ความเข้าใจเท่านั้น แต่สัมพันธ์กับจิต
วิญญาณอันนําไปสู่ความภาคภูมิใจ และความเคารพในอัตลักษณ์ของผู้เรียน
เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยประเมิ น พั ฒ นาการด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย ของผู้ เ รี ย นประการหนึ่ ง คื อ การใช้
แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น และแบบทดสอบหลั ง เรี ย น ซึ่ ง จะแสดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหาสาระความเป็นไทยที่ได้รับการถ่ายทอด
จากผู้ ส อน ซึ่ ง แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น และแบบทดสอบหลั ง เรี ย นควรมี ข้ อ คํ า ถามที่ เ หมื อ นกั น
นอกจากนี้การใช้แบบสะท้อนตัวตนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดต่าง ย้อนแย้ง และแสดงทัศนะอย่าง
เสรีนับว่าอีกกระบวนการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นสัมฤทธิผลการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัย ควบคู่ไปกับจิตพิสัย
ทั้ ง นี้ ก ารสะท้ อ นความคิ ด หรื อ ที่ เ ปาโล แฟรร์ (Freire,1996) เรี ย กว่ า “แนวคิ ด การสนทนา
(dialogic)” จะช่วยนําเสนอความรู้สึกนึ กคิดของผู้เรียนออกมาเปิดเผย ซึ่ งนําไปสู่การค้นหาป๎ญหา
หรื อ สิ่ ง ซ้ อ นเร้ น ในจิ ต ใจของผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งดี ทั้ ง นี้ ก ารสนทนา หรื อ การสะท้ อ นความคิ ด เป็ น
กระบวนการหนึ่งของการละครที่จะกระทําอย่างเสมอภาคในพื้นที่ปลอดภัยสําหรับผู้เรียนทุกคน และ
สามารถกระทําได้ทั้งในรูปแบบของการเขียน การวาดรูป หรือการพูดออกมาก็ได้
ด้านทักษะพิสัย เป็นการประเมินที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละสาขา
เป็นผู้ร่วมประเมินด้วย เพราะอาจารย์ผู้ส อนไม่สามารถเป็นพหูสูตที่มีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวาง
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ในเนื้อหาสาระความเป็นไทยทุกสาขา ดังนั้นการประเมินผู้เรียนว่าสามารถทําได้ และทําได้ดีมากน้อย
เพียงใดจึงควรเป็น “คนในวัฒนธรรม” เป็นผู้ประเมิน อย่างไรก็ดีในการประเมินทักษะพิสัยอันสัมพันธ์
กับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ หรือทักษะปฏิบัติ เมอร์เรียม และทิสเดล (Merriam and
Tisdel,2016) ได้นําเสนอแนวทางการประเมินโดยใช้ศิลปะ กล่าวคือ การใช้ศิลปะแขนงต่าง ๆ ทั้ง
ทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ สําหรับสื่อความหมาย และนําเสนอข้อมูลที่ไม่อาจพรรณนา
ออกมาเป็นคําพูดได้ ซึ่ งผู้วิจัยเห็นว่าสามารถนําแนวทางดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สัมฤทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านทักษะพิสัยได้เป็นอย่างดี และจะช่วยให้ผู้สอนสามารถเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิด รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดองค์ความรู้ความเป็นไทยของผู้เรียนได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ดีการประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยควรกระทําอย่างเป็นขั้นตอน และ
ต่อเนื่ องตลอดภาคการศึกษา ไม่ใช่เป็นการวัดประเมินเฉพาะช่ว งท้ายของภาคการศึกษาเท่านั้น
เพราะการประเมินอย่างเป็นระบบนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งผู้สอนยัง
สามารถปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ และธรรมชาติของ
ผู้เรียนซึ่งมีความหลากหลายได้อย่างทันท่วงที
กล่าวโดยสรุป สภาพ และป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นป๎ญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ และรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนซึ่งล้วนสามารถแก้ไขได้ สิ่งสําคัญ คือ ผู้สอนต้องเปิดใจกว้างยอมรับการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่อาจปฏิบัติสืบเนื่องมานานหลายปี เพื่อให้ตอบสนองต่อลักษณะการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษาในเจนเนอเรชั่นใหม่ นอกจากนั้นการพัฒนาตนเองของผู้สอนให้มีความทันสมัยทั้งด้านเนื้อหา
สาระ และรูปแบบ หรื อสื่อการสอนที่น่าสนใจ จะมีส่ วนสําคัญที่ช่วยปรับเปลี่ยนมโนทัศน์อันเป็น
ภาพจํา และวาทกรรมความเป็นไทยที่ถูกยัดเยียดแก่นิสิตนักศึกษามาอย่างยาวนาน คือหัวใจสําคัญที่
จะทําให้นิสิตนักศึกษามีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ในเรื่องความเป็นไทย อย่างไรก็ดีนโยบายของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีผลกระทบโดยตรงต่อความอยู่รอดของรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวกับความ
เป็นไทย โดยผู้บริหารควรจะสนับสนุนให้รายวิชาเหล่านี้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์เพื่อ ให้
นิสิตนักศึกษาไทยอันเป็นอนาคตของชาติได้สํารวจ ตั้งคําถาม ตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้ที่จะช่วยให้
ประเทศไทยดํารงอยู่อย่างมีตัวตนต่อไป
วัตถุประสงค์ขใอที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหาสาระความเป็นไทยในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยปรากฏ
จํานวนเพียง 1 -18 รายวิชาของรายวิชาการศึกษาทั่วไปหมวดมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ทั้งหมด
ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นจํานวนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายวิชาด้านอื่น ๆ
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ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้ถึงการให้ความสําคัญอั นน้อยนิดของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อความเป็นไทย
ดังนั้นงานวิจัยในรอบกว่าทศวรรษที่ผ่านมาของ กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันรามจิตติ (2548) ภัท
ริยา งามมุข (2549) อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ (2554) คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ (2554) จึงเปิดเผยอย่างชัดเจนว่านิสิตนักศึกษาในป๎จจุบันมีป๎ญหาความเป็นไทย
5 ประการ ได้ แก่ 1) ป๎ ญหาการใช้ภ าษาไทย 2) ป๎ญหาทั ศนคติเ ชิงลบต่ อภูมิ ป๎ญ ญา และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และนาฏยศิลป์ไทย
3) ป๎ญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 4) ป๎ญหาด้านความรู้เกี่ยวกับประเพณี ขนบธรรมเนียม และ
มารยาทไทย และ 5) ป๎ญหาด้านละเว้นการปฏิบัติศาสนกิจ และขาดความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนา
ข้อมูลป๎ญหาข้างต้นย้อนแย้งกับเนื้อหาสาระความเป็นไทยที่ปรากฏในคําอธิบายรายวิชาบาง
ประการ กล่าวคือ ในขณะที่ความถี่หมวดสั งคมเป็นความถี่ที่ปรากฏมากที่สุดในคําอธิบายรายวิชา
ทว่านิสิตนักศึกษายังคงขาดความรู้เกี่ยวกับประเพณี ขนบธรรมเนียม และมารยาทไทย เนื่องจากใน
หมวดดังกล่าวหาได้มุ่งเน้นเนื้อหาสาระเหล่านี้ไม่ แต่กลับมุ่งเน้นไปในเชิงการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก ซึ่ง อาจจะเป็นการเน้นเนื้อหาที่ไม่ได้ตอบสนองในการแก้ป๎ญหาของ
นิสิตนักศึกษาไทย
หมวดความรู้ภูมิป๎ญญา ได้มุ่งเน้นเนื้อหาด้านภูมิป๎ญญาพื้นบ้าน และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ตรง
กับป๎ญหาของนิสิตนักศึกษาที่เกิดขึ้น แต่นิสิตนักศึกษาไทยกลับดูถูกภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเนื้อหา
หลักในหมวดดังกล่าว สะท้อนถึงความล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดองค์ความรู้
ดังกล่าว เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องหวนกลับมาทบทวนทั้งตัวผู้สอน และรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
ส่วนหมวดความรู้ศิลปะ พบว่าเนื้อหาสาระที่มุ่งเน้นเป็นเรื่องของดนตรีไทย และทัศนศิลป์
เป็นสําคัญ ดังนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจที่งานวิจัยพบว่านิสิตนักศึกษาไทยไม่นิยม และชื่นชมนาฏยศิลป์
ไทย รวมถึงศิลปะการแสดงพื้นบ้านทุกประเภท เพราะเนื้อหาสาระที่ปรากฏในรายวิชาต่าง ๆ ก็ไม่ได้
ให้ความสํ าคัญในเรื่องนาฏยศิลป์ อยู่แล้ว สะท้อนให้ เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าการมุ่งเน้นที่ขาดตก
บกพร่องในบางสาระนั้น ทําให้เกิดป๎ญหาตามมาแก่นิสิตนักศึกษาโดยตรง
วิกฤตการณ์ความเป็นไทยที่เกิดขึ้น หรือการกล่าวอ้างที่ปรากฏในคําสัมภาษณ์คณาจารย์
ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยทั้ง 15 ข้างต้นความว่า นิสิตนักศึกษาขาด
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย คงเป็นความรับ ผิดชอบร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับความเป็นไทยในรายวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งเปิด
โอกาสอย่างเท่าเทียมให้นิสิตต่างคณะ ต่างชั้นปีมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยนนั้น กลับเน้นย้ําเนื้อหาอื่น ๆ ที่
ไม่ได้ช่ว ยแก้ไขป๎ ญหาความเป็ นไทยของนิสิ ตนักศึกษา หรือพยายามที่จะแก้ไขแต่กลั บไม่ประสบ
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ความสําเร็จ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงควรทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุง
รายวิชาการศึกษาทั่วไปที่สัมพันธ์กับความเป็นไทยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของป๎ญหาดังกล่าว
จากการวิเคราะห์เนื้อหาสาระความเป็นไทยสะท้อนให้ถึงป๎ญหาเชิงโครงสร้างของรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่ไม่สอดคล้องกับนิยาม หรือหลักการของรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งควรเปิดกว้างให้นิสิต
นักศึกษาได้มีโอกาสอย่างเสรีในการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะปฏิบัติตามความถนัด และความสนใจ
ของตน ซึ่งนับเป็นการเติมเต็มความสมบูรณ์แห่งชีวิตให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานความแตกต่างของมนุษย์แต่
ละคนโดยปราศจากกฎเกณฑ์บังคับ หรือครอบงํา ทว่าในป๎จจุบันกลับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ กลับกําหนด และจํากัดรายวิชาการศึก ษาทั่วไปให้นิสิตนักศึกษาต้องเรียน
เป็นสูตรสําเร็จ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่สะดวกมากยิ่งขึ้น นับเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพ
ในการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา
นอกจากนี้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยยังพบว่าเป็นการหลอมรวม
เนื้อหาสาระความเป็น ไทยหลากหลายหมวดหมู่เข้าไว้รวมกันในวิชาเดียว ดังนั้นเมื่อนิสิตนักศึกษา
ปรารถนาในการเพิ่มพูนความรู้ความเป็นไทยบางประการจึงถูกบังคับให้เรียนความรู้อื่น ๆ ที่ไม่ได้
สนใจอีกด้วย ทําให้เกิดภาวะหลีกหนีของนิสิตนักศึกษา และสุดท้ายจึงนําไปสู่การเลือกไม่เรียนใน
รายวิชาดังกล่าว เป็นเหตุให้รายวิชาเกี่ยวกับความเป็นไทยบางวิชาจําต้องปิดทั้งชั่วคราว และถาวร
สืบเนื่องจากไม่มีผู้ลงทะเบียนเรียน
อนาคตของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวกับความเป็นไทย ควรเป็นรายวิชาที่จําแนกหมวดหมู่
องค์ความรู้ชัดเจน ขณะเดียวกันในแต่ละหมวดหมู่ก็ไม่ได้สอนเฉพาะเนื้อหาทฤษฎีเพียงประการเดียว
