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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือวิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ๓) เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุน

วัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิง

ประยุกต  (Applied Research) เนนการศึกษาวิ เคราะห ท้ั งใน เชิงพ้ืน ท่ีและเอกสาร การจัด

กระบวนการวิจัย ดวยการถอดบทเรียนและการบูรณาการขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณในพ้ืนท่ี

การศึกษาท่ีกําหนดไว เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๒๑ คน เลือกแบบเจาะจงจาก

ผูเชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บขอมูลไดแกแบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง เก็บขอมูลดวยการ

สัมภาษณแบบตัวตอตัว และเก็บขอมูลจากผู เชี่ยวชาญในการสนทนากลุมเฉพาะ ๑๑ รูป/คน 

วิเคราะหขอมูลจากท้ังสองข้ันตอนโดยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนาความ  

ผลการวิจัยพบวา 

๑.  วิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน พบวา ชุมชนบานเชิงผา หมูท่ี ๑๑ มีประเพณีท่ีสําคัญ คือประเพณี ก๋ินขาวสลาก 

ประเพณีก๋ินขาวจี่ขาวหลาม ประเพณีตักบาตรขาวสาร อาหารแหง ซ่ึงเปนประเพณีของชาวลานนา 

และประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต ท้ังนี้ยังมีความรูและภูมิปญญา

ชาวบานภายในหมูบานดวย เยาวชนรูจักสิทธิและหนาท่ีของตนเอง นั่นคือเยาวชนมีหนาท่ีชวยเหลือ

ตนเองและพอกับแม พวกเขามีความรับผิดชอบและตัดสินใจดวยสิ่งท่ีถูกหรือผิด นอกจากนี้พวกเขายัง

สามารถพิจารณาสิ่งตางๆ โดยใชเหตุผลและสติปญญาของตนเองและมีความม่ันใจในตนเอง 

๒.  ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน พบวา การไดรับความรวมมือจากสถาบันครอบครัว ตองเปดโอกาสใหเขาไดมีประสบการณ

การเรียนรูดวยตัวของเขาเอง ควรกระตุนใหเยาวชนใชกระบวนการคิดทําความเขาใจ เกิดความ

ศรัทธา ใฝรู เรียนรูตลอดชีวิต อันเกิดจากการมีคุณธรรมจริยธรรม ดวยการใชศิลปวัฒนธรรมเปนตัว

ขับเคลื่อนเยาวชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เพ่ือใหเยาวชนเกิดการเรียนรูจะตองเปด

โอกาสใหเยาวชนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอ่ืนหรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ  



ข 

๓.  การสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม พบวา กระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนทุงเสลี่ยม มีความโดดเดนของเอกลักษณวัฒนธรรม 

ดวยภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความหลากหลาย สามารถนํามาตอยอดและบริหารจัดการเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑและบริการในทองถ่ิน ท้ังนี้จําเปนตองสรางจิตสํานึกใหมของเยาวชนใหมุง

ผลประโยชนสวนรวม และปรับวิธีคิด ทัศนคติในการดําเนินชีวิตใหม ขณะเดียวกันตองประสาน

เชื่อมโยงบทบาทภาครัฐ ทองถ่ินและชุมชนใหมีสวนรวมทํางานดวยกันได เพ่ือสรางกระบวนการ

เรียนรูใหเกิดการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาของทรัพยากรในทองถ่ิน 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to 1) analyze the category condition of 

morality and virtue learning of the youth by the supporting of the local culture 

funds, 2) study the process of morality and virtue learning of the youth supported by 

the local culture funds, and 3) construct the learning process of the youth from the 

local culture funds as well as the reinforcements of morality and virtue. This study 

was an applied research focused on local areas and documents. The research 

methodology was conducted by paraphrasing and integrating the lessons. And the 

data gained by reviewing from the fixed education areas were also conducted. The 

most important data from 18 subjects chosen only the experts were kept to utilize. 

The instruments used for collecting data were in-depth interviews with their 

structure. 12 scholars used by the approaches of person to person interviews, 

especially who were expertized were collected. 

The results of the research revealed that 

1. The analysis category condition of morality and virtue learning of the 

youth by supporting of the local culture funds found that the community of Ban 

Choengpha Mu 11 has their important traditions, i.e. they have tradition concerning 

‘Kin khawsalak’ or eating rice offerings, ‘Kinkhawcilam’ or eating sticky rice cooked in 

a bamboo tube, husked rice alms and including dried food alms offerings, which are 

said to be the tradition of ‘Lanna’ or of the northern Thai. Apart from these, there 

are still traditions of ‘Loy Krathong’ or known as ‘Loy Krathong Festival’including 

‘RotnamDamhua’ or pouring water to elder people on ‘Songkran Day’ (an old Thai 
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New Year Day). All of this, there are also knowledge and folk wisdom within the 

villages. The youth have known their own rights and duties.  That is, the young 

people have duties to help themselves and their parents with a variety of chores. 

They have responsibilities and make decisions by means of what is right or wrong. 

Besides, they can consider things by using their reasons as well as their intellect and 

have self-confidence. The youth have known what is right or wrong and have good 

personalities. All of these things are factors to make the youth to be good citizens for 

their society. In addition, the youth themselves have self-discipline and self-

confidence to accept real situations. 

2. To study the process of morality and virtue of the youth by the 

supporting of the local culture funds found that the activities were accepted by the 

co-operation of the family institution. The opportunities sought for the youth’s 

experience were opened by methods of learning by doing themselves. The youth 

were motivated by using thinking and understanding processes. They were also 

faithful to find knowledge and learning for life. This can be done by having morality 

and virtue and by using arts and culture to drive the youth to take part in the 

activities of the community. In order to make the youth learn, opportunities had to 

be opened to the youth to interact with other society as well as other information 

sources.  

3. As for constructing the learning process for the youth from the local 

culture funds as well as the reinforcements of morality and virtue revealed that the 

youth of Thung Saliam community in this process were distinguished. It is plentiful 

identity of a variety of folk wisdom. It could be further developed by means of the 

management value to the local products and service as well. It is necessary to build 

the youth’s senses in order to meet the need of all people. The thinking approaches 

should also be adjusted. All of this, new attitudes including ways of life for the youth 

are important things to be adapted. At the same time co-operation and connections 

should be transferred to both the government and private sectors, locality and 

community as a whole, so that they could work together. In conclusion, learning 

process could be developed to increase the value of the local resources. 

 



กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอนอมถวายความสําเร็จในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปน “พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา” 

ดวยความซาบซ้ึงตอพระรัตนตรัย อันประเสริฐยิ่ง อันเปนสิ่งท่ีขจัดปญหาทุกประการ อันเปนความ

มหัศจรรยยิ่งแกตนเอง เปนหลักท่ีเปนอริยศาสตร เปนรากฐานในการพัฒนาแนวคิดและองคความรู

ใหมๆ เพ่ือสรางความเจริญรุงเรืองยิ่งแกอารยธรรมมนุษยท่ีแทจริง 

รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีไมได หากปราศจากความชวยเหลือ เอ้ือเฟอเก้ือกูล 

จากหลากหลายกัลปยาณบุคคล ในหลากหลายภาคสวน 

เริ่มตนจาก ขอขอบพระคุณคณาจารย เจาหนาท่ี ทุกรูป ทุกทาน คอยชวยเหลือ คนควา

ขอมูล และอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ดวยดีเสมอมา ตลอดจนตัวแทนชุมชนท่ีมีสวนรวมในการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน และตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐในอําเภอทุงเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย ท่ีใหความสะดวกในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล เพ่ือทําวิจัยจนสําเร็จตามวัตถุประสงค  

ทายท่ีสุด ขอขอบคุณนักคิดและนักวิชาการทุกทานท่ีมีรายชื่อในบรรณานุกรมทายเลมท่ี

ลวนมีสวนกอใหเกิดปญญาและแนวคิดตางๆ ในผลงานนี้ 

คุณงามความดีอันเกิดจากรายงานการวิจัยเลมนี้ ท่ีเกิดจากการทุมเท แรงกายแรงใจอยาง

เต็มสติปญญา และความสามารถขอมอบเปนการตอบแทนแดพระอุปชฌาจารย อาจารย บรรพบุรุษ

ชน บิดา มารดา ครู อาจารย ทุกทาน ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยนี้จะกอประโยชนแกสาธารณชน และแกผู

ใครในการศึกษา ถามีขอผิดพลาดประการใด ขออภัยไว ณ โอกาสนี้ 

 

พระศรีรัตนมุนี, ดร. และคณะ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
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บทท่ี ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 การพัฒนาประเทศสูความสมดุลยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของ

ประเทศท่ีมีอยู ท้ังท่ีเปนทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหมีมากข้ึนและเชื่อมโยงกันเพ่ือประโยชนในการพัฒนา ท้ังนี้การเสริมสรางทุนทางสังคม

จะเปนพ้ืนฐานหลัก โดยตองเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนใหเปนคนท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึก

สาธารณะและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ชวยเหลือ

เก้ือกูลกันภายในชุมชนและระหวางชุมชน และเปนพลังของการพัฒนาประเทศ 

 วิวัฒนาการของชุมชนเกิดจากการรวมตัวของผูคนท้ังในชนบทและในเมือง ในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  อําเภอ จังหวัด ในอาชีพหนึ่งหรือในความสนใจรวมกันของคนหลายอาชีพจากหลาย

แหงหลายพ้ืนท่ีการรวมตัวกันดังกลาวมีท้ังท่ีเปนมูลนิธิ เปนสหกรณ  สมาคม หรือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไมได

จดทะเบียน รวมกันเปนกลุมอาชีพ เปนชมรม มีกติกาหลักการและกฎเกณฑของการอยูรวมกัน             

การเสริมสรางใหชุมชนมีการรวมตัวอยางเขมแข็งมารวมคิดรวมเรียนรูสูการปฏิบัติ มีกระบวนการ

เรียนรูและการจัดการองคความรูในรูปแบบท่ีหลากหลายตาม ภูมิสังคม ท่ีเหมาะสมสอดรับกับการ

ดําเนินชีวิตบนฐานทรัพยากร ภูมิปญญา และวิถีวัฒนธรรมชุมชน ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง 

มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรักความเอ้ืออาทร มีความสามัคคี เสียสละ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองและ

ผูอ่ืน จึงเปนการนําทุนทางสังคมท่ีมีอยูมาเปนหลักในการดําเนินกิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน เพ่ือ

มุงไปสูความสุขท่ีเกิดจาก ความสมดุล ความพอประมาณอยางมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันท่ีดี สามารถ

พ่ึงตนเองได ชุมชนสามารถบริหารจัดการใชประโยชนจากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูอยางมีดุลยภาพสอดคลองเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพ่ิมพูนความสัมพันธอันใกลชิดทางสังคมระหวางผูคนท้ังภายในและ

ภายนอกชุมชน ท้ังนี้ การรวมตัวกันอยางเขมแข็งของคนในชุมชนนอกจากจะสามารถปองกันและ

แกไขปญหาท่ียากและสลับซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความยากจนและปญหาสังคมท่ีมีความ

เปนองครวมเก่ียวพันท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง ซ่ึงตองอาศัยชุมชนท่ี

เขมแข็งเปนเสาหลักในการรวมมือรวมใจดําเนินการใหหลุดพนจากปญหาสังคม ยังชวยใหชุมชน

สามารถพัฒนาอนาคตของชุมชนไดอีกดวย 

 สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยดานคุณธรรม จริยธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และมีแนวโนมเปนสังคมปจเจกมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วผาน



๒ 

กระแสโลกาภิวัตนและโลกไซเบอร ทําใหคนไทยมุงแสวงหาความสุขและสรางอัตลักษณสวนตัวผาน

เครือขายสังคมออนไลน เกิดเปนวัฒนธรรมยอยรวมสมัยท่ีหลากหลายในรูปแบบการรวมกลุมของ

บุคคลท่ีสนใจเรื่องเดียวกันขณะเดียวกันมีการคํานึงถึงประโยชนสวนตนและพวกพองมากกวาสวนรวม 

ขอมูลจากการจัดอันดับคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่นท่ัวโลกบงชี้ถึงความไมสมดุลของ     

ธรรมาภิบาลการปกครองและปญหาคอรรัปชั่นในประเทศ โดยในป ๒๕๕๗ ประเทศไทยไดคะแนน 

๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ ประเทศ

ท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี ๑๒ จาก ๒๘ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุม

ประเทศอาเซียน มีเพียงประเทศสิงคโปรและมาเลเซียเทานั้นท่ีมีคะแนนเกิน ๕๐ คะแนน โดย

ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี ๓ จาก ๙ ประเทศ ในกลุมอาเซียน “การจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ

คอรรัปชั่นเปนวิธีการท่ีใชกระตุนความสนใจ ของผูคนท่ัวโลกตอปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีมีการทํา

กันทุกปอยางตอเนื่อง ซ่ึงผลคะแนนปนี้ประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอย จาก ๓๕ คะแนนในปท่ี

แลวมาเปน ๓๘ คะแนน และขยับอันดับข้ึนมาจากอันดับท่ี ๑๐๒ เปนอันดับท่ี ๘๕ ซ่ึงการท่ีอันดับ

ของประเทศไทยเลื่อนข้ึนเปนเพราะหลายประเทศท่ีเคยมีคะแนนเทากันหรือมากกวาเราในปท่ีแลว ได

คะแนนเทาเดิมหรือบางประเทศกลับไดคะแนนลดลงหรือเพ่ิมข้ึน แตยังนอยกวาประเทศไทย ซ่ึงอาจ

หมายถึงในชวงปท่ีผานมา หลายภาคสวนไดพยายามมีสวนรวมในการแกไขปญหาและเห็นผลของการ

แกปญหาบางดาน เชน การปลูกฝงความดีใหเด็ก ๆ ในการเรียนการสอนหลักสูตร“โตไปไมโกง” และ

การดําเนิน “โรงเรียนคุณธรรม” รวมถึง การตื่นตัวของภาคธุรกิจในการตอตานการทุจริต อีกท้ังคน

ไทยจํานวนมากไดแสดงความรูสึกไมพอใจตอการทุจริตคอรรัปชั่น และแสดงจุดยืนอยางชัดเจนไม

ยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น การท่ีคนในสังคมตื่นตัวตอปญหารวมกันเชนนี้ เปนสัญญาณท่ีดี          

วาประเทศไทยไดนําพลังรวมของคนในสังคมมาผลักดันการแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นใหเปนวาระ

แหงชาติท่ีแทจริง ท้ังนี้ รวมถึง การไมยอมรับการโกงทุกรูปแบบและไมใหคนโกงมีท่ียืนในสังคม และ  

มีการกลั่นกรองและตรวจสอบผูบริหารประเทศใหทํางานดวยความรับผิดชอบและโปรงใส นึกถึง

ผลประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง”๑ 

 ขณะท่ีภาคสวนตางๆ ไดมีการสงเสริมใหมีการรวมกลุมทํากิจกรรมตางๆ แตการมีสวน

รวมในการทํากิจกรรมเพ่ือประโยชนสวนรวมยังอยูในระดับต่ํา โดยมีสัดสวนมูลคาเพ่ิมขององคกร     

ไมแสวงหากําไรและอาสาสมัครตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพียงรอยละ ๑.๖ ในชวงป ๒๕๔๙-

๒๕๕๑ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลวมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ ๔-๗ และเม่ือพิจารณาจากการ

๑มูลนิธิองคกรเพ่ือความโปรงใสในประเทศไทย, ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น ประจําป พ.ศ. 

๒๕๕๗ (Corruption Perceptions Index ๒๐๑๔), อางใน วิเคราะหขอมูลโดยมูลนิธิองคกรเพ่ือความโปรงใสใน

ประเทศไทย, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.transparency-thailand.org/thai/index.php/๒๐๑๔-๑๑-

๒๔-๐๓-๐๗-๒๘/๒๐๑๔-๑๑-๒๔-๐๓-๐๙-๔๕/๓๔๖-๒๕๕๗ [๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

                                                



๓ 

สํารวจขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานดานคนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน

ชุมชน พบวา เพ่ิมข้ึนจาก ๗.๗ ลานครัวเรือนในป ๒๕๕๑ เปน ๘.๒ ลานครัวเรือนในป ๒๕๕๒       

คิดเปนรอยละ ๙๖.๐ และ ๙๘.๔ ของครัวเรือนท้ังหมดตามลําดับ ๔๑ ในขณะท่ีความสัมพันธแบบ

เครือญาติ ท่ี มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือเก้ือกูลกันเริ่มหมดไป จากโครงสรางครอบครัว             

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปสูครัวเรือนท่ีอยูคนเดียว ครัวเรือนท่ีอยูดวยกันแบบไมใชญาติ และครัวเรือนท่ีมีอายุ  

รุนเดียวกัน สองรุน และรุนกระโดด (ตายาย-หลาน) หรือครัวเรือนท่ีเปนเพศเดียวกันพฤติกรรมการ

อยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัวเปนแบบตางคนตางอยู สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัวมี

ความเปราะบางจนนําไปสูปญหาทางสังคมเพ่ิมข้ึน เชน อัตราการหยารางเพ่ิมข้ึนจาก ๔.๕ คูตอพัน

ครัวเรือนในป ๒๕๔๕ เปน ๕.๕ คูตอพันครัวเรือนในป ๒๕๕๓ ปญหาความรุนแรงในครอบครัวและ

ความรุนแรงทางเพศตอเด็กและสตรีเพ่ิมข้ึน๒ 

 การปลูกฝงและเสริมสรางกระบวนการเรียนรูตามวิถีวัฒนธรรมของเยาวชนซ่ึงเปนอนาคต

ของชาติ ถือเปนเรื่องท่ีละเอียดออนและซับซอน เพราะเปนเรื่องท่ีสัมพันธกับทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด 

ความตองการ ความชอบ ความเขาใจ และการเห็นคุณคาซ่ึงเกิดข้ึนภายในจิตใจของแตละบุคคล               

และกลายเปนคานิยมอันนําไปสูการเกิดเจตคติและการแสดงออกในทางการปฏิบัติ ฉะนั้นการปลูกฝง

และเสริมสรางคานิยมจึงจําเปนตองมุงพัฒนาทางดานจิตใจเปนสําคัญ โดยการสงเสริมสถาบันทาง

สังคมข้ันพ้ืนฐานใหทําหนาท่ี ไดอยางเขมแข็ง ดังเชน สถาบันครอบครัว ซ่ึงเปนสถาบันท่ีเล็กท่ีสุดใน

สังคมแตมีความสําคัญมากในการอบรมสั่งสอนและปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหเด็กและเยาวชน โดยการสราง

ความเขาใจถึงแกนแทของวัฒนธรรมและคานิยมท่ีดีเพ่ือใหสามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมสอดคลอง

กับความตองการของสั งคม และพ อแมหรือผู อบรมเลี้ ยงดู จะตองเปนแบบอยางท่ีดีด วย               

สวนสถาบันการศึกษานับเปนแหลงการศึกษาท่ีใหการอบรมสั่งสอนใหความรู ใหคิดเปน ทําเปน จึง

จําเปนอยางยิ่งท่ีหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนการสอนตองเนนเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยม วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยมากข้ึน เพ่ือเปนการปลูกฝงทัศนคติและจิตสํานึกท่ีดีในการอยู

รวมกันในสังคม นอกจากนี้ควรสงเสริมการพัฒนาในระดับชุมชน เพราะชุมชนมีบทบาทสําคัญในการ

ควบคุมดูแลสมาชิกของชุมชนใหประพฤติตนอยูในกฎระเบียบ โดยการสงเสริมใหเกิดความรวมมือ

ระหวางองคกรชุมชน ซ่ึงหากชุมชนมีความเขมแข็งก็จะสามารถแกไขปญหาสังคมไดเชนกันดังนั้น

สถาบันทางสังคมจึงมีความสําคัญในการปลูกฝงใหทุกคนเริ่มใชวิจารณญาณตั้งแตระดับครอบครัว 

บาน วัด โรงเรียน สวนราชการและชุมชน โดยตองรวมกันรณรงคอบรมสั่งสอนทางจิตใจ และปฏิบัติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดี จึงเปนการเสริมสรางคานิยมท่ีพึงประสงคใหเกิดข้ึนอยางม่ันคงกับประชากรท้ัง

ประเทศ จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) ท่ีเนน

๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙, กรุงเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตร,ี หนา ๔๐-๔๑. 

                                                



๔ 

นโยบายในการเรงรัดและฟนฟูสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาใหมีบทบาทในการสรางคานิยม 

จริยธรรม ความมีระเบียบ และการรักษาหนาท่ีของเด็กและเยาวชนของชาติ เพ่ือเรงสรางประชากรให

มีคุณภาพดวยความรวมมือจากทุกฝายแทนท่ีจะเปนหนาท่ีของฝายใดฝายหนึ่ง นอกจากนี้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไดกําหนดแนวทางการ

สรางภูมิคุมกันของประเทศในดานคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม โดยการเสริมสรางความเขมแข็งและ

พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมใหเปนสถาบันหลักในการพัฒนาความรู ปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามใหเอ้ือตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและ

ยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือลดปญหาความขัดแยงทางความคิด  

จากขอมูลดังกลาวไดสะทอนถึงมิติท่ีหลากหลายและสอดคลองในการพัฒนาประเทศ

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนประเทศไทย ป พ.ศ.๒๕๗๐ “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” นั้น จะตองลด

เง่ือนไขและความเสี่ยงของสังคมท่ีกําลังจะกลายเปนความขัดแยงทางสังคมในปจจุบัน สศช. จึงได

เสนอแนวทาง“การสรางสัญญาประชาคมใหม” รวมกันข้ึนในสังคมไทย เพ่ือลดทอนความขัดแยงและ

และนําสังคมไทยสูความสงบสุข โดยคําวา “สัญญาประชาคม” นั้น หมายถึง “คานิยมท่ีประชาชนตก

ลงรวมกันดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และใชเปนแนวปฏิบัติรวมกันในสังคมอยางมี

พลวัตรตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยเนนการดํารงชีวิตตามวัฒนธรรมอันดีของ

ไทยตามภูมิภาคตางๆ ยึดถือหลักคุณธรรมและความเปนธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต รักษาสิทธิของ

ตนเองโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ปฏิบัติหนาท่ีพลเมืองใหครบถวนและมีจิตสาธารณะ ยึดหลักแกไข

ความขัดแยงในสังคมดวยสันติวิธี เพ่ือใหประชาชนสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข ปลอดภัยและมี

ความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน”๓ 

จากท่ีมาของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวาการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของ

เยาวชนซ่ึงจะเปนขุมพลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมอยาง

เอ้ือเฟอ อาศัยวัฒนธรรมทองถ่ินเปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากทุกภาคสวนในทองถ่ิน เพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีมีคุณลักษณะเนนสงเสริมการเรียนรูของสังคม 

ใหเกิดการสรางภูมิคุมกันท่ีมีวัฒนธรรมทองถ่ินเปนเกาะกําบังและลดปญหาสังคมไดอยางยังยืน 

เพ่ือใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใช

ทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน”นี้ จึงเปนการศึกษาท่ีมุงเนนการคนหารูปแบบการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

๓ รายงานสรุปผลการประชุม กลุมท่ี ๕ สัญญาประชาคมใหม : พลังขับเคลื่อนสังคมสูสมดุล. การ

สัมมนาประจําประจําป ๒๕๕๒. จากวิสัยทัศน ๒๕๗๐ สูแผนฯ ๑๑ เมื่อวันศุกรท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย

แสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี กรุงเทพ : อางใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=๓๗๓ 

[๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

                                                

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=373


๕ 

เจาะจงไปท่ีเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย จากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมโดยใชวัฒนธรรมเปนฐาน 

และกิจกรรมทางสังคมเปนกรณีศึกษา เพ่ือนําผลลัพธท่ีไดจากการศึกษาไปขยายผลปรับใชในการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินในพ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึงเปนวิถีทางหนึ่งซ่ึงท่ีจะชวยให

ประเทศมีการพัฒนาอยางสมดุลตอไป  

 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือวิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใช

ทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

๑.๒.๓ เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการ

เสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรม 

 

๑.๓ ปญหาที่ตองการทราบ 

วัฒนธรรมทองถ่ิน จังหวัดสุโขทัย มีอะไรบาง ซ่ึงวัฒนธรรมตางๆ เหลานั้นลวนมีความ

ผูกพันแนบแนนกับพระพุทธศาสนา ความเชื่อถือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา แทรกซึม

ผสมผสานอยูในความแนวคิด จิตใจ ซ่ึงวฒันธรรมเหลานั้น สรางคุณธรรม จริยธรรมอะไรไดบาง และ

มีกระบวน วิธีการ จัดการเรียนรูไดอยางไร  

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิด 

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา มุงเนนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการขัด

เกลาทางสังคมและแนวปฏิบัติในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน จากกลไกวัฒนธรรม

ทองถ่ินเปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากทุกภาคสวนในทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทาง

คุณธรรมและจริยธรรม ท่ีมีคุณลักษณะเนนสงเสริมการเรียนรูของสังคม ในมิติของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม รวมท้ังศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการ

สรางภูมิคุมกันท่ีมีวัฒนธรรมทองถ่ินเปนเกาะกําบังและลดปญหาสังคมไดอยางยังยืน 

๑.๔.๒ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ประชากร กลุมตัวอยางและระยะเวลาในการวิจัย เนื่องจาก

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิเคราะหท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเอกสาร ดังนั้น จึงกําหนดขอบเขตดาน

พ้ืนท่ี ประชากรและกลุมตัวอยางในลักษณะของชุมชนและองคกรท่ีเปนสมาชิกภาพท้ังท่ีเปนองคกร 

และมีสวนรวมในกระบวนการการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน ประกอบดวย  



๖ 

๑.๔.๒.๑ พ้ืนท่ี สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ บานเชิงผา ตําบลกลางดง อําเภอทุง   

เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

๑.๔.๒.๒ ประชากร ท่ีนํามาเปนหนวยการวิเคราะหในการวิจัย ประกอบดวย 

นักเรียนระดับมัธยมตอนตน บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียน พระสงฆ นักวิชาการและสวน

งานราชการทุกภาคสวน 

๑.๔.๒.๓ กลุมตัวอยาง โดยกําหนดตัวแทนนักเรียนเพ่ือเก็บขอมูลเชิงปริมาณ       

๓๐ คน/บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียน พระสงฆ นักวิชาการและสวนงานราชการทุกภาค

สวน องคกรละ ๓-๕ ราย โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจงตามความสําคัญของการศึกษาวิจัย 

๑.๔.๒.๔ ระยะเวลา ในทําการวิจัยรวมท้ังสิ้น ๑ ป โดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม      

พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แบงเปน สวน ๒ สวน ดังนี้ 

(๑) เก็บรวมขอมูลภาคสนาม ระหวางเดือน มกราคม – เมษายน 

๒๕๖๐ รวมเปนระยะเวลาท้ัง ๔ เดือน 

(๒) เก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – 

กันยายน ๒๕๖๐ เปนระยะเวลา ๑ ป ทําควบคูไปกับการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

 

กรอบแนวความคิด  

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดท่ีสําคัญในลักษณะของกระบวนการ

และวิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ังผลลัพธจากการศึกษา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ

แนวปฏบิัติในการเสริมสราง

กระบวนการเรียนรูตามหลัก

วิชาการเชิงบูรณาการ 

-หลักการเชิงพุทธ 

-หลักการสากล 

กิจกรรมและกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคมจากทองถิ่น 

นโยบายและกลไกสนับสนุนจากองคกร

ชุนชนในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู

ของเยาวชน 

-กระบวนการเรียนรูของ

เยาวชนเยาวชนตนแบบจาก

ชุมชน 

-รูปแบบการเสริมสราง 

กระบวนการเรียนรูของเยาวชน

โดยใชทุนวัฒนธรรมทองถิ่น 

-นําเสนอองคประกอบและ

กระบวนการเสริมสรางการ

เรียนรูของเยาวชนจากทุน

วัฒนธรรมทองถิ่น กับการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ

แนวปฏบิัติในการเสริมสราง

กระบวนการเรียนรูจากทุน

วัฒนธรรม 

การเสริมสราง

กระบวนการเรียนรู

ของเยาวชนโดยใช

ทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ในจังหวัดสุโขทัย 

Input (I) Process (P) Outcome (O) 



๗ 

๑.๕ นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

กระบวนการ หมายถึง ปรากฏการณธรรมชาติท่ีคอยๆ เปลี่ยนแปลงอยางมีระเบียบ ไปสู

ผลอยางหนึ่ง เชน กระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก กรรมวิธีหรือลําดับการกระทําซ่ึงดําเนิน

ตอเนื่องกันไปจนสําเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง  

การเรียนรู หมายถึง การไดรับความรู พฤติกรรม ทักษะ คุณคา หรือความพึงใจ ท่ีเปนสิ่ง

แปลกใหมหรือปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยู และอาจเก่ียวของกับการสังเคราะหสารสนเทศชนิดตางๆ ผูประมวล

ทักษะของการเรียนรูเปนไดท้ังมนุษย สัตว และเครื่องจักรบางชนิด ความกาวหนาในการเรียนรูเม่ือ

เทียบกับเวลามีแนวโนมเปนเสนโคงแหงการเรียนรู  

การเรียนรู  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลจากการท่ีบุคคลทํากิจกรรม

ใดๆ ทําใหเกิดประสบการณและเกิดทักษะตางๆ ข้ึนยังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคอนขาง

ถาวร 

เสริมสราง หมายถึง ทําใหเกิดมีข้ึนและเพ่ิมพูนใหมากยิ่งข้ึน เชน การศึกษาสรางเสริมคน

ใหเปนพลเมืองด ี

เยาวชน หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุเกินสิบสี่ปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ 

คุณธรรม หมายถึง หลักของความดีความงาม ความถูกตอง ซ่ึงจะแสดงออกมาโดยการ

กระทํา ทางกาย วาจาและจิตใจของแตละบุคคล ซ่ึงเปนหลักประจําใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิด

เปนนิสัยเปนสิ่งท่ีมีประโยชนตอตนเองผูอ่ืน และสังคมใหเกิดความรักสามัคคี ความอบอุนม่ันคงใน

ชีวิต 

จริยธรรม หมายถึง  การปฏิบัติตนตามคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความถูกตองดีงาม

ในการดํารงชีวิตในสังคม 

ทุนวัฒนธรรมทองถิ่น หมายถึง วิถีชีวิตของคนในแตละชุมชน เปนมรดกสืบทอดกันมา 

และทุกคนในทองถ่ินยอมมีความภาคภูมิใจในการเปนเจาของรวมกัน (กอใหเกิดความรักความหวง

แหน) โดยมีศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินเปนตัวบงชี้ความสําคัญของคนในสังคมซ่ึงสืบทอดกันมาชานาน 

 

๑.๖ ประโยชนที่จะไดจากการวิจัย  

๑.๖.๑ ไดองคความรูเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูของเยาวชนเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ินในจังหวัดสุโขทัย 

๑.๖.๒ ไดองคความรูและรูปแบบเก่ียวกับการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชน

โดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ในจังหวัดสุโขทัย 

๑.๖.๓ เพ่ือนําเสนอผลวิเคราะหองคประกอบและกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน กับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมตอสาธารณะเพ่ือขยายผลในเชิงพ้ืนท่ี 

http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1


 
 

บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่อง“การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน             

ในจังหวัดสุโขทัย” มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสรางกระบวนการเรียนรู 

๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับองคแหงการเรียนรู 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมและจรยิธรรม 

๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับทุนวัฒนธรรม 

๒.๕. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทองถ่ิน  

๒.๖ แนวคิดเก่ียวภูมิปญญาทองถ่ิน 

๒.๗ บริบทท่ัวไปของชุมชน  

๒.๘ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางกระบวนการเรียนรู 

องคประกอบของชีวิตมีปจจัยหลายอยาง และปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การเรียนรู ท่ีนํามา

ซ่ึงความเขาใจในเรื่องปลีกยอยตางๆ ของบุคคลหนึ่งๆ ควรเรียนรูท่ีจะแสวงหาความเขาใจในสิ่งตางๆ 

ท่ีเก่ียวของและมีความสําคัญ แตกระบวนการของแตละบุคคลยอมแตกตางกัน บางคนเรียนรูจากบิดา

มารดา ญาติพ่ีนองบาง จากโรงเรียนบาง และจากสิ่งแวดลอมบาง ความรูท่ีเกิดข้ึนยอมทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงท้ังทางรางกายจิตใจ ธรรมชาติของสิ่งตางๆ มีหลายข้ันหลายมิติท่ีศึกษาไมรูจบ ดังนั้นผู

ตองการจะดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ จึงตองขยายขอบฟาแหงความรูเรื่อยไปไมรูจบนั่นคือ

การศึกษาตลอดชีวิตในมหาวิทยาลัย ชีวิตจริงการศึกษาตามแบบแผนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

เพียงเตรียมตัวผูเรียนใหพรอมท่ีจะขยายขอบฟาแหงความรูดวยตนเอง๑ กรอบแนวคิดดานความรู

ไมไดหมายถึงเฉพาะรูอะไรบางแตรวมถึงวิธีการแสวงหาความรูดวยการเรียนรูนับวาเปนกรรมวิธีหรือ

กระบวนการ (Process) อยางหนึ่งเกิดข้ึนระหวางตัวผูเรียนกับสิ่งแวดลอม กระบวนการเรียนรูเปน

การดําเนินไปตามข้ันตอน คือ 

 

 

๑ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ขอบฟาแหงความรู, (พิมพครั้งท่ี ๒), (กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทร,๒๕๔๘). หนา ๓๐. 

                                                



๙ 

๒.๑.๑ ความหมายการเรียนรู  

อุบลรัตน  เพ็งสถิตย  ไดใหความหมายของการเรียนรูไววา การเรียนรูเปน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง

บอยครั้งเขาจนในท่ีสุดกลายเปนพฤติกรรมท่ีปรากฏข้ึนอยางถาวร๒  

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ ไดใหความหมายของการเรียนรูวา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ๓  

Cronbach ไดใหความหมายการเรียนรูวา การเรียนรู เปนการแสดงใหเห็น พฤติกรรมท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงอันเปนผลเนื่องมาจากประสบการณท่ีแตละคนไดรับมา๔ 

ประสาท  อิศรปรีดา กลาวถึงความหมายของการเรียนรูวา การเรียนรูหมายถึงการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีคอนขางถาวรอันเปนผลมาจากประสบการณ๕ 

ลักขณา  สริวัฒน กลาววา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการ

แสดงออก ซ่ึงมีผลมาจากประสบการณหรือการฝกหัด การเรียนรูเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการ

ปรับตัวของมนุษยดังนั้นการเรียนรูจึงเปนเหตุอยางหนึ่งท่ีทําใหเกิดการพัฒนาข้ึน๖ 

นารีรัตน  รักวิจิตรกุล กลาววา การเรียนรูหมายถึง การท่ีบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติอันเปนผลมาจากการท่ีบุคคลนั้นๆ ไดรับ

ประสบการณการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นมีท้ังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีดีและไมดี๗ 

ทรงพล  ภู มิ พัฒน  กลาววา การเรียนรูหมายถึง กระบวนการท่ีทําใหพฤติกรรม

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเปนผลมาจากประสบการณและการปฏิบัติฝกฝน พฤติกรรมดังกลาว

จะตองมีความคงทนพอสมควร ไมใชพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากวุฒิภาวะ พิษยาหรืออุบัติเหตุ 

การเรียนรูเปนเรื่องท่ีสําคัญมากของคนเราเพราะคนเรามีการเรียนรูนับตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย๘ 

๒ อุบลรัตน  เพ็งสถิตย, จิตวิทยาการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : ก่ิงจันทการพิมพ, ๒๕๓๐), หนา ๕๕. 
๓ สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, จิตวิทยาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน, ๒๕๓๑), หนา ๕๕. 
๔ Cronbach, อางถึงใน มาลินี  จุฑะรพ, จิตวิทยาการเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิพัฒน, 

๒๕๓๗), หนา๕๕ 
๕ ประสาท  อิศรปรีดา, ธรรมชาติและกระบวนการเรียนรู, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

๒๕๓๘), หนา ๑๙๖ 
๖ ลักขณา  สริวัฒน, จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๔), หนา ๗๓ 
๗ นารีรัตน   รักวิจิตรกุล, การวางแผนโครงการการศึกษานอกระบบ : ทฤษฎีและปฏิ บั ติจริง, 

(มหาสารคาม :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๐), หนา ๑. 
๘ ทรงพล  ภูมิพัฒน, จิตวิทยาท่ัวไป, (พิมพครั้งท่ี ๒), (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๔๐), 

หนา ๗๗. 

                                                



๑๐ 

สุชา  จันทรเอม กลาววา การเรียนรูหมายถึง กระบวนการเจริญงอกงามของอินทรีย หรือ

พัฒนาการของอินทรีย ทําใหอินทรียสามารถแกไขปญหาตางๆไดดี ข้ึนหรือปรับตัวให เขากับ

สถานการณใหมๆ ไดผลดี๙ 

ปาริชาติ  วลัยเสถียร กลาววาการเรียนรูมีความหมายครอบคลุมท้ังกระบวนการเรียนรู 

(Learning process) คือ การดําเนินการอยางเปนข้ันตอนหรือการใชวิธีการตางๆ ท่ีชวยใหบุคคลเกิด

การเรียนรูและเปนผลของการเรียนรู (Learning outcome) คือ ความรู ความเขาใจในสาระตางๆ 

ความสามารถในการกระทํา การใชทักษะการบวนการตางๆ รวมท้ังความรูสึก หรือเจตคติอันเปนผลท่ี

เกิดจากกระบวนการเรียนรูหรือการใชวิธีการเรียนรู๑๐ 

น้ําทิพย  วิภาวิน ไดใหความหมายของการเรียนรูวา หมายถึง กระบวนการในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณท่ีบุคคลไดรับมา ดังนั้นการเรียนรูจึงเปนการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน โดยการเรียนรูทําใหเกิดประสบการณ และประสบการณทําให

เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต๑๑ 

สุรางค  โควตระกูล ไดใหความหมายวา “การเรียนรู” (Learning) เปนการแปลง

พฤติกรรม ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากประสบการณท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือจากการฝกหัด 

รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงปริมาณความรูของบุคคล๑๒ 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  ไดใหความหมายไววา การเรียนรู คือกระบวนการท่ีทําให

พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมสืบเนื่องมาจากประสบการณ๑๓ 

กันยา  สุวรรณแสง กลาววา การเรียนรู หมายถึง กระบวนการ ประสบการณตรง และหรือ

ประสบการณทางออม กระทําใหอินทรียเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีคอนขางถาวร แตไมรวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุอ่ืน เชน วุฒิภาวะ ความเจ็บปวย ฤทธิ์ยา สารเคมี เปนตน๑๔ 

๙ สุชา  จันทรเอม, จิตวิทยาสงเสริมการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา, ๒๕๔๑), หนา ๑๕๑. 
๑๐ ปาริชาติ  วลัยเสถียร,  กระบวนทัศนใหมกับการเรียนรูของชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โครงการ

เสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.) ๒๕๔๘), หนา ๔. 
๑๑ นํ้าทิพย  วิภาวิน, การจัดการความรูกับคลังความรู, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้ง, 

๒๕๔๗), หนา ๖. 
๑๒ สุรางค  โควตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๔), หนา ๑๓. 
๑๓ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดี, ๒๕๔๓), หนา ๒๙. 
๑๔ กันยา  สุวรรณแสง, บุคลิกภาพและการปรับตัว, (พิมพครั้งท่ี ๒), (กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน, ๒๕๔๒), 

หนา ๑๕๕. 

                                                



๑๑ 

ทิศนา แขมมณี ไดใหความหมายวาการเรียนรู (Learning) คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

แนวคิดและพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการไดรับประสบการณซ่ึงควรเปนการปรับเปลี่ยนไปในทางท่ีดี

ข้ึน๑๕ 

Hilgrad และ Bower กลาวถึงการเรียนรูวา การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีทําใหพฤติกรรม

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเปนผลมาจากการฝกฝนและประสบการณ แตมิใชผลจากการตอบสนองท่ี

เกิดข้ึนตามธรรมชาติ วุฒิภาวะ การเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของรางกาย๑๖ 

Travers  กลาววา การเรียนรู คือ ความสําพันธท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ี

ถาวร สภาพแวดลอมท่ีเปนเง่ือนไขตอผลลัพธท่ีนําออกแสดง๑๗ 

Slavin กลาววา การเรียนรู  คือ การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลท่ี มีสาเหตุมาจาก

ประสบการณ การเปลี่ยนแปลงท่ีมีสาเหตุจากพัฒนาการ เชน การเติบโตสูงใหญเพ่ิมข้ึน ไมใชตัวอยาง

ของการเรียนรูและลักษณะท่ีบุคคลมีมาตั้งแตเกิด เชน ปฏิกิริยาสะทอนและพฤติกรรมการตอบสนอง

ตอความหิวหรือความเจ็บปวด ก็ไมใชการเรียนรู เชนกัน๑๘ 

Gagne อธิบายวา การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ (Disposition) หรือ

ความสามารถ (Capability) ของบุคคล ซ่ึงจะคงอยูเปนเวลานาน และไมใชผลท่ีมาจากกระบวนการ

ของการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงท่ีเรียกวา การเรียนรูนั้นจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม การวินิจฉัยถึงการเรียนรูทําไดดวยการเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลกอนเขาสู

สถานการณการเรียนรูกับพฤติกรรมท่ีบุคคลสามารถแสดงใหเห็นไดหลังจากสิ้นสุดสถานการณการ

เรียนรู การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเปนการเพ่ิมพูนความสามารถบางอยางในการกระทํา หรือเปนการ

เปลี่ยนแปลงทางอารมณในลักษณะท่ีเรียกวา เจตคติ ความสนใจ และคานิยม๑๙ 

ดังนั้น จึงอาจสรุปความหมายของการเรียนรูไดวา การเรียนรูหมายถึง การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมคอนขางถาวรท้ังภายในและภายนอก อันเปนผลมาจากประสบการณและการกระทําฝกฝน

ปฏิบัติของบุคคล อันเนื่องมาจากแรงจูงใจเพ่ือบรรลุเปาหมายหรือการแกปญหาอยางใดอยางหนึ่งการ

๑๕ ทิศนา  แขมมณี, ศาสตรการสอนเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ, พิมพครั้งท่ี ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ๒๕๔๖), หนา ๕. 
๑๖ Hilgrad and Gordon H. Bower, Theories of Learning, (New York : Meredith, 1966), p. 2. 
๑๗ Travers, Robert M. W., An Introduction to Educational Research, (New York :  

Macmillan, 1977), p. 6. 
๑๘ Slavin, R.E., Educational Psychology, 2nd  ed. (New Jersey : Prentice-Hall, 1986), p. 108. 
๑๙ Gagne, R.M., The Conditions of Learning, 4th ed. (New York : Holt Rinehart and 

Winston, 1985), p. 2. 

                                                



๑๒ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ ท่ีแตละคนไดรับมา ซ่ึงผลของการเรียนรู

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน  ๓ ดาน คือ 

๑) ความรู (Knowledge) เชน ความคิด ความเขาใจ และความจําในเนื้อหาสาระ

ตางๆ เปนตน 

๒) ทักษะ (Skill) เชน การพูด การกระทํา และการเคลื่อนไหวตางๆ เปนตน 

๓) ความรูสึก (Affective) เชน เจตคติ จริยธรรม และคานิยม เปนตน 

๒.๑.๒ สาเหตุของการเรียนรู 

การเรียนรูของมนุษยเกิดจากสาเหตุท่ีสําคัญหลายประการ ดังตอไปนี้ 

๒.๑.๒.๑ คุณภาพของสมอง สมองของมนุษยประกอบดวยเซลลเปนจํานวนมาก 

ท้ังในสวนท่ีเก่ียวกับความจํา และความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความพรอมท่ีจะเรียนรูและมี

ความสามารถในการเรียนรูมาตองแตแรกเกิด จึงทําใหมนุษยเกิดการเรียนรูไดงายตลอดเวลา 

๒.๑.๒.๒ คุณภาพของอวัยวะในการเรียนรู มนุษยมีอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการ

เรียนรู ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับสมองได อวัยวะท่ีสําคัญ คือ ระบบ

ประสาทสัมผัส และอวัยวะสัมผัสท่ีรับความรูสึกและแปลความหมายจากสมอง คือ ตา หู จมูก ลิ้น 

รางกาย และจิตใจทําใหมนุษยมีกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรูไดงาย 

๒.๑.๒.๓ แรงจูงใจ มนุษยมีความตองการเปนแรงจูงในสําคัญท่ีทําใหเกิดการ

เรียนรู ท้ังความตองการทางกายและความตองการทางจิตใจ เพ่ือพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง 

และสังคมใหดีข้ึนอยูตลอดเวลา เม่ือมีสมองและอวัยวะในการเรียนรูท่ีมีคุณภาพดวยแลวจึงผลักดันให

มนุษยเกิดการเรียนรูไดงาย 

๒.๑.๒.๔ ปรากฏการณทางธรรมชาติ  เปนการเรียนรูจากปรากฏการณ ข้ึนใน

ธรรมชาติหรือธรรมชาติเปนผูสอนหรือเปนผูใหความรู เชน เม่ือฝนตกหนักจะทําใหเกิดน้ําทวม แสงแดด

ทําใหอากาศรอน ลมพัดทําใหอากาศรอนลดลง การคุกรุนของภูเขาไฟแสดงวาภูเขาไฟกําลังจะระเบิด เปน

ตน 

๒.๑.๒.๕ สิ่งแวดลอมทางสังคม มนุษยมีลักษณะเปนสัตวสังคมท่ีมีความสัมพันธ

กับผูอ่ืนตลอดเวลา ทําใหเกิดการเรียนรูจากบุคคล กลุมคน สื่อสารมวลชนและการสื่อสารประเภท

อ่ืนๆตลอดจนปรากฏการณตางๆ ท้ังปรากฏการณทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การปกครอง ทํา

ใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดงายและอยางกวางขวาง 

๒.๑.๒.๖ การจัดการเรียนการสอน เปนการเรียนรูท่ีจัดข้ึน โดยบุคคลและองคกร

ท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหสมาชิกของสังคมไดเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตองการ โดยมีรูปแบบวิธีการ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เนื้อหาสาระ การวัดผลและประเมินผลท่ีแนนอน จึงเปนวิธีการเรียนรูท่ีสําคัญ

ของมนุษยในปจจุบัน 



๑๓ 

จากความสามารถในการเรียนรูท่ีกลาวมาแลว มนุษยจึงเปนสัตวโลกประเภทเดียวท่ีเปน

สัตวแหงการเรียนรู (Leaning animal) สามารถเรียนรูไดอยางไมมีขอบเขตจํากันมีศักยภาพในการ

เรียนรูท่ีสูงกวาสัตวโลกชนิดอ่ืนๆ สามารถนําความรูมาพัฒนาตนเองและสังคมใหมีความสุขซ่ึงตรงกับ

ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาท่ีเชื่อวา มนุษยเปนสัตวชนิดเดียวท่ีสามารถบรรลุธรรมข้ันสูงสุดได 

คือความเปนพระอรหันต เพราะมนุษยทุกคนมีความเปนพุทธะติดตัวมาตั้งแตเกิดมีจิตวิญญาณท่ี

กระหายใครรู และพรอมท่ีจะเรียนรูอยูตลอดเวลา ซ่ึงเห็นไดจากพฤติกรรมของเด็กเล็กๆ เม่ือพบเห็น

สิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัว มักจะตั้งคําถามตางๆ และซักไซจนกวาจะไดคําตอบท่ีพึงพอใจ เปนตน๒๐ 

สรุปไดวา สาเหตุของการเรียนรูมีพ้ืนฐานมาจากเชาวปญญาของบุคคล อวัยวะตางๆ ท่ี

เปนระบบประสาทสัมผัส ทําใหสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูกับสมอง รับรูถึงปรากฏการณทาง

ธรรมชาติ  สภาพแวดลอมทางสังคม กอใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู พัฒนาตนใหสามารถแกไขปญหา

ตางๆใหกับตนเองและสังคมโดยรวมได 

๒.๑.๓ กระบวนการเรียนรู 

การเรียนรูของมนุษยมีลักษณะกระบวนการ (Learning process) คือเกิดข้ึนเปน

ข้ันตอนลําดับ ซ่ึงนักจิตวิทยา และนักวิชาการหลายทานไดเสนอลําดับข้ันตอนของการเรียนรูเอาไวซ่ึง

มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

พิสณุ  ฟองศรี กลาววา กระบวนการเรียนรูของมนุษย มนุษยมีกระบวนการเรียนรูหลาย

วิธี ตั้งแตสมัยโบราณ จากการรวบรวมของผูท่ีศึกษาไว สรุปไดวามนุษยมีกระบวนการเรียนรู ๙ วิธี 

ไดแก กระบวนการเรียนรูจากประสบการณ การถามผูรู ธรรมเนียมประเพณี การหยั่งรู การอนุมาน 

การอุปมาน วิทยาศาสตร และการวิจัย ซ่ึงในแตละวิธีมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. กระบวนการเรียนรูดวยประสบการณ (Experience) เปนกระบวนการหาความรูท่ี

คุนเคยกันมากท่ีสุด อาจเรียกวาเปนการหาความรูตามโอกาสหรือความบังเอิญ หรือลองผิดลองถูก 

โดยการทดลองหลายๆ วิธีเพ่ือแกปญหาหรือไดมาซ่ึงความรู 

๒ . การถามผูรู  (Authority) เปนการถามความรูจากผูรู ในเรื่องนั้น ๆ โดยอาจเปน

นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ท่ีมีความรูเฉพาะสาขา ซ่ึงในสมัยกอนมักจะเปนผูมีอํานาจหรือไดรักการ

ยอมรับ เชน กษัตริย นักปราชญ และผูนําทางศาสนา เปนตน ซ่ึงความรูท่ีไดจะถูกตองหรือไมก็ไมมี

ใครกลาคัดคานหรือพิสูจน 

๓. กระบวนการเรียนรูดวยธรรมเนียมประเพณี (Tradition) นั้นคลายกับการถามผูรู 

เพียงแตการถามผูรู เปนการถามโดยแตวิธีนี้ไดจากแนวปฏิบัติสืบตอกันมาโดยไมมีการเปลี่ยนหรือ

๒๐ สนธยา  พลศรี, เครือขายการเรียนรูในการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอ

เดียนสโตร, ๒๕๕๐), หนา ๔-๖. 

                                                



๑๔ 

เปลี่ยนแปลงนอยมาก เพราะไมมีใครกลาพิสูจนวาสิ่งท่ีปฏิบัติกันมาถูกตองหรือไมเพียงไร เชน การ

แตงกายหรือการปฏิบัติตัวในพิธีการตางๆ เปนตน 

๔. กระบวนการเรียนรูดวยวิธีการหยั่งรู (Intuition) เปนการไดความรูโดยไมมีเหตุผล 

หรือกระบวนการใดๆ เหมือนกับเปนเรื่องอัศจรรย ซ่ึงการหาความรูวิธีนี้คนไทยคุยเคยดีก็คือ การได 

ความรูดวยการตรัสรูของพระพุทธเจา  

๕. กระบวนการเรียนรูดวยการอนุมาน (Deduction) การหาความรูแบบนี้ถือวาเปนวิธีท่ี

เปนระบบ ซ่ึงนักปราชญ  ชาวกรีกคิดคนข้ึนโดยใชหลักตรรกวิทยา หรือเชิงเหตุผล เริ่มจากขอเท็จจริง

ใหญไปสูขอเท็จจริงยอยและขอสรุป เชน ขอเท็จจริงใหญมีวานักศึกษาปริญญาโททุกคนตองทํา

วิทยานิพนธ ขอเท็จจริงยอย มีวาสายันเปนนักศึกษาปริญญาโท ขอสรุปจะไดวาสายันตองทํา

วิทยานิพนธขอสรุปจะเปนจริงเสมอถาขอเท็จจริงยอยเปนความจริง อยางไรก็ตาม การหาความรูดวย

วิธีนี้จะไมไดความรูใหม และมีโอกาสผิดพลาดไดในบางสถานการณ ท่ีพบเห็นกันท่ัวไป เชนกรณีการ

แขงขันกีฬาฟุตบอล โดยทีมแรกชนะทีมท่ีสอง ทีมท่ีสองชนะทีมท่ีสาม สรุปวาทีมแรกตองชนะทีมท่ี

สาม ซ่ึงไมเปนจริงเสมอไป ทีมแรกอาจจะแพก็ได ดังท่ีปรากฏอยูเสมอๆ เปนตน 

๖. กระบวนการเรียนรูดวยการอุปมาน (induction) เปนการใชการรวบรวมขอเท็จจริง

ยอยมาจัดเปนหมวดหมู แลวจึงรวมเปนขอสรุป เชน ในสํานักวิจัยแหงหนึ่งขอเท็จจริงยอยหลายขอ

พบวา นายสมโชติ นายสมชัย นางสาวสมหญิง นางสมศรี จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแหง

เดียวกัน ทุกคนมีความสามารถในการทําวิจัย จึงสรุปวา ผูท่ีจบจากสถาบันการศึกษานั้นเปนผูมี

ความสามารถในการทําวิจัย เปนตน การหาความรูดวยวิธีนี้ มีขอดี คือ จะไดความรูใหม แตมี

ขอผิดพลาดไดงาย ถาขอเท็จจริงยอยไมเปนความจริง หรือขอสรุปยอยมีไมเพียงพอ หรือเกิดจาก

ความบังเอิญ จะทําใหสรุปผิดพลาดได เชน จากกรณีตัวอยางถาผูจบการศึกษาท้ัง ๔ คนมีความสนิท

สนมกัน บุคลิกลักษณะนิสัย คลายคลายคลึงกัน ปรึกษาหารือ และรวมกันทําวิทยานิพนธก็จะทําให

สรุปผิดได หรืออาจพูดงาย ๆ วาไมไดเปนตัวแทนของนักศึกษาท้ังหมดนั่นเอง การคนหาความรูดวยวิธี

นี้ประกอบดวยวิธียอย ๓ วิธีคือ  

๖.๑ การอุปมานสมบูรณ (perfect induction) ใชวิธีการเก็บขอมูลจากหนวยของ

ประชากร แลวทําการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลยอย เชน ตองการทราบวาผูปกครองของ

นักศึกษามีอาชีพอะไร ก็ศึกษาจากผูปกครองทุกคนแลวนํามาวิเคราะหสรุป ก็จะไดผลท่ีเชื่อถือได แตมี

ความยุงยากและสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก มีความเปนไปไดในทางปฏิบัตินอย  

๖.๒ การอุปมานไมสมบูรณ (imperfect induction) คลายวิธี ๖.๑ แตเก็บขอมูล

บางสวนหรือใชกลุมตัวอยาง ผลท่ีไดจะมีความนาเชื่อถือหรือไมข้ึนอยูกับความเปนตัวแทนของ 

ตัวอยางท่ีนํามาศึกษาวาเปนตัวแทนของประชากรหรือไมดังกลาวแลว แตมีขอดีคือ สะดวกและ

ประหยัด มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมาก 



๑๕ 

๖ .๓ การอุปมานแบบเบโคเนียน และมิลล (baconioninductionmill) เปนการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงเชิงเหตุผลจากขอมูล ซ่ึงมีวิธีท่ีคลายกัน โดยสรุปยึดตามแนวของมิลล ๕ วิธี คือ 

สวนท่ีเหมือนกัน ตางกัน รวมกันของความเหมือนกับความตาง สวนท่ีเหลือและความผันแปร  

๗. การอนุมาน – อุปมาน(deduction-induction) การหาความรูดวยวิธีนี้ โดยนําเอาวิธี

ท่ี ๕ และ ๖ มารวมกัน เนื่องจากมีผูเห็นวาจะใชวิธีหนึ่งวิธีใดเพียงวิธีเดียวไมเพียงพอตองใชท้ัง ๒ วิธี 

ซ่ึงเรียกวิธีการนี้วา การคิดแบบครอบคลุม (reflective thinking) โดยมีข้ันตอน ๕ ข้ัน คือ ข้ันเกิด

ปญหา กําหนดนิยามปญหา ต้ังสมมุติฐาน ตรวจสอบความถูกตองของสมมุติฐาน และทดสอบ

สมมุติฐาน ซ่ึงเปนท่ีมาของวิธีวิทยาศาสตร  

๘. กระบวนการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร (scientific) ถือวาเปนระบบและมี

แบบแผนสมบูรณท่ีสุด และความรูความจริงท่ีไดนาเชื่อถือมากท่ีสุดเชนกัน โดยมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ๕ 

ข้ันตอน คือ  

๘.๑ ข้ันปญหา (problem) เปนข้ันตอนแรกท่ีผูตองการแสวงหาความรูวิเคราะหวา

อยากรูหรือมีปญหาอะไรบางท่ีตองการคําตอบ  

๘.๒ ข้ันกําหนดสมมุติฐาน (hypothesis) เปนการวางแนวทางอยางมีเหตุผลเพ่ือหา

คําตอบ 

๘.๓ ข้ันการรวบรวมขอมูล (collection of data) เปนการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ

ตาง ๆ ไดแก สังเกต สอบถาม สัมภาษณ ทดสอบ และทดลอง  

๘.๔ ข้ันวิเคราะหขอมูล (analysis of data) ข้ันนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบ

วาตรงกับสมมุติฐานท่ีกําหนดไวหรือไม 

๘.๕ ข้ันการสรุปผล (conclusion) เปนการนําผลการวิเคราะหมาสรุปตามความอยาก

รูหรือปญหาท่ีกําหนดไว 

การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหาความรูนั้น มีขอตกลงเบื้องตนท่ีสําคัญ ๒ ประการ คือ 

ขอตกลงเบื้องตนเก่ียวกับรูปแบบของธรรมชาติ มีหลักวาปรากฏการณธรรมชาติทุกชนิดตองมีสาเหตุ

อยางคงเสนคงวา ไมใชความบังเอิญ หรือผลยอมเกิดจากเหตุ ขอตกลงเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการ

ทางจิตวิทยา มีหลักวาบุคคลไดรับความรูตางๆ โดยอาศัยการรับรู การจํา และการใชเหตุผล ไดโดยหา

ขอเท็จจริง สังเกตหรือทดลองดวยตนเองอยางมีความเชื่อมัน ไมใชการฟงจากผูอ่ืน 

๙. การวิจัย (Research) เปนวิธีการหาความรูโดยใชหลักการของวิธีการทางวิทยาศาสตร

ซ่ึงเปนระบบและมีแบบแผนสมบูรณ ทําใหความรูท่ีไดมีความนาเชื่อถือไดรับการยอมรับและกันมาก

ท่ีสุดในปจจุบัน๒๑ 

๒๑ พิสณุ  ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๔ (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพรอพเพอรตี้พริ้นท 

จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๑-๕. 

                                                



๑๖ 

สุโท เจริญสุข อธิบายวา การเรียนรูนับเปนกรรมวิธีหรือกระบวนการ (Process) อยาง

หนึ่ง เกิดข้ึนระหวางตัวผูเรียนกับสิ่งแวดลอม กระบวนการของการเรียนรู เปนการดําเนินไปตามข้ัน๒๒ 

คือ 

๑. ตัวผูเรียนท่ีมีแรงจูงใจ (Motive) หมายถึง พลังงานอยางหนึ่งของชีวิตท่ีเปนแรงใหเกิด

พฤติกรรมของบุคคลออกมา ชนิดตางๆของแรงจูงใจแบงออกเปน ๓ อยาง คือ 

๑.๑ แรงจูงใจทางรางกาย (Physiological Motive) เปนแรงจูงใจท่ีทําใหคนมีชีวิตไม

ตาย เชน ความหิว การหลีกเลี่ยงอันตราย ความเจ็บปวด ความปรารถนาในการรักษาชีวิตอยูใน

อุณหภูมิพอเหมาะ เปนตน 

๑.๒ แรงจูงใจทางจิต (Psychological Motive) บางทีก็เรียกวา “Ego Motive” มี

อํานาจ ตอมนุษยมาก เชน ความตองการความปลอดภัย ตองการชื่อเสียงใหคนอ่ืนยกยอง แรงจูงใจ

ทางจิตนี้มนุษยทําใหสมปรารถนาไดยากมาก มันจึงมีบทบาทตอชีวิตมากยิ่ง 

๑.๓ แรงจูงใจทางนิสัย (Habit Motive) นิสัยใหประโยชนมากกับ มนุษย เชน การหวี

ผม การแปรงฟน การสูบบุหรี่ การรักษาความสะอาด การวางรูปทรงรางกายใหสงางาม การปรับ

ระดับเสียงพูด เปนตน 

๒. ผูเรียนเกิดความมุงม่ันในการเรียน (Goal) ทุกคนถารูวา ตนเองจะทําอะไรทําไปเพ่ือ

อะไร (คือ วัตถุประสงค) แนนอนจะทําใหคนๆ นั้นสามารถในการแกอุปสรรคตางๆ อันขัดขวางตอ

ชีวิตใหลุลวงไปดวยความมานะ อดทนขยันขันแข็ง และเกิดผลเต็มท่ี ดังนั้นนักเรียนจึงตองมีความ

มุงม่ันในการเรียนเปนของเขาเองกอนแลว และอาศัยครูชวยพัฒนาไปสูเปาหมายท่ีมีคุณคาเหมาะสม

จริงๆ ตอชีวิตและสังคมขอคิดเก่ียวกับความมุงหมายในการเรียน  

๓. ผูเรียนประสบอุปสรรคขัดขวางมิให ไปถึงจุดมุงหมายนั้นไดงายๆ จําแนกได ๓ อยาง 

คือ 

๓.๑ ความขัดแยงกับแรงจูงใจ 

๓.๒ ความไมพรอม ไมบริบูรณทางสวนตัว 

๓.๓ สิ่งแวดลอมไมอํานวย 

เฮอรเบรต เจ เคลาสไมเออร (Herbert J. Klausmeier) และวิลเลียม กูดวิน (William 

Goodwin ไดจําแนกและจัดลําดับข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูไว ๕ ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันท่ี ๑ ผูเรียนไดรับการจูงใจใหกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนรูอยางชัดแจน 

ข้ันท่ี ๒ ผูเรียนพิจารณาสถานการณตางๆ ท่ีจะชวยใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 

ข้ันท่ี ๓ ผูเรียนพิจารณาประเมินผลจากการกระทํา ซ่ึงถาหากการกระทําทํานั้นทําให

บรรลุจุดมุงหมายได ผูเรียนก็จะนําเอาการกระทํานั้นๆ มาใชอีก (Confirm response) หรือลมเลิก

๒๒ สุโท  เจริญสุข, เกร็ดจิตวิทยาประยุกต, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ป.), หนา ๙๐-๙๑. 
                                                



๑๗ 

ปฏิเสธการกระทํานั้น (Reject response) ถาหากผูเรียนพิจารณาเห็นวาการกระทํานั้นไมสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคได 

ข้ันท่ี ๔ ผูเรียนรับรูในผลท่ีได ซ่ึงการรับรูนั้นก็จุแบงเปน ๒ ลักษณะ คือ รับรูดวยความ

พอใจ เม่ือบรรลุตามจุดมุงหมาย และรับรูดวยความผิดหวัง เม่ือการกระทําลมเหลว 

ข้ันท่ี ๕ สรุปผลของการเรียนรู แบงเปน ๒ สวน คือ สรุปวาการกระทํานั้นนําไปสู

ผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายควรนําไปในครั้งตอไปอีก และสรุปวาเกิดความลมเหลวตองแกไขปรับปรุง

การกระทํานั้นเสียใหม๒๓ 

Robert M. Gagne ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูวา มี ๘ ข้ันตอน๒๔ ดังนี้ 

๑. การจูงใจ (Motivation Phase) กอนการเรียนรูจะตองมีการจูงใจใหผูเรียนอยากรู 

อยากเห็น และมีสวนรวมในกิจกรรมซ่ึงจะชวยใหการเรียนรูดําเนินไปไดดวยดี 

๒. ความเขาใจ (Apprehending Phase)ในการเรียนรูผูเรียนจะตองมีความเขาใจใน

บทเรียนจึงจะชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 

๓. การไดรับ (Acquisition Phase) เม่ือผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน จะกอใหเกิด

การไดรับรูเพ่ือเก็บไวหรือจดจําบทเรียนไวตอไป 

๔. การเก็บไว (Retention Phase) หลังจากท่ีผูเรียนไดรับความรูก็จะเก็บความรูเหลานั้น

ไวตามสมรรถภาพการจําของบุคคล 

๕. การระลึกได (Recall Phase) เม่ือผูเรียนเก็บความรูไวก็จะถูกนํามาใชในโอกาสตางๆ 

เทาท่ีจะระลึกได 

๖. ความคลายคลึง (Generalization Phase) ผูเรียนจะนําสิ่งท่ีจะเจาะลึกไดนําไปใชและ

เม่ือพบกับสถานการณหรือสิ่งเราท่ีคลายคลึงกันก็จะนําความรูดังกลาวไปสัมพันธกับการเรียนรูใน

ความรูใหมท่ีคลายคลึง 

๗. ความสามารถในการปฏิบัติ ( Performance Phase) หลังจากท่ีไดเรียนรูไปแลว

ผูเรียนตองนําความรูท่ีเรียนรูไปแลวนั้นไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

๘. การปอนกลับ (Feedback Phase) เปนการประเมินผลการเรียนรูวาผูเรียนเรียนรูได

ถูกตองเพียงใดสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียนหรือไม จะไดนําผลขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการเรียนรูตอไป 

 

๒๓ Klausmeier, J.K. & Goodwin,  W. Learning and Human Abilities Education 

Psychology, (New York : Harper and Row, 1966), p. 61. 
๒๔ Robert M. Gagne, อางถึงใน มาลินี จุฑะรพ, จิตวิทยาการเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร : 

อักษรพิพัฒน, ๒๕๓๗), หนา ๖๐. 