แต่ต้องเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ พร้อมทั้งบูรณาการความเป็นไทยเข้ากับวิถีชีวิตในป๎จจุบันให้ได้ ดังนั้น
คณะผู้สอนจึงต้องก้าวข้ามพรมแดนความเป็นเจ้าของศาสตร์แต่ละสาขา แล้วจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะสหศาสตร์ หรือสหสาขาที่เปิดโอกาส และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดค้นนวัตกรรมร่วมสมัย
ในแต่ละหมวดหมู่ได้ จึงจะเกิดความงอกงามทางป๎ญญา และทําให้วิชาความเป็นไทยมีศักดิ์ศรีทัดเทียม
กับรายวิชาอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ขใอที่ 3 พัฒนา และทดลองโปรแกรมการสรใางเสริมความเป็นไทยโดยใชใการ
สอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษา
การใช้ “ละคร” เพื่อเป็นสื่อ หรือเครื่องมือสําหรับพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสติป๎ญญาของ
บุคคลในหลายช่วงวัย รวมถึงชุมชนนั้น นับเป็นการใช้ละครนอกกรอบ หรือละครประยุกต์ กล่าวคือ
ไม่ได้ใช้เพื่อฝึ กฝน หรือฝึกหัดการแสดงเพียงเท่านั้น แต่นํากิจกรรมละคร หรือ เกมละคร (Boal,
2002, Swale, 2013) มาใช้โดยมีเปูาประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
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ผู้เรียนต้องเป็นผู้กระทํา รวมทั้งมีบทบาทสมมุติให้ทดลองเล่น ลองเผชิญหน้าและแก้ไขป๎ญหา ได้
แสดงออก กล้าพูด กล้าคิดแตกต่าง และประมวลผลความรู้ต่าง ๆ มาใช้ระหว่างการเล่นละครด้นสด
การสอนแบบละครเป็นฐานมีชื่อเรียกหลากหลายตามพัฒนาการที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ
กระนั้ น ล้ ว นมี แ ก่ น แท้ เ ดี ย วกั น กล่ า วคื อ เป็ น กระบวนการสํ า คั ญ ในการถ่ า ยทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ โดยเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ผู้ ล งมื อปฏิ บั ติ ใ นลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง (student-center) ก่อเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง (ทิศนา แขมณี, 2556) ไม่ว่าจะเป็นละคร
สร้างสรรค์ (creative drama) ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, 2547) หรือ
ละครในการศึกษา (drama in education) ในประเทศอังกฤษ (พรรัตน์ ดํารุง, 2547) ล้วนเป็น
เทคนิ คการสอนที่ แ พร่ ห ลายสํ า หรั บเด็ กประถมศึก ษา ส่ ว นละครเพื่อ การศึก ษา (theatre in
education) และ ฟอรั่ม เธียเตอร์ (forum theatre) ก็เป็นสื่อในการเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม
เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ยาเสพติด สุขภาพ ฯลฯ แก่เยาวชน และผู้ใหญ่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
มีปฏิสัมพันธ์ หรือมีส่วนร่วมในละครผ่านการสะท้อนความคิด ซึ่งพบการใช้ละครลักษณะนี้มากใน
ศูนย์ศิลปะต่าง ๆ และ outreach program ที่นําละครไปสู่โรงเรียน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สะท้อนคิดอย่างกว้างขวาง โดยเชื่อมโยงกับความรู้ทางการศึกษาประเด็นต่าง ๆ
การสอนแบบละครเป็นฐานนับว่ามีประโยชน์ เพราะ ก่อให้เกิดกระบวนการลงมือทํา ที่ทําให้
ผู้เรียนเกิดความทรงจําในระยะยาว พัฒนาครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เกิด
การมีส่ว นร่ วมในกระบวนกลุ่ ม มีปฏิสัมพันธ์ส ะท้อนคิด เรียนรู้ ประมวลผลสังเคราะห์ วิเคราะห์
ประเมินค่าร่วมกันหลังจากได้ปฏิบัติจริง เป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทาง
กาย ใจ สติป๎ญญาไปควบคู่กัน ดังนั้นละครจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ได้รับการนํามาใช้อย่างแพร่หลาย
ในห้ องเรี ย น ดังที่ป รากฏในต่ างประเทศ เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้แบบสองทาง อีกทั้ งยัง กระตุ้นให้
นักเรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการทดลองทําในพื้นที่ปลอดภัยที่ผู้สอนจัดสรรให้อีกด้วย
การสอนแบบละครเป็ น ฐานครั้ ง นี้ เป็ น การทดลองผสมผสานระหว่ า งกระบวนการทาง
นาฏยศิลป์ไทย และละครตะวันตก เพื่อนํามาใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียน โดย
เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนาร่างกาย และจิตใจของผู้เรียนให้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ตรง
จากกิจ กรรมทางวัฒ นธรรมต่าง ๆ ในบริบทของความเป็น ไทย เป็นการเรียนรู้โดยใช้ผั สสะ และ
สติสัมปชัญญะเข้าไปจัดการกับสัญชาตญาณ และวิถีการดํารงชีวิตแบบไทยที่ผู้เรียนในฐานะคนเมื อง
ไม่เคยได้สัมผัส หรือเคยได้สัมผัสในอดีตแต่หลงลืมไปแล้ว ซึ่งการใช้ร่างกาย และจิตใจในการสํารวจ
“โลก” นั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ มัวริซ เมอร์โล พอนตี้ (Maurice Merleau-Ponty, 1943) ที่
กล่าวถึงปรากฏการณ์ในการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าร่างกายคือด่านแรกในการเรียนรู้โ ลกของมนุษย์ ซึ่งก็
คือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสํารวจสรรพสิ่งที่ได้พบเจอ จากนั้นจิตใจ หรือสติสัมปชัญญะจะ
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ก่อให้เกิดความรู้ขึ้น ดังนั้นร่างกาย และจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินไปคู่กัน และต้องได้รับการฝึกฝนให้
สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ อันเปรียบเสมือนสถานการณ์จําลอง (site specific) หรือ ฉาก
ละครหนึ่ง ๆ ได้รับการสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการ
เรียนรู้ผ่านร่างกาย และจิตใจ เป็นพื้นที่แห่งความเท่าเทียมที่นิสิตนักศึกษาต่างเพศ ต่างชั้นปี ต่างคณะ
ให้ความเคารพ และไว้วางใจซึ่งกันและกันในการทํากิจกรรม สร้างปฏิสัมพันธ์แบบพี่น้อง เกิดเป็น
กระบวนการกลุ่มที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนให้การเรียนรู้ประสบความสําเร็จ และเอาชนะโจทย์ หรือ
อุป สรรคที่ถู กกํ าหนดขึ้น ภายใต้ก ารออกแบบ เตรี ยมการ และพั ฒ นาของผู้ ส อนในฐานะศิล ปิน วิทยากร
การสนทนาสะท้อนคิด ตามวิธีการของเปาโล แฟรร์ (Freire,1996) ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน
และแบ่ ง ป๎ น การเรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น จากการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมอั น เป็ น สั ม ฤทธิ ผ ลของการ
กระบวนการละครที่หลากหลาย ทั้งจากการพัฒนาทักษะปฏิบัติทางร่างกาย ท่าทางในกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การรํากวางทอง การฟูอนเล็บ และทางจิตใจซึ่งได้ร่วมแบ่งป๎นความรู้สึกเดียวกันของกลุ่ม เช่น
ความเจ็บปวด ความเบื่อหน่าย ฯลฯ นับว่าเป็นการฝึกฝนการเรียนรู้ใจเขาใจเรา และเรียนรู้ที่จะ
จัดการกับสภาวะที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเปูาหมายเดียวกันด้วย
ในระหว่างการเผชิญหน้ากับกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ผู้เรียนจะเกิดอัชฌัตติกญาณ
หรือปรีชาญาณหยั่งรู้ (intuition) จากการใช้ร่างกาย และจิตใจกระทําซ้ําแล้วซ้ําเล่าในแต่ละกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ประหนึ่งการเล่นเกมละคร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายอันหลากหลายตามแนวคิดของโบอัล (Boal,
2002) และ สเวล (Swale, 2013) เมื่อความชํานาญจากการปฏิบัติเกิดขึ้นย่อมทําให้เกิดสัมฤทธิผล
การเรียนรู้ทั้งในระดับพุทธิพิสัย ซึ่งครบถ้วนในขั้นของการรับรู้ เข้าใจ นําไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยั งเกิด
สัมฤทธิผลในระดับจิตพิสัย และทักษะพิสัยด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการพัฒนาที่อาศัยความสัมพันธ์
ระหว่างร่างกายและจิตใจ แล้วปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของงานศิลปะที่มีตัวผู้เรียนเป็นผู้แสดง
ทั้งนี้เมอร์เรียม และทิสเดล (Merriam and Tisdel,2016) กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ผลงานศิลปะ
ในการประเมินผลสิ่งที่ไม่อาจถ่ายทอดออกมาได้ ว่างานศิลปะนั้นสามารถสะท้อนความคิดจากการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงได้เป็นอย่างดี
สิ่งสําคัญของการสอนแบบละครเป็นฐาน คือ การก้าวข้าม “ขนบนิยม” ที่เป็นกรอบจํากัดใน
การเรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยไม่ ได้หมายความว่า “ขนบ” เป็นเรื่องไม่ดี แต่ “ขนบ” ใน
บางครั้งก็ปิดกั้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเป็นป๎จจัยที่ทําให้หลายสิ่งหลายอย่างหยุดการพัฒนา
รวมทั้งร่างกาย จิตใจ และป๎ญญาของมนุษย์ด้วย การเรียนการสอนของโปรแกรมฯ นี้ เป็นการบูรณา
การระหว่างนาฏยศิลป์ไทย และละครตะวันตก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ไม่แตกต่างกันในการฝึกฝนร่างกาย
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และจิตใจ หากแต่จะต่างกันก็ด้วยความคิดความเชื่อพื้นฐาน และกระบวนการปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ที่สําคัญต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัย โดยไม่
ตัด สิ น ว่า ถู ก ผิ ด แต่ต้ อ งประเมิน ค่ า ด้ว ยเกณฑ์ ข องคุ ณ วิท ยา (axiology) ภายใต้ ขอบเขตของ
แนวความคิด (concept) อารมณ์ (mood) และโทน (tone) ของกลุ่มผู้สร้างสรรค์ที่เป็นผู้กําหนดขึ้น
หากพิจารณาในมิติของอํานาจ จะเห็นว่าการสอนแบบละครเป็นฐานทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ขอบเขตของอํานาจ การต่อรองกับอํานาจ และการใช้อํานาจอย่างยุติธรรม เพราะการเรียนการสอน
แบบละครทําให้ต้องผลัดกันเป็นผู้นํา และผู้ตาม โดยแต่ละคนต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ และ
ช่วยกันทําหน้าที่ดังกล่าวให้ออกมาดีที่สุด การแสดงออกทางอํานาจจะได้รับการส่งผ่านทางการใช้
ร่างกาย และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็ค่อย ๆ ขัดเกลาจิตใจ
ของผู้เรียนให้ยอมรับบทบาทหน้าที่ และอํานาจอันแตกต่างกันของสมาชิกกลุ่มด้วย ทั้งนี้การบริหาร
จัดการอํานาจในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มช่วยพัฒนาภาวะผู้นําของผู้เรียนควบคู่กันไปด้วย
ประเด็นเรื่องความเป็นไทยอันเป็นเรื่องนามธรรม เหมาะสมอย่างยิ่งกับการสอนแบบละคร
เป็นฐาน เพราะการเรี ยนการสอนรูปแบบนี้ได้ช่วยให้ ผู้เรียนได้สัมผั สสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น ความอดทนของนาฏยศิลปิน ความหมายของนาฏยลีลา สุนทรียศาสตร์ของไทย ฯลฯ
โดยใช้ร่างกาย และจิตใจของตนเองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ท่ามกลางสภาวะเมตาซิส (metaxis)
เป็นการเรียนรู้แบบสองทางทั้งระหว่างผู้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้าน และระหว่างในกลุ่ม
ผู้เรียนด้วยกันเอง
กล่ า วโดยสรุ ป การสอนแบบละครเป็ น ฐาน เป็ น รูป แบบการจั ด การเรี ยนการสอนแบบ
ทางเลือกที่ต้องอาศัยผู้สอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้านทําหน้าที่เป็นหัวโจก (joker) ตาม
แนวคิดของโบอัล (Boal, 2002) ดังนั้นผู้สอนจึงมีความสําคัญ และเป็นป๎จจัยความสําเร็จในการเรียนรู้
ของผู้เรียน นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนแบบละครเป็นฐานยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการจัด
กิจ กรรมในห้ องเรีย น และการจั ดกิจกรรมนอกห้ องเรียน เป็นกระบวนการที่ผ สมผสานระหว่าง