                                                



๑๘ 

Jerome Bruner ไดกลาวถึงกระบวนเรียนรู วาประกอบดวยข้ันตอน๒๕ ดังนี้ 

๑. การรับความรู (Acquisition) เปนข้ันของการรับรูความรูใหมๆ ท่ีไดจากการเรียนรู 

๒. การแปลงรูปของความรู (Transformation) เปนข้ันการแปลงรูปความรูท่ีรับมาให

สัมพันธกับประสบการณเดิม หรือเหตุการณปจจุบัน 

๓. การประเมินผล (Evaluation) เปนข้ันตอนของการประเมินผลวาสิ่งท่ีไดรับมาเปน

ความรูใหม เม่ือผานข้ันการแปลงรูปของความรูแลววาดีหรือไม หรือทําใหเกิดการเรียนรูท่ีกาวหนาข้ึน

เพียงใด 

น้ําทิพย วิภาวิน ไดแบงกระบวนการเรียนรูออกเปน ๖ ข้ันตอน๒๖ ดังนี้ 

ข้ันท่ี ๑ การเกิดความรู (Knowledge) เปนความรูท่ีเกิดข้ึนในตัวของผูเรียนซ่ึงสามารถวัด

ได เชน การวัดจากความจํา ความสามารถในการปฏิบัติ 

ข้ันท่ี ๒ การเกิดความเขาใจ (Comprehension) เปนข้ันตอนท่ีผู เรียนสามารถแปล

ความหมายหรืออธิบายความหมายของสิ่งท่ีไดเรียนรูมาแลวจนเกิดความเขาใจ 

ข้ันท่ี ๓ การนําไปใช (Application) เปนการท่ีผูเรียนสามารถนําความรูและความเขาไป

ใชไดหรือนําไปปฏิบัติงานไดอยางดี 

ข้ันท่ี ๔ การวิเคราะห (Analysis) เปนการท่ีผูเรียนมีความสามารถวิเคราะหหรือจําแนก

แจกแจงความรูเปนหมวดหมูได 

ข้ันท่ี ๕ การสังเคราะห (Synthesis) เปนการท่ีผูเรียนมีความสามารถในการนําความรูตาง 

ๆ มาสังเคราะหหรือบูรณาการ (Integrate) ทําใหเกิดองครวมของความรูข้ันได 

ข้ันท่ี ๖ การประเมินผล (Evaluation) เปนการท่ีผูเรียนมีความสามารถในการตัดสินหรือ

ประเมินสิ่งท่ีผูเรียนไดวาถูกตอง ดีงามและเหมาะสมหรอืไม 

Bloom 26๒๗ ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูวามี ๖ ข้ันดังนี้ 

๑. ความรู (Knowledge) หลังจากท่ีบุคคลไดเรียนรูไปแลวจะเกิดเปนความรูติดตัวผูเรียน 

โดยวัดไดจากการจําไดหรือทองจําได เปนตน 

๒. ความเขาใจ (Comprehension) ตอจากข้ันท่ี ๑ บุคคลจะแปลความหมายหรืออธิบาย

สิ่งท่ีไดเรียนรูมาแลวในข้ันท่ี ๑ เกิดเปนความเขาใจข้ึน 

๒๕ Jerome Bruner, อางถึงใน มาลินี จุฑะรพ, จิตวิทยาการเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร : 

อักษรพิพัฒน, ๒๕๓๗), หนา ๖๑. 
๒๖ นํ้าทิพย  วิภาวิน, การจัดการความรูกับคลังความรู, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้ง, 

๒๕๔๗), หนา ๖-๗. 
๒๗ Benjamin S. Bloom, อางถึงใน มาลินี จุฑะรพ, จิตวิทยาการเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร : 

อักษรพิพัฒน, ๒๕๓๗), หนา ๖๒. 

                                                



๑๙ 

๓. การนําไปใช (Application) เม่ือบุคคลไดเรียนรูมีความรูความเขาใจแลวจะสามารถนํา

ความรูและความเขาใจไปใชได เชน เรียนรูการพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม ใชสูตรดานกวางคูณดานยาว 

ผูเรียนสามารถอธิบายได ตอจากนั้นผูเรียนสามารถนําไปคํานวณหาพ้ืนท่ีของหองเรียนได เปนตน 

๔ . การวิ เคราะห  (Analysis) เม่ือบุ คคล ได เรียนรู  ถึ ง ข้ัน ท่ี  ๓  แลว บุ คคลจะมี

ความสามารถในการวิเคราะหถึงท่ีมาของหลักสูตรการ คํานวณหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมวามาจาก

ผลรวมของพ้ืนท่ีหนวยยอยๆ เปนตน 

๕. การสังเคราะห (Synthesis) เม่ือบุคคล เรียนรู ถึงข้ันท่ี ๔ แลว บุคคลจะมีความสามารถ

ในการสังเคราะหหรือสรางหลักสูตรข้ึนมาใหม  เชน การนําผลรวมของพ้ืนท่ีหนวยยอยๆ มารวมกัน จะ

ไดเปนพ้ืนท่ีของสี่เหลี่ยมใหญ จึงไดสูตรวา พ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมเปนผลคูณของดานกวางและดานยาว เปนตน 

๖. การประเมินผล (Evaluation) เม่ือบุคคลได เรียนถึงข้ัน ท่ี  ๕  แลว บุคคลจะมี

ความสามารถในการตัดสินใจหรือตีคา หรือประเมินคาของสิ่งท่ีพบเห็น วาถูกตองและดีงามหรือไม 

เปนตน 

Cronbach ไดกลาวถึง กระบวนการเรียนรูวามีข้ันตอน๒๘ ดังนี้ 

๑. ความมุงหมาย (Goal)  หมายถึง สิ่งท่ีผูเรียนควรจะไดรับจากการเรียนรู 

๒. ความพรอม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะ อารมณ และความสามารถในการ

เรียนรู 

๓. สถานการณ (Situation) หมายถึง ตัวครู บทเรียน วิธีการสอน สื่อการสอน กิจกรรม 

บรรยากาศในการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๔. การแปลความหมาย (Interpretation) หมายถึง การพิจารณาและการตีความหมายใน

สิ่งเราและสถานการณท่ีไดรับรูมา 

๕. การตอบสนอง (Response) หมายถึงการลงมือแสดงพฤติกรรมโดยมีปฏิสัมพันธตอสิ่ง

เราและสถานการณท่ีเก่ียวของ 

๖. ผลตอเนื่อง (Consequence) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการตอบสนองวาสอดคลองกับ

ความมุงหมายหรือไม ถาสอดคลองถือวามีการเรียนรูเกิดข้ึนแลว ถายังไมสอดคลองแสดงวายังไมมี

การเรียนรูเกิดข้ึน 

๗. ปฏิกิริยาตอการขัดขวาง (Reaction to hindering) หมายถึง การพบความผิดหวัง จึง

ตองไปตั้งตนในข้ันท่ีหนึ่งใหม 

 

 

๒๘ Cronbach,  L., J. Education Psychology, ( New York : Harcourt, Brance and 

Company,1963), pp. 68-70. 

                                                



๒๐ 

Mouley ไดจัดเรียงลําดับข้ันตอนของการเรียนรูเปน ๗ ข้ันตอน๒๙ ดังนี้ 

๑. แรงจูงใจ หมายถึง สภาพท่ีอินทรียเกิดความตองการหรืออยูในสภาวะขาดสมดุลท่ีจะ

ทําใหเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจ เพ่ือผลักดันใหเกิดแรงจูงใจ เพ่ือผลักดันใหเกิดพฤติกรรมทดแทนภาวะ

ขาดสมดุลหรือทําใหอินทรียอยูในภาวะสมดุล แรงจูงใจจึงเปนสิ่งจําเปนเบื้องตนในการเรียนรูและเปน

สิ่งกําหนดทิศทางและความเขมของพฤติกรรมใหเกิดข้ึน 

๒. เปาหมาย หมายถึง สภาพตอจากการท่ีบุคคลเกิดแรงจูงใจแลวบุคคลก็จะกําหนด

เปาหมาย ซ่ึงจะกอใหเกิดความพึงพอใจ เปาหมายจึงเปนสวนผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมและ

นําไปสูการเรียนรูได ลักษณะเปาหมายอาจแตกตางกันบาง คนอาจเปนเปาหมายเพ่ือตอบสนองความ

ตองการทางสรีระ และบางคนอาจกําหนดเปาหมายตอบสนองความตองการทางสังคมก็อาจเปนไปได 

๓. ความพรอม หมายถึง สภาพความพรอมของอินทรียทางรางกายจิตใจ อวัยวะตางๆใน

การเรียนรูรวมท้ังความเจริญเติบโตของรางกาย  แรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณเดิม เปนตน ซ่ึง

ความพรอมดังกลาวเปนองคประกอบสําคัญในการเรียนรูจะสามารถใหบุคคลเรียนรูไดแตกตางกัน 

บุคคลท่ีมีความพรอมมากก็อาจเรียนรูไดดี เปนตน 

๔. อุปสรรค หมายถึง การเผชิญกับสิ่งกีดขวางหรือสิ่งสกัดก้ัน ระหวางพฤติกรรม

เปาหมาย ทําใหไมบรรลุเปาหมาย บุคคลจึงเกิดความเครียด ก็จะพยายามหาทางลดความเครียดลง 

หรือหาวิธีแกปญหา ลักษณะเชนนี้จึงทําใหเกิดการเรียนรูได 

๕. การตอบสนองความตองการ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอแรงจูงใจ 

เปาหมาย ความพรอมหรืออุปสรรค ซ่ึงอาจเริ่มดวยการตอบสนองท่ีเหมาะสมหรือแกปญหาไดดีท่ีสุด

และการตอบสนองเปนแนวทางไปสูเปาหมาย 

๖. การเสริมแรง หมายถึง เม่ือบุคคลมีพฤติกรรมตอบสนองแลว ไดรับผลยอนกลับในทาง

ท่ีดี  อาจเปนรางวัลหรือการเสริมแรงในรูปตางๆ เชน คําชมเชย ความพอใจ ความสําเร็จ 

ความกาวหนาหรืออ่ืนๆ ก็จะทําใหอินทรียแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง และมีความคงทนในการแสดง

พฤติกรรม ดังนั้นการเสริมแรงจึงเปนการใหภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา และทําให

พฤติกรรมดังกลาวเกิดข้ึนบอยครั้งและคงทน 

๗. การสรุปความเหมือน หมายถึง หลังจากท่ีผูเรียนไดบรรลุเปาหมายแลวเขาสามารถ

สรุปเกณฑหรือสถานการณการเรียนรูท่ีประสบมาแลวนําไปใชในสถานการณหรือประสบการณใหมได

เปนการขยายขอบเขตความรูใหกวางขวางข้ึน 

 

๒๙ Mouley, Lynda W. Database for Special Libraries : a Strategic Guide to 

Information Management, (New York : Greenwood press, 1991), pp. 229-232. 

                                                



๒๑ 

ลําดับข้ันในการเรียนรูสามารถแบงระยะเวลาเปน ๓ ระยะ คือชวงเริ่มตน ชวงกลางและ

ชวงสุดทาย  ดังนี้๓๐ 

ชวงตน (Beginning) การเริ่มเขาสูกระบวนการเรียนรู ชวงแรกเก่ียวกับเจตคติ (Attitude) 

การรับรองการเรียนรูท่ีประสบความสําเร็จ การทําใหประสบการณครั้งแรกของการเรียน หัวขอใหมมี

ความรูสึกปลอดภัย นาสนใจและประสบความสําเร็จได เพ่ือความถูกตองแมนยําควรเนนความสําคัญ

ของจํานวนและคุณภาพของความพยายามท่ีตองการเพ่ือใหความสําเร็จในภารกิจของการเรียนรูกอน

การเริ่มตนของผูเรียน การทําใหเกณฑการประเมินชัดเจนมากข้ึนท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดการสงเสริมการ

ตัดสินใจดวยตนเองของผูใหญในประสบการณการเรียนรูและความตองการรูและเนนท่ีความตองการ

ท่ีแทจริงของผูเรียน ตลอดกระบวนการเรียนการสอน การวางแผนกิจกรรมท่ีอนุญาตใหผูใหญ

แลกเปลี่ยนสิ่งท่ีตนไดเรียน 

ชวงกลาง (Middle) เก่ียวของกับการคงไวของกระบวนการเรียนรูกระตุนการนําเสนอ

ความหลากหลายในกระบวนการ และสื่ออุปกรณใชสําหรับการเรียนรูการใชความไมสมดุลเพ่ือกระตุน

การมีสวนรวมของผูเรียน ความรูสึก การทําใหเนื้อหานามธรรมมีความคุนเคยมากยิ่งข้ึน การใช

เปาหมายแบบมีสวนรวมเพ่ือใหบรรลุถึงผลลัพธการเรียนรู 

ชวงทาย (Ending) การทําใหกระบวนการเรียนรูเสร็จสมบูรณ เนนท่ีความสามารถ การให

ขอมูลยอนกลับอยางสมํ่าเสมอและทันทีกับผูเรียนท่ีเก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู เม่ือใดก็

ตามท่ีเปนไปไดใหใชวิธีการประเมินผลงาน การเสริมแรง การใชตัวเสริมแรงทางบวกเปนกิจวัตร 

กิจกรรมการเรียนรูท่ีดี การสรางทักษะท่ีซับซอนและกิจกรรมฝกปฏิบัติ เม่ือการเรียนรูมีผลท่ีตามมา

ตามธรรมชาติชวยผูเรียนใหพัฒนาความตระหนัก 

ข้ันตอนแหงการศึกษาตามหลักอนุปุพพีกถา คือ การเรียนไปตามลําดับ ๗ ข้ันของ

พระพุทธศาสนา ดังนี้๓๑  

๑. มีศรัทธาแลวไปหาอาจารย 

๒. ศึกษาคําสอนของทาน 

๓. จดจําเรื่องท่ีศึกษา 

๔. พิจารณาความหมายของคําท่ีจดจํามานั้น 

๕. เกิดความเขาใจเพราะเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนระบบ 

๖. เกิดฉันทะคือความพอใจ การศึกษาตองสรางฉันทะนี้ใหได 

๓๐ นารีรัตน  รักวิจิตรกุล, เอกสารคําสอนหลักการเรียนรูสําหรับผูใหญ, (มหาสารคาม : ภาควิชาการ

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๔), หนา ๙๓. 
๓๑ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), กระบวนการเรียนรูในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓) หนา ๒๑-๒๒. 

                                                



๒๒ 

๗. อุตสาหะคือรับไปปฏิบัติ 

ลําดับข้ันท้ังเจ็ดนี้ทําใหการศึกษาเปนการศึกษาเพ่ือชีวิต 

จากกระบวนการเรียนรูท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตนประการหนึ่งท่ีเปนขอสําคัญมากในการ

เรียนรู คือ แรงจูงใจ หากการเรียนรูดวยการบังคับ ผลลัพธคือความรูยอมไมเต็มท่ีอาจจะไดผลตาม 

เกณฑท่ีคาดหวัง  แตความรูนั้นไมคงทนถาวรหลังจากเรียนรู สักพักความรูนั้นก็จะเลือนหายไปไม

สามารถอธิบายได แรงจูงใจเปนสิ่งท่ีสรางข้ึน ในมโน สํานึกท่ีมีลักษณะไมคงท่ีและไมสามารถประเมิน

ไดโดยตรง เปนจํานวนพลังงานเปนความพยายามท่ีบุคคลจะใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมายใดเปาหมาย

หนึ่ง๓๒ ยอมทําใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเพราะมีปญหาความคาดหวังของแตละ

บุคคลซ่ึงจะทําใหเกิดเปาหมายหรือการเรียนรูและการนําไปใช 

จากแนวคิดดังกลาวพอสรุปไดดังนี้ การเรียนรูเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณหรือฝกหัดท่ีแตละบุคคลไดรับมา ผลของการเรียนรูจะชวยให

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานความรูทักษะ และความรูสึก กระบวนการเรียนรูเปนไปตาม

ข้ันตอน 

๒.๑.๔ หลักการเรียนรู  

หลักการเรียนรูหรือวิธีการของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ 

เชาวปญญา รูปแบบการคิด และรูปแบบการเรียนดวย ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูยอมแตกตางกัน 

เชน เกิดการรับรู (รูจักสิ่งตางๆ) เกิดความเขาใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติ เกิดคานิยม เกิดความสํานึก

คิด เกิดการแกปญหา เกิดความสามารถ และเกิดความรูท่ัวๆไป มีหลักการเรียนรู ดังนี้๓๓  

๒.๑.๔.๑ การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางเพ่ิมพูนงอกงามข้ึน 

๒.๑.๔.๒ การสรางสถานการณแหงการเรียนรูควรคลอยตามเจตนาของสังคม เพ่ือ

เกิดทัศนคติท่ีดีในชีวิต 

๒.๑.๔.๓ ประสบการณเรียนควรจัดจากงายๆ ใกลตัว เรียนแลวคอยขยายไปยาก

และไกลตัวผูเรียน 

๒.๑.๔.๔ กิจกรรมในการเรียนควรใหเปนท่ีพอใจของผูเรียน  

๒.๑.๔.๕ ชนิดของการเรียนรูยอมแตกตางไปตามชนิดของเรื่องและวิชาท่ีเรียน 

๒.๑.๔.๖ การเรียนท่ีดีควรใชหลักการเรียนจากสวนรวมไปสวนยอยและพิจารณา

จากสวนยอยมาประกอบเปนสวนรวม 

๓๒ นารีรัตน  รักวิจิตรกุล, เอกสารคําสอนหลักการเรียนรูสําหรับผูใหญ, (มหาสารคาม : ภาควิชาการ

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๔), หนา ๘๖. 
๓๓ ทรงพล  ภูมิพัฒน, จิตวิทยาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๔๐), หนา ๗๗-

๗๘. 

                                                



๒๓ 

๒.๑.๔.๗ การเรียนรูท่ีมีจุดมุงหมาย มีความหมาย มีความตองการ ความสนใจของ

ผูเรียนนับวาดีท่ีสุด 

๒.๑.๔.๘ พึงระลึกไววาอินทรียมีการพัฒนาสัมพันธกันทุกๆ ดานอยางแยกไมออก 

การเรียนรู เพ่ือแกปญหาถือวาเปนสิ่งสําคัญเพ่ือชีวิตอยูรอด ดํารงชีวิตอยางมีความสุข

สรางสรรคและพัฒนาตนเอง สังคม การกระทําของมนุษยท่ีมีผลตอสิ่งตางๆ ในโลกจึงมิไดเกิดข้ึนบน

ความวางเปลา หากแตผูกพันอยูกับความคิด ความเชื่อ คานิยม รวมถึงเทคนิควิธีการตางๆ ท่ีประมวล

ข้ึนจากกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิตของมนุษยมาเปนความรู บางคนเรียนรูเพ่ือคนอ่ืน เชน เรียนรูยา

สมุนไพรเพ่ือนํามาบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ท้ังนี้เพราะมีเหตุจูงใจทําใหตอง

เรียนรูเพ่ือเปาหมายท่ีต้ังไวตามแรงจูงใจ ปจจุบันคนหันมาใหความสนับสนุนและพัฒนาเครือขายการ

เรียนรูเพ่ือท่ีจะชวยใหกระบวนการเรียนรูเติบโตและกาวหนาอยางม่ันคง ดังนั้นการเรียนรู (Leaning) 

มีความลึกซ้ึงมาก การสั่งสอน บอกเลาใหเขาใจและจําไดเทานั้น ไมใชเรื่องของการทําตามแบบไมไดมี

ความหมายแตการเรียนวิชาตางๆ เทานั้น แตหมายคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมา

จากการสังเกต พิจารณาไตรตรอง แกปญหาท้ังปวง และไมชี้ชัดวา การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปในทาง

ท่ีสังคมยอมรับเทานั้น เด็กโกรธแลวใชคําวาเกลียดครูแลวหนีโรงเรียนก็เปนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเชนกัน๓๔ การเรียนรูจึงเกิดข้ึนทุกขณะของชีวิต 

เกศิน ี จุฑาวิจิตร ไดกลาวถึงหลักการเรียนรูในแงท่ีเก่ียวกับการสื่อสาร๓๕ ดังนี้ 

๑. บุคคลแตละคนมีความสามารถในการเรียนรูท่ีตางกัน ดังนั้นในการสื่อสารเพ่ือให

การศึกษาเรื่องใดก็ตามจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงลักษณะของกลุมเปาหมายเชน คนหนุมสาวมักจะ

เรียนรูไดงายและเร็วกวาคนสูงอายะ คนท่ีฉลาดวาจะเขาใจเรื่องราวท่ีซับซอนไดงายกวา เปนตน 

๒. การเรียนรูมีความสัมพันธกับการตอบสนองทางอารมณ โดยท่ัวไปการสรรเสริญและ

การชื่นชมจะใหประสิทธิภาพในการเรียนรูไดมากกวาการทําโทษ แตบางครั้งการถูกทําโทษก็จะ

กอใหเกิดการเรียนรูไดดี ถามีการกระตุนใหเกิดการตอบสนองทางอารมณอยางรุนแรง 

๓. การแสดงใหเห็นวา ควรทําอยางไรดีกวาการบอกเพียงอยางเดียว เพราะการแสดงถึง

วิธีการใหผูรับสารไดเห็นวาควรทําอยางไร เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการใหการเรียนรูในเรื่องท่ีซับซอน 

๔. ทัศนคติท่ีผูรับสารมีตอผูสงสาร จะมีผลตอทัศนคติท่ีมีตอสารนั้นดวย อยางไรก็ตามใน

ระยะยาวเนื้อหาของสารจะมีความสําคัญมากกวา 

๓๔ กันยา  แสงสุวรรณ, บุคลิกภาพและการปรับตัว, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน, ๒๕๔๒), 

หนา ๑๓๓. 
๓๕ เกศินี  จุฑาวิจิตร, การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น, พิมพครั้งท่ี ๓, (นครปฐม : สถาบันราชภัฏ

นครปฐม, ๒๕๔๘), หนา ๙๙. 

                                                



๒๔ 

๕. ความจํามีความสัมพันธกับความใหมของเรื่องราวหรือเหตุการณ เรามักจะจดจําและมี

การตอบสนองตอขาวสารท่ีไดรับสดๆ รอนๆ มากกวาและการใหขาวสารซํ้าๆ ก็จะกอใหเกิดการจดจํา

ไดดีกวา 

๖. การมีสวนรวมในการเรียนรูทําใหเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน 

๗. การนําเสนอวิธีท่ีแปลกใหม ควรใชท่ีเปนการกระตุนใหเกิดการตอบสนองทางอารมณ

เนื่องจากจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูไดมากกวาการนําเสนอดวยวิธีธรรมดา 

๒.๑.๕ ลักษณะของการเรียนรู 

จากความหมายของการเรียนรู กระบวนการของการเรียนรู สาเหตุของการเรียนรู 

หลักของการเรียนรู พบวา การเรียนรูมีลักษณะสําคัญ๓๖ 

๒.๑.๕.๑ มีลักษณะเปนกระบวนการ (Process) คือการเรียนรูเกิดข้ึนเปนข้ันตอน

หลายข้ันตอนท่ีตอเนื่องกันตามลําดับ ไมใชเกิดข้ึนเพียงข้ันตอนเดียวหรือข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง

เทานั้น 

๒.๑.๕.๒ การเรียนรูมีความหมายครอบคลุมถึงการรับรู (Perception) การเขาใจ 

(Comprehension) และการปรับเปลี่ยน (Transformation) เชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ

ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Conceptualization) การปรับเปลี่ยนระบบคานิยม (Values) เปนตน 

๒.๑.๕.๓ การเปลี่ยนแปลง ในดานความรู (knowledge) ทักษะ (Skills) เจตคติ 

(Attitude) และพฤติกรรมตางๆ (Behaviors) ของบุคคล 

๒.๑.๕.๔ การเกิดการเรียนรูเปนผลมาจากประสบการณ (Experiences) และ

กระบวนการเรียนรูของบุคคล (Learning process) กลาวคือ ประสบการณและกระบวนการการ

เรียนรูท่ีเกิดข้ึนในครั้งกอนจะเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูในครั้งนั้น ประสบการณ และกระบวนการ

เรียนรูท่ีเกิดข้ึนในครั้งนี้จะเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูในครั้งตอไปไมใชเปนผลของความเจริญเติบโต

ของรางกายความเจ็บปวย ความออนเพลีย ฤทธิ์ของยาและสารเสพติดตางๆ  

๒.๑.๕.๕ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน เปนการเปลี่ยนแปลงท้ังในทิศทาง

ท่ีดีข้ึนกวาเดิมหรือถดถอยจากเดิมก็ได เปนการเปลี่ยนแปลงเพียงบางสวนหรือท้ังหมดก็ได 

๒.๑.๕.๖ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากการเรียนรูเปนแบบถาวร

หรือคอนขางถาวร ไมใชเกิดข้ึนเพียงครั้งคราวแลวไมเกิดพฤติกรรมนั้น 

๒.๑.๕.๗ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากาการเรียนรูตองใชเวลา คือ 

ไมเกิดข้ึนในทันทีทันได แตจะเกิดข้ึนอยางชาๆ แบบคอยเปนคอยไป 

๓๖ สนธยา  พลศรี, เครือขายการเรียนรูในการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอ

เดียนสโตร, ๒๕๕๐), หนา ๑๖-๘. 

                                                



๒๕ 

๒.๑.๕.๘ ประสบการณ ท่ีมีผลตอการเรียนรู  เปนท้ังประสบการณตรงและ

ประสบการณทางออม ประสบการณตรง คือ ประสบการณท่ีบุคคลไดรับดวยตนเองหรือการฝกฝน

ดวยตนเองสวนประสบการณออมเปนประสบการณท่ีบุคคลไมไดรับดวยตนเองแตรับผานจากบุคคล

หรือสิ่งตางๆ เชน ครูหรือผูสอน เอกสารตํารา สื่อตางๆ สื่อสารมวลชน เปนตน 

๒.๑.๕.๙ การเรียนรูไมใชวุฒิภาวะ (Maturation) แตตองอาศัยวุฒิภาวะ กลาวคือ 

บุคคลจะมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาในแตละวัยท่ีเปนไปตามธรรมชาติ

ไมใชการเรียนรู เชน การคืบ การคลาน การยืน การเดิน การวิ่ง เปนตน แตบุคคลท่ีมีความสามารถใน

การเรียนรูนั้นจําเปนตองอาศัยวุฒิภาวะท่ีเพียงพอดวย 

๒.๑.๕.๑๐ เกิดข้ึนโดยไมเลือกสถานท่ีและเวลา โดยเหตุบังเอิญหรือการจงใจ แต

ข้ึนอยูกับสถานการณท่ีเหมาะสมและความพรอมในการเรียนรูของบุคคลเปนสําคัญ  

๒.๑.๕.๑๑ เกิดข้ึนไดโดยมีผูสอนหรือหรือไมตองมีผูสอนก็ได คือ เกิดจากการสอน

ของบุคคลอ่ืนหรือปรากฏการณธรรมชาติก็ได 

๒.๑.๕.๑๒ บุคคลมีระยะเวลาของการเรียนรูในเรื่องเดียวกันไมเทากัน บางคนใช

เวลานอยแตบางคนตองใชเวลามาก เนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหเกิดการเรียนรูท่ี

แตกตางกัน 

๒.๑.๕.๑๓ การเกิดการเรียนรูของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปตามลักษณะของ

บุคคลวิธีการเรียนรู และความพรอมของแตละบุคคล 

๒.๑.๕.๑๔ เกิดข้ึนตลอดชีวิตของบุคคลเพราะมีความรูอีกมากท่ีบุคคลยังไมรูและ

มีความจําเปนท่ีจะตองเรียนรูเพ่ือประโยชนในการดํารงชีวิต 

๒.๑.๕.๑๕ ผลของการเรียนรูข้ึนอยูกับความสามารถในการเรียนรูของบุคคล ซ่ึง

แตกตางกันออกไปบุคคลไป บุคคลแตละคนจึงเกิดการเรียนรูในเรื่องเดียวกันท่ีไมเทาเทียมกัน 

๒.๑.๕.๑๖ ไมสามารถสังเกตหรือมองเห็นการเกิดการเรียนรูไดโดยตรง แตจะรูได

จากพฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกมา ซ่ึงสามารถรูไดดวยการสังเกตและการใชเครื่องมือตรวจสอบ เชน 

ความสามารถในการทําบางสิ่งบางอยาง เปนตน 

๒.๑.๕.๑๗ การเรียนรูจะประสบความสําเร็จเม่ือผูเรียนมีความมุงหมาย ความ

ตองการความสนใจในการเรียนและเปนผูเรียนรูดวยตนเอง 

๒.๑.๕.๑๘ การเสริมแรง (Reinforcement) เปนสิ่งท่ีกระตุนหรือจูงใจท่ีสําคัญให

บุคคลเกิดความตองการท่ีจะเรียนรู 

๒.๑.๕.๑๙ การเรียนรูท่ีแทจริง จะเกิดข้ึนเม่ือผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายหรือไดรับในสิ่งท่ีตองการแลว 



๒๖ 

๒.๑.๕.๒๐ การเรียนรูชวยในการปรับตัวของบุคคล ทําใหบุคคลรูจักปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ และการดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนได 

สรุปไดวา การเรียนรูมีลักษณะหลายประการ การจะเสริมสรางความรูใหกับบุคคลจึงตอง

ใหความสําคัญตอลักษณะของการเรียนรูดังกลาว และนํามาใชเปนแนวทางในการสรางเสริมความรู

ใหกับบุคคลดวย จึงจะทําใหการเรียนรูประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ 

๒.๑.๖ รูปแบบของการเรียนรู 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 

๒๕๔๕ หมวด ๔ แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ๓๗ ดังนี้ 

๑. จัดเนื้อหาสารและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูโดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

๒. ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู

มาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

๓. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน รัก

การอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

๔. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน

รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไดในทุกรายวิชา 

๕. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและ

อํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความชอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวน

หนึ่งของการะบวนการเรียนรู 

๖. จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึน ไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดา 

มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

เดวิด โคลบ (David Colb) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบของการเรียนรูและสอนวาสามารถแบง

ออกเปน ๔ รูปแบบ คือ การเรียนรูแบบนักทฤษฎี นักวิเคราะห นักปฏิบัติ และนักกิจกรรม๓๘ ดังนี้ 

๑. การเรียนรูแบบนักทฤษฎี เปนการเรียนรูในลักษณะของแนวความคิด และทฤษฎีซ่ึง

เปนนามธรรม ผูเรียนจะเรียนรูไดดีท่ีสุดเม่ือสิ่งท่ีเรียนนั้นเปนสวนของระบบ รูปแบบ แนวคิดหรือ

ทฤษฎี จะเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรูใหสัมพันธกับทฤษฎีอยางเปนระบบ ไมนิยมท่ีจะใหบุคคลตัดสินลง

๓๗ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา องคการมหาชน, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟก, ๒๕๔๕), หนา ๑๓-๑๔.  
๓๘ David Colb, อ าง ถึ งใน  สุ วิท ย  มู ลคํ า  และอร ทั ย  มู ลคํ า , การเรียน รูสู ค รูมื อ อาชี พ , 

(กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, ๒๕๔๓), หนา ๕๙-๖๕. 

                                                



๒๗ 

ความเห็นและเผชิญกับความคิดท่ีหลากหลาย เม่ือเผชิญปญหาก็จะวิเคราะหและจัดเขาสูแบบแผนขอ

สันนิษฐานหรือจะเรียนรูไดดีท่ีสุด เม่ือตนเองสามารถสรางความสัมพันธกับสิ่งท่ีเรียนรูรูปแบบแนวคิด

ทฤษฎีได 

๒. การเรียนรูแบบนักวิเคราะห เปนกาเรียนรูในลักษณะของการทบทวนสังเกตไตรตรอง

อยางรอบคอบ ผู เรียนจะเรียนรูไดดีทีสุดเม่ือมีโอกาสมีระยะเวลาในการทบทวน ไตรตรองตอ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน จะเก็บขอมูลท้ังจากขอมูลปฐมภูมิและจากผูอ่ืน จะพิจารณาอยางถองแท 

๒.๑.๗ วิธีปฏิบัติการเรียนรู 

Rmelhart และ Norman เสนอแนะวิธีปฏิบัติการเรียนรู ๓ แบบ ท่ีสอดคลองกับกรอบ

แนวคิดเรื่องโครงสรางความรูซ่ึงไดแก๓๙  

๑. การสะสม (Accretion) หมายถึง การสะสมความรูประจําวัน ซ่ึงเทากับการเรียนรู

ขอเท็จจริง  

๒. การปรับ (Tuning) ท่ีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางความรูอยางชาๆ และคอยๆ 

เปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละนอย  

๓. การจัดโครงสรางใหมๆ (Restructuring) เก่ียวของท้ังการจัดโครงสรางใหม และการ

จัดระบบความรูท่ีเคยจัดเก็บแลวใหม ซ่ึงกลไก ๓ วิธีท่ีการเรียนรูอาจจะเกิดข้ึนตามแผนภาพ ๒.๑ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๙ David E. Runelhart & Donald A. Norman อางถึงใน นารีรัตน รักวิจิตรกุล, เอกสารคําสอน

หลักการเรียนรูสําหรับผูใหญ, (มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสาร

คาม, ๒๕๔๔), หนา ๕๖-๕๗. 

                                                



๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ วิธีการปฏิบัติการเรียนรู 

 

 

 

 

การเรียนรู (Learning) 

 

การสะสมความรู 

(Accretion) 

 

การจัดโครงการสรางความรู 

(Restructuring) 

 

การปรับโครงสรางความรู 

(Schema tuning) 

 

- การจับคูความรู ใหม กับ

โครงสรางความรูเดิมท่ีมีอยู 

- การเพ่ิมบางขอมูลความรู

แตตองอยูบนพ้ืนฐานของ

หลักการภายในโครงสราง

ความรูเดิมท่ีมีอยู 

 

- เม่ือความรู ใหมไม

สอดคลองโครงสราง

ความรูท่ีมีอยูหรือเม่ือ

การจัดระบบขอมูลท่ี

มีอยูไมเปนท่ีพึงพอใจ 

โครงสรางความรูท่ีมี

อยูตองมีการจัด 

- การปรับเปลี่ยนทําเพ่ือ

ปรับปรุงความถูกตอง

แมนยํา 

- ปรับปรุงการสรุปท่ัวไป 

- ปรับปรุงความ

เฉพาะเจาะจง  

 

- การกําหนดแบบแผนโครงสรางความรูใหมบนพ้ืนฐาน

ของแบบแผนเกา 

- การนําเขามา การสรางความรูใหมโดยการรวมกับแบบ

แผนเกาท่ีนํามาสรางใหม 

 



๒๙ 

จะเห็นวาขอท่ีทําใหเกิดการเรียนรูข้ึนเรื่อยๆ อยางไมมีท่ีสิ้นสุดการปรับ (Tuning) ความรู

เปลี่ยนแปลงตามกระบวนการท่ีเกิดข้ึน หากไมมีการปรับแลวก็ไมมีการเรียนรู แตรากฐานท่ีสําคัญของ

การเรียนรูท่ีมีบทบาทมากในการสรางกระบวนการเรียนรูคือเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหเกิดการเรียนรู

ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต ซ่ึงองคประกอบท่ีสําคัญมีอยู ๓ อยาง ไดแก คน ความรู และทรัพยากร  

๒.๑.๘ องคประกอบของการเรียนรู  

การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดนั้นตองประกอบดวยองคประกอบ ๓ อยาง คือ 

๑. คน ประกอบดวยผูรูหรือปราชญชาวบาน ผูนําชุมชนหรือองคกร และผูท่ีมีความรูและ

ความชํานาญเฉพาะดานในชุมชน  

๒. ความรู ประกอบดวย ความรูท่ีเปนภูมิปญญาชาวบาน ความรูทางวิชาการ หรือท่ีมา

จากภายนอก และชุดความรูหรือประสบการณท่ีชุมชน และองคกรไดสะสมพัฒนาข้ึน 

๓. ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรวัตถุ เชน เงินทุน ท่ีดิน ปาไม แหลงน้ํา พืช สัตว และ

ผลผลิตของชุมชน 

องคประกอบท้ังสามนี้ จะเปนตัวกําหนดรูปแบบกระบวนการ ตลอดจนเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมการเรียนรูของชุมชน การศึกษาท่ีเกิดข้ึนจึงสอดคลองกับวิถีชีวิตใชประโยชนไดจริง และเปน

กระบวนการเดียวกันกับการพัฒนาชุมชน๔๐ แตสิ่งท่ีขาดหายไปคือสังคมควรจะเปนองคประกอบหนึ่ง

ท่ีจะทําใหการเรียนรูสมบูรณ 

ชูชีพ ออนโคกสูง กลาววาการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดจะตองมีองคประกอบพ้ืนฐานอยางนอย

ท่ีสุด ๔ ประการดวยกัน ดังนี้๔๑ 

๑. แรงจูงใจ (Motive) ในขณะท่ียังมีชีวิตอยู รางกายยอมมีความตองการตางๆ เม่ือใด

รางกายท่ีมีความตองการหรือความไมสมดุลข้ึน จะมีแรงขับ (Drive) แรงจูงใจ (Motive) เกิดภายใน

อินทรียผลักดันใหสิ่งท่ีหายไปนั้นมาใหรางกายอยูภาวะพอดี แรงจูงใจเปนองคประกอบท่ีสําคัญของ

การเรียนรู เพราะเปนตัวจักสําคัญหรือเปนตนตอท่ีแทจริงของพฤติกรรม 

๒. สิ่ งจู งใจ (Incentive) สิ่ งจู งใจเปนสิ่ งลดความเครียดและนําไปสู ความพอใจ 

นักจิตวิทยาเชื่อวาสิ่งจูงใจจะเปนศูนยกลางหรือหัวใจของการเรียนรูเขาถือวาแรงจูงใจ ซ่ึงถือวาเปน

ภาวะภายในของอินทรียและกิจกรรมตางๆ ลวนเกิดข้ึนจากสิ่งจูงใจท้ังสิ้น 

๓. อุปสรรค (A Barrier or Block) นับเปนพ้ืนฐานสําคัญอีกประการหนึ่งของการเรียนรู

เพราะอุปสรรคของสิ่งกีดขวางยอมทําใหเกิดปญหา การท่ีผูเรียนยอมทําใหเกิดปญหา การท่ีผูเรียนเกิด

๔๐ วิชิต  นันทสุวรรณและจํานง แรกพินิจ, แนวทางพัฒนาสังคมชนบทฐานรากภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชช่ิง, ๒๕๔๑), หนา ๑๑๕. 
๔๑ ชูชีพ  ออนโคกสูง, อางถึงใน อารี  พันธมณี, จิตวิทยาการสอนประยุกต, (กรุงเทพมหานคร : ตน

ออ, ๒๕๓๔), หนา ๘๙. 

                                                



๓๐ 

ปญหาจะทําใหผูเรียนพยายามทําซํ้าๆ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือจะฟนฝาอุปสรรคนั้น

ไปสูเปาหมายใหได 

๔. กิจกรรม (Activity) กิจกรรมหรือการตอบสนองของอินทรีย เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเรา 

ทราบวาใครเกิดการเรียนรูหรือไมเพียงใด ชาหรือเร็วอยางไร และเปนสิ่งท่ีใชอางอิง 

(Infer) ไปจนถึงความรูสึกนึกคิดทางจิตใจท่ีซอนเรนอยู เราจะสั่งเกตุเห็นวาคนเรามักจะชอบประกอบ

กิจกรรมท่ีมีความสําเร็จหรือความพอใจมาใหซํ้า ๆ อยูเสมอ แมวาจะไมเจอปญหาใหม ๆ สวน

กิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีไมเคยนําความสําเร็จมาใหนั้นมักจะหลีกเลี่ยง 

สุชา จันทนเอม กลาวถึงองคประกอบของกระบวนการเรียนรูจะเกิดข้ึนตามลําดับข้ันตอน

ดังตอไปนี้๔๒ 

๑. แรงจูงใจ 

๒. เปาหมาย 

๓. ความตรึงเครียด 

๔. การเลือกหาการกระทําท่ีเหมาะสม 

๕. การยึดถือการกระทําท่ีเหมาะสมไวเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

ทรงพล  ภูมิพัฒน กลาวถึงองคประกอบในการเรียนรูท่ีเปนรากฐานของการเรียนรูท้ังหลาย๔๓ 

คือ  

๑. อินทรีย (ตัวผูเรียน) O-Organism 

๒. สิ่งเรา S-Stimullus 

๓. ปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเรา R-Response 

สุโท  เจริญสุข กลาวถึงสวนประกอบทําใหการเรียนไดผลดี ดังนี้๔๔ 

๑. จุดหมายในการเรียน 

๒. การรูความกาวหนาในการเรียน 

๓. การรูจักตัวเอง 

๔. อบรมของผูเรียน 

๕. ทรัพยากรในชุมชน 

จากองคประกอบของกระบวนการเรียนรูท่ีกลาวมาประการหนึ่งท่ีเปนตัวรวมท่ีสําคัญ คือ 

อุปสรรค กอใหการเรียนรูไมประสบความสําเร็จก็ได และบางครั้งยิ่งเปนการเพ่ิมแรงจูงใจเพ่ือจะไปสู

๔๒ สุชา  จันทรเอม, จิตวิทยาสงเสริมการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา, ๒๕๔๑), หนา ๑๒-

๑๖. 
๔๓ ทรงพล  ภูมิพัฒน, จิตวิทยาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๔๐), หนา ๗๗. 
๔๔ สุโท  เจริญสุข, เกร็ดจิตวิทยาประยุกต, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ป.), หนา ๙๔-๙๗. 

                                                



๓๑ 

จุดหมายท่ีตั้งไว แตยอมไมมากเกินไปจนถึงภาวะสุดขีดท่ีจะผานพนไปได ตามปกติธรรมดานั้นเม่ือ

ผูเรียนบังเกิดมีสภาวะบางอยางกระตุนใหมีความตองการท่ีจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว ถาการกระทํา

บรรลุเปาหมายท่ีคิดไวได ผูเรียนยอมเกิดความพึงพอใจ แตถามีอุปสรรคมากีดขวางมิใหบรรลุถึง

วัตถุประสงคหรือเปาหมายไดในทันทีทันใด ผูเรียนมักจะมีความกระวนกระวาย กอใหเกิดสภาวะ ตรึง

เครียดข้ึน ความตรึงเครียดจะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับความแรงกลาของแรงจูงใจ และชนิดของ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน๔๕ อุปสรรคยอมสงผลถึงผลลัพธของการเรียนรูกอใหเกิดวิสัยทัศนและวิธีคิดอยาง

เชื่อมโยงของบุคคลลดลงดวย 

๒.๑.๙ กระบวนการท่ีเอ้ือตอกิจกรรมการเรียนรู 

การจะพิจารณาวาจะใชกระบวนการใดจึงจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลตาม

จุดประสงคท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการตางๆ ท่ีสามารถเลือกใชได ไดแก๔๖ 

๒.๑.๙.๑ กระบวนการสรางความตระหนัก 

๑) สังเกต 

๒) วิจารณ 

๓) สรุป 

๒.๑.๙.๒ กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

๑) สังเกต 

๒) อธิบาย 

๓) รับฟง 

๔) เชื่อมโยงความสัมพันธ 

๕) วิจารณ 

๖) สรุป 

๒.๑.๙.๓ กระบวนการปฏิบัต ิ

๑) สังเกต รับรู 

๒) ทําตามแบบ 

๓) ทําเองโดยไมมีแบบ 

๔) ฝกใหชํานาญ 

๒.๑.๙.๔ กระบวนการเรียนภาษา 

๑) เขาใจสัญลักษณ 

๔๕ สุชา  จันทรเอม, จิตวิทยาสงเสริมการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา, ๒๕๔๑), หนา ๑๔. 
๔๖ สมจิตร  คลายปน, การเขียนแผนการสอนท่ีเนนกระบวนการ, เอกสารลําดับท่ี ๑๙/๒๕๓๙, 

(หนวยศึกษานิเทศก : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี, ๒๕๓๙), หนา ๓-๖.   

                                                



๓๒ 

๒) ผูกโยงเปนความคิดรวบยอด 

๓) สื่อความหมายไดทางอาน เขียน 

๔) วัดความสามารถจํา/เขาใจ/นําไปใช/วิเคราะห/สังเคราะห/ประเมิน

คา 

๒.๑.๙.๕ กระบวนการกลุม 

๑) กําหนดเปาหมายของงานรวมกัน 

๒) กําหนดงานและลําดับข้ันตอนรวมกัน 

๓) แบงงานและลําดับข้ันตอนรวมกัน 

๔) ลงมือปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางรับผิดชอบ 

๕) รับฟงการชี้นําและการวิเคราะหจากผูอ่ืน เพ่ือปรับปรุงงาน 

๖) ชื่นชมในผลงานรวมกัน 

๒.๑.๙.๖ กระบวนการคณิตศาสตร 

๑) วางแผนข้ันตอน 

๒) ปฏิบัติตามข้ันตอน 

๓) ตรวจคําตอบ 

๒.๑.๙.๗ กระบวนการแกปญหา 

๑) สังเกต 

๒) วิเคราะห 

๓) สรางทางเลือก 

๔) ประเมินทางเลือก 

๕) สรุป 

๒.๑.๙.๘ กระบวนการสรางความคิดรวบยอด 

๑) สังเกต 

๒) จําแนกความแตกตาง 

๓) หาลักษณะรวม 

๔) ระบุชื่อความคิดรวบยอด 

๕) ทดสอบและนําไปใช 

๒.๑.๙.๙ กระบวนการสรางเจตคติ 

๑) สังเกต 

๒) วิเคราะห 

๓) สรุป 



๓๓ 

๒.๑.๙.๑๐ กระบวนการวิทยาศาสตร 

๑) สังเกต กําหนดปญหา 

๒) คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน 

๓) รวบรวมขอมูล 

๔) วิเคราะหขอมูล 

๕) สรปุผล 

๒.๑.๙.๑๑ กระบวนการสรางคานิยม 

๑) สังเกต 

๒) ประเมินเชิงเหตุผล 

๓) กําหนดคานิยม 

๔) วางแผนปฏิบัติ 

๕) ปฏิบัติดวยความชื่นชม 

๒.๑.๑๐ ทฤษฎีการเรียนรู 

แนวคิดทางดานทฤษฎีการเรียนรู (Learning theory) ท่ีมีบทบาทโดดเดนมี ๓ 

หลักดวยกัน คือ หลักพฤติกรรมนิยม (behaviorism) หลักปญญานิยม (cognitivism) และหลัก

สรางสรรคองคความรูดวยปญญา (constructivism) อยางไรก็ตาม ยังมีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งท่ี

นาสนใจ คือ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning theory) ของ Bandura ซ่ึงเปนหนึ่งใน

แนวคิดสําคัญของหลักพฤติกรรมนิยมสมัยใหม (modern behaviorism) ซ่ึงมีรายละเอียดของ

แนวคิดตางๆ ดังตอไปนี้๔๗  

๒.๑.๑๐.๑ หลักพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

จุดเนนของหลักพฤติกรรมนิยม คือ สภาพแวดลอมภายนอกเปน

ตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล เชน  

๑) แนวคิดของ Watson ระหวางป ค.ศ. ๑๘๗๘-๑๙๕๘ เปนผูริเริ่ม

แนวคิดพฤติกรรมนิยม โดยหลีกเลี่ยงท่ีจะกลาวถึงจิตใจของคน Watson เสนอวา พฤติกรรมของคน

เกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมและสิ่งเราท่ีถูกสรางข้ึนและท่ีมีอยูตามธรรมชาติ

พฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามปฏิกิริยาภายในของรางกาย เชน ระบบประสาทและอวัยวะสวน

ตางๆ ของรางกาย  แนวคิดของ Watsonทําใหเชื่อวา พฤติกรรม บุคลิกภาพ และการแสดงออกซ่ึง

อารมณของคนเราตางก็เปนพฤติกรรมท่ีถูกเรียนรูท้ังนั้น47๔๘  

๔๗ ภิภพ  ชวังเงิน, พฤติกรรมองคการ, (กรงุเทพมหานคร : สํานักพิมพอักษรพิทยา, ๒๕๔๗), หนา ๔๐๐. 
๔๘ Bolles, R. C., Learning Theory. (New York : Holt Rinehart and Winston. 1975), p. 45. 

                                                



๓๔ 

๒) ทฤษฎีการลองผิดลองถูก (trial and error learning theory) 

ของ Thorndikeระหวางป ค.ศ. ๑๘๗๔-๑๙๔๙ นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เปนบุคคลแรกท่ีริเริ่มทําการ

ทดลองในสัตวเก่ียวกับการเรียนรู โดยศึกษาเก่ียวกับการเรียนรูของแมว ดวยการจัดทํากรงทดลองเพ่ือ

ขังแมว ซ่ึงกรงดังกลาวจะมีประตูเปดและปด โดยใชหวงผูกติดกับเชือกท่ีเชื่อมตอไปยังกลอนประตู 

และมีการวางอาหารไวท่ีดานนอก หากแมวตะปบท่ีหวงจะทําใหประตูเปดและสามารถออกไปกิน

อาหารท่ีอยูดานนอกได ในระยะแรกๆ แมวมีพฤติกรรมท่ีคอนขางสะเปะสะปะในการหาทางออกจาก

กรง แตเม่ือแมวดึงท่ีหวงโดยบังเอิญ จึงทําใหสามารถออกจากกรงได และเม่ือทําการทดลองซํ้าหลายๆ 

ครั้ง แมวก็แสดงพฤติกรรมท่ีฉลาดในลักษณะท่ีเรียกไดวา เปนการเรียนรูเพ่ือหาทางออกจากกรง อัน

เปนผลมาจากประสบการณนั่นเอง จากการทดลองอยางตอเนื่องทําให Thorndike คนพบกฎการ

เรียนรูท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ กฎผลท่ีไดรับ (law of effect) ซ่ึงอธิบายวา พฤติกรรมการเรียนรูจะ

เกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรับผลตอบแทนในสิ่งท่ีตนปรารถนา กฎการฝกหัด (law of exercise) อธิบายวา 

พฤติกรรมการเรียนรูจะเกิดข้ึนเม่ือมีการกระทําซํ้า และเม่ือมีการปฏิบัติซํ้ามากข้ึนก็จะเกิดความ

ชํานาญ และกฎความพรอม (law of readiness) อธิบายวา การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลมี

ความพรอมท่ีจะกระทํา๔๙  

๓ ) ทฤษฎีการเรียนรูการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค (classical 

conditioning theory) ของ Pavlov ระหวางป ค.ศ. ๑๘๔๙-๑๙๓๖ ซ่ึงเปนนักวิทยาศาสตรท่ีมี

ชื่อเสียงมากท่ีสุดคนหนึ่งของรัสเซีย ผูริเริ่มศึกษาทดลองการวางเง่ือนไขใหสุนัขหลั่งน้ําลายเม่ือไดยิน

เสียงกระดิ่ง (ไพบูลย เทวรักษ, ๒๕๔๐, หนา ๑๓) อยางไรก็ตาม ความสนใจเริ่มแรกของ Pavlov นั้น

ไมไดตองการสรางทฤษฎีการเรียนรู แตตองการพัฒนาเทคนิคในการศึกษาสมอง๕๐  

๔ ) ท ฤษ ฎี ก ารวางเ ง่ือน ไขป ฏิ บั ติ ก าร  (operant condition 

learning) ของ Skinner ระหวางป ค.ศ. ๑๙๐๔-๑๙๙๐ ซ่ึงมีแนวคิดสําคัญ คือ พฤติกรรมเปนสมการ

ของผลลัพธของการแสดงพฤติกรรมนั้น ในทางกลับกัน หากการแสดงพฤติกรรมนั้นไมไดรับรางวัล

ตอบแทน แตมีการลงโทษ โอกาสท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมนั้นซํ้าก็นอยลงดวย๕๑  

๔๙ Bolles, R. C., Learning Theory, pp. 3-16. 
๕๐ Bolles, R. C., Learning Theory, p. 38. 
๕๑ Robbins, S. P., Organizational behavior (๑๐th ed.). (Englewood Cliffs, NJ : Prentice-

Hall, 2003), pp 45-46. 
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ส กิน เนอร เสนอทฤษฎี การเรี ยน รู จ ากการวางเง่ือน ไขกรรมวิบ าก  (Operant 

Conditioning) เปนการศึกษาท่ีเนนพฤติกรรมวิบาก (Operant) ดังนั้น การศึกษาการเรียนรูตามแนว

ทฤษฎีของเขาจึงเปนการวางเง่ือนไขพฤติกรรม (Type R (Response) Conditioning)๕๒ 

สกินเนอรเปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ใหความหมายของการเรียนรูวา เกิดจากการ

ทดลองดานจิตวิทยาการศึกษาและวิเคราะหสถานการณการเรียนรูท่ีมีการตอบสนองแบบแสดงการ

กระทํา (Operant Behavior) แบงได ๒ แบบ คือ 

๑. พฤติกรรมการตอบสนอง (Respondent Behavior) เปนปฏิกิริยาสะทอนตอบสนอง

ตอสิ่งเราอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน การสะดุงตกใจ การมีน้ําลายไหล 

๒. พฤติกรรมวิบาก (Operant Behavior) เปนพฤติกรรมท่ีสิ่งมีชีวิตทําข้ึนเองเพ่ือใชเปน

เครื่องมือใหไดรับผลกรรมท่ีปรารถนาหรือหลีกเลี่ยงการไดรับผลกรรมท่ีไมพึงปรารถนา ซ่ึงสัตวหรือ 

มนุษยหรือสามารถทําพฤติกรรมไดหลายๆ อยาง และจะเรียนรูไดวาพฤติกรรมใดไดรับผลกรรมอะไร 

การเรียนรูตามแนวคิดของสกินเนอร เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนอง ซ่ึงสกินเนอรใหความสําคัญตอการตอบสนองมากกวาสิ่งเรา นอกจากนี้สกินเนอรยังให

ความสําคัญตอการเสริมแรง (Reinforcement) วามีผลทําใหเกิดการเรียนรูท่ีถาวรยิ่งข้ึน สกินเนอร

มองวา อัตราการเกิดพฤติกรรมหรือการตอบสนองข้ึนอยูกับผลของการกระทํา คือ การเสริมแรง หรือ

การลงโทษ ท้ังทางบวกและทางลบ ไดแก 

๑. การเสริมแรงทางพฤติกรรม แรงเสริมเปนสิ่งเราท่ีผูเรียนไดรับจากการกระทําซ่ึงสามารถ

แบงออก ๔ ประเภท คือ 

๑.๑ แรงเสริมทางบวก (Positive Reinforce) คือ สิ่งเราท่ีเสริมแรงใหมีพฤติกรรมมาก

ข้ึนเม่ือมันปรากฏหลังจากท่ีสิ่งชีวิตกระทําพฤติกรรม 

๑.๒ แรงเสริมทางลบ (Negative Reinforce) คือ สิ่งเราท่ีเสริมแรงใหพฤติกรรมมาก

ข้ึนเม่ือมันสลายไป หายไป หรือถูกนําออกไป หรือทําใหสิ่งมีชีวิตนั้นไดรับการปลดปลอยจากสิ่งท่ีเปน

ทุกข 

๑ .๓  สิ่ งเร า ท่ี เป น โทษหรื อผลกรรมทางลบ (Aversive Stimulus ; Unpleasant 

Consequence) คือ ผลกรรมท่ีเปนโทษเปนผลกรรมท่ีทําใหผูเรียนหยุดหรือลดการทําพฤติกรรม 

๑.๔ การไมไดรับแรงเสริมหรือการลงโทษ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนแลวไมไดรับผลกรรม

ทางบวกหรือทางลบ หรือไมสามารถทําใหตนหลีกเลี่ยงจากความเปนทุกขได ผูเรียนจะหยุดการทํา

พฤติกรรมนั้นไปเอง 

๕๒ Morris L. Bigge S. Samuel Shermis, Learning Theories For Teachers : How Does 

Skinner’s Operant Conditioning Work?, (New York : Macmillan, 1988), pp. 101-108. 

                                                



๓๖ 

๒. ชนิดของแรงเสริม (Reinforce) ไมวาแรงเสริมจะเปนประเภทใด เราสามารถแบงแรง

เสริมเหลานี้ออกเปน ๒ ชนิดดังนี้ 

๒.๑ แรงเสริมปฐมภูมิ (Primary Reinforce) เปนแรงเสริมท่ีสนองความตองการข้ัน

พ้ืนฐานทางกายท่ีจําเปนโดยตรง เชน อาหาร น้ํา การกระตุนเราดวยเพศตรงขาม การถูกไฟฟาดูด 

เปนตน 

๒.๒ แรงเสริมทุติยภูมิ (Secondary Reinforce หรือ Conditioned Reinforce) เปน

แรงเสริมท่ีสามารถนําไปแลกเพ่ือใหไดมาซ่ึงแรงเสริมปฐมภูมิได และเปนแรงเสริมท่ีเก่ียวของกับ

ความรูสึกและความตองการทางสังคม 

๒.๑.๑๐.๒ หลักปญญานิยม (Cognitivism) 

หลักปญญานิยมเปนแนวคิดของนักจิตวิทยากลุม Gestalt ซ่ึงเปน

คําในภาษาเยอรมัน แปลวา จัดรวมเขาดวยกัน แนวความคิดของสํานักนี้ต้ังอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อ

ท่ีวา การแสดงพฤติกรรมของบุคคลเปนการตอบสนองตอสิ่งเรา แตการท่ีแตละบุคคลแสดงพฤติกรรม

ตอสิ่งเราเดียวกันแตกตางกันนั้น เนื่องจากระบบคิดและสติปญญาของแตละบุคคลในการคิด การ

ตีความ และการทําความเขาใจกอนแสดงพฤติกรรมออกมานักคิดในสํานักนี้มีความเห็นวา เราสามารถ

เขาใจถึงการเรียนรูไดในฐานะท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงของความรูท่ีถูกเก็บไวในความทรงจํา๕๓ เปน

แนวทางท่ีใหความสําคัญกับระบบการคิด และกระบวนการภายในดานสติปญญาของแตละบุคคลท่ีมี

ผลตอรูปแบบของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา ประกอบดวยนักทฤษฎีสําคัญ ๆ เชน Kohler, Koffka, 

Tolman, Honzik และ Wertheimer แตในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู ๓ 

ลักษณะ ดังนี้๕๔  

๑ ) การเรียนรู โดยการหยั่ งรู  (Insight learning) โดย Kohler 

นักจิตวิทยากลุม Gestalt เปนผูทําการทดลองเก่ียวกับกระบวนการรูคิดและการคิดแกไขปญหาโดย

การหยั่งรู โดยแนวคิดหลักท่ีไดจากการทดลอง คือ การเรียนรูเปนผลจากการท่ีผูเรียนรูมีปฏิสัมพันธ

กับสภาพแวดลอม และการรับรูเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการเรียนรู โดยท่ีไมตองมีการลองผิดลองถูกผูเรียนรู

สามารถเกิดการหยั่งรูในการแกไขปญหา โดยไมจําเปนตองมีการเสริมแรง 

๒) การเรียนรูโดยเครื่องหมาย (Sign learning) เปนแนวคิดของ 

Tolman ซ่ึงการเรียนรูตามแนวคิดนี้ อธิบายวา การเรียนรู คือ การท่ีผูเรียนรูทราบถึงเครื่องหมาย 

๕๓ Baruque, L. B., & Melo, R. N., Learning theory and instructional design using 

learning objects. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(4), 2004, pp 343-370. 
๕๔ จิราภา  เต็งไตรรัตน, และคณะ, จิตวิทยาท่ัวไป. พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐), หนา ๑๓๓-๑๓๖. 
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(sign) และสามารถคาดการณวาจะเกิดเหตุการณใดข้ึน เปนการพัฒนาความคาดหวังเก่ียวกับ

ความสัมพันธของสิ่งเราในสิ่งแวดลอมนั้น ๆ 

๓) การเรียนรูแฝง (Latent learning) เปนแนวคิดของ Tolman 

and Honzik ซ่ึงอธิบายวา การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนแตยังไมแสดงออกมาใหเห็นในระหวางท่ีเกิดการเรียนรู

เกิดข้ึนในชวงท่ีรางกายมีแรงขับ (drive) ต่ํา หรือไมมีรางวัลจูงใจ แตหากมีการเสริมแรงหรือรางกายมี

แรงขับสูง การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนนั้นก็จะแสดงตัวออกมาทันที ซ่ึง Tolman เชื่อวา การใหรางวัลและการ

ลงโทษเปนสิ่งท่ีสามารถบอกไดวาจะเกิดพฤติกรรมอะไรแตไมไดเปนการคงไว ซ่ึงพฤติกรรมนั้น ๆ โดย

ไมเกิดพฤติกรรมอ่ืนข้ึนมา 

๒.๑.๑๐.๓ หลักสรางสรรคองคความรูดวยปญญา (Constructivism) 

นักทฤษฎีในกลุมนี้มีแนวคิดวา การเรียนรูเกิดจากประสบการณ๕๕ 

นักทฤษฎีสําคัญๆ เชน Piagetและ Vygotsky โดย Piaget มีแนวคิดวา ผูเรียนรูเปนผูสรางความรูโดย

การลงมือกระทําหากผูเรียนรูถูกกระตุนดวยปญหาท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา (cognitive 

conflict)จะสงผลใหเกิดการเสียสมดุล (disequilibrium) ซ่ึงผูเรียนรูตองปรับโครงสรางทางปญญา 

(cognitive structuring) ใหเขาสูภาวะสมดุล โดยวิธีการตางๆ ไดแก การเชื่อมโยงความรูเดิมกับ

ขอมูลขาวสารใหม จนนํามาสูการสรางความรูใหมหรือเกิดการเรียนรูนั่นเอง สวน Vygotsky มีแนวคิด

วา ปจจัยทางสังคมเปนศูนยกลางในการพัฒนาของเด็ก๕๖ โดยท่ีผูเรียนรูสามารถสรางความรูโดยการมี

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เชน พอ แมครู และเพ่ือน เปนตน ดังนั้น กระบวนการเรียนรูจึงเปนกระบวนการ

ท่ีเกิดข้ึนภายในของผูเรียน โดยผูเรียนรูเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีพบเห็นกับ

ความรูเดิมท่ีมีอยูเพ่ือสรางเปนโครงสรางทางปญญา (cognitive structure) ซ่ึงจะมีการพัฒนาโดย

ผานกระบวนการซึมซับ (assimilation) เอาความรูใหมจากสภาพแวดลอมภายนอกเขามาเก็บไวและ

ปรับโครงสรางทางปญญาใหเขาสูสภาพสมดุล หรือการเกิดการเรียนรูนั่นเอง และยังมีการเรียนรูทาง

สังคม ของนักทฤษฎีตางๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

๕๕ Baruque, L. B., & Melo, R. N., Learning theory and instructional design using 

learning objects, 2004, p. 346. 
๕๖ De Vries, R., Vygotsky, Piaget, and education: A reciprocal assimilation of 

theories and education practices, [อ อ น ไ ล น ]. แ ห ล ง ท่ี ม า  http://www.uni.edu/freeburg/ 

publication/Vykotsky %20Piaget%20and%20Edu [14 January 2559]. 
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๓๘ 

๒.๑.๓ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social learning theory) 

ทฤษฎีนี้เสนอวา การเรียนรูหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการ

สังเกตและการเลียนแบบจากตนแบบ สิ่งแวดลอม เหตุการณ และสถานการณท่ีบุคคลมีความสนใจ 

โดยกระบวนการเลยีนแบบ ประกอบดวย ๔ กระบวนการสําคัญ คือ๕๗  

๑) กระบวนการความสนใจ (Attentional process) คือ กระบวนการท่ีบุคคล

รูสึกสนใจในตัวแบบ และสถานการณท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ เนื่องจากผูเรียนเห็นวาตัวแบบและสถานการณ

ดังกลาวเปนเรื่องสําคัญ ตลอดจนเห็นวาตัวแบบนั้นมีความเหมือนกับผูเรียน 

๒ ) กระบวนการความจํา (Retention process) คือ กระบวนการในการจํา

พฤติกรรมของตัวแบบไดดี ซ่ึงจะทําใหสามารถเลียนแบบและถายทอดแบบมาไดงาย 

๓ ) กระบวนการการแสดงออก (Motor and reproduction process) คือ 

กระบวนการทําตามพฤติกรรมของตัวแบบ ซ่ึงหมายความวา ภายหลังจากท่ีผูเรียนไดสังเกตพฤติกรรม

ของตัวแบบแลวจะแสดงพฤติกรรมตามอยางตัวแบบ 

๔ ) กระบวนการเสริมแรง (Reinforcement process) หมายถึง หากมีการ

เสริมแรงเชน การใหรางวัลตอพฤติกรรมหนึ่งๆ จะทําใหบุคคลใหความสนใจในพฤติกรรมแบบนั้น

เพ่ิมข้ึน เรียนรูดีข้ึน และแสดงพฤติกรรมนั้นบอยครั้งข้ึน 

ทฤษฎี การเรียนรู  (learning theory) ทางสั งคมนี้  เป นกระบวนการท่ี ทํ าให คน

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนไดจากการไดยินการสัมผัส การอาน การใช

เทคโนโลยี การเรียนรูของเด็กและผูใหญจะตางกัน เด็กจะเรียนรูดวยการเรียนในหอง การซักถาม 

ผูใหญมักเรียนรูดวยประสบการณท่ีมีอยู แตการเรียนรูจะเกิดข้ึนจากประสบการณท่ีผูสอนนาเสนอ 

โดยการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผู เรียน ผูสอนจะเปนผู ท่ีสรางบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ี

เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู ท่ีจะใหเกิดข้ึนเปนรูปแบบใดก็ไดเชน ความเปนกันเอง ความเขมงวดกวดขัน 

หรือความไมมีระเบียบวินัย สิ่งเหลานี้ผูสอนจะเปนผูสรางเง่ือนไข และสถานการณเรียนรูใหกับผูเรียน 

ดังนั้น ผูสอนจะตองพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมท้ังการสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน ซ่ึงทฤษฎี

การเรียนรูสามารถแบงตามผูคนพบ เชน Bloom, Mayor, Tylor และ Gagne ดังนี้ 

๑. การเรียนรูตามทฤษฎีของ Bloom (Bloom's Taxonomy)  

Bloom ไดแบงการเรียนรูเปน ๖ ระดับ ไดแก 

๑.๑ ความรูท่ีเกิดจากความจํา (Knowledge) ซ่ึงเปนระดับลางสุด 

๑.๒ ความเขาใจ (Comprehend) 

๑.๓ การประยุกต (Application) 

๑.๔ การวิเคราะห (Analysis) สามารถแกปญหา ตรวจสอบได 

๕๗ “เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๖-๔๗.” 
                                                



๓๙ 

๑.๕ การสังเคราะห (Synthesis) สามารถนําสวนตางๆ มาประกอบเปนรูปแบบใหม

ไดใหแตกตางจากรูปเดิม เนนโครงสรางใหม 

๑ .๖  การประเมินค า  (Evaluation) วัด ได  และตั ดสิน ได ว าอะไร ถูกหรือผิ ด 

ประกอบการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผลและเกณฑท่ีแนชัด 

๒. การเรียนรูตามทฤษฎีของเมเยอร (Mayor)  

ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะหความจําเปนเปนสิ่งสําคัญ และ

ตามดวยจุดประสงคของการเรียน โดยแบงออกเปนยอยๆ ๓ สวนดวยกัน 

๒.๑ พฤติกรรม ควรชี้ชัดและสังเกตได 

๒.๒ เง่ือนไข พฤติกรรมสําเร็จไดควรมีเง่ือนไขในการชวยเหลือ 

๒.๓ มาตรฐาน พฤติกรรมท่ีไดนั้นสามารถอยูในเกณฑท่ีกําหนด 

๓. การเรียนรูตามทฤษฎีของบรูเนอร (Bruner) 

๓.๑ ความรูถูกสรางหรือหลอหลอมโดยประสบการณ 

๓.๒ ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน 

๓.๓ ผูเรียนเปนผูสรางความหมายข้ึนมาจากแงมุมตางๆ 

๓.๔ ผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมท่ีเปนจริง 

๓.๕ ผูเรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง 

๓.๖ เนื้อหาควรถูกสรางในภาพรวม 

๔. การเรียนรูตามทฤษฎีของไทเลอร (Tylor) 

ความตอเนื่อง (Continuity) หมายถึง ในวิชาทักษะ ตองเปดโอกาสใหมีการฝกทักษะ

ในกิจกรรมและประสบการณบอยๆ และตอเนื่องกัน 

การจัดชวงลําดับ (Sequence) หมายถึง หรือการจัดสิ่งท่ีมีความงาย ไปสูสิ่งท่ีมีความ

ยาก ดังนั้นการจัดกิจกรรมและประสบการณ ใหมีการเรียงลําดับกอนหลัง เพ่ือใหไดเรียนเนื้อหาท่ี

ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

บูรณาการ (Integration) หมายถึง การจัดประสบการณจึงควรเปนในลักษณะท่ีชวย

ใหผูเรียน ไดเพ่ิมพูนความคิดเห็นและไดแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลองกัน เนื้อหาท่ีเรียนเปนการเพ่ิม

ความสามารถท้ังหมด ของผูเรียนท่ีจะไดใชประสบการณไดในสถานการณตางๆ กัน ประสบการณการ

เรียนรู จึงเปนแบบแผนของปฏิสัมพันธ (interaction) ระหวางผูเรียนกับสถานการณท่ีแวดลอม 

 

 

 

 



๔๐ 

๕. ทฤษฎีการเรียนรู ๘ ข้ัน ของกาเย (Gagne) 

๕.๑ การจูงใจ (Motivation Phase) การคาดหวังของผูเรียนเปนแรงจูงใจในการ

เรียนรู 

๕ .๒ การรับรูตามเปาหมายท่ีตั้งไว (Apprehending Phase) ผู เรียนจะรับรูสิ่งท่ี

สอดคลองกับความตั้งใจ 

๕.๓ การปรุงแตงสิ่งท่ีรับรูไวเปนความจํา ( Acquisition Phase) เพ่ือใหเกิดความจํา

ระยะสั้นและระยะยาว 

๕.๔ ความสามารถในการจํา (Retention Phase) 

๕.๕ ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งท่ีไดเรียนรูไปแลว (Recall Phase) 

๕.๖ การนําไปประยุกตใชกับสิ่งท่ีเรียนรูไปแลว (Generalization Phase) 

๕.๗ การแสดงออกพฤติกรรมท่ีเรียนรู ( Performance Phase) 

๕ .๘  การแสดงผลการเรียนรูกลับไปยังผู เรียน ( Feedback Phase) ผู เรียนได

รับทราบผลเร็วจะทําใหมีผลดีและประสิทธิภาพสูง 

การเสริมสรางกระบวนการเรียนรู หมายถึง การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยหลัก

พฤติกรรมนิยม (behaviorism) หลักปญญานิยม (cognitivism) และหลักสรางสรรคองคความรูดวย

ปญญา 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู 

องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรท่ีมีการสรางชองทางใหเกิดการถายทอดความรูซ่ึงกัน

และกันภายในระหวางบุคลากร ควบคูไปกับการรับความรูจากภายนอก โดยมีเปาประสงคสําคัญ คือ 

เพ่ือใหมีโอกาสไดใชความรูเปนฐานในการพัฒนาตอไป ผูบุกเบิก แนวคิดเก่ียวกับองคกรแหงการ

เรียนรู เปนคนแรกคือ Chris Argyris เริ่มข้ึนประมาณป ค.ศ.๑๙๗๘ จากงานเขียน ชื่อ Organization 

Learning แตยังไมเปนท่ีแพรหลายนัก เพราะมีเนื้อหาเชิงวิชาการท่ีเขาใจยาก ตอมาป ค.ศ.๑๙๙๐ 

Peter M. Senge Ph.D. ศาสตราจารยแหง MIT Sloan School of Management ไดเขียน “The 

Fifth Discipline : The Art and The Learning Organization” หรือ “วินัย ๕ ประการ” แนวคิด

เพ่ือนํา องคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) และไดรับความ

นิยมปฏิบั ติ กันอย างแพรหลายใน เวลาตอมา จนกระท่ั ง American Society for Training 

Development-ASTD สมาคมเพ่ือการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรท่ีใหญท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา    

ไดประกาศเกียรติคุณใหเขาเปนนักวิชาการเกียรติคุณดีเดนประจํา ป ค.ศ. ๒๐๐๐๕๘  Peter M. 

๕๘ วินัย ๕ ประการ (The fifth Discipline), ระบบจัดการฐานความรู. [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 

http://www.wasant.org/Knowledge/tutor/Km๘.php [๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗]. 

                                                



๔๑ 

Senge กลาววา “Learning in organization means the continuous test of experience, the 

transformation of that experience into Knowledge-accessible to the whole 

organization, and relevant to its core purpose.”๕๙  ซ่ึงมีนักวิชาการไทยใหคํา จํากัดความไว

วา องคกรท่ีบุคลากรภายในองคกรไดขยายความสามารถของตนอยางตอเนื่องท้ังในระดับบุคคล 

ระดับกลุมบุคคลและระดับองคกร เพ่ือสรางผลลัพธท่ีบุคคลในระดับตางๆ ตองการอยางแทจริง เปน

องคกรท่ีบุคลากรมีความคิดใหมๆ และการแตกแขนงของความคิดไดรับการยอมรับเอาใจใส         

เปนองคกรท่ีบุคลากรในองคกรมีการเรียนรูอยางตอเนื่องดวยวิธีการท่ีจะเรียนรูไปดวยกันท้ังองคกร๖๐ 

ในแงขององคกร การสนับสนุนใหบุคลากรฝกอบรมเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอแลว

สําหรับยุคนี้ จากการศึกษาพบวามีการนํา ไปใชประโยชนหลังจากนั้นเพียงแค ๑๐ % เม่ือท้ิงหางไป ๒ 

สัปดาห หากไมไดนํากลับมาใชอีก ทักษะหรือความรูตางๆ จะเลือนหายไป ๘๗ % อีกท้ังองคกรรูป

แบบเดิมๆ มักจะมีงานยุงๆ จนไมมีเวลาทบทวน อาน ศึกษา ปรับปรุง นอกจากนี้การสั่งสมความรูอยู

ท่ีผูใดผูหนึ่งมากๆ อีกดานหนึ่งอาจกลายเปนจุดออนไดเชนกัน เพราะเม่ือบุคคลนั้นมีการโยกยาย

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีทํางาน องคความรูก็พลอยสูญไปดวย หรือในกรณีของหนวยงานราชการจะ มี

ผลงานทางวิชาการออกมาทุกป แตหลายชิ้นเปนเพียงเพ่ือปรับระดับหรือตําแหนงหลังจากนั้นจะถูก

เก็บข้ึนหิ้ง ไมเคยมีการนํา มาแบงปน ถายโอน หรือตอยอดระหวางบุคลากรใหเกิดการเรียนรูรวมกัน

เอ้ือใหเกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) เพ่ือใหทันตอความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนอยูเสมอ และนําไปสูการสรางเปนฐานความรูท่ีเขมแข็ง (Core competence) ขององคกร

ตอไป ซ่ึงการเรียนรูในแงมุมนี้ไมจํากัด และอาจมีการเรียนรูขามสายงานกันได 

๒.๒.๑ ความเปนมาขององคกรแหงการเรียนรู 

องคกรแหงการเรียนรูแนวความคิดนี้ไดกอตัวข้ึนหลังจากสงครามโลกครั้งท่ีสอง 

วิวัฒนาการของแนวคิดนี้ เริ่มแรกเม่ือ พ .ศ . ๒๔๘๑ โดย John Dewey ผู เปนท่ีรูจักกันดีในวง

การศึกษา เขาไดเขียนหนังสือเรื่องประสบการณและการศึกษา (Experience and Education) โดย

ไดแนวคิดจากการเรียนรูผานประสบการณ (Experience Learning) ซ่ึงสงผลใหเกิดกระแสความ

สนใจในเรื่องการเรียนรูของมนุษยและศาสตรดานการบริหารและการจัดการ๖๑ 

๕๙ อ งค ก ร แ ห ง ก า ร เรี ย น รู , ร ะ บ บ จั ด ก า ร ฐ า น ค ว า ม รู . [อ อ น ไล น ], แ ห ล ง ท่ี ม า  : 

http://www.wasant.org/Knowledge/tutor/Km๗.php  [๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗]. 
๖๐ สาริน (นามแฝง), องคกรอัจฉริยะ:องคกรแหงการเรียนรู, สลค.สาร, ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๔ (มีนาคม

๒๕๔๗) : หนา ๑๒. 
๖๑ วีระวัฒน  ปนนิตามัย, การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, 

๒๕๔๓), หนา ๕๓. 
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๔๒ 

ในเวลาตอมามีบุคคลท่ีไดพัฒนาแนวคิดองคกรแหงการเรียนรูจนไดชื่อวาเปนบิดาแหง

ศาสตรนี้ คือ Peter M. Senge ศาสตราจารยชาวอเมริกันในสาขาวิชาบริหารการจัดการและ

การศึกษาแหง Massachusetts Institute of Technology (MIT) รวมกับคณะและผูบริหารองคกร

ธุรกิจชั้นนําไดรวมตัวกันศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือหาแนวทางฟนฟูบริษัทธุรกิจ

ท่ีประสบความลมเหลวในการดําเนินกิจการหลายแหงในสหรัฐอเมริกา Senge ไดเขียนตนฉบับ

หนังสือท่ีมีชื่อวาวินัยท้ังหา (The Fifth Discipline) ซ่ึงแมยังไมไดตีพิมพแตไดรับความสนใจมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเหลานักวิชาการ จนกระท้ังไดมีการจัดต้ังศูนยเพ่ือการศึกษาการเรียนรู ใน

องคกร (Center for Organization Learning) อันเปนผลใหความรูในเรื่ององคกรแหงการเรียนรูได

ผลิตข้ึนอยางมากมาย อีกท้ังมีการเผยแพรอยางแพรหลาย ในปพ.ศ. ๒๕๓๓ หนังสือวินัยท้ังหาไดรับ

การตีพิมพและไดรับความนิยมไปท่ัว ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ Senge ไดตีพิมพหนังสือชื่อระบําแหงการ

เปลี่ยนแปลง (The Dance of Change)  ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงระดับรากหญา ๑๐ 

ประการและในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เขาไดเขียนหนังสือเรื่องโรงเรียนแหงการเรียนรู (School that Learn) 

อันมีเนื้อหาเก่ียวกับสถานศึกษาท่ีไดนําแนวคิดขององคกรแหงการเรียนรูไปใชเพ่ือใหสามารถพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนใหดียิ่งข้ึน๖๒  ในปเดียวกันนี้เอง สมาคมฝกอบรมและพัฒนา

ทรัพยากรท่ีใหญ ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา (American Society for Training and Development-

ASTD) ไดประกาศเกียรติคุณให Senge เปนนักวิชาการเกียรติคุณดีเดน ซ่ึงปจจุบันนี้ในวงการวิชาการ

และการบ ริห าร ท่ั ว โลกต า งให ก ารยอมรับ Senge และขน าน นาม เขาว า  “Mr.Learning 

Organization”๖๓ 

๒.๒.๒ ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 

องคกรแหงการเรียนรูวาเปนองคกรท่ีสมาชิกมีความตื่นตัวและมีแรงบันดาลใจท่ี

จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง มีความคิดริเริ่มท่ีจะสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหเกิดข้ึนกับ

องคกร มีความสัมพันธเพ่ือการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกกับตัวองคกรเอง เปนองคกรท่ีแสวงหา

ความเปนไปไดและโอกาสเพ่ือการพัฒนา เพ่ือความเติบโตเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหมๆ 

อยางตอเนื่อง๖๔ 

๖๒ วีระวัฒน  ปนนิตามัย, การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, 

๒๕๔๓,) หนา ๕๒-๕๗. 
๖๓ เดชน  เทียมรัตน และ กานตสุดา มาฆะศิรานนท, วินัยสําหรับองคการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : 

เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๔๔), หนา ๔.  
๖๔ วิโรจน  สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ, ปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคกรแหงการ

เรียนรู : ขอเสนอผลการวิจัยเพ่ือการพัฒนาและการวิพากษ, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน, ๒๕๔๔), หนา 

๕๕. 

                                                



๔๓ 

ไดอธิบายวาแนวคิดใหมของแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการพัฒนาองคกรให

เปน “องคกรเอ้ือการเรียนรู” และใหความหมายไววาหมายถึงท่ีซ่ึงบุคลากรแตละคนแตละกลุมท่ัวท้ัง

องคกร มีอิสระในการเรียนรู สรางความรูหลากหลายรวมกันแบงปน ความรูเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะและ

ศักยภาพ ท่ีกอใหเกิดความกาวหนาในการดําเนินกิจการขององคกรไปสูเปาหมายอยางตอเนื่อง๖๕ 

เปนองคกรท่ีมีบรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและกลุม มีการสอนสมาชิกในองคกรใหมี

กระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือใหเขาใจในสรรพสิ่ง ขณะเดียวกันสมาชิกทุกคนก็ชวยองคกรเรียนรูจาก

ความผิดพลาดและความสําเร็จซ่ึงสงผลใหทุกคนไดตระหนักในความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกรท่ีใชการเรียนรูเปนแนวทางในการปฏิรูปองคกรสู

การเปนผูนําในทางอุตสาหกรรม ใชการเรียนรูเปนแนวทางในการปรับปรุงผลงานเพ่ือนําสูความสําเร็จ

ทางธุรกิจ ใชความมุงม่ันจะเรียนรูในการสรางความสําเร็จใหแกองคกรโดยอยูภายใตระบบการเรียนรู

ท่ีหลากหลายกวางขวางมีการแทรกการเรียนรูเขาไปในการปฏิบัติงานใชความรูพัฒนาความสามารถ

ใหมๆ สรางเสริมสมรรถนะใหมๆ อันจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาผลงานใหดียิ่งข้ึน 

โดยสรุปแลวองคกรแหงการเรียนรู หมายถึงองคกรท่ีมีบรรยากาศสนับสนุน กระตุน ให

บุคลากรในองคกรเกิดการใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง และเปดโอกาสใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนได

อยางเต็มท่ี อีกท้ังสงเสริมใหสมาชิกมีใจเปดกวางในการเรียนรูรวมกันและมีการถายทอดความรู       

ซ่ึงกันและกันอยูตลอดเวลาเพ่ือการเรียนรูรวมกันท้ังองคกร ซ่ึงจะสงผลใหองคกรปรับตัวทามกลาง

ความเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๓ กระบวนการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 

คณะผูวิจัยไดศึกษากระบวนการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู สรุปข้ันตอนการ

พัฒนาสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรู ดังนี้ ๖๖ 

๒.๒.๓.๑ สรางบรรยากาศเปด คือการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนทราบความ

จําเปนท่ีตอง  มีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นจะกอใหเกิดประโยชนแกทุกคนเพราะการ

เปลี่ยนแปลง  จะเปนการพัฒนาองคกรใหกาวหนาและม่ันคงตอไป 

๒.๒.๓.๒ สรางวินัยท้ัง ๕ ประการ คือการทําใหสมาชิกในองคกรทุกคนมีวินัยท้ัง 

๕ ประการ เพ่ือเปนการปรับวิธีการคิด การกระทําเพ่ือตนเองและเพ่ือองคกร 

๖๕ อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง, นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู : องคการเอ้ือการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๒๖๙. 
๖๖ กรมวิชาการ, การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลําดับ      

ท่ี ๓ : แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔), 

หนา ๔๐-๕๑. 

                                                



๔๔ 

๒.๒.๓.๓ พัฒนาองคกรเรียนรูในระดับองคกร การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆใหพรอมกับการเรียนรูเชนคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต หนังสือและวัสดุอุปการณตางๆ เพ่ือให

พรอมตอการเรียนรูเพ่ือการนําไปใชใหเกิดประโยชน รวมถึงการพัฒนาระบบบริการการเรียนรูท่ี

ละเอียดชัดเจนสอดคลองกับการทํางานของแตละหนวย 

๒.๒.๓.๔ การพัฒนาผูนํา ผูนําตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะในดานการบริหารการ

เรียนรูโดยเปนท้ังผูออกแบบ ผูสอน ผูชวยเหลือและผูเรียนรู 

๒.๒.๓.๕ กําหนดรูปแบบของการพัฒนาองคกรการเรียนรู คือการกําหนดวา

บุคคลในแตละหนาท่ีควรเรียนรูเรื่องอะไร โดยวิธีการอยางไร จึงจะทําใหเขาเหลานั้นมีท้ังองคความรู 

และทักษะท่ีเหมาะสมกับตําแหนงและลักษณะงาน โดยจะเปนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ เชนการ

อบรมการสัมมนาและการวิจัยเพ่ือใหแตละบุคคลมีความเปนมืออาชีพ 

๒.๒.๓.๖ กําหนดมาตรการในการถายเทองคความรูและทักษะเขาสูการปฏิบัติงาน

ตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยเปนลักษณะของการท่ีไดรับความทาทายและการสนับสนุนเพ่ือใหโอกาส

ประสบความสําเร็จข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

๒.๒.๓.๗ การพัฒนาและสงเสริมระบบการทํางานเปนทีมโดยดําเนิน การอยาง

เปนระบบเชนการกําหนดเปาหมายองคกร มีความเขาใจบทบาทและหนาของแตละ คนใหอํานาจใน

การตัดสินใจสงเสริมขวัญและกําลังใจ 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 

มนุษยเปนสัตวสังคม ชีวิตแตละชีวิตตองมีสวนสัมพันธกัน ตองพ่ึงพาอาศัยกัน จะอยูโดด

เดี่ยวคนเดียวไมได และการจะอยูรวมกันนั้นจะตองมีความมีความเอ้ืออารีตอกัน มีความเห็นอกเห็นใจ

กัน ชวยเหลือกัน มีความเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผกัน ถอยทีถอยอาศัยกัน มีความรักความเมตตา 

ปรารถนาดีตอกัน จึงจะอยูรวมกันไดอยางมีความสุข โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนของ

ศาสนาท่ีตนเองนับถือ๖๗ คุณธรรมและจริยธรรมมีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับศาสนาเปนอยางยิ่ง0 

เพราะทุกศาสนามีคําสั่งสอนท่ีเปนแนวปฏิบัติทางธรรมท่ีนําไปสูการดํารงชีวิตอยางมีความสุข0 ศาสนา

จะกําหนดวาสิ่งใดควรทําและควรละเวน 0 เพ่ือใหผูนับถือและศรัทธาในศาสนาปฏิบัติตามศีลและธรรม

ท่ีกําหนดไว 0 เนื่องจากศาสนามีความเก่ียวของกับการดํารงชีวิต ศาสนาจะเปนเสมือนคําสอนท่ีสราง

ความเขาใจในสภาพท่ีเปนเง่ือนไขทางธรรมชาติท่ีไมอาจแสวงหาคําตอบท่ีชัดเจนได 0 คุณธรรม

๖๗ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา 

๑๒๑. 

                                                



๔๕ 

จริยธรรมและศาสนาจึงมีความเก่ียวของสัมพันธกัน 0 โดยเฉพาะคําวา 0 คุณธรรมนั้นมีความหมายท่ี

ใกลเคียงกับคําวาศีลธรรมเปนอยางยิ่ง0 ๖๘  

คุณธรรมและจริยธรรมเปนเสมือนบทบัญญัติของความดีและความงามของจิตใจท่ีสงผล

ใหบุคคลประพฤติดีประพฤติชอบ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอการ

ตอการอยูรวมกันของคนในสังคมนั้นๆ นักจริยศาสตรและสังคมศาสตรไดใหความหมายของคุณธรรม

และจริยธรรมท้ังท่ีเปนพ้ืนฐานของความคิดและความหมายท่ีเก่ียวของและเชื่อมโยงกับพฤติกรรมใน

ดานอ่ืน ๆ ดวย  ดังท่ี อาริสโตเติล (Aristotle) ไดกลาวถึงความหมายของธรรมชาติและคุณธรรม

จริยธรรมวาเปนคุณลักษณะท่ีทําใหปจเจกชนท้ังหลายอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข๖๙   

๒.๓.๑ ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 

ไดมีนักวิชาการ นักการศึกษากลาวถึงความหมายของคุณธรรมจริยธรรมไว

มากมาย สามารถสรุปไดดังนี ้

หลักธรรมท่ีเปนหัวใจพุทธศาสนาท่ีนํามาสั่งสอน มี ๓ ประการ คือ ๑) ใหเวนความชั่วท้ัง

ปวง ๒) ใหทําความดี ๓) ใหชําระจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ในหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาสมณโคดม ได

นํามาประกาศเปนคุณธรรมท่ีมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันไดท้ังหมด หมายถึง การปฏิบัติตามธรรม

ขอใดขอหนึ่ง ยอมเก่ียวของไดขอธรรมอ่ืนตามมา เปนแนวคิดทางจริยศาสตรท่ีกําหนดขอประพฤติ

ปฏิบัติทางกายและทางจิตใจ โดยเริ่มตั้งแตสิงท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานทางการกระทําทาง

กายไปสูข้ันสูงท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติทางความคิดท่ีมุงสูความบริสุทธิ์หลุดพนทางจิตใจ 

ในหลักจริยศาสตรของศาสนาพุทธมี ๓ ข้ัน กลาวคือ๗๐ 

จริยศาสตรข้ันมูลฐาน ประกอบดวยศีล ๕ ธรรม ๕ ไดแก ๑) เวนจากการเบียดเบียนทํา

รายสัตวหรือมนุษย (เปนศีล) มีเมตตากรุณาตอสัตวและมนุษย (เปนธรรม) ๒) เวนจากการลักฉอ

ทรัพย (เปนศีล) เอ้ือเฟอเผื่อแผ ประกอบอาชีพสุจริต (เปนธรรม) ๓) เวนจากการประพฤติผิดในกาม 

(เปนศีล) สํารวมในกาม (เปนธรรม) ๔) เวนจากการพูดปด (เปนศีล) พูดจริง (เปนธรรม) และ                  

๕) เวนจากการเสพดื่มสุราเมรัย (เปนศีล) มีสติ สํารวมระวัง (เปนธรรม) 

จริยศาสตรข้ันกลาง ประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ไดแก กาย ๓ ขอ เชน             

๑) เวนจากการฆาสัตวหรือมนุษย หรือเบียดเบียนทํารายชีวิต ๒) เวนจากการลักทรัพย ๓) เวนจาก

การประพฤติผิดในกาม ฯลฯ วาจา ๔ ขอ เชน ๑) เวนจากการพูดปด ๒) เวนจากการยุยงใหแตกราว 

๖๘ สุภัททา  ปณฑะแพทย, คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา, [ออนไลน],

แหลงขอมูล http://www.supatta.haysamy.com/learn2_1.html, [๑ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
๖๙ เรื่องเดียวกัน, [ออนไลน], [๑ มิถุนายน.๕๙]. 
๗๐ สุพรรณี  ไชยอําพร รศ.ดร., รูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ปริณาม จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๖-๗. 

                                                



๔๖ 

๓) เวนจากการพูดคําหยาบ ๔) เวนจากการพูดเหลวไหล เพอเจอ ฯลฯ ทางใจ ๓ ขอ เชน ๑) ไมโลภ

อยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน ๒) ไมคิดปองรายผูอ่ืน หรือคิดใหเขาถึงความพินาศ และ ๓) ไมเห็น

ผิดทํานองคลองธรรม โดยมีความเห็นถูกตอง (วาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว มารดาบิดามีคุณจริง เปนตน) 

จริยธรรมข้ันสูง ประกอบดวยอริยมรรค แปลวา ทางอันประเสริฐ หรือทางสายกลาง                

มี ๘ ประการ ไดแก ๑) สัมมาทิฏฐ ิเห็นชอบ ไดแก ความรูอริยสัจ ๔ หรือ เห็นไตรลักษณ หรือรูอกุศล

และอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท (Right View; Right Understanding) ๒) 

สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ ไดแก เนกขัมมสังกัป อพยาบาทสังกัป อวิหิงสาสังกัป (Right Thought) ๓) 

สัมมาวาจา เจรจาชอบ ไดแก วจีสุจริต ๔ (Right Speech) ๔) สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ ไดแก 

กายสุจริต ๓ (Right Action) ๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ไดแก เวนมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ 

(Right Livelihood) ๖) สัมมาวายามะ พยายามชอบ ไดแก ปธาน หรือ สัมมัปปธาน (Right Effort) 

๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ ไดแก สติปฏฐาน ๔ (Right Mindfulness) ๘) สัมมาสมาธิ ต้ังจิตม่ันชอบ 

ไดแก ฌาน ๔ (Right Concentration)๗๑ 

คุณธรรม คือ ความรู (Virtue is Knowledge) ถาบุคคลรูและเขาใจถึงธรรมชาติของ

ความดีจริงๆ แลว เขาจะไมพลาดจากประกอบกรรมดี เขาจะไมทําความชั่ว เพราะความไมรูนั่นเอง 

ทําใหเขาตองทําความชั่ว ความเขลา เปนความชั่วรายพอๆ กับความรู เปนคุณธรรมหรือเปนคนดี ไมมี

ใครต้ังใจทําความผิด (No One Intentionally does Wrong) ท่ีเขาทําผิดเพราะเขาไมรู แมความ

เปนคนพอประมาณโดยไมรู (วานั่นคือความพอดี) ก็เปนความไมพอดีอยางหนึ่ง ความเปนผูกลาหาญ

โดยไมรูจักความกลาหาญ ก็เปนความเขลาอยางหนึ่ง ดังนั้น ตามทัศนะของโสเคตีส คือ คนท่ีมีนิสัยอัน

ดีงามในการทําหนาท่ี คนมีคุณธรรม เปนผูรักหนาท่ีของตนและทําหนาท่ีท่ีเขาทําอยางดี เพราะฉะนั้น

คุณธรรม ก็คือคุณภาพแหงอุปนิสัยอันแสดงออกใหเห็นโดยการกระทํา คุณธรรมกับความสุข (Virtue 

and Happiness) โดยธรรมชาติแลวคนตองการความสุข ดวยเหตุนี้คนจึงทําความดี เพราะความดี

เปนอันเดียวกับความสุข 

คุณธรรมท่ีสําคัญนั้นมีอยู ๔ ประการ เรียกวา Cardinal Virtues เปนคุณธรรมพ้ืนฐานซ่ึง

รองรับคุณธรรมอ่ืนไวท้ังหมด คือ ๑) ปญญา (Wisdom) หรือปรัชญาญาณ ปญญาท่ีเปนคุณธรรมท่ี

รวมเอาคุณธรรมอ่ืนๆ ดวยตุนี้ปญญาจึงเปนรากฐานของคุณธรรมท้ังหมด ๒) ความกลาหาญ 

(Courage) ความกลาหาญเปนคุณธรรมท่ีจําเปนในการปองกันชีวิตของเราใหหลุดพนจากสิ่งยั่วยวนใจ 

๓) ความรูจักประมาณ (Temperance) บุคคลผูรูจักประมาณ สามารถควบคุมประสาทสัมผัสของเขา 

๗๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี  

๒๗, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๒๑๕. 

                                                



๔๗ 

๔) ความยุติธรรม (Justice) ความยุติธรรมเปนคุณธรรมทางสังคมท่ีไดรวบรวมเอาคุณธรรมทางสังคม

ท้ังหมดเขาไวดวยกัน๗๒ 

คุณธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนคุณ, ความดีงาม, สภาพท่ีเก้ือกูล๗๓ นอกจากนี้ยังหลักธรรม

จริยาท่ีสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจ การกระทําท่ีดียอมมี

ผลผลิตของความดี คือการชื่นชมยกยอง สวนการกระทําชั่วยอมนําคําติเตียนความเจ็บใจมาให การ

เปนผูมีคุณธรรมคือการปฏิบัติตนอยูในกรอบท่ีดีงาม เชน การไมฆาสัตว ไมเบียดเบียน ไมลักขโมย ไม

ประพฤติผิดในกาม เปนตน สภาพของการกระทําความดี คือ ความเหมาะสมกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

สามารถตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสมดัวยหลักจริยธรรมท่ีสามารถจําแนกความถูกตอง มี

สติสัมปชัญญะรับผิดชอบชั่วดีตามทํานองคลองธรรม มีจิตใจ ลักษณะนิสัย และความต้ังใจ หรือ

เจตนาท่ีดีงาม๗๔ และหมายถึง ศีลธรรมท่ีไดปลูกฝงไวในจิตสํานึกของคน เปนความรูสึกสํานึกคิดท่ีจะ

นําไปสูการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และรูดีรูชั่ว รูเลือกสรร ความเชื่อ ศรัทธา ยึดม่ันในสิ่งดีงาม ฝงแฝงไว

ในจิตใจเปน “นามธรรม” แลวแสดงออกมาเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของสังคม๗๕ สิ่งท่ีมีคุณคา มี

ประโยชน เปนความดี เปนมโนธรรม เปนความคิดท่ีกระตุนใหมีการประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบท่ีดี

งามและสามารถจําแนกความถูกผิดได มีสติสัมปชัญญะ มีความรับผิดชอบชั่วดี มีอุปนิสัยความตั้งใจ

และเจตนาท่ีดีงาม๗๖ และหมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ เชน ความเปน

ไมกลาวเท็จ โดยหวังประโยชนสวนตน๗๗ 

จริยธรรม หมายถึง ธรรมคือความประพฤติ, ธรรมคือการดําเนินชีวิต, หลักความประพฤติ

, หลักการดําเนินชีวิต, ๑. ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม (ความหมายตาม

บัญญัติสมัยปจจุบัน ซ่ึงกําหนดให จริยธรรม เปนคําแปลสําหรับคําภาษาอังกฤษวา Ethics ๒. จริยะ 

๗๒ สุพรรณี  ไชยอําพร รศ.ดร, รูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ปริณาม จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๘. 
๗๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๘, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๕), หนา  ๕๑. 
๗๔ ประภาศรี   สีห อําไพ , พ้ื นฐานการศึกษาทางศาสนาและจ ริยธรรม , พิ มพ ครั้ ง ท่ี  ๓ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๑. 
๗๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนในสังคม, (กรุงเทพมหานคร : กองการ

พิมพฝายประชาสัมพันธ, ๒๕๔๐), หนา ๑๔. 
๗๖ สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ รศ.ดร. และคณะ, “การสงเสริมคุณธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา

กลุมเด็ก/เยาวชนและขาราชการภาครัฐ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม, ๒๕๕๒), หนา ๖. 
๗๗ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร :             

โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๓), หนา ๒. 

                                                



๔๘ 

หรือจริยธรรม อันประเสริฐ เรียกวา พรหมจริยะ (พรหมจริยธรรม หรือพรหมจรรย แปลวา ความ

ประพฤติอันประเสริฐ หรือ การดําเนินชีวิตอยางประเสริฐ หมายถึง มรรคมีองค ๘ หรือ ศีล สมาธิ 

ปญญา๗๘ นอกจากนี้จริยธรรม ยังหมายถึง ความประพฤติปฏิบัติของการอยูรวมกันของคนในสังคม

โดยยึดหลักศีลธรรมความถูกตองอันจะเปนประโยชนตอตนเองและสังคม๗๙ และหมายถึง พฤติกรรม

ท่ีแสดงออกใหเห็นเปนการปฏิบัติดี ปฏิบัติไดถูกตองท่ีเปนผลมาจากความคิดท่ีสังคมหรือบุคคลเห็น

รวมกันวาเปนสิ่งท่ีดีโดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงามท่ีพึงปฏิบัติ ซ่ึงกําหนดไวสําหรับสังคม เพ่ือให

เกิดความเปนระเบียบเรียบรอยงดงาม ความรมเย็นเปนสุข ความรักสามัคคี ความอบอุน ม่ันคง

ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต๘๐ 

สรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีท่ีมีอยูในตัวของบุคคล และประพฤติท่ี

ถูกตอง สวนจริยธรรม หมายถึง ขอประพฤติปฏิบัติท่ีดี ศีลธรรมอันดีงาม หรือหลักการปฏิบัติในการ

ดําเนินชีวิตท่ีด ี

๒.๓.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม 

มีนักทฤษฎีพยายามคิดคนวางเปนหลักปฏิบัติไวมากมายในระยะเวลายาวนานท่ี

ผานมาเพ่ือพัฒนาจริยธรรม โดยแบงเปน ๒ กลุมคือ (๑) กลุมท่ีเห็นวาสิ่งแวดลอมทางสังคมมีอิทธิพล

ตอการพัฒนาทางจริยธรรม โดยสมมติฐานไววาคนเรานั้นไมไดดีหรือชั่วโดยสิ้นเชิงมาแตกําเนิด จิตอยู

ในสภาวะกลางๆ พรอมท่ีจะไดรับการแตงแตมท้ังในแงบวกและแงลบจากสภาพแวดลอมท่ีบุคคล

อาศัยอยูจะเปนเง่ือนไขปจจัยผลักดันใหผูนั้นเปนคนดีหรือชั่วไดคําวา สิ่งแวดลอมมีท้ังสิ่งแวดลอมท่ี

ใกลตัว เชน ญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูง ครูอาจารย และสิ่งแวดลอมท่ีไกลตัว (๒) กลุมท่ีเห็นวา การพัฒนา

ทางดานจริยธรรมของบุคคลเปนไปตามข้ันตอน เปนลําดับข้ันท่ีแนนอนตายตัว ผูท่ีเสนอแนวคิดนี้คือ 

เพียเจตและโคลเบิรก๘๑ 

สวนนักจิตวิทยาท่ีศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมสวนใหญยอมรับวา จริยธรรมของมนุษยจะ

มีพัฒนาการข้ึนเปนลําดับอยางเห็นไดชัดเจนจากวัยทารกถึงวัยผูใหญ แมวามนุษยจะมีการพัฒนาทาง

จริยธรรมท่ีแตกตางกัน แตนักทฤษฎีท้ังหลายก็ยังเชื่อวาการพัฒนาในบุคคลตางๆ กัน มีลําดับข้ัน

พัฒนาการท่ีคลายคลึงกัน นอกจากนี้นักคนควาทางจริยธรรมสวนมากเห็นวาปจจัยท่ีกอใหเกิด

๗๘ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งท่ี ๑๘. 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๕), หนา  ๕๗. 
๗๙ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน, ๒๕๕๓, หนา ๒. 
๘๐ สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ รศ.ดร. และคณะ, “การสงเสริมคุณธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา

กลุมเด็ก/เยาวชนและขาราชการภาครัฐ”, รายงานการวิจัย, ๒๕๕๒, หนา ๖. 
๘๑ ประพัฒน  โพธ์ิกลางดอน, จริยธรรมกับชีวิต, (เชียงใหม : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา สถาบันราช

ภัฏเชียงใหม, ๒๕๔๒), หนา ๔๑. 

                                                



๔๙ 

พัฒนาการทางจริยธรรมข้ึนอยูกับการเรียนรูทางสังคม แตก็มีความคิดท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงเหตุผลให

เกิดทฤษฎีในดานนี้มากมาย ทฤษฎีมีพัฒนาการทางจริยธรรม ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอตอไปนี้ 

๑. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kohlberg) 

โคลเบิรก (Lawrence Kohlberg) ไดศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนว

ทฤษฎีของเพียเจต  แตไดปรับปรุงวิธีวิจัย  การวิเคราะหผลรวมและไดทําการวิจัยอยางกวางขวางใน

ประเทศอ่ืนท่ีมีวัฒนธรรมตางไปจากสหรัฐอเมริกา โคลเบิรกไดคิดวิธีวิเคราะหขอมูล โดยมีระบบการ

ใหคะแนนอยางมีระเบียบ แบบแผน ผูท่ีจะใชวิธีการใหคะแนนระดับพัฒนาการทางจริยธรรม จะตอง

ไดรับการอบรมเปนพิเศษ โดยสรางสถานการณสมมติปญหาทางจริยธรรมท่ีผูตอบยากท่ีจะตัดสินใจได

วา “ถูก” “ผิด” “ควรทํา” หรือ “ไมควรทํา” อยางเด็ดขาด เพราะข้ึนกับองคประกอบหลายอยาง ได

แบงพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน ๓ ระดับ (Levels) แตละระดับแบงออกเปน ๒ ข้ัน (Stages) 

ดังนั้น พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรกมีท้ังหมด ๖ ข้ัน ดังนี้๘๒ 

ข้ันท่ี ๑ ระดับกอนมีจริยธรรมหรือระดับกอนกฎเกณฑสังคม (Pre-Conventional 

Level) ระดับนี้เด็กจะรับกฎเกณฑและขอกําหนดของพฤติกรรมท่ี “ดี” “ไมดี” จากผูมีอํานาจเหนือ

ตน เชน บิดามารดา ครูหรือเด็กโต และมักจะคิดถึงผลตามท่ีจะนํารางวัลหรือการลงโทษ พฤติกรรม

“ดี” คือ พฤติกรรมท่ีแสดงแลวไดรางวัล พฤติกรรม “ไมดี” คือ พฤติกรรมท่ีแสดงแลวไดรับโทษ โดย

บุคคลจะตอบสนองตอกฎเกณฑซ่ึงผูมีอํานาจทางกายเหนือตนเองกําหนดข้ึน จะตัดสินใจเลือกแสดง

พฤติกรรมท่ีเปนหลักตอตนเอง โดยไมคํานึงถึงผูอ่ืน จะพบในเด็ก ๒-๑๐ ป โดยไดแบงพัฒนาการทาง

จริยธรรม ระดบันี้เปน ๒ ข้ัน คือ 

ข้ันท่ี ๑ การถูกลงโทษและการเชื่อฟง 

ข้ันท่ี ๒ กฎเกณฑเปนเครื่องมือเพ่ือประโยชนของตน 

ข้ัน ท่ี  ๒  ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑสั งคม (Conventional Level) พัฒนาการ

จริยธรรมระดับนี้ ผูทําถือวาการประพฤติตนตามความคาดหวังของผูปกครอง บิดามารดา กลุมท่ีตน

เปนสมาชิกหรือของชาติเปนสิ่งท่ีควรจะทํา เพราะกลัววาตนจะไมเปนท่ียอมรับของผูอ่ืน ผูแสดง

พฤติกรรมจะไมคํานึงถึงผลตามท่ีจะเกิดข้ึนแกตนเอง ถือวาความซ่ือสัตย ความจงรักภักดีเปนสิ่งสําคัญ 

ทุกคนมีหนาท่ีจะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมโดยบุคคลจะปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมท่ีตนเองอยู 

ตามความคาดหวังของครอบครัวและสังคมโดยไมคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนขณะนั้นหรือภายหลังก็ตาม 

จะปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม  โดยคํานึงถึงจิตใจของผูอ่ืน จะพบในวัยรุนอายุ ๑๐ -๑๖ ป  

๘๒ Lawrence  Kohlberg อางใน, ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวของและการ

ขัดกันของผลประโยชน , [ออนไลน ], แหลงขอมูลhttp://www.baanjomyut.com/library/ethics/๐๕.html [๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๙]. 

                                                



๕๐ 

ข้ันท่ี ๓ ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม สําหรับ “เด็กดี” (Interpersonal on 

ordance of “Good boy , nice girl” Orientation) บุคคลจะใชหลักทําตามท่ีผู อ่ืนเห็นชอบ ใช

เหตุผลเลือกทําในสิ่งท่ีกลุมยอมรับโดยเฉพาะเพ่ือน เพ่ือเปนท่ีชื่นชอบและยอมรับของเพ่ือน ไมเปนตัว

ของตัวเอง คลอยตามการชักจูงของผูอ่ืน เพ่ือตองการรักษาสัมพันธภาพท่ีดี พบในวัยรุนอายุ๑๐ -๑๕

ป ข้ันนี้แสดงพฤติกรรมเพ่ือตองการเปนท่ียอมรับของหมูคณะ การชวยเหลือผูอ่ืนเพ่ือทําใหเขาพอใจ

และยกยองชมเชย ทําใหบุคคลไมมีความเปนตัวของตัวเอง ชอบคลอยตามการชักจูงของผู อ่ืน

โดยเฉพาะกลุมเพ่ือน 

ข้ันท่ี ๔ กฎและระเบียบ (“Law-and-order” Orientation) จะใชหลักทําตามหนาท่ีของ

สังคม โดยปฏิบัติตามระเบียบของสังคมอยางเครงครัด เรียนรูการเปนหนวยหนึ่งของสังคม ปฏิบัติตาม

หนาท่ีของสังคมเพ่ือดํารงไวซ่ึงกฎเกณฑในสังคม พบในอายุ ๑๓-๑๖ ปข้ันนี้แสดงพฤติกรรมเพ่ือทํา

ตามหนาท่ีของสังคม โดยบุคคลรูถึงบทบาทและหนาท่ีของเขาในฐานะเปนหนวยหนึ่งของสังคมนั้นจึง

มีหนาท่ีทําตามกฎเกณฑตางๆ ท่ีสังคมกําหนดให หรือคาดหมายไว 

ข้ันท่ี ๕ สัญญาสังคมหรือหลักการทําตามคําม่ันสัญญา (Social Contract  Orientation) 

บุคคลจะมีเหตุผลในการเลือกกระทําโดยคํานึงถึงประโยชนของคนหมูมาก ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

สามารถควบคุมตนเองได เคารพการตัดสินใจท่ีจะกระทําดวยตนเอง ไมถูกควบคุมจากบุคคลอ่ืน มี

พฤติกรรมท่ีถูกตองตามคานิยมของตนและมาตรฐานของสังคม ถือวากฎเกณฑตางๆเปลี่ยนแปลงได 

โดยพิจารณาประโยชนของสวนรวมเปนหลัก พบไดในวัยรุนตอนปลายและวัยผูใหญ  ข้ันนี้แสดง

พฤติกรรมเพ่ือทําตามมาตรฐานของสังคม เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน โดย

บุคคลเห็นความสําคัญของคนหมูมากจึงไมทําตนใหขัดตอสิทธิอันพึงมีไดของผูอ่ืน ข้ันนี้เปนหลักการ

มาตรฐานจริยธรรมสากล เปนหลักการเพ่ือมนุษยธรรม เพ่ือความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชนและเพ่ือ

ความยุติธรรมของมนุษยทุกคน ในข้ันนี้สิ่งท่ี “ถูก” และ “ผิด” เปนสิ่งท่ีข้ึนมโนธรรมของแตละบุคคล

ท่ีเลือกยึดถือ 

ข้ันท่ี ๖ หลักการคุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle Orientation) เปนข้ันท่ี

เลือกตัดสินใจท่ีจะกระทําโดยยอมรับความคิดท่ีเปนสากลของผูเจริญแลว ข้ันนี้แสดงพฤติกรรมเพ่ือทํา

ตามหลักการคุณธรรมสากล โดยคํานึงความถูกตองยุติธรรมยอมรับในคุณคาของความเปนมนุษย มี

อุดมคติและคุณธรรมประจําใจ มีความยืดหยุนและยึดหลักจริยธรรมของตนอยางมีสติ ดวยความ

ยุติธรรม และคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน เคารพในความเปนมนุษยของแตละบุคคล ละอายและเกรงกลัว

ตอบาป พบในวัยผูใหญท่ีมีความเจริญทางสติปญญาตามแผนภาพของทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม

ของโคลเบิรก (Kohlberg) 

 



๕๑ 

ทฤษฎีจริยธรรมของโคลเบอรก นํามาใชในการวิจัยในครั้งนี้คือกระบวนการใชเหตุผลเชิง

จริยธรรม ไดแก ข้ันท่ี ๑) การเชื่อฟงและการลงโทษ (obedience and punishment orientation) 

พฤติกรรม “ดี” คือ พฤติกรรมท่ีทําแลวไดรางวัล พฤติกรรม “ไมดี” คือพฤติกรรมท่ีทําแลวไดรับการ

ลงโทษ  ข้ัน ท่ี  ๒ ) กฎเกณฑ เป นเครื่องมือเพ่ือประโยชนของตนเอง (instrumental relativist 

orientation) เด็กจะเชื่อฟงหรือทําตามผูใหญ ถาคิดวาตนเองจะไดรับประโยชน หรือไดรับความพึงพอใจ 

ข้ันท่ี ๓) หลักการทําตามผูอ่ืนเห็นชอบ (good boy nice girl orientation ) อายุ ๙-๑๓ ป เปนการทํา

ตามกฎเกณฑของสังคม เพ่ือจะไดรับการยอมรับวาเปนเด็กดี ข้ันท่ี ๔) หลักการทําตามกฎระเบียบสังคม 

(Law and order orientation) อายุ ๑๔-๒๐ ป เปนข้ันท่ียอมรับในอํานาจและกฎเกณฑของสังคม 

พรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม ข้ันท่ี ๕) หลักการทําตามสัญญาสังคม (social contract 

orientation) เปนข้ันท่ีเนนความสําคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีคนสวนใหญในสังคมยอมรับวาเปน

สิ่งท่ีถูกตองสมควรปฏิบัติตาม โดยพิจารณาถึงประโยชนและสิทธิซ่ึงกันและกัน ในข้ันนี้สิ่ง ถูก-ผิด จะ

ข้ึนอยูกับคานิยมและความคิดเห็นของแตละบุคคล และข้ันท่ี ๖. หลักการทางจริยธรรมท่ีเปนสากล 

(universal ethical principle orientation) ข้ันนี้เปนข้ันท่ีแตละบุคคลเลือกท่ีจะปฏิบัติตามหลักการ

ทางจริยธรรมดวยตัวของมันเอง และเม่ือเลือกแลวก็ปฏิบัติอยางคงเสนคงวา เปนหลักการเพ่ือ

มนุษยธรรม เพ่ือความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชน และเพ่ือความยุติธรรมของมนุษยทุกคน 

๒. ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรมของ Piaget 

เพียเจต ไดกลาวถึงวิธีการวัดพัฒนาการทางจริยธรรม  โดยการสรางแบบสัมภาษณ

เปนรายบุคคลข้ึนเพ่ือรวมรวมขอมูล ซ่ึงขอคําถามของเขาจะเก่ียวของกับสถานการณคู (Story Pair) 

ท่ีเขากําหนดข้ึนในสถานการณคูนั้นจะเปนเรื่องท่ีคลายคลึงกัน เวนแตรูปการของปญหาท่ีตามมาจะ

แตกตางกันในเรื่องความตั้งใจหรือแรงจูงใจ ดังตัวอยาง เชน เด็กชายคนหนึ่งทําแกวแตก ๑๕ ใบ โดย

ไมไดเจตนาขณะท่ีเปดประตูเขามาเพ่ือรับประทานอาหาร สวนเด็กชายอีกคนหนึ่งทําแกวแตก ๑ ใบ 

ขณะท่ีปนข้ึนไปหยิบขวดแยม แลวตั้งคําถาม “ใครทําผิดมากกวากัน ถาเปนพอ เธอควรติใครมาก

ท่ีสุด” จากคําตอบเหลานี้ เพียเจต นํามาพิจารณาตัดสินตามเกณฑของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมท่ีตั้ง

ไว ๖ เกณฑ ดังนี้ 

๒.๑ การตัดสินจริยธรรมโดยพิจารณาการกระทํา 

เด็กเล็กหรือผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะทางจริยธรรมจะตัดสินวาอะไร ไมดี หรือ

อะไรถูก อะไรผิด จากการดูผลเสียหายทางดานวัตถุและทางรางกายของผูกระทําเปนหลักแตเด็กโต

หรือผูบรรลุวุฒิภาวะทางจริยธรรมจะตัดสินใจโดยดูเจตนาของผูกระทําเปนหลัก เชน คําถามวา ใคร

ผิดมากกวา ถาเด็กคนแรกทําแกวแตก ๕ ใบ ขณะท่ีชวยมารดาจัดโตะ กับเด็กคนหลังทําแกวแตก ๑ 

ใบ ขณะท่ีกําลังปนโตะเพ่ือขโมยผลไมกวน เด็ก ๒ ขวบ เกือบท้ังหมดตอบวาเด็กคนแรก และ



๕๒ 

ประมาณ ๖๐ เปอรเซ็นตของเด็กอายุ ๖ ขวบ จะตอบแบบเดียวกัน แตเด็กอายุ ๙ ป จะตอบวาเด็ก

คนหลังผิดมากกวาหรือเลวกวา 

๒.๒ การตัดสินปญหาโดยพิจารณาองคประกอบท่ีสัมพันธกัน 

เด็กเล็กๆ มักจะพิจารณาปญหาแบบไมผิดก็ถูกท้ังหมดเลย ไมพิจารณาถึงสิ่งท่ี

สัมพันธเก่ียวของ และคิดวาทุกคนคิดอยางเดียวกัน แตเด็กโตจะพิจารณาปญหาจากหลายแงหลายมุม

ในปญหาเดียวกัน หรืออาจจะตอบไดวาท้ังผิดและถูก แลวแตจะพิจารณาในแงไหน เชน เด็กคนหนึ่ง

ไมยอมทําการบานและครูไดหามไวไมใหลอกคนอ่ืน แตมีเพ่ือนใจดีคนหนึ่งเอาการบานใหเพ่ือนลอก 

เม่ือถามเด็กคนอ่ืนวาเด็กท่ีลอกการบานเพ่ือนนั้นถูกหรือผิด และเด็กท่ีใหเพ่ือนลอกนั้นผิดหรือถูก เด็ก 

๖ ขวบ จะตอบคําถามเหลานี้เพียงคําตอบเดียว เชน ตอบวาเปนการผิดคําสั่งของครูท่ีใหเพ่ือนลอกแต

เด็ก ๙ ขวบ จะมีคําตอบมากกวา ๑ คําตอบ 

๒.๓ การไมตัดสินความผิดจากการถูกลงโทษ 

เด็กเล็กมักจะตอบวาใครผิด ถาผูนั้นถูกทําโทษ เด็กโตอาจตอบวาเขาทําผิด

เพราะเขาทําลายกฎและทําลายผูอ่ืน เชน เม่ือเราใหเขาตัดสินการกระทําของเด็กคนหนึ่งท่ีชวยดูแล

นองขณะท่ีแมไมอยู แตเม่ือแมกลับมาแลว แมก็ทําโทษเด็กคนนั้น เด็กอายุ ๔ ขวบ ตอบวาเด็กคนนั้น

ไมดีเพราะถูกแมตี เด็กโตข้ึนมาหนอยตอบวา เด็กคนนั้นไมดี เขาตองทําผิดอะไรสักอยางเขาจึงถูก

ลงโทษ เด็ก อายุ ๗ ป สวนใหญตอบวาเด็กคนนั้นไมผิด เพราะเขาดูแลนอง แมวาเขาจะถูกทําโทษก็

ตาม 

๒.๔ รูปของการแลกเปล่ียน ตอบแทน 

เด็กอายุ ๒ ขวบ ไมพิจารณาแบบการเอาใจเขามาใสใจเราในการตอบโตการ

กระทําของผูอ่ืน เชน ถาถามวาจะทําอยางไรถามีคนมาตีหนู เด็กจะตอบวาตองตีตอบไป หรือเม่ือเขา

ทําตุกตาของเราแตกก็ทําลายตุกตาของเขาบาง หรือตอบแทนความดีดวยการใหรางวัลแบบหมูไปไก

มา แตเด็กอายุ ๑๑-๑๓ ป จะใชการตอบแทนในรูปแบบนามธรรม เชน ตอบแทนดวยความรัก ความ

ซ่ือสัตย ความกตัญู 

๒.๕ วัตถุประสงคของการทําโทษ 

เด็กสนับสนุนการทําโทษท่ีรุนแรง หลังจากท่ีทราบเรื่องการกระทําผิดเพ่ือการ

ควบคุมกักกันผูกระทําผิด เด็กโตไมชอบการทําโทษท่ีรุนแรง การจะทําโทษจะนํามาใชเพ่ือการ

ปรับปรุงแกไขเทานั้น 

๒.๖ ความไมเช่ือในอํานาจของธรรมชาติของพระผูเปนเจา 

เด็กอายุ ๖-๗ ป ถือเอาอุบัติเหตุและความอับโชคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนหลังการ

ประพฤติผิดวาเปนการทําโทษโดยธรรมชาติหรือทําโทษโดยพระเจา เชน เด็กท่ีหกลมแลวบาดเจ็บ



๕๓ 

หลังจากท่ีขโมยปนตนมะมวงของบานคนอ่ืน เด็กเล็กจะตัดสินวาเด็กคนนั้นถูกทําโทษโดยธรรมชาติ

เพราะขโมยปนตนไม เด็กโตจะไมเชื่อเชนนั้น 

หลังจากท่ีเพียเจต (Piaget) ไดแบงข้ันพัฒนาการทางจริยธรรมแลว เขาจึงไดศึกษา

พบวา กระบวนการท่ีทําใหเด็กเปลี่ยนแปลงเกิดจากการพัฒนาทางความคิดความเขาใจ (Cognitive 

Development) ๔ ข้ัน ดังนี้ 

ข้ันท่ี ๑ ข้ันประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (The Sensory Motor Period) ระยะ

ตั้งแตเกิดจนถึงอายุประมาณ ๒ ป การรับรูทางประสาทสัมผัสในระดับงายๆ จะทําใหเกิดพัฒนาการ

ทางเชาวปญญาและความคิดของสิ่งของท่ีไดพบเห็น และจัดการทําดวยตนเองในตอนปลายของข้ันนี้

จะเริ่มพัฒนาเรื่องความคงท่ีของขนาดและรูปรางของวัตถุและคนพบความถาวรของวัตถุ 

(Permanent Object) 

ข้ัน ท่ี  ๒  ข้ันกอนการคิดเปน  (The Period of Preparation Thoughts) ชวงอายุ

ประมาณ ๒-๗ ป เด็กจะเริ่มใชภาพแทนวัตถุและเหตุการณเลียนแบบบุคคลอ่ืนได และพัฒนาอยาง

รวดเร็วในชวงอายุ ๒-๓ ป พฤติกรรมในระยะแรกจะเปนแบบยึดตัวเองเปนศูนยกลาง (Egocentric) 

ลักษณะนี้จะลดลงในราวอายุ ๖-๗ ป ซ่ึงเปนระยะท่ีเด็กมีพัฒนาการทางภาษาอยางรวดเร็ว เริ่ม

พัฒนาความคิดหาเหตุผลแบบตรรกศาสตร แตความคิดสวนใหญตกอยูภายใตอิทธิพลของการรับรู 

ข้ันท่ี ๓ ข้ันการคิดอยางรูปนามธรรม (The Period of Concrete) ชวงอายุประมาณ 

๗-๑๑ ป เปนข้ันท่ีเด็กมีความคิดแบบตรรกศาสตร ทําใหสามารถแกปญหาท่ีเก่ียวของกับวัตถุหรือ

เหตุการณ ท่ีสามารถมองเห็นหรือจับตองได (Concrete) พัฒนาการทางความคิดสูงข้ึน ท่ีแบบ

แผนการคนหาความจริงเก่ียวกับวัตถุและสิ่งแวดลอมไมยึดการรับรู 

ข้ันท่ี ๔ ข้ันการคิดอยางนามธรรม (The Period of Formal Operation) ชวงอายุ

ประมาณ ๑๑-๑๕ ปเปนข้ันสูงสุดของการพัฒนาการทางเชาวปญญาและความคิด เด็กจะสามารถ

คนหาเหตุผลนอกเหนือจากขอมูลท่ีมีอยูสามารถแกปญหาท้ังรูปธรรมและนามธรรมไดโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร๘๓ 

จากท่ีกลาวมาพอจะสรุปไดวาตามแนวคิดของเพียเจต ( Piaget) เด็กเล็กจะมองกฎเกณฑ

วาเปนสิ่งจริงจัง เปลี่ยนแปลงไมได (absolute) และมาจากอํานาจภายนอก (external) หมายความ

วา พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กเล็กจะอยูในลักษณะผิดวากันไปตามสิ่งท่ีสังเกตเห็นได โดยมิได

คํานึงถึงเจตนาของผูกระทํา ท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจากการใชภาษา และความคิดของเด็กมีลักษณะยึด

ตนเองเปนศูนยกลาง (egocentric) ทําใหไมสามารถมองเห็นหลายๆ สิ่งได ในเวลาเดียวกัน เม่ือเด็ก

โตข้ึนอายุประมาณ ๑๑-๑๕ ป พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กวัยนี้จะมีการเชื่อมโยงหาเหตุผล เด็ก

๘๓ Piaget, อางใน สมบูรณ ศาลยาชีวิน และคณะ, พัฒนาการการใชเหตุผลทางจริยธรรม, รายงาน

การวิจัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๖. 

                                                



๕๔ 

จะคํานึงถึงเจตนาของผูทํามากกวาสิ่งท่ีสังเกตไดเฉพาะหนา เด็กโตจึงสามารถเขาใจถึงเจตนาของผูอ่ืน

และสามารถยืดหยุนเก่ียวกับกฎเกณฑได โดยตระหนักวากฎเกณฑเปนเพียงขอตกลงระหวางบุคคลใน

การควบคุมพฤติกรรมในแตละสถานการณ เทานั้น นอกจากนี้ยังสามารถนํากฎเกณฑไปใชใน

สถานการณตางๆ ได 

๒.๓.๓ หลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญในพระพุทธศาสนา 

การดําเนินชีวิตของมนุษยโดยท่ัวไปจะมีความราบรื่นดี ไมมีความพลาดพลั้ง 

จะตองยึดถือหลักปฏิบัติท่ีเปนบรรทัดฐาน ซ่ึงจําเปนตองมีทุกคน หากคนใดไมมีหลักการแลวชีวิตก็จะ

จับทิศทางเดินไมถูก ไมรูวาจะเดินไปทางไหน เควงควางบังคับไมได เปรียบเหมือนกับเรือท่ีขาดหาง

เสือ บังคับใหแลนไปตามทิศทางท่ีกําหนดไมได 

ตอไปนี้ขอนําเสนอจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ซ่ึงเปนหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

ของเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดเปนเสนหเมตตามหานิยมใหแกผูพบเห็นท่ัวไป โดยไมตองมี

การเสกเปาแตอยางใดเพียงแตขอใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และปลูกฝงใหมีข้ึนในตนเอง ทุกอยางก็

จะเปนไปไดอยางท่ีตั้งใจ หลักจริยธรรมท่ีเด็กและเยาวชนพึงยึดถือเปนหลักปฏิบัติมีดังนี้ 

๑. จริยธรรมวาดวยความกตัญูกตเวที๘๔ คําวา กตัญู หมายถึง ความเปนผูรูคุณ๘๕      

รูซ้ึงถึงอุปการคุณท่ีผูอ่ืนทําไวแกเราวาใครบางท่ีมีบุญคุณตอเราอยางไร เชน พอแมมีอุปการคุณแกเรา

โดยใหกําเนิดเรามา เลี้ยงดูเรา ฯลฯ ครูอาจารยมีอุปการคุณในการสอนใหมีความรูแนะนําในสิ่งท่ีดี

ตักเตือนวากลาวในสิ่งท่ีเราทําผิด เปนตน ความหมายของกตัญูนั้น นอกจากจะหมายถึงการรู

บุญคุณท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีตอเราแลวยังรวมถึงการรูคุณของสัตว สถานท่ี และสิ่งของตางๆ ดวย 

เชน การรูวาสุนัขมีคุณตอเราโดยใหความเพลิดเพลิน และชวยรักษาของยามคํ่าคืน ฯลฯ โรงเรียนมี

คุณตอเราโดยเปนสถานท่ีใหเราไดใชศึกษาเลาเรียน บานมีบุญคุณโดยเปนสถานท่ีใหความอบอุน 

ปองกันแสงแดดความรอน เปนท่ีพักอาศัยอยูเปนตน คุณธรรมขอหนึ่งซ่ึงปกติจะใชคูกับความกตัญูก็

คือ กตเวทีซ่ึงหมายถึงการทําอุปการคุณท่ีผูอ่ืนทําไวแกเราใหปรากฏดวยวิธีตางๆ๘๖ เชน ตามปฏิบัติ

ตามคําสอนของพอแม ครูอาจารย การยกยองเชิดชูทานในหมูชน เปนตน และรวมถึงการตอบแทน

บุญคุณท่ีบุคคล สัตว หรือสถานท่ีสิ่งของเหลานั้นมีตอเรา เชน การตอบแทนบุญคุณพอแมดวยการ

ปฏิบัติตามคําสอนเลี้ยงดูทาน ฯลฯ ตอบแทนบุญคุณของโรงเรียนดวยการรักษาความสะอาด การไม

ทําลายสิ่งของในโรงเรียน และปฏิบัติตนในทางท่ีถูกตอง เพ่ือรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน เปนตน 

๘๔ “อางแลว. พัฒนาการการใชเหตุผลทางจริยธรรมหนา. หนา ๑๐.” 
๘๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หนา ๒. 
๘๖ พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, จริยธรรมกับเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๒๔๘-๒๔๙. 