นาฏยศิล ป์ ไทย และละครตะวัน ตก ทําให้ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางร่างกาย และจิตใจ เกิดเป็น
ประสบการณ์ ชี วิ ต สั ม ผั ส สถานการณ์ จํ า ลองทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยที่ ไ ม่ ส ามารถพบเจ อได้ ใ น
ชีวิตประจําวันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งผลการวิจัยได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วและที่
สําคัญการสอนแบบละครเป็นฐานยังก่อให้เกิดคลังความทรงจํา (stock response) ระยะยาวแก่
ผู้เรียนซึ่งสามารถเรียกคืน (recall) และนํากลับมาใช้ใหม่ได้อยู่เสมอ
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ขใอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. โปรแกรมเสริ มสร้ างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน แสดงให้เห็ น
สัมฤทธิผลอย่างชัดเจนทั้งจากคะแนนเฉลี่ย (M) จากแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น
จาก 10.19 เป็น 18.54 รวมถึงระดับความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่เปลี่ยนแปลงจากระดั บปาน
กลาง สู่ระดับมากที่สุด ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 มีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อความเป็นไทย อีกทั้งยังเกิด
ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นจึงควรทําวิจัยศึกษาติดตามต่อไปว่า
ความรู้ และความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนปณิธานที่จะรักษาศิ ลปวัฒนธรรมไทยนั้น จะคงอยู่
ในตัวกลุ่มตัวอย่างในระยะยาวมากน้อยเพียงใด อันจะช่วยให้สัมฤทธิผลของการสอนแบบละครเป็น
ฐานเป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้น
2. การทดลองโปรแกรมการสอนแบบละครเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความไทยแก่นิสิตนักศึกษา
มีกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมทดลองคละอายุ คละเพศ คละสาขา คละชั้นปี สัมฤทธิผลของโปรแกรมแสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า การสอนแบบละครเป็ น ฐานเหมาะสมกั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเจเนอเรชั่ น แซด ใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยก้าวข้ามข้อจํากัดของอายุ เพศ สาขา และชั้นปี อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วย
พัฒ นาผู้ เรี ยนได้ครอบคลุ มครบถ้ว นทั้งด้านพุทธพิสั ย จิตพิสัย และทักษะพิสั ย ดังนั้นน่าจะมีการ
ทดลองนําการสอบแบบละครเป็นฐาน ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้อื่น ๆ นอกเหนือจาก
ความเป็นไทย รวมทั้งทักษะศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษา เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ
เรียนสอนที่สอดคล้องกับลักษณะของนิสิตนักศึกษาในป๎จจุบัน นอกจากนี้ควรมีการทดลองใช้การสอน
แบบละครเป็นฐานกับนิสิตนักศึกษาซึ่งมีชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันด้วย เพื่อเป็นการขยายขอบเขตของ
การใช้การสอนแบบละครเป็นฐานให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ขใอเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใชใโปรแกรม
1. โปรแกรมการสอนแบบละครเป็นฐานได้ รับการพัฒนาขึ้นสําหรับรายวิชาการศึกษาทั่วไป
จํานวน 2 หน่วยกิต และมีลักษณะของการสอนแบบละครเป็นฐานเต็มรูปแบบ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรี ย นรู้ จ ากผู้ เชี่ย วชาญ หรื อ ปราชญ์ ช าวบ้ านโดยตรง เป็ นการสอนแบบผู้ ส อนหลายคน ( teamteaching) รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เ ป็นการจําลองบริบทความเป็นไทยอย่าง
แท้จริงแก่ผู้เรียน มีการทัศนศึกษาต่างจังหวัด และการเรียนรู้นอกชั้นเรียนค่อนข้างมาก เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์ตรง และกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติ ดังนั้นในการนําโปรแกรมฯ นี้ไปใช้ ผู้สอนต้อง
พิจารณา และเตรียมการในส่วนของงบประมาณ ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
ความพร้ อ มของผู้ ส อนด้ ว ย ในกรณี ที่ มีข้ อ จํ ากั ด ด้ านใดด้า นหนึ่ ง อาจตั ดทดอนรู ป แบบกิ จกรรม
บางส่วน เช่น การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ หรือ อาจผนวกการสอนแบบละครเป็นฐาน ร่วมกับ
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รูปแบบจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ กระนั้นเมื่อใดก็ตามที่ใช้การสอนแบบละครเป็นฐานจําต้องยึดหลัก
ขององค์ประกอบการสอนแบบละครเป็นฐานอย่างเคร่งครัด
2. โปรแกรมการสอนแบบละครเป็นฐานที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นรูปแบบกิจกรรม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ที่ร่วมทีมในการจัดการเรียนการสอนนั้น จึงอยู่ในอาณาบริเวณภาคกลางเป็นหลัก การนําโปรแกรม
การสอนแบบละครเป็นฐานไปใช้ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภ าคอื่น ๆ ผู้สอนสามารถ
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดทัศนศึกษา ตลอดจนคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นมา
เป็นผู้สอนได้ ทั้งนี้ต้องทําความเข้าใจกับผู้สอนโดยละเอียดถึงองค์ประกอบ และกระบวนการของการ
สอนแบบละครเป็นฐานด้วย
3. ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งของการนําโปรแกรมการเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้
สอนแบบละครเป็นฐาน ไปประยุกต์ใช้ คือ การประเมินผู้เรียนในคาบแรกมีผลโดยตรงต่ อการกําหนด
สัดส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านร่างกาย และจิตใจ ในขั้นของการเตรียมการดังที่ปรากฏ
ในโปรแกรม กล่าวคือ ในกรณีที่นิสิตนักศึกษามีพื้นฐานทางด้านการแสดง หรือนาฏยศิลป์ไทยมาแล้ว
ผู้สอนอาจลดสัดส่วนจํานวนชั่วโมงการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ และเพิ่มชั่ วโมงการเตรียมความ
พร้อมด้านร่างกายให้มากขึ้น เพราะ นิสิตนักศึกษาเหล่านี้จะคุ้นชินกับการเผชิญหน้า และเอาชนะ
อุปสรรคทางด้านจิตใจผ่านกระบวนการฝึกฝนทางการละคร และนาฏยศิลป์มาแล้ว อีกทั้งกล้ามเนื้อ
ต่าง ๆ ได้รับการฝึกฝนในระดับหนึ่งที่พร้อมจะต่อยอดต่อไป ในทางกลับกั น กรณีที่ผู้เรียนไม่มีพื้นฐาน
ทางด้านการแสดง หรือนาฏยศิลป์ไทยมาเลย ผู้สอนอาจเพิ่มจํานวนชั่วโมงการเตรียมความพร้อมด้าน
จิตใจมากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนในกลุ่มนี้อาจขาดการฝึกฝนปฏิบัติด้านสติ และสมาธิ จุดสนใจ ตลอดจน
ยังไม่รู้จักการใช้จิตใจเพื่อเอาชนะกับปฏิกิริยาทางร่างกายที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรเน้นย้ําพัฒนาความ
พร้อมทางจิตใจเป็นหลักเสียก่อน
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1. รายนามผูใตรวจสอบเครื่องมือ
1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดํารุง
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ทับพร
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5) อาจารย์ ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รายนามผูใทรงคุณวุฒิตรวจสอบโปรแกรมฯ
1) รองศาสตราจารย์พชรวรรณ จันทรางศุ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ นุ้ยสินธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) อาจารย์ ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4) อาจารย์ศยามล นามสุบิน
รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม
5) อาจารย์สัณห์ไขญ์ เอื้อศิลป์
คณบดี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
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3. รายนามผูใสอน ผูใเชี่ยวชาญ และปราชญ์ชาวบใาน
1) อาจารย์น้ําฝน ภักดี
สถาบัน จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์
และอาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) อาจารย์ธนสิน ชุตินธรานนท์
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) พระมหาอุทัย พลเทโว
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ฝึกกรรมฐานและพัฒนาคุณธรรม มหาจุฬาอาศรม
4) อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน อ.เมือง จ.สระบุรี
5) อาจารย์วิภาวรรณ เรืองวิรัตน์
รักษาการรองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ โรงเรียนแก่งคอย
6) อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
คณบดี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
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แบบสัมภาษณ์คณาจารย์ผูใสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับความเป็นไทย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ – สกุล .............................................................. ตําแหน่งทางวิชาการ .........................................
อายุ ............. ปี
อายุราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย ............. ปี เพศ .............
สังกัดสาขาวิชา .............................. ภาควิชา ......................................... คณะ ....................................
วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี .................... สาขา ........................................... สถาบัน ...............................
วุฒิการศึกษาระดับป.โท .................... สาขา ........................................... สถาบัน ...............................
วุฒิการศึกษาระดับป.เอก ................... สาขา .......................................... สถาบัน ................................
ความเชี่ยวชาญ ......................................................................................................................................
วิชาการศึกษาทั่วไปที่สอน ........................................................................ จํานวน ................ หน่ว ยกิต
จัดอยู่ในกลุ่ม (มนุษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์)
ช่วงเวลาการเปิดสอนรายวิชาดังกล่าว (ภาคต้น / ภาคปลาย / ภาคต้น และภาคปลาย)
ประสบการณ์สอนรายวิชาดังกล่าว ................ ภาคการศึกษา ตั้งแต่ ...................... ถึง .......................
จํานวนผู้สอนรายวิชานี้มีทั้งหมด ......................... ท่าน จําแนกเป็น
อาจารย์ประจํา .............. ท่าน
อาจารย์พิเศษ/วิทยากร ............. ท่าน สอน ........... ครั้ง
ในกรณีที่สอนหลายท่าน เนื้อหาที่ท่านรับผิดชอบ ได้แก่ ......................................................................
จํานวนนิสิตนักศึกษาที่เปิดรับภาคการศึกษาล่าสุด ............................ คน
จํานวนนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่าสุด ................................... คน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์นี้เป็นความจริง และข้าพเจ้ายินดีให้นําข้อมูลเหล่านี้
ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
ลงชื่อ .................................................................
(
)
สัมภาษณ์วันที่ ............... เดือน ........................... พ.ศ. ...............