                                                



๕๕ 

๒. จริยธรรมวาดวยความมีระเบียบวินัย๘๗ ระเบียบวินัย คือ ขอกําหนด กฎหมาย 

กฎเกณฑ กติกา ขอบังคับ ท่ีมีไวเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของคนในสังคม เพ่ือใหสังคมเกิดความสงบสุข

เรียบรอย ผูท่ีอยูรวมกันเปนหมูคณะตั้งแต ๒ คนข้ึนไป จําเปนตองมีกฎเกณฑไวสําหรับปฏิบัติตอกัน 

ผูมีระเบียบวินัยยอมเปนท่ีตองการของหมูคณะและสังคมท่ัวไป หมูคณะหรือสังคมท่ีมีระเบียบวินัย

ยอมมีความเรียบรอยสงบสุข ความมีระเบียบวินัยสามารถสรางข้ึนในตัวเองไดโดยปฏิบัติตนตาม

ระเบียบกฎเกณฑ ขอบังคับท่ีมีอยูของสถานท่ีหรือสถาบันท่ีตนเก่ียวของตั้งแตหนวยท่ีเล็กท่ีสุดของ

สังคม คือครอบครัว ไปจนถึงสังคมขนาดใหญไดแกประเทศชาติ เชน การปฏิบัติตนตามระเบียบกติกา

ของครอบครัวของหมูบาน ของโรงเรียน ตลอดจนของประเทศ ระเบียบปฏิบัติในครอบครัว เชน การ

เคารพนับถือกันตามลําดับอายุซ่ึงอาจตางกันไปตามแตละครอบครัวจะกําหนดข้ึน ระเบียบปฏิบัติใน

โรงเรียน เชน การแตงกายตามระเบียบของโรงเรียนไมฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน เปนตน ระเบียบ

ปฏิบัติสังคม เชน การปฏิบัติตามกฎจราจร ไดแก การขามถนนตรงทางมาลายหรือสะพานลอย การ

ขับรถในชองทางท่ีกําหนดให เปนตน การปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง เชน การไมท้ิงขยะมูลฝอยใน

ท่ีสาธารณะการไมทําลายของสาธารณะ ไปจนถึงการไมกอใหสังคมเกิดความวุนวาย เปนตน ระเบียบ

วินัยเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งของสังคม เพราะเปนสิ่งท่ีทําใหสังคมเกิดความสงบสุขเปนระเบียบเรียบรอย 

สังคมใดขาดระเบียบวินัย สังคมนั้นจะมีแตความสับสนวุนวายไมมีท่ีสิ้นสุด 

๓. จริยธรรมวาดวยความสามัคคี๘๘ ความสามัคคี คือ ความพรอมเพรียงกัน หมายถึง 

การรวมมือ รวมแรงและรวมใจกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุใหกิจกรรมนั้นจะสําเร็จได

ดวยดีและเร็วพลัน เปรียบดังกํามือของคนเราท่ีรวมพลังของนิ้วตางๆ เขาดวยกันแลวจะทําใหเกิดพลัง

ท่ีเขมแข็งจับอะไรไดอยางม่ันคงอยางท่ีพูดกันวา “จับใหม่ัน ค้ันใหตาย” ความสามัคคีคือ การรวมพลัง

กันท้ังทางกายและใจในการประกอบกิจกรรมตางๆ เชน การประชุม การทํางานเปนตน เม่ือตางคน

ตางมีน้ําใจเขารวมแรงกันอยางแข็งขัน กิจการทุกอยางก็จะถึงความสําเร็จ และความเจริญรุงเรือง 

ปราศจากความเสื่อม ดังนั้นการแสดงความมีน้ําใจ รักสามัคคีอยางพรอมเพรียงกัน เปนหลักนําความ

เจริญรุงเรืองมาใหตนเองและหมูคณะไดเปนอยางดีจึงควรท่ีคนเราจะปลูกฝงไวเปนคุณสมบัติสงเสริม

คุณคาใหแกชีวิตตนเอง 

๔. จริยธรรมวาดวยการคบเพ่ือน๘๙ การคบเพ่ือนเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางหนึ่งของมนุษย 

เพราะมนุษยจะอยูลําพังเพียงคนเดียวไมไดจะตองมีเพ่ือนดวยกันทุกคน ดังนั้น ถาจะคบเพ่ือนควร

เลือกคบแตคนดีเนื่องจากเพ่ือนดีจะนําไปสูความเจริญรุงเรือง สวนเพ่ือนไมดีจะนําไปสูความพินาศลม

๘๗ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีเนนความมีวินัย และ ความเปนประชาธิปไตย, ๒๕๔๑, หนา ๑๑. 
๘๘ “เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒.” 
๘๙ “เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓.” 

                                                



๕๖ 

จม การท่ีจะรูวาเพ่ือนดีหรือไมนั้น สังเกตไดจากการกระทําและคําพูดของผูท่ีเราจะคุยดวย ดังคํา

โบราณกลาวไววา “คบคนใหดูหนา ซ้ือผาใหดูเนื้อ” สําหรับเพ่ือนท่ีดีตามหลักพระพุทธศาสนา 

ประกอบดวย ๑. เปนผูคอยชวยเหลือเก้ือกูลยามท่ีเราประสบภัย ชวยปองกันภยันตรายของชีวิตและ

ทรัพยสินของเรา คอยตักเตือนในยามพลั้งเผลอแมในยามท่ีเราขอความชวยเหลือก็ชวยมากกวาท่ีเรา

รองขอ ๒. เปนผูรวมสุขรวมทุกข หมายถึง ในยามสุขก็สุขดวย แมในยามทุกข ก็รวมทุกขดวย ไมละท้ิง

กัน โตเถียงแทนเพ่ือนในยามมีผูอ่ืนตําหนิ หรือสนับสนุนผูพูดสรรเสริญเพ่ือนตามเหตุและผลท่ีสมควร 

๓. เปนผูคอยชี้แนะสิ่งท่ีเปนประโยชนซ่ึงเราไมเคยไดฟงมากอนรวมท้ังพร่ําเตือนใหประกอบความดี

ปองกันมิใหทําชั่ว เพ่ือความเปนอยูท่ีดีข้ึนกวาเดิม ๔. เปนผูมีความจริงใจไมมีความลับตอกัน รวมท้ัง

ไมเปดเผยความลับของเพ่ือนตอผูอ่ืน ในยามประสบภัยพิบัติยอมไมทอดท้ิงกัน แมชีวิตก็สละเพ่ือเพ่ือน

ได เพ่ือนท่ีมีลักษณะดังกลาวนี้ถือวาเปนเพ่ือนท่ีดีควรคบหาสมาคมดวยการอยูใกลผูมีลักษณะเชนนี้

แมจะไมไดคบเปนเพ่ือนกัน ก็ถือวามีประโยชน๙๐ 

๕. จริยธรรมวาดวยความเมตตากรุณา๙๑ ความเมตตา คือ ความปรารถนาดีมีไมตรีจิต

คิดใหผูอ่ืนเปนสุข เมตตาเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจซ่ึงปรากฏใหเห็นเปนการกระทํา ไดแก การเปนผู

มีอัธยาศัยดีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผโอบออมอารีตอบุคคลและสัตวท่ัวไป เชน การชวยพาเด็ก คนพิการ 

หรือคนชราขามถนน ประคองข้ึนรถ การใหอาหารสัตว เปนตน แมบุคคลจะมีเพียงแตความคิดท่ีจะให

ผูอ่ืนเปนสุข แตไมปรากฏเปนการกระทําออกมาดวยเหตุบางประการ ก็ถือวาเปนผูมีจิตใจเมตตาได

เหมือนกัน ความกรุณา คือ ความสงสาร ความเอ็นดู ปรารถนาท่ีจะชวยใหผูอ่ืน๙๒ ท่ีตกทุกขไดยากพน

จากความทุกขยากท้ังนั้น เชน การชวยเหลือสงเคราะหผูอ่ืนในยามท่ีเขาประสบภัยพิบัติตาง ๆ ไดแก 

ผูประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือทุพภิกขภัย การบริจาคโลหิตชวยเหลือผูบาดเจ็บ การชวยสัตว 

ใหพนจากภัย เปนตน เมตตาและกรุณา เปนธรรมท่ีมักกลาวคูกัน แตเกิดตางวาระกัน คือ เมตตา

เกิดข้ึนในเม่ือตองการใหผูอ่ืนเปนสุข สวนกรุณาเกิดข้ึนในเม่ือพบผูประสบความทุกขยาก แลวคิดชวย

ใหเขาพนจากความทุกขนั้น อยางไรก็ตามคุณธรรมท้ัง ๒ ประการนี้จะเกิดตอเนื่องกัน กลาวคือ เม่ือ

เกิดกรุณา เมตตา มักจะเกิดข้ึนตามมาดวย แตบางครั้งอาจเกิดตามลําพังก็ได ผูมีเมตตากรุณา ยอมมี

หนาตายิ้มแยมแจมใสเปนท่ีนาคบหาของคนท่ัวไป เนื่องจากเปนผูไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกใคร 

มีจิตใจชื่นบานไมขุนมัว ซ่ึงจะแสดงออกทางกิริยาทาทางและหนาตาดังกลาวแลว 

๙๐ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หนา ๑๓๒. 
๙๑ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีเนนความมีวินัย และ ความเปนประชาธิปไตย, หนา ๑๔. 
๙๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หนา ๓๒๔. 

                                                



๕๗ 

๖. จริยธรรมวาดวยความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน๙๓ ในการศึกษาเลาเรียน ผูศึกษา

ตองมีความสนใจและใสใจในการศึกษาหาความรูอยางสมํ่าเสมอ เพราะวิชาความรูยอมมีการ

เปลี่ยนแปลงและเกิดข้ึนใหมอยูตลอดเวลา ผูมีความรูยอมเปนผูมีความองอาจในสังคมท่ัวไปและ

ความรูนั้นเองเปนประดุจเครื่องประดับท่ีล้ําคาประจําตัวบุคคล ยากท่ีผูใดจะแยงชิงไปไดดังนั้น จึงควร

ศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การศึกษาหาความรูท่ีจะไดผลดีนั้น จะตองอาศัย

คุณธรรมพ้ืนฐาน ๔ ประการ คือ ๑. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความสนใจในสิ่งท่ีจะเรียน เรา

สังเกตไดวา วิชาการใดท่ีเราสนใจเราจะเรียนไดดีกวาวิชาท่ีเราไมสนใจและวิชาท่ีเราไดคะแนนไมดี

มักจะเปนวิชาท่ีเราไมสนใจ ไมชอบ และไมอยากเรียน ดังนั้น การเรียนวิชาใดก็ตามตองอาศัยความ

สนใจท่ีจะเรียนเปนพ้ืนฐานท้ังสิ้น ความสําเร็จจึงจะเกิดข้ึนได ๒.วิริยะ หมายถึง ความขยันหม่ันเพียร

ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ โดยกระทําอยางสมํ่าเสมอ นั่นคือ มีความขยันหม่ันเพียรในการศึกษา

คนควาอานหนังสืออยางตอเนื่อง ไมปลอยใหเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน ๓. จิตตะ หมายถึง การ

เอาใจใสในสิ่งท่ีกําลังทําอยู ซ่ึงไดแก การเอาใจใสในสิ่งท่ีเรากําลังศึกษาอยู เชน ขณะเรียนวิชา

คณิตศาสตรไมคิดคํานึงถึงวิชาอ่ืน เปนตน การเอาใจใสนี้จะชวยใหเราเรียนรูวิชาการท่ีศึกษาไดอยาง

ตอเนื่อง ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดความรูความเขาใจในท่ีสุด ๔. วิมังสา หมายถึง การพิจารณาสิ่ง

ท่ีกําลังทําอยูหรือท่ีทําแลวอยางละเอียดถ่ีถวน ไดแก การไตรตรองพิจารณาท่ีเรียนดวยปญญาเพ่ือเปน

แนวทางในการแกไขจุดบกพรอง หรือการดําเนินการตอไปในสิ่งท่ีทําไดดี เพ่ือบรรลุเปาหมายตอไป 

คุณธรรมท้ัง ๔ ประการนี้จะเปนพ้ืนฐานใหประสบความสําเร็จในกิจกรรมท่ีทํา ไมวาจะเปนการศึกษา

เลาเรียนหรือการประกอบอาชีพก็ตาม 

๗. จริยธรรมวาดวยหลักการเรียนเกง๙๔ ผูท่ีจะเรียนไดสําเร็จ ศึกษาเลาเรียนจนเปน

บัณฑิตไดนั้น จะตองปฏิบัติตามบาลีภาษิตวา “สุจิปุลิวินิมุตโต กะถัง ปณฑิโต ภะเว” ปราศจาก “สุจิ

ปุลิ” คือ สุ คือ สุตะ ตองขยันสดับตรับฟง จิ คือ จินตะ ตองคิดตาม ปุ คือ ปุจฉา ตองไถถามเม่ือสงสัย 

ลิ คือ ลิขิต เขียนจารึกบันทึกไว “จําดีกวาจด ถาจําไมหมด จดดีกวาจํา” หลัก ๔ ประการนี้เรียกวา 

หลักเรียนเกง “ฟงใหหมด จดใหมาก ปากตองไว ใจตองคิด”  ถาทําหลัก สุจิปุลิครบในเวลาเรียนแลว 

เรียนเกงทุกคน 

๘. จริยธรรมวาดวยการรูจักตนเอง๙๕ การรูจักตนเอง หมายถึง การรูจักฐานะ ตําแหนง 

หนาท่ี เพศ ภูมิของตนเอง วาเปนใคร มีฐานะอยางไร มีหนาท่ีอยางไร แลวประพฤติปฏิบัติตนให

เหมาะสมกับตนเอง เชน เปนนักเรียนจะตองรูจักหนาท่ีของนักเรียนวามีอะไรบาง จะตองปฏิบัติตน

๙๓ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีเนนความมีวินัย และ ความเปนประชาธิปไตย, หนา ๑๕. 
๙๔ “เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖.” 
๙๕ “เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗-๑๘.” 

                                                



๕๘ 

อยางไร คุณธรรมใดบางท่ีควรปฏิบัติเพ่ิมเติมซ่ึงคุณธรรมสําหรับปฏิบัตินั้นมีหลายประการ คือ                  

๑. หิริโอตตัปปะ๙๖ มีความเกลียดชั่วกลัวทุจริต มองเห็นความชั่วท้ังหลายเหมือนของสกปรก ไม

อยากจะเขาใกลกลัวเปอนตัวเอง หรือเปอนเสื้อผาอาภรณท่ีสวมใส พิจารณาความชั่วเหมือนกับถาน

เพลิงท่ีลุกโชนไมอยากจะแตะตองเพราะกลัวจะไหมมือฉะนั้น ๒.รูจักแนวความคิดหรือประพฤติตน

ในทางท่ีถูก หมายถึง มีแนวคิดและปฏิบัติตนใหถูกตองตามทํานองคลองธรรม คิดและทําในสิ่งท่ีดีมี

ประโยชนและถูกตองเหมาะแกเวลา สถานท่ี เชน เม่ือเปนนักเรียนสิ่งท่ีจะตองคิดและปฏิบัติก็คือ 

เรื่องเก่ียวกับการเรียนเปนหลัก ไมคิดหรือทําสิ่งอ่ืนท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียน เปนตน ๓. มีความ

ขยันหม่ันเพียร หมายถึง กระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งดวยความขยันขันแข็ง และกระทําอยาง

ตอเนื่องโดยสมํ่าเสมอไมทอดธุระในสิ่งท่ีทํา หรือปลอยใหงานค่ังคาง ซ่ึงเปนการพอกพูนทําใหเกิด

ความลาชาเสียหาย ผูมีความขยันหม่ันเพียรยอมทําการงานไดสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว สวนผูท่ี

เกียจครานยอมทํางานไมสําเร็จ และยังปราศจากการยอมรับของผู อ่ืนอีกดวย ๔. รูจักประหยัด 

หมายถึง การใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหนอยท่ีสุด โดยไดผลประโยชนจากการใชนั้นมากท่ีสุด เชน 

ประหยัดเงิน คือ การใชเงินเม่ือถึงคราวใชโดยรูคุณคาของเงิน ไมใชจายฟุมเฟอยสุรุยสุราย หรือใช

อยางไมถูกทาง แตมิไดหมายถึงการเก็บไวโดยไมจายเลย จะตองรูจักใชรูจักเก็บใหเหมาะสม ดังคํา

กลอนวา 

“มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท อยาไดขาดสิ่งของตองประสงค 

มีนอยใชนอยคอยบรรจง อยาจายลงใหมากจะยากนาน 

ไมควรซ้ือก็อยาไปพิไรซ้ือ ใหเปนม้ือเปนคาวท้ังคาวหวาน 

ยามพอแมแกเฒาชรากาล จงเลี้ยงทานอยาใหอดรันทดใจ” 

ประหยัดเวลา คือ รูจักใชเวลาท่ีมีอยูใหเปนประโยชน คุมคา กับเวลาท่ีผานไป ประหยัด

วาจา คือ รูจักพูดในเวลาและสถานท่ีท่ีควรพูด โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและบุคคลท่ีพูดดวย เปน

ตน ๕. ละเวนอบายมุขทุกชนิด ไมวาจะเปนการกิน การดื่มน้ําเมา การเท่ียวกลางคืน การดูการละเลน 

การเลนการพนัน การคบเพ่ือนชั่ว หรือการเกียจครานไมทําการงาน เหลานี้จงพยายามหลีกเลี่ยงให

หางไกล เหมือนกับหลีกเลี่ยงอสรพิษฉะนั้น เพราะอบายมุขเปนหนทางแหงความเสื่อม ความพินาศ 

เปนเหตุแหงความหายนะ ไมเคยทําใหใครไดรับความเจริญรุงเรือง ในชีวิตเลยแมแตคนเดียว           

๖. เปนคนวางาย คือ ไมดื้อรั้น ถือทิฐิมานะเม่ือฟงคําตักเตือนจากผูอ่ืน ท่ีเขาเตือนดวยความหวังดีแลว

แทนท่ีจะถือโทษโกรธเคือง กลับมีความรูสึกยินดีรับคําสั่งสอนตักเตือนนั้นดวยความยินดีเหมือนกับพบ

ผูชี้ขุมทรัพยให 

๙๖ พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, จริยธรรมกับเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๒๔๓. 

                                                



๕๙ 

๙. จริยธรรมวาดวยความจริงใจซ่ือตรง๙๗ ความจริงใจซ่ือตรงเปนขอปฏิบัติท่ีควร

นํามาใชเปนหลักของชีวิตท่ีมีความผูกพันอยูกับสังคมอีกประการหนึ่ง เปนขอท่ีสงเสริมใหชีวิตของเรา

มีเกียรติคุณเปนท่ีนาคบหาของสังคมท่ัวไป ความจริงใจซ่ือตรงตอกันนั้นเปนคุณลักษณะท่ีแสดงถึง

ความในใจของคนเราใหเปนท่ีปรากฏแกผูอ่ืน หรือทําใหผูอ่ืนมองเห็นและรูถึงอัธยาศัยเราวาเปนบุคคล

เชนไร มีความนาเชื่อถือนาเคารพหรือไม ยอมดูไดจากจุดนี้ ดังนั้น จุดนี้จึงเปนจุดท่ีสําคัญกอใหเกิด

ความไววางใจข้ึนได เราจึงควรคํานึงถึงจุดนี้ใหมาก หากขาดคุณสมบัติขอนี้จะทําใหชีวิตขาดการ

ยอมรับนับถือจากผูอ่ืน ดังคําพังเพยท่ีวา “ซ่ือกินไมหมด คดกินไมนาน” ความจริงใจซ่ือตรงนี้ก็คือ 

ความจริงใจตอตนเอง ตอผูอ่ืนตอหนาท่ีท่ีเรามีตอการงานท่ีเราทํา ตอประเทศชาติตลอดจนมีความ

ซ่ือสัตยสุจริตดวย เม่ือเรามีความจริงใจซ่ือตรงก็จะเกิดผลสําเร็จข้ึนใหแกเราไดหรือเราเรียนหนังสือ

จริงๆ เราก็เปนจริงๆ และจบจริงๆ ได เปนตน ดังนั้น ความจริงใจซ่ือตรงก็เปนหลักท่ีควรนํามาใชใน

ชีวิตของเรา เสริมคุณคาเสนหนิยมใหตัวเราอีกประการหนึ่ง 

๑๐. จริยธรรมวาดวยหลักท่ีควรงดเวน ๕ ประการ๙๘ หลักท่ีควรงดเวนสําหรับเด็กและ

เยาวชน เรียกอีกอยางหนึ่งวา เบญจศีล มี ๕ ประการ คือ ๑) เวนจากการปลงชีวิต ฆา ประทุษราย         

๒) เวนจากการถือเอาของท่ีเขามิไดใหลัก โกง ละเมิด ๓) เวนจากประพฤติผิดในกาม ๔) เวนจากการ

พูดเท็จ โกหก หลอกลวง ๕) เวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุรา และเมรัย๙๙ 

๑๑. จริยธรรมวาดวยหลักท่ีควรปฏิบัติ ๕ ประการ๑๐๐ หลักท่ีเด็กและเยาวชนควร

ปฏิบัติเรียกอีกอยางวา เบญจธรรม มี ๕ ประการ คือ ๑) เมตตาและกรุณา ความรัก ปรารถนาใหมี

ความสุข ๒) สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพทางสุจริต ๓) กามสังวร สํารวมระวังรูจักยับยั้ง ควบคุมตน

ในทางกามารมณ ๔) สัจจะ มีความซ่ือสัตยซ่ือตรง ๕. สติสัมปชัญญะ ระลึกไดและรูตัวอยูเสมอ๑๐๑ 

๙๗ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีเนนความมีวินัย และ ความเปนประชาธิปไตย, ๒๕๔๑, หนา ๑๙. 
๙๘ “อางแลว. คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีเนนความมี

วินัย และ ความเปนประชาธิปไตย. หนา ๒๐.” 
๙๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หนา ๑๘๗. 
๑๐๐ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมท่ีเนนความมีวินัย และ ความเปนประชาธิปไตย, ๒๕๔๑, หนา ๒๐.. 
๑๐๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หนา ๑๘๗. 

                                                



๖๐ 

๑๒. จริยธรรมวาดวยความรูคารวะนอบนอม๑๐๒ การคารวะนอบนอม คือ การรูจัก

ประพฤติตนเปนคนมีความเคารพออนนอมถอมตน ออนโยนตอบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับตนตามฐานะ

และวัยตลอดจนสถานท่ีตาง ๆ ดวย เชน การรูจักคารวะนอบนอมตอผูใหญ ไดแก เชื่อฟงในเม่ือผูใหญ

ตักเตือน ไมโตเถียงทําความเคารพดวยการไหว คํานับ หลีกทางใหแสดงความเกรงใจ รูจักขออภัย    

ขอโทษ ขอบคุณ พูดจาสุภาพออนหวาน แสดงความออนนอมดวยการเดินคอมหลัง เม่ือเดินผานหนา

แสดงความเคารพในท่ีประชุมโดยไมแสดงกิริยาคึกคะนอง เชน สงเสียงดังรูจักฟง รูจักนั่งตามควรแก

ฐานะ เขาไปในสถานท่ีประชุมตองถอดหมวกแสดงความเคารพสถานท่ี เคารพสักการบูชา             

ตองถอดรองเทา เปนตน กิริยาเชนนี้เปนลักษณะของการมีคารวะออนนอมดวยกาย วาจา ใจ เปนตน

ลักษณะของผูท่ีไดรับการอบรมศึกษามาดีมีมารยาทพรอม เปนท่ีนาชื่นชม นานิยมรักใครของผูพบเห็น 

๑๓. จริยธรรมวาดวยความรักชาติศาสนกษัตริยและวัฒนธรรมไทย๑๐๓ ชาติศาสนา 

พระมหากษัตริย เปนสถาบันหลักท่ีสําคัญของคนไทยทุกคน มีหนาท่ีเปนพลเมืองดีจะตองมีความจงรัก

และภักดีตอสถาบันของชาติโดยมีความสํานึกอยูเสมอวา ชาติไทยเปนราชอาณาเขต มีพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ี

พํานักอาศัยอยูอยางสุขสบาย เปนท่ีประกอบการงานทํามาหาเลี้ยงชีพของพลเมืองไทยซ่ึงดํารงอยู

อยางมีอธิปไตยตลอดมา ชาวไทยจะตองหวงแหนรักษาไวเปนสมบัติของอนุชนชาติไทยสมกับเปน

มาตุภูมิปตุภูมิสืบไป ศาสนา หมายถึง ศาสนาประจําชาติไทย ไดแก พระพุทธศาสนา ซ่ึงไดยึดถือเปน

ศาสนาประจําชาติไทยตลอดมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีเปนศาสนาท่ีมีหลักธรรมคําสอน

เหมาะสมกับการนํามาใชกับชีวิตประจําวันพุทธศาสนิกชนชาวไทยท่ีดีจะตองมีความสํานึกท่ีจะเรียนรู

หลักธรรมแลวนํามาปฏิบัติเพ่ือดํารงชีวิตใหมีความสุขสบายตามสมควร ดังคติธรรมท่ีวา “ผูท่ีขาด

ศาสนาเปนดุจปาท่ีขาดตนไม เปนผูไรศีลธรรมเปนดุจขาดน้ําในทะเลทรายชีวิตท่ีดีตองมีศาสนาเปน

หลัก ชีวิตท่ีรักสันติสุขตองคลุกคลีกับศีลธรรม” และชวยกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง

เปนสมบัติคูกับชาติตอไป พระมหากษัตริย เปนสถาบันท่ีทรงเปนองคพระประมุขของชาติไทยสืบมา

เปนเวลาชานานตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ทรงเปนท่ีเคารพสักการะ

เทิดทูนของพสกนิกรชาวไทย ทรงเปนม่ิงขวัญของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทรงเปนศูนย

รวมจิตใจของพสกนิกรไทยใหบังเกิดพลังสามัคคีเพราะทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเปนคุณานุ

คุณประโยชนดวยพระกรุณาอันลนพน เปนท่ีปกเกลาปกกระหมอมของชาวไทยท่ัวไป ประชาชนชาว

ไทยสมควรเทิดทูนไวเปนสถาบันของชาติสืบไป วัฒนธรรมไทย หมายถึง ขอปฏิบัติอันแสดงใหเห็นถึง

ความเจริญรุงเรืองของชาติไทยมาเปนเวลานาน ๒ ประการ คือ วัฒนธรรมประจําชาติเชน สําเนียง

ภาษาท่ีใชพูดกัน ตัวหนังสือไทย ศิลปกรรมแบบไทย ดนตรีไทย จิตรกรรมแบบไทย เปนตน จึงแสดง

๑๐๒ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมท่ีเนนความมีวินัย และ ความเปนประชาธิปไตย, ๒๕๔๑, หนา ๒๑. 
๑๐๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒-๒๓. 

                                                



๖๑ 

ใหเห็นวิวัฒนาการมาโดยลําดับ และวัฒนธรรมประจําคนในชาติอันเก่ียวกับจรรยามารยาทไทย เชน 

การทักทายกัน ดวยการกราบไหวการนั่ง จรรยาท่ีออนชอยละมุนละไม การนุงหมแบบไทย การ

เปนอยูในสังคมแบบไทย เปนตน รวมเรียกวาวัฒนธรรมไทย ท่ีคนไทยควรยึดถือปฏิบัติเปนเอกลักษณ

ของชาติไทย และอนุรักษไวเปนสมบัติของชาติไทยสืบไป การรักชาติศาสน กษัตริย และวัฒนธรรม

ไทย จึงเปนหลักท่ีชาวไทยควรยึดถือเปนหลักปฏิบัติในชีวิตของตนอีกประการหนึ่ง ซ่ึงจะสงเสริมให

ชีวิตชาวไทยมีเอกลักษณเปนไทย เพ่ิมคุณคานานิยมนับถือยิ่งข้ึน 

๑๔. คุณธรรมจริยธรรมท่ีควรปลูกฝงแกนักศึกษา๑๐๔ คุณธรรมอันดับแรกท่ีควรปลูกฝง 

คือ ความกตัญู ซ่ึงควรจะไดแสดงออกท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ เปนวัฒนธรรมทางจิตใจ        

ท่ีแสดงออกมาดวยความดีงามแตสิ่งเหลานี้กําลังถูกทําลาย ดวยความรีบเรงจากกระแสวัตถุนิยม และ

บริโภคนิยมท่ีไมไดคํานึงถึงวัฒนธรรมทางจิตใจ หากคุณธรรมท่ีมีอยูในจิตใจ หากคุณธรรมท่ีมีอยูใน

จิตใจไมม่ันคงสิ่งท่ีแสดงออกมาจากพฤติกรรมของคนก็ลวนเปนสิ่งจอมปลอมท้ังสิ้น การแสดงออกทาง

กาย วาจา ใจ ท่ีมีคุณธรรมเปนท่ีตั้งจึงมีสวนสําคัญในการกลอมเกลา จิตใจ ใหมีความออนโยน สุภาพ 

นอบนอม สุขุม รอบคอบ เชน การกราบไหวพระแบบเบญจางคประดิษฐ ซ่ึงเปนการกราบท่ีแสดง

ความเคารพอยางสูงสุดตอบุคคลท่ีควรเคารพนับถือสูงสุด การวางมือ การยกมือข้ึน เพ่ือใหสติอยูกับ

มือ พนมมือท่ีนาอกในทาอัญชลี เปนการสํารวมใจออกจากปญหา ท่ีวาวุน การยกมือจรดบริเวณหวาง

ค้ิวในทาวันทา เปนการสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ กําหนดจิตใหเปนสมาธิ มีความแนวแน

ม่ันคงใน จิตใจ การกมกราบทาอภิวาท เปนการปลอยใจใหวางลง สยบยอมท้ังกายและใจใหกับความ

ดี เปนการลดอัตรา ความยึดม่ัน ถือม่ันในตัวเอง ซ่ึงทาทีเหลานี้ จะเปนสวนหนึ่งท่ีชวยรักษาสภาพ

จิตใจใหดีงาม การปลูกฝงใหนักศึกษารูจักพ่ึงตนเองอยางมีศักดิ์ศรี เปนคนดีมีวินัย คือ การปลูกฝงให

นักศึกษาไดมีความคิดเห็นท่ีถูกตอง และรูจักคุณคาของตัวเองไมมีชนชาติใดในโลกท่ีมีความเจริญ งอก

งาม ม่ันคงอยูได เพราะการรอรับการชวยเหลือของผูอ่ืน โดยไมพ่ึงตนเอง คาของคน อยูท่ีผลของงาน 

บนพ้ืนฐาน อุดมการณชีวิตงาน คือ ชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ทํางานใหสนุกเปนสุข เม่ือทํางาน 

ของดีตองมีแบบ แบบท่ีดี ตองมีระเบียบ ระเบียบท่ีดี ตองมีวินัย คนท่ีมีวินัย คือ  เคารพตนเอง เคารพ

ผูอ่ืน เคารพเวลา เคารพกติกา เคารพสถานท่ี 

สรุปไดวา การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเยาวชน จําเปนตองเริม่แตเด็กเพราะอายุ

กอน ๖ ป จะสามารถบันทึกจริยธรรมในชวงนั้น ไดมากท่ีสุด พอ แม ญาติพ่ีนอง ผูใกลชิดของเด็กใน

วัยนี้ จึงมีบทบาทสําคัญมาก ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและควรทําอยางตอเนื่องผานทาง

กิจกรรมตางๆ ท้ังในและนอกหลักสูตร จนกระท่ังเด็กเหลานี้เขาสูการเรียนในระบบ ตั้งแตระดับ

๑๐๔ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงาน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๗), หนา ๒๕ – ๒๖. 

                                                



๖๒ 

ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาเติบโตเปนผูใหญมากข้ึน การปลูกฝงทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

ยังคงตองดําเนินตอไปอยางเปนธรรมชาติ เพ่ือใหนักศึกษาเปนท้ังคนเกง คนดี และมีความสุข 

 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรม 

ทุนทางวัฒนธรรมเปนแนวคิดท่ีพยายามอธิบายถึงการนําทรัพยากรท่ีสะสมอยูในความรู 

ความสามารถ หรือทรัพยสินท่ีปจเจกบุคคลหรือกลุมสังคมมีไวในครอบครองและสามารถนําไปใชเปน

เครื่องมือสรางผลตอบแทนท้ังทางเศรษฐกิจหรือการไดรับการยอมรับในสังคมอาจจะเขาใจในมิติทาง

เศรษฐศาสตร วาทุน คือปจจัยในการผลิตสินคาหรือบริการไมวาจะเปน วัตถุดิบ เงินทุน ท่ีดิน แรงงาน 

เครื่องจักรฯลฯ ถึงกระนั้นทุนอาจอยูในรูปแบบอ่ืนๆ จะนําเสนอความหมายและประเภทของทุนทาง

วัฒนธรรม เพ่ือเปนพ้ืนฐานนําไปสูการทําความเขาใจแนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ินตอไป 

๒.๔.๑ ความหมายของทุนทางวัฒนธรรม  

แนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรมเกิดจากการพัฒนาแนวคิดของมารกซ๑๐๕ ซ่ึงเห็นวา 

ทรัพยสินเงินทองท่ีแตละคนมีอยูนั้น ยังไมใชทุน ทรัพยสินเหลานี้จะแปรสภาพไปเปนทุน เม่ือเขาไปสู

กระบวนการผลิต เชน นําไปลงทุน ใสแรงงานเขาไป แลวทําใหเกิดมูลคาสวนเกินและกําไร สิ่งท่ีจะ

แปรสภาพกลายเปนทุนไดยังครอบคลุมไปถึงปจจัยการผลิตตามท่ีรูจักในนาม ๕M ประกอบไปดวย 

แรงงานมนุษย (Manpower) เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) เงิน (Money) และการ

จัดการ/ความรู (Mangement/Knowledge) มารกซ เห็นวา ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) 

จําเปนตองมีการขยายตัวเองอยูเสมอดวยกลวิธีตางๆ และความม่ังค่ังของเจาของทุนไมไดเกิดจาก

กําไรจากการขายสินคาไดเทานั้น แตยังรวมไปถึงมูลคาสวนเกินท่ีไดมาจากการท่ีคนงานใสแรงงานไป

ยังข้ันตอนการผลิตดวย 

นอกจากนี้ นักทฤษฎีวัฒนธรรมวิพากษชาวฝรั่งเศส เชน บูรดิเยอ๑๐๖ ก็เปนผูหนึ่งท่ีริเริ่ม

นําแนวคิดเรื่องทุนประยุกตใชศึกษาวัฒนธรรมโดยไดนิยามความหมายของทุนวา สิ่งใดจะกลายสภาพ

เปนทุนไดก็ตอเม่ือสิ่งนั้น ไดทําหนาท่ีในฐานะความสัมพันธเชิงอํานาจทางสังคม (Function as 

Social Relation of Power) จากนั้นเขาแบงประเภทของทุนออกเปน ๔ ประเภท ไดแก ๑) ทุนทาง

เศรษฐกิจ (Economic Capital) เปนทุนท่ีเกิดจากการสะสมความม่ังค่ังของรายไดและทรัพยสินท่ีอยู

ในรูปของเงินทอง อาคารบานเรือน เครื่องเพชรนิลจินดา รถยนต หุน ฯลฯ ทุนประเภทนี้สามารถ

นําไปแลกเปลี่ยนเปนทุนประเภทอ่ืนตามมูลคาทางเศรษฐกิจได ๒) ทุนทางสังคม (Social Capital) 

เปนรูปแบบของโครงสราง สถาบัน เครือขายและความสัมพันธซ่ึงปจเจกบุคคลสามารถใชในการดํารง

๑๐๕ กาญจนา  แกวเทพ และ สมสุข  หินวิมาน, สายธารแหงนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกับ

สื่อสารศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, ๒๕๕๑) หนา๖๙-๗๐. 
๑๐๖ “เรื่องเดียวกัน. หนา ๗๑, ๕๕๑-๕๕๓, ๕๔๕.”  

                                                



๖๓ 

รักษาและพัฒนาตนเองเพ่ือเขาไปเปนสวนหนึ่งของกลุมสังคมตามท่ีตนเองตองการ ทุนทางสังคมเปน

เสมือนทรัพยากรประเภทหนึ่งท่ีสามารถนําไปเอ้ือ ประโยชนทางสังคมใหแตละคนตามกลุมท่ีสังกัด

ตั้งแตในครอบครัว โรงเรียน หมูบาน สถานท่ีทํางาน กลุมธุรกิจ ฯลฯ ๓ ) ทุนทางสัญลักษณ 

(Symbolic Capital) เปนสถานภาพ ชื่อเสียง หรือการไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนท่ีทําใหเจาของ

ทุนเกิดการไดเปรียบหรือไดรับผลประโยชนตางๆ และ ๔) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)  

Bourdieu๑๐๗ นิยามไววา เปนทุนท่ีสะสมอยูในตัวตนของแตละบุคคล วัตถุสิ่งของ และ

ท่ีอยูในรูปแบบของสถาบัน ซ่ึงแตละบุคคลไดรับการหลอหลอมและผลิตซํ้า เพ่ือสืบทอดผานทางระบบ

การศึกษา ผลผลิตท่ีไดจากการสะสมทุนทางวัฒนธรรมคือรสนิยม (Taste) ซ่ึงจะสรางความแตกตาง

และเปนเครื่องมือท่ีใชธํารงรักษาชนชั้นในสังคมใหดํารงอยูตอไป 

McRobbie๑๐๘ ไดใหความหมายของทุนทางวัฒนธรรมวา เปนการกระจายรูปแบบของ

ทุนชนิดหนึ่ง ทุนวัฒนธรรมจะอยูในความสามารถพิเศษหรือทรัพยสินสวนบุคคล และไมสามารถ

ลดทอนไปยังทุนทางเศรษฐกิจได แตละคนจะมีทุนทางวัฒนธรรมแตกตางกัน ไมใชทุกคนท่ีจะสามารถ

เปนเจาของทุนทางวัฒนธรรมท่ีม่ังค่ังได แตทุนชนิดนี้สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการดํารง

รักษาการมีอํานาจทางสังคมได 

จากการใหความหมายของคําวาทุนวัฒนธรรมของนักวิชาการดังกลาวขางตน จึง

สามารถสรุปความหมายของทุนทางวัฒนธรรมตามแนวคิดนักวิชาการขางตนไววา ทุนวัฒนธรรม

หมายถึง ทรัพยากรท่ีสะสมอยูในระบบ ความคิด ความเชื่อ คานิยม วัตถุสิ่งของ รวมไปถึงแนว

ทางการดําเนินชีวิตในกลุมสังคมท่ีแตละคนเขาไปมีสวนรวมและชวยกันผลิตคุณคาหรือความหมาย

ข้ึนมา แลว เผยแพรใหเปนท่ีรับรูในกลุม จนเกิดเปนขอตกลงเพ่ือการปฏิบัติท่ีเห็นพองตองกัน ไดรับ

การยอมรับจากผูคนสวนใหญ และดําเนินการผลิตซํ้า อยางตอเนื่องผานทางกระบวนการผลิตซํ้า เพ่ือ

ดํารงรักษาทุนทางวัฒนธรรมใหคงอยู การสะสมความม่ังค่ังของทุนทางวัฒนธรรมยังแสดงถึงอํานาจ

ของผูครอบครองทุนทางวัฒนธรรมซ่ึงมีอิทธิพลตอทัศนคติของปจเจกบุคคลหรือกลุมสังคมท่ีไดรับการ

ยอมรับอยางแพรหลายดวย 

 

 

 

 

๑๐๗ Richardson, J., Handbook of Theory of Research for the Sociology of 

Education, (New York : Greenword, 1986), pp. 241-258. 
๑๐๘ McRobbie, Angela., The Uses of Cultural Studies: a Textbook, (Thousand Oaks: 

SAGE, 2005) p. 137. 

                                                



๖๔ 

๒.๔.๒ ประเภทของทุนทางวัฒนธรรม 

Bourdieu๑๐๙ ไดแบงทุนทางวัฒนธรรมเปน ๓ รูปแบบ ไดแก ทุนท่ีมีอยูใน

ตัวตน (Embodied Form) ทุนท่ีอยูในรูปของวัตถุ (Objectified Form) และทุนท่ีอยูในรูปแบบ

สถาบัน (Institutionalized State) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๔.๒.๑ ทุนวัฒนธรรมท่ีมีอยูในตัวตน เปนสมรรถนะดานวัฒนธรรมท่ีมีอยูใน

ตัวตนไดแก การแสดงออกของรางกายและจิตใจ เปนทุนท่ีอยูในระดับอุปนิสัย มักปรากฏในชีวิตทาง

วัฒนธรรม และตองใชระยะเวลาในการกอตัวเปนรูปเปนรางผานทางกระบวนการขัดเกลาทางสังคม

ซ่ึงทําหนาท่ีถายทอดความคิด ทัศนคติ และคานิยมซ่ึงมีผลตอการทําความเขาใจ หรือการรับรูของ

รสนิยมตางๆ เชน ศิลปะ การใชชีวิต การเปลี่ยนรูปทุนวัฒนธรรมท่ีมีอยูในตัวตนตองอาศัยเวลา สังคม 

ชนชั้นทางสังคม และสามารถเชื่อมโยงไปยังทุนทางเศรษฐกิจได การสะสมทุนในระดับนี้สั่งสมอยูในตัว

ของแตละบุคคลมาตั้งแตเยาววัย ผานการหลอหลอม (Pedagogy Action) โดยผูปกครองพ่ีนอง 

สมาชิกในครอบครัวจะสละเวลาเพ่ือใหสมาชิกใหมซึมซับความหมายและรหัสของวัฒนธรรม สราง

ความเดนชัดและความแตกตางทางวัฒนธรรมข้ึนยิ่งในสังคมท่ีมีความซับซอนก็ยิ่งมีการแขงขันลงทุน

เพ่ือสะสมทุนทางวัฒนธรรมท่ีอยูในตัวตนอยางเขมขน 

๒.๔.๒.๒ ทุนวัฒนธรรมท่ีอยูในรูปของวัตถุ เปนทุนทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกให

เห็นในรูปของวัตถุ สื่อมวลชน หรือสิ่งของ เชน รูปภาพ งานเขียน หนังสือ พจนานุกรม อนุสาวรีย 

เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ วัตถุเหลานี้เปนรูปแบบหนึ่งของการแบงปนความหมายทางวัฒนธรรมท่ีถูก

กําหนดโดยผูผลิตวัฒนธรรมหรือแนวคิดของผูคนสวนใหญในสังคม๑๑๐  

๒.๔.๒.๓ ทุนวัฒนธรรมท่ีอยูในรูปแบบของสถาบัน คือ การอางอิงถึงคุณสมบัติ

เบื้องตนของทุนทางวัฒนธรรมในลักษณะการรับประกันโดยแสดงออกในรูปของประกาศนียบัตร 

หนังสือรับรอง และการสอบวัดคุณสมบัติ ซ่ึงปรากฏชัดอยูในสถาบัน เชน สถาบันการศึกษา หรือ

สถาบันประเมินผลตางๆ ทุนทางวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนรูปไดภายใตเง่ือนไขเฉพาะ คืออาจเปลี่ยน

รูปเปนทุนทางเศรษฐกิจ เชน เงินเดือน หรือคุณสมบัติทางการศึกษา ทุนแบบนี้ไดสรางความแตกตาง

ระหวาง ความรูท่ีเปนทางการท่ีไดรับการรับรองความสามารถ กับความรูทางวัฒนธรรมแบบธรรมดา 

ทุนนี้ยังทําใหเกิดการสับเปลี่ยนระหวางทุนทางวัฒนธรรมกับทุนทางเศรษฐกิจ โดย “การรับประกัน

ทุนทางการศึกษา” ดวย “มูลคาของเงิน” เพราะผลผลิตของการแลกเปลี่ยนทุนทางเศรษฐกิจไปเปน

ทุนทางวัฒนธรรมไดสรางมูลคาของทุนทางวัฒนธรรมใหกับผูท่ีมีคุณสมบัติทางการศึกษา ผลกําไรใน

๑๐๙ Richardson, J., Handbook of Theory of Research for the Sociology of 

Education, (New York : Greenword, 1986), pp. 241-258. 
๑๑๐ “อ างแล ว. Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education. หน า 

๒๔๑-๒๕๘.” 

                                                



๖๕ 

รูปวัตถุและสัญลักษณท่ีคุณสมบัติทางการศึกษารับรองข้ึนอยูกับการลงทุนในแงเวลา และความ

พยายาม ๑๑๑  

ทุนทางวัฒนธรรมแบงเปน ๓ รูปแบบ ไดแก ทุนท่ีมีอยูในตัวตน ทุนท่ีอยูในรูปของวัตถุ 

และทุนท่ีอยูในรูปแบบสถาบัน  

 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่น 

วัฒนธรรมเปนองคประกอบพ้ืนฐานอันเปนแกนสําคัญอันหนึ่งของสังคม ท้ังนี้เพราะ

วัฒนธรรมเปนแบบแผนในการดํารงการดําเนินชีวิตของคนในสังคม วัฒนธรรมเปนตัวกําหนด

พฤติกรรมหรือความประพฤติของมนุษยในแตละสังคม ดังเชน พระยาอนุมานราชธน หรือ “เสถียร 

โกเศศ” เขียนไวในหนังสือวัฒนธรรมเบื้องตนตอนหนึ่งวา “มนุษยเกิด ในวัฒนธรรมท่ีจะเกิดอยูนอก

วฒันธรรมนั้น มีไมได  คนจะเปนคนข้ึนมาไดก็ดวยมีวัฒนธรรม ถาไมมีวัฒนธรรมก็ไมใชคนแตจะเปน

สัตวชนิดหนึ่งซ่ึงมีวิถีชีวิตอยางธรรมชาติเทานั้นวัฒนธรรมเปนสวนสําคัญของคนเพราะเขาไปซึมและ

ประกอบเปนรูปวิถีชีวิตของคนตั้งแตเกิดมาโดยไมมีใครรูสึกตัว” และวัฒนธรรมจึงเปนทุกสิ่งทุกอยางท่ี

เปนนิสัย คือ ความประพฤติท่ีเคยชินของสังคมซ่ึงมนุษยเองเปนผูสรางและปรับปรุงจากธรรมชาติและ

เรียนรู จากกันและกัน เพราะวัฒนธรรมจึงเปนท้ังสังคมสราง และท่ีสังคมเรียนรูควบคูกันไปในตัว คน

ในสังคมจะมีลักษณะเปนคนเชนไร เปนคนดีหรือเปนคนเลว ก็อยูท่ีวัฒนธรรม ซ่ึงคนสรางข้ึน มาเปน

สิ่งท่ีบันดาลใหเปนไป๑๑๒  

๒.๕.๑ ความหมายของวัฒนธรรมทองถิ่น  

คําวา “วัฒนธรรม” นั้น เปนคําท่ีพลตรีพระเจาวรวงศเธอกรมหม่ืนนราธิป พงศประพันธ

ทรงบัญญัติไวและใชเปนหลักฐานทางราชการครั้งแรกเม่ือป พ. ศ. ๒๔๘๓ โดยทรงแปลมาจาก

ภาษาอังกฤษคือ Culture ซ่ึงเปนคํามาจาก cutura ในภาษาละติน อันหมายถึง การเพาะปลูก หรือ

การปลูกฝง๑๑๓ ซ่ึงนักวิชาการไดนําคํานั้นมาใชโดยใหความหมายแตกตางกันไป  

บุปผาชาติ อุปถัมภนรากร อธิบายวา วัฒนธรรม หมายถึงแบบแผนพฤติกรรมของคนใน

สังคมใดสังคมหนึ่ง มีการสั่งสม สืบทอด และเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ผลิต หรือสรางข้ึนจากปฏิสัมพันธ

ระหวางคนกับสิ่งแวดลอม และระหวางคนในสังคมดวยกันเองจนอาจกลาวไดวาอะไรก็ตามท่ีเก่ียวของ

๑๑๑ “อ างแล ว. Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education. หน า 

๒๔๑-๒๕๘.” 
๑๑๒ จํานงค  อดิวัฒนสิทธ์ิ และคนอ่ืนๆ, สังคมวิทยาเบ้ืองตน, พิมพครั้งท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๘), หนา ๑๕. 
๑๑๓ “เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖.” 

                                                



๖๖ 

สัมพันธกับมนุษยแลวยอมถือเปนวัฒนธรรมไดท้ังสิ้นประกอบดวยความรู ความเชื่อ ศิลปะ ประเพณี 

กฎหมายและจริยธรรม๑๑๔ 

สวนนักวิชาการตางประเทศไดนิยามความหมายของคําความหมายวัฒนธรรมไว ดังนี้ 

Leslie a white ไดใหความหมายของวัฒนธรรมวา วัฒนธรรมคือปรากฏการณท่ีสรางข้ึนอยางมี

ระบบประกอบดวยการกระทํา (แบบแผนพฤติกรรม) วัตถุ (เครื่องมือเครื่องใชและสิ่งท่ีใชสราง

เครื่องมือเครื่องใช) ความคิด (ความเชื่อ ความรู) และความรูสึก (ทัศนคติ คานิยม) ท่ีแสดงออกใหเห็น

ไดอยางชัดเจน วัฒนธรรมเปนผลงานท่ีมาจากการสรางสรรคของมนุษย และมีลักษณะชัดเจน ดังนั้น

จึง สามารถถายทอดจากคนหนึ่งไปสูคนอ่ืนไดงาย๑๑๕ 

เทเลอร (Taylor) ใหนิยามวัฒนธรรมวา เปนสวนท้ังหมดท่ีซับซอน ประกอบดวยความรู 

ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และความสามารถดานอ่ืนๆ ท่ีมนุษยไดมาในฐานะเปน

สมาชิกของสังคม๑๑๖ 

จากความหมายของวัฒนธรรมท่ีกลาวมาสรุปไดวา วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผน

พฤติกรรมวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมใดสังคมหนึ่งท่ีมีการสั่งสม สืบทอดกันมาประกอบดวย ความรู 

ความเชื่อ ศิลปะ กฎหมายประเพณี มรดกทางสังคมท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการท่ีจะดํารงไวซ่ึง

สังคมอันดีงามและสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

สวนคําวาวัฒนธรรมระดับทองทองถ่ิน วัฒนธรรมทองถ่ิน วัฒนธรรมพ้ืนบาน หรือคติชน

วิทยา ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมายไวแตกตางกันตามท่ีกรมศึกษานอกโรงเรียน ไดใหความหมาย

คติชนวิทยาไว ๕ ประการ คือ๑๑๗ 

๑.  เรื่องเลาสืบตอกันมาจนไมอาจสืบสาวราวเรื่องถึงตนตอหรือผูเลาเรื่องเดิมได  

๒. เปนระบบทางวัฒนธรรมของชาติท่ี แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมชาตินั้น  

๓. การสืบตอขอมูลทางคติชนวิทยา อาศัยการบอกเลาตอๆ กันมาโดยการจํา และการ

กระทําซํ้าๆ จนจําไดข้ึนใจ มากกวาจะบันทึกขอมูลและถายทอดเปนลายลักษณอักษร 

๑๑๔ บุปผาชาติ  อุปถัมภนรากร, โนรา : การอนุรักษการพัฒนาและการสืบสารศิลปะการแสดง

ภาคใต, (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาสารคาม, ๒๕๕๒). 
๑๑๕ Leslie, Gerald R. el, Introductory sociology : Order and change in society, (New 

York : New York University press, 1980), pp. 75. 
๑๑๖ Taylor, Edward B., Primitive culture,. (London : John Murrey, 1871), pp.98. 
๑๑๗ กรมการศึกษานอกโรงเรียน, แบบเรียนวิชาสงเสริมคุณภาพชีวิตภาคตะวันออก, พิมพครั้งท่ี ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๘), หนา 1๑๒-๑๕. 

                                                



๖๗ 

๔. เปนแนวการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบาน ท่ีกระทําสืบตอกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ

และลูกหลานยังยึดถือปฏิบัติกันอยู  

๕. เปนการศึกษาเรื่องราวของชาวบานมากกวาชาวเมือง เพราะชาวบานเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตชาสิ่งท่ีประพฤติปฏิบัติจึงคงอยูในรูปแบบเกาๆ มาก สวนชาวเมืองนั้นรับความเจริญทางวัตถุ

มากกวาจึงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอยูตลอดเวลา 

วัฒนธรรมทองถ่ิน เปนการเรียกชื่อวัฒนธรรมของคนท่ีอยูในวงแคบเขามาอาจเปน

วัฒนธรรมภาคภูมิศาสตร วัฒนธรรมจังหวัด อําเภอ ตําบล หรือหมูบาน ตามสภาพแหงการปกครอง

ทองถ่ินก็ได แตมีลักษณะเหมือนกับวัฒนธรรมแหงชาติโดยสวนรวมจะแตกตางกันในรายละเอียด

ปลีกยอย ในขณะท่ีวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตเปนครรลองแหงชีวิต การกิน การอยู การเดิน การนั่ง การ

นอน ลวนแตเปนพฤติกรรมท่ีถูกตีกรอบไวใหประพฤติปฏิบัติ ถาประพฤติปฏิบัติผิดแผกแตกตางจาก

แบบแผนท่ีสังคมกําหนดไวก็จะปรับตัวเขากับสังคมไมได วัฒนธรรมทองถ่ินเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการ

ดําเนินชีวิตในสังคมพ้ืนบานจึงนับวามีความสําคัญไมนอยกวาวัฒนธรรมแหงชาติ เพราะเหตุวา

วิวัฒนาการของวัฒนธรรมแหงชาติจะเกิดข้ึนไดก็ยอมอาศัยวัฒนธรรมทองถ่ินเปนรากฐานสําคัญและ

ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมทองถ่ินเปนวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงชายึดม่ันในประเพณีอันเกาแกจึงชวย

ฉุดรั้งวัฒนธรรมสมัยใหมท่ีเปนพิษภัยแกสังคมไทยไวสวนหนึ่ง 

ย่ิงยง เรืองรอง ไดกลาวถึงวัฒนธรรมระดับทองถ่ินหรือวัฒนธรรมทองถ่ิน หมายถึง 

แนวทางปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของกลุมคนท่ีแทรกอยูในวัฒนธรรมรอง (Total culture) ซ่ึงคน

สวนมากยึดถือแนวปฏิบัติ เปนแนวทางแหงการดําเนินชีวิตอยูตามทองถ่ินในสวนตางๆ ของ

ประเทศ๑๑๘ 

ธราดล ชัยเดชโกสินทร วัฒนธรรมพ้ืนบานเปนสวนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนจากคนในแตละทองถ่ิน 

จากการสะสมความรูประสบการณและไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษเพ่ือการดําเนินชีวิตใหอยูรอด 

และความเพลิดเพลินใจ๑๑๙ 

บุญเจริญ บํารุงชู ยังไดกลาวถึง วัฒนธรรมพ้ืนบาน หมายถึงแบบฉบับรวมกันของกลุม

ชนหรือสังคมซ่ึงเกิดข้ึนดวยความรู ความเขาใจ ความสามารถสรางความพอใจ คานิยมและมีการ

๑๑๘ ยิ่งยง  เรืองรอง, พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรปริ้นติ้งแอนดพับลิชซิ่ง, ๒๕๔๙), 

หนา ๒๕ 
๑๑๙ ธราดล  ชัยเดชโกสินทร, การพัฒนารูปแบบการประดิษฐชุดการแสดงพ้ืนบานอีสานของ

วิทยาลัยณาฏศิลป , (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐). 

                                                



๖๘ 

ถายทอดตอๆ กันมาโดยไมขาดสาย โดยวิธีการหลายทาง เชน การบอกเลา จดจํา ทําตามครู รูแบบ

ซึมซับ และรับความพอใจในทองถ่ินนั้นๆ๑๒๐ 

จะเห็นไดวานักวิชาการหลายๆ ทานไดอธิบายความหมายของวัฒนธรรมทองถ่ิน 

วัฒนธรรมพ้ืนบานคติชนวิทยา ไวใกลเคียงกันในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยขอใชคําวาวัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึง

มาจากความหมายท่ีกลาวมาสรุปไดวา วัฒนธรรมทองถ่ิน หมายถึง แนวปฏิบัติและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึน

จากคนในแตละทองถ่ินท่ีสืบทอดตอกันมาดวยวิธีหลากหลาย เชน การบอกเลา จดจํา ทําตามครู รู

แบบซึมซับตั้งแตรุนบรรพบุรุษโดยลูกหลานยังยึดถือปฏิบัติกันอยูเพ่ือการดําเนินชีวิตใหอยูรอดและ

เพลิดเพลินใจในทองถ่ินนั้นๆ 

๒.๕.๒ ลักษณะของวัฒนธรรม 

นักวิชาการไดกลาวถึงลักษณะท่ีสําคัญบางประการของวัฒนธรรมไว ดังท่ี จํานงค อดิวัฒน

สิทธิ์ และคณะ๑๒๑ ไดกลาวถึงลักษณะท่ีสําคัญของวัฒนธรรม ดังนี้ 

๑. เปนแบบพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู (Pattern of learn behavior) 

๒. เปนสิ่งท่ีมีอยูรวมกัน (Shared by members of society) 

๓. เปนสิ่งท่ีถายทอดสืบตอกันมา (Transmitted among the members of society) 

๔. สรางความพอใจใหแกมนุษยได (Culture is gratifying) 

๕. เปนสิ่งท่ีปรับเปลี่ยนได (Culture is adaptive) 

๖. เปนผลรวมหรือการผสานทางวัฒนธรรม (Culture is integrative) 

๗. รูปแบบพฤติกรรมในอุดมคติท่ีตองยึดถือปฏิบัติตาม (Idea form of behavior) 

๘. เปนเอกลักษณเหนืออินทรีย (Super organic) 

เอกพงษ  ประสงคเงิน๑๒๒ กลาววาลักษณะพ้ืนฐานท่ีสําคัญของวัฒนธรรมไดแก 

๑. วัฒนธรรมเปนความคิดรวม (Shared Ideas) และคานิยมทางสังคมซ่ึงเปนตัวกําหนด

มาตรฐานของพฤติกรรมคนในวัฒนธรรมเดียวกัน จะสามารถคะเนพฤติกรรมของบุคคล ของผูอ่ืนใน

สถานการณตางๆ ไดซ่ึงทําใหพฤติกรรมของเขามีความสอดคลองตองกันกับผูอ่ืน  

๑๒๐ บุญเจริญ  บํารุงชู, แนวทางการอนุรักษและพัฒนาหนังประโมทัยอีสาน เพ่ือสงเสริมคุณคาและ

มูลคาทางวัฒนธรรมพ้ืนบาน, (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๓) 
๑๒๑ จํานงค  อดิวัฒนสิทธ์ิ และคนอ่ืนๆ, สังคมวิทยาเบ้ืองตน, พิมพครั้งท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๘), หนา ๑๖-๑๘. 
๑๒๒ เอกพงศ  ประสงคเงิน, พ้ืนฐานท่ีสําคัญของวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๘), หนา ๕๑-๕๒ 

                                                



๖๙ 

๒. วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมนุษยเรียนรู (Culture is learned) ทีละเล็กทีละนอยจากการเกิด 

และเติบโตมาในสังคมแหงหนึ่งวัฒนธรรมเปรียบเสมือน “มรดกทางสังคม” ไดรับการถายทอดจากรุน

หนึ่งไปสู อีกรุนหนึ่งโดยผานกระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรม หรือกระบวนการเรียนรูทาง

วัฒนธรรม ซ่ึงรวมท้ังการอบรมสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย และประสบการณตางๆ ท่ีมนุษยไดรับ

สั่งสมมาจากการเปนสมาชิกสังคม จากกระบวนการเรียนรูทางวัฒนธรรมนี้มนุษยสามารถเขาใจไดวา

ตนมีพฤติกรรมเชนไรในสถานการณตางๆ พฤติกรรมเชนไรท่ีคนยอมรับวาดีงามถูกตอง มนุษยจะรับ

เอาทัศนคติ คานิยม และความเชื่อท่ีสังคมยอมรับมาเปนของตน ท้ังนี้เนื่องจากหลักการท่ีวา “อายุ

ของคนนั้นสั้น แตวัฒนธรรมนั้นยืนยาวกวา” ดังนั้นในแตละสังคมจะตองมีการ ติดตั้งกลไกสําหรับการ

ถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งในยุคสมัยปจจุบันตัวอยางท่ีเห็นชัดคือ สถาบัน

สื่อมวลชนท่ีรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีถายทอดวัฒนธรรมอยางมาก 

๓. วัฒนธรรมมีพ้ืนฐานมาจากการใชสัญลักษณ (Symbol) พฤติกรรมของมนุษยมีตน

กําเนิดมาจากการใชสัญลักษณ ชีวิตประจําวันของเราเก่ียวของกับสัญลักษณตางๆ ไมวาจะเปน

เงินตรา สัญญาณไฟจราจร หรือสัญลักษณทางศาสนา เชน พระพุทธรูป 

๔. มีวัฒนธรรมเปนองครวมของความรูและปญญา ในลักษณะนี้วัฒนธรรมมีหนาท่ี

ตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษย เชน สอนใหมนุษยรูจักอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรม

ชวยใหมนุษยปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาดานเทคโนโลยี เพ่ือความเจริญ

และความอยูรอดของมนุษย 

๕. วัฒนธรรม คือ กระบวนการท่ีมนุษยกําหนดนิยามความหมายใหกับชีวิตและสิ่งตางๆ 

ท่ีอยูรอบตัวเรา เชน มนุษยทุกแหงหนท่ัวโลกพยายามกําหนดนิยามความหมายใหกับชีวิตและ

กระบวนการกําหนดนิยามความหมายใหกับชีวิตอาจออกมาในรูปของความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรม 

และจักรวาล 

๖. วัฒนธรรมเปนสิ่งไมหยุดนิ่ง หากแตมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยูตลอดเวลาการ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีสาเหตุหลายประการ เชน ความคิด และคานิยม ท่ีมาจากวัฒนธรรมอ่ืน

และอิทธิพลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับในวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

ยังอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ซ่ึงเปนความพยายามของมนุษยในการควบคุม

ธรรมชาติ และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือ เม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรวดเร็วเกินไป

จนกระท่ังวัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติไมอาจเปลี่ยนแปลงตามไดทันก็อาจสงผลใหเกิดปรากฏการณ

ท่ีเรียกวา “วัฒนธรรมลา” (Culture Lag) และทําใหมนุษยในสังคมนั้นเกิดความรูสึกแปลกแยก 

(Alienation) 

๗ . วัฒนธรรมเปนเครือขาย (Network) ของวิถีชีวิตท้ังมวล (Way of life) คําวา

เครือขายนี้มีความหมายวาหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในสวนใดสวนหนึ่งก็จะสงผลกระทบเชื่อมโยง



๗๐ 

ไปถึงสวนอ่ืนๆ ตัวอยางท่ีเห็นอยูในชีวิตประจําวันทุกวันในชนบทคือ เม่ือมีถนนตัดผานเขาในหมูบาน 

เม่ือมีโทรศัพทเครื่องหนึ่งถูกนําเขาไปในหมูบานชาวเขา วิถีชีวิตท้ังหมดของชุมชนก็จะเปลี่ยนแปลงไป

ทันที 

๘. วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะบริบท (Context Bound) เชน เฉพาะกาลเวลาสถานท่ี 

ทองถ่ินลักษณะเฉพาะนี้จะปรากฏ มากในรูปแบบการแสดงออก เชน รสเค็มของคนในตางวัฒนธรรม 

ก็จะมีท่ีมาจากแหลงตางๆ แตกตางกัน 

๙. วัฒนธรรมท่ีถายทอดสืบตอกันมา วัฒนธรรม คือ พฤติกรรมการเรียนรูเปนการสืบทอด

จากคนในชั่วอายุหนึ่งไปยังคนในอีกชั่วอายุหนึ่ง และมีการแพรกระจายระหวางสมาชิกของสังคมโดย

การใชสัญลักษณ คือ ภาษาเปนสื่อกลางในการถายทอดซ่ึงอาจจะแสดงออกในรูปของภาษาพูด ภาษา

เขียน ภาษาภาพตางๆ ซ่ึง ไดรับการบันทึกไวในรูปลักษณะตางๆ ตามความเหมาะสมในชวงเวลานั้นๆ 

สัญลักษณดังกลาวชวยใหมนุษยสามารถถายทอดความรูสึกทัศนคติ ความคิดเห็นตางๆ เพ่ือเขาใจ

ระหวางกันของสมาชิกในสังคม 

๑๐. วัฒนธรรมสามารถสรางความพึงพอใจใหแกมนุษย วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมนุษยคิดสราง

ข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย  ไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม แต

ความตองการดังกลาวยังไมเปนท่ีเพียงพอตอความพอใจท่ีไดรับจะรวมถึงความตองการทางสังคม และ

วัฒนธรรมดวย การพัฒนาวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับความตองการข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเดิมอยูในรูปแบบงายๆ 

ไมซับซอน หรือสวยงามมาอยูในรูปท่ีประณีตสวยงามซับซอนมากข้ึน 

จากลักษณะของวัฒนธรรมท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา ลักษณะของวัฒนธรรมท่ีสําคัญคือเปน

พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู เปนวิถีชีวิตถายทอดสืบตอกันมาจนเปนมรดกทางสังคมสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดตามยุคสมัย สรางความพึงพอใจแกมนุษย  

๒.๕.๓ องคประกอบของวัฒนธรรม  

นักวิชาการไดกลาวถึงองคประกอบของวัฒนธรรมไว ดังท่ี จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และ

คณะ๑๒๓ กลาววา วัฒนธรรมประกอบดวยลักษณะ ๔ ประการ คือ  

๑. องคมติ (Concept) อันไดแกสิ่งท่ีเปนความเชื่อ (เชน ในเรื่องศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์) 

แนวความคิด (เชน ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม) ความเขาใจ (ในเรื่องของโลกจักรวาลและ

มนุษย) ความรูสึก ความรู ปญหา และทัศนะตางๆ 

๒. องคพิธีการ(Usages) หมายถึง พิธีกรรม ประเพณี การปฏิบัติตางๆ ท่ีมีความหมาย

และวัตถุประสงคแนนอน เชน พิธีแตงงาน พิธีเผาศพ พิธีวางศิลาฤกษ พิธีข้ึนบานใหม พิธีโกนจุก เปน

ตน อันเปนรูปพิธีกรรมตางๆ ในวัฏจักรชีวิต 

๑๒๓ จํานงค  อดิวัฒนสิทธ์ิ และคนอ่ืนๆ, สังคมวิทยาเบ้ืองตน, พิมพครั้งท่ี ๑๒,(กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๘), หนา ๒๐. 

                                                



๗๑ 

๓ . องคการ (Organization) หมายถึง ระบบความสัมพันธของมนุษย เพ่ือบรรลุสู

ความสําเร็จในวัตถุประสงครวมกัน ดังนั้นจึงตองมีวัตถุประสงคอยางเดนชัด มีกฎระเบียบในการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบ เชน สมาคม สโมสร องคการธุรกิจ พรรคการเมือง เปนตน 

๔. องควัตถุ (Objects) ซ่ึงรวมท้ังท่ีมีรูปรางเปนตัวตนหรือสัดสวนท่ีแนนอนอันเปน

ผลผลิตของการกระทําของคนในสังคม เชน เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตทางการเกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม แบบอาคารสถานท่ี เครื่องแตงกาย ดนตรีและนาฏศิลปไทย เปนตน องควัตถุท่ีไมมี

รูปรางหรือสัดสวนแนนอน เชน ภาษาสัญลักษณตัวเลขท่ีใชในการติดตอสื่อสาร 

จากองคประกอบของวัฒนธรรมท่ีกลาวมาสรุปไดวา วัฒนธรรมมีองคประกอบ คือ 

วัฒนธรรมท่ีเปนนามธรรม เชน ความเชื่อ พิธีกรรม และวัฒนธรรมท่ีเปนรูปธรรม เชน สถาบัน วัตถุ 

๒.๕.๔ ความสําคัญของวัฒนธรรมทองถิ่น 

วัฒนธรรมเปนเครื่องวัดและเครื่องกําหนดความเจริญ หรือความเสื่อมของสังคมใน

ขณะเดียวกันวัฒนธรรมยังกําหนด ชีวิตความเปนธรรมของประชาชนในสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมี

อิทธิพลตอความเปนอยูของประชาชนและตอความเจริญกาวหนาของประเทศชาติมาก ซ่ึงความสําคัญ

ของวัฒนธรรมนักวิชาการไดกลาวไว ดังท่ี จารุวรรณ ธรรมวัตร ไดกลาวไวดังนี้๑๒๔ 

๑. วัฒนธรรมชวยแกไขปญหาและสนองความตองการๆ ของมนุษย ผลจากอันตราย

สามารถเอาชนะธรรมชาติไดเพราะมนุษยสรางวัฒนธรรมข้ึนมาชวย  

๒. วัฒนธรรมชวยเหนียวรั้งสมาชิกในสังคมใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและสังคมท่ีมี

วัฒนธรรมเดียวกันก็ยอมจะมีความรูสึกผูกพันเปนพวกเดียวกัน 

๓. เปนเครื่องมือแสดงเอกลักษณของชาติ ชาติท่ีมีวัฒนธรรมสูงยอมไดรับการยกยองเปน

หลักประกันความม่ันคงของชาติ  

๔. เปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ชวยใหคนอยูรวมกันอยางสันติสุข 

วัฒนธรรมสรางบรรทัดฐาน ชวยจัดระเบียบความสัมพันธของผูคนในสังคม  

๕. ชวยใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองถาวร โดยเฉพาะอยางยิ่งถาชาตินั้นมีวัฒนธรรมท่ีมีคติ

ในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมยึดม่ันในหลักแหงเหตุผลในการดําเนินชีวิต ขยัน ประหยัด อดทน มี

ระเบียบวินัยท่ีดีฯลฯ สังคมนั้นก็เจริญรุงเรือง 

๑๒๔ จารุวรรณ  ธรรมวัตร, คติชนชาวบาน, (มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนคริท

รวิโรฒ มหาหาสารคาม, ม.ป.ป), หนา ๑๓. 

                                                



๗๒ 

ประจักษ  ไมเจริญ กลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรม คือเครื่องบงชี้แสดงใหเห็นถึง

ความแตกตางของบุคคล กลุมชน ชุมชน คนกับสัตว เปนตัวกําหนดปจจัย ๔ เปนตัวกําหนดการแสดง

ความรูสึกทางอารมณและความเปนเอกลักษณของเผาพันธุ๑๒๕ 

จากความสําคัญของวัฒนธรรมท่ีกลาวมาสรุปไดวา วัฒนธรรมมีความสําคัญ ดังนี้  

๑. เดิมเปนเครื่องบงชี้แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของบุคคล กลุมชน ชุมชน คนกับสัตว 

๒. เปนตัวกําหนดปจจัยสี่ ชวยแกปญหาและสนองความตองการตางๆ ของมนุษย มนุษย

พนจากอันตรายสามารถเอาชนะธรรมชาติไดเพราะมนุษยสรางวัฒนธรรมข้ึนมาชวย 

๓. ชวยเหนี่ยวรั้งสมาชิกในสังคมใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและสังคมท่ีมีวัฒนธรรม

เดียวกันก็ยอมจะมีความรูสึกผูกพันเปนพวกเดียวกัน  

๔. เปนเครื่องมือแสดงเอกลักษณของชาติและเผาพันธุ  

๕. เปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ชวยจัดระเบียบความสัมพันธของคนใน

สังคมใหอยูรวมกันอยางสันติ  

๖. เปนตัวกําหนดการแสดงความรูสึกทางอารมณ 

สวนความสําคัญของวัฒนธรรมทองถ่ิน มีผูใหความสําคัญไว ดังท่ี กิตติกุล ศรีสวาง ไดแบง

ความสําคัญของวัฒนธรรมพ้ืนบานไว ดังนี้๑๒๖  

๑. เปนมรดกท่ีสําคัญของสังคมท่ีไดรับการถายทอดและปฏิบัติสืบตอกันมา 

๒. เปนกระจกสะทอนใหเห็นวิถีการดําเนินชีวิตของคนในแตละทองถ่ิน  

๓. เปนเครื่องมือควบคุมของสังคม เพ่ือใหทุกคนรูจักการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมเอารัด

เอาเปรียบกัน เชน ภาษิต ความเชื่อ พิธีกรรมตางๆ นิทาน เปนตน  

๔. เปนเครื่องมือกอใหเกิดความสามัคคีเพ่ือเสริมสรางความสามัคคี เห็นอกเห็นใจซ่ึงกัน

และกัน เชน การทอดกฐิน การทอดผาปา การแตงงาน เปนตน  

๕. เปนเครื่องมือ ใหการศึกษาการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม ไดถายทอดในรูปแบบ

ตางๆ เชน การเลานิทาน สุภาษิต คําพังเพย เปนตน 

๖. เปนเครื่องมือใหความบันเทิงแกคนในสังคม ซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยู

ของคนในทองถ่ินนั้นๆ เชน ตรุษสงกรานต ลอยกระทง งานบวช งานแตง งานศพ เปนตน  

๗. เปนเครื่องมือพัฒนาทางดานรางกายจิตใจ อารมณ สติปญญา และสังคม ในรูปแบบ

กีฬาและการละเลนของเด็ก เชน การเลนเตย การทายปริศนา การซอนแอบ เปนตน 

๑๒๕ ประจักษ   ไมเจริญ, การอนุรักษและพัฒนารูปแบบการแสดงหุนกระบอกพ้ืนบานภาคกลาง, 

(วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๕๒). 
๑๒๖ กิ ต ติ กุ ล   ศ รี ส ว า ง , แบ บ เรียน หมวด วิช าส ง เส ริม คุณ ภ าพ ชี วิ ต  2  ( เลื อ ก ) ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ม.ป.ป.), หนา ๒๑. 

                                                



๗๓ 

เกตุวดี ทองรอยช่ัง กลาวถึงวัฒนธรรมพ้ืนบานวามีความสําคัญตอชาวบานในแตละ

ทองถ่ินอยางมาก เนื่องจากเปนมรดกทางปญญาของชาวบานท่ีไดรวมกันสรางสรรค สั่งสม และสืบ

สานตอกันมาภายในกลุม วัฒนธรรมพ้ืนบานจึงเปนสิ่งท่ีมีบทบาทในการกําหนดความคิด ความเชื่อ

และวิถีปฏิบัติของชาวบาน เปนศักดิ์ศรีของคนในทองถ่ินและเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาชีวิตของผูคนใน

ทองถ่ิน๑๒๗ 

จากความสําคัญของวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีกลาวมาสรุปไดวา วัฒนธรรมทองถ่ินมีความสําคัญ 

ดังนี้  

๑. เปนเครื่องควบคุมทางสังคมและกําหนดพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต  

๒. เปนมรดกทางสังคมท่ีไดรับการถายทอดและปฏิบัติสืบตอกันมา  

๓. เปนเครื่องแสดงเอกลักษณของทองถ่ินกอใหเกิดความภาคภูมิใจ 

๔. เปนเครื่องมือใหความบันเทิง  

๕. เปนเครื่องมือพัฒนาทางดานรางกายจิตใจ อารมณ สติปญญา และสังคม ในรูปแบบ

กีฬาและการละเลนของเด็ก 

๒.๕.๕ ประเภทของวัฒนธรรมทองถ่ิน 

การแบงประเภทวัฒนธรรม จะมีประโยชนในการทําความเขาใจมโนทัศนวัฒนธรรมให

ชัดเจนยิ่งข้ึนซ่ึงนักวิชาการไดแบงประเภทของวัฒนธรรมไวดังนี้ บุปผาชาติ อุปถัมภนรากร ไดจําแนก

วัฒนธรรมออกเปน ๒ ประเภท คือ๑๒๘  

๑. วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ (Material culture) เปนวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการประดิษฐคิดคน

ของมนุษยในรูปท่ีสามารถนํามาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกตอการดําเนินชีวิตประจําวันอันไดแก 

เครื่องมือ เครื่องใชสอยอาคารกอสราง เครื่องแตงกาย เครื่องยนตกลไก งานจิตรกรรม เครื่องมือสมองกล 

เปนตน  

๒. วัฒนธรรมท่ีไมเปนวัตถุ (Non material culture) เปนวัฒนธรรมท่ีไมมีรูปรางเปน

ตัวตน เปนนามธรรมอันประกอบดวย บรรทัดฐาน สถาบัน คานิยม และความเชื่อตางๆ ท่ีผสมผสาน

อยูในวิถีชีวิตของมนุษย 

องคการ ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ ไดแบงวัฒนธรรมออกเปน ๕ สาขา ดังนี้๑๒๙  

๑๒๗ เกตุวดี  ทองรอยช่ัง, การศึกษาบทบาทและผลกระทบจากบทบาทดานวัฒนธรรมพ้ืนบาน

ภาคใตของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสต

รมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๗) 
๑๒๘ บุปผาชาติ  อุปถัมภนรากร, โนรา : การอนุรักษการพัฒนาและการสืบสารศิลปะการแสดง

ภาคใต, (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาสารคาม, ๒๕๕๒). 

                                                



๗๔ 

๑. สาขาศิลปะ ไดแก ภาษา วรรณคดี ฟอนรํา วิจิตรศิลป สถาปตยกรรม ละคร 

ประติมากรรม เปนตน  

๒. สาขามนุษยศาสตร เชน ความเชื่อ พิธีกรรมตางๆ คานิยมในสังคม เปนตน  

๓. สาขากีฬาและนันทนาการ ไดแก การละเลนตางๆ ฟนดาบ มวยไทย กระบี่กระบอง เปนตน  

๔. สาขาชางฝมือ เชน การทอผา การจักสาน เครื่องปนดินเผา เครื่องทอง เปนตน  

๕. สาขาคหกรรมศิลป ไดแก การเย็บปกถักรอย การทําอาหาร ความสามารถในการดูแล

เด็ก การตอนรับแขก มารยาทในการกิน เปนตน 

จากประเภทของวัฒนธรรมท่ีกลาวมาสรุปไดวา วัฒนธรรมแบงเปน ๒ ประเภท คือ 

วัฒนธรรมทางวัตถุเปนวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการประดิษฐคิดคนของมนุษยในรูปท่ีสามารถนําไปใชเพ่ือ

อํานวยความสะดวกตอการดําเนินชีวิต สวนวัฒนธรรมทางจิตใจ เปนวัฒนธรรมท่ีไมมีรูปรางเปนตัวตน

เปนวัฒนธรรมอันประกอบดวยบรรทัดฐาน สถาบัน คานิยม และความเชื่อตางๆ 

สวนประเภทของวัฒนธรรมทองถ่ินไดมีผูแบงประเภทไว ดังเชนคณะกรรมการ เฉพาะกิจ

วาดวยการจัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรมคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กรมศึกษากรมการศึกษา

นอกโรงเรียน ไดจําแนกวัฒนธรรมทองถ่ินเปน ๕ หมวดคือ๑๓๐  

๑. ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน ความเชื่อ หมายถึง ความเห็นจริงดวย 

และความเห็นจริงตาม ไมวาจะเห็นเชนนั้นดวยความรูสึกหรือใชเหตุผลไตรตรองก็ตาม ความเชื่อเกิด

จากสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือมนุษย เชน อํานาจของดินฟาอากาศ และเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยไมรูสาเหตุ 

ฉะนั้นเม่ือมีภัยพิบัติก็จะวิงวอนขอความชวยเหลือตอสิ่งท่ีตนเชื่อวาจะชวยได จึงเปนบอเกิดแหงการ

เชื่อตอกันมาของขนบธรรมเนียมประเพณีเปนสิ่งท่ีถือปฏิบัติกันมา โดยมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อตางๆ 

อาจแบงเปน ๓ ประเภท คือ 

๑.๑ จารีตประเพณี  เปนประเพณีท่ีสังคมถือวา ถาใครฝาฝนงดเวนไมทําตามก็เปนผิด 

เพราะเปนเรื่องเก่ียวกับศีลธรรม ซ่ึงคนในสังคมถือวามีคาแกสวนรวม  

๑.๒ ขนบประเพณี ไดแก ประเพณีท่ีกําหนดข้ึนเปนระเบียบแบบแผนแลวปฏิบัติสืบ

ตอกันมา ท้ังเปนระเบียบแบบแผนโดยตรงหรือโดยปริยาย 

๑๒๙ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, คูมือการบริหารจัดโครงการทางวัฒนธรรมของภาคี

เครือขายดําเนินงานวัฒนธรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๒๐. 
๑๓๐ กรมศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียน, แบบเรียนวิชาสงเสริมคุณภาพชีวิตภาคตะวันออก, พิมพ

ครั้งท่ี ๔ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๘), หนา ๕. 

                                                                                                                                       



๗๕ 

๑.๓ ธรรมเนียมประเพณี ไดแกประเพณีท่ีเปนเรื่องสามัญ ไมมีระเบียบแบบแผน

เหมือนขนบประเพณีและไมมีถูกผิด ไมมีผิดมีถูกเหมือนจารีตประเพณี เปนเพียงแตนิยมกันวามีคน

ปฏิบัติและก็ปฏิบัติกันมา  

๒. สองภาษาและวรรณกรรมทองถ่ิน 

๓. ศิลปหัตถกรรมทองถ่ิน  

๔. ดนตรีนาฏศิลปและการละเลนทองถ่ิน 

๕. ชีวิตและความเปนอยู 

สุจริต บัวพิมพ ไดจําแนกประเภทของวัฒนธรรมพ้ืนบานออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้๑๓๑ 

๑. ประเภทท่ีตองอาศัยภาษาเปนสื่อสรางความเขาใจ 

๑.๑ นิทานพ้ืนบาน เชน นิทานประเภทเทพนิยาย นิทานประจําถ่ิน นิทานวีรบุรุษ 

นิทานเก่ียวกับสัตว นิทานอธิบายเหตุ นิทานตลกขบขัน นิทานราเริง 

๑.๒ ภาษาถ่ิน  

๑.๓ บทสุภาษิต 

๑.๔ ปริศนาคําทาย  

๑.๕ คําพูดคลองจอง  

๑.๖ เพลงพ้ืนบาน เพลงกลอมเด็ก 

๒. ประเภทท่ีไมตองอาศัยภาษาเปนสื่อ ก็สามารถสรางความเขาใจได ไดแก 

๒.๑ สถาปตยกรรมหรือสิ่งกอสรางของชาวบาน 

๒.๒ ศิลปะชาวบาน  

๒.๓ งานฝมือชาวบาน  

๒.๔ เครื่องแตงกายชาวบาน  

๒.๕ อาหารการกินของชาวบาน  

๒.๖ อากัปกิริยาของชาวบาน การอาย โกรธ การตอบรับ การปฏิเสธ  

๒.๗ ดนตรีพ้ืนเมือง 

๓. ประเภทผสมผสาน ไดแก  

๓.๑ ความเชื่อตลอดจนถึงการถือโชคลาง คาถาอาคม การทําเสนห และเครื่องรางของขลัง  

๓.๒ ประเพณีพ้ืนเมืองหรือพิธีกรรม  

๓.๓ งานมหกรรมหรือพิธีการฉลอง  

๓.๔ การละเลนหรือกีฬาพ้ืนเมืองและการละเลนของเด็ก  

๑๓๑ สุจริต  บัวพิมพ, ความหมายของวัฒนธรรมพ้ืนบาน, (วารสารคณะกรรมการแหงชาติวาดวย

การศึกษาฯ สหประชาชาติ,  ปท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๑ ๒๕๔๙), หนา ๑๔. 

                                                



๗๖ 

๓.๕ ยากลางบานหรือสมุนไพร 

จากประเภทของวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีกลาวมาสรุปไดวา วัฒนธรรมทองถ่ินแบงเปน ๒ 

ประเภท คือ 

๑. วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีตองใชภาษาเปนสื่อ เปนวัฒนธรรมท่ีไมสามารถจับตองไดเปน

นามธรรมประกอบดวย ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อตางๆ  

๒. วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีไมตองอาศัยภาษาเปนสื่อ เปนวัฒนธรรมท่ีจับตองไดเปนรูปธรรม 

ประกอบดวย ศิลปหตัถกรรม ดนตรี เปนตน 

อาจกลาวไดวาวัฒนธรรมทองถ่ินเปนแบบแผนพฤติกรรม วิถีชีวิตของมนุษยท่ีเกิดข้ึนจาก

คนในแตละทองถ่ินท่ีเกิดจากการเรียนรูเปนวิถีชีวิตท่ีสั่งสม สืบทอดกันมาจนเปนมรดกทางสังคม และ

ใชเปนเครื่องมือในการท่ีจะดํารงไวซ่ึงสังคมอันดีงาม วัฒนธรรมสามารถปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย 

สรางความพึงพอใจใหแกคนในทองถ่ินนั้นๆ วัฒนธรรมประกอบดวยรูปแบบเนื้อหาท่ีเปนท้ังนามธรรม 

และรูปธรรม แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ และวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุหรือ

วัฒนธรรมทางจิตใจ 

 

๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 

๒.๖.๑ ความหมายของภูมิปญญาชาวบาน 

ภูมิปญญาไทยหรืออาจเรียกวา ภูมิปญญาชาวบาน หรือ ภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง 

ความชํานาญอันเกิดจากความรูท่ีสะสมมา เพ่ือนามาสรางกิจกรรม เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบ

อาชีพโดยเขากับสภาวะแวดลอมท่ีตนอาศัยและมีการถายทอดสืบตอกันมาจากบรรพบุรุษ ภูมิปญญา

ยังมีความหมายรวมถึงความคิดความเชื่อตอสิ่งตางๆ๑๓๒ 

ศรีศักร วัลลิโภดม๑๓๓ กลาววา “ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ศักยภาพของมนุษยท่ีจะ

สามารถดํารงอยูโดยใหสอดคลองกับทางธรรมชาติและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมทําใหมนุษยดํารง

อยูรวมกันไดอยางราบรื่น” 

ฉลาดชาย  รมิตานนท๑๓๔ กลาววา “ภูมิปญญาชาวบาน หรือ ภูมิปญญาทองถ่ิน 

หมายถึง สติและปญญาอันเกิดจากการไดรับความรู สะสมและถายทอดประสบการณท่ียาวนานของ

บุคคลในทองถ่ิน ซ่ึงทําหนาท่ีชี้นําแนวทางการจะใชชีวิตอยางยั่งยืนถาวรกับธรรมชาติรอบตัว” 

๑๓๒ ภูมิปญญาชาวบาน, (ออนไลน), แหลงท่ีมา http://www.learners.in.th/, (๒๒ ธ.ค. ๕๙).  
๑๓๓ ศรีศักร  วัลลิโภดม, การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและการสรางสรรคสิ่งใหมทามกลาง

กระแสการเปลี่ยนแปลง, ในการสัมมนาทางวิชาการเร่ืองการ พัฒนาการทางวัฒนธรรม: กรณีทักษิณ, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๓๕), หนา ๖. 

                                                



๗๗ 

เสรี  พงศพิศ๑๓๕ กลาวถึงวา “ภูมิปญญา (Wisdom) หรือ ภูมิปญญาชาวบาน (Popular 

Wisdom) หรือภูมิปญญาทองถ่ิน (Local Wisdom) หมายถึง พ้ืนรากฐานของความรูของชาวบาน

หรือความรอบรูของชาวบานท่ีเรียนรู และมีประสบการณสืบทอดกันมาท้ังทางตรงคือประสบการณ

ดวยตนเอง หรือทางออม ซ่ึงเรียนรูจากผูใหญหรือความรูท่ีไดสั่งสมสืบตอกันมา 

ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางท่ีชาวบานคิดไดเองท่ีนํามาใชในการแกปญหา

เปนสติปญญา เปนองคความรูท้ังหมดของชาวบาน ท้ังกวาง ท้ังลึก ท่ีชาวบานสามารถคิดเองทําเอง 

โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยูแกปญหาการดําเนินวิถีชีวิตไดในทองถ่ินอยางรวมสมัย 

ประคอง  นิมมานเหมินท๑๓๖ กลาววา “ภูมิปญญา หมายถึง ความรูหรือระบบความรูท่ี

มนุษยคนพบหรือคิดคนข้ึน เพ่ือใหสามารถดารงชีวิตอยูไดอยางม่ันคงปลอดภัย มีความสะดวกสบาย 

สุขสงบและบันเทิงใจ อาจเปนระบบความรูท่ีคิดข้ึนเพ่ือประโยชนสวนตนมากอนหรือเปนระบบความรู

ท่ีคิดข้ึนเพ่ือประโยชนของกลุมชนก็ได” 

เอกวิทย ณ ถลาง๑๓๗ กลาววา“ภูมิปญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู ความคิด 

ความสามารถ ความชํานาญท่ีกลุมชนไดจากประสบการณและการดํารงชีพในระบบนิเวศและ

วัฒนธรรมท่ีไดมีพัฒนาการสืบสานกันมา และไดแลกเปลี่ยนสังสรรคทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอ่ืน จาก

พ้ืนท่ีสิ่งแวดลอมอ่ืนท่ีไดมีการติดตอสัมพันธกันแลวรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสรางประโยชนหรือ

แกปญหาไดในสิ่งแวดลอมของกลุมชนนั้น” 

สันติสุข  กฤดากร๑๓๘ ไดใหความหมายของภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง “พ้ืนเพรากฐาน 

ความรูท้ังท่ีเปนรูปธรรม และนามธรรมของคนในชุมชนนั้นๆ ซ่ึงชาวบานในสังคมนั้นรับรูเชื่อถือ เขาใจ

รวมกันเปนกระบวนการความรูท่ีเกิดจากการถายทอดสืบตอกันมา และเกิดจากการประสบดวย

๑๓๔ ฉลาดชาย รมิตานนท, ปาชุมชนในประเทศไทย: แนวทางการพัฒนาเลม ๒ : ปาชุมชน

ภาคเหนือ: ศักยภาพขององคกรชาวบานในการจัดการปาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชน

ทองถ่ินพัฒนา,๒๕๓๖), หนา ๓๘. 
๑๓๕ เสรี พงศพิศ เสรี พงศพิศ, คืนสูรากเหงา ทางเลือกและทัศนวิจารณวาดวยภูมิปญญาชาวบาน,

(กรุงเทพมหานคร : เทียนวรรณ, ๒๕๒๙), หนา ๑๔๖. 
๑๓๖ ประคอง นิมมานเหมินท, ภูมิปญญาไทยในวิถีชีวิตไทย, ในการสัมมนาทางวิชาการเร่ืองภูมิ

ปญญาไทยในภาษาและวรรณคดี, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสงเสริมเอกลักษณของชาติและมหาวิทยาลัยสยาม

,๒๕๓๘), หนา ๔๗. 
๑๓๗ เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาชาวบานสี่ภูมิภาค: วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของชาวบาน

ไทย, (นนทบุร ี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หนา ๑๑. 
๑๓๘ สันติสุข  กฤดากร, การศึกษาการถายทอดภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน อําเภอหลัง

สวน จังหวัดชุมพร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑), หนา ๑๔. 

                                                                                                                                       



๗๘ 

ตนเอง ประสานกับความรูใหมนํามาใชใหเกิดประโยชน และสามารถนํามาแกปญหาในการดํารงชีวิต

ท้ังในระดับปจเจกบุคคล และในระดับสังคมไดอยางสอดคลองสมดุลกับสภาพของแตละสังคม” 

ย่ิงยง  เทาประเสริฐ๑๓๙ กลาววา “ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอพัฒนาการของภูมิปญญาไทย                  

๕ ประการ คือ 

๑. ความรูเดิมในเรื่องนั้นๆ ผสมผสานกับความรูใหมท่ีไดรับ 

๒. การสั่งสม การสืบทอดของความรูในเรื่องนั้น 

๓. ประสบการณเดิมท่ีสามารถเทียบเคียงกับประสบการณใหมได 

๔. สถานการณท่ีไมม่ันคง หรือมีปญหาท่ียังหาทางออกไมได 

๕. รากฐานทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและความเชื่อ” 

นอกจากนี้ยังกลาวถึงลักษณะของภูมิปญญาไทย สรุปไดวา การเกิดของภูมิปญญามี

กระบวนการเรียนรูและสืบทอด ถายองคความรูท่ีมีอยูเดิมในชุมชนแลวพัฒนาเลือกสรรปรับปรุงองค

ความรู จนเกิดทักษะและความชํานาญท่ีสามารถแกไขปญหาและพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมและสืบ

ทอดพัฒนาตอไปอยางไมสิ้นสุด 

๒.๖.๒ ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น 

ประเวศ  วะสี๑๔๐ ไดกลาวถึงความสําคัญของภูมิปญญาชาวบาน สรุปไดวา “สัจธรรมท่ี

เดนชัดไมวาสังคมใดหรือชุมชนใดก็ตาม เม่ือเกิดข้ึนหรือดํารงอยูมานาน ลวนจะตองมีภูมิปญญาของ

ตัวเองไมเชนนั้นก็อยูไมได ดานการพัฒนาประเทศท่ีผานมามองในดานความคิดและความรูแลวรัฐบาล

กับเอกชนไมคอยใหความสําคัญในภูมิปญญาชาวบาน หรือความรูดั้งเดิมของคนไทยดวยความไม

เขาใจ อาจเห็นวาภูมิปญญาชาวบานเปนสิ่งท่ีคราครึ ตองพัฒนาใหทันสมัยตามแบบยุโรปเม่ือผานการ

ตอเนื่องเปนเวลานาน ผลท่ีตามมาอาจพูดไดวาชนบทไทยถูกทําลายยอยยับ เกิดสภาพลมละลายท้ัง

ทางดานสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กอผลกระทบถึงครอบครัว เนื่องจากความสมดุลของชีวิต

เทาท่ีเคยเปนอยูมากอนถูกทําลายลง และยังไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของภูมิปญญาพ้ืนบานไวดังนี้ 

๑. มีวัฒนธรรมเปนพ้ืนฐานไมใชวิทยาศาสตร 

๒. มีการบูรณาการสูงท้ังในเรื่องของกาย ใจ สิ่งแวดลอม และสังคม 

๓. มีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมท่ีลึกซ้ึงสูงสง 

๔. เนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุธรรม” 

๑๓๙ ยิ่งยง  เทาประเสริฐ,, เครือขายวิชาการราชภัฏดานภูมิปญญาทองถิ่น สถาบันราชภัฏเชียงราย,                      

(เชียงราย : ศูนยวิจัยและพัฒนาแพทยพ้ืนบาน, ๒๕๔๒), หนา ๑๖. 
๑๔๐ ประเวศ  วะสี, การสรางสรรคภูมิปญญาไทยเพ่ือการพัฒนา, ในการสัมมนาทางวิชาการเนื่อง

ในงานวัฒนธรรมพ้ืนบานไทย ๓๓ เร่ืองภูมิปญญาชาวบาน, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๓๓), หนา ๓๑-๓๔. 

                                                



๗๙ 

สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ๑๔๑ ไดกลาวถึงความสําคัญของภูมิปญญาชาวบาน สรุปไดวา                 

“ภูมิปญญาชาวบานมีความเก่ียวของกับประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมเปนความเจริญ

งอกงามของชุมชน การพัฒนาเปนการทําใหดี ข้ึนเจริญงอกงามข้ึน ดังนั้นการดําเนินงานดาน

วัฒนธรรมกับการพัฒนาจึงตองใชภูมิปญญาคนหาสิ่งท่ีมีอยูแลวมาฟนฟู ประยุกตและสรางเสริมสิ่ง

ใหมบนรากฐานเทาท่ีคนพบนั้นซ่ึงภูมิปญญาจะเปนรากฐานของการพัฒนา” ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ประกอบดวย 

๑. ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนองคความรูความสามารถของชาวบานท่ีสั่งสม สืบทอดกันมาอัน

เปนศักยภาพหรือความสามารถท่ีจะใชแกปญหา ปรับตัว เรียนรู และมีการสืบทอดไปสูคนรุนใหม  

หรือคือแกนของชุมชนท่ีจรรโลงชุมชนใหอยูรอดถึงปจจุบัน 

๒. ภู มิปญญาทองถ่ิน คือความรู ท่ี เกิดจากประสบการณ ในชีวิตของคนเราผาน

กระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะหจนเกิดปญหา และตกผลึกมาเปนองคความรูท่ีประกอบกัน

ข้ึนมาจากความรูเฉพาะหลายๆ เรื่อง ความรูดังกลาวไมไดแยกยอยออกมาใหเห็นเปนศาสตรเฉพาะ

สาขาวิชาตางๆ อาจกลาวไดวา ภูมิปญญาทองถ่ินจัดเปนพ้ืนฐานขององคความรูสมัยใหมท่ีจะชวยใน

การเรียนรูการแกปญหา การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปญญาทองถ่ิน

เปนความรูท่ีมีอยูท่ัวไปในสังคม ชุมชน และในตัวของผูรูเอง หากมีการสืบคนเพ่ือศึกษาและนํามาใชก็

จะเปนท่ีรูจักกันเกิดการยอมรับถายทอดและพัฒนาไปสูคนรุนใหมตามยุคตามสมัยได 

๓. ภูมิปญญาทองถ่ิน คือ กระบวนการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชีวิตของบุคคลซ่ึง

อยูในทองถ่ิน ใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข หรือสามารถแกปญหาการดําเนินชีวิตของคน

ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปแตละยุคสมัย 

๔. ภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง กระบวนการทัศนของบุคคลท่ีมีตอตนเอง ตอโลกและ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงกระบวนทัศนดังกลาวจะมีรากฐานจากคําสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณีท่ีไดรับ

การถายทอด สั่งสอน และปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเขากับบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงแตละ

สมัย  ท้ังนี้โดยมีเปาหมายเพ่ือความสงบสุขของคนในสวนท่ีเปนชุมชนและปจเจกบุคคล ซ่ึงกระบวน

ทัศนท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน จําแนกออกได ๓ ลักษณะ คือ 

ลักษณะท่ี ๑ ภูมิปญญาเก่ียวกับการจัดการความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ

แวดลอม   

ลักษณะท่ี ๒ ภูมิปญญาเก่ียวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

มนุษย 

๑๔๑ สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ, ปญญาชาวบานกับการดําเนินงานดานวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท,

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๓๔), หนา ๘๘-๘๙. 

                                                



๘๐ 

ลักษณะท่ี ๓ ภูมิปญญาเก่ียวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะมุงเนน

ระบบการผลิตเพ่ือพ่ึงพาตนเอง 

ดังนั้นผูวิจัยพอจะสรุปไดวา ภูมิปญญาชาวบานมีความสําคัญตอวิถีชีวิตประจําวันของ

ชุมชน และเปนรากฐานของวัฒนธรรม ชุมชนและสังคม โดยแสดงออกมาในรูปของขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศาสนา พิธีกรรม ภาษา ความเชื่อ วรรณกรรม ดนตรีการละเลน พ้ืนบาน และภูมิปญญานั้น

ยังมีความสําคัญตอประเทศชาติดวย เพราะวาสังคมหรือชุมชนหากไมมีภูมิปญญาก็ไมสามารถท่ีจะอยู

รอดในสังคมไดดวยตนเองจึงมีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และการมีภูมิปญญาทองถ่ินไวใหกับคนรุน

หลังสืบตอไป 

๒.๖.๓ ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น 

ชลทิตย  เอ่ียมสาอางค และวิศนี  ศิลตระกูล๑๔๒ ไดใหความหมายประโยชนของ

ภูมิปญญาชาวบาน หรือ ภูมิปญญาทองถ่ิน ออกเปน ๖ ประการ ดังนี้ 

๒.๖.๓.๑ ชวยใหคนในทองถ่ินนั้นดํารงชีวิตอยูดวยความสงบสุขกลมกลืนกับ

สิ่งแวดลอม ความเชื่อและขอหามตางๆ สามารถใชเพ่ือปองกันการบั่นทอนสิ่งแวดลอม 

๒.๖.๓.๒ สามารถนํามาใชเพ่ือควบคุมความประพฤติของคนในสังคมเดียวกัน 

บารมีของบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลวและเปนท่ีเคารพนับถือกันมา สามารถนําสวรรค กรรมและ

วาสนา สงผลตอพฤติกรรมของชาวบาน ความซาบซ้ึงในนิทานพ้ืนบาน นิทานชาดก สงผลใหคนวา

นอนสอนงาย รักสงบ มีความพากเพียรตอสูกับความทุกขยากและลดการกดข่ีไดสูง 

๒.๖.๓.๓ ใหประโยชนดานการรักษาสุขภาพอนามัย เปนกระบวนการรักษาท่ีชวย

เยียวยา และยกระดับจิตใจของผูปวยใหมีพลังใจตอสูกับโรคภัยไขเจ็บ 

๒.๖.๓.๔ ชวยสงเสริมและดํารงไดซ่ึงเอกลักษณของสังคมนั้น จารีตประเพณี 

ขนบธรรมเนียมตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบานเปนเรื่องท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษ

การปรับเปลี่ยนการประยุกตและการสืบทอดลวนแลวแตตองอาศัยภูมิปญญาของคนในสังคมเพ่ือให

เกิดความสอดคลองกับเหตุการณและเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนไป 

๒.๖.๓.๕ สรางประโยชนในการประกอบอาชีพภูมิปญญาทองถ่ินในปจจุบันซ่ึงเปน

ภูมิปญญาท่ีประยุกตแลวนํามาใชประโยชนตอการประกอบอาชีพแกปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

เรื่องของการเกษตรกรรมธรรมชาติ การแกปญหาเรื่องการใชน้ําเพ่ือเกษตร การปองกันกําจัดแมลง

โดยไมใชสารเคมี 

๑๔๒ ชลทิตย  เอ่ียมสาอางค และวิศนี ศิลตระกูล, ภูมิปญญาชาวบาน เทคโนโลยีพ้ืนบาน และแหลง

วิทยาการในชุมชน [เอกสารการสอน], (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หนา ๒๒๙-๒๓๐. 

                                                



๘๑ 

๒.๖.๓.๖ ชวยใหเขาใจชุมชนในการกําหนดทาทีและเนื้อหาการทางานกับชุมชน 

ใหการทํางานดานการพัฒนาการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับชีวิตความตองการและสภาพ

ทองถ่ิน ซ่ึงถาเปนเชนนั้น ประโยชนก็จะเกิดกับกลุมเปาหมายอยางแทจริง” 

 

๒.๗ บริบททั่วไปของชุมชน  

๒.๗.๑ สภาพภูมิประเทศและพ้ืนท่ี 

ชุมชนบานเชิงผา หมู ๑๑ ตําบลกลางดง หางจากอําเภอทุงเสลี่ยม ๕-๖ กิโลเมตร 

หางจากตัวจังหวัดสุโขทัย ประมาณ ๗๐ ก.ม. ชาวบานเชิงผา สวนใหญอพยพมาจากหมูบานนาโปง 

อําเภอเถินจังหวัดลําปาง บริโภคขาวเหนียว ภาษาท่ีใชภาษาถ่ินไทยเหนือ มี เนื้อท่ี ๓,๔๕๗ ไร ๔๐ 

ตารางกิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูงและเชิงเขาสามารถทําเกษตรกรรมได  มีปา

ไมปาจํานวนมากเชน ปาไมบวกมะเกลือ ปาไมเดนจี้ ปาไมแมถัน และ เปนแหลงตนน้ําลําธารหลาย

สาย เชน ลําหวยแมมอก ลําหวย แมถัน ลําหวยบวกมะเกลือ ลําหวยเดนจี้  เปนแหลงน้ําสําคัญ 

สําหรับทําการเกษตร และมีอาณาเขตติดตอดังนี้  

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดตอกับหมูท่ี ๑๐ ตําบลกลางดง 

ทิศใต  มีอาณาเขตติดตอกับหมูท่ี ๕ ตําบลทุงเสลี่ยม 

ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดตอกับหมูท่ี ๔ ตําบลกลางดง 

ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดตอกับหมูท่ี ๖ ตําบลกลางดง 

๒.๗.๒ ประวัติศาสตรและการตั้งถิ่นฐาน 

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๘ ท่ีอําเภอเถินจังหวัดลําปาง เกิดภัยแลงจากธรรมชาติ ติดตอกัน

หลายปทําใหชาวบานท้ังอําเภอเกิดการปนปวนทุกครัวเรือนเพราะทํานา ทําไร ไมไดผลผลิต ขาวยาก

หมากแพง ชาวบานอดอยาก โรครายแทรกแซง ชาวบานหลายๆ หมูบานตางๆ ก็เสาะแสวงหาพ้ืนท่ี

แหลงใหมท่ีมีความอุดมสมบูรณโดยเฉพาะแหลงน้ํา บานนาโปงก็เปนหมูบานหนึ่งในอําเภอเถิน ท่ี

ประสบภัยธรรมชาติดังกลาวจึงไดพากันอพยพมาอยูท่ีแหลงใหมท่ีมีความอุดมสมบูรณดังกลาว คือ

แถวบานดงเหมืองนา (เขตอําเภอ ทุงเสลี่ยมปจจุบัน) ชาวบานนาโปงจึงเลือกบริเวณบานเชิงผา

ปจจุบันซ่ึงตอนนั้นอยูในเขตการปกครองของบานโปงฝางและเรียกถ่ินท่ีอยูแหงใหมวา “โปงฝางลุม” 

จนแยกหมูบาน เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนบานพบธรรมนําสุข หมูท่ี ๑๑ ของตําบลกลางดงเรื่อยมา

จนกระท่ังปจจุบัน 

๒.๗.๓ สภาพทางเศรษฐกิจ  

๑) การประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทําไร /

ทํานา /ทําสวน /เลี้ยงสัตว) จํานวน ๓๖๘ ครัวเรือน พืชผลท่ีประชาชนในพ้ืนท่ี ผลิต คือ ขาว 



๘๒ 

มะละกอ ขาวโพด รองลงมา เปนอาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน ๒๒ ครัวเรือน ถัดมาเปนอาชีพคาขาย 

จํานวน ๑๗ ครัวเรือน รับราชการ จํานวน ๗ ครัวเรือน และอีก ๓ ครัวเรือน รับจางทํางานโรงงาน

อุตสาหกรรม(ขอมูลจากแผนพัฒนาหมูบาน ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ชุมชนบานพบธรรมนําสุข จัดทําโดย

คณะกรรมการหมูบานชุมชนบานเชิงผา หมูท่ี ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย) 

๒) รายได ประชากรสวนใหญในชุมชนมีรายได เฉลี่ย ๓๖,๘๖๕.๖๐ บาท/คน/ป 

รายจายเฉลี่ย ๒๘,๔๓๙.๙๓ บาท/คน/ป มีหนี้สินเฉลี่ย ๒,๓๘๕.๖๐ บาท 

๓) กลุมกิจกรรม/อาชีพ จํานวน ๑๘ กลุม ดังนี้ 

(๑) กลุมผูสูงอายุ 

(๒) กลุม อป.พร. 

(๓) กลุม อสม. 

(๔) กลุมแมบาน 

(๕) กลุมประปา หมูบาน 

(๖) กลุมอาสาสมัครตาสับปะรด 

(๗) กลุมเกษตรกรทํานา 

(๘) กลุมเลี้ยงโคนม 

(๙) กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ปจจุบันมีเงินทุน ๑๖,๒๙๕,๕๖๐.๙๖ บาท มี

สมาชิกจํานวนท้ังสิ้น ๑,๐๖๙ คน 

(๑๐) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ปจจุบันมีเงินทุน ๑,๖๒๓,๐๕๗ บาท มี

สมาชิกจํานวนท้ังสิ้น ๒๗๖ คน 

(๑๑) กลุมถ่ัวเหลือง ปจจุบันมีเงินทุนจํานวน ๗๔,๖๘๕.๗๓ บาท มีสมาชิก

จํานวนท้ังสิ้น ๕๔ คน 

(๑๒) กองทุนพัฒนาสตรี ปจจุบันมีเงินทุนจํานวน ๓๓,๗๑๔ บาท มีสมาชิก

จํานวนท้ังสิ้น ๑๖ คน 

(๑๓) กองทุน กข.คจ. ปจจุบันมีเงินทุนจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิก

จํานวนท้ังสิ้น ๒๕๐ คน 

(๑๔) กลุมทอผา ปจจุบันมีเงินทุนจํานวน ๑๑,๖๐๐ บาท มีสมาชิกจํานวน

ท้ังสิ้น ๑๖ คน 

(๑๕) กลุมเกษตรกรชาวนา ปจจุบันมีเงินทุนจํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท มีสมาชิก

จํานวนท้ังสิ้น ๑๒ คน 

(๑๖) กลุมฌาปนกิจบานพบธรรมนําสุข ปจจุบันมีเงินทุนจํานวน ๑๑๔,๐๐๐ 

บาท มีสมาชิกจํานวนท้ังสิ้น ๑,๓๐๐ คน 



๘๓ 

(๑๗) กลุมเลี้ยงสุกร ปจจุบันมีเงินทุนจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกจํานวน

ท้ังสิ้น ๑๐ คน 

(๑๘) กลุมทําปุยอินทรีย ปจจุบันมีเงินทุน ๗,๐๐๐ บาท มีสมาชิกจํานวนท้ังสิ้น 

๑๕ คน 

๒.๗.๔ สภาพสังคม 

๑) ขอมูลครัวเรือนประชากร และการปกครอง ปจจุบันชุมชนบานเชิงผามี ๓๖๘ 

ครัวเรือน ครัวเรือนท่ีมีประชาชน อาศัยอยูจริง ๓๕๔ ครัวเรือน มีประชากรชาย ๖๓๙ คน หญิง ๖๕๐ 

คน รวมมีประชากรท้ังสิ้น ๑,๒๘๙ คน โดยแบงเปน ๑) ผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปบริบูรณข้ึนไป) แยกเปน

ชาย ๔๖ คน หญิง ๕๘ คน รวมท้ังสิ้น ๑๐๒ คน ๒) คนพิการ แยกเปนชาย ๒ คน หญิง ๑ คน รวม

ท้ังสิ้น ๓ คน และมีการปกครองโดยใชระบบคุม จํานวน ๑๖ คุม แตละคุมมีหัวหนาประจําคุม มี

หัวหนาฝายปกครอง คือผูใหญบาน สวนฝายพัฒนา คือสมาชิก อบต. จํานวน ๒ คน 

๒) สถานท่ีสําคัญในชุมชน บานเชิงผามีสถานท่ีท่ีสําคัญ ดังนี้ โรงเรียน ๒ แหง 

คือโรงเรียนเชิงผา และโรงเรียนพระปริยัติธรรมเชิงผา ซ่ึงเปน เปนศาสนาศึกษาแผนกสามัญศึกษา 

ดําเนินการจัดการศึกษาแผนกธรรม- บาลี และสามัญ ใหแกพระภิกษุ สามเณรภายในวัดเชิงผาและวัด

ใกลเคียง มีวัด ๑ แหง คือ วัดเชิงผา ซ่ึงภายในวัดมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง มีศูนยการเรียนรูชุมชน 

๑ แหง มีรานคา/รานอาหาร ๑๒ แหง 

๓) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เนื่องจากหมูบานเชิงผาเปนท่ีราบสูง

ลอมรอบดวยภูเขา สภาพของดินคอนขางอุดมสมบูรณ เปนดินเหนียว และดินรวนปนทราย เหมาะแก

การเพาะปลูกพืช มีปาไมปาจํานวนมากเชน ปาไมบวกมะเกลือ ปาไมเดนจี้ ปาไมแมถัน และ เปน

แหลงตนน้ําลําธารหลายสาย เชน ลําหวยแมมอก ลําหวย แมถัน ลําหวยบวกมะเกลือ ลําหวยเดนจี้  

เปนแหลงน้ําสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลําหวยแมมอก ถือไดวาเปนแหลงน้ําสายหลักท่ีใชในการทํา

การเกษตรของของชาวบาน และนอกจากนี้ยังมีฝายก้ันน้ําอีก ๑ แหง คือ ฝายก้ันน้ําแมมอก 

๔) ขอมูลการคมนาคม/สาธารณูปโภค เสนทางคมนาคมภายในหมูบานเชิงผา 

เปนถนนคอนกรีตท้ังหมูบานการสัญจรไปมาสะดวก ท้ังนี้ในการคนมาคมเขาหมูบาน อยูหางจาก

องคการบริหารสวนตําบลประมาณ  ๗ กิโลเมตร และหางจากอําเภอประมาณ ๑๐ กิโลเมตร สวนการ

สาธารณูปโภค บานเชิงผา มีไฟฟาใช ๑๑๒ ครัวเรือน และมีประปาหมูบาน ๑ แหง 

๕) ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี/ภูมิปญญาทองถ่ิน บานเชิงผา หมู ท่ี ๑๑ มี

ประเพณีท่ีสําคัญ คือประเพณี ก๋ินขาวสลาก ประเพณีก๋ินขาวจี่ขาวหลาม ประเพณีตักบาตรขาวสาร 

อาหารแหง ซ่ึงเปนประเพณีของชาวลานนา และประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุใน

วันสงกรานต ท้ังนี้ภายในหมูบานยังมีท่ีมีความรู และภูมิปญญาทองถ่ิน ดานตางๆ ดังนี้ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5


๘๔ 

ดานแพทยแผนไทย / สมุนไพร / หมอพ้ืนบาน ไดแก 

๑. นายเพชร  สุริยะคําวงศ ท่ีอยู ๑๙๒ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด ทํายาสมุนไพร 

๒. นางมา  ปุมตะมะ ท่ีอยู ๘๗ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด ทํายาสมุนไพร 

๓. นายคํา  สองเมือง ท่ีอยู ๒๕๓ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด นวดแผนไทย 

ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีทองถิ่น ไดแก 

๑. นายไชยา  จันทร ท่ีอยู ๑๗๕/๑ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด ครูสอนดนตรีไทย 

๒. นายดา  จองปอ ท่ีอยู ๒๗๔ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด ดนตรีพ้ืนเมือง 

๓. นายคํา  จันทร ท่ีอยู ๑๘๖ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด ดนตรีพ้ืนเมือง 

๔. นายชื่น  สุวรรณรินทร ท่ีอยู ๒๒๙ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด ดนตรีพ้ืนเมือง 

ดานงานฝมือตางๆเชน ชางไม ชางปน ชางแกะ หัตถกรรม / จักสาน ทอผา ไดแก 

๑. นายมุย  อรชร ท่ีอยู ๒๖๖ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด จักสาน 

๒. นายปอ  วงศถาติ๊บ ท่ีอยู ๑๔๘ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด จักสาน 

๓. นายทน  ธิวงษษา ท่ีอยู ๑๗๔ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด จักสาน 

๔. นายเสาร  สุวรรณรินทร ท่ีอยู ๑๑๓ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด จักสาน 

๕. นายชุม  วงศถาติ๊บ ท่ีอยู ๑๙๔ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด ทําไมกวาด 

ดานความรูดานการเกษตร เชน การเพาะปลูก ขยายพันธ การปรับใชเทคโนโลยี 

ไดแก 

๑. นายคํา  สุภา ท่ีอยู ๑๖๐ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด เพาะไมยืนตน 

๒. นายคํา  จันทรตาวงศ ท่ีอยู ๘๕ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด ทํานา / ทําสวน 

๓. นายสา  ปญญามณี ท่ีอยู  หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด ทําไร / ประมง 

ดานการถนอมอาหาร / การจัดการอาหาร ไดแก 

๑. นางสุนีรัตน  กองตาวงศ ท่ีอยู ๑๑๑ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด แปรรูปอาหาร 

๒. นางวิทู  ศรีวิชัย ท่ีอยู ๑๓๔ หมู ๑๑ บานเชิงผา ความถนัด แปรรูปอาหาร 

 

๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อัจฉรา  ชัยชาญ และคณะ ไดศึกษาวิจัย เรื่องแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ครอบครัวและชุมชนในการปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน พบวาปญหาของชุมชน 

คือผูปกครองไมมีเวลาใหคําแนะนําลูก เนื่องจากตองทํางาน การใหคําแนะนําหรือคําสอนเรื่อง

เพศศึกษากับลูกมีนอย สําหรับเยาวชน พบวาไปเท่ียวกลางคืน มาเรียนสาย ซ่ึงอาจเปนสาเหตุท่ีทําให

นอนไมพอ ทําใหหลับในหองเรียน เลนเกมสคอมพิวเตอร แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของ



๘๕ 

ครอบครัวและชุมชนในการดูแลเยาวชนเพ่ือปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ คือ ๑) การจัด

โครงการพาลูกเขาวัดในวันพระ เพ่ือใหผูปกครองมีเวลาพูดคุยและอบรมสั่งสอนกันมากข้ึน พัฒนา

จิตใจของเยาวชนใหมีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม และอีกแนวทางท่ีเสริมสรางความเขมแข็งของ

ครอบครัวคือ ๒) การมีกติกาหมูบานเพ่ือควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ของเยาวชน เชน ไมใหเด็กและ

เยาวชนชาย หญิง อายุต่ํากวา ๑๘ ป อยูดวยกันสองตอสองในบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือในเวลากลางคืน 

และกําหนดเวลาการขายสุรา บุหรี่ ไมใหรานคาขายสุรา ขายบุหรี่ ใหแกเด็กและเยาวชนอายุตํ่ากวา 

๒๐ ป ๓) มีเยาวชนตนแบบในการเปนแบบอยางท่ีดีใหแกเพ่ือนรุนเดียวกันโดยเยาวชนตนแบบเหลานี้ 

เปนกลุมคนท่ีปฏิบัติตามกติกา และจะชวยตักเตือนเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง๑๔๓ 

ภาสกร  นันทพานิช และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสงเสริมการบวนการเรียนรูและการ

มีสวนรวมของประชาชนในชุมชนเพ่ือการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ : กรณีศึกษาตําบลหนองคาง 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรูในเชิงบูรณาการท้ังดาน

สุขภาพ ดานการเกษตร ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญา

ทองถ่ิน ดานการสรางและการพัฒนาองคกรชุมชน เกิดแผนพัฒนาสุขภาวะชุมชน มีการจัดตั้งองคกร

ชุมชนและเชื่อมประสานเครือขายเพ่ือดําเนินงานตามแผนพัฒนาท่ีชุมชนไดรวมกําหนดข้ึน๑๔๔ 

สุวรรณฤทธิ์  วงศชะอุม และคณะ ไดรายงานการวิจัย จากการศึกษาเรื่อง การบูรณา

การทุนทางวัฒนธรรมสูการสรางเสนทางทองเท่ียวท่ีมีคุณคาของตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ไดนําเสนอขอคนพบท่ีนาสนใจ คือ พ้ืนท่ีตําบลทาคาสามารถแบงกลุมทุนทาง

วัฒนธรรมออกเปน กลุมทุนทางวัฒนธรรมดานอาชีพ กลุมทุนทางวัฒนธรรมดานการต้ังบานเรือน 

และกลุมทุนทางวัฒนธรรมดานศาสนาและความเชื่อ ภาพรวมของทุนทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญหรือ

มรดกทางวัฒนธรรมของทาคาประกอบดวย ตลาดทาน้ําคา การทําน้ําตาลมะพราว วิถีชีวิตริมน้ํา บาน

๑๔๓ อัจฉรา  ชัยชาญ และคณะ, แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนใน

การปองกันปญหาพฤติกรรมเสียงทางเพศของเยาวชน, วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี ๙, ๒๕๕๖. 
๑๔๔ ภาสกร นันทพานิช และคณะ, การสงเสริมการบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน

ในชุมชนเพ่ือการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ : กรณีศึกษาตําบลหนองคาง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ, 

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๔๔ : สาขาศึกษาศาสตร สาขาสังคมศาสตร สาขา

สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร สาขามนุษยศาสตร สาขาคหกรรมศาสตร (๓๐ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ) : ๕๖, 

๒๕๔๙. 

                                                



๘๖ 

กํานันจัน เรือนไทยคุณทวีป เจือไทย วัดเทพประสิทธิ์ วัดมณีสรรค และศาสเจาแมตั้วเนี้ย โดยมี

สายน้ําเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมเขาไวดวยกัน๑๔๕ 

หลังจากการจัดหมวดหมูทุนทางวัฒนธรรมแลว ผลการวิจัยจากการรวบรวมขอมูลของ

กลุมตัวอยางผูเก่ียวของในทาน้ําคาแสดงใหเห็นวาทุนทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของทาคาประกอบดวย

คุณคา ๔ ดานไดแก ดานประวัติศาสตร ดานทุนทรียภาพ ดานวิชาการ และดานสังคม รวมท้ังแสดง

ใหเห็นวาทุนทางวัฒนธรรมของทาคามีระดับความสําคัญท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับปริมาณของคุณคาท่ี

อยูในตัวของทุนวัฒนธรรม บทบาทและหนาท่ีของทุนวัฒนธรรมท่ีมีผลตอวิถีชีวิต 

นําชัย  ศุภฤกษชัยสกุล และคณะ ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสงเสริม

พฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทยอยางยั่งยืน พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมตามคานิยม

และวัฒนธรรมไทย มีจํานวน ๓ กลุมปจจัย ไดแก ปจจัยดานจิตลักษณะมีจํานวน ๒ ปจจัยยอยคือ 

ความเชื่อของชาวไทยพวน และคานิยมของชาวไทยพวน ปจจัยดานสถานการณซ่ึงเปนปจจัยเชิง

สาเหตุ มีจํานวน ๖ ปจจัยยอย คือ วิถีชีวิตดั่งเดิมของชาวไทยพวน การพัฒนาทางเทคโนโลยี และการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจชุมชนชาวไทยพวน ปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณ มีจํานวน ๑ 

ปจจัยยอยคือ เจตคติท่ีดีตอพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทย และพฤติกรรมตามคานิยมและ

วัฒนธรรมไทย ซ่ึงเปนปจจัยเชิงผล มีจํานวน ๖ ปจจัยยอย คือ การรวมกลุม การเรียนรูวิถีชีวิตดั่งเดิม 

การเรียนรูวัฒนธรรมของชาวไทยพวน และการเผยแพรวัฒนธรรมของชาวไทยพวน การพัฒนา

รูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทยอยางยั่งยืน การสงเสริมปจจัยเชิงเหตุท่ี

เก่ียวของกับการสงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทยพวนอยางยั่งยืน จํานวน ๓ กลุม

ปจจัย เพ่ือนําไปสูการเกิดพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทยพวนอยางยั่งยืน๑๔๖ 

 

๑๔๕ สุวรรณฤทธ์ิ วงศชะอุม และคณะ, การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสูการสรางเสนทางทองเท่ียว

ท่ีมีคุณคาของตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา), ๒๕๕๓. 
๑๔๖ นําชัย  ศุภฤกษชัยสกุล และคณะ, การพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมและ

วัฒนธรรมไทยอยางย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 

๒๕๕๗. 

                                                



 

บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน” การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) เนนการศึกษา

วิเคราะหท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเอกสาร การจัดกระบวนการวิจัย ดวยการถอดบทเรียนและการบูรณาการ

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณในพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ  

๓.๓ เครื่องมือการวิจัย  

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล  

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล  

๓.๖ การนําเสนอผลการวิจัย 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานท้ังวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใชวิธีวิทยาวิจัยการ

แบบผสมผสาน ดังนี้ 

๓.๑.๑ การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวบรวม

ขอมูล จากเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของพระไตรปฎก หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการ

ประชุม ภาพถาย เอกสารแสดงความสัมพันธท่ีแสดงใหเห็นถึงกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดยใช

ทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ดังนี้ 

๓.๑.๑.๑ ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ

ท้ังหนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ โดยอาศัยแนวคิดการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูเปน

กรอบในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของในครั้งนี้ ผูวิจัยจะไดรวบรวมขอมูล

จากพระไตรปฎก วิทยานิพนธ รายงานวิจัย ตําราทางวิชาการ วารสารและหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ

การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ดังนี้ 

(๑) แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสรางกระบวนการเรียนรู 

(๒) แนวคิดเก่ียวกับองคแหงการเรียนรู 

(๓) แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม 



๘๘ 

(๔) แนวคิดเก่ียวกับทุนวัฒนธรรม 

(๕) แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทองถ่ิน  

(๖) แนวคิดเก่ียวภูมิปญญาทองถ่ิน 

(๗) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

๓.๑.๑.๒ ทําการศึกษาวิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม

ของเยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ในจังหวัดสุโขทัย 

๓.๑.๑.๓ สรุปผลการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเปนมาการ

จัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ในจังหวัดสุโขทัย 

๓.๑.๒ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม (Field Study) 

เพ่ือทราบถึงสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ในจังหวัดสุโขทัย ในพ้ืนท่ีท่ีเปนกรณีศึกษา โดยมีข้ันตอนการศึกษาคนควา ดังนี้ 

๓.๑.๒.๑ ทําการศึกษาและคัดเลือกชุมชน คือ ชุมชนบานเชิงผา หมู ๑๑ ตําบล

กลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม

ความสําคัญของเรื่อง คือ รูปแบบของกิจกรรมของคนในชุมชนและโครงสรางเชิงสัญลักษณท่ีทําให

กิจกรรมนั้นเดนชัดและมีความสําคัญ  

๓.๑.๒.๒ ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย

รวมกับคณะสงฆ เจาหนาท่ี และสวนงานท่ีเก่ียวของ ๒๑ ราย 

๓.๑.๒.๓ ดําเนินการศึกษาวิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ชุมชนบานเชิงผา หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุง

เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยเนนกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ของผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินการศึกษาวิจัย 

๓.๑.๒.๔ สรุปและนําเสนอผลการศึกษาท่ีไดท้ังจากการศึกษาในเชิงเอกสารและ

ภาคสนาม โดยนํามาวิเคราะหตามประเด็นท่ีสําคัญ คือ สภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของ

เยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน และเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ินกับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ท้ังนี้ เนนการนําผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพรการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมตอสาธารณะเพ่ือขยายผลในเชิงพ้ืนท่ี 

๓.๑.๒.๔ สรุปผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ 
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๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ 

การวิจัยเปนการศึกษาวิจัยในเชิงลึกมุงเนนการสัมภาษณและประชุมกลุมยอย (Focus 

Group) รวมกับตัวแทนชุมชน เชน หัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชน พระสงฆ ครู นักเรียนและตัวแทน

ประชาชน เพ่ือใหเห็นการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ใน

จังหวัดสุโขทัย ดังนี้ 

๓.๒.๑ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จะดําเนินการสัมภาษณผูมีสวนได

สวนเสียกับซ่ึงกระจายอยูตามพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีลักษณะเปนองคกรภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชน 

เฉพาะหัวหนาหรือผูนํา เชน หัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชน พระสงฆ ครู นักเรียนและตัวแทน

ประชาชนรูปแบบอ่ืน เพ่ือใหเห็นถึงกระบวนการการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดยใช

ทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ในจังหวัดสุโขทัย โดยจํานวนผูสัมภาษณ ๒๑ คน ดังนี้ 

๓.๒.๑.๑ นางดอกจันทร  สวุรรณริน  

๓.๒.๑.๒ นางทัศนีย  ศรีวิชัยลําพันธ  

๓.๒.๑.๓ นางบัวเพชร  พระสิงห  

๓.๒.๑.๔ นางปนคํา  เทือกคําซาว  

๓.๒.๑.๕ นางลําพา  วงศถาติ๊บ  

๓.๒.๑.๖ นางสม  โสภา  

๓.๒.๑.๗ นางสาวขัน  กันทะวงศ  

๓.๒.๑.๘ นายกวน  จองปง  

๓.๒.๑.๙ นายคํา  สองเมือง  

๓.๒.๑.๑๐ นายชัยวุฒิ  เปงมาวงศ  

๓.๒.๑.๑๑ นายทอง  ชมภูชุม  

๓.๒.๑.๑๒ นายเทง  เครือปอ  

๓.๒.๑.๑๓ นายธนภัทร  ธงหาญ  

๓.๒.๑.๑๔ นายผล  วงศถาติ๊บ  

๓.๒.๑.๑๕ นายเพชร  สุริยะคําวงศ  

๓.๒.๑.๑๖ นายมานพ  ตาวงศเสน  

๓.๒.๑.๑๗ นายมูล  โสวาทวงศ  

๓.๒.๑.๑๘ นายยุทธ  เทือกคําซาว 

๓.๒.๑.๑๙ นายศรีทวน  คําตาเครือ  

๓.๒.๑.๒๐ นายสุใจ  วงศถาติ๊บ  

๓.๒.๑.๒๑ นายอาน  จองปอ  



๙๐ 

๓.๒.๒ การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะดําเนินในชวงท่ีจัด

กิจกรรมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากตัวแทนชุมชน เชน หัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชน พระสงฆ ครู 

นักเรียนและตัวแทนประชาชน เพ่ือถอดบทเรียน เปนกรณีศึกษาจากพ้ืนท่ีการศึกษา และเพ่ือใชเปน

ขอมูลในการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ในจังหวัดสุโขทัย 

โดยจํานวนผูท่ีเขารวมประชุม ๑๑ รูป/คน ดังนี้ 

๓.๒.๒.๑ นางนงเยาว  กสิรักษ ตําแหนง ครูโรงเรียนเชิงผา 

๓.๒.๒.๒ นางสุรี  จองปอ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบล

กลางดง 

๓.๒.๒.๓ นางอรุณี  จันธิมา ตําแหนง ครูโรงเรียนเชิงผา 

๓.๒.๒.๔ นายเจียน  กันทะบุตร ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดเหมืองนา

วิทยา 

๓.๒.๒.๕ นายนวัตกรณ  อรชร ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน 

๓.๒.๒.๖ นายประจักษ  สุวรรณริม ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกลางดง 

๓.๒.๒.๗ พระครูปราโมชสิทธานุยุต 

๓.๒.๒.๘ พระครูปลัดเถรานุวัตร, ดร. 

๓.๒.๒.๙ พระครูปลัดปราโมช อธิปญโญ ตําแหนง ประธานสํานักปฏิบัติธรรมวัด

เชิงผา 

๓.๒.๒.๑๐ พระปลัดสุทธิภัทร  ญาณสมฺปนฺโน 

๓.๒.๒.๑๑ พระวินัยธรวรธนกร  กิตติญาโณ, ดร. 