224
ส่วนที่ 2 สภาพ และป๎ญหาของการจัดการเรียนการสอน
ดใานผูใสอน
2.1 ท่านคิดว่าอะไรคือข้อบ่งชี้ว่าบุคคลมีความเป็นไทย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.2 ท่านคิดว่าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นไทยที่นิสิตนักศึกษาพึงมีประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ
อะไรบ้าง
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
ภาษาไทย
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
การออกเสียงคําภาษาไทยที่ถูกต้อง
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
การสะกดคําภาษาไทยให้ถูกต้อง
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
สามารถแต่งคําประพันธ์ฉันทลักษณ์อย่างง่าย
ได้ถูกต้อง เช่น กลอน
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
การปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจํา
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีไทย
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
มารยาทไทย
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
จารีตการไหว้ครู
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
ศิลปะการแสดงราชสํานัก เช่น โขน
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เช่น ลิเก
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
การนุ่งผ้าโจงกระเบน
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
อื่น ๆ ระบุ ........................................................
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
อื่น ๆ ระบุ .........................................................
.......... จําเป็น .......... ไม่จําเป็น
อื่น ๆ ระบุ .........................................................
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2.3 ท่านคิดว่าคุณสมบัติของผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยควรมีคุณสมบัติ
อย่างไร
ด้านการศึกษา ........................................................................................................................................
ด้านประสบการณ์ ................................................................................................................................
อื่น ๆ ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.4 ท่านคิดว่าการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้านในสาขาต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรช่วยสอนนั้น
จําเป็น หรือไม่จําเป็น มีข้อดี / ข้อเสีย อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ดใานผูใเรียน
2.5 ท่านคิดว่านิสิตนักศึกษาที่ท่านสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปขาดความเป็นไทยในเรื่องใดบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.6 ในฐานะผู้สอน ท่านเห็นว่านิสิตนักศึกษาในห้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไปของท่านกล้าแสดงออกถึง
ความเป็นไทยหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.7 ท่านคิดว่านิสิตนักศึกษาที่ท่านสอนควรเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยเรื่องใดบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ดใานเนื้อหา และวิธีการจัดการเรียนการสอน
2.8 ท่านคิดว่าวิชาเกี่ยวกับความเป็นไทย เหมาะสมหรือไม่สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป เพราะเหตุใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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2.9 ท่านใช้วิธีการสอนรูปแบบใดในรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่ท่านรับผิดชอบ
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.10 ท่านคิดว่าวิธีการสอนรูปแบบใดที่จะช่วยเสริมสร้างทั้งความรู้ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษา
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................................
ดใานการประเมินผล
2.11 ท่านมีวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในรายวิชาของท่านอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.12 สัดส่วนในการประเมินผลในรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบแบ่งได้อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................
2.13 นิสิตนักศึกษาประเมินผลผู้สอน และรายวิชานี้อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. .............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอบคุณครับ
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แบบวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่สัมพันธ์กับความเป็นไทยในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
หมวดการศึกษาทั่วไป สถาบัน .............................................................................................................
ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ ในการประชุมครั้งที่ .........../................ วันที่ .............................................
ชื่อเอกสารลายลักษณ์ ..........................................................................................................................
รหัสวิชา ........................... ชือ่ วิชาภาษาไทย ........................................................................................
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ .......................................................................................................... ...................
ผู้สอน ....................................................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
......................................................................................................................... .......................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
รายละเอียดข้อมูลเชิงปริมาณที่พบ
ลาดับ
คาสาคัญ
ความถี่
ตรวจสอบความหมาย
ราชบัณฑิต
คลังคา