 

๓.๓ เคร่ืองมือการวิจัย  

การดําเนินการตามโครงการวิจัยดังกลาว เนนการศึกษาวิเคราะหและการมีสวนรวมท้ัง

การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุมท่ีเก่ียวของ การประชุมกลุมยอย 

(Focus Group) สวนการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลนั้นเนนวิธีการแสวงหาความรู จากการตั้งประเด็น

หลักในการศึกษากระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน กับการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมโดยดําเนินการและใชเครื่องมือท่ีสําคัญ ไดแก  

๓.๓.๑ การสัมภาษณ คณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interviews) สําหรับ

ตัวแทนชุมชน เชน หัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชน พระสงฆ ครู นักเรียนและตัวแทนประชาชน ท่ี

เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูของเยาวชนในชุมชน โดยพัฒนาเปนแบบสัมภาษณท่ีพัฒนาจาก

เอกสาร รายงานท่ีเก่ียวของกระบวนการเรียนรูของเยาวชนในชุมชน จากทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 



๙๑ 

๓.๓.๒ การจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) รวมกับตัวแทนชุมชน เชน หัวหนาสวน

ราชการ ผูนําชุมชน พระสงฆ ครู นักเรียนและตัวแทนประชาชน ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู

ของเยาวชนในชุมชน จากทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน จังหวัดสุโขทัย ท่ีผูวิจัยเสนอ 

๓.๓.๓ การสังเกต ซ่ึงเปนการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝายตางๆ ท่ีจะทํา

ควบคูกับการสัมภาษณตัวแทนชุมชน เชน หัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชน พระสงฆ ครู นักเรียนและ

ตัวแทนประชาชน ท่ีเก่ียวของกระบวนการเรียนรูของเยาวชนในชุมชน เพ่ือใหสามารถมองเห็นถึง

กระบวนการเรียนรูของเยาวชนในชุมชน จากทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน จังหวัดสุโขทัย 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมลู  

ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคของ

การศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  

๓.๔.๑ การลงพ้ืนท่ีในจังหวัดสุโขทัย คือ ชุมชนบานเชิงผา หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอ

ทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

๓.๔.๒ การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non Observations Participant) ซ่ึงเปนการ

สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝายตางๆ ท่ีจะทําควบคูกับตัวแทนชุมชน เชน หัวหนาสวน

ราชการ ผูนําชุมชน พระสงฆ ครู นักเรียนและตัวแทนประชาชน ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู

ของเยาวชนในชุมชน เพ่ือใหสามารถมองเห็นถึงกระบวนการเรียนรูของเยาวชนในชุมชน จากทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน จังหวัดสุโขทัย 

๓.๔.๓ การสัมภาษณ  คณะผูวิจัยใชการสัมภาษณ เชิงลึก (In–depth Interviews)  

สําหรับตัวแทนชุมชน เชน หัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชน พระสงฆ ครู นักเรียนและตัวแทน

ประชาชน ท่ีกับกระบวนการเรียนรูของเยาวชนในชุมชน  

๓.๔.๔ การรวบรวมขอมูลจากเอกสารเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูของเยาวชนในชุมชน 

๓.๔.๕ การประชุมกลุมยอย (Focus Group) รวมกับผูใหขอมูลสําคัญ เพ่ือยืนยันการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ในจังหวัดสุโขทัยท่ีผูวิจัยเสนอ 

 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหาประกอบบริบท (Context 

Content Analysis Technique) ท้ังนี้การวิเคราะหขอมูลไดวิเคราะหไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวม

ขอมูลอยูตลอดเวลา ซ่ึงมีการตรวจสอบขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณและวิเคราะห โดยผูวิจัยนํา

ขอมูลท่ีผานการตรวจสอบขอมูลแลว มาจัดทําใหเปนระบบหาความหมาย แยกแยะองคประกอบ ท้ัง

เชื่อมโยงและหาความสัมพันธของขอมูลเพ่ือใหสามารถนําไปสูความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลง



๙๒ 

ปรากฏการณ และรูปแบบความเขาใจกับความหลากหลายและความแตกตางของขอมูลท่ีรวบรวมมา 

เพ่ือนําเสนอรายงานผลภาพรวม ของการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงดําเนินการตั้งแตการจัดหมวดหมูขอมูลและการตรวจสอบขอมูล แตในข้ันนี้จะได

วิเคราะหขอมูลท่ีไดเรียบเรียงไวตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เพ่ือจะไดใชในการถอดบทเรียนและการ

เสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ในหมูบานเปาหมายตามท่ี

กําหนดไว จาการศึกษาท้ังในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และขอมูลเชิงประจักษ จาก

การสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย เปนกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมุงเนนการวิเคราะหโดยการสรุปตามสาระสําคัญดานเนื้อหา

ท่ีกําหนดไว โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวขอดังนี้ 

๓.๕.๑ วิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

๓.๕.๒ ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

๓.๕.๓ นําผลการวิเคราะหมาเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ินกับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

๓.๕.๔ สังเคราะหขอมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีท่ีไดกลาวแลว เพ่ือใหเห็นชุด

ความรู กระบวนการ และเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดสุโขทัย 

 

๓.๖ การนําเสนอผลการวิจัย  

 การนําเสนอขอมูลจะอยูในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 

ประกอบภาพถายและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณท่ีเก่ียวของกับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน จังหวัดสุโขทัย เพ่ือนําไปสูการประยุกตใช

ในระดับนโยบาย ชุมชน องคกร และปจเจกบุคคล 

 

 



บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
  

การศึกษาการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ินของ

ชุมชนบานเชิงผา หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ไดดําเนินการศึกษาโดยการ

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูใหท่ีสําคัญ จํานวน ๒๑ 

รูป/คน มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 

 

๔.๑ สภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

วิถีการดําเนินชีวิตของชาวบานในชุมชน เปนพฤติกรรมและสิ่งท่ีคนในชุมชนผลิตสรางข้ึน 

ดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมกันใชอยูในชุมชนของตน รูปแบบของกิจกรรมของคนในชุมชน

และโครงสรางเชิงสัญลักษณท่ีทําใหกิจกรรมนั้นเดนชัดและมีความสําคัญนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได

ตามยุคสมัย และความเหมาะสม การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน มี

คุณประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ เม่ือบุคคลไดรับการเรียนรูยอมมีการพัฒนาตนเอง 

พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติอันจะนํามาซ่ึงชีวิตท่ีมีคุณภาพ  

๔.๑.๑ ผูเรียน (Learner) มีระบบสัมผัส และระบบประสาทในการรับรู 

การรับรูเปนกระบวนการตอเนื่องมาจากการสัมผัส ซ่ึงมุงไปท่ีการทําความเขาใจ 

และการแปลความหมายของสิ่งเราท่ีมากระทบอวัยวะรับสัมผัสหรือประสาทสัมผัส หรือเปน

กระบวนการท่ีประสาท สัมผัสรับสิ่งเราจากภายนอกมาสูระบบประสาท แลวทําการเปลี่ยนขอมูลดิบ 

เพ่ือสงใหสมองและเปลี่ยนเปนการรับรู รวมท้ังการสัมพันธตางๆ ของวัตถุนั้น๑ ดังนั้นกระบวนการรับรู 

จึงเปนการเลือก จัด และตีความ ขอมูลจากการสัมผัส โดยการแปลความหมายของสิ่งท่ีรับรูนั้น ข้ึนอยู

กับประสบการณในอดีต การเรียนรูและสภาพจิตใจในปจจุบัน ตลอดจนการจัดรูปแบบของสิ่งเรานั้นๆ 

เปนสําคัญ๒ โดยมนุษยมีการรับสัมผัสได ๕ ทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังหรือผิวกาย แตมนุษย

๑ สัมภาษณ นายมานพ  ตาวงศเสน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒ สัมภาษณ นายศรีทวน  คําตาเครือ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๙๔ 

ยังมีขอจํากัดในการรับสัมผัสตอสิ่งเราในดานตางๆ จึงไมสามารถรับสัมผัสทุกอยางในโลกนี้ได๓ การ

เรียนรูวัฒนธรรมของคนในชุมชน เปนการสืบทอดรุนตอรุน โดยการเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในชุมชม 

เชน การมาทําบุญท่ีวัด ชาวบานก็จะแตงกายดวยชุดไทย สวมใสผาถุง เปนตัวอยางใหเยาวชนไดรับรู

และปฏิบัติเปนตัวอยาง๔ และจะแตงกายดวยชุดไทยหากมีการจัดกิจกรรมข้ึนท่ีวัด การใหความ

รวมมือกับผูนําชุมชนในการดูแลรักษาพัฒนาแหลงชุมชนของตนเองใหสะอาดปราศจากคนติดยาเสพ

ติด ทุกคนในชุมชนมีรายไดสงผลถึงการไมมีโจรผูรายเกิดข้ึนในชุมชนเหลานั่น๕ การท่ีประชาชนใน

ชุมชนมีจิตสํานึกรักษาถ่ินฐาน ท่ีอยูของตนไมใชเรื่องงาย และไมก็ไมใชเรื่องยากท่ีจะลงมือปฏิบัติ หาก

มีการสืบถอด ถายถอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามท่ีมีมาตั้งแตรุนปู ยา ตา ยาย ดวยความรวมมือ

จากสถาบันท่ีเล็กท่ีสุดในสังคม คือ สถาบันครอบครัว คือ พอ แม ดูแล เอาใจใสนอกจากความรักท่ีมี

ตอลูกๆ แลว๖ ตองรับฟงความคิดเห็น และความตองการของลูกๆ ดวย คอยชี้แนะ สนับสนุน ไมใชกีด

ก้ันความคิด หรือไมเคยใหเด็กๆ เยาวชน ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง พอ แมตองปฏิบัติใหเปนตัวอยาง ให

ลูกๆ ไดเห็น และลงมือรวมกันปฏิบัติ เชน การลางจาน การซักผา แรกๆ ก็ชวยกันทํา หากเกิดการ

ชํานาญแลว จึงแบงหนาท่ีใหแตละคนรับผิดชอบ เม่ืออยูท่ีโรงเรียนเยาวชนเหลานั่นก็จะปฏิบัติตนดวย

ความเต็มใจ๗  

๔.๑.๒ ส่ิงเรา ( Stimulus) คือ สถานการณตางๆ ท่ีเปนส่ิงเราใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในสถานการณตางๆ ซ่ึงเปนตัวการท่ีทําใหคนในชุมชนมี

ปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมตอบสนองออกมาในสภาพการเรียนรู สิ่งเราจึงหมายถึง ผูนําปฏิบัติกิจกรรม

ตางๆ เชน การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนาข้ึนในวัด คนในชุมชมเขามาชวยกันในดานทํา

ความสะอาด จัดเตรียมสถานท่ี สําหรับทํากิจกรรม จึงเกิดกลไกการรับรูข้ึนจากท้ังสิ่งเราภายนอกและ

ภายใน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในชุมชน๘ สวนท่ีรับความรูสึกอาจอยูลึกเขาไปขางใน คือ การ

๓ สัมภาษณ นายผล  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๔ สัมภาษณ นางดอกจันทร  สุวรรณริน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๕ สัมภาษณ นายศรีทวน  คําตาเครือ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๖ สัมภาษณ นายมานพ  ตาวงศเสน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๗ สัมภาษณ นางลําพา  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๘ สัมภาษณ นายธนภัทร  ธงหาญ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๙๕ 

ไดมาวัด ถือเปนการสรางบุญ สรางกุศล ชําระลางจิตใจ ใหสะอาด เปนการพักผอนจากการทํางาน

มองจากภายนอกไมเห็น สิ่งเราภายนอก คือ ชุมชนเกิดความสงบสุข บานเรือนสะอาด คนในชุมชมมี

รายไดสามารถหาเลี้ยงตนเองได กระบวนการของการรับรู เปนสิ่งแรกท่ีมนุษยสนองตอบตอ

สิ่งแวดลอม ตองมีความสมบูรณจึงจะสามารถรับรูสิ่งเราไดดี๙ เพราะการสัมผัสรับสิ่งเรา ท่ีมากระทบ

เกิดเปนการรับรู ซ่ึงเปนปจจัยใจหลักท่ีจะทําใหเราสามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได นอกจากนี้แลวการ

เรียนรูนั้น ไมไดจํากัดอยูเพียงในหองเรียน เราสามารถเรียนรูและศึกษาไดในทุกท่ี อยางไรก็ตาม

คุณภาพชีวิต ก็ข้ึนอยูกับของแตละบุคคลดวยเชนกัน หากเราสามารถนําความรูมาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแลว ก็ยอมเกิดผลดีกับตัวของเราเอง และชุมชน๑๐ กระบวนการการเรียนรูสามารถ

เกิดไดในทุกวัย สามารถนํามาประยุกตใหเขากับวัฒนธรรมของแตละทองถ่ินได๑๑ ข้ันตอนแรกตองเริ่ม

จากตนเอง ตองรูวาตนเองตองการสิ่งใด เพ่ือจะใหการดําเนินชีวิตใน อยูรอด ปลอดภัยในชุมชน สังคม 

นั้นๆ ดวยการเรียนรูจากการมีสวนรวมในครอบครัวของตนเอง๑๒ จากนั้นก็เขารวมกิจกรรมนอกบาน 

เชน การเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา ไปทําบุญท่ีวัด เขารวมประชุม เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของคนใน

ชุมชม รวมเสนอแนะความคิดเห็น ชวยการหาแนวทางแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน๑๓ 

๔.๑.๓ การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู 

ปจจุบันวัยรุนและเยาวชนสวนใหญมีปญหาหลายอยางท่ีตนไมสามารถแกไข

ปญหาตางๆ เหลานั้นไดดวยตนเอง บางครั้งอาจจะแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีผิดๆ มีการคิดวิธีการแกไข

ปญหากันอยางไมถูกตอง๑๔ วัยรุนหรือเยาวชนเปนวัยท่ีสําคัญมากของชีวิตเพราะเปนวัย “หัวเลี้ยว

หัวตอของชีวิต” ซ่ึงถือเปนชวงท่ีตองปรับตัวมากท่ีสุด สังคมและชุมชนมักคาดหวังวาวัยรุนควรมีการ

ปรับตัวและพัฒนาตนเองใหเปนคนดีของสังคม ตองศึกษาหาความรูใหกับตนเอง ท้ังในดานองค

๙ สัมภาษณ นายยุทธ  เทือกคําซาว, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐ สัมภาษณ นางปนคํา  เทือกคําซาว, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑ สัมภาษณ นายทอง  ชมภูชุม, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๑๒ สัมภาษณ นายมูล  โสวาทวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓ สัมภาษณ นายมานพ  ตาวงศเสน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔ สัมภาษณ นายชัยวุฒิ  เปงมาวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๙๖ 

ความรูท่ัวไปท่ีจะนําไปสูการประกอบอาชีพในอนาคต เพ่ือพัฒนาในดานความเปนอยูของตนเอง๑๕ 

โดยตองมีความขยันหม่ันเพียร ไมเกียจคราน ตั้งใจศึกษาเลาเรียนเพ่ือจะชวยในการปรับตัวและดําเนิน

ชีวิต๑๖ ความรูเหลานี้เปนสิ่งท่ีวัยรุนตองรูและแสวงหา เพ่ือดํารงตนไดดีในสังคมและปรับตัวไดอยาง

เหมาะสม ซ่ึงปญหาเหลานี้สามารถแกไข เริ่มจากการใหความสําคัญกับพวกเขาใหเขามีโอกาสในการ

แสดงความคิดเห็น เพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหา๑๗ เยาวชนสวนใหญท่ีมักจะประสบปญหาคือเขา

ไมมีความรูในเรื่องของสิ่งท่ีถูกหรือผิด ไมมีคนมาใหความรูใหคําปรึกษาท่ีถูกตอง และชี้แนะแนว

ทางการแกไขหรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน โดยการคิดท่ีเกิดจากขาดการยั้งคิด การยับยั้งปญหา เชน ติด

ยาเสพติด ติดเกมส มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร๑๘ ปญหาความรุนแรง คือ การท่ีบุคคลใชกําลังทําให

ผูอ่ืนบาดเจ็บ การทําลายทรัพยสินของผูอ่ืนหรือการขมขูวาจะทําลายผูอ่ืนใหไดรับบาดเจ็บ ความ

รุนแรงเปนพฤติกรรมการใชอํานาจในการบังคับควบคุมหรือขมขูใหเกิดความกลัว เชน การทําราย

รางกาย การขมขืน และทารุณกรรมทางดานจิตใจ๑๙ ปจจุบันปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรียิ่ง

เพ่ิมมากข้ึน โดยสวนใหญเด็กท่ีตกเปนเหยื่อการขมขืนมากท่ีสุดเปนเด็กท่ีอายุต่ํากวา ๑๖ ป โดยบุคคล

ท่ีทํารายเหลานี้เปนคนใกลชิดหรือเพ่ือน รองลงมาคือคนในครอบครัว เชน พอ แม ญาติ เปนตน๒๐ 

ปญหาความรุนแรงของเด็กและสตรี คานิยมความทันสมัยตามโฆษนาตามสื่อตางๆ เยาวชนเม่ือ

ประสบพบเจอกับปญหาตางๆ สวนใหญมักปรึกษาเพ่ือน เชื่อเพ่ือนเพราะคิดวาเพ่ือนเปนท่ีพ่ึงใหแก

ตนได ท้ังหมดเปนความคิดท่ีผิด ความจริงแลวเม่ือเกิดปญหาคนท่ีควรไปขอคําปรึกษาคือ พอ แม 

เพราะพอแมเปนบุคคลท่ีใกลชิดกับเรามากท่ีสุดและสามารถใหคําปรึกษาไดทุกเรื่อง๒๑  

๑๕ สัมภาษณ นายกวน  จองปง, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๑๖ สัมภาษณ นายสุใจ  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗ สัมภาษณ นางสม  โสภา, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๑๘ สัมภาษณ นายอาน  จองปอ, หมู ๑๑ ตาํบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๑๙ สัมภาษณ นายเทง  เครือปอ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๒๐ สัมภาษณ นางทัศนีย  ศรีวิชัยลําพันธ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑ สัมภาษณ นายผล  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 

                                                 



๙๗ 

เยาวชนตองรูจักสิทธิและหนาท่ีของตน คนเราทุกคนมีสิทธิและหนาท่ีแตกตางกันออกไป

ตามบทบาทของแตละคน เชน วัยรุนมีบทบาทเปนบุตรยอมมีสิทธิในการไดรับความคุมครองและมี

หนาท่ีในการชวยเหลือตนเองชวยเหลือพอแมในกิจการงานตางๆ เพ่ือตอบแทนพระคุณพอแมต้ังใจ

ศึกษาเลาเรียน มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสามารถตัดสินใจไดวาสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด ควร

พิจารณาดวยเหตุผลและสติปญญา ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของผูท่ีอยูในสังคมท่ีเหมาะสม มีระเบียบ

วินัยในตนเอง๒๒ ระเบียบวินัยของเยาวชนเกิดไดจากการอบรมเลี้ยงดูของพอแมและการอบรมสั่งสอน

ของคุณครู รูจักกาลเทศะเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพดีสิ่งตางๆ เหลานี้เปนปจจัยท่ีจะทําใหเยาวชนเปนคนท่ีดี

ของสังคม๒๓ เยาวชนท่ีดีตองปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสังคมเด็กและเยาวชนท่ีมีระเบียบวินัยใน

ตนเองจะเปนผูท่ีมีความเชื่อม่ัน ยอมรับสภาพความเปนจริง มนุษยทุกคนยอมมีความแตกตางกันท้ัง

ทางรางกายและจิตใจ สติปญญา ซ่ึงเปนสิ่งท่ีทําใหความตองการของมนุษยเทาเทียมกัน๒๔ เยาวชน

ควรควบคุมความตองการของตนเองใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและควรเขาใจตนเองอยาง

แทจริงจะทําใหเยาวชนมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิดไดงายข้ึน และเปนพลเมืองท่ีมี

คุณภาพ รูจักการแกไขปญหา ปญหาขอขัดแยงในชีวิต๒๕ ความเครียดทางอารมณเปนสิ่งธรรมดาท่ี

เกิดข้ึนกับคนเรา ไมมีหลีกหนีได ตามปกติเม่ือคนเราพบเจอกับปญหาและอุปสรรค เรามักหาทางออก

ใหตนเองดวยวิธีการตางๆ ซ่ึงการแกไขปญหานั้นควรคิดแกไขดวยวิธี ท่ี เหมาะสม๒๖ เม่ือเกิด

ความเครียดควรหากิจกรรมอ่ืนทําทดแทนโดยการเลนกีฬาหรือเลนดนตรีทํากิจกรรมนันทนาการ ถามี

ปญหากับเพ่ือนควรปรึกษาพอแม ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงาม เจตคติทาง

สังคมของบุคคลแตละคนนั้นมีอิทธิพลมาจากการติดตอและการสั่งสมกันภายในสังคมนั่นเอง๒๗ ในแต

ละชุมชนยอมมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมตางๆ เปนเอกลักษณของชุมชน เยาวชนจึง

ควรเรียนรูเก่ียวกับคานิยม ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของตน เชน การมีมารยาทดีงาม มีความ

๒๒ สัมภาษณ นายมูล  โสวาทวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๓ สัมภาษณ นางปนคํา  เทือกคําซาว, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๔ สัมภาษณ นางบัวเพชร  พระสิงห, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๕ สัมภาษณ นายมานพ  ตาวงศเสน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๖ สัมภาษณ นายยุทธ  เทือกคําซาว, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๗ สัมภาษณ นายผล  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 

                                                 



๙๘ 

ซ่ือสัตยซ่ือสัตย มีความสุจริต มีความเคารพผูใหญ แตงกายสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและมีเจตคติ

ท่ีดี เขารวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางเสริมประสบการณและความเชื่อม่ันในตนเอง๒๘ ในกิจกรรมท่ี

เหมาะสมซ่ึงควรปฏิบัติ เชน กิจกรรมของชุมชนหรือชมรมตางๆ ภายในโรงเรียน กิจกรรมกีฬา 

กิจกรรมนันทนาการ การจัดงานเลี้ยงรื่นเริงท่ีอยูในสายตาผูใหญยอมมีประโยชนมาก ชวยใหรูจักกับ

และสามารถปรับตัวเขากับสถานการณใหมๆ ได๒๙ 

สรุปสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน ดังแผนภาพท่ี ๔.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ องคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนจากทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

จากการวิเคราะหองคประกอบการเรียนรู คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนจากทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน ทําใหผูวิจัยพบวา องคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมประกอบดวย ๓ 

องคประกอบดังนี้  

๑) การรับรู คือ การรับรูของเยาวชนมาจาการสัมผัสจากพอแม หรือคนในครอบครัว แลว

เกิดความรูสึก รัก ไมชอบ อยากกินอาหาร อยากไดสิ่งของ ตั้งแตแรกเกิด คือการเลี้ยงดูจากครอบครัว 

การใหความรัก ความเอาใจใส เชน การมาทําบุญท่ีวัด ชาวบานก็จะแตงกายดวยชุดไทย สวมใสผาถุง 

๒๘ สัมภาษณ นายทอง  ชมภูชุม, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๒๙ สัมภาษณ นางทัศนีย  ศรีวิชัยลําพันธ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

องคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม 

การรับรู พฤติกรรม สิ่งเรา 

การสัมผัส 

ความรูสึก 

เพ่ือนฝูง 

สังคม 

การแสดงออก 

กิริยาทาทาง 

                                                 



๙๙ 

เปนตัวอยางใหเยาวชนไดรับรูและปฏิบัติเปนตัวอยาง๓๐ และจะแตงกายดวยชุดไทยหากมีการจัด

กิจกรรมข้ึนท่ีวัด อีกท้ังการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง พอ แมตองปฏิบัติใหเปนตัวอยาง ใหลูกๆ ไดเห็น 

และลงมือรวมกันปฏิบัติ เชน การลางจาน การซักผา แรกๆ ก็ชวยกันทํา หากเกิดการชํานาญแลว จึง

แบงหนาท่ีใหแตละคนรับผิดชอบ เม่ืออยูท่ีโรงเรียนเยาวชนเหลานั่นก็จะปฏิบัติตนดวยความเต็มใจ๓๑ 

จะใหเยาวชนเกิดความรูสึกตองการเลียนแบบนําไปปฏิบัติ ตามแบบอยางท่ีพอ แม ปู ยา ตา ยาย 

ปฏิบัติใหดูเปนแบบอยาง สืบตอไป 

๒ ) สิ่งเรา คือ สิ่งท่ีมากระตุนใหเยาวชนแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเพ่ือนฝูงและสังคม

เปนปจจัยท่ีสงผลทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของเยาวชน แตหากเยาวชน

เริ่มเรียนรูและซึมซับสิ่งตางๆ รอบตัวเขาโดยขาดการไตรตรอง เพ่ือนฝูงและสังคมมักกลายเปนบอเกิด

แหงปญหาท่ีทรงอิทธิพลตอนิสัยใจคอของเด็กในอนาคตไดเชนกัน 

๓) พฤติกรรม คือ การแสดงออก ดวยกิริยาทาทาง ขอเยาวชน ท่ีมีความแตกตางกันในแต

และครอบครัว ทําใหเยาวชนเกิดการเรียนรูถึงพฤติกรรมตางๆ ท่ีไดรับมาจากการอบรม เลี้ยงดู การ

เรียนในชั้นเรียน การใชชีวิตอยูในโรงเรียน การสังเกตพฤติกรรมจากเพ่ือนๆ หากตองการเขากลุมกับ

เพ่ือน ตองแสดงพฤติกรรม กิริยาทาทาง เพ่ือเพ่ือนยอมรับใหครูรักและเอ็นดู 

 

๔.๒ กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน จะ

เกิดข้ึนไมไดหากไมไดรับการรวมมือจากสถาบันครอบครัว ตองเปดโอกาสใหเขาไดมีประสบการณการ

เรียนรูดวยตัวของเขาเอง ตองมีการใชกระบวนการคิด สรางความเขาใจ ในความหมายการมีคุณธรรม

จริยธรรม จึงควรกระตุนใหเยาวชนใชกระบวนการคิดทําความเขาใจ อันเกิดจากการมีคุณธรรม

จริยธรรม ดวยการใชศิลปวัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อนเยาวชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ

ชุมชน ดังนี้ 

๑.  การเรียนรูจะตองเปดโอกาสใหเยาวชนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอ่ืนหรือ

แหลงขอมูลอ่ืนๆ การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม๓๒ เพราะในเรื่องเดียวกันอาจคิดไดหลายมุม 

๓๐ สัมภาษณ นางดอกจันทร  สุวรรณริน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๑ สัมภาษณ นางลําพา  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๒ สัมภาษณ นายอาน  จองปอ, หมู ๑๑ ตาํบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 

                                                 



๑๐๐ 

ทําใหเกิดการขยาย เติมเต็มขอมูลความรู ตองมีการตรวจสอบความถูกตองของการเรียนรูตามท่ีสังคม

ยอมรับดวย เพ่ือใหเยาวชนเกิด๓๓ การสรางการเรียนรูจะเปนกิจกรรมท่ีสนุกสนานนั้น เปนสิ่งท่ีผูใหญ

ทุกคนในสังคม ตองชวยกันหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเยาวชนเกิดเปน

ความรูสึกอยากมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ๓๔ บางกิจกรรมควรสรางภาวะท่ีกระตุนใหเกิดความอยากรู

หรือมีขอคับของใจบาง เพ่ือกอใหเกิดการหาทางแกไขปญหาดวยตนเอง หากเยาวชนหลุดพนจาก

ความไมรู นําไปสูความใฝรู อยากรูอีก เพราะเปนเรื่องนาสนุก เยาวชนจะหาคําตอบเพ่ือใหหลุดพน

จากความของใจ และเกิดความสุขข้ึนจากการไดเรียนรู๓๕ เม่ือพบคําตอบดวยตนเองจะสงผลให

เยาวชนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ขยายพรมแดนความรูไดไมมีท่ีสิ้นสุด จึงควรสราง

กิจกรรมท่ีกระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูไมรูจบ พรอมกับการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมควบคู

ไปดวยในการลงมือ เขารวม กิจกรรมนั้นๆ การเรียนรูคือการเปลี่ยนแปลง เพราะการไดรูมากข้ึนทําให

เกิดการนําความรูไปใชในการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ เปนการพัฒนาไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน ควร

เปดโอกาสใหเยาวชนไดรับรูผลการพัฒนาของตัวเขาเองดวย๓๖ เชน โครงการปลูกวันแมเก็บเก่ียววัน

พอ ใชพ้ืนท่ีแปลงนาสาธิตในสํานักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผา ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัด

สุโขทัย ใหเยาวชนและผูปกครองมาชวยกันทํานาตั้งแตเริ่มไถ หวาน จนถึงเก็บเก่ียว โดยการไมใช

เครื่องจักร จะทําใหเยาวชนเห็นท้ังคุณคาของขาวกวาจะไดมาแตละเม็ดชาวนาตองอดทน ลําบากมาก

แคไหน๓๗  

การสงเสริมภาษาลานนา ปจจุบันเปนท่ีสนใจของผูท่ีศึกษาและนักวิชาการท่ีตองการ

ทราบความ เปนมาและการเชื่อมโยงของภาษากับถ่ินกําเนิดของชุมชนในทองถ่ินตางๆ ในภาคเหนือ 

การมีภาษาพูดและภาษาเขียนเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความเปนอารยธรรมของเผาพันธุมนุษยเชนเดียวกับ

ภาษาลานนา ซ่ึงมีประวัติความเปนมาท่ียาวนานควรแกการอนุรักษและสืบทอดไวในแควนลานนา แต

นับวันผูท่ีมีความรู ความสามารถท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนมีแนวโนมจะลดจํานวนลงเรื่อยๆ ใน

๓๓ สัมภาษณ นายศรีทวน  คําตาเครือ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๔ สัมภาษณ นายเทง  เครือปอ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๓๕ สัมภาษณ นายมานพ  ตาวงศเสน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๖ สัมภาษณ นายอาน  จองปอ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๓๗ สัมภาษณ นายคํา  สองเมือง,หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย,  ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๐๑ 

ชุมชนบานเชิงผา ตําบลทุงเสลี่ยง อําเภอทุงเสลี่ยง จังหวัดสุโขทัย๓๘ ยังมีผูท่ีสืบทอดภาษาลานนา คือ 

นายเพชร  สุริยะคําวงศ หรือ ปูหมอเพชร ปจจุบันทานมีอายุ ๗๒ ป ทานเปนผูท่ีมีความรูดานภาษา

ลานนา สามารถอานและเขียนภาษาลานนาได ทานกลาววา “ปจจุบันยังไมมีผูการสืบทอด หรือผูมา

เรียนภาษาลานนากับทานอยางยิ่งจัง ทานเคยสอนใหลูกๆ หลานๆ แตก็ไมมีใครท่ีจะพยายามเรียน

เพ่ิมเติม กลาวแตวาเปนภาษาท่ีอานยาก เขียนยาก จึงไมมีความอดทน ท่ีจะศึกษาภาษาลานนาตอ

จากปู” ภาษาพูดของชาวอําเภอทุงเสลี่ยมสวนใหญเปนภาษาพ้ืนเมืองแบบลานนาไทยซ่ึงเรียกตนเอง

วา “ไตยวน (ไต-ยวน)” หรือ “ไทยโยนก (ไทย-โย-นก)” ซ่ึงมีเอกลักษณเปนของตนเอง มีจุดเดนคือ

สําเนียงหรือการออกเสียงการพูดสําเนียงหรือการออกเสียงการพูด จะออกเสียงเปนเสียงตรี และเสียง

จัตวา เชน ตุกแตๆ (ทุกขแทๆ), ลําแตๆ (อรอยจริงๆ)๓๙ ควรมีการใชภาษาลานนาสื่อสารกันในชุมชม

เปนภาษาท่ีสอง 

๒. สถาบันทางการศึกษา คือ โรงเรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท่ี

ตอบสนองนโยบาย แนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถือวาเปนความพยายามท่ีจะทําการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญ ซ่ึง

ดําเนินการจัดทําข้ึนดวยความรวมมือจากหลายฝาย ท้ังฝายการเมือง ขาราชการ ครูอาจารย บุคคลท่ี

เก่ียวของ ตลอดจนประชาชน องคกร และสถาบันตางๆ มีการศึกษาปญหา ประมวลองคความรูตางๆ 

ท้ังภายในและภายนอกประเทศ มีการระดมผูรู นักปราชญมาชวยกันคิด ชวยกันสรางเปาหมายของ

การศึกษาไทย๔๐ วิธีการสําคัญท่ีสามารถสราง และพัฒนาเยาวชน ใหเกิดคุณลักษณะตางๆ ท่ีตองการ

ในยุคโลกาภิวัตน เนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียน

รูจักเรียนรูดวยตนเอง เรียนในเรื่องท่ีสอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเองและได

พัฒนา ศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ีแลวนั้น การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญนี้ ผูเรียนจะ

ไดรับการสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมตอการเรียนรูของตนเอง การศึกษาแบบ

กาวหนาของผูเรียนเปนสําคัญ๔๑ เยาวชนแตละคนมีคุณคาสมควรไดรับการเชื่อถือไววางใจ แนวทางท่ี

จะผลักดันเยาวชนไปสูการบรรลุศักยภาพของตน โดยสงเสริมความคิดของเยาวชน และอํานวยความ

๓๘ สัมภาษณ นายมานพ  ตาวงศเสน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๙ สัมภาษณ นายเพชร  สุริยะคําวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๑.  
๔๐ คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. (๒๕๔๕). พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕.  กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค. 
๔๑ สัมภาษณ นายศรีทวน  คําตาเครือ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๐๒ 

สะดวกใหเขาไดพัฒนาศักยภาพของตน เองอยางเต็มท่ีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง เปนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบใหมท่ีมีลักษณะแตกตางจากการจัดกระบวนการเรียนรู 

แบบด้ังเดิมท่ัวไป คือ เยาวชนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน เยาวชนเปนผูเรียนรู บทบาท

ของครู คือ ผูสนับสนุน (supporter) และเปนแหลงความรู (resource person) ของผูเรียน๔๒ นอก

จาการเรียนรูในชั้นเรียนแลว ยังสามารถเรียนรูจากปราชญชาวบาน โดยการใหเยาวชนรวมกิจกรรม 

และสืบสานศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินของงตน สะทอนใหเห็นการเรียนรู ความรูท่ีสะสม สืบทอดกันมา

จากอดีตมาถึงปจจุบันหรือท่ีเรียกกันวาภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนั้นกระบวนถายทอดความรูจึงมี

ความสําคัญอยางยิ่ง ใหภูมิปญญาทองถ่ินนั้นคงอยูตอเนื่องและยั่งยืน๔๓  

๓. ภูมิปญญาทองถ่ินดานแพทยแผนไทย ในชุมชนบานเชิงผา ตําบลทุงเสลี่ยง อําเภอทุง

เสลี่ยง จังหวัดสุโขทัย มีนายคํา  สองเมือง หรือ หมอจับเสนใชน้ํามันงานวดเพ่ือใหหายจากอาการ

ปวด หรือกระทับเสน ทานกลาววา “ลูกหลาน หรือคนในชุมชนไมมีใครไดรับการถายทอดดานการ

นวด มีแตคนตางถ่ินท่ีเขามาศึกษาขอความรู เพ่ือท่ีจะประกอบวิชาชีพ”๔๔  

๔. การเรียนรูตางๆ อาศัยวิธีการฝกหัดและบอกเลาซ่ึงไมเปนระบบในการบันทึก 

หัตถกรรมเครื่องจักสานเปนภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนท่ีสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตตั้งแตอดีตตั้งแต

สมัยอยุธยาจนถึงปจจุบัน หัตถกรรมเครื่องจักสานเปนตัวอยางหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นภูมิปญญาอันเฉลียว

ฉลาดของคนในทองถ่ิน ท่ีใชภูมิปญญาสามารถนําสิ่งท่ีมีอยูในชุมชนมาประยุกตทําเปนเครื่องมือ

เครื่องใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีประโยชนในการดํารงชีวิต๔๕ จะเห็นไดวาหัตถกรรมเครื่องจักสานมีมา

นานแลวและไดมีการพัฒนามาตลอดเวลา โดยอาศัยการถายทอดความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุน

หนึ่ง การดํารงชีวิตประจําวันของชาวบานสวนใหญไมไดเอาการรูหนังสือมาเก่ียวของ๔๖ ภูมิปญญา

ทองถ่ินดานงานฝมือตางๆ เชน ชางไม ชางปน ชางแกะ หัตถกรรม/จักสาน ทอผา ในชุมชนบาน    

เชิงผา ไดมีการจัดตั้งกลุมแมบานทอผาพ้ืนเมือง ผลิตภัณฑผาทอพ้ืนเมืองทํามาจากผาฝายทอเปน

ผาพ้ืน ผาดอก ผาขาวมา มีฝมือประณีต สวยงาม เพ่ือพัฒนาตอยอดใหคนในชุมชนมีรายได หลังจาก

๔๒ สัมภาษณ นางบัวเพชร  พระสิงห, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๓ สัมภาษณ นางดอกจันทร  สุวรรณริน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๔ สัมภาษณ นายคํา  สองเมือง, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๑.  
๔๕ สัมภาษณ นายอาน  จองปอ, หมู ๑๑ ตาํบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๔๖ สัมภาษณ นายชัยวุฒิ  เปงมาวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๐๓ 

ชวงการเก็บเก่ียว๔๗ การศึกษากระบวนการถายทอดภูมิปญญาหัตถกรรมเครื่องจักสาน ซ่ึงมี

ความสําคัญยิ่งท่ีจะใหภูมิปญญาทองถ่ินหัตถกรรมเครื่องจักสานนั้นๆ คงอยูตลอดไป ซ่ึงผลจาก

การศึกษากระบวนถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดานงานฝมือตางๆ นั้น จะนําไปเปนขอมูลท่ีจะนําไปไป

พัฒนากระบวนการถายทอดภูมิปญญาใหแกเยาวชนในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และดํารงอยู

คูสังคมสืบตอไป๔๘ 

๕.  ประเพณีการถวายทานสลากภัตในลานนาไทย ของบานเชิงผา หมูท่ี ๑๑ ตําบล    

กลางดง เปนภาษาไทยกลางเรียกวา "สลากภัต" ประเพณี "ตานกวยสลาก" หรือ "สลากภัต" ของชาว

ลานนานิยมปฏิบัติกันตั้งแตเดือน ๑๒ เหนือถึงเดือนยี่เหนือหรือตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม

ของทุกป๔๙ สาเหตุท่ีถือปฏิบัติกันเชนนี้ก็เพราะวา เปนชวงท่ีชาวบานไดทํานากันเสร็จแลว หยุด

พักผอน พระสงฆก็จําพรรษาอยูวัดไมไดไปไหนและบวกกับในชวงเวลานี้ก็มีผลไมสุก เชน ลําไย มะไฟ 

สมโอ เปนตน เม่ือตนขาวในนาเริ่มเขียวขจีชาวนาท่ีมีฐานะไมคอยดีการดํารงชีวิตก็เริ่มขัดสน เม่ือขาว

ในยุงก็หมดกอนฤดูกาล เก็บเก่ียวจะมาถึง ดังนั้นการตานกวยสลากในชวงนี้จึงเทากับวาไดสงเคราะห

คนยากคนจนเปนสังฆทานไดกุศลแรง๕๐ 

๖.  การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จหากเยาวชนมีสวนรวมในกิจกรรม เยาวชนจะไดรับ

ความสนุกสนานจากการเขารวมกิจกรรม หากไดเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรูไดทํางานรวมกันกับ

เพ่ือนๆ คนในชุมชน ไดคนพบขอคําถามและคําตอบใหมๆ สิ่ งใหมๆ ประเด็นท่ีทาทายและ

ความสามารถในเรื่องใหมๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการบรรลุผลสําเร็จของงานท่ีพวกเขาริเริ่มดวยตนเอง 

กอใหเกิดสัมพันธ ภาพระหวางเยาวชน และคนในชุมชม๕๑ การมีสัมพันธภาพในกลุมจะชวยสงเสริม

ความเจริญงอกงาม การพัฒนาความเปนผูใหญ การปรับปรุงการทํางาน และการจัดการกับชีวิตของ

แตละบุคคล สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในกลุม จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกันและกันของเยาวชน คนในชุมชนทราบถึงความตองการของท่ีแทจริงของเยาวชน จะได

๔๗ สัมภาษณ นางสาวขัน  กันทะวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๘ สัมภาษณ นายอาน  จองปอ, หมู ๑๑ ตาํบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๔๙ สัมภาษณ นางบัวเพชร  พระสิงห, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๐ สัมภาษณ นายธนภัทร  ธงหาญ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๑ สัมภาษณ นางปนคํา  เทือกคําซาว, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๐๔ 

ชวยเหลือ ดูแล สงเสริม เพ่ืออนาคตของเยาวชน เม่ือเจริญวัยข้ึน เยาวชนเหลานั่นจะเปนคนท่ีมีความ

ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไมสรางความเดือดรอนหรือเปนภาระใหแกสังคม ๕๒ 

๗.  การจัดกิจรรมในวัดเพ่ือใหเยาวชนปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีมี

ความถูกตองดีงามในการดํารงชีวิต สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือความเต็มใจของเยาวชนท่ีจะเขาไปมีสวนรวม 

โดยไมมีเง่ือนไข และยอมรับการเปลี่ยนแปลง๕๓ เยาวชนมีโอกาสเห็นตนเองในแงมุมท่ีแตกตางจาก

เดิม การจัดกิจกรรมท่ีเนนเยาวชนเปนสําคัญ มุงใหเยาวชนมองเห็นตนเองในแงมุมท่ีแตกตางออกไป 

เยาวชนจะเกิดความม่ันใจในตนเองและควบคุมตนเองไดมากข้ึน สามารถเปนในสิ่งท่ีอยากเปน มีวุฒิ

ภาวะสูงมากข้ึน๕๔ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมกับเหตุการณ

ตางๆ มากข้ึน เชน การบวชภาคฤดูรอน ถือศีล ในชวงปดภาคการศึกษา ดวยการสนับสนุนจาก

สถาบันครอบครัว คือ พอ แม พาลูกมาเขาวัดเพ่ือปฏิบัติธรรม เปนการปลูกฝง เกิดการเรียนรู

พฤติกรรมท่ีผูปกครองเปนผูนําพาปฏิบัติเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา เชน คุณลักษณะดานความรู

ความคิด ดานการปฏิบัติและดานอารมณความรูสึกจะไดรับการพัฒนาไปพรอมๆ กัน เม่ือรูวาการ

เรียนรูคือสิ่งดีงาม ไมสรางความเดือดรอนใหแกตนเองและผูอ่ืน๕๕  

๘.  การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยท่ีผูถายทอดเปนกุญแจท่ีสําคัญ ใน

การพัฒนาเยาวชนใหมีคุณลักษณะดานจิตใจท่ีจะนําไปสูพฤติกรรมท่ีดี และศักยภาพของผูถายทอดแต

ละคนท่ีจะจัดประสบการณ จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเยาวชน๕๖ และสิ่งสําคัญท่ีสุดก็คือ ผูถายทอด

จะตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี เชน เรื่องความมีน้ําใจ จะตองมีพฤติกรรมท่ีบงชีถึงความมีน้ําใจ 

ดังนี้ ดานการชวยเหลือ ใหคําแนะนําตักเตือนดวยความรัก ความหวังดี รวมมือชวยเหลือสนับสนุน

กิจกรรมตางๆ มีเวลาท้ังในและนอกเวลาดวยความเต็มใจ๕๗ การบริจาคเงินสิ่งของแกผูประสบความ

เดือดรอน จัดหาทุนการศึกษาแกผูท่ีขาดแคลน การใหกําลังใจ แสดงความเห็นอกเห็นใจ ดวยคําพูดสี

๕๒ สัมภาษณ นางดอกจันทร  สุวรรณริน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๓ สัมภาษณ นางลําพา  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๔ สัมภาษณ นายสุใจ  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๕ สัมภาษณ นางดอกจันทร  สุวรรณริน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๖ สัมภาษณ นายศรีทวน  คําตาเครือ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๗ สัมภาษณ นางทัศนีย  ศรีวิชัยลําพันธ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๐๕ 

หนาทาทาง ใหขวัญและกําลังใจในการทํากิจกรรมรวมกัน๕๘ ใหอภัยและใหโอกาสในการแกตัวใหม

ปลอบโยนใหเหมาะสมกับกาลเทศ ดานการแสดงความเอ้ืออาทร ไตถามทุกขสุข ดวยความหวงใย 

ดูแลเอาใจใสผูเรียนทุกคนอยางท่ัวถึง๕๙ โดยเฉพาะเยาวชนท่ีมีลักษณะดอย เยี่ยมเยียนเยาวชนท่ี

เจ็บปวย การชื่นชมและยินดีในความดีงาม ยกยองชื่นชม เยาวชนท่ีทําความดีหรือประสบความสําเร็จ 

ดวยความจริงใจ ยิ้มแยมแจมใส แสดงความเปนมิตรกับทุกคนอยางสมํ่าเสมอ แสดงความยินดีตอผูท่ี

ทําความดีหรือประสบความสําเร็จ ดวยวาจา บัตรอวยพร ชอดอกไม ของขวัญตามความพรอม ใน

โอกาสท่ีเหมาะสม จัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมยกยองเยาวชนผูท่ีทําความดีหรือประสบความสําเร็จ๖๐ 

๙.  การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนใหแกเยาวชน ครูอาจารยตองเปน

ตัวอยางท่ีดี สอดแทรกในวิชาและกิจกรรมตางๆ สอดแทรกโดยไมใหรูตัว สอนหรือสอดแทรกครั้งละ

นอยๆ แตบอยๆ และตอเนื่อง จัดกิจกรรมใหเยาวชนชวยกันระดมความคิด ฝกปฏิบัติการตรงตอเวลา 

การเคารพสิทธิและหนาท่ีของกันและกัน๖๑ การเคารพกฎและระเบียบของสถาบัน การเห็นแก

ประโยชนสวนรวม สิ่งสําคัญเยาวชนสามารถควบคุมตนเองท้ังกาย วาจา ใจ สรางการเรียนรูแบบ

กัลยาณมิตร สรางกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควรมีกิจกรรมใชสื่อ และ อุปกรณ  ท่ี

หลากหลายในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม๖๒ รวมท้ังการวัดและประเมินผลท่ีไมควรวัดเฉพาะ

ความรูควรมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวย ปญหาท่ีพบในการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม ขาดการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนและการใชอุปกรณถายทอด การวัดผลมุง

การใหคะแนนมิไดใหความสนใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ขอควรคํานึงถึงในการสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม คือการพัฒนาเยาวชนแบบองครวม ซ่ึงตองพัฒนาท้ัง ๓ ดาน พรอมกันคือ ดาน

พฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา๖๓  

๕๘ สัมภาษณ นายยุทธ  เทือกคําซาว, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๙ สัมภาษณ นางปนคํา  เทือกคําซาว, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๐ สัมภาษณ นายทอง  ชมภูชุม, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๖๑ สัมภาษณ นายมานพ  ตาวงศเสน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๒ สัมภาษณ นางบัวเพชร  พระสิงห, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๓ สัมภาษณ นางดอกจันทร  สุวรรณริน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๐๖ 

ในยุคปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและรุนแรงจนสงผลตอเยาวชน ซ่ึง

เปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุกดานอยางมาก การปรับตัวทางสังคมเปนสิ่งท่ี สําคัญอีกอยางหนึ่งของ

เยาวชน ไดแก การคบเพ่ือน และการนัดเท่ียว๖๔ เม่ือเขาสูวัยรุนก็จะเริ่มสนใจคบเพ่ือนตางเพศ มีการ

นัดเท่ียวซ่ึงเปน การเปดโอกาสใหท้ังสองฝายไดรูจักสนิทสนมกันมากข้ึน สังคมไทยปจจุบันยอมรับ

เรื่องการคบเพ่ือนตางเพศมากข้ึน แตอยางไรก็ตามเยาวชนจะตองระวังอยางมากในเรื่องการคบเพ่ือน

ตางเพศ และการไปเท่ียวกับเพ่ือนตางเพศใหอยูในขอบเขตท่ีเหมาะสม และไมกอเกิดความเสียหาย๖๕ 

โดยเฉพาะเด็กหญิงวัยรุน การคบและไปเท่ียวกับเพ่ือนชาย อาจกอใหเกิดความเสียหาย และเกิด

ปญหาอ่ืนๆ ตามมาได๖๖ ดังนั้น การไปเท่ียวกับเพ่ือนตางเพศ จึงตองไมไปพักคางแรม ควรไปกันเปน

กลุมๆ ไมไปในสถานท่ีท่ีไมสมควร ทําใหเกิดปญหามากมายหลายดาน ท่ีเห็นไดชัดคงจะเปนดาน

คุณธรรมจริยธรรมของมนุษยนับวันจะเสื่อมโทรมซ่ึงเห็นไดจากขาวท่ีปรากฏในสื่อตางๆ เชน นักศึกษา

ยกพวกตีกันตาย นักเรียนชายกลุมหนึ่งรุมขมขืนเด็กหญิงอายุ ๙ ขวบ กลุมวัยรุนนักแขงมอเตอรไซด

รุมทํารายเจาหนาท่ีตํารวจ สาววัยรุนคลอดลูกแลวนําลูกไปท้ิงในถังขยะ เหลานี้เปนตน๖๗ คงเปน

ตัวอยางท่ียืนยันใหเห็นวา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมกําลังลดถอยไปทุกขณะ และเปนคําถาม

ท่ีนาสนใจวาการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังศีลธรรมใหแกเยาวชนหรือคนไทยนั้นประสบ

ความสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายท่ีวางไวหรือไม นอกจากสถาบันครอบครัวแลวสถาบันการศึกษาตองมี

หนาท่ีเปนตัวแทนสังคมในการหลอหลอมเยาวชนของชาติใหมีความรูคูคุณธรรมโดยปลูกฝงจิตสํานึก 

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และทัศนคติท่ีดีแกเยาวชน เพ่ือกาวเปนพลังสําคัญของชาติ๖๘ ครู

อาจารยทุกทานจึงตองมีภารกิจสําคัญ ในการบมเพาะ หลอหลอม ใหเยาวชนทุกคนเปนคนเกงและคน

ดีของสังคมในสาขาวิศวกรรมศาสตร๖๙ ซ่ึงสวนใหญเปนวิชาคํานวณนั้นอาจารยผูสอนสามารถใช

เทคนิค หรือวิธีการรูปแบบตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชั้น

๖๔ สัมภาษณ นางสม  โสภา, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๖๕ สัมภาษณ นางทัศนีย  ศรีวิชัยลําพันธ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๖ สัมภาษณ นายมูล  โสวาทวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๗ สัมภาษณ นายเทง  เครือปอ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๖๘ สัมภาษณ นายชัยวุฒิ  เปงมาวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๙ สัมภาษณ นางสาวขัน  กันทะวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๐๗ 

เรียนได เชนการจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดความรู คูคุณธรรมจึงเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกภาคสวน

จะตอง รวมแรงรวมใจกันจัดกิจกรรมหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหบัณฑิตเปนคนดีมีวินัย มี

คุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะ เคารพในกฎระเบียบ เพ่ืออยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคมอยาง

มีความสุข๗๐ 

จากกระบวนการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมดวย ใหกับเยาวชนในประเทศไดอยางประสบ

ความสําเร็จนั้น จําเปนตองสรางข้ึนตั้งแตในวัยเยาว ใหเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องนี้

อยางแทจริง "สถาบันครอบครัว" จึงนับเปนสถาบันลําดับแรกสุดท่ีสําคัญในการหลอหลอมคุณธรรม

จริยธรรมใหเกิดข้ึนแกเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไปในอนาคต  

สรุปกระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ดังแผนภาพท่ี ๔.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๒ แสดงกระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

จากการวิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน ทําใหผูวิจัยพบวา ทุนทางวัฒนธรรม เปนทรัพยากรอยางหนึ่งท่ีสะสมอยูในระบบ 

ความคิด ความเชื่อ คานิยม วัตถุสิ่งของ ซ่ึงรวมไปถึงแนวทางการดําเนินชีวิตในกลุมสังคม การเปน

๗๐ สัมภาษณ นายธนภัทร  ธงหาญ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

 

การสืบทอดวัฒนธรรม 

ประเพณีในทองถ่ิน 

 

การมีสวนรวมในกิจกรรม 

ทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ิน 

การแสดงออกของเยาวชน 

                                                 



๑๐๘ 

สวนหนึ่งของชุมชน ท่ีแตละคนเขาไปมีสวนรวมและชวยกันผลิตคุณคาหรือความหมายข้ึนมา แลว 

เผยแพรใหเปนท่ีรับรูในกลุมหรือชุมชน จนเกิดเปนขอตกลงเพ่ือการปฏิบัติท่ีเห็นพองตองกัน ไดรับ

การยอมรับจากผูคนสวนใหญ และดําเนินการผลิตซํ้า เปนการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของทองถ่ินหรือในชุมชนนั่นๆ อยางตอเนื่องผานทางกระบวนการผลิตซํ้า เพ่ือดํารงรักษาทุนทาง

วัฒนธรรมใหคงอยู ในแตละสังคมจะตองมีการติดตั้งกลไก สําหรับการถายทอดวัฒนธรรมจากรุนหนึ่ง

ไปยังอีกรุนหนึ่ง แสดงถึงอํานาจของผูครอบครองทุนทางวัฒนธรรมซ่ึงมีอิทธิพลตอทัศนคติของปจเจก

บุคคลหรือกลุมสังคมท่ีไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย แสดงถึงความมีประสิทธิภาพ และความ

เขมแข็งของชุมชมในการถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามจนถึงรุนลูก รุนหลาน 

ชวยกันอนุรักษรักษาไวสืบตอๆ ไป 

 

๔.๓ กระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถิ่นกับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม 

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเปนตนทุนทางวัฒนธรรม ท่ีสรางรายไดใหแกประเทศ 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ดังนั้นการธํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของ

ชาติ ใหคงอยูอยางยั่งยืนควบคูไปกับการพัฒนาประเทศดานตางๆ๗๑ โดยคํานึงถึงปจจัยอันเปน

ประโยชนท่ีชุมชนและประชาชนจะไดรับอยางเต็มท่ีท้ังทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กลาวถึง การเตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากร ในทุกชวงวัย มุงเนน

การยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพ่ือใหเติบโตอยาง

มีคุณภาพ การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มี

คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะท่ีสอดคลอง

กับความ ตองการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ของคนในแต

ละชวงวัยตาม ความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี

จะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสราง

เสริมใหคนมีสุขภาพดีท่ีเนนการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดาน

สภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ๗๒ 

๗๑ สัมภาษณ นายชัยวุฒิ  เปงมาวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรีสรุป

สาระสําคัญ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจแงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) : หนา ๔. 

                                                 



๑๐๙ 

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับประชาชนในประเทศไดอยางประสบความสําเร็จนั้น 

จําเปนตองสรางข้ึนตั้งแตในวัยเยาว ใหเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องนี้อยางแทจริง๗๓ 

"สถาบันครอบครัว" จึงนับเปนสถาบันลําดับแรกสุดท่ีสําคัญในการหลอหลอมคุณธรรมจริยธรรมให

เกิดข้ึนแกเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไปในอนาคต๗๔ ลักษณะของ

คนแตละคนถูกสรางสรรคข้ึนอยางละเอียดออน สิ่งเหลานี้ไมไดเกิดจากกรรมพันธุ และถาการ

สรางสรรคเหลานี้ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ก็เปนท่ีแนชัดแลววาจิตวิญญาณของแตละคนนั้นก็

ข้ึนอยูกับการท่ีไดถูกหลอหลอมมาจากพ้ืนฐานชีวิตในชวงระยะแรก๗๕ ความสามารถในการเรียนรู ท่ี

ทําใหเยาวชนไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทองถ่ินของตนเอง จะมีผลกับสติปญญาของเยาวชน ทําให

เยาวชนพัฒนาไปจนถึงระยะท่ีเขาเปนผูใหญ เยาวชนตองการความชวยเหลือในการขจัดอุปสรรค

ตางๆ ท่ีมีผลตอการสรางสรรคผลงานของเยาวชนเพ่ือการพัฒนาท่ีดีข้ึน๗๖ 

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเปนสิ่งท่ีมีมูลคาและใหคุณคาตอวิถีชีวิตของสังคม แตทุนทาง

วัฒนธรรมหลายเรื่องมีความเปนนามธรรมสูง เชน วัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดเปนพลวัตสามารถ

เปลี่ยนแปลง และถายทอดขามสังคม กลุมคน สถานท่ี และเวลาไดตลอด การนําทุนทางวัฒนธรรม

และ ภูมิปญญาไทย มาพัฒนาและใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศตองมีการ

บริหารจัดการท่ีดีและตั้งอยูบนหลักการท่ีสําคัญ คือการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ

พัฒนาวัฒนธรรมอยางเปนองครวมการสรางความสมดุลและความยั่งยืน และการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา๗๗ ซ่ึงอาจมีผลมาจากเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธของสังคมโลก การเลื่อนไหลหรือการกระจายทาง

วัฒนธรรม จึ่งกอใหเกิดการการผสมผสานทางวัฒนธรรมการรวมมือกันธํารง รักษาไวใหคงอยูและ

พัฒนาตอยอดใหเกิดมูลคาตอคนในชุมชน สังคม และสงผลตอเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ 

๗๓ สัมภาษณ นายมานพ  ตาวงศเสน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๔ สัมภาษณ นายทอง  ชมภูชุม, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๗๕ สัมภาษณ นายอาน  จองปอ, หมู ๑๑ ตาํบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๗๖ สัมภาษณ นายผล  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๗๗ สัมภาษณ นางสม  โสภา, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 

                                                 



๑๑๐ 

คงไมใชเรื่องงาย๗๘ แตหากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของชวยกันปลูกฝงและสงเสริมการตระหนักถึงคุณคา

ของวัฒนธรรมท่ีดีงาม รวมสืบสานและพัฒนาอยางตอเนื่องแลวจะสามารถสรางสิ่งดีดีคืนกลับสูสังคม 

ชุมชน อันเปนท่ีรักของเราไดไมยากนัก๗๙ ทุนทางวัฒนธรรม คือ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของ

ชาติซ่ึงกรมสงเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมกําหนดไวมี ๗ สาขา คือ ๑) ภาษา  ๒) 

วรรณกรรมพ้ืนบาน  ๓) ศิลปะการแสดง ๔) แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล  ๕) 

งานชางฝมือดั้งเดิม  ๖) ความรูและแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล  ๗) กีฬา นอกจากนั้น

ยังควรหมายรวมถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาษา

วรรณกรรม เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ ศิลปะการแสดง และงานศิลปกรรมตางๆ ลวนเปนทุนทาง

วัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษไดสั่งสมและสรางสรรคไวจนสืบทอดมาเปนมรดกวัฒนธรรมใหแกอนุชนได

นํามาศึกษาเรียนรูและซาบซ้ึงในสุนทรียแหงความงดงามของเอกลักษณวัฒนธรรมไทยอยางไมขาด

สาย๘๐ 

ผูเฒาผูแกไดเลาใหฟงวาเดิม เรียกกันวาบาน "สระสี่เหลี่ยม" ตอมามีคนอพยพเขามาอยูได

ทําการหักลางถางพงปา ทํานา ทําไร ทําสวน มองดูเวิ้งวางเลยเรียกวา "บานทุงเสลี่ยม" ตอมาไดแยก

เขตการปกครองเปนก่ิงอําเภอทุงเสลี่ยม เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๐ และเปนอําเภอทุงเสลี่ยม เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๒

อําเภอทุงเสลี่ยม เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย แบงเขตการปกครองออกเปน ๕ ตําบล ๕๙

หมูบาน ซ่ึงมีจารีตประเพณี มีความคิดเห็น และความเชื่อในทางเดียวกัน ภายใตกฎหมายเดียวกัน มี

ความสนใจในเรื่องตางๆ คลายๆ กัน ไมวาสถานการณ หรือธรรมชาติขางนอกจะเปลี่ยนแปลงไป

อยางไร ความเปนหมูบานหรือเปนชุมชนก็คงทนมาเปนเวลานาน ยังคงไวซ่ึงประเพณีดีงาน มีการสืบ

สานขนบธรรมเนียมประเพณีมา เปนแบบภาคเหนือหรือลานาจนถึงปจจุบัน ไดแก๘๑  

ประเพณีปใหม คือ ประเพณีสงกรานตของชาวลานนา มีวันสําคัญดวยกันท้ังสิ้น ๔ วัน คือ 

๑) วันสังขารลอง ถือเอาวันท่ี ๑๓ เมษายน เปนวัยสังขารลอง ชาวบานจําทําความสะอาด ปดกวาด

บานเรือนและจะยิงปน หรือพลุในเวลาเชา เพ่ือขับไลสังขาร หรือสิ่งชั่วรายใหผานพนไป ๒) วันเนา 

หรือวันเนาว ตรงกับวันท่ี ๑๔ เมษายน ถือวาไมเปนมงคล ชาวบานจะตระเตรียมอาหาร สิ่งของตางๆ 

๗๘ สัมภาษณ นายกวน  จองปง, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๗๙ สัมภาษณ นางทัศนีย  ศรีวิชัยลําพันธ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๐ สัมภาษณ นางบัวเพชร  พระสิงห, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๑ สัมภาษณ นายธนภัทร  ธงหาญ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๑๑ 

เพ่ือเตรียมไวเลี้ยงแขก หรือไปทําบุญท่ีวัด และถือวาจะไมดาวากันเพราะไมดี ๓) วัดพญาวัน ถือเปน

วันสําคัญยิ่ง ตรงกับวันท่ี ๑๕ เมษายน ตอนเชาจะพากันไปทําบุญท่ีวัด ตอนสายจะพากันไปรดน้ําดํา

หัว พอ - แม ญาติพ่ีนอง ท่ีเคารพนับถือ เพ่ือขอศีล ขอพร ผูกขอมือ ๔) วันปากป หรือวันเถลิงศก 

ตรงกับวันท่ี ๑๖ เมษายน ตอนเชาชาวบานจะพากันไปฟงเทศน และจะคอยฟงวาคนเกิดในวันใดจะมี

โชค หรือมีเคราะห หากใครมีเคราะหก็จะทําพิธีสะเดาะเคราะห และปลอยนก ปลอยปลา๘๒ 

ประเพณีตานกวยสลาก ภาษาถ่ินของชาวลานนา เรียกวา ก๋ินขาวสลาก เปนการทําบุญ

อุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับ หรือสังฆทาน ประเพณีตานกวยสลาก ปฏิบัติในชวงท่ีชาวบานทํานากัน

เสร็จแลว หยุดพักผอน พระสงฆจําพรรษาอยูวัดไมไดไปไหน และชาวนาท่ีมีฐานะไมคอยดี การ

ดํารงชีวิตเริ่มขัดสน เม่ือขาวในยุงหมดกอนฤดูเก็บเก่ียวจะมาถึง ดังนั้นการตานกวยสลากในชวงนี้ จึง

เทากับการไดสงเคราะหคนยาก คนจน การตานกวยสลาก จะเขียนคําอุทิศถวาย ท่ีเรียกวา กานตาน 

หรือใบสลาก มักทําดวยกระดาษแข็งหรือใบลาน เพ่ือใหพระสงฆกรวดน้ํา ในสมัยกอนนั้นจะนําเอาใบ

ลานมาทําเปน “เสนสลาก”๘๓ แตปจจุบันจะเขียนลงบนแผนกระดาษ เม่ือนําเอากวยสลากไปรวมกัน

ไวท่ีวัดแลว เสนสลากบางสวนจํานําไปในหมูของกวยสลากถูกแกะเอาขาวปลาอาหาร ออกมากิน จะ

กลายเปนอาหารม้ือเท่ียงสําหรับชาวบานท่ีมารอรับ สําหรับของใชและอาหารแหงตางๆ จะเก็บเอาไว

ใชประโยชน ประเพณีตานกวยสลากจะกําหนดพิธีกรรมไว ๒ วัน ดังนี้ ๑) วันดา หรือวันเตรียม กอน

จะถึงวันตานกวยสลาก ๑ วัน เรียกวาวันดา  หรือวันสุกดิบ วันนี้จะเปนวันท่ีชาวบานจัดเตรียมขาว

ของ เริ่มจากเตรียมกวยสลากบรรจุลงในกวย (ตระกราสานจากไมไผ) แลวนําอาหารคาวหวาน และ

ของใชท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต และวันนี้มักจะมีญาติมิตรสหาย ท่ีอยูตางบานมารวมจัดหาสลากดวย 

ซ่ึงถือวาเปนประเพณีไดทําบุญรวมกัน ผูชายจะเปนคนสานกวยสลาก (ตะกรา) สําหรับบรรจุของกิน

ของใชตางๆ กวยจะกรุดวยใบตองหรือกระดาษก็ไดเม่ือรวบปากกวยมัดเสร็จเรียบรอย แลวจะมีไมไผ

เหลาเปนเสนเล็กๆ สําหรับเสียบเงินท่ีธนบัตร เพ่ือทํายอดกวยสลาก จะมากนอยบางตามกําลังศรัทธา

และฐานะ๘๔ ๒) วันตานสลาก ผูจะถวายสลาก จํานํากวยสลากพรอม “เสนสลาก” ดอกไม ธูปเทียน 

ไปวางไว ณ สถานท่ีในบริเวณวัดจัดไว เพ่ือทําพิธีทางศาสนา และถวายกวยสลากแดพระสงฆตาม

หมายเลขท่ีพระสงฆจับได พระสงฆก็จะนําเสนสลากไปอาน โดยเริ่มจากเจาอาวาสกอน โดยจะมีการ

๘๒ สัมภาษณ นางบัวเพชร  พระสิงห, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๓ สัมภาษณ นายสุใจ  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๔ สัมภาษณ นางสาวขัน  กันทะวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๑๒ 

เรียนชื่อหาเจาของสลากนั้นๆ วานั่งอยูท่ีใด เม่ือพบแลวจะมีการใหศีลใหพรหยาดน้ําอุทิศ สวนบุญ

กุศลผูลวงลับเปนอันเสร็จพิธี๘๕ 

ประเพณีลอยกระทง เปนประเพณีสืบทอดตอมาจนถึงยุคกรุงศรอยุธยาและรัตนโกสินทร 

เปนประเพณีของไทยท่ีปฏิบัติสืบตอกันมาแตโบราณ งานลอยกระทงเริ่มทําตั้งแต กลางเดือน ๑๑ ถึง 

กลางเดือน ๑๒ ซ่ึงเปนฤดูน้ําหลาก น้ําจะเต็มสองฝงแมน้ํา ท่ีนิยมมากคือ ชวงวันเพ็ญเดือน ๑๒ ซ่ึง

เปนฤดูน้ําหลาก น้ําจะเต็มสองฝงแมน้ํา ท่ีนิยมมากคือ ชวงวันเพ็ญเดือน ๑๒ เพราะพระจันทรเต็มดวง 

ทําใหแมน้ําใสสะอาด แสงจันทรสองเวลากลางคืน เปนบรรยากาศท่ีสวยงามเหมาะแกการลอยกระทง 

เดิมพิธีลอยกระทงเรียกวา พระราชพิธีจองเปรียงชักโคม ลอนโคมซ่ึงเปนพิธีของพราหมณ เพ่ือบูชา

พระเจาท้ังสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ และพระพรหม๘๖ 

การสืบชะตา หรือสืบชาตา หรือการตออายุ หมายถึงพิธีกรรมท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือตองการให

เปนมงคล มีชีวิตอยูอยางสุขสบาย ปราศจากโรคภัยท้ังหลาย ทําใหมีความเจริญรุงเรืองสืบไป ซ่ึงเปน

พิธีกรรมท่ีเปนมงคลอยางหนึ่งท่ีชาวลานนาไทยนิยมทําในโอกาสตางๆ เชน เนื่องในวันเกิด วันไดรับ

ยศศักดิ์ ตําแหนง วันข้ึนบานใหม เปนตน และในกรณีเจ็บปวยถูกทายทักวา ชะตาไมดี ชะตาขาด ควร

จะทําพิธีสะเดาะเคราะหและสืบชะตาตออายุ จะทําใหคลาดแคลวจากโรคภัย และอยูดวยความสวัสดี

สืบไป 

พิธีฮองขวัญ ยังคงปฏิบัติกันอยูในสังคมลานนา ท้ังชนเผาชาวไทยลานนาและชาวเหนือ

ตอนลาง มีบทบาทเปนพิธีกรรมแสดงความสัมพันธระหวางคนในสังคม สรางเสริมกําลังใจและขัดเกลา

จริยธรรมและพฤติกรรมคนในสังคม พิธีเรียกขวัญหรือพิธีทําขวัญของชาวเหนือมีหลายลักษณะ ไดแก 

การเรียกขวัญเด็ก (การทําขวัญ) ขวัญลูกแกว (นาค)ขวัญนาค ขวัญสามเณร ขวัญผูปวย ขวัญบาวสาว 

ขวัญผูท่ีจะเดินทางไกล ขวัญผูท่ีมาเยือน ขวัญผูใหญบานและอาจารยวัด ขวัญขาว ขวัญชาง ขวัญวัว

ควาย ขวัญเรือน ขวัญเสา๘๗ 

คนลานนามีความผูกพันเก่ียวเนื่องอยูกับการนับถือผี สามารถพบเห็น ไดจากการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของคนเมืองเอง เชน เม่ือเวลาท่ีตองเขาปาไปหาอาหาร หรือตองคางพักแรมอยูในปา 

มักจะตองบอกกลาวเจาท่ีเจาทางเสมอ และเม่ือเวลาท่ีกินขาวในปา ก็มักจะแบงอาหารใหเจาท่ีดวย 

เชนกัน นอกจากนั้นเม่ือเวลาจะอยู ท่ีไหนก็ตามไมวาจะอยูในเมืองหรือใน ปา เม่ือเวลาท่ีตองถายหรือ

๘๕ สัมภาษณ นายเทง  เครือปอ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๘๖ สัมภาษณ นายทอง  ชมภูชุม, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๘๗ สัมภาษณ นายยุทธ  เทือกคําซาว, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๑๓ 

ปสสาวะ ก็มักจะตองขออนุญาตจากเจาท่ีกอน อยูเสมอ เหลานี้แสดงใหเห็นวาวิถีชีวิตของคนเมือง

ผูกพันอยูกับการนับถือผี 

ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยูแลวมีระบบคุณคาท่ีรวบรวมมาไดจากประวัติความเปนมาอัน

ยาวนานของชุมชน คือใหคุณคาแกความเปนคน และแกชุมชนท่ีมีความผสมกลมกลืนคุณคาของ

ธรรมชาต ิการเชื่อถือสิ่งเหนือธรรมชาติ และคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาวัฒนธรรมชุมชนยังคง

อยู และมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของชาวบาน๘๘ เพราะชุมชนมีกลไกผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม        

แมมีปจจัยใหมเขามาแตสิ่งเดิมก็ยังคงอยู วัฒนธรรมเปนพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนท่ีสําคัญท่ีสุดจะ

ใชประโยชนไดเม่ือมีการปลุกใหสมาชิกในชุมชน มีจิตสํานึกรับรูในวัฒนธรรมของตน๘๙ ชุมชนมีระบบ

เศรษฐกิจระบบหนึ่งของตัวเอง มีครอบครัวและชุมชนเปนหนวยการผลิต๙๐ มีเปาหมายของตัวเองคือ

มุงใหครอบครัวพอเพียงท่ีจะดํารงชีพไดและชุมชนอยูรอด และผลิตซํ้าได ผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเองแมอาจ

ผลิตเพ่ือขายก็เพ่ือใหไดเงินมาเลี้ยงครอบครัว ไมใชใหมีกําไรสูงสุดใหร่ํารวย๙๑ ใชแรงงานสมาชิกใน

ครอบครัวตัวเองเปนหลัก มีน้ําใจและความเอ้ืออาทร ความเปนญาติมิตรเปนเครื่องรอยรัดสวนตาง ๆ 

ของระบบจัดสรรและแบงปนผลผลิต๙๒ ชุมชนและเครือขายชุมชนมีสวนในการตัดสินใจจัดสรร

ทรัพยากรและผลผลิต ชาวบานมีความสัมพันธกันผานระบบเครือญาติ มีการปกครองและการจัดการ

ความสงบเรียบรอยภายในโดยระบบอาวุโส๙๓ มีผูนําท่ีมีบารมีไดรับการเคารพยกยองในชุมชน สมาชิก

ชุมชนมีความผูกพันกลมเกลียวเพราะมีความเคารพนับถือในผีบรรพบุรุษเดียวกัน และเชื่อสิ่งเหนือ

ธรรมชาติท่ีคอยเปนสิ่งควบคุมพฤติกรรมของคน กอใหเกิดกฎเกณฑขอหามใหความชอบธรรมแกการ

ดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีระเบียบแบบแผน๙๔ รวมท้ังคติทางศาสนาพุทธ พราหมณ ท่ีเขามาผสม

๘๘ สัมภาษณ นายอาน  จองปอ, หมู ๑๑ ตาํบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๘๙ สัมภาษณ นางดอกจันทร  สุวรรณริน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๐ สัมภาษณ นายศรีทวน  คําตาเครือ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๑ สัมภาษณ นางปนคํา  เทือกคําซาว, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๒ สัมภาษณ นางสาวขัน  กันทะวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๓ สัมภาษณ นายกวน  จองปง, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๙๔ สัมภาษณ นางบัวเพชร  พระสิงห, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๑๔ 

กลมกลืนในวิถีความเชื่อพิธีกรรมและประเพณีของชุมชน สิ่งเหลานี้หลอหลอมใหสมาชิกชุมชนเปนคน

บานเดียวกันอยูรวมกันดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือเก้ือกูล และประนีประนอม เม่ือเกิดความ

แตกแยกขัดแยงก็จะมีกลไกภายในไกลเกลี่ยตัดสิน คือ ระบบวาความโดยผูอาวุโสและเครือญาติ 

ชุมชนกับสังคมภายนอก๙๕ ชุมชนมิไดตั้งอยูอยางโดดเดี่ยว มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืนใน

ทองถ่ินเดียวกันในลักษณะ “เครือขาย” และมีปฏิสัมพันธกับรัฐและทุนมาทุกยุคทุกสมัย๙๖ การรุกคืบ

เขามาของระบบทุนนิยมและอํานาจรัฐราชการนั้นไดเขามาในลักษณะครอบงําบั่นทอนการดํารงอยู

ของชุมชนทําลายระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง ดึงเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงพิงตลาด มีการทําลาย

ลางผลาญทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนฐานดํารงชีวิตของชาวชุมชนใหเสื่อมโทรมลง๙๗ ทําลาย

โครงสรางการปกครองดูแลตนเองของชุมชนใหข้ึนตอการปกครองของรัฐ และระบบราชการ๙๘ 

ทางดานสังคมวัฒนธรรมเกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม คุณคาทางวัฒนธรรมท่ีดีงามในแบบแผนการ

ดําเนินชีวิตถูกทําลายลง ถูกแทนท่ีดวยคานิยมตัวใครตัวมัน แกงแยงชิงดี เอารัดเอาเปรียบ กอบโกย

กําไร ความยกยองนับถือคนดีถูกแทนท่ีดวยการนับถือเชื่อฟงคนรวย ฯลฯ ตามแนวสังคมตะวันตกมา         

เปนแบบแผนชี้นําการพัฒนาประเทศเปนความผิดพลาดอยางยิ่ง๙๙ เพราะเปนการทําลายชุมชน  

ทําลายความดีงามในอดีต มากกวาจะเปนการพัฒนาใหสิ่งดีงามในอดีตเจริญงอกงามยิ่งข้ึน ทางเลือก

การพัฒนาตามแนวความคิดวัฒนธรรมชุมชน เชื่อวาแมฐานเศรษฐกิจของชุมชนและทรัพยากรจะถูก

ทําลายเสียหายลงไปบาง แต “จิตสํานึก” หรือ “พลังทางวัฒนธรรม” นั้นยังคงอยู สามารถสรางความ

เขมแข็งของชุมชนข้ึนมาใหมได เพียงแตรูปแบบภายนอกอาจแตกตางไปจากเดิม หลักสําคัญ คือ เปน

การพัฒนาท่ีไมทําลายลางสถาบันชุมชน๑๐๐ แตมุงใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองและอยูรวมกับภาคสวน

อ่ืนๆ ในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีมีการเสนอทางเลือก ดังนี ้

๙๕ สัมภาษณ นางสม  โสภา, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๙๖ สัมภาษณ นางลําพา  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๗ สัมภาษณ นายกวน  จองปง, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๙๘ สัมภาษณ นายเทง  เครือปอ, หมู ๑๑ ตาํบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๙๙ สัมภาษณ นายชัยวุฒิ  เปงมาวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๐ สัมภาษณ นายมานพ  ตาวงศเสน, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๑๕ 

๑) การพัฒนาตองเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชน ตองรื้อฟนคุณคาดั้งเดิมท่ีชุมชนมีมา

ประยุกตสรางสรรคทางเลือกข้ึนมาใหมใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน ไมใชการถอยหลังไปสู

สังคมเกาในอดีตซ่ึงเปนไปไมได ตองสรางแบบแผนการผลิตและแบบแผนการดํารงชีวิตข้ึนมาใหม

ภายใตคุณคาท่ีดีงามแบบดั้งเดิม เชน การตั้งกองทุนหมูบาน ธนาคารขาว กลุมออมทรัพยเหลานี้คือ

คุณคาแหงการสรางหลักประกันความม่ันคงรวมกันหรือสวัสดิการของชุมชน๑๐๑ นักพัฒนาและ

ปญญาชนของชุมชนควรรวมกับชาวบานวิเคราะหประวัติศาสตรวัฒนธรรมของชุมชนทําใหชาวบาน

ตื่นตระหนักในเอกลักษณ และคุณคาของตัวเอง คนพบจิตสํานึกอิสระของชุมชนเห็นคุณคาของการ

รวมตัวเปนชุมชน เห็นภัยจากการครอบงําจากวัฒนธรรมภายนอกท่ีเอารัดเอาเปรียบ กระบวนการนี้

จะทําใหเกิดอุดมการณตอสูท่ีมีพลัง๑๐๒ 

๒) การพัฒนา ตองเนนกระบวนการกลุมการรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือคงความ

เปนชุมชนไว มิใชเนนปจเจกชนนิยมท่ีคํานึงถึงแตการตอสูแขงขันทําลายลางกันอยางการพัฒนา

กระแสหลัก การรวมกลุมรวมตัวกันในรูปของการจัดการองคกร เชน สหกรณ สหพันธ เพ่ือสรางความ

เขมแข็งในการชวยเหลือกัน และสรางอํานาจในการตอรองกับภายนอก สรางเครือขายระหวางชุมชน 

และสรางความรวมมือกับคนกลุมอ่ืนในสังคมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันแกปญหา๑๐๓ 

๓) ทางดานการผลิตนั้นควรอยูบนหลักการผลิตเพ่ือใหทุกคนมีกินมีใช แลวคอยเอาสวนท่ี

เหลือสงออก (ขาย) จากนั้นก็มีการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมภายในประเทศ เนนใช

ทรัพยากรทองถ่ิน การคาขายแลกเปลี่ยนภายใน เทคโนโลยีท่ีกํากับเองได พัฒนาคุณภาพประชากร 

เชื่อมโยงกันเปนเครือขายทองถ่ินจนถึงระดับชาติ หลักการนี้ถูกพัฒนามาอธิบายการสรางทางเลือก

การพัฒนาดานเกษตรกรรมยั่งยืน ธุรกิจชุมชน และอาชีพทางเลือกอ่ืนๆ หลายดานในเวลาตอมา๑๐๔ 

๔) ชุมชนตองมีความสัมพันธและใกลชิดกับธรรมชาติดูแลและรักษามิใชทําลายลาง

ธรรมชาติอยางการพัฒนากระแสหลัก เพราะธรรมชาติจะชวยคงความสามารถในการพ่ึงตนเองของ

ชุมชนไวได ชุมชนตองมีการพัฒนาเพ่ือใหเยาวชนเกิดความเชื่อม่ันและเต็มใจท่ีเรียนรู สืบทอด

ประเพณีอันดีงาม ชวยกันรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหทุกคนในชุมชนเขาไปมีสวนรวม จัด

๑๐๑ สัมภาษณ นายผล  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๒ สัมภาษณ นายมูล  โสวาทวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๓ สัมภาษณ นายธนภัทร  ธงหาญ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๔ สัมภาษณ นายสุใจ  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๑๖ 

กิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียน ใหเกิดความตระหนัก รัก หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ ทองถ่ินท่ีอยูของ

ตนนั่นเอง๑๐๕ 

ทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ินตําบลกลางดง อําเภอทุงเสี่ยง จังหวัดสุโขทัย มีความโดดเดน

ของเอกลักษณวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความหลากหลายในทุกพ้ืนท่ี และคุณลักษณะท่ีดี

ของคนไทย๑๐๖ ซ่ึงจะตองนํามาตอยอดและบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาและคุณคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑ

และบริการ เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งมี

คุณภาพ และนําไปสูการพัฒนาท่ีความยั่งยืนจะเกิดข้ึนไดนั้นในทุกภาคสวนของสังคม ควรผนึกกําลัง

รวมกันในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง๑๐๗ บนพ้ืนฐานของทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูท้ังนี้ 

จําเปนตองสรางจิตสํานึกใหมของคนในสังคมใหมุงผลประโยชนสวนรวม และปรับวิธีคิดทัศนคติใน

การดําเนินชีวิตใหม๑๐๘ ขณะเดียวกันตองประสานเชื่อมโยงบทบาทภาครัฐ ทองถ่ินและชุมชนใหมีสวน

รวมทํางานดวยกันได เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาของทรัพยากรใน

ทองถ่ิน ดวยเหตุท่ีทุนทางวัฒนธรรมเปนองคประกอบท่ีสําคัญของทุนทางสังคม และเปนจุดแข็ง ท่ี

สามารถเชื่อมโยงไปสูทุนทางเศรษฐกิจและทุนอันเปนทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหเปนพลังขับเคลื่อน

การเสริมสรางการกินดีอยูดีมีความสุขรวมกันของคนในชาติ๑๐๙ นอกจากนั้นทุนทางวัฒนธรรมยังเปน

เครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศใหมีความเขมแข็งอีกทางหนึ่งดวย การพัฒนาคุณคาของ

ทุนทางวัฒนธรรมดวยการสรางสรรคตอยอดใหเกิดผลิตภัณฑและการบริการทางวัฒนธรรมอยางมี

คุณคาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในการรักษาและสืบทอดมรดก

ทางวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือรักษาองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมท่ีกําลังจะสูญหายใหคงอยู๑๑๐ ใน

ขณะเดียวกันก็สงเสริมใหชุมชนนําองคความรูจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไปใชในการสรางสรรค 

๑๐๕ สัมภาษณ นางทัศนีย  ศรีวิชัยลําพันธ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๖ สัมภาษณ นางสม  โสภา, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๑๐๗ สัมภาษณ นายกวน  จองปง, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๑๐๘ สัมภาษณ นายยุทธ  เทือกคําซาว, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๙ สัมภาษณ นายมูล  โสวาทวงศ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๐ สัมภาษณ นายสุใจ  วงศถาติ๊บ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๑๗ 

พัฒนาตอยอดใหมีคุณภาพหรือศักยภาพตามความเหมาะสมตอเอกลักษณของแตละชุมชน๑๑๑ 

นอกจากนั้นยังกอใหเกิดการสรางตนแบบและตอยอดผลิตภัณฑท่ีสรางสรรคจากทุนทางมรดก

ศิลปวัฒนธรรมใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยางมีคุณคาท่ัวทุกภูมิภาค

ของประเทศ๑๑๒ การสรางสรรคตอยอดผลิตภัณฑเปนการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจจากแหลงมรดก

ศิลปวัฒนธรรม เปนการนําเสนอเสนทางทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีบูรณาการแหลงวัฒนธรรม มรดก

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ภาษา วรรณกรรม และผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของตามเสนทาง เพ่ือ

สงเสริมใหชุมชนสามารถพัฒนาสรางสรรคและตอยอดทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมรายไดแลว ยังเปน

การเผยแพรความรูและความเขาใจเก่ียวกับกลุมชาติพันธุในประเทศ เพ่ือการอนุรักษและฟนฟู      

อัตตลักษณของกลุมชาติพันธุในประเทศไทยใหดํารงอยูยั่งยืนตอไป๑๑๓ อาทิเชน 

วัดเชิงผา เปนวัดท่ีตั้งอยูท่ีบานเชิงผา หมู ๑๑ วัดอยูติดกับเชิงผาแมถัน และถํ้าอุบาลี ซ่ึง

เปนสถานท่ีทงเท่ียวของตําบล และทางวัดไดเก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใชท่ีมีคุณคาหลายอยาง เชน 

ซุมท่ีนั่งทรงไทย กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งเปนวัดตั้งแตวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๒๗ และไดรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๘๑๑๔ 

ศูนยปฏิบัติธรรมวัดบานเชิงผา ตั้งอยูท่ีบานเชิงผา หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุง      

เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เปนสํานักปฏิบัติท่ีตั้งอยูบริเวณเชิงเขามีทิวทัศนสวยงาม และรมรื่น เปน

สถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีชาวบานในตําบล อําเภอ และตางจังหวัด ใหความเคารพและศรัทธา และรูจักใน

ลักษณะของการเปนศูนยการเรียนรู ศูนยคุณธรรมนําชีวิต 

กลาวโดยสรุปการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือสรางประโยชนดาน

เศรษฐกิจและสังคมแกชุมชนและประชาชนนั้น ตองเปนความรวมมือท้ังจากภาครัฐและเอกชนท่ีมี

ความสนใจสรางผลิตภัณฑ ใหรวมกันคิดรวมกันทําอยางจริงจัง โดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ การ

ธํารงรักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณด้ังเดิม ดังนั้นเรื่องราวอันเปนประวัติศาสตรของ

องคประกอบในผลิตภัณฑและแหลงมรดกศิลปวัฒนธรรมจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะ

เปนความรูทางวิชาการเพ่ือความเขาใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติแลว ยังมีความสําคัญในการ

๑๑๑ สัมภาษณ นายศรีทวน  คําตาเครือ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๒ สัมภาษณ นายธนภัทร  ธงหาญ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๓ สัมภาษณ นายเทง  เครือปอ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๑๑๔ สัมภาษณ นายอาน  จองปอ, หมู ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย, ๕ กันยายน 

๒๕๖๑. 

                                                 



๑๑๘ 

สรางความซาบซ้ึงใหผลิตภัณฑแตละชิ้นมีคุณคาอยางยั่งยืนตลอดไปโดยปราศจากเง่ือนไขเรื่อง

กาลเวลาก็ได 

สรุปกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมดังแผนภาพท่ี ๔.๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๓ แสดงกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
 

กระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนทุงเสลี่ยม มีความโดดเดนของเอกลักษณวัฒนธรรม ดวยภูมิ

ปญญาทองถ่ินท่ีมีความหลากหลาย สามารถนํามาตอยอดและบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมให

ผลิตภัณฑและบริการในทองถ่ิน การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนซ่ึงจะเปนขุมพลังในการ

พัฒนาประเทศในอนาคต ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม อาศัยวัฒนธรรมทองถ่ินเปนตัว

ขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากทุกภาคสวนในทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมและ

จริยธรรม ท่ีมีคุณลักษณะเนนสงเสริมการเรียนรูของสังคม ใหเกิดการสรางภูมิคุมกันท่ีมีวัฒนธรรม

ทองถ่ินเปนเกาะกําบังและลดปญหาสังคมไดอยางยังยืน สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหเยาวชนเกิดการเรียนรู 

คือสถาบันครอบครัวท่ีดูแลเอาใจใส ในตัวเยาวชน จนกวาจะเลี้ยงดูตนเองได มีวัดเปนศูนยรวมจิตใจ 

และเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน สวนพระสงฆเปนตัวแทน ของวัด ในการแสดงบทบาทตางๆ 

เผยแผหลักพระพุทธศาสนา เปนผูนําทางจิตใจของประชาชน เปนศูนยรวมแหงความเคารพ เชื่อถือ 

และการรวมมือกันใหเกิดความสามัคคีความเปนระเบียบเรียบรอย โดยโรงเรียนทําการจัดการเรียน

การสอน สภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม การอยูรวมกันในสังคม และ

ครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

วัด 

โรงเรียน 

การรับรู 

การมีสวนรวม 

การปฏิบัต ิ

การแกไขปญหา 

- การอบรม เลี้ยงดู จากพอแม 

 

 - การดูแล เอาใจใส 

- เผยแผหลักพุทธศาสนา 

- ถายทอดความรู 

- ยึดเหน่ียวจิตใจ 

- การเรียนรูเพ่ือเขาสังคม 

ชุมชน 

- การดํารงชีวิต 

- วัฒนธรรม 

กระบวนการเรียนรู

ของเยาวชนจากทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน

กับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม 



๑๑๙ 

สงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือการตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหเยาวชนมีทุนทางวัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อนในการดํารง

ชีพ ในชุมชม สังคมดวยความสงบสุขอยางยั่งยืน และเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจการ

เสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งมีคุณภาพ นําไปสูการพัฒนาท่ีความยั่งยืนจะเกิดข้ึนไดนั้นในทุก

ภาคสวนของสังคม ควรผนึกกําลังรวมกันในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง บนพ้ืนฐานของทุน

ทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูท้ังนี้ จําเปนตองสรางจิตสํานึกใหมของคนในสังคมใหมุงผลประโยชนสวนรวม 

และปรับวิธีคิดทัศนคติในการดําเนินชีวิตใหม ขณะเดียวกันตองประสานเชื่อมโยงบทบาทภาครัฐ 

ทองถ่ินและชุมชนใหมี สวนรวมทํางานดวยกันได เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดการพัฒนาและ

เพ่ิมมูลคาของทรัพยากรในทองถ่ิน 

 

ขอคนพบจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 

Discussion) 

ในการวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน” ผูวิจัยไดดําเนินจัดการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือใหไดขอมูล

เพ่ิมเติมจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลัก สรุปผลการวิจัยเปนประเด็นในเรื่อง “เพ่ือสราง

กระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม” จาก

การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) ในงานวิจัยเรื่องนี้ ผูทรงคุณวุฒิแตละทานไดแสดงความคิดเห็น ไวในหลายมุมมอง ซ่ึง

ผูวิจัยไดสังเคราะหสาระสําคัญ ไวดังนี้  

๑. การสรางกระบวนการเรียนรู  หากในการเรียนการสอนผู เรียนมีโอกาสได เห็น

ภาพประกอบดวยก็จะทําใหผลการเรียนรูคงอยูไดเพ่ิมข้ึน๑๑๕ 

๒. กระบวนการเรียนรู ท่ีผูสอนจัดประสบการณใหกับผู เรียนเพ่ิมข้ึน เชน การใหดู

ภาพยนตร การสาธิต๑๑๖ จัดนิทรรศการใหผูเรียนไดดู รวมท้ังการนําผูเรียนไปทัศนศึกษา หรือดูงาน ก็

ทําใหผลการเรียนรูเพ่ิมข้ึน๑๑๗ 

๓. กระบวนการเรียนรู เปนการใหผูเรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรูและเรียนรูอยาง

มีปฏิสัมพันธจนเกิดความรู๑๑๘ 

๑๑๕ สนทนากลุมเฉพาะ นางนงเยาว  กสิรักษ, ครูโรงเรียนเชิงผา, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๑๖ สนทนากลุมเฉพาะ นางสุรี  จองปอ, นักวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลกลางดง, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๑๗ สนทนากลุมเฉพาะ นายประจักษ  สุวรรณริม, สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกลางดง, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 

                                                 



๑๒๐ 

๔. การทําความเขาใจในสิ่งท่ีเรียนรู นําไปประยุกตใชสามารถวิเคราะห สังเคราะห 

ประเมินคาหรือ สรางสรรคสิ่งตางๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ

การเรียนรูใหเขาไดมีโอกาสรวมอภิปรายใหมีโอกาสฝกทักษะการสื่อสาร๑๑๙  

๕. การนําเสนองานทางวิชาการ เรียนรูในสถานการณจําลอง ท้ังมีการฝกปฏิบัติในสภาพ

จริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณตางๆ๑๒๐  

๖. การเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา การนํา

ความรูไปประยุกตใช ซ่ึงเปนการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูมากข้ึน 

ทําใหผูเรียนสรางองคความรูและจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง๑๒๑ 

๗. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน มีการสรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธ

รวมกัน และรวมมือกันมากกวาการแขงขัน ผูเรียนจะไดเรียนรูความรบัผิดชอบรวมกัน๑๒๒  

๘. การมีวินัยในการทํางาน และการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ เปนกระบวนการสราง

สถานการณใหผูเรียนอาน พูด ฟง คิด เปนกิจกรรมการเรียนการสอนเนนทักษะการคิดข้ันสูง และเปน

กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนบูรณาการขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และหลักการสูการสรางความคิด

รวบยอด๑๒๓ 

๙. ผูสอนจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวย

ตนเอง ความรูเกิดจากประสบการณ การสรางองคความรู และการสรุปทบทวนของผูเรียน๑๒๔ 

๑๐. กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึน ตองไดรับการยินยอม และเต็มใจจากผูเขารวม ไมเปนการ

บังคับจิตใจ  

๑๑. พอแมหรือผูปกครอง ตองใหความสําคัญ และใหการสนับสนุนเยาวชนในการอนุญาต

ใหเขารวมกิจกรรม๑๒๕  

๑๒. ผูนําชุมชน ตองใหความสําคัญในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีในทองถ่ิน๑๒๖ 

๑๑๘ สนทนากลุมเฉพาะ นายนวัตกรณ  อรชร, ผูชวยผูใหญบาน, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๑๙ สนทนากลุมเฉพาะ นางอรุณี  จันธิมา, ครูโรงเรียนเชิงผา, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๐ สนทนากลุมเฉพาะ นายเจียน  กันทะบุตร, รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดเหมืองนาวิทยา, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๑ สนทนากลุมเฉพาะ พระครูปลัดปราโมช อธิปญโญ, ประธานสํานักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผา, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๒ สนทนากลุมเฉพาะ พระครูปราโมชสิทธานุยุต, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๓ สนทนากลุมเฉพาะ พระวินัยธรวรธนกร  กิตติญาโณ, ดร., ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๔ สนทนากลุมเฉพาะ พระครูปลัดเถรานุวัตร, ดร., อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๕ สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดสุทธิภัทร  ญาณสมฺปนฺโน, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 

                                                                                                                                            



๑๒๑ 

๑๓. ผูนําตองเสียสละท้ังแรงกาย แรงใจ เวลาสวนตัว เพ่ือประโยชนสวนรวม จึงจะนําพา

ชุมชนไปสูความสงบสุข และสรางรายไดใหคนในชุมชน ยังกอใหเกิดชุมชมเขมแข็งสามารถอยูไดดวย

การรวมมือของชาวบานในชุมชม ไมตองรอคอยความชวยเหลือจากทางภาครัฐ๑๒๗ 

๑๔. คนในชุมชนตองเขามามีสวนรวมในการสืบทอด ถายทอด ประเพณีและวัฒนธรรม

ของทองถ่ิน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกเด็กและเยาวชน๑๒๘ 

๑๕. เยาวชนท่ีจะเขารวมกิจกรรมตองมีความเต็มใจ ท่ีอยากเขารวมกิจกรรม ไมเปนการ

บังคับเยาวชนเพ่ือใหเขารวมกิจกรรม๑๒๙ 

 

๔.๔ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยคนพบวา การจัดการการเรียนรู กระบวนการ

การเรียนรู คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจน ผูวิจัยจึง

สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้ และแสดงใหเห็นเปนตัวแบบ (Synthesis Model) โดย

สรุปองคความรูใน ๓ ประเด็น คือ ๑) สภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

โดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ๒) กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน และ ๓) การสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงท้ัง ๓ ประเด็นนี้ ผูวิจัยไดสรุปเปนแผนภาพองคความรู ไดดัง

แผนภาพ ๔.๑ ดังนี้  

๑) สภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน เม่ือเยาวชนหรือผูเรียนเกิดการรับรูท้ังทางสัมผัสทางจากภายนอกรางกาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น 

ผิวหนัง สงถึงระบบประสาท คือ การคิดพิจารณา ไตรตรอง แยกแยะ และประมวลผลจากขอมูลท่ี

ไดรับ ก็แสดงพฤติกรรมออกมา การแสดงพฤติกรรมของแตละบุคคลนั่นมีความแตกตางกัน มาจาก

การอบรมสั่งสอนจากครอบครัว พอ แม ท่ีเห็นชัดเจนคือ กลุมเพ่ือน หากเยาวชนอยูในกลุมเพ่ือนท่ีรัก

เรียนก็จะขยันเรยีนเหมือนกับเพ่ือนๆ ในกลุม หากเพ่ือนกลุมไหนไมชอบเรียน ชอบหนีเรียน เยาวชนก็

จะมีพฤติกรรมไมชอบเรียน หนีเรียนตามไปดวย การเรียนรูคุณธรรม จรยิธรรมของเยาวชนดวยการใช

๑๒๖ สนทนากลุมเฉพาะ นางสุรี  จองปอ, นักวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลกลางดง, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๗ สนทนากลุมเฉพาะ นายเจียน  กันทะบุตร, รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดเหมืองนาวิทยา, ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๘ สนทนากลุมเฉพาะ นายประจักษ  สุวรรณริม, สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกลางดง, ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๒๙ สนทนากลุมเฉพาะ พระครูปราโมชสิทธานุยุต, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 

                                                                                                                                            



๑๒๒ 

ทุนทางวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในขัดเกลา กลอมเกลาจิตใจใหเยาวชน มีความประพฤติดี ปฏิบัติตน

ในทางท่ีถูก โดยการใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ตั้งแตการวางแผน การลงมือปฏิบัติ ไป

จนถึงการประเมินความพึงพอใจ และชวยกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรมโครงการนั่นๆ เปนการ

สงเสริมใหเยาวชนหลีกหนีจากอบายมุขตางๆ ดังภาพท่ี ๔.๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๔ แสดงองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 

โดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

๒) กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน

สถานการณ ท่ีเปนสิ่งเราใหผู เรียนเกิดการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน ดวยทุนทาง

วัฒนธรรมทองถ่ิน มี ๒ ดานสิ่งเราภายนอก คือ ประเพณีตางๆ ท่ีมีการปฏิบัติสืบทอดตอกันมาในชุม

ชม อาทิ  เชน  การใสชุดไทย นุ งผ าถุง ไป ทําบุญ ท่ีวัด  หากท่ีวัดจัด กิจกรรมวันสํ าคัญทาง

พระพุทธศาสนา พอ แม พาเยาวชนเขาไปรวมกิจกรรม โรงเรียนในชุมชมกําหนดใหใน ๑ วัน ใน ๑ 

สัปดาห นักเรียนตองแตงชุดไทยไปโรงเรียน ดานสิ่งเราภายใน คือ เยาวชนเกิดความตระหนัก เต็มใจท่ี

อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ เขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ ดังภาพท่ี ๔.๕ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๕ แสดงกระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 

และทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ระบบสัมผัส 

(ตา หู จมูก ล้ิน ผิวหนัง) 

ระบบประสาท 

(การคิด) 

การรับรู 
พฤติกรรมหรือ

การแสดงออก  

ส่ิงเราภายนอก ส่ิงเราภายใน 

พฤติกรรมการเรียนรู 



๑๒๓ 

๓) การสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม จากความคาดหวังท่ีสังคมอยากใหวัยรุนและเยาวชนไดประพฤติปฏิบัติในดาน

ตางๆ ประเด็นสําคัญอยูท่ีการสรางความตระหนักใหกับเยาวชนไดทราบวาการปฏิบัติตนแตละดานนั้น 

ควรปฏิบัติอยางไรจึงจะนําไปสูความคาดหวังได และจะตองไดรับความรวมมือระหวางบานโดยเฉพาะ

พอแมและครูท่ีโรงเรียนซ่ึงจะจุดประกายของการปฏิบัติตนของเยาวชนไดเปนอยางดี การสั่งสอน

อบรมโดยสามารถอางอิงจากหลักคําสอนทางศาสนามาอธิบายใหเห็นอยางเปนรูปธรรม หรือการสอน

อยางเปนธรรมชาติผานขาวสารท่ีเกิดข้ึนรอบตัว การเห็นแบบอยาง โดยคนในครอบครัวตองเปน

แบบอยางชีวิตในการทําดี และยืนหยัดในคุณธรรมหรือชี้นําใหเรียนแบบอยางบุคคลสําคัญท่ีกระทํา

ความดีงามการใหรางวัลเม่ือทําความดี เปนการสรางแรงจูงใจอยางหนึ่ง เพ่ือใหเห็นวาการทําความดี

นั้นเปนสิ่งท่ีนายกยองและภาคภูมิใจ ดังภาพ ๔.๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๖ แสดงกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

กับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

 

การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ทบทวนแนวคิด

ทฤษฎีแนวปฏิบัติในการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูตามหลักวิชาการเชิงบูรณาการ ดังแผนภาพท่ี 

๔.๗ 

 

 

 

 

 

 

ครอบครัว 

สังคม 

เพ่ือน 

การเรียนรู พฤติกรรมหรือ

การแสดงออก 



๑๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพท่ี ๔.๗ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

 

จากการศึกษาท่ีมุงเนนการคนหารูปแบบการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเจาะจงไปท่ี

เยาวชนในจังหวัดสุโขทัย เกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคมดวยวัฒนธรรมเปนฐาน เพ่ือนํามาใชใน

การควบคุมความประพฤติของคนในชุมชน บารมีของบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว และเปนท่ีเคารพนับ

ถือกันมา สามารถนําสวรรค กรรมและวาสนา สงผลตอพฤติกรรมของคนในชุมชน ความซาบซ้ึงใน

นิทานพ้ืนบาน สงผลใหคนวานอนสอนงาย รักสงบ มีความพากเพียรตอสูกับความทุกขยากและลด

การกดข่ีไดสูง และกิจกรรมในไดจัดข้ึนสามารถสรางความรัก ความสามัคคี กลมเกลียวข้ึน ระหวางคน

ในชุมชน และประสานสัมพันธอันดีงามระหวางคนในครอบครัว ซ่ึงเปนวิถีทางหนึ่งท่ีจะชวยให

ประเทศมีการพัฒนาอยางสมดุล โดยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนซ่ึงจะเปนขุมพลังใน

การพัฒนาประเทศในอนาคต ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมอยางเอ้ือเฟอ อาศัยวัฒนธรรม

ทองถ่ินเปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน จากทุกภาคสวนในทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทาง

คุณธรรมและจริยธรรม ท่ีมีคุณลักษณะเนนสงเสริมการเรียนรูของสังคม ใหเกิดการสรางภูมิคุมกันท่ีมี

วัฒนธรรมทองถ่ินเปนเกาะกําบังและลดปญหาสังคมไดอยางยั่งยืน  

 

เยาวชน 
ครอบครัว ชุมชนเขมแข็ง 

ทุนทาง

วัฒนธรรม 

 

กระบวนการเสริมสรางการเรียนรู 

นโยบาย 

องคกรชุมชน กิจกรรม 

การอบรม, เลี้ยงด ู การเรยีนรู 

สิ่งเรา 

วิถีชีวิต พฤติกรรม 

คุณธรรม จรยิธรรม 



บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง“การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน             

ในจังหวัดสุโขทัย” โดยกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ ๑) เพ่ือวิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรู

คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู

คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน และ ๓) เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูของ

เยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) เนนการศึกษา

วิเคราะหท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเอกสาร การจัดกระบวนการวิจัย ดวยการถอดบทเรียนและการบูรณาการ

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณในพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีกําหนดไว การเก็บรวมรวมขอมูลจากเอกสารท่ี

เก่ียวของในครั้งนี้ ผูวิจัยจะไดรวมรวมขอมูลจากพระไตรปฎก วิทยานิพนธ รายงานวิจัย ตําราทาง

วิชาการ วารสารและหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดยใช

ทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

๕.๑ สรุปความเปนมา วัตถุประสงค ขอบเขตและวิธีการวิจัย 

สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ีไดคนพบ ดังนี้ 

๕.๑.๑ สรุปผลการวิจัยเพ่ือวิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม

ของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถิ่น 

ชุมชนบานเชิงผา หมู ๑๑ ตําบลกลางดง หางจากอําเภอทุงเสลี่ยม ๕-๖ กิโลเมตร 

หางจากตัวจังหวัดสุโขทัย ประมาณ ๗๐ ก.ม. ชาวบานเชิงผา สวนใหญอพยพมาจากหมูบานนาโปง 

อําเภอเถินจังหวัดลําปาง บริโภคขาวเหนียว ภาษาท่ีใชภาษาถ่ินไทยเหนือ มี เนื้อท่ี ๓,๔๕๗ ไร      

๔๐ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูงและเชิงเขาสามารถทําเกษตรกรรม

ได มีปาไมปาจํานวนมากเชน ปาไมบวกมะเกลือ ปาไมเดนจี้ ปาไมแมถัน และ เปนแหลงตนน้ําลําธาร

หลายสาย เชน ลําหวยแมมอก ลําหวย แมถัน ลําหวยบวกมะเกลือ ลําหวยเดนจี้ เปนแหลงน้ําสําคัญ 

สําหรับทําการเกษตร 

พบวา การวิเคราะหปจจัยการมีสวนรวมสถานภาพหลัก (SWOT) โดยภาพรวมของ

ชุมชนบานเชิงผาล 

จุดแข็ง (Strengths) 

ชุมชนนําองคความรูจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไปใชในการสรางสรรค พัฒนาตอยอด

ใหมีคุณภาพหรือศักยภาพตามความเหมาะสมตอเอกลักษณของแตละชุมชน ดวยการตอยอด



๑๒๖ 

ผลิตภัณฑท่ีสรางสรรคจากทุนทางมรดกศิลปวัฒนธรรมใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดการทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรม 

จุดออน (Weakness) 

ขาดการติดตามผลการดําเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) 

มีความโดดเดนของเอกลักษณวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความหลากหลายใน

ทุกพ้ืนท่ี  

อุปสรรค (Treats) 

สรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑและบริการในทองถ่ิน การเรียนรูของเยาวชนตองอาศัยการ

ขับเคลื่อนจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิจัยการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของ

เยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถิ่น 

การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน พบวา 

๕.๑.๒.๑ วิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของ

เยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถิ่น พบวา 

ชุมชนบานเชิงผา หมูท่ี ๑๑ มีประเพณีท่ีสําคัญ คือประเพณีก๋ินขาว

สลาก ประเพณีก๋ินขาวจี่ขาวหลาม ประเพณีตักบาตรขาวสาร อาหารแหง ซ่ึงเปนประเพณีของชาว

ลานนา และประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต ท้ังนี้ภายในหมูบานยัง

มีท่ีมีความรู และภูมิปญญาทองถ่ิน ชาวบานในชุมชมและเยาวชนรูจักสิทธิและหนาท่ีของตน ทุกคนมี

สิทธิและหนาท่ีแตกตางกันออกไปตามบทบาทของแตละคน เยาวชนมีหนาท่ีในการชวยเหลือตนเอง

ชวยเหลือพอแมในกิจการงานตางๆ เพ่ือตอบแทนพระคุณพอแมตั้งใจศึกษาเลาเรียน มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง และสามารถตัดสินใจไดวาสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด โดยการพิจารณาดวยเหตุผลและ

สติปญญา ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของผูท่ีอยูในสังคมท่ีเหมาะสม มีระเบียบวินัยในตนเอง ระเบียบวินัย

ของเยาวชนเกิดไดจากการอบรมเลี้ยงดูของพอแมและการอบรมสั่งสอนของคุณครู รูจักกาลเทศะเปน

ผูท่ีมีบุคลิกภาพดีสิ่งตางๆ เหลานี้เปนปจจัยท่ีจะทําใหเยาวชนเปนคนท่ีดีของชุมชน เยาวชนมีระเบียบ

วินัยในตนเองเปนผูท่ีมีความเชื่อม่ัน ยอมรับสภาพความเปนจริง  

 

 



๑๒๗ 

๕.๑.๒.๒ กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุน

วัฒนธรรมทองถิ่น พบวา 

จะเกิดข้ึนไมไดหากไมไดรับการรวมมือจากสถาบันครอบครัว ตองเปด

โอกาสใหเขาไดมีประสบการณการเรียนรูดวยตัวของเขาเอง ตองมีการใชกระบวนการคิด สรางความ

เขาใจ ในความหมายการมีคุณธรรมจริยธรรม จึงควรกระตุนใหเยาวชนใชกระบวนการคิดทําความ

เขาใจ เกิดความศรัทธา ใฝรู เรียนรูตลอดชีวิต อันเกิดจากการมีคุณธรรมจริยธรรม ดวยการใช

ศิลปวัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อนเยาวชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เชน การเรียนภาษา

ลานนาซ่ึงปจจุบันมีผูอาน เขียน จํานวนนอยมาก การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม เพราะในเรื่อง

เดียวกันอาจคิดไดหลายมุม ทําใหเกิดการขยาย เติมเต็มขอมูลความรู ตองมีการตรวจสอบความ

ถูกตองของการเรียนรูตามท่ีสังคมยอมรับดวย เพ่ือใหเยาวชนเกิดการเรียนรูจะตองเปดโอกาสให

เยาวชนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอ่ืนหรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ การสรางการเรียนรูจะเปนกิจกรรมท่ี

สนุกสนาน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถักทอความคิด เพ่ือพิชิตปญหา เปนสิ่งท่ีผูใหญทุกคนใน

สังคม ตองชวยกันหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเยาวชนเกิดเปนความรูสึกอยาก

มีสวนรวมในกิจกรรมนั่นๆ 

๕.๑.๒. ๓ การสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถิ่น

กับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม พบวา 

กระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนทุงเสลี่ยม มีความโดดเดนของเอกลักษณ

วัฒนธรรม ดวยภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความหลากหลาย สามารถนํามาตอยอดและบริหารจัดการเพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑและบริการในทองถ่ิน การเรียนรูของเยาวชนตองอาศัยการขับเคลื่อนจาก

ทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและเอกชน สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหเยาวชนเกิดการเรียนรูท่ียั่งยืน คือสถาบัน

ครอบครัวท่ีดูแลเอาใจใสในตัวเยาวชน จนกวาจะเลี้ยงดูตนเองได และเพ่ือประโยชนตอการพัฒนา

เศรษฐกิจการเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งมีคุณภาพ นําไปสูการพัฒนาท่ีความยั่งยืนจะ

เกิดข้ึนไดนั้นในทุกภาคสวนของสังคม ควรผนึกกําลังรวมกันในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

บนพ้ืนฐานของทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูท้ังนี้ จําเปนตองสรางจิตสํานึกใหมของคนในสังคมใหมุง

ผลประโยชนสวนรวม และปรับวิธีคิดทัศนคติในการดําเนินชีวิตใหม ขณะเดียวกันตองประสาน

เชื่อมโยงบทบาทภาครัฐ ทองถ่ินและชุมชนใหมี สวนรวมทํางานดวยกันได เพ่ือสรางกระบวนการ

เรียนรูใหเกิดการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาของทรัพยากรในทองถ่ิน 

 

 

 



๑๒๘ 

๕.๒ สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาคนควาขอมูลการวิจัย เรื่องการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชน

โดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ในจังหวัดสุโขทัย ดังนี้ 

๕.๒.๑ บริบทท่ัวไปของชุมชน  

๕.๒.๑.๑ สภาพภูมิประเทศและพ้ืนท่ีชุมชนบานเชิงผา หมู ๑๑ ตําบลกลางดง 

หางจากอําเภอทุงเสลี่ยม ๕-๖ กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดสุโขทัย ประมาณ ๗๐ ก.ม. ชาวบานเชิงผา 

สวนใหญอพยพมาจากหมูบานนาโปง อําเภอเถินจังหวัดลําปาง บริโภคขาวเหนียว ภาษาท่ีใชภาษาถ่ิน

ไทยเหนือ มี เนื้อท่ี ๓,๔๕๗ ไร ๔๐ ตารางกิโลเมตร 

๕.๒.๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูงและเชิงเขาสามารถทํา

เกษตรกรรมได  มีปาไมปาจํานวนมากเชน ปาไมบวกมะเกลือ ปาไมเดนจี้ ปาไมแมถัน และ เปนแหลง

ตนน้ําลําธารหลายสาย เชน ลําหวยแมมอก ลําหวย แมถัน ลําหวยบวกมะเกลือ ลําหวยเดนจี้  เปน

แหลงน้ําสําคัญ สําหรับทําการเกษตร  

๕.๒.๑.๓ ประวัติศาสตรและการตั้งถ่ินฐาน เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๘ ท่ีอําเภอเถินจังหวัด

ลําปาง เกิดภัยแลงจากธรรมชาติ ติดตอกันหลายปทําใหชาวบานท้ังอําเภอเกิดการปนปวนทุก

ครัวเรือนเพราะทํานา ทําไร ไมไดผลผลิต ขาวยากหมากแพง ชาวบานอดอยาก โรครายแทรกแซง 

ชาวบานหลายๆ หมูบานตางๆ ก็เสาะแสวงหาพ้ืนท่ีแหลงใหมท่ีมีความอุดมสมบูรณโดยเฉพาะแหลง

น้ํา บานนาโปงก็เปนหมูบานหนึ่งในอําเภอเถิน ท่ีประสบภัยธรรมชาติดังกลาวจึงไดพากันอพยพมาอยู

ท่ีแหลงใหมท่ีมีความอุดมสมบูรณดังกลาว คือแถวบานดงเหมืองนา (เขตอําเภอ ทุงเสลี่ยมปจจุบัน) 

ชาวบานนาโปงจึงเลือกบริเวณบานเชิงผาปจจุบันซ่ึงตอนนั้นอยูในเขตการปกครองของบานโปงฝาง

และเรียกถ่ินท่ีอยูแหงใหมวา “โปงฝางลุม” จนแยกหมูบาน เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนบานพบธรรมนําสุข 

หมูท่ี ๑๑ ของตําบลกลางดง จนกระท่ังปจจุบัน 

๕.๒.๑.๔ สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

(ทําไร /ทํานา /ทําสวน /เลี้ยงสัตว) จํานวน ๓๖๘ ครัวเรือน พืชผลท่ีประชาชนในพ้ืนท่ี ผลิต คือ ขาว 

มะละกอ ขาวโพด รองลงมา เปนอาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน ๒๒ ครัวเรือน ถัดมาเปนอาชีพคาขาย 

จํานวน ๑๗ ครัวเรือน รับราชการ จํานวน ๗ ครัวเรือน และอีก ๓ ครัวเรือน รับจางทํางานโรงงาน

อุตสาหกรรม(ขอมูลจากแผนพัฒนาหมูบาน ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ชุมชนบานพบธรรมนําสุข จัดทําโดย

คณะกรรมการหมูบานชุมชนบานเชิงผา หมูท่ี ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย) 

 

 

 

 



๑๒๙ 

๕.๓ อภิปรายผล 

สภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

พบวา บาน วัด ชุมชน เปนองคประกอบท่ีกอใหเกิดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใช

ทุนทางวัฒนธรรม เปนเครื่องมือในการสรางจิตสํานึก ใหเยาวชนเกิดความศรัทธา อยากเรียนรู อีกท้ัง

ยังเปนปจจัยในขัดเกลา กลอมเกลาจิตใจใหเยาวชน มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนในทางท่ีถูก โดยการ

ใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ท่ีเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงออกทางดานความคิด การ

แสดงออกในดานตางๆ เชน ทาทาง คําพูด ความคิดท่ีสรางสรรค สอดคลองกับ สุวรรณฤทธิ์        

วงศชะอุม และคณะ ไดรายงานการวิจัย จากการศึกษาเรื่อง การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสูการ

สรางเสนทางทองเท่ียวท่ีมีคุณคาของตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไดนําเสนอขอ

คนพบท่ีนาสนใจ คือ พ้ืนท่ีตําบลทาคาสามารถแบงกลุมทุนทางวัฒนธรรมออกเปน กลุมทุนทาง

วัฒนธรรมดานอาชีพ กลุมทุนทางวัฒนธรรมดานการตั้งบานเรือน และกลุมทุนทางวัฒนธรรมดาน

ศาสนาและความเชื่อ ภาพรวมของทุนทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญหรือมรดกทางวัฒนธรรมของทาคา

ประกอบดวย ตลาดทาน้ําคา การทําน้ําตาลมะพราว วิถีชีวิตริมน้ํา บานกํานันจัน เรือนไทยคุณทวีป 

เจือไทย วัดเทพประสิทธิ์ วัดมณีสรรค และศาสเจาแมตั้วเนี้ย โดยมีสายน้ําเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรม

เขาไวดวยกัน๑ 

หลังจากการจัดหมวดหมูทุนทางวัฒนธรรมแลว ผลการวิจัยจากการรวมรวมขอมูลของ

กลุมตัวอยางผูเก่ียวของในทาคา แสดงใหเห็นวาทุนทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของทาคาประกอบดวย

คุณคา ๔ ดานไดแก ดานประวัติศาสตร ดานทุนทรียภาพ ดานวิชาการ และดานสังคม รวมท้ังแสดงให

เห็นวาทุนทางวัฒนธรรมของทาคามีระดับความสําคัญท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับปริมาณของคุณคาท่ีอยู

ในตัวของทุนวัฒนธรรม บทบาทและหนาท่ีของทุนวัฒนธรรมท่ีมีผลตอวิถีชีวิต 

๕.๒.๒ กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน พบวา การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ี

ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะท่ี

สอดคลองกับความ ตองการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ของคนในแตละชวงวัยตาม ความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีท่ีเนนการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยง

ดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับประชาชนในประเทศได

อยางประสบความสําเร็จนั้น จําเปนตองสรางข้ึนตั้งแตในวัยเยาว ใหเด็กและเยาวชนเกิดความ

๑ สุวรรณฤทธ์ิ วงศชะอุม และคณะ. การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสูการสรางเสนทางทองเท่ียวท่ีมี

คุณคาของตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ๒๕๕๓. 

                                                           



๑๓๐ 

ตระหนักในเรื่องนี้อยางแทจริง "สถาบันครอบครัว" จึงนับเปนสถาบันลําดับแรกสุดท่ีสําคัญในการหลอ

หลอมคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดข้ึนแกเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ

ตอไปในอนาคต ลักษณะของคนแตละคนถูกสรางสรรคข้ึนอยางละเอียดออน สิ่งเหลานี้ไมไดเกิดจาก

กรรมพันธุ และถาการสรางสรรคเหลานี้ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ก็เปนท่ีแนชัดแลววาจิตวิญญาณ

ของแตละคนนั้นก็ข้ึนอยูกับการท่ีไดถูกหลอหลอมมาจากพ้ืนฐานชีวิตในชวงระยะแรก ความสามารถ

ในการเรียนรู ท่ีทําใหเยาวชนไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทองถ่ินของตนเอง จะมีผลกับสติปญญาของ

เยาวชน ทําใหเยาวชนพัฒนาไปจนถึงระยะท่ีเขาเปนผูใหญ เยาวชนตองการความชวยเหลือในการ

ขจัดอุปสรรคตางๆ ท่ีมีผลตอการสรางสรรคผลงานของเยาวชนเพ่ือการพัฒนาท่ีดีข้ึน 

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเปนสิ่งท่ีมีมูลคาและใหคุณคาตอวิถีชีวิตของสังคม แตทุนทาง

วัฒนธรรมหลายเรื่องมีความเปนนามธรรมสูง เชน วัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดเปนพลวัตร สามารถ

เปลี่ยนแปลง และถายทอดขามสังคม กลุมคน สถานท่ี และเวลาไดตลอด การนําทุนทางวัฒนธรรม

และ ภูมิปญญาไทย มาพัฒนาและใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเทศตองมีการ

บริหารจัดการท่ีดีและตั้งอยูบนหลักการท่ีสําคัญ คือการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ

พัฒนาวัฒนธรรมอยางเปนองครวมการสรางความสมดุลและความยั่งยืน และการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน สอดคลองกับ นําชัย  ศุภฤกษชัยสกุล และคณะ ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ

สงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทยอยางยั่งยืน พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมตาม

คานิยมและวัฒนธรรมไทย มีจํานวน ๓ กลุมปจจัย ไดแก ปจจัยดานจิตลักษณะมีจํานวน ๒ ปจจัยยอย

คือ ความเชื่อของชาวไทยพวน และคานิยมของชาวไทยพวน ปจจัยดานสถานการณซ่ึงเปนปจจัยเชิง

สาเหตุ มีจํานวน ๖ ปจจัยยอย คือ วิถีชีวิตดั่งเดิมของชาวไทยพวน การพัฒนาทางเทคโนโลยี และการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจชุมชนชาวไทยพวน ปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณ มีจํานวน       

๑ ปจจัยยอยคือ เจตคติท่ีดีตอพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทย และพฤติกรรมตามคานิยม

และวัฒนธรรมไทย ซ่ึงเปนปจจัยเชิงผล มีจํานวน ๖ ปจจัยยอย คือ การรวมกลุม การเรียนรูวิถีชีวิต

ดั้งเดิม การเรียนรูวัฒนธรรมของชาวไทยพวน และการเผยแพรวัฒนธรรมของชาวไทยพวน การ

พัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทยอยางยั่งยืน การสงเสริมปจจัยเชิง

เหตุท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทยพวนอยางยั่งยืน จํานวน ๓ 

กลุมปจจัย เพ่ือนําไปสูการเกิดพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทยพวนอยางยั่งยืน๒ 

เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงอาจมีผลมาจากเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธของสังคมโลก การเลื่อนไหลหรือการกระจายทาง

๒ นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล และคณะ, การพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมและ

วัฒนธรรมไทยอยางย่ังยืน, กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

๒๕๕๗. 

                                                           



๑๓๑ 

วัฒนธรรม จึ่งกอใหเกิดการการผสมผสานทางวัฒนธรรมการรวมมือกันธํารง รักษาไวใหคงอยูและ

พัฒนาตอยอดใหเกิดมูลคาตอคนในชุมชน สังคม และสงผลตอเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ 

คงไมใชเรื่องงาย แตหากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของชวยกันปลูกฝงและสงเสริมการตระหนักถึงคุณคาของ

วัฒนธรรมท่ีดีงาม รวมสืบสานและพัฒนาอยางตอเนื่องแลวจะสามารถสรางสิ่งดีดีคืนกลับสูสังคม 

ชุมชน อันเปนท่ีรักของเราไดไมยากนัก กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและ

ทุนวัฒนธรรมทองถ่ินสถานการณท่ีเปนสิ่งเราใหผูเรียนเกิดการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 

ดวยทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ิน มี ๒ ดานสิ่งเราภายนอก คือ ประเพณีตางๆ ท่ีมีการปฏิบัติสืบทอดตอ

กันมาในชุมชม พอ แม นําเยาวชนเขารวมกิจกรรม ดานสิ่งเราภายใน คือ เยาวชนเกิดความตระหนัก 

เต็มใจท่ีอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ เขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ สอดคลองกับ อัจฉรา  

ชัยชาญ และคณะ๓ ไดศึกษาวิจัย เรื่องแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน

ในการปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน พบวา แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของครอบครัวและชุมชนในการดูแลเยาวชนเพ่ือปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ คือ การจัด

โครงการพาลูกเขาวัดในวันพระ เพ่ือใหผูปกครองมีเวลาพูดคุยและอบรมสั่งสอนกันมากข้ึน พัฒนา

จิตใจของเยาวชนใหมีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม และอีกแนวทางท่ีเสริมสรางความเขมแข็งของ

ครอบครัว  

๕.๒.๓ การสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม พบวา  

๑) การสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนตองเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชน ตองรื้อฟน

คุณคาดั้งเดิมท่ีชุมชนมีมาประยุกตสรางสรรคทางเลือกข้ึนมาใหมใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 

ไมใชการถอยหลังไปสูสังคมเกาในอดีตซ่ึงเปนไปไมได ตองสรางแบบแผนการผลิตและแบบแผนการ

ดํารงชีวิตข้ึนมาใหมภายใตคุณคาท่ีดีงามแบบดั้งเดิม เชน การตั้งกองทุนหมูบาน ธนาคารขาว       

กลุมออมทรัพยเหลานี้คือคุณคาแหงการสรางหลักประกันความม่ันคงรวมกันหรือสวัสดิการของชุมชน 

นักพัฒนาและปญญาชนของชุมชนควรรวมกับชาวบานวิเคราะหประวัติศาสตรวัฒนธรรมของชุมชน

ทําใหชาวบานตื่นตระหนักในเอกลักษณ และคุณคาของตัวเอง คนพบจิตสํานึกอิสระของชุมชนเห็น

คุณคาของการรวมตัวเปนชุมชน เห็นภัยจากการครอบงําจากวัฒนธรรมภายนอกท่ีเอารัดเอาเปรียบ 

กระบวนการนี้จะทําใหเกิดอุดมการณตอสูท่ีมีพลัง 

๒) การพัฒนา ตองเนนกระบวนการกลุมการรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือคงความ

เปนชุมชนไว มิใชเนนปจเจกชนนิยมท่ีคํานึงถึงแตการตอสูแขงขันทําลายลางกันอยางการพัฒนา

๓ อัจฉรา ชัยชาญ และคณะ, แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนในการ

ปองกันปญหาพฤติกรรมเสียงทางเพศของเยาวชน, วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี ๙. 

                                                           



๑๓๒ 

กระแสหลัก การรวมกลุมรวมตัวกันในรูปของการจัดการองคกร เชน สหกรณ สหพันธ เพ่ือสรางความ

เขมแข็งในการชวยเหลือกัน และสรางอํานาจในการตอรองกับภายนอก สรางเครือขายระหวางชุมชน 

และสรางความรวมมือกับคนกลุมอ่ืนในสังคมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันแกปญหา 

๓) ทางดานการผลิตนั้นควรอยูบนหลักการผลิตเพ่ือใหทุกคนมีกินมีใช แลวคอยเอาสวนท่ี

เหลือสงออก (ขาย) จากนั้นก็มีการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมภายในประเทศ เนนใช

ทรัพยากรทองถ่ิน การคาขายแลกเปลี่ยนภายใน เทคโนโลยีท่ีกํากับเองได พัฒนาคุณภาพประชากร 

เชื่อมโยงกันเปนเครือขายทองถ่ินจนถึงระดับชาติ หลักการนี้ถูกพัฒนามาอธิบายการสรางทางเลือก

การพัฒนาดานเกษตรกรรมยั่งยืน ธุรกิจชุมชน และอาชีพทางเลือกอ่ืนๆ หลายดานในเวลาตอมา 

๔) ชุมชนตองมีความสัมพันธและใกลชิดกับธรรมชาติดูแลและรักษามิใชทําลายลาง

ธรรมชาติอยางการพัฒนากระแสหลัก เพราะธรรมชาติจะชวยคงความสามารถในการพ่ึงตนเองของ

ชุมชนไวได ชุมชนตองมีการพัฒนาเพ่ือใหเยาวชนเกิดความเชื่อม่ันและเต็มใจท่ีเรียนรู สืบทอด

ประเพณีอันดีงาม ชวยกันรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหทุกคนในชุมชนเขาไปมีสวนรวม จัด

กิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียน ใหเกิดความตระหนัก รัก หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ ทองถ่ินท่ีอยูของ

ตนนั่นเอง 

การเสรมิสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม จากความคาดหวังท่ีสังคมอยากใหวัยรุนและเยาวชนไดประพฤติปฏิบัติในดาน

ตางๆ ประเด็นสําคัญอยูท่ีการสรางความตระหนักใหกับเยาวชนไดทราบวาการปฏิบัติตนแตละดานนั้น 

ควรปฏิบัติอยางไรจึงจะนําไปสูความคาดหวังได และจะตองไดรับความรวมมือระหวางบานโดยเฉพาะ

พอแมและครูท่ีโรงเรียนซ่ึงจะจุดประกายของการปฏิบัติตนของเยาวชนไดเปนอยางดี การสั่งสอน

อบรมโดยสามารถอางอิงจากหลักคําสอนทางศาสนามาอธิบายใหเห็นอยางเปนรูปธรรม หรือการสอน

อยางเปนธรรมชาติผานขาวสารท่ีเกิดข้ึนรอบตัว การเห็นแบบอยาง โดยคนในครอบครัวตองเปน

แบบอยางชีวิตในการทําดี และยืนหยัดในคุณธรรมหรือชี้นําใหเรียนแบบอยางบุคคลสําคัญท่ีกระทํา

ความดีงามการใหรางวัลเม่ือทําความดี เปนการสรางแรงจูงใจอยางหนึ่ง เพ่ือใหเห็นวาการทําความดี

นั้นเปนสิ่งท่ีนายกยองและภาคภูมิใจ การไดรับความรวมมือระหวางบานโดยเฉพาะพอแมและครูท่ี

โรงเรียนซ่ึงจะจุดประกายของการปฏิบัติตนของเยาวชนไดเปนอยางดี การสั่งสอนอบรมโดยสามารถ

อางอิงจากหลักคําสอนทางศาสนามาอธิบายใหเห็นอยางเปนรูปธรรม หรือการสอนอยางเปน

ธรรมชาติผานขาวสารท่ีเกิดข้ึนรอบตัว การเห็นแบบอยาง โดยคนในครอบครัวตองเปนแบบอยางชีวิต

ในการทําดี และยืนหยัดในคุณธรรมหรือชี้นําใหเรียนแบบอยางบุคคลสําคัญท่ีกระทําความดีงามการให

รางวัลเม่ือทําความดี เปนการสรางแรงจูงใจอยางหนึ่ง เพ่ือใหเห็นวาการทําความดีนั้นเปนสิ่งท่ี       



๑๓๓ 

นายกยองและภาคภูมิใจ สอดคลองกับ ภาสกร  นันทพานิช และคณะ๔ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การ

สงเสริมการบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนเพ่ือการพัฒนาชนบทเชิง    

บูรณาการ : กรณีศึกษาตําบลหนองคาง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ประชาชนใน

ชุมชนเกิดการเรียนรูในเชิงบูรณาการท้ังดานสุขภาพ ดานการเกษตร ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ดานการอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการสรางและการพัฒนาองคกรชุมชน 

เกิดแผนพัฒนาสุขภาวะชุมชน มีการจัดตั้งองคกรชุมชนและเชื่อมประสานเครือขายเพ่ือดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาท่ีชุมชนไดรวมกําหนดข้ึน 

 

๕.๔ ขอเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๕.๓.๑.๑ การสงเสริมใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินท่ี

บรรพบุรุษใชในการสื่อสาร ดานภาษา  

๕.๓.๑.๒ การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดานการดํารงชีวิตใหมีความสอดคลอง

กลมกลืนกับธรรมชาติ มีความเปนอยูท่ีพอเพียงใชทรัพยากรอยางประหยัด  

๕.๓.๑.๓ สรางระบบบูรณาการทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของเรื่องการอนุรักษภาษา

ลานนาดําเนินการดวยพ้ืนฐานความรูทางเทคนิค และความรูในการจัดการท่ีถูกตองแมนยํา  

๕.๓.๑.๔ นําประสบการณท่ีเกิดข้ึนไปสรางกลไกการปฏิบัติเพ่ือสรางกระบวนการ

เรียนรูโดยทุนทางวัฒนธรรมใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ดวยการมีสวนรวมของ

สังคมทุกภาคสวน 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๕.๓.๒.๑ สนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๕.๓.๒.๒ การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือนําไปสูการการพัฒนาชุมชน

อยางยั่งยืน 

๕.๓.๒.๓ ใหภาครัฐท่ีดําเนินการเปดโอกาสใหเยาวชนในชุมชมเขามามีสวนรวม

มากข้ึนทุกข้ันตอน  

๕.๓.๒.๔  การถายทอดขอมูล ขาวสาร ให เยาวชนเห็นความสําคัญของ

วัฒนธรรมทองถ่ินของตน 

๔ ภาสกร  นันทพานิช และคณะ, การสงเสริมการบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน

ในชุมชนเพ่ือการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ : กรณีศึกษาตําบลหนองคาง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ, 

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๔๔ : สาขาศึกษาศาสตร สาขาสังคมศาสตร สาขา

สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร สาขามนุษยศาสตร สาขาคหกรรมศาสตร (๓๐ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ) : ๕๖. 