ผู้วิเคราะห์ข้อมูล ...............................................................
(
)
วันที่ ..................................................................................
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แบบบันทึกภาคสนาม
โปรแกรมเสริมสรใางความเป็นไทยโดยใชใการสอนแบบละครเป็นฐาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ .............................................. ผู้สอน .....................................................................
เรื่อง .......................................................................................................................................................
สาระสําคัญ ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์หน่วยการเรียนรู้
1. ............................................................................................................................. ...............
2. ............................................................................................................................. ..............
เริ่มเวลา ........................................ น.
ปรากฏการณ์ในสนาม

สิ้นสุดเวลา ...................................... น.
ความคิดเห็นผูใวิจัย
การสะทใอนความคิดของ
ผูใเรียน

ก่อนเรียน

ขณะทา
กิจกรรม

การ
ประเมินผล

กระบวนการละครที่ใช้ ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์ผูใบริหารที่กากับดูแลงานดใานการศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ – สกุล .............................................................. ตําแหน่งทางวิชาการ .........................................
อายุ ............. ปี
อายุราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย ............. ปี เพศ .............
สังกัดสาขาวิชา .............................. ภาควิชา ......................................... คณะ ....................................
วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี .................... สาขา ........................................... สถาบัน ...............................
วุฒิการศึกษาระดับป.โท .................... สาขา ........................................... สถาบัน ...............................
วุฒิการศึกษาระดับป.เอก ................... สาขา .......................................... สถาบัน ................................
ป๎จจุบันดํารงตําแหน่ง ............................................................................................................................
ชื่อสถาบัน .............................................................................................................................................
ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ ............................................... หมดวาระ/สิ้นสุด ..................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์นี้เป็นความจริง และ ข้าพเจ้า
.......... ยินดีเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
.......... สงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยตัวบุคคล
ลงชื่อ .................................................................
(
)
สัมภาษณ์วันที่ ............... เดือน ........................... พ.ศ. ...............
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2. ป๎จจัยการเปลี่ยนแปลงรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยของสถาบัน
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3. นโยบายการบริหารจัดการรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
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4. วิธีการตรวจสอบ และกํากับติดตามคุณภาพรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
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5. ข้อเสนอแนะ
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ขอบคุณครับ
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ภาคผนวก ค.
รายชื่อรายวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ที่เกี่ยวขใองกับความเป็นไทย จากสถาบันอุดมศึกษากลุ่มตัวอย่าง 15 สถาบัน
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กลุ่ มที่ 1 ชื่อรายวิช าระบุ ถึงความเป็นไทยชัดเจน หมายถึงชื่อรายวิชาปรากฏคําว่า “ไทย” หรือ
“สยาม”
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจํานวน 14 วิชา พบทั้งในหมวดมนุษยศาสตร์ และหมวด
สังคมศาสตร์ ดังนี้
0123105 การเขียนภาษาไทยในที่ทํางาน
หลักเกณฑ์ รู ปแบบและวิธีการเขียนงานเอกสารภาษาไทยประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ทั่วไปในที่
ทํางาน การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของเอกสาร ฝึกการเขียนเอกสารในระบบการ
ทํางานสํานักงาน
2200183 อารยธรรมไทย
วิวัฒนาการของสังคไทยด้านชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อและการแสดงออกด้าน
วัฒนธรรม และด้านศิลปกรรม ซึ่งก่อให้เกิดบูรณาการของอารยธรรมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนในด้านลักษณะความคิด ความเชื่อ ภูมิป๎ญญา และงานสร้างสรรค์
2200387 โบราณคดีในประเทศไทย
วิธีการและทฤษฎีทางโบราณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างโบราณคดีกับศิลปะและสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง การตี ค วามศิ ล ปวั ต ถุ แ ละโบราณสถานตั้ ง แต่ ยุ ค สมั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ จ นถึ ง สมั ย
รัตนโกสินทร์ แนวทางการอนุรักษ์ศิลปะและหลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทย
2200392 ศิลปะโบราณในสยาม และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิวัฒนาการของศิลปะก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 อันสัมพันธ์กับหลักฐานทางโบราณคดีภายหลัง
การเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดีย และลังกาสู่กลุ่มวัฒนธรรมฟูนัน ทวารวดี ศรีวิชัย ชวา มอญ เขมร พยู
พม่า สยาม และลาว ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏ
2209341 ภาษาในสังคมไทย
โครงสร้างของภาษาที่ใช้ในสังคมไทย โครงสร้างของสังคมไทย ความสัมพันธ์ ของภาษากับ
สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมและภูมิศาสตร์ การพัฒนาภาษากับ
การพัฒนาประเทศ
2501296 มรดกสถาป๎ตยกรรมไทย
ป๎จจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบสถาป๎ตยกรรมไทย และชุมชนในอดีต อิทธิพลของ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สังคม วัฒนธรรม และศาสนา รูปแบบและเอกลักษณ์ของสถาป๎ตยกรรมไทย
ในยุคสมัยต่าง ๆ การพัฒนารูปแบบอาคารต่างประเภท ได้แก่ บ้านพักอาศัย วัด และวัง การเกิด การ
พัฒนาของชุมชนและเมืองโบราณ
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2502330 งานออกแบบและมรดกวัฒนธรรมไทย
ที่ม าและพั ฒ นาการของมรดกวั ฒ นธรรมไทยสาขาต่า ง ๆ ทั้ ง สถาป๎ ต ยกรรม จิ ตรกรรม
ประติมากรรม ลวดลายไทยชนิดต่าง ๆ รวมถึงศิลปะและงานหัตถกรรมไทยในแต่ละยุค ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับเมือง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมซึ่งก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะ และคุณค่าทางวัฒนธรรม
3501214 ศิลปะไทย 1
ความสําคัญ คุณค่า ลักษณะและความหมายของงานศิลปะไทยโบราณ ตลอดจนความคิด
พื้นฐานทางวัฒนธรรม
3501224 ประวัติศิลปะไทย
รูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะในประเทศไทย ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงป๎จจุบัน
รวมทั้งอิทธิพลของงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง
2400104 การเมืองการปกครองไทย
ลักษณะสําคัญของการเมืองการปกครองไทย การจัดระเบียบความสัมพันธ์ กระบวนการสร้าง
ความชอบธรรม การมีค่านิยมและการมีพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอํานาจรัฐ อํานาจทาง
การเมือง และการแบ่งสรรผลประโยชน์ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง
ของไทย และแนวโน้มในอนาคต
2703183 วัฒนธรรมไทย
การศึกษาพัฒนาการของวัฒนะรรมไทย แบบแผนของวัฒนธรรมไทย ความเปลี่ยนแปลงและ
การผสมผสานของวั ฒ นธรรม การปรั บปรุ งวั ฒ นธรรมเพื่ อ รัก ษาเสถีย รภาพและเอกลั ก ษณ์ข อง
สังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับสังคมไทย
4000206 ประวัติศาสตร์เกษตรไทย
เอกลั ก ษณ์ ข องการเกษตรไทย กํ า เนิ ด ของการเกษตรไทย การเกษตรจากยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ถึงป๎จจุบัน การเกิดธุรกิจการเกษตรและการตลาด การพัฒนาการเกษตรด้านต่าง ๆ
ทั้งการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ สถาบันทางการเกษตรในประเทศไทย นโยบายการพัฒนาการเกษตร
ไทยในป๎จจุบันและอนาคต
2403184 ความหลากหลายทางสังคมและความเป็นธรรมในสังคมไทย
ความรู้เบื้องต้นในการทําความเข้าใจประเด็นว่าด้วยความหลากหลายทางสังคม และความ
เป็ นธรรมในสั งคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ใน
ประเด็นว่าด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ช่วงชั้นทางสังคม เพศสภาพและเพศวิถี ลักษณะทางเชื้อชาติ สัญชาติ
ความต่างทางกายภาพ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2800211 วัฒนธรรมไทยกับการสื่อสาร
ความสําคัญของวัฒนธรรมไทยในการสื่อสาร วัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประเพณี พิธีการ คตินิยม และศิลปะในท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย ที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการสื่อสารในสังคมไทยป๎จจุบัน
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจํานวน 4 วิชา พบในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ดังนี้
01015202 เกษตรวิถีไทย
ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจําวัน ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในป๎จจุบัน การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร
01450101 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกป๎จจุบัน
การประยุกต์สังคมศาสตร์ในการอธิบายสังคมไทยกับสังคมอาเซียนในโลกป๎จจุบัน โดยเน้น
สภาพภูมิศาสตร์ การกระจายและโครงสร้างทางประชากร โลกาภิวัตน์ พลวัตทางการเมือง กฎหมาย
สมดุลทางสังคม และการปรับตัวของคนในสังคม
01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
แนวความคิด รูปแบบ และความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย การสังเกต
การศึกษา และการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมร่วมสมัย ความเข้าใจต่อพลวัตและการปรับตัว
ทางสังคมและวัฒนธรรม แนวโน้มของความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน
01999032 ไทยศึกษา
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของคนไทย
อดีต ป๎จจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
3) มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี มีจํา นวน 1 วิช า พบอยู่ใ นหมวดมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ ได้แก่
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
การจัดการองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ย วกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ใน
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย ความสํ าคัญของพหุป๎ญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระแสโลก
4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจํานวน 3 วิชา พบทั้งในหมวดมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ได้แก่
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
ศึกษาปรากฏการณ์ที่สําคัญของโลก อาเซียน และไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒ นธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสั งคมศาสตร์ ผ่ านการภิปรายและ
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ยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลาย และเข้า
ใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสํานึกสากล (Global Mindset) สามารถท้าทายกรอบความ
เชื่อเดิม เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
บอ.200 ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยชนบทไทยและชนบทอาเซียน
พลวัตทางสังคมชนบทไทยจากยุคการพัฒนาสู่ความทันสมัย จนถึงยุคการแสวงหาการพัฒนา
ในแนวเลือกภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงและอื่น ๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
ความเปลี่ยนแปลงชนบทที่เกิดขึ้นในประเทศสมาคมประขาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง
ผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนต่อชนบทไทย เป็นการศึกษาภาคบรรยาย และทัศนศึกษา
ดูงานในพื้นที่ชนบทในประเทศไทย หรือประเทศในกลุ่มอาเซียน
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศ
ไทย มุ่งเน้นประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทยใน
บริบทแห่งโลกาภิวัฒน์ “มีการศึกษานอกสถานที”่
5) มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มี จํ า นวน 11 วิ ช า พบในกลุ่ ม วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ได้แก่
895-125 ภาษาไทย
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟ๎ง การอ่าน และการเขียน
895-128 ภาษาไทยร่วมสมัย
รู ป แบบ ความหมาย ลั ก ษณะเฉพาะและความหมายของภาษาไทยร่ ว มสมั ย ประเภท
ต่าง ๆ ในสังคมไทย ภาษาหนังสือพิมพ์ โฆษณา อินเทอร์เน็ต
895-133 มรดกไทยสมัยก่อนรัตนโกสินทร์
มรดกไทยด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วรรณกรรม ทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทยถึงสมัยก่อนรัตนโกสินทร์
895-134 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์
มรดกไทยด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณกรรม ทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง
ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ถึงป๎จจุบัน
895-221 ศาสนาและวัฒนธรรมไทย
ความเชื่อ กําเนิด คําสอน องค์ประกอบของศาสนา อิทธิพลศาสนาต่อวัฒนธรรมไทย
895-226 ดนตรีไทย
ประวัติดนตรีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับสังคมไทย ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
และลักษณะการประสมวงดนตรีไทย จังหวะและประเภทเพลงไทย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
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895-227 สุนทรียนาฏศิลป์ไทย
ประวัติและวิธีแสดงโขน ละคร ระบํา รํา ฟูอน เซิ้ง หุ่นหนัง วิพิธทัศนา ลักษณะที่นิยมเก่า
ดีเด่น งดงาม ลีลา ท่ารํา อารมณ์ ท่วงทํานองของเพลง ศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ทางศิลปะในรูปของดนตรี ลักษณะความแตกต่ างระหว่างดนตรีไทยกับ
ดนตรีสากล วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในสมัยต่าง ๆ
895-227 สังคีตศิลป์ไทย
ความเชื่อ ประเพณีไหว้ครู ทํานองเพลงไทย และการประสานเสียง เทคนิค การบันทึกโน้ต
และการฝึกปฏิบัติดนตรีไทย
895-238 ศิลปหัตถกรรมกับสังคมไทยป๎จจุบัน
ศิลปหัตถกรรมในสังคมไทยป๎จจุบัน ป๎จจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการผลิตศิลปหัตถกรรม รูปแบบ
ความงาม กระบวนการผลิต ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นด้านศิลปหัตถกรรม ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมไทย
การอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปหัตถกรรม
895-207 สังคมและวัฒนธรรมไทย
พัฒนาการของศาสตร์ทางสังคม แนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย ระบบอุปถัมภ์
โครงสร้างของชนชั้น เครือญาติ การแต่งงาน ภูมิป๎ญญาชาวบ้าน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม
895-302 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและสังคมไทย
ศึกษาพัฒนาการสังคมไทยเชิงมานุษยวิทยา แนวคิดในการวิเคราะห์สังคมไทยในแง่มุ มต่าง ๆ
ทั้งในแง่แนวคิดทางวัฒนธรรม และบุคลิกภาพ แนวคิดเชิงโครงสร้างการหน้าที่ แนวคิดเชิงมานุษย
นิเวศ แนวคิดมานุษยวิทยามาร์กซิสต์ แนวพุทธธรรมกับสังคมไทย
6) มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ มีจํานวน 2 วิชา พบในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่
GSOC1106 การเมืองการปกครองไทย
ความหมายและความสําคัญของการเมืองและการปกครอง วิวัฒนาการของการเมืองการ
ปกครองไทย โครงสร้างและกระบวนการของระบบการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่และแนวโน้ม
ของการเมืองการปกครองไทย
GSOC2201 สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทยผ่านองค์ประกอบและโครงสร้างของชุมชน ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อง วั ฒ นธรรมและประเพณี การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
กระบวนการทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน ความแตกต่างและความหลากหลายของกลุ่มคนในสังคม เพื่อการดํารงชีวิตอย่าง
สันติ
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7) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีจํานวน 2 วิชา พบในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่
GEN1042 สังคมไทยและท้องถิ่น
ศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มทางภู มิ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรมของประเทศไทย สภาพทางนิ เ วศวิ ท ยา
วัฒนธรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม ความเป็นมาของชนชาติไทย อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญา ระบบการผลิตเพื่อการค้าและระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระบบ
การเมือง การปกครอง และกฎหมาย บทบาทของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
และอาเซีย น ทั้ง นี้ ให้ ศึกษาเชิงลึ กในบทบาทและคุณค่าของภาคเหนือ และท้องถิ่นล้ านนาที่มีต่อ
ประเทศไทย
GEN1144 การเมืองการปกครองไทย
ศึกษาสถาบันและกระบวนการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครองไทย วิเคราะห์การเมือง
และพฤติกรรมทางการเมืองไทย วิเคราะห์ บทบาทของสถาบันทางการเมืองไทย สถาบันกษัตริย์
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารราชการและการปกครองท้องถิ่น
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีจํานวน 1 วิชา พบในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้แก่
9902103 พลเมืองไทยสังคมพลวัต
หลั กปรั ช ญา หลั กคําสอน หลั กการดําเนินชี วิตตามแนวทางของศาสนา ป๎ญหาและการ
แก้ป๎ญหาชีวิต ลลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกในสังคมพลวัต การมีส่วนร่วมใน
การนําเสนอแนวทางแก้ป๎ญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
9) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีจํานวน 1 วิชา พบในหมวดสังคมศาสตร์ ได้แก่
1300003 วิถีไทย
ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท
วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพป๎ญหาและแนวทางขจัดป๎ญหาสั งคมไทยโดยศึกษาการพัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิป๎ญญาชาวบ้านและท้องถิ่น การดําเนินชีวิตแบบเพียงพอ
ตลอดถึงวิสัยทัศน์ด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองที่คนไทยอยากเห็น
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีจํานวน 1 วิชา พบในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้แก่
0002201 การเมืองการปกครองไทย
ความรู้ พื้น ฐานการเมืองและการปกครอง ความสั มพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม สถาบันทาง
การเมือง กระบวนการทางการเมือง คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิ
พลเมื อง และเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พัฒ นาการของแนวความคิ ดและ
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วิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย วิเคราะห์ป๎ญหาการเมืองการปกครอง
รวมถึงแนวโน้มการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต
11) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจํานวน 1 วิชา พบในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ได้แก่
HI2001 ไทยศึกษา
ศึกษาเรื่องไทยในหลายด้าน ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตลอดจนความมั่ น คง ภู มิ ป๎ ญ ญา วรรณคดี ไ ทย ซึ่ ง เป็ น ผลมาจาก
การศึกษาของศาสตร์หลายสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เพื่อชี้ให้อัต
ลักษณ์และพัฒนาการของสังคมไทยป๎จจุบัน รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่น เช่น จังหวัดนครนายก
12) สถาบั น บั ณฑิตพั ฒ นศิล ป์ มีจํานวน 4 วิช า พบในกลุ่ มวิช ามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ได้แก่
300-14002 ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทย
โครงสร้ า งทางสั ง คมไทย จารี ต ประเพณี ขนบประเพณี วิ ถี ป ระชาและภู มิ ป๎ ญ ญา การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพป๎ญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง
ของไทย
300-14006 การเมืองการปกครองไทย
วิวัฒนาการการปกครองของไทย แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง
การปกครอง และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมือง สภาพป๎ญหาและแนวโน้มทางการเมืองของไทย
300-14016 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
ความหมาย ขอบเขต และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยป๎จจุบัน การอ่านสารคดี นวนิยาย
เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ถ้อยคํา สํานวน เนื้อหา ศิลปะการใช้ภาษา ความคิด ความเชื่อ
สภาพสังคมและเอกลักษณ์ไทยในวรรณกรรมไทยป๎จจุบัน
300-14017 วรรณคดีไทยศึกษา
ความหมาย องค์ประกอบ และความเป็นมาของวรรณคดี ประวัติวรรณคดีไทยและวรรณคดี
ที่สําคัญในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ คุณค่าของวรรณคดีไทยที่สําคัญ
ด้านความงาม ความคิด และความรู้
13) สถาบันการพลศึกษา มีจํานวน 4 วิชา พบทั้งในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ได้แก่
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ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรมสําหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ศึกษาความหมายของคุณธรรม จริยธรรม ความจริง องค์ประกอบของชีวิต การดํารงชีวิตใน
โลกยุคโลกาภิวัตน์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น และใช้หลักศาสนธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
เพื่อแก้ป๎ญหา พัฒนาป๎ญญา ส่งเสริมให้ชีวิตมีสันติสุข คุ้มครองโลกให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน
ศท 061007 วิถไี ทยกับการดํารงชีวิต
ความเป็นมาของไทย ลักษณะพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุวัฒนธรรมและขาติ
พันธุ์ในสังคมไทย พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย ภูมิป๎ญญาไทยและภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศท 061003 การเมืองการปกครองของไทย
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการทางการเมื อ งการปกครองของไทยตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย จนถึ ง สมั ย การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชกาลที่ 7 การเมืองไทยยุคประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง
พรรคการเมื อ ง การเลื อ กตั้ ง ป๎ ญ หาทางการเมื อ งไทย หลั ก ประกั น สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพความเป็ น
ประชาธิปไตย ระบบตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐในรัฐธรรมนูญ
ศท 062013 ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นไทย
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ป๎ ญ ญาท้ อ งถิ่ น และภู มิ ป๎ ญ ญาไทยในแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ ทั้ ง ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อให้ เกิดการรับรู้คุณค่าของภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น หลักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต สร้างทักษะวิธีในการแสวงหาความรู้อย่างเป็น
ระบบได้ด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 2 ชื่อรายวิชาไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นไทย แต่มีคําอธิบายรายวิชาระบุถึงความเป็นไทย
หมายถึง ชื่อรายวิชาไม่ได้ปรากฏคําว่า “ไทย” หรือ “สยาม” หากแต่ในคําอธิบายรายวิชาปรากฏคํา
ว่า “ไทย” หรือ ให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ “ท้องถิ่น” ของไทย เช่น ระบุชื่อภูมิภาค
จังหวัด เมือง ดินแดนแว่นเคว้นในอาณาเขตประเทศไทยในอดีตหรือป๎จจุบัน รวมทั้งบุคคลสําคัญชาว
ไทย หรือ เป็นประเด็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทยว่ ามีความเกี่ยวเนื่องกับความเป็นไทย
เช่น เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพระมหากษัตริย์ ระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการ
เอกลักษณ์แห่งชาติ (2554) กําหนด ได้แก่
1) จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย มีจํานวน 4 รายวิช า พบทั้งในหมวดมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ได้แก่
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2737110 สังคีตนิยม
พัฒนาการดนตรีนับแต่สมัยโบราณ เสียงและลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ประเภท