                                                           



๑๓๔ 

๕.๓.๒.๕ การจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู พัฒนาตนให

สามารถแกไขปญหาตางๆ ใหกับตนเองและสังคมโดยรวมได 

๕.๓.๒.๖ ควรมีการสรางแรงจูงใจใหเยาวชนตระหนักรวมกันในการเสริมสราง

คุณธรรมจรยิธรรม 

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  

จากการวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ินในจังหวัดสุโขทัย” ผูวิจัยขอเสนอใหผูท่ีสนใจไดนําไปศึกษาวิจัยครั้งตอไปในประเด็น

ดังตอไปนี้ 

๕.๓.๓.๑ ควรทําการวิจัยปญหาและอุปสรรคการเรียนรูของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ินในจังหวัดสุโขทัย 

๕.๓.๓.๒ ควรทําการศึกษาวิจัยโดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา

ประยุกตใชในการเสริมสรางกระบวนการเรียนรู 



บรรณานุกรม 
๑.  ภาษาไทย: 

๑.๑ ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

๑.๒ ขอมูลทุติยภูมิ 

๑.๒.๑ หนังสือ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน.  กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. ๒๕๕๓. 

_______. แนวทางการดําเนินงาน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. ๒๕๕๗. 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน. แบบเรียนวิชาสงเสริมคุณภาพชีวิตภาคตะวันออก. พิมพครั้งท่ี ๔. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. ๒๕๔๘. 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. คําบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ท่ี เน นความมี วินั ย  และความเป นประชาธิป ไตย . พิ มพ ครั้ ง ท่ี  ๓ . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๑.  

_______. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลําดับท่ี ๓ : 

แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว, ๒๕๔๔. 

กรมศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียน. แบบเรียนวิชาสงเสริมคุณภาพชีวิตภาคตะวันออก. พิมพครั้ง

ท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. ๒๕๔๘. 

กันยา  สุวรรณแสง. บุคลิกภาพและการปรับตัว. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน. 

๒๕๔๒. 

กาญจนา  แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน. สายธารแหงนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกับ

ส่ือสารศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, ๒๕๕๑. 

กิตติกุล  ศรีสวาง. แบบเรียนหมวดวิชาสงเสริมคุณภาพชีวิต ๒ (เลือก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ม.ป.ป. 

เกศินี  จุฑาวิจิตร. การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น. พิมพครั้งท่ี ๓. นครปฐม : สถาบันราชภัฏ

นครปฐม. ๒๕๔๘. 

คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกศึกษา . พิมพครั้งท่ี  ๒ 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓. 



๑๓๖ 

คณ าจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณ ราชวิทยาลัย . วัฒ นธรรมไทย . พิ มพ ครั้ ง ท่ี  ๒ 

กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๒. 

จารุวรรณ  ธรรมวัตร. คติชนชาวบาน. มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิ

โรฒ มหาสารคาม. ม.ป.ป. 

จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ และคนอ่ืนๆ. สังคมวิทยาเบ้ืองตน. พิมพครั้งท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๘. 

จิราภา  เต็งไตรรัตน และคณะ. จิตวิทยาท่ัวไป. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ๒๕๕๐. 

ฉลาดชาย  รมิตานนท. ปาชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการพัฒนาเลม ๒ : ปาชุมชนภาคเหนือ: 

ศักยภาพขององคกรชาวบานในการจัดการปาชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา. ๒๕๓๖. 

ชลทิตย  เอ่ียมสาอางค และวิศนี ศิลตระกูล. ภูมิปญญาชาวบาน เทคโนโลยีพ้ืนบาน และแหลง

วิทยาการในชุมชน. เอกสารการสอน.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๒๕๓๓. 

เดชน  เทียมรัตน และ กานตสุดา มาฆะศิรานนท. วินัยสําหรับองคการเรียนรู. กรุงเทพมหานคร : 

เอ็กซเปอรเน็ท. ๒๕๔๔.  

ทรงพล  ภูมิพัฒน, จิตวิทยาท่ัวไป. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม. ๒๕๔๐. 

ทองคูณ  หงษพันธ. แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ. 

๒๕๔๑. 

ทิศนา  แขมมณี. ศาสตรการสอนเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ. พิมพครั้งท่ี ๓.  

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๔๖. 

นารีรัตน  รักวิจิตรกุล. การวางแผนโครงการการศึกษานอกระบบ : ทฤษฎีและปฏิบัติจริง. 

มหาสารคาม :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๒๕๔๐. 

_______. เอกสารคําสอนหลักการเรียนรูสําหรับผูใหญ . มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๒๕๔๔. 

นําชัย  ศุภฤกษชัยสกุล และคณะ. การพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมและ

วัฒนธรรมไทยอยางย่ังยืน . กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ๒๕๕๗. 

ประคอง  นิมมานเหมินท. ภูมิปญญาไทยในวิถีชีวิตไทย. ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปญญา

ไทยในภาษาและวรรณคดี. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสงเสริมเอกลักษณของชาติและ

มหาวิทยาลัยสยาม. ๒๕๓๘. 



๑๓๗ 

ประพัฒน  โพธิ์กลางดอน. จริยธรรมกับชีวิต. เชียงใหม : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา สถาบันราชภัฏ

เชียงใหม, ๒๕๔๒. 

ประภาศรี  สีหอําไพ. พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๔๓. 

ประเวศ  วะสี. ยุทธศาสตรชาติเพ่ือความเขมแข็งทางสังคมและศีลธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพหมอชาวบาน. ๒๕๔๕. 

ประสาท  อิศรปรีดา. ธรรมชาติและกระบวนการเรียนรู. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พิมพดี. ๒๕๔๓. 

ปาริชาติ  วลัยเสถียร. กระบวนทัศนใหมกับการเรียนรูของชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โครงการ

เสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.). ๒๕๔๘. 

พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล. จริยธรรมกับเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. ๒๕๕๔. 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ขอบฟาแหงความรู. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร.

๒๕๔๘. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต). พระพุทธศาสนาพัฒนาคนในสังคม. กรุงเทพมหานคร : กองการพิมพ

ฝายประชาสัมพันธ. ๒๕๔๐. 

พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๐.       

กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส.อาร. พริ้นติ้ง  แมส  โปรดักส จํากัด. ๒๕๔๕. 

_______. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งท่ี ๑๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔. 

_______.พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี  ๒๗.กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมส 

โปรดักส จํากัด, ๒๕๔๘. 

_______. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งท่ี ๑๘. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

ธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๕. 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). กระบวนการเรียนรูในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : กรม

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๓. 

พิสณุ  ฟองศรี. วิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพรอพเพอรตี้พริ้นท 

จํากัด. ๒๕๕๐. 

ภิภพ  ชวังเงิน. พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพอักษรพิทยา, ๒๕๔๗. 



๑๓๘ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  มนุษยกับสังคม. กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ. ๒๕๔๗. 

มาลินี  จุฑะรพ. จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร : อักษรพิพัฒน. ๒๕๓๗. 

ยิ่งยง  เทาประเสริฐ. เครือขายวิชาการราชภัฏดานภูมิปญญาทองถิ่น. สถาบันราชภัฏเชียงราย.                      

เชียงราย : ศูนยวิจัยและพัฒนาแพทยพ้ืนบาน. ๒๕๔๒. 

ยิ่งยง  เรืองรอง. พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรปริ้นติ้งแอนดพับลิชซ่ิง, 

๒๕๔๙. 

ลักขณา  สริวัฒน. จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร. ๒๕๔๔. 

วิชิต  นันทสุวรรณและจํานง แรกพินิจ. แนวทางพัฒนาสังคมชนบทฐานรากภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมชุมชน. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง. ๒๕๔๑. 

วิทยากร  เชียงกูล. การพัฒนาชุมชน – การพัฒนาสังคม. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

๒๕๒๗. 

วิโรจน  สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ. ปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคกรแหงการเรียนรู :

ขอเสนอผลการวิจัยเพ่ือการพัฒนาและการวิพากษ. กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน, 

๒๕๔๔. 

วีระวัฒน  ปนนิตามัย. การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, 

๒๕๔๓. 

ศรีศักร  วัลลิโภดม. การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและการสรางสรรคสิ่งใหมทามกลางกระแสการ

เปลี่ยนแปลง. ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการ พัฒนาการทางวัฒนธรรม: กรณี

ทักษิณ. กรุงเทพมหานคร : สํานักวัฒนธรรมแหงชาติ. ๒๕๓๕. 

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ. จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน. ๒๕๓๑. 

สนธยา  พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 

๒๕๓๓. 

_______. เครือขายการเรียนรูในการพัฒนาชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร. 

๒๕๕๐.  

สมจิตร  คลายปน. การเขียนแผนการสอนท่ีเนนกระบวนการ. เอกสารลําดับท่ี ๑๙/๒๕๓๙. หนวย

ศึกษานิเทศก : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี, ๒๕๓๙. 

สมบูรณ   ศาลยาชีวิน และคณะ. พัฒนาการการใชเหตุผลทางจริยธรรม . รายงานการวิจัย.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ๒๕๒๖. 

สันติสุข  กฤดากร. การศึกษาการถายทอดภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน อําเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๒๕๔๑. 



๑๓๙ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตรี. 

สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแงชาติ ฉบับ

ท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔. กรุงเทพมหานคร : สํานักนายกรัฐมนตรี. 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. คูมือการบริหารจัดโครงการทางวัฒนธรรมของภาคี

เครือขายดําเนินงานวัฒนธรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. ๒๕๕๐. 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา องคการมหาชน. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟก. ๒๕๔๕.  

สุชา  จันทรเอม. จิตวิทยาสงเสริมการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา. ๒๕๔๑.  

สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ รศ.ดร. และคณะ. “การสงเสริมคุณธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา

กลุมเด็ก/เยาวชนและขาราชการภาครัฐ”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : กรมการ

ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. ๒๕๕๒. 

สุโท  เจริญสุข. เกร็ดจิตวิทยาประยุกต. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ป. 

สุพรรณี  ไชยอําพร รศ.ดร. รูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท ปริณาม จํากัด. ๒๕๕๐. 

สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ. ปญญาชาวบานกับการดําเนินงานดานวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท.

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. ๒๕๓๔. 

สุรางค  โควตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา . พิมพครั้ง ท่ี  ๕. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๔.  

สุวรรณฤทธิ์  วงศชะอุม และคณะ. การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสูการสรางเสนทางทองเท่ียวท่ี

มีคุณคาของตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ๒๕๕๓. 

สุวิทย  มูลคํา และอรทัย มูลคํา. การเรียนรูสูครูมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล. ๒๕๔๓. 

เสรี  พงศพิศ เสรี พงศพิศ. คืนสูรากเหงา ทางเลือกและทัศนวิจารณวาดวยภูมิปญญาชาวบาน.

กรุงเทพมหานคร : เทียนวรรณ. ๒๕๒๙. 

อรจรีย  ณ ตะก่ัวทุง. นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู : องคการเอ้ือการเรียนรู . กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๔๔. 

อารี  พันธมณี. จิตวิทยาการสอนประยุกต. กรุงเทพมหานคร : ตนออ. ๒๕๓๔. 

อุบลรัตน  เพ็งสถิต. จิตวิทยาการเรียนรู. กรุงเทพมหานคร : ก่ิงจันทการพิมพ. ๒๕๓๐. 



๑๔๐ 

เอกพงศ  ประสงคเงิน. พ้ืนฐานท่ีสําคัญของวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช. 

๒๕๔๘. 

เอกวิทย ณ ถลาง. ภูมิปญญาชาวบานส่ีภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย.

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๐. 

๑.๒.๒ วิทยานิพนธ 

เกตุวดี ทองรอยชั่ง. “การศึกษาบทบาทและผลกระทบจากบทบาทดานวัฒนธรรมพ้ืนบานภาคใตของ

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”. วิทยานิพนธปริญญา
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือวิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน และ ๓) เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจาก

ทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) เนนการศึกษา

วิเคราะหท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเอกสาร การจัดกระบวนการวิจัย ดวยการถอดบทเรียนและการบูรณาการ

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณในพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีกําหนดไว เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน    

๒๑ รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผูเชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บขอมูลไดแกแบบสัมภาษณเชิงลึกท่ี

มีโครงสราง เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบตัวตอตัว และเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในการสนทนา

กลุมเฉพาะ ๑๑ รูป/คน วิเคราะหขอมูลจากท้ังสองข้ันตอนโดยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนาความ  

ผลการวิจัยพบวา 

๑.  วิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน พบวา ชุมชนบานเชิงผา หมูท่ี ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

มีประเพณีท่ีสําคัญ คือประเพณี ก๋ินขาวสลาก ประเพณีก๋ินขาวจี่ขาวหลาม ประเพณีตักบาตรขาวสาร 

อาหารแหง ซ่ึงเปนประเพณีของชาวลานนา และประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุใน

วันสงกรานต ท้ังนี้ภายในหมูบานยังมีท่ีมีความรู และภูมิปญญาทองถ่ิน ชาวบานในชุมชมและเยาวชน

รูจักสิทธิและหนาท่ีของตน ทุกคนมีสิทธิและหนาท่ีแตกตางกันออกไปตามบทบาทของแตละคน 

เยาวชนมีหนาท่ีในการชวยเหลือตนเองชวยเหลือพอแมในกิจการงานตางๆ เพ่ือตอบแทนพระคุณพอ

แมต้ังใจศึกษาเลาเรียน มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสามารถตัดสินใจไดวาสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด 

๑ ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                         



 ๑๔๖ 

โดยการพิจารณาดวยเหตุผลและสติปญญา มีระเบียบวินัยในตนเอง เกิดไดจากการอบรมเลี้ยงดูของ

พอแมและการอบรมสั่งสอนของคุณครู รูจักกาลเทศะเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพดี สิ่งตางๆ เหลานี้เปนปจจัย

ท่ีจะทําใหเยาวชนเปนคนท่ีดีของชุมชน เยาวชนมีระเบียบวินัยในตนเองเปนผูท่ีมีความเชื่อม่ัน ยอมรับ

สภาพความเปนจริง 

๒.  ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน พบวา การไดรับความรวมมือจากสถาบันครอบครัว ตองเปดโอกาสใหเขาไดมีประสบการณ

การเรียนรูดวยตัวของเขาเอง ควรกระตุนใหเยาวชนใชกระบวนการคิดทําความเขาใจ เกิดความศรัทธา 

ใฝรู เรียนรูตลอดชีวิต อันเกิดจากการมีคุณธรรมจริยธรรม ดวยการใชศิลปวัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อน

เยาวชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เพ่ือใหเยาวชนเกิดการเรียนรูจะตองเปดโอกาสให

เยาวชนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอ่ืนหรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ การสรางการเรียนรูจะเปนกิจกรรมท่ี

สนุกสนานนั้น มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถักทอความคิด เพ่ือพิชิตปญหา เปนสิ่งท่ีผูใหญทุกคนใน

สังคม ตองชวยกันหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเยาวชนเกิดความรูสึกอยากมี

สวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ 

๓.  การสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม พบวา กระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนทุงเสลี่ยม มีความโดดเดนของเอกลักษณวัฒนธรรม 

ดวยภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความหลากหลาย สามารถนํามาตอยอดและบริหารจัดการเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑและบริการในทองถ่ิน ท้ังนี้จําเปนตองสรางจิตสํานึกใหมของเยาวชนใหมุง

ผลประโยชนสวนรวม และปรับวิธีคิด ทัศนคติในการดําเนินชีวิตใหม ขณะเดียวกันตองประสาน

เชื่อมโยงบทบาทภาครัฐ ทองถ่ินและชุมชนใหมีสวนรวมทํางานดวยกันได เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู

ใหเกิดการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาของทรัพยากรในทองถ่ิน 

 

คําสําคัญ: คุณธรรมจริยธรรม, ทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

Abstract 

The purpose of this research was to ๑ ) analyze the category condition of 

morality and virtue learning of the youth by the supporting of the local culture funds, 

๒ ) study the process of morality and virtue learning of the youth supported by the 

local culture funds, and ๓) construct the learning process of the youth from the local 

culture funds as well as the reinforcements of morality and virtue. 

 



 ๑๔๗ 

This study was an applied research focused on local areas and documents. 

The research methodology was conducted by paraphrasing and integrating the 

lessons. And the data gained by reviewing from the fixed education areas were also 

conducted. The most important data from ๑๘ subjects chosen only the experts were 

kept to utilize. The instruments used for collecting data were in-depth interviews with 

their structure. ๑๒  scholars used by the approaches of person to person interviews, 

especially who were expertized were collected. 

The results of the research revealed that 

๑ . The analysis category condition of morality and virtue learning of the 

youth by supporting of the local culture funds found that the community of Ban 

Choengpha Mu ๑๑  has their important traditions, i.e. they have tradition concerning 

‘Kin khawsalak’ or eating rice offerings, ‘Kinkhawcilam’ or eating sticky rice cooked in 

a bamboo tube, husked rice alms and including dried food alms offerings, which are 

said to be the tradition of ‘Lanna’ or of the northern Thai. Apart from these, there 

are still traditions of ‘Loy Krathong’ or known as ‘Loy Krathong Festival’including 

‘RotnamDamhua’ or pouring water to elder people on ‘Songkran Day’ (an old Thai 

New Year Day). All of this, there are also knowledge and folk wisdom within the 

villages. People and the youth have known their own rights and duties. Everyone has 

different right and duty in according to one’s roles for each individual. That is, the 

young people have duties to help themselves and their parents with a variety of 

chores. They also repay their beneficence to their parents by intending to study. 

They have responsibilities and make decisions by means of what is right or wrong. 

Besides, they can consider things by using their reasons as well as their intellect and 

have self-confidence. It could be said that these things occurred by their parents’ 

raising and included the teachings of their teachers. The youth have known what is 

right or wrong and have good personalities. All of these things are factors to make the 

youth to be good citizens for their society. In addition, the youth themselves have 

self-discipline and self-confidence to accept real situations. 

๒ . To study the process of morality and virtue of the youth by the 

supporting of the local culture funds found that the activities were accepted by the 

co-operation of the family institution. The opportunities sought for the youth’s 



 ๑๔๘ 

experience were opened by methods of learning by doing themselves. The youth 

were motivated by using thinking and understanding processes. They were also 

faithful to find knowledge and learning for life. This can be done by having morality 

and virtue and by using arts and culture to drive the youth to take part in the 

activities of the community. In order to make the youth learn, opportunities had to 

be opened to the youth to interact with other society as well as other information 

sources. The construction of learning activities, therefore, should be fun if the 

exchange of ideas, thought weaving to conquer the problems are things that every 

adult in society tried to find out the ways, approaches suited for their children so 

that they felt like participating in activities. 

๓ . As for constructing the learning process for the youth from the local 

culture funds as well as the reinforcements of morality and virtue revealed that the 

youth of Thung Saliam community in this process were distinguished. It is plentiful 

identity of a variety of folk wisdom. It could be further developed by means of the 

management value to the local products and service as well. It is necessary to build 

the youth’s senses in order to meet the need of all people. The thinking approaches 

should also be adjusted. All of this, new attitudes including ways of life for the youth 

are important things to be adapted. At the same time co-operation and connections 

should be transferred to both the government and private sectors, locality and 

community as a whole, so that they could work together. In conclusion, learning 

process could be developed to increase the value of the local resources.  

 

Keywords : Moralty, Cultural Capital  

 

๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศสูความสมดุลยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของ

ประเทศท่ีมีอยู ท้ังท่ีเปนทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหมีมากข้ึนและเชื่อมโยงกันเพ่ือประโยชนในการพัฒนา ท้ังนี้การเสริมสรางทุนทางสังคม

จะเปนพ้ืนฐานหลัก โดยตองเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนใหเปนคนท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึก

สาธารณะและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ชวยเหลือ

เก้ือกูลกันภายในชุมชนและระหวางชุมชน และเปนพลังของการพัฒนาประเทศ 



 ๑๔๙ 

 วิวัฒนาการของชุมชนเกิดจากการรวมตัวของผูคนท้ังในชนบทและในเมือง ในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน อําเภอ จังหวัด ในอาชีพหนึ่งหรือในความสนใจรวมกันของคนหลายอาชีพจากหลาย

แหงหลายพ้ืนท่ีการรวมตัวกันดังกลาวมีท้ังท่ีเปนมูลนิธิ เปนสหกรณ  สมาคม หรือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไมได

จดทะเบียน รวมกันเปนกลุมอาชีพ เปนชมรม มีกติกาหลักการและกฎเกณฑของการอยูรวมกัน       

การเสริมสรางใหชุมชนมีการรวมตัวอยางเขมแข็งมารวมคิดรวมเรียนรูสูการปฏิบัติ มีกระบวนการ

เรียนรูและการจัดการองคความรูในรูปแบบท่ีหลากหลายตาม ภูมิสังคม ท่ีเหมาะสมสอดรับกับการ

ดําเนินชีวิตบนฐานทรัพยากร ภูมิปญญา และวิถีวัฒนธรรมชุมชน ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง 

มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรักความเอ้ืออาทร มีความสามัคคี เสียสละ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองและ

ผูอ่ืน จึงเปนการนําทุนทางสังคมท่ีมีอยูมาเปนหลักในการดําเนินกิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน     

เพ่ือมุงไปสูความสุขท่ีเกิดจาก ความสมดุล ความพอประมาณอยางมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันท่ีดี 

สามารถพ่ึงตนเองได ชุมชนสามารถบริหารจัดการใชประโยชนจากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุน

ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูอยางมีดุลยภาพสอดคลองเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพ่ิมพูนความสัมพันธอันใกลชิดทางสังคมระหวางผูคนท้ังภายในและ

ภายนอกชุมชน ท้ังนี้ การรวมตัวกันอยางเขมแข็งของคนในชุมชนนอกจากจะสามารถปองกันและ

แกไขปญหาท่ียากและสลับซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความยากจนและปญหาสังคมท่ีมีความ

เปนองครวมเก่ียวพันท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง ซ่ึงตองอาศัยชุมชนท่ี

เขมแข็งเปนเสาหลักในการรวมมือรวมใจดําเนินการใหหลุดพนจากปญหาสังคม ยังชวยใหชุมชน

สามารถพัฒนาอนาคตของชุมชนไดอีกดวย 

จากท่ีมาของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวาการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของ

เยาวชนซ่ึงจะเปนขุมพลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมอยาง

เอ้ือเฟอ อาศัยวัฒนธรรมทองถ่ินเปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากทุกภาคสวนในทองถ่ิน เพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีมีคุณลักษณะเนนสงเสริมการเรียนรูของสังคม 

ใหเกิดการสรางภูมิคุมกันท่ีมีวัฒนธรรมทองถ่ินเปนเกาะกําบังและลดปญหาสังคมไดอยางยั่งยืน เพ่ือให

มีความชัดเจนยิ่งข้ึน การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน”นี้ จึงเปนการศึกษาท่ีมุงเนนการคนหารูปแบบการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  

เยาวชนในจังหวัดสุโขทัย จากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมโดยใชวัฒนธรรมเปนฐาน และกิจกรรม

ทางสังคมเปนกรณีศึกษา เพ่ือนําผลลัพธท่ีไดจากการศึกษาไปขยายผลปรับใชในการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินในพ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึงเปนวิถีทางหนึ่งซ่ึงท่ีจะชวยใหประเทศมีการ

พัฒนาอยางสมดุลตอไป 

 

 



 ๑๕๐ 

๒. วัตถุประสงคการวิจัย 

๑.  เพ่ือวิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

๒.  เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

๓.  เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสราง

คุณธรรมจรยิธรรม 

 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) เนนการศึกษา

วิเคราะหท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเอกสาร การจัดกระบวนการวิจัย ดวยการถอดบทเรียนและการบูรณาการ

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณในพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีกําหนดไว การเก็บรวมรวมขอมูลจากเอกสารท่ี

เก่ียวของในครั้งนี้ ผูวิจัยจะไดรวมรวมขอมูลจากพระไตรปฎก วิทยานิพนธ รายงานวิจัย ตําราทาง

วิชาการ วารสารและหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดยใช

ทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

๔. ผลการวิจัย 

๑.  วิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน พบวา ชุมชนบานเชิงผา หมูท่ี ๑๑ ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

มีประเพณีท่ีสําคัญ คือประเพณีก๋ินขาวสลาก ประเพณีก๋ินขาวจี่ขาวหลาม ประเพณีตักบาตรขาวสาร 

อาหารแหง ซ่ึงเปนประเพณีของชาวลานนา และประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุใน

วันสงกรานต ท้ังนี้ภายในหมูบานยังมีท่ีมีความรู และภูมิปญญาทองถ่ิน ชาวบานในชุมชมและเยาวชน

รูจักสิทธิและหนาท่ีของตน ทุกคนมีสิทธิและหนาท่ีแตกตางกันออกไปตามบทบาทของแตละคน 

เยาวชนมีหนาท่ีในการชวยเหลือตนเองชวยเหลือพอแมในกิจการงานตางๆ เพ่ือตอบแทนพระคุณพอ

แมต้ังใจศึกษาเลาเรียน มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสามารถตัดสินใจไดวาสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด 

โดยการพิจารณาดวยเหตุผลและสติปญญา ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของผูท่ีอยูในสังคมท่ีเหมาะสม มี

ระเบียบวินัยในตนเอง ระเบียบวินัยของเยาวชนเกิดไดจากการอบรมเลี้ยงดูของพอแมและการอบรมสั่ง

สอนของคุณครู รูจักกาลเทศะเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพดีสิ่งตางๆ เหลานี้เปนปจจัยท่ีจะทําใหเยาวชนเปน

คนท่ีดีของชุมชน เยาวชนมีระเบียบวินัยในตนเองเปนผูท่ีมีความเชื่อม่ัน ยอมรับสภาพความเปนจริง  

 



 ๑๕๑ 

๒.  กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

พบวา จะเกิดข้ึนไมไดหากไมไดรับการรวมมือจากสถาบันครอบครัว ตองเปดโอกาสใหเขาไดมี

ประสบการณการเรียนรูดวยตัวเอง ตองมีการใชกระบวนการคิด สรางความเขาใจ ในความหมายการมี

คุณธรรมจริยธรรม จึงควรกระตุนใหเยาวชนใชกระบวนการคิดทําความเขาใจ เกิดความศรัทธา ใฝรู 

เรียนรูตลอดชีวิต อันเกิดจากการมีคุณธรรมจริยธรรม ดวยการใชศิลปวัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อน

เยาวชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เชน การเรียนภาษาลานนาซ่ึงปจจุบันมีผูอาน เขียน 

จํานวนนอยมาก การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม เพราะในเรื่องเดียวกันอาจคิดไดหลายมุม ทํา

ใหเกิดการขยาย เติมเต็มขอมูลความรู ตองมีการตรวจสอบความถูกตองของการเรียนรูตามท่ีสังคม

ยอมรับดวย เพ่ือใหเยาวชนเกิดการเรียนรูจะตองเปดโอกาสใหเยาวชนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคล

อ่ืนหรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ การสรางการเรียนรูจะเปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ถักทอความคิด เพ่ือพิชิตปญหา เปนสิ่งท่ีผูใหญทุกคนในสังคม ตองชวยกันหาแนวทาง วิธีการ 

กระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเยาวชนเกิดเปนความรูสึกอยากมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ 

๓.  การสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม พบวา กระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนทุงเสลี่ยม มีความโดดเดนของเอกลักษณวัฒนธรรม 

ดวยภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความหลากหลาย สามารถนํามาตอยอดและบริหารจัดการเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑและบริการในทองถ่ิน การเรียนรูของเยาวชนตองอาศัยการขับเคลื่อนจากทุก

ภาคสวน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหเยาวชนเกิดการเรียนรูท่ียั่งยืน คือสถาบัน

ครอบครัวท่ีดูแลเอาใจใส ในตัวเยาวชน จนกวาจะเลี้ยงดูตนเองได และเพ่ือประโยชนตอการพัฒนา

เศรษฐกิจการเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งมีคุณภาพ นําไปสูการพัฒนาท่ีความยั่งยืนจะ

เกิดข้ึนไดนั้นในทุกภาคสวนของสังคม ควรผนึกกําลังรวมกันในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

บนพ้ืนฐานของทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูท้ังนี้ จําเปนตองสรางจิตสํานึกใหมของคนในสังคมใหมุง

ผลประโยชนสวนรวม และปรับวิธีคิดทัศนคติในการดําเนินชีวิตใหม ขณะเดียวกันตองประสาน

เชื่อมโยงบทบาทภาครัฐ ทองถ่ินและชุมชนใหมี สวนรวมทํางานดวยกันได เพ่ือสรางกระบวนการ

เรียนรูใหเกิดการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาของทรัพยากรในทองถ่ิน 

 

๕. อภิปรายผล 

ผลการศึกษาคนควาขอมูลการวิจัย เรื่องการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดย

ใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ในจังหวัดสุโขทัย ดังนี้ 

๑.  สภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน พบวา บาน วัด ชุมชน เปนองคประกอบท่ีกอใหเกิดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน



 ๑๕๒ 

โดยใชทุนทางวัฒนธรรม เปนเครื่องมือในการสรางจิตสํานึก ใหเยาวชนเกิดความศรัทธา อยากเรียนรู 

อีกท้ังยังเปนปจจัยในการขัดเกลา กลอมเกลาจิตใจใหเยาวชน มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนในทางท่ีถูก 

โดยการใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ท่ีเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงออกทางดานความคิด 

การแสดงออกในดานตางๆ เชน ทาทาง คําพูด ความคิดท่ีสรางสรรค  

๒.  กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

พบวา กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถ่ินสถานการณ

ท่ีเปนสิ่งเราใหผูเรียนเกิดการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน ดวยทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ิน    

มี ๒ ดานสิ่งเราภายนอก คือ ประเพณีตางๆ ท่ีมีการปฏิบัติสืบทอดตอกันมาในชุมชม พอ แม นํา

เยาวชนเขาไปรวมกิจกรรม ดานสิ่งเราภายใน คือ เยาวชนเกิดความตระหนัก เต็มใจท่ีอนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ เขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ สอดคลองกับ อัจฉรา ชัยชาญ และ

คณะ ไดศึกษาวิจัย เรื่องแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนในการปองกัน

ปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน พบวา แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว

และชุมชนในการดูแลเยาวชนเพ่ือปองกันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ คือ การจัดโครงการพาลูกเขา

วัดในวันพระ เพ่ือใหผูปกครองมีเวลาพูดคุยและอบรมสั่งสอนกันมากข้ึน พัฒนาจิตใจของเยาวชนใหมี

จิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม และอีกแนวทางท่ีเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว  

๓.  การสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม พบวา การไดรับความรวมมือระหวางบานโดยเฉพาะพอแมและครูท่ีโรงเรียนซ่ึงจะ

จุดประกายของการปฏิบัติตนของเยาวชนไดเปนอยางดี การสั่งสอนอบรมโดยสามารถอางอิงจากหลัก

คําสอนทางศาสนามาอธิบายใหเห็นอยางเปนรูปธรรม หรือการสอนอยางเปนธรรมชาติผานขาวสารท่ี

เกิดข้ึนรอบตัว การเห็นแบบอยาง โดยคนในครอบครัวตองเปนแบบอยางชีวิตในการทําดี และยืนหยัด

ในคุณธรรมหรือชี้นําใหเรียนแบบอยางบุคคลสําคัญท่ีกระทําความดีงามการใหรางวัลเม่ือทําความด ี

เปนการสรางแรงจูงใจอยางหนึ่ง เพ่ือใหเห็นวาการทําความดีนั้นเปนสิ่งท่ีนายกยองและภาคภูมิใจ 

สอดคลองกับ ภาสกร  นันทพานิช และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสงเสริมการบวนการเรียนรูและ

การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนเพ่ือการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ : กรณีศึกษาตําบลหนองคาง 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรูในเชิงบูรณาการท้ังดาน

สุขภาพ ดานการเกษตร ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญา

ทองถ่ิน ดานการสรางและการพัฒนาองคกรชุมชน เกิดแผนพัฒนาสุขภาวะชุมชน มีการจัดตั้งองคกร

ชุมชนและเชื่อมประสานเครือขายเพ่ือดําเนินงานตามแผนพัฒนาท่ีชุมชนไดรวมกําหนดข้ึน 

 

 

 



 ๑๕๓ 

๖. ขอเสนอแนะ 

๑.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.๑ การสงเสริมใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินท่ีบรรพบุรุษใช

ในการสื่อสาร ดานภาษา  

๑.๒ การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูดานการดํารงชีวิตใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ มีความเปนอยูท่ีพอเพียงใชทรัพยากรอยางประหยัด  

๑.๓ สรางระบบบูรณาการทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของเรื่องการอนุรักษภาษาลานนา

ดําเนินการดวยพ้ืนฐานความรูทางเทคนิค และความรูในการจัดการท่ีถูกตองแมนยํา  

๑.๔ นําประสบการณท่ีเกิดข้ึนไปสรางกลไกการปฏิบัติเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู

โดยทุนทางวัฒนธรรมใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ดวยการมีสวนรวมของสังคม     

ทุกภาคสวน 

๒.  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๒.๑ สนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๒.๒ การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือนําไปสูการการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

๒.๓ ใหภาครัฐท่ีดําเนินการเปดโอกาสใหเยาวชนในชุมชมเขามามีสวนรวมมากข้ึน 

ทุกข้ันตอน  

๒.๔ การถายทอดขอมูล ขาวสาร ใหเยาวชนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมทองถ่ิน

ของตน 

๒.๕ การจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู พัฒนาตนใหสามารถแกไข

ปญหาตางๆ ใหกับตนเองและสังคมโดยรวมได 

๒.๖ ควรมีการสรางแรงจูงใจใหเยาวชนตระหนักรวมกันในการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม 

๓.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  

จากการวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ินในจังหวัดสุโขทัย” ผูวิจัยขอเสนอใหผูท่ีสนใจไดนําไปศึกษาวิจัยครั้งตอไปในประเด็น

ดังตอไปนี้ 

๓.๑ ควรทําการวิจัยปญหาและอุปสรรคการเรียนรูของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ินในจังหวัดสุโขทัย 

๓.๒ ควรทําการศึกษาวิจัยโดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชใน

การเสริมสรางกระบวนการเรียนรู 

 



 ๑๕๔ 

๗. เอกสารอางอิง 

พระแสงสุรีย  คุณธมฺโม (ทองขาว), บุญเลิศ  จีรภัทร, สมชัย  ศรีนอก, สมปอง  สุวรรณภูมา.  

(๒๕๖๑). การจัดการเรียนรูตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ วิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้น

ประถมศึกษาป ท่ี ๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดปาจิตตสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา.  

วารสารครุศาสตรปริทรรศน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย.     

ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม: ๕๕-๖๒. 

ภาสกร  นันทพานิช และคณะ.  (๒๕๔๙).  การสงเสริมการบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในชุมชนเพ่ือการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ : กรณีศึกษาตําบลหนองคาง 

อํ า เภ อ อุ ทุ ม พ ร พิ สั ย  จั ง ห วั ด ศ รี ส ะ เก ษ . ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๔๔ : สาขาศึกษาศาสตร สาขาสังคมศาสตร สาขา

สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร สาขามนุษยศาสตร สาขาคหกรรมศาสตร (๓๐ มกราคม 

– ๒ กุมภาพันธ) : ๕๖. 

อัจฉรา  ชัยชาญ และคณะ.  (๒๕๕๖).  แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน

ในการปองกันปญหาพฤติกรรมเสียงทางเพศของเยาวชน.  วารสารวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

ครั้งท่ี ๙. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

หนังสือรับรองการใชประโยชนจากงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมที่วางแผนไว และกิจกรรม                 

ที่ไดดําเนินการและผลที่ไดรับของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมท่ีวางแผนไว  

และกิจกรรมท่ีไดดําเนินการและผลท่ีไดรับของโครงการ 

 
กิจกรรม ผลท่ีไดรับ บรรลุวัตถุประสงค โดยทําให 

๑. ศึกษาขอมูลจาก

เอกสาร ตํารา แนวคิด 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

- ทราบแนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกับแนวคิด

เก่ียวกับการเสริมสราง

กระบวนการเรียนรู  

- ทราบแนวคิด

เก่ียวกับองคแหงการ

เรียนรู 

- ทราบแนวคิด

เก่ียวกับคุณธรรมและ

จริยธรรม 

- ทราบแนวคิด

เก่ียวกับทุนวัฒนธรรม 

- ทราบแนวคิด

เก่ียวกับวัฒนธรรม

ทองถ่ิน  

- ทราบแนวคิดเก่ียว

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

- ทราบผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

- สามารถกําหนด

กรอบแนวคิดในการ

วิจัยได 

ขอท่ี ๑ ทําใหสามารถนําไปสู

การกําหนดแนวทาง

และกรอบดําเนินการ

วิจัยได 

๒. ศึกษาขอมูลจาก

กลุมเปาหมาย ดวย

การสัมภาษณผูให

ขอมูลสําคัญ 

- ทราบบริบทของ

ชุมชนในจังหวัด

สุโขทัย 

ขอท่ี ๑ และ ขอท่ี ๒ สามารถวิเคราะห

กระบวนการจัดการ

เรียนรูคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชน



๑๕๙ 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ บรรลุวัตถุประสงค โดยทําให 

- ทราบสภาพปญหา

ในชุมชนเชิงผา ตําบล

กลางดง อําเภอทุง   

เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

- ทราบกระบวนการ

จัดการเรียนรูคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชน 

ในชุมชนเชิงผา 

และทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน ในชุมชน    

เชิงผา ตําบลกลางดง 

อําเภอทุงเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัยได 

๔. การเก็บขอมูลดวย 

การจัดสนทนากลุม

เฉพาะ (Focus 

Group Discussion) 

กับผูเชี่ยวชาญจํานวน 

๑๑ ทาน 

ยืนยันเสนอแนวสราง

กระบวนการเรียนรู

ของเยาวชนจากทุน

วัฒนธรรมทองถ่ินกับ

การเสริมสราง

คุณธรรมจรยิธรรมใน

ชุมชนเชิงผา ตําบล

กลางดง อําเภอทุง   

เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

ท่ีผูวิจัยเสนอ และ

เพ่ิมเติมในสวนท่ียัง

ขาดอยูใหบริบูรณมาก

ยิ่งข้ึน 

ขอท่ี ๑ – ขอท่ี ๓ ไดเสนอแนวทางการ

สรางกระบวนการ

เรียนรูของเยาวชนจาก

ทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน

กับการเสริมสราง

คุณธรรมจรยิธรรมใน

ชุมชนเชิงผา ตําบล

กลางดง อําเภอทุง   

เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

ท่ีถูกตอง 

๕. รายงานฉบับ

สมบูรณ 

ไดรายงานฉบับ

สมบูรณท่ีสามารถตอบ

วัตถุประสงคของ

โครงการวิจัยท้ัง ๓ ขอ 

คือ 

๑. เพ่ือวิเคราะหสภาพ

องคประกอบการ

เรียนรูคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชน

ขอท่ี ๑ – ขอท่ี ๓ - ไดรายงานการวิจัยท่ี

มีคุณคาสามารถตอบ

วัตถุประสงคของการ

วิจัย และนําไปใช

ประโยชนได 

- ไดชุดองคความรูท่ี

สามารถเผยแพรได 



๑๖๐ 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ บรรลุวัตถุประสงค โดยทําให 

โดยใชทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

๒. เพ่ือศึกษา

กระบวนการจัดการ

เรียนรูคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชน

และทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

๓. เพ่ือสราง

กระบวนการเรียนรู

ของเยาวชนจากทุน

วัฒนธรรมทองถ่ินกับ

การเสริมสราง

คุณธรรมจรยิธรรม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๒ 

 
 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง “การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถิ่น” 

 

คําช้ีแจง 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย เรื่อง “การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน” จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลสําคัญจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย คําตอบท่ีไดจากการสัมภาษณจะนําไป

สังเคราะหขอมูล แลวสรางแนวทางการการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน ตอไป 

แบบสัมภาษณแบงออกเปน ๔ สวน คือ 

สวนท่ี ๑ เปนขอมูลสวนบุคคลของผูใหขอมูลสําคัญ 

สวนท่ี ๒  สภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ินเปนอยางไร  

สวนท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ินเปนอยางไร 

สวนท่ี ๔ กระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสราง

คุณธรรมจรยิธรรมเปนอยางไร 

ท้ังนี้ ผูวิจัยขออนุญาตผูใหขอมูลสําคัญ ในการบันทึกเสียง จดบันทึก และถายภาพระหวาง

ทําการสัมภาษณทุกข้ันตอน เพ่ือประกอบรายงานการวิจัย 

หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความเมตตาเอ้ือเฟอขอมูลทางวิชาการเปนอยางดี 

 

คณะผูวิจัย 

 

 

 



๑๖๓ 

สวนท่ี ๑ ขอมูลสวนบุคคล 

๑)  ชื่อ-นามสกุล ผูใหขอมูลสําคัญ......................................................................................................... 

๒) ท่ีอยู.................................................................................................................................................. 

๓) ตําแหนง............................................................................................................................................ 

๔) สังกัด................................................................................................................................................. 

๕) เบอรโทรศัพท................................................................................................................................... 

 

สวนท่ี ๒ สภาพท่ัวไปของชุมชน 

๒.๑ การประกอบอาชีพ 

๒.๒ ประเพณี วัฒนธรรม ทองถ่ิน 

๒.๓ ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร 

สวนท่ี ๓ สภาพปญหาในชุมชน 

 

สวนท่ี ๔  สภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินเปน

อยางไร  

๓.๑ ผูเรียน ( Learner) มีระบบสัมผัสและระบบประสาทในการรับรู 

๓.๒ สิ่งเรา ( Stimulus) คือ สถานการณตางๆ ท่ีเปนสิ่งเราใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

๓.๓ การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู 

สวนท่ี ๕ กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถ่ินเปน

อยางไร 

 

สวนท่ี ๖ กระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมเปนอยางไร 

 

สวนท่ี ๗ การแกไชปญหาในชุมชมท่ีเกิดข้ึน 

 

สวนท่ี ๘ ในชุมชนตองการไดรับความชวยเหลือในดานใดบาง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก จ 

รูปภาพกิจกรรมดําเนินการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 

 

 

สัมภาษณ นายเพชร  สุริยะคําวงศ. ณ ลานทํา

พิธีกรรมตามความเชื่อของชาวบาน          

ชุมชนเชิงผา  

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาลานนาท่ีถูกบันทึกไวในคัมภีรใบลาน อายุเกือบรอยป 

 



๑๖๖ 

การสัมภาษณเชิงลึก ณ ศาลาสํานักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผา ตําบลกลางดง  

อําเภอทุงเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 

วันท่ี ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 

การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ณ ศาลาสํานักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผา  

ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 

วันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะสวดมนตไหวพระรัตนตรัย 

 



๑๖๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระครูปลัดปราโมช อธิปญโญ ตําแหนง ประธานสํานักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผา 

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการสนทนากลุมเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางนงเยาว  กสิรักษ ตําแหนง ครูโรงเรียนเชิงผา 

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการสนทนากลุมเฉพาะ 



๑๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประจักษ  สุวรรณริม ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกลางดง 

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการสนทนากลุมเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอรุณี  จันธิมา ตําแหนง ครูโรงเรียนเชิงผา 

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการสนทนากลุมเฉพาะ 



๑๗๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนวัตกรณ  อรชร  ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน 

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการสนทนากลุมเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเจียน  กันทะบุตร  ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดเหมืองนาวิทยา 

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการสนทนากลุมเฉพาะ 



๑๗๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุรี  จองปอ  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลกลางดง 

แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการสนทนากลุมเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไหวพระสวดมนตเม่ือเสร็จสิ้นการสนทนากุลมเฉพาะ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสรุปโครงการ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

แบบสรุปโครงการวิจัย (เพ่ืออนุมัติจบโครงการวิจัย) 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-------------------------------- 

๑. สัญญาเลขท่ี ว.๐๕๘/๒๕๕๙ 

๒. ช่ือโครงการ การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๓. หัวหนาโครงการวิจัย/นักวิจัย พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก เกษรบัว) 

หนวยงานท่ีสังกัด  วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐๘๑-๘๘๘-๖๒๔๘            E-mail  khun83@hotmail.com 

 

๔. ความสําคัญ/ความเปนมา/ประเด็นปญหากอนการวิจัย 

การพัฒนาประเทศสูความสมดุลยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของ

ประเทศท่ีมีอยู ท้ังท่ีเปนทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหมีมากข้ึนและเชื่อมโยงกันเพ่ือประโยชนในการพัฒนา ท้ังนี้การเสริมสรางทุนทางสังคม

จะเปนพ้ืนฐานหลัก โดยตองเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนใหเปนคนท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึก

สาธารณะและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ชวยเหลือ

เก้ือกูลกันภายในชุมชนและระหวางชุมชน และเปนพลังของการพัฒนาประเทศ 

 ขณะท่ีภาคสวนตางๆ ไดมีการสงเสริมใหมีการรวมกลุมทํากิจกรรมตางๆ แตการมีสวนรวม

ในการทํากิจกรรมเพ่ือประโยชนสวนรวมยังอยูในระดับต่ํา โดยมีสัดสวนมูลคาเพ่ิมขององคกรไม

แสวงหากําไรและอาสาสมัครตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพียงรอยละ ๑.๖ ในชวงป ๒๕๔๙-

๒๕๕๑ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลวมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ ๔-๗ และเม่ือพิจารณาจากการ

สํารวจขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานดานคนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน

ชุมชน พบวา เพ่ิมข้ึนจาก ๗.๗ ลานครัวเรือนในป ๒๕๕๑ เปน ๘.๒ ลานครัวเรือนในป ๒๕๕๒ คิดเปน

รอยละ ๙๖.๐ และ ๙๘.๔ ของครัวเรือนท้ังหมดตามลําดับ ๔๑ ในขณะท่ีความสัมพันธแบบเครือญาติ

ท่ีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือเก้ือกูลกันเริ่มหมดไป จากโครงสรางครอบครัวท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู

ครัวเรือนท่ีอยูคนเดียว ครัวเรือนท่ีอยูดวยกันแบบไมใชญาติ และครัวเรือนท่ีมีอายุรุนเดียวกัน สองรุน 

และรุนกระโดด (ตายาย-หลาน) หรือครัวเรือนท่ีเปนเพศเดียวกันพฤติกรรมการอยูรวมกันของสมาชิก

ในครอบครัวเปนแบบตางคนตางอยู สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจน

นําไปสูปญหาทางสังคมเพ่ิมข้ึน เชน อัตราการหยารางเพ่ิมข้ึนจาก ๔.๕ คูตอพันครัวเรือนในป ๒๕๔๕ 



๑๗๕ 

เปน ๕.๕ คูตอพันครัวเรือนในป ๒๕๕๓ ปญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศตอ

เด็กและสตรีเพ่ิมข้ึน๑ 

จากขอมูลดังกลาวไดสะทองถึงมิติท่ีหลากหลายและสอดคลองในการพัฒนาประเทศ

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนประเทศไทย ป พ.ศ.๒๕๗๐ “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” นั้น จะตองลดเง่ือนไข

และความเสี่ยงของสังคมท่ีกําลังจะกลายเปนความขัดแยงทางสังคมในปจจุบัน สศช. จึงไดเสนอ

แนวทาง “การสรางสัญญาประชาคมใหม” รวมกันข้ึนในสังคมไทย เพ่ือลดทอนความขัดแยงและนํา

สังคมไทยสูความสงบสุข โดยคําวา “สัญญาประชาคม” นั้น หมายถึง “คานิยมท่ีประชาชนตกลง

รวมกันดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และใชเปนแนวปฏิบัติรวมกันในสังคมอยางมีพล

วัตรตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยเนนการดํารงชีวิตตามวัฒนธรรมอันดีของไทย

ตามภูมิภาคตางๆ ยึดถือหลักคุณธรรมและความเปนธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต รักษาสิทธิของตนเอง

โดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ปฏิบัติหนาท่ีพลเมืองใหครบถวนและมีจิตสาธารณะ ยึดหลักแกไขความ

ขัดแยงในสังคมดวยสันติวิธี เพ่ือใหประชาชนสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข ปลอดภัยและมีความ

ม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน”๒ 

จากท่ีมาของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวาการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของ

เยาวชนซ่ึงจะเปนขุมพลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมอยาง

เอ้ือเฟอ อาศัยวัฒนธรรมทองถ่ินเปนตัวขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากทุกภาคสวนในทองถ่ิน เพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีมีคุณลักษณะเนนสงเสริมการเรียนรูของสังคม 

ใหเกิดการสรางภูมิคุมกันท่ีมีวัฒนธรรมทองถ่ินเปนเกาะกําบังและลดปญหาสังคมไดอยางยังยืน เพ่ือให

มีความชัดเจนยิ่งข้ึน การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน”นี้ จึงเปนการศึกษาท่ีมุงเนนการคนหารูปแบบการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

เจาะจงไปท่ีเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย จากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมโดยใชวัฒนธรรมเปนฐาน 

และกิจกรรมทางสังคมเปนกรณีศึกษา เพ่ือนําผลลัพธท่ีไดจากการศึกษาไปขยายผลปรับใชในการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินในพ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึงเปนวิถีทางหนึ่งซ่ึงท่ีจะชวยให

ประเทศมีการพัฒนาอยางสมดุลยตอไป  

๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙. กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี  หนา ๔๐-๔๑. 
๒ รายงานสรุปผลการประชุม กลุมท่ี ๕ สัญญาประชาคมใหม : พลังขับเคลื่อนสังคมสูสมดุล. การ

สัมมนาประจําประจําป ๒๕๕๒. จากวิสัยทัศน ๒๕๗๐ สูแผนฯ ๑๑ เมื่อวันศุกรท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย

แสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุร.ี. กรุงเทพ : อางใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=๓๗๓ 

[๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

                                                 

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=373


๑๗๖ 

๕. วัตถุประสงคของการวิจัย 

๕.๑ เพ่ือวิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

๕.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน  

๕.๓ เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม 

 

๖. ผลการวิจัย/การแกปญหาโดยการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ินกับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ตามวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้ 

๖.๑ สรุปผลการวิจัยเพ่ือวิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม

ของเยาวชนโดยใชทุนวัฒนธรรมทองถิ่น 

ชุมชนบานเชิงผา หมู ๑๑ ตําบลกลางดง หางจากอําเภอทุงเสลี่ยม ๕-๖ กิโลเมตร หางจาก

ตัวจังหวัดสุโขทัย ประมาณ ๗๐ ก.ม. ชาวบานเชิงผา สวนใหญอพยพมาจากหมูบานนาโปง อําเภอเถิน

จังหวัดลําปาง บริโภคขาวเหนียว ภาษาท่ีใชภาษาถ่ินไทยเหนือ มี เนื้อท่ี ๓,๔๕๗ ไร ๔๐ ตาราง

กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูงและเชิงเขาสามารถทําเกษตรกรรมได  มีปาไม

ปาจํานวนมากเชน ปาไมบวกมะเกลือ ปาไมเดนจี้ ปาไมแมถัน และ เปนแหลงตนน้ําลําธารหลายสาย 

เชน ลําหวยแมมอก ลําหวย แมถัน ลําหวยบวกมะเกลือ ลําหวยเดนจี้ เปนแหลงน้ําสําคัญ สําหรับทํา

การเกษตร พบวา การวิเคราะหปจจัยการมีสวนรวมสถานภาพหลัก (SWOT) โดยภาพรวมของชุมชน

บานเชิงผา 

จุดแข็ง (Strengths) 

ชุมชนนําองคความรูจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไปใชในการสรางสรรค พัฒนาตอยอด

ใหมีคุณภาพหรือศักยภาพตามความเหมาะสมตอเอกลักษณของแตละชุมชน ดวยการตอยอด

ผลิตภัณฑท่ีสรางสรรคจากทุนทางมรดกศิลปวัฒนธรรมใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดการทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรม 

จุดออน (Weakness) 

ขาดการติดตามผลการดําเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) 

มีความโดดเดนของเอกลักษณวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความหลากหลายใน

ทุกพ้ืนท่ี  



๑๗๗ 

อุปสรรค (Treats) 

สรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑและบริการในทองถ่ิน การเรียนรูของเยาวชนตองอาศัยการ

ขับเคลื่อนจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและเอกชน 

๖.๒ สรุปผลการวิจัยการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของ

เยาวชนและทุนวัฒนธรรมทองถิ่น 

การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุน

วัฒนธรรมทองถ่ิน พบวา 

๖.๒.๑ วิเคราะหสภาพองคประกอบการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดย

ใชทุนวัฒนธรรมทองถิ่น พบวา 

ชุมชนบานเชิงผา หมูท่ี ๑๑ มีประเพณีท่ีสําคัญ คือประเพณี ก๋ินขาวสลาก 

ประเพณีก๋ินขาวจี่ขาวหลาม ประเพณีตักบาตรขาวสาร อาหารแหง ซ่ึงเปนประเพณีของชาวลานนา 

และประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต ท้ังนี้ภายในหมูบานยังมีท่ีมี

ความรู และภูมิปญญาทองถ่ิน ชาวบานในชุมชมและเยาวชนรูจักสิทธิและหนาท่ีของตน ทุกคนมีสิทธิ

และหนาท่ีแตกตางกันออกไปตามบทบาทของแตละคน เยาวชนมีหนาท่ีในการชวยเหลือตนเอง

ชวยเหลือพอแมในกิจการงานตางๆ เพ่ือตอบแทนพระคุณพอแมตั้งใจศึกษาเลาเรียน มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง และสามารถตัดสินใจไดวาสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด โดยการพิจารณาดวยเหตุผลและ

สติปญญา ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของผูท่ีอยูในสังคมท่ีเหมาะสม มีระเบียบวินัยในตนเอง ระเบียบวินัย

ของเยาวชนเกิดไดจากการอบรมเลี้ยงดูของพอแมและการอบรมสั่งสอนของคุณครู รูจักกาลเทศะเปน

ผูท่ีมีบุคลิกภาพดีสิ่งตางๆ เหลานี้เปนปจจัยท่ีจะทําใหเยาวชนเปนคนท่ีดีของชุมชน เยาวชนมีระเบียบ

วินัยในตนเองเปนผูท่ีมีความเชื่อม่ัน ยอมรับสภาพความเปนจริง  

๖.๒.๒ กระบวนการจัดการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและทุน

วัฒนธรรมทองถิ่น พบวา 

จะเกิดข้ึนไมไดหากไมไดรับการรวมมือจากสถาบันครอบครัว ตองเปดโอกาส

ใหเขาไดมีประสบการณการเรียนรูดวยตัวของเขาเอง ตองมีการใชกระบวนการคิด สรางความเขาใจ 

ในความหมายการมีคุณธรรมจริยธรรม จึงควรกระตุนใหเยาวชนใชกระบวนการคิดทําความเขาใจ เกิด

ความศรัทธา ใฝรู เรียนรูตลอดชีวิต อันเกิดจากการมีคุณธรรมจริยธรรม ดวยการใชศิลปวัฒนธรรมเปน

ตัวขับเคลื่อนเยาวชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เชน การเรียนภาษาลานนาซ่ึงปจจุบันมี

ผูอาน เขียน จํานวนนอยมาก การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม เพราะในเรื่องเดียวกันอาจคิดได

หลายมุม ทําใหเกิดการขยาย เติมเต็มขอมูลความรู ตองมีการตรวจสอบความถูกตองของการเรียนรู

ตามท่ีสังคมยอมรับดวย เพ่ือใหเยาวชนเกิดการเรียนรูจะตองเปดโอกาสใหเยาวชนมีปฏิสัมพันธทาง

สังคมกับบุคคลอ่ืนหรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ การสรางการเรียนรูจะเปนกิจกรรมท่ีสนุกสนานนั่น มีกิจกรรม



๑๗๘ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ถักทอความคิด เพ่ือพิชิตปญหา เปนสิ่งท่ีผูใหญทุกคนในสังคม ตองชวยกันหา

แนวทาง วิธีการ กระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเยาวชนเกิดเปนความรูสึกอยากมีสวนรวมในกิจกรรม

นั่นๆ 

๖.๒. ๓ การสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถิ่นกับการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม พบวา 

กระบวนการเรียนรูของเยาวชนจากทุนวัฒนธรรมทองถ่ินกับการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนทุงเสลี่ยม มีความโดดเดนของเอกลักษณวัฒนธรรม 

ดวยภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความหลากหลาย สามารถนํามาตอยอดและบริหารจัดการเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑและบริการในทองถ่ิน การเรียนรูของเยาวชนตองอาศัยการขับเคลื่อนจากทุก

ภาคสวน ท้ังภาครัฐและเอกชน สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหเยาวชนเกิดการเรียนรูท่ียั่งยืน คือสถาบัน

ครอบครัวท่ีดูแลเอาใจใส ในตัวเยาวชน จนกวาจะเลี้ยงดูตนเองได และเพ่ือประโยชนตอการพัฒนา

เศรษฐกิจการเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งมีคุณภาพ นําไปสูการพัฒนาท่ีความยั่งยืนจะ

เกิดข้ึนไดนั้นในทุกภาคสวนของสังคม ควรผนึกกําลังรวมกันในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

บนพ้ืนฐานของทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูท้ังนี้ จําเปนตองสรางจิตสํานึกใหมของคนในสังคมใหมุง

ผลประโยชนสวนรวม และปรับวิธีคิดทัศนคติในการดําเนินชีวิตใหม ขณะเดียวกันตองประสาน

เชื่อมโยงบทบาทภาครัฐ ทองถ่ินและชุมชนใหมี สวนรวมทํางานดวยกันได เพ่ือสรางกระบวนการ

เรียนรูใหเกิดการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาของทรัพยากรในทองถ่ิน 

 

๘. การเผยแพร/การประชาสัมพันธ 

จัดทําผลการวิจัยฉบับยอ จํานวน ๑๐ เลม 

ตีพิมพในวารสารครุศาสตรปริทรรศน, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 

๙. ภาพประกอบกิจกรรมการวิจัย/การเผยแพรผลงานวิจัย 

การเผยแพรผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารครุศาสตรปริทรรศน, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ กันยายน-

ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

รายนามผูทรงคณุวุฒิ / ผูใหขอมูลสําคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๐ 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุมเฉพาะ 

๑. นางนงเยาว  กสิรักษ ตําแหนง ครูโรงเรียนเชิงผา 

๒. นางสุรี  จองปอ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลกลางดง 

๓. นางอรุณี  จันธิมา ตําแหนง ครูโรงเรียนเชิงผา 

๔. นายเจียน  กันทะบุตร  ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดเหมืองนาวิทยา 

๕. นายนวัตกรณ  อรชร  ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน 

๖. นายประจักษ  สุวรรณรมิ ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกลางดง 

๗. พระครูปราโมชสิทธานุยุต 

๘. พระครูปลัดเถรานุวัตร, ดร. 

๙. พระครูปลัดปราโมช อธิปญโญ ตําแหนง ประธานสํานักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผา 

๑๐. พระปลัดสุทธิภัทร  ญาณสมฺปนฺโน 

๑๑. พระวินัยธรวรธนกร  กิตติญาโณ, ดร. 

รายนามผูใหขอมูลสําคัญในการใหสัมภาษณ 

๑. นางดอกจันทร  สุวรรณริน. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒. นางทัศนีย  ศรีวิชัยลําพันธ. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๓. นางบัวเพชร  พระสิงห. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๔. นางปนคํา  เทือกคําซาว. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๕. นางลําพา  วงศถาติ๊บ. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๖. นางสม  โสภา. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๗. นางสาวขัน  กันทะวงศ. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๘. นายกวน  จองปง. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๙. นายคํา  สองเมือง. สัมภาษณ, ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

๑๐. นายชัยวุฒ ิ เปงมาวงศ. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๑. นายทอง  ชมภูชุม. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๒. นายเทง  เครือปอ. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๓. นายธนภัทร  ธงหาญ. สมัภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๔. นายผล  วงศถาติ๊บ. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๕. นายเพชร  สุริยะคําวงศ. สัมภาษณ, ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

๑๖. นายมานพ  ตาวงศเสน. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๗. นายมูล  โสวาทวงศ. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๘๑ 

๑๘. นายยุทธ  เทือกคําซาว. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๙. นายศรีทวน  คําตาเครือ. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๐. นายสุใจ  วงศถาติ๊บ. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๑. นายอาน  จองปอ. สัมภาษณ, ๕ กันยายน ๒๕๖๑. 



ประวัติคณะผูวิจัย 

๑. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) 

พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก เกษรบัว) 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

Phrasirattanamunee (Khaunrak Gaesonbau) 

๒. เลขหมายบัตรปะจําตัวประชาชน 

 

๓. ตําแหนงปจจุบัน 

- เจาคณะจังหวัดพิษณุโลก

- ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. หนวยงานและสถานท่ีอยู ท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร 

และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

ท่ีอยูปจจุบัน ๙๒/๓ ถนนพุทธบูชา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

สถานท่ีทํางาน วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒๑๗ หมู ๖ ตําบลบึงพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000 

โทรศัพท ๐๘๑-๘๘๘-๖๒๔๘ 

E-mail  khun83@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 

๕.๑ ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ป ๒๕๕๘ 

๕.๒ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) 

สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ป ๒๕๔๘ 

๕.๓ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบัน มหาวิทยาลัยเจาพระยา ป ๒๕๔๖ 

๕.๔ เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) ป ๒๕๓๗ 

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

ทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรวมวิจัยในแตละงานวิจัย 



๑๘๓ 

๗. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดย

ระบุสถานภาพในการ  (ไมมี) 

๑. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) 

นายเอนก  ใยอินทร 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

Mr. Anek  Yai-in 

๒. เลขหมายบัตรปะจําตัวประชาชน 

๓. ตําแหนงปจจุบัน 

- อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. หนวยงานและสถานท่ีอยู ท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร 

และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

ท่ีอยูปจจุบัน ๑๐๑ หมู ๔ ตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ๖๐๑๑๐ 

สถานท่ีทํางาน ภาควชิารฐัศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ๗๙ หมู 

๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทรศัพท ๐๙๒-๙๑๘-๑๓๑๙ 

E-mail  anek_2524@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 

๕.๑ ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป ๒๕๕๙ 

๕.๒ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม ป ๒๕๕๕ 

 ๕.๓ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (เอกการเมืองการปกครอง) 

สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป ๒๕๕๒ 

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

ทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรวมวิจัยในแตละงานวิจัย 

๖.๑ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

๖.๒ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 



๑๘๔ 

๗. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดย

ระบุสถานภาพในการ   

-พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการวิจัยเรือ่ง “การเสริมสรางสุขภาวะและการ

เรียนรูของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีสวนรวมของพระสงฆ

ในเขตภาคเหนือตอนลาง” (สสส.) เปนนักวิจัย

-พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการวิจัยเรือ่ง “การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

โดยใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน” (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร) เปนหัวหนาโครงการ

-พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการวิจัยเรือ่ง “การผสานกลไกทางพุทธศาสนาเพ่ือสรางวัฒนธรรม

การอยูรวมกันอยางสันติสุขในประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาไทยกับกลุมประเทศอินโด

จีนและเมียนมาร (สกว.) เปนนักวิจัย

-พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการวิจัยเรือ่ง “การพัฒนาโครงสรางสวัสดิการผูสูงอายุในสังคม

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร) เปนหัวหนาโครงการ

-พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการวิจัยเรือ่ง “สังฆพัฒนาวิชชาลัย” (สสส.) เปนนักวิจัย

๑. ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย) 

นายดาวเหนือ  บุตรสีทา 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

Mr. Daonue  Bootsita 

๒. เลขหมายบัตรปะจําตัวประชาชน 

 ๓. ตําแหนงปจจุบัน 

- อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. หนวยงานและสถานท่ีอยู ท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร 

และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

ท่ีอยูปจจุบัน ๑๗๐ หมู ๕ ตําบลพระเหลา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ ๓๗๑๘๐  

สถานท่ีทํางาน ภาควชิาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลยั ๗๙ หมู ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทรศัพท ๐๘๖-๘๗๓-๕๘๐๗ 

E-mail  goddaonue@gmail.com 

mailto:goddaonue@gmail.com


๑๘๕ 

๕. ประวัติการศึกษา 

๕.๑ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ป ๒๕๕๗ 

๕.๒ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ป ๒๕๕๒ 

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
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