และลักษณะของดนตรี ไทย และดนตรีประเทศข้างเคียง คีตนิพนธ์ดีเด่นของนักแต่งเพลงเอกและ
ดนตรีประจําชาติทั่วโลก
2736101 ศิลปะนิยม
ความหมายและวิวัฒนาการของศิลปะ หลักการทางสุนทรี ยศาสตร์ ความเข้าใจทัศนศิลป์
สาขาต่าง ๆ การปลูกฝ๎งความชื่นชมในความเป็นมา ตลอดจนรูปแบบของศิลปะไทยและสากล เน้นใน
ด้านความเข้าใจและประสบการณ์ในการดูงานศิลปะที่มีผลต่อชีวิตและสังคมในป๎จจุบัน
2403183 สังคมและวัฒนธรรม
วิเคราะห์สังคมไทยโดยทัศนะทางสังคมวิทยา คือ มนุษย์มีความสัมพันธ์ทางสังคมในด้านต่าง
ๆ นําไปสู่การเกิดกลุ่มและสถาบันขึ้น สถาบันจะทําหน้าที่ให้สังคมอยู่ในภาวะสมดุล เสียระเบียบ หรือ
ก่อให้เกิดป๎ญหาสังคมต่าง ๆ ขึ้นได้ เมื่อศึกษาวิชานี้แล้วจะทําให้เข้าใจตนเองและสังคมดีขึ้น
3404123 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
ที่มาของกฎหมายไทย กฎหมายไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัยจนถึงยุคก่อนการปฏิรูประบบกฎหมาย
การปฏิรู ป ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติ ธ รรมของไทย กํา เนิ ดและวิ วัฒ นาการของระบบ
กฎหมายต่าง ๆ ที่สํ าคัญ ตลอดจนอิทธิพลของระบบกฎหมายดังกล่ าวที่มีต่อกฎหมายของนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทย
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจํานวน 1 วิชา พบในกลุ่มสาระพลเมืองไทย และพลเมือง
โลก ได้แก่
01001317 พระมหากษัตริย์และผู้นําประเทศกับการพัฒนาภาคการเกษตร
คามสําคัญของภาคการเกษตร บทบาทของผู้นําประเทศกับภาคการเกษตร พระมหากษัตริย์
ไทยกับภาคการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาภาคการเกษตรของ
ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการถวายการรับใช้ในด้านการเกษตร
3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจํานวน 4 วิชา พบในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้แก่
895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต
สุนทรีย ศาสตร์ในการดํารงชีวิต ความสุข การจัดการความเครียด การสร้างกําลังใจ การ
เสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ สุนทรียศาสตร์ทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออก การ
ดูแลสุขภาพกายและจิต คุณค่าทัศนศิลป์ ความซาบซึ้งในดนตรีและนาฏศิลป์ ความเข้าใจวัฒนธรรม
ประเพณี และมารยาทของสังคมไทยและสากล
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895-234 สุนทรียพัสตราภรณ์
ความหมาย เรื่องราว ลวดลายสีสัน สัญญะบนผืนผ้า วิธีชื่นชมและสัมผัสความงามบนผืนผ้า
การเลือกสรรผ้า และการประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตไทย
895-326 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้
ประวัติความเป็นมาของ 14 จังหวัดภาคใต้ของไทยตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบัน
895-171 ภูมิป๎ญญาในการดําเนินชีวิต
การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และ
กระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถี ไทยกับพหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และ
รักษ์สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้ นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีจํานวน 1 วิชา พบในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่
GSOC 1103 วิถีล้านนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับวิถี ล้านนาในเชิงบูรณาการทั้งด้านสภาพแวดล้อม ประวัติความเป็นมา
สังคม วัฒนธรรมและภูมิป๎ญ ญา ตลอดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมล้านนาตั้งแต่อดีตถึง
ป๎จจุบัน
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มี 2 วิชา พบในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ได้แก่
GEN 1033 ล้านนาศึกษา
ศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธีศึกษาสังคมล้านนาและวัฒนธรรมล้านนา ประวัติศาสตร์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ป๎จจัยที่กําหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ความรู้เรื่องภาษา
และวรรณกรรม ศาสนาและพิธีกรรม การละเล่นและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สถาป๎ตยกรรมและ
ประติมากรรม รวมทั้งภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ค่านิยม และแนวโน้มสังคมและวัฒนธรรมล้านนา
GEN 1031 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศึกษาปรัช ญา ความหมาย และความสํ าคัญของสุนทรียศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้ เรียนได้เห็ น
คุณค่า ประวัติความเป็นมา รูปแบบ ประเภท และองค์ประกอบต่าง ๆ ของความงามด้านทัศนศิลป์
(arts) ศิลปะการละคร (drama) และดนตรี (music) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพทั้งไทยและสากล
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีจํานวน 2 วิชา พบในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่
9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
สังคมเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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9903204 อันดามันวิวรรธน์
สังคมและวัฒนธรรมไทยและโลกในภาวะโลกาภิวัตน์โดยเน้นกลุ่มจังหวัดชายฝ๎่งอันดามันใน
มิติทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ความคิด
ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ดนตรี การละเล่น ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ลักษณะสถาป๎ตยกรรม การแต่ง
กายและอาหาร เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีจํานวน 2 วิชา พบทั้งในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่
1200003 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ความสําคัญของสุนทรียศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของ
นาฏศิลป์ ความหมาย ประโยชน์ ประเภทของนาฏศิลป์ไทย สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ศิลปะการแสดง
ชนิดต่าง ๆ และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
ตามความเหมาะสม
1300002 ท้องถิ่นศึกษา
ศึกษาวิวัฒนาการ ปรากฏการณ์ที่สําคัญ และศักยภาพของท้องถิ่น ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง สิ่งแวดล้ อม และวัฒ นธรรม อิทธิพลของวั ฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีต่อท้องถิ่น วิธีการศึกษา
ท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติศึกษาท้องถิ่น ตามเนื้อหาดังกล่าวโดยเน้นท้องถิ่นที่สถานศึกษานั้นเปิดสอน
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีจํานวน 5 วิชา พบทั้งในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่
0002204 ตะวันออกศึกษา
ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นภาคตะวันออก สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็น
ชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิล ปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคตะวันออก ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในลักษณะสหวิทยาการ เน้นการศึกษาชุมชนท้องถิ่นในด้าน
พัฒนาการ สภาพป๎จจุบัน ป๎ญหาและแนวทางการแก้ไข
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความหมายและความสําคัญของภูมิศาสตร์ เรียนรู้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย ทางด้านที่ตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่มีดุลยภาพระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกันในแต่ละภูมิภาค แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างยั่งยืน
0002316 ภูมิป๎ญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และประโยชน์ ของภูมิป๎ญญาท้องถิ่น การปรับประยุกต์ใช้
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นกับภูมิป๎ญญาสากล ความหมายและหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิด ทฤษฎี
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อันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนํามาเป็นแนวคิดในการพัฒนา
ตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
พัฒนาการแนวคิดความเป็นพลเมืองตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงป๎จจุบัน คุณลักษณะของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย อาทิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หน้าที่พลเมือง ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน หลักขันติธรรมกับระบอบประชาธิปไตย บทบาทการเมืองภาคพลเมือง
วัฒนธรรม
9)โรงเรียนรายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจํานวน 2 วิชา พบในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่
SS1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ศึกษาความหมาย ลั กษณะ ระบบ ที่มี ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการใช้
กฎหมาย การบังคับใช้และการยกเลิ กกฎหมาย ความจําเป็นและประโยชน์ของการเรียนกฎหมาย
ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย ระบบศาลของไทย หลักกฎหมายทั่วไปที่สําคัญของกฎหมายแพ่ง
กฎหมายอาญาภาคทั่ว ไป และกฎหมายอาญาภาคความผิ ดเฉพาะมาตราที่สํ า คัญ รวมถึงศึ กษา
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ลั ก ษณะหมายเรี ย กและหมายอาญา ลั ก ษณะจั บ ขั ง จํ า คุ ก
ค้น ปล่อยตัวชั่วคราว
SS2002 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศึกษาความหมาย ประวัติ ประเภท หลักและทฤษฎีของรัฐธรรมนูญ และหลักเกณฑ์ที่บัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ เช่น บททั่วไป พระมหากษัตริย์ สิทธิและหน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ รัฐสภา การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงจากประชาชน การเงินการคลังและงบประมาณ
คณะรัฐมนตรี และศาล เป็นต้น
10) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มีจํานวน 1 วิชา พบในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ได้แก่
วพมกศ 201 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 1
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานการณ์ป๎จจุบันของประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรมและประเพณี ศิล ปวัฒนธรรมไทย มารยาทในสังคม จริยธรรมทาง
การแพทย์ กฎหมาย และศาสตร์อื่น ๆ
11) วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ มีจํานวน 1 วิชา พบในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่
วตศท 106 สังคมและวัฒนธรรม
พื้น ฐานมนุ ษ ย์ วั ฒ นธรรมนิ ย ม การเปลี่ ย นแปลงการควบคุ ม ทางสั งคม และผลกระทบ
บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการดูแลสุขภาพบุคคลต่างวัฒนธรรม
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12) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีจํานวน 3 วิชา พบในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้แก่
300-11003 ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
ความหมายและความสําคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม การดํ ารงชี วิ ตอย่ า งพอเพี ยงที่ เป็ นประโยชน์ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสร้างความ
ตระหนักและจิ ตสํานึก ในความเป็นไทย จิตอาสาและจิตสาธารณะ เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีและมี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
300-14003 พหุวัฒนธรรม
ความหมายและความหลากหลายทางวัฒ นธรรม วัฒ นธรรมไทยและวัฒ นธรรมท้ องถิ่ น
วั ฒ นธรรมกั บ กระแสโลกาภิ วั ต น์ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมที่ มี ค วามหลากหลายทางวั ฒนธรรม
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่อสังคมและวิถีชีวิต
300-14005 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปรัชญาและทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด และทฤษฎีของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
อิทธิพลต่อสังคมและการเมือง การนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้กั บปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและวิถีชิวิตของคนไทยเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
13) สถาบันการพลศึกษา มีจํานวน 1 วิชา พบในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ได้แก่
ศท 031011ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
ความหมาย หลั กการ แนวคิ ด ความสํ า คั ญ แนวทางปฏิ บั ติแ ละความสั ม พั น ธ์ข องหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาสังคม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนา
สังคม
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ภาคผงวก ง.
โปรแกรมเสริมสรใางความเป็นไทยโดยใชใการสอนแบบละครเป็นฐาน
แก่นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

246

โปรแกรมเสริมสรใางความเป็นไทยโดยใชใการสอนแบบละครเป็นฐาน
สาหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

โดย
ธนสิน ชุตินธรานนท์

สาขาวิชาอุดมศึกษา
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผูในาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1.หลักการและเหตุผล
“นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาป๎จจุบันขาดความเป็นไทย” ประโยคที่กล่าวมานี้เป็น
ข้อเท็จจริงในสังคมป๎จจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิ จารณาในภาพรวมของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ
ป๎ญหาความเป็นไทยของนิสิตนักศึกษาที่กําลังเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ก็ดี หรือกระแส
ภูมิภาคภิวัฒน์ก็ดี ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิต และการทําความเข้าใจกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ในสังคม อีกทั้งยังก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ “หลงลืมรากเหง้า เหยียบย่ํารากหญ้า” ซึ่งรุกคืบ และกลืนกิน
พื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างชัดเจน
กฎหมายได้กําหนดพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาไว้ 4 ประการ ซึ่งพันธกิจอันสําคัญประการ
หนึ่งได้แก่ การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงไม่อาจหลีกเลี่ยง หรือป๎ ดความ
รับผิดชอบในการเอาใจใส่ พัฒนาให้นิสิตนักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจด้าน “ศิลปวัฒนธรรม”
ของชาติ อี ก ทั้ ง เมื่ อ พิ จ ารณาโดยแยบคายแล้ ว จะพบว่ า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา คื อ หั ว ใจสํ า คั ญ ของ
สถาบันอุดมศึกษา และส่วนใหญ่มักมีสัดส่วนของประชากรมากที่สุดในสถาบันอุดมศึกษาด้วยเช่นกั น
ยิ่งทําให้สถาบันอุดมศึกษามิอาจละเลยในการพัฒนานิสิตนักศึกษา อันเป็นอนาคตของประเทศได้
ผลการวิจัยในทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ.2549 – 2558) อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบัน
รามจิตติ (2548) ภัทริยา งามมุข (2549) อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ (2554) คณะกรรมการ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (2554) ล้วนสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่านิสิตนักศึกษามีป๎ญหา
ความเป็นไทยใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1)การขาดความรู้ด้านภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง 2)
การมีทัศนคติเชิงลบต่อภูมิป๎ญญา และศิลปวัฒนธรรมไทย 3)การขาดคุณธรรม จริยธรรม 4)การขาด
ความรู้เรื่องขนบ ธรรมเนียม ประเพณี และมารยาทไทย และ 5) การห่างไกลศาสนา และการปฏิบัติ
ศาสนกิจ
ป๎ญหาต่าง ๆ ข้างต้นนี้นับเป็นสถานการณ์วิกฤตที่จําต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่มีหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จึงควรเพิ่มพูน และเสริมสร้างความเป็นไทยใน
ด้านต่าง ๆ ข้างต้นผ่านรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นหมวดวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาจําต้องจัด
การศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งรายวิชาการศึกษาทั่วไป
ยังเป็นพื้นที่ในการเปิดโลกทัศน์ และพัฒนาทักษะชีวิ ตของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาหลากหลายคณะ หลากหลายชั้ น ปี และที่ สํ า คั ญ คื อ เป็ น รายวิ ช าที่ นิ สิ ต
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างเท่าเทียมอีกด้วย ทว่าจากผลการวิจัยที่นําเสนอข้างต้น
สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แม้ว่าสถาบันอุ ดมศึกษาอาจพยายามจัดการเรียนการสอนเรื่องความ
เป็ น ไทยแก่นิ สิ ตนั กศึ กษา แต่วิ ธีการจั ดการเรีย นการสอนในรูปแบบเดิ มไม่ อาจตอบสนองความ
ต้องการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแก่นิสิตนักศึกษาได้สําเร็จ
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นําเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบละครเป็นฐาน เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งที่
จะช่วยให้กระตุ้นผู้เรียนได้สัมผัสความเป็นไทยผ่านการลงมือทํา เกิดความทรงจําในระยะยาว และที่
สําคัญ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันของคณะ และชั้นปีอีกด้วย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นที่ตรงกัน การสอนแบบละครเป็นฐาน ในที่นี้ผู้วิจัยหมายถึง
“กิจกรรมการเรียนรู้ศิล ปวัฒนธรรมไทยผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการทาง
นาฏยศิลป์ไทย และละครตะวันตก” ดังนั้นรายละเอียดต่าง ๆ ในโปรแกรมต่อไปนี้ จะว่าด้วยกิจกรรม
ต่าง ๆ สําหรับรายวิชาการศึกษาทั่ วไปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย โดยผสมผสานกระบวนการของ
ละครไทย และละครตะวันตก ในการจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดเนื้อหาสาระความเป็นไทย โดยมุ่งเน้น
เรื่อง มารยาทไทย ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ศิลปะการแสดงราชสํานัก และหลักธรรมทางศาสนา เป็น
หลักให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาสาระความเป็น
ไทยด้านภูมิป๎ญญาพื้นบ้านให้แก่ผู้เรียนด้วย
2.วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
1) เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทย ได้แก่ เรื่องมารยาทไทย ศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน ศิลปะการแสดงราชสํานัก และหลักธรรมทางศาสนา
2) เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแก่
นิสิตนักศึกษา
3.กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเรียนรู้
ผ่ า นกิ จ กรรมนิ สิ ต (0201107)
ซึ่ ง เป็ น รายวิ ช าในหมวดการศึ ก ษา ทั่ ว ไป ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2559
4.รายละเอียดของโปรแกรม
โปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน ประกอบด้วย 8 หน่วย
การเรียนรู้ ได้แก่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งดงามตามแบบไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขัดเกลาใจด้วยหลักธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ติดคําต่อสํานวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไทยวนชวนกันเล่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โรงเรียนเด่นรักษ์ศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อวลกลิ่นขนมพื้นบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สืบสานนาฏยศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สร้างสรรค์ใหม่ให้ยั่งยืน
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5.วิธีการใชใโปรแกรม
โปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานจะเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด
เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละสาขา กรณีมีข้อจํากัดด้าน
ผู้สอน โปรแกรมฯ ได้ให้รายละเอียดการปฏิบัติอย่างครบถ้วนประกอบด้วยบทสรุปเนื้อหาความรู้
พื้นฐานสํ าหรั บครู และนั กเรี ยน แผนการจัดการเรียนการสอนรายหน่วยการเรียนรู้ รายละเอียด
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ พร้ อ มทั้ ง มี แ บบทดสอบก่ อ นเรี ย น และหลั ง เรี ย น ซึ่ ง เป็ น แบบวั ด มโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่ อ น เพื่ อให้ ผู้ ส อนประเมิ นความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บความเป็ นไทยของผู้ เ รียนในด้า น
พัฒนาการ นอกจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะมีใบตกผลึก หรือแบบ
สะท้อนตัวตนของผู้เรียนให้ประมวลสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของตนเอง หรือของกลุ่มตามแต่ละรูปแบบ
กิจกรรมด้วย ทั้งนี้โปรแกรมฯที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติลงมือทํา โดย
ปราศจากการบรรยาย พร้อมทั้งมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วย ดังนั้นผู้สอนจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเตรียมแผน งบประมาณ ตลอดจนห้องเรียนที่มีความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้า อันเป็นป๎จจัยสําคัญ
ที่จะทําให้การใช้โปรแกรมฯนี้ประสบความสําเร็จ
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6. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นิสิต/นักศึกษา
คละชั้นปี
คละสาขา

คละอายุ
คละคณะ

DRAMA BASED LEARNING (DBL)
PRE – TEST (0.30 ชม.)

PREPARATION
BODY

MIND

1.งดงามตามแบบไทย (2 ชม.) 2.ขัดเกลาใจด้วยหลักธรรม(2ชม.)

ผู้เชี่ยวชาญ

3.ติดคําต่อสํานวน (2 ชม.)
EXECUTION
BODY & MIND
4.ไทยวนชวนกันเล่น (4 ชม.)
5.โรงเรียนเด่นรักศิลป์ (2 ชม.)
6.อวลกลิ่นขนมพื้นบ้าน (2 ชม.)
7.สืบสานนาฏยศิลป์ไทย (6 ชม.)

สร้างสรรค์
2.30 ชม.) มิใจ
ความรูใค8.วามเขใ
าใจ ใหม่ให้ยั่งยืน (ความภาคภู
POST – TEST (0.30 ชม.) + นาเสนอ SWOT (0.30 ชม.)

ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ศิลปะการแสดงราชสํานัก
มารยาทไทย/หลักธรรม

มีทัศนคติที่ดี
เห็นคุณค่า

ปราชญ์
ชาวบ้าน
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7. ระยะเวลาในการใชใโปรแกรม
โปรแกรมเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐาน ใช้ระยะเวลาตลอด
โปรแกรมฯ ทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง เหมาะสําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีหน่วยกิต 2 หน่วยกิต
8. การประเมินผลโปรแกรม
ผู้เรียนจะต้องทําแบบทดสอบก่อนเรียนในคาบแรก จากนั้นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมฯ ผู้ เรียนต้อง
ทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง เพื่อวัดพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทยของ
ผู้เรียน นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องทําใบตกผลึก ซึ่งประกอบด้วยส่วนการสะท้อนตัวตนที่ผู้เรียนจะเขียน
บรรยายผลลั พธ์การเรี ยนรู้ ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรม และงานกลุ่มที่ผู้ เรียนต้อง
สร้างสรรค์ พร้อมนําเสนอตามโจทย์ที่ได้รับในแต่ละกิจกรรมด้วย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้
ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มด้วย
9. ผูใรับผิดชอบโปรแกรม
นายธนสิน ชุตินธรานนท์
นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นําทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. ผลลัพธ์การเรียนรูใของโปรแกรม
1) นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยสูงขึ้น และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ซึ่งแสดงออกถึงอัตลักษณ์ไทยท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) นิ สิ ตนั ก ศึกษามีร ะดับ ความภาคภูมิ ใจในความเป็น ไทยสู งขึ้ น และมี ทัศนคติที่ ดีต่ อ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
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ตารางสรุปกระบวนการละครในแต่ละหน่วยการเรียนรูใ
กระบวนการ
ละคร
การจัดสมดุล
ร่างกาย
ทักษะการทรง
ตัว
การถ่ายเท
น้ําหนัก
การควบคุม
กล้ามเนื้อและ
อวัยวะ
ท่ารํา และ
ความหมาย
ทักษะการฟ๎ง
การได้ยิน
และจังหวะ
เกมละคร
สติ และสมาธิ
การควบคุม
ลมหายใจ
จุดสนใจ
การสะท้อน
ความคิด
การด้นสด
การออกแบบ
และ
สร้างสรรค์

1

2

3

หน่วยการเรียนรูใ
4
5

6

7

8
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ประวัติผูใเขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นายธนสิน ชุตินธรานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ณ กรุงเทพมหานคร
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ
ปริ ญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิช าภาษาไทย จากคณะอักษร
ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ระดับปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช านิเทศ
ศาสตร์ จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นํา ทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2557
ป๎จจุบันดํารงตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